
 

 

หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครวั (อสค.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา  

(การจัดพิมพครั้งท่ี 2) 
หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เปนการบูรณาการความรวมมือระหวาง           

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข กับหนวยงาน กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และตางสังกัด อาทิ สถาบัน

ไตภูมิราชนครินทร ในการพัฒนาใหเปนหลักสูตรกลางของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับพัฒนาสมาชิก                 

ในครอบครัวใหเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว

ตนเอง อันเปนการเชื่อมประสานและตอยอดการดูแลสุขภาพจากชุมชนสูครัวเรือน บนหลักการสาธารณสุข             

มูลฐาน และความม่ันคงดานสุขภาพท่ียั่งยืนและพ่ึงตนเอง  

กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจและความพยายามในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาและ

สรางการมีสวนรวมของคนในครอบครัว ท้ังลูก หลาน ญาติทุกเพศทุกวัย ใหสามารถดูแลสุขภาพ                          

คนในครอบครัวไดดวยตนเอง และมุงเนนใหทุกครอบครัวมีอยางนอย 1 คน เปนอสค.ในการชวยเหลือ            

คนในครอบครัวและผูอ่ืนดวยจิตเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไมเรียกรองสิ่งตอบ

แทนใดนอกเหนือจากทําเพ่ือใหเพ่ือนมนุษยไดมีความสุข และอสค. ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ดังนั้น              

ทุกภาคสวนจึงไดรวมกันในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และการจัดพิมพครั้งนี้เปน

การจัดพิมพเปนครั้งท่ี 2 เพ่ือใชในการดําเนินงานเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพดวยตนเองระดับ

ครอบครัวและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ประจําปงบประมาณ 2560 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิจากทุกภาคสวน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีท่ีไดใหขอมูล 

ขอเท็จจริงในการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี รวมถึงคําแนะนําในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมี

สวนเก่ียวของทุกทานท่ีรวมมือกันสรางสรรค เพ่ือประเทศของเราทุกคน 

 

 
นพ.วิศิษฎ   ตั้งนภากร 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตุลาคม 2560 

 

 

 

 



คํานํา 

หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เปนการบูรณาการความรวมมือระหวาง           

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุข กับหนวยงาน กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาใหเปน  

หลักสูตรกลางของกระทรวงสาธารณสุข สําหรับพัฒนาสมาชิกในครอบครัวใหเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว 

(อสค.) เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง อันเปนการเชื่อมประสานและตอยอดการ

ดูแลสุขภาพจากชุมชนสูครัวเรือน บนหลักการสาธารณสุขมูลฐาน และความม่ันคงดานสุขภาพท่ียั่งยืนและ

พ่ึงตนเอง  

กระทรวงสาธารณสุขมีความตั้งใจและความพยายามในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาและ

สรางการมีสวนรวมของคนในครอบครัว ท้ังลูก หลาน ญาติทุกเพศทุกวัย ใหสามารถดูแลสุขภาพ                          

คนในครอบครัวไดดวยตนเอง และมุงเนนใหทุกครอบครัวมีอยางนอย 1 คน เปนอสค.ในการชวยเหลือ            

คนในครอบครัวและผูอ่ืนดวยจิตเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ไมเรียกรองสิ่งตอบ

แทนใดนอกเหนือจากทําเพ่ือใหเพ่ือนมนุษยไดมีความสุข และอสค. ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ดังนั้น              

ทุกภาคสวนจึงไดรวมกันในการพัฒนาหลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว(ฮสค.) ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ

จากทุกภาคสวน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีท่ีไดใหขอมูล ขอเท็จจริงในการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี รวมถึง

คําแนะนําในการพัฒนาหลักสูตร ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีรวมมือกันสรางสรรค 

เพ่ือประเทศของเราทุกคน 

 

 
นาวาอากาศตรีนายแพทยบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน 

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

พฤษภาคม 2559 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หนา 

หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)  

ความนํา  

หลักการ  

จุดมุงหมาย  

สมรรถนะของอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ตามหลักสูตร  

กลุมเปาหมาย  

โครงสรางหลักสูตร  

     1. สาระการเรียนรู  

     2. มาตรฐานการเรียนรู  

ระยะเวลาการฝกอบรม  

วิธีการฝกอบรม  

การวัดและประเมินผล  

การจบการฝกอบรม  

เจาของหลักสูตร  

เอกสารอางอิง  

 

 

 

 



หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 

ความนํา 

ระบบการสรางความรูในชุมชนของประเทศไทยไดเริ่มตนเม่ือ 39 ปท่ีแลว ไดแกการมี อาสาสมัคร

