หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)

คํานํา
(การจัดพิมพครั้งที่ 2)
หลั ก สูต รอาสาสมั ครประจํา ครอบครั ว (อสค.) เป น การบู ร ณาการความร ว มมื อระหว า ง
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ซึ่ งเป น หน ว ยงานหลั กในการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการพัฒ นาศั กยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข กับหนวยงาน กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และตางสังกัด อาทิ สถาบัน
ไตภู มิร าชนคริ น ทร ในการพั ฒ นาให เ ป น หลัก สูต รกลางของกระทรวงสาธารณสุข สํา หรั บ พั ฒ นาสมาชิ ก
ในครอบครัวใหเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เพื่อทําหนาที่เปนผูดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว
ตนเอง อันเปนการเชื่อมประสานและตอยอดการดูแลสุขภาพจากชุมชนสูครัวเรือน บนหลักการสาธารณสุข
มูลฐาน และความมั่นคงดานสุขภาพที่ยั่งยืนและพึ่งตนเอง
กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจและความพยายามในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาและ
สร า งการมี ส ว นร ว มของคนในครอบครั ว ทั้ ง ลู ก หลาน ญาติ ทุ ก เพศทุ ก วั ย ให ส ามารถดู แ ลสุ ข ภาพ
คนในครอบครั ว ได ดว ยตนเอง และมุ ง เน น ใหทุกครอบครัว มีอ ยางน อย 1 คน เป น อสค.ในการช ว ยเหลื อ
คนในครอบครัวและผูอื่นดวยจิตเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไมเรียกรองสิ่งตอบ
แทนใดนอกเหนื อ จากทํ า เพื่ อ ให เ พื่ อ นมนุ ษ ย ไ ด มี ค วามสุ ข และอสค. ไม ไ ด รั บ ค า ตอบแทนใดๆ ดั ง นั้ น
ทุกภาคสวนจึงไดรวมกันในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และการจัดพิมพครั้งนี้เปน
การจั ด พิ ม พ เ ป น ครั้ งที่ 2 เพื่ อ ใช ในการดํ า เนิน งานเสริม สร างศัก ยภาพการดู แลสุข ภาพด ว ยตนเองระดั บ
ครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ประจําปงบประมาณ 2560
ขอขอบคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากทุ ก ภาคส ว น เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด ใ ห ข อ มู ล
ขอเท็จจริงในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ รวมถึงคําแนะนําในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมี
สวนเกี่ยวของทุกทานที่รวมมือกันสรางสรรค เพื่อประเทศของเราทุกคน

นพ.วิศิษฎ ตั้งนภากร

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ตุลาคม 2560

คํานํา
หลั ก สูต รอาสาสมั ครประจํา ครอบครั ว (อสค.) เป น การบู ร ณาการความร ว มมื อระหว า ง
กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ ซึ่ งเป น หน ว ยงานหลั กในการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการพัฒ นาศั กยภาพ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข กั บ หน ว ยงาน กรมวิ ช าการในสั ง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ในการพั ฒ นาให เ ป น
หลักสูตรกลางของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับพัฒนาสมาชิกในครอบครัวใหเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) เพื่อทําหนาที่เปนผูดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง อันเปนการเชื่อมประสานและตอยอดการ
ดูแลสุขภาพจากชุมชนสูครัวเรือน บนหลักการสาธารณสุขมูลฐาน และความมั่นคงดานสุขภาพที่ยั่งยืนและ
พึ่งตนเอง
กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจและความพยายามในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาและ
สร า งการมี ส ว นร ว มของคนในครอบครั ว ทั้ ง ลู ก หลาน ญาติ ทุ ก เพศทุ ก วั ย ให ส ามารถดู แ ลสุ ข ภาพ
คนในครอบครั ว ได ดว ยตนเอง และมุ ง เน น ใหทุกครอบครัว มีอ ยางน อย 1 คน เป น อสค.ในการชว ยเหลื อ
คนในครอบครัวและผูอื่นดวยจิตเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไมเรียกรองสิ่งตอบ
แทนใดนอกเหนื อ จากทํ า เพื่ อ ให เ พื่ อ นมนุ ษ ย ไ ด มี ค วามสุ ข และอสค. ไม ไ ด รั บ ค า ตอบแทนใดๆ ดั ง นั้ น
ทุกภาคสวนจึงไดรวมกันในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว(ฮสค.) ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ
จากทุกภาคสวน เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ในพื้นที่ที่ไดใหขอมูล ขอเท็จจริงในการปฏิบัติจริงในพื้นที่ รวมถึง
คําแนะนําในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่รวมมือกันสรางสรรค
เพื่อประเทศของเราทุกคน

นาวาอากาศตรีนายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พฤษภาคม 2559
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หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
ความนํา
ระบบการสรางความรูในชุมชนของประเทศไทยไดเริ่มตนเมื่อ 39 ปที่แลว ไดแกการมี อาสาสมัคร
สาธารณสุข ซึ่งเปนจุดสําคัญในการเริ่มตนใหคนมีความรูเรื่องสุขภาพ โดยในระยะแรกจะมีอาสาสามัครสา
ธารณสุข 2 ประเภท คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งเนนหนักการรักษาพยาบาลเบี้องตน
กับการสื่อสารชอมูล โดยผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) ตอมาในป 2535 ไดมีการรวมอาสาสมัคร ทั้ง 2 ประเภท
เขาดวยกัน เปน อสม. ประเภทเดียว จุดเริ่มตนของ อสม. จากความคิดที่วา 10 ครัวเรือนตองมีคนที่รูเรื่อง
สุขภาพ และเปนศูนยรวมในการปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได ซึ่งไดมีการขยายตัวของงานสาธารณสุขมูลฐานที่
มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนตัวจักรขับเคลื่อนสําคัญ จนปจจุบันมี อสม. 1.04 ลานคน
ที่เปนคนเอกซเรยใหคําแนะนําดานสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชน รวมถึง
อาสาสมัครสาธารณสุข ไมไดทํางานแทนหรือทํางานใหเจาหนาที่ เจาหนาที่ก็ไมไดทํางานใหหรือทํางานแทนสิ่ง
ที่ประชาชนจะทําไดดวยตนเอง ทั้งสองฝายตางมีบทบาทหนาที่เทาเทียมกันในการทําประโยชนใหกับสังคม
โดยมีเปาหมายใหประชากรไทยสามารถยืนขึ้นไดเองในการพัฒนาสุขภาพ
จากเปาหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศที่มุงหวังใหประชาชนไทยทั้งระดับบุคคลและครอบครัว
สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดวยการพึ่งตนเองอยางยั่งยืน อันจะสงผลใหคนไทยมีสุขภาพกาย ใจ สติปญญา
สุขภาพสิ่ งแวดล อมดี มีคุณธรรม สามารถแขงขั นไดในเวทีน านาชาติ หรือ คนไทยเกง ดี มีความสุข และ
โรคติ ดต อ โรคไมติดต อ ความเสี่ ยงและภั ยสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยลดลง จําเปนตองมีการขยาย
เครือขายและตอยอดจาก อสม. ดวยการสรางเครือขาย (network) เขาสูครัวเรือน ใหมีคนรูวิธีในการดูแล
สุขภาพมากถึง 4 ลานคนทั่วประเทศ ในปจจุบันการสรางเครือขาย (network) เปนเรื่องสําคัญ สําคัญกวา
ขาวสาร (Information) ซึ่งถากระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนาระบบเครือขายดังกลาวนี้ขึ้นมา กระทรวง
สาธารณสุขเชื่อมั่นวาในเขตชนบทสามารถดูแลจัดการได แตหากเปนเขตเมืองอาจจะใชเทคโนโลยี เชน ไลน
เฟซบุค แตตองพิจารณาใหรอบดานมากขึ้นวาจะใชอยางไร เพราะเรื่องความลับดานสุขภาพยังมีอยู เพราะ
คนอื่นจะรูวาเราเปนโรคอะไร แตทิศทางในอนาคตของการสรางใหประชาชนมีความรูดานสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุขเชื่อวาตองไปทางเทคโนโลยีมากขึ้น เชน ในเขตเมืองเคยมีตัวอยางสามีเปนอัมพาตก็ใหภรรยาชวย
ดูแลผานทางเฟซไทมได
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) มีนโยบายเนนการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมากขึ้น
จากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขอาจจะเนนในเชิงรักษาอยางเดียว โดยการสรางความรูดานสุขภาพใหคนไทยได
เรีย นรู ที่จะปองกัน ดูแลตัว เอง ในเบื้องตน และส งตอไปยังชุมชนรอบขาง ดว ยการมี อาสาสมัครประจํา
ครอบครัว (อสค.) เพื่อเพิ่มการรูเทาทันในดานสุขภาพมากขึ้น ทั้งการปองกันโรคใน 5 กลุมวัย โดยเฉพาะใน
บานที่มีผูสูงอายุ บานที่มีคนปวยไตวายเรื้อรัง บานที่มีผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส ใหนําบุตร
หลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแล มาเขารับการอบรมวาควรจะดูแลอยางไร จะลางไตทางชองทอง
อยางไร คนวัยทํางานทําอยางไรจะปองกันโรคติดตอเรื้อรังได หรือผูสูงอายุจะทําอยางไรใหมีสุขภาพแข็งแรง