สาธารณสุข ซ่ึงเปนจุดสําคัญในการเริ่มตนใหคนมีความรูเรื่องสุขภาพ โดยในระยะแรกจะมีอาสาสามัครสา

ธารณสุข 2 ประเภท คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซ่ึงเนนหนักการรักษาพยาบาลเบี้องตน 

กับการสื่อสารชอมูล โดยผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) ตอมาในป 2535 ไดมีการรวมอาสาสมัคร ท้ัง 2 ประเภท

เขาดวยกัน เปน อสม. ประเภทเดียว จุดเริ่มตนของ อสม. จากความคิดท่ีวา 10 ครัวเรือนตองมีคนท่ีรูเรื่อง

สุขภาพ และเปนศูนยรวมในการปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได ซ่ึงไดมีการขยายตัวของงานสาธารณสุขมูลฐานท่ี

มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนตัวจักรขับเคลื่อนสําคัญ จนปจจุบันมี อสม. 1.04 ลานคน 

ท่ีเปนคนเอกซเรยใหคําแนะนําดานสาธารณสุขในชุมชน ซ่ึงในงานสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชน รวมถึง

อาสาสมัครสาธารณสุข ไมไดทํางานแทนหรือทํางานใหเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีก็ไมไดทํางานใหหรือทํางานแทนสิ่ง

ท่ีประชาชนจะทําไดดวยตนเอง ท้ังสองฝายตางมีบทบาทหนาท่ีเทาเทียมกันในการทําประโยชนใหกับสังคม 

โดยมีเปาหมายใหประชากรไทยสามารถยืนข้ึนไดเองในการพัฒนาสุขภาพ 

 จากเปาหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศท่ีมุงหวังใหประชาชนไทยท้ังระดับบุคคลและครอบครัว

สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดดวยการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน อันจะสงผลใหคนไทยมีสุขภาพกาย ใจ สติปญญา

สุขภาพสิ่งแวดลอมดี มีคุณธรรม สามารถแขงขันไดในเวทีนานาชาติ หรือ คนไทยเกง ดี มีความสุข และ

โรคติดตอ โรคไมติดตอ ความเสี่ยงและภัยสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัยลดลง จําเปนตองมีการขยาย

เครือขายและตอยอดจาก อสม. ดวยการสรางเครือขาย (network) เขาสูครัวเรือน ใหมีคนรูวิธีในการดูแล

สุขภาพมากถึง 4 ลานคนท่ัวประเทศ ในปจจุบันการสรางเครือขาย (network) เปนเรื่องสําคัญ สําคัญกวา

ขาวสาร (Information) ซ่ึงถากระทรวงสาธารณสุขสามารถพัฒนาระบบเครือขายดังกลาวนี้ข้ึนมา กระทรวง

สาธารณสุขเชื่อม่ันวาในเขตชนบทสามารถดูแลจัดการได แตหากเปนเขตเมืองอาจจะใชเทคโนโลยี เชน ไลน 

เฟซบุค แตตองพิจารณาใหรอบดานมากข้ึนวาจะใชอยางไร เพราะเรื่องความลับดานสุขภาพยังมีอยู เพราะ              

คนอ่ืนจะรูวาเราเปนโรคอะไร แตทิศทางในอนาคตของการสรางใหประชาชนมีความรูดานสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุขเชื่อวาตองไปทางเทคโนโลยีมากข้ึน เชน ในเขตเมืองเคยมีตัวอยางสามีเปนอัมพาตก็ใหภรรยาชวย

ดูแลผานทางเฟซไทมได 

 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โสภณ เมฆธน) มีนโยบายเนนการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมากข้ึน 

จากเดิมท่ีกระทรวงสาธารณสุขอาจจะเนนในเชิงรักษาอยางเดียว โดยการสรางความรูดานสุขภาพใหคนไทยได

เรียนรูท่ีจะปองกันดูแลตัวเอง ในเบื้องตน และสงตอไปยังชุมชนรอบขาง ดวยการมีอาสาสมัครประจํา

ครอบครัว (อสค.) เพ่ือเพ่ิมการรูเทาทันในดานสุขภาพมากข้ึน ท้ังการปองกันโรคใน 5 กลุมวัย โดยเฉพาะใน

บานท่ีมีผูสูงอายุ บานท่ีมีคนปวยไตวายเรื้อรัง บานท่ีมีผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส ใหนําบุตร

หลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือผูดูแล มาเขารับการอบรมวาควรจะดูแลอยางไร จะลางไตทางชองทอง

อยางไร คนวัยทํางานทําอยางไรจะปองกันโรคติดตอเรื้อรังได หรือผูสูงอายุจะทําอยางไรใหมีสุขภาพแข็งแรง