ดูแลตัวเองได โดยมีชุมชนเปนตัวสนับสนุน อันเปนการตอยอดการดูแลสุขภาพจาก อสม.เขาไปในครัวเรือน
เพื่อใหประชาชนมีความรูและสามารถดูแลตนเองได พรอมทั้งมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน โดย
กําหนดเปาหมายวา ครอบครัวหนึ่ง จําเปนตองมีอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) อยางนอย ๑ คน ที่
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได ซึ่งจะทําใหครอบครัวไดรับการถายทอดความรูสม่ําเสมอ ทําใหเกิดทักษะทั้งใน
ระดั บ บุ คคลและครอบครั ว ในการวิ เ คราะห สามารถจัดการความเสี่ย ง ภัย สุ ขภาพ และดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุ ปวยไตวายเรื้อรัง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส และ 5 กลุมวัย ตามแตสมาชิกที่มีใน
ครอบครัวตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนในระดับครอบครัว ที่จะเชื่อมตอและชวย
เสริมการดําเนินงานของ อสม. ไดเปนอยางดี มีความยืดหยุนมากกวา อสม. ที่มีระเบียบกฎเกณฑ บทบาท
หนาที่ และสวัสดิการไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ในการคัดเลือกอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) จังหวัดอาจจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบตางๆได ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาอาสาสมัคร
ประจําครอบครั ว (อสค.) จงอย า เรงรั ดและเขมงวดกับ ประชาชน และใหโ อกาสประชาชนตัดสิน ใจวาจะ
รวมงาน มีสวนรวมหรือไม หากประชาชนไมพรอมก็ควรเปลี่ยนจุดไปยังจุดอื่น โดยคํานึงถึงตนทุนเดิมที่มีและ
ทําอยูของพื้นที่ ไมตองหวงเปาหมายที่ไดรับจนเกินไป คอยๆทําอยางจริงจัง มีความชัดเจนในแนวคิด จะทําให
เกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของประชาชนได ความสําเร็จก็ไมยากที่จะบรรลุได

หลักการ
1. เปนหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมาชิกในครอบครัวใหเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ที่มีความรู
พื้นฐาน ในการดูแลสุขภาพดวยตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยกระดับจากกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
และผูดอยโอกาส กลุมผูปวยโรคไต กลุมผูสูงอายุ ญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูดอยโอกาส ญาติหรือ
ผูดูแลผูปวยโรคไต ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว
ผูซึ่งไดรับการถายทอดความรู คําแนะนํา และทักษะจากการสาธิต ทดลองปฏิบัติ จากเจาหนาที่สาธารณสุข
สหสาขาและหรือ อสม. จิตอาสา ในการนําผูปวยไปรับบริการสุขภาพ ณ สถานบริการสุขภาพ และหรือเขา
รวมกิจกรรมของสถานบริการสุขภาพ กลุม ชมรมที่เปนสมาชิกอยู
2. เปนหลักสูตรที่เนนการดําเนินการนําความรูที่ไดรับจากบุคลากรสาธารณสุข ประจําสถานบริการ
สุ ข ภาพทุ ก ระดั บ และความรู จ าก อสม. จิ ต อาสา ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง ในการดู แ ลสุ ข ภาพของสมาชิ ก
ในครอบครัว และเปนหลักสูตรที่ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันของผูปวยโรคเรื้อรัง
และผูดอยโอกาส กลุมผูปวยโรคไต กลุมผูสูงอายุ ญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูดอยโอกาส ญาติหรือ
ผูดูแลผูปวยโรคไต ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว
รวมถึงใหความสําคัญกับความรูสึก นึกคิด และสภาพจิตใจของผูดูแล เพื่อแบงปนความรูสึกแกกัน
3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหฝกอบรมบนฐานทุนเดิม ดวยการเรียนแบบผอนสง ดวยวิธีการที่ทํา
และมีอยู แลว เพี ย งจัดระบบของผู ที่ผ า นการเรีย นรูดว ยวิธีการตางๆที่ดําเนิน การอยู มาสรางความเขาใจ
เพิ่มเติมแลวยกระดับพรอมขึ้นทะเบียน รวมถึงเปนหลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนรูไดตามศักยภาพและโอกาส
ของผูเรียน
จุดมุงหมาย
1. มี ค วามรู เจตคติ ทั กษะและความสามารถในการปฏิ บั ติ ต นเองด า นสุ ข ภาพอนามั ย ที่ ถู ก ต อ ง
สามารถดูแลสุขภาพดวยตนเองแกสมาชิกในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิผล
2. มี ค วามรู ทั ก ษะและประสบการณ ในการดู แ ลสุ ข ภาพให กั บ ครอบครั ว ที่ เ หมาะสมกั บ โรค วั ย
ความเสี่ยง ภัยสุขภาพ และสามารถถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัวได
3. มีทักษะในปฏิบัติงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ไดอยางมีคุณภาพ และเชื่อมโยง สงตอ
เปนเครือขายสานตอการดูแลสุขภาพกับ อสม. อยางเปนรางแหเดียวกัน ไมซ้ําซอนกัน
4. มีความสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี
และมีคุณคา สรางสรรค ความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศไทย ตลอดจนชุมชนมีความมั่นคงในการ
ดูแลชวยเหลือเกื้อกูลกัน
5. มีบุคลิกภาพ เจตคติ มนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย จิตใจและพฤติกรรมุขภาพ เหมาะสมกับงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)

สมรรถนะของอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ตามหลักสูตร
1. ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
2. ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัว
3. ชวยเหลือ ดูแลสุขภาพ ของประชาชนที่อยูในภาวะพึ่งพิง
4. วิเคราะหและจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งนําสมาชิก
ไปรับบริการสุขภาพเมื่อพบปญหาเกินกวาที่ครอบครัวและ อสม. จะดูแลได
5. บันทึกกิจกรรมการดูแลสุขภาพของ อสค. ลงในสมุดบันทึกประจําครอบครัว
6. ประสานงาน เชื่อมโยง เปนเครือขายรางแห สงตอขอมูลดานสุขภาพ รับความรูเพิ่มเติมและรับ
คําปรึกษาจากอสม. และเจาหนาที่สาธารณสุข
กลุมเปาหมาย
สมาชิกในครอบครัวทุกครอบครัว ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ญาติและหรือผูดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุติดบานติดเตียงรวมทั้งกลุมผูปวยไตวายเรื้อรัง ผูปวยโรค
ไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส
2. ผูสุงอายุทั่วไปที่ชวยเหลือตัวเองไดและหรือติดสังคม
3. บุคคลที่ครอบครัวไววางใจ และเลือกใหเปน อสค.
4. สมาชิกวัยทํางานของครอบครัวหรือตามบริบท
5. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว
6. หัวหนาครอบครัว แมบาน ลูก หลานหรือญาติพี่นองที่อาศัยในครอบครัว
7. เพื่อนบานใกลชิดและหรือเครือขายอาสาสมัครในชุมชน (กรณีอยูบุคคลเดียวในครอบครัวและมี
ภาวะพึ่งพิง)
โครงสรางหลักสูตร
เพื่อใหการพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เปนไปตามปรัชญา หลักการ จุดหมาย และ
มาตรฐานการเรียนรู ที่กําหนด จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) ไวดังนี้
1. สาระการเรียนรู
เนื้ อ หาวิ ช าที่ ต อ งเรี ย นรู ประกอบด ว ย 11 วิ ช า จํ า นวนไม น อ ยกว า 18 ชั่ ว โมง โดย
แบงออกเปน 2 ชวง คือ
1) ชวงที่ 1 ใชเวลาเรียนแบบผอนสงจาก

(1) เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข สถานบริ ก ารสุ ข ภาพที่ นํ า ญาติ ห รื อ กลุ ม เป า หมาย
แตละประเภท ไปรับการรักษา และหรือทีมสหสาขามาเยี่ยมบาน หรือ รพ.สต. ผูรับผิดชอบพื้นที่ จํานวน
12 ชั่วโมง หรือ
(2) อสม. และหรือจิตอาสา ผูรับผิดชอบพื้นที่ จํานวน 12 ชั่วโมง หรือ
(3) โรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรียน อสม. โรงเรียนนวัตกรรม จํานวน 12 ชั่วโมง
ประกอบดวย 5 วิชา ไดแก
1. แนวคิด ความจําเปนในการดูแลสุขภาพของแตละกลุมวัย (ตามชวงชีวิตและ กลุม
โรคที่เจ็บปวยของกลุมเปาหมายสมาชิกในครอบครัวที่ตองไปดูแล)
2. โรคและภาวะแทรกซอน การรักษา บําบัดและการฟนฟูสภาพ
3. วิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและผูที่ต องดูแล ทั้งการดูแล
สุขภาพครอบครัวในภาวะปกติและการดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน
3.1 การดู แ ลสุ ข ภาพกาย การออกกํ า ลั ง กาย และการบริ ห ารร า งกาย
รวมทั้งสมองและความจํา
3.2 การดูแลสุขภาพจิต การทําสมาธิ จิ ต อาสา การอยู อย างมี ความสุ ข
การรวมกลุมทํากิจกรรม กิจกรรมคลายเครียด กิจกรรมนันทนาการ
3.3 หลักการเลือกอาหาร อาหารสําหรับ ผูปว ยแตละโรคและอาหาร
ปลอดภัยสําหรับคนในครอบครัวใหปลอดภัยจากโรคและภัย
3.4 การรับประทานยา เก็บยา การเติมยา และการฉีดอินสุลิน
3.5 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการดูแลสุขภาพ
4. การประเมินความเสี่ยง ภัยสุขภาพ ความกาวหนาของโรคและการจัดการ รวมถึง
การบันทึกขอมูล
5. วิ ช าเลื อ ก เช น คอมพิ ว เตอร เล น เปตองตลอดจนวารี บํ า บัด ซึ่ง เป น การ
ออกกําลังกายในน้ํา เพื่อรักษาโรคขอตางๆ
2) ช ว งที่ 2 เรี ย นรู จ ากเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลหรื อ
สถานบริการสุขภาพ ผูรับผิดชอบพื้นที่ จํานวน 6 ชั่วโมง ประกอบดวย 6 วิชา ไดแก
1. นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
(1) นโยบาย อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
(2) นิยามความหมายอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และแนวทาง
การพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
(3) การขึ้นทะเบียนและแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
2. บทบาท อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และการเชื่อมโยงเครือขาย อสม.
(1) บทบาท อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)

(2) การเชื่อมโยงเปนเครือขายรางแหของ อสม. การสงตอขอมูล รับความรู
และคําปรึกษา จาก อสม.
3. การเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอื่นดวยจิตเมตตา
4. คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
6. สิ ท ธิ หน า ที่ แ ละหลั ก ประกั น สุ ข ภาพของประชาชน ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพ
การดํารงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้งเรียนรูดวยตนเองจากการ (1) ปฏิบัติจริงดวยตนเองในการดูแลสุขภาพตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวอยางเปนรูปธรรม (2) การปฏิบัติงาน อสค. (3) รับความรูเพิ่มเติมจาก อสม.(4) การพบปะ
ประชุ ม กลุ ม แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ นกลุ ม อสค.ด ว ยกั น เอง (4) การศึ ก ษาทบทวนจากคู มื อ อาสาสมั ค ร
ประจําครอบครัว (อสค.) เทคโนโลยี เชน ไลน เฟซบุค และการศึกษาคนควาจากแหลงความรูอื่น จํานวน
ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง

2. มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) มีดังนี้
1. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการดูแลสุขภาพดวตนเอง และการดูแลสมาชิก
ในครอบครัวตามสภาพปญหา บริบท กลุมวัยตามชวงชีวิต ตามแตสมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง ตลอดจน
เชื่อมตอกับ อสม.
2. มี จิ ตสํ า นึ ก มี คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการแสดง
บทบาทของอาสาสมัครประจําครอบครัว ทํางานเชื่อมโยงเปนรางแหของของ อสม. ไมซ้ําซอนบทบาทกัน
3. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการทําหนาที่ในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง
ของคนในครอบครัวตามขอบเขตที่กําหนด
4. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง เปนแกนนําสุขภาพและ
เปนผูถายทอดสูบุคคลในครอบครัวและผูอื่น
5. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะพื้นฐานในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การดูแล
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุติดบานติดเตียง ผูปวยไตวายเรื้อรัง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส การปองกัน
โรคใน 5 กลุมวัย ตามแตสมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง
6. มี ความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะพื้ นฐานในการใชเทคโนโลยีในการดูสุขภาพ
การวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงและภัยสุขภาพ ของสมาชิกในครอบครัวและการสงตอขอมูลให อสม. และ
รับความรูเพิ่มเติม จาก อสม.และเจาหนาที่สาธารณสุข
7. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในนโยบายการพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) บทบาท การขึ้นทะเบียนและแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
ระยะเวลาการฝกอบรม
จํานวนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ใชเวลาเรียนแบบผอนสงจากสถานบริการสุขภาพและ อสม.
และเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติ รวมถึงแหลงความรูอื่นๆ
วิธีการฝกอบรม
บรรยาย ฝ ก ปฏิ บั ติ แบ ง กลุ ม นํ า เสนอ แลกเปลี่ ย นความเห็ น เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
การศึกษาดูงาน การสาธิต-สาธิตยอนกลับปฏิบัติจริง ผานสื่ออิเล็คทรอนิคและเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
การประเมินผลสําเร็จของผูเรียน จะดําเนินการรวมกันหลายวิธี โดย
1. อาสาสมั ค รประจํ า ครอบครั ว (อสค.) ได รั บ การรั บ รองผลการผ า นประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ตามหลักสูตรตามแตสมาชิกที่มีในครอบครัวตนเอง จากสถานบริการสุขภาพที่ไปรับบริการหรือทีมเยี่ยมบาน
และหรือจาก อสม. จิตอาสา จํานวนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง

2. อาสาสมั ครประจํ า ครอบครั ว (อสค.) ที่ผา นการอบรมตามข อ 1 เขารับ การฝกอบรมจาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานบริการสุขภาพผูรับผิดชอบพื้นที่ เพื่อรับทราบนโยบาย บทบาท
แนวทางการพัฒนาและรับมอบประกาศนียบัตร พรอมขึ้นทะเบียนแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.)
การจบการฝกอบรม
ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการอบรมครบตามเเกณฑที่กําหนด จึงจะถือวาจบการฝกอบรม
เจาของหลักสูตร
กระทรวงสาธารณสุข
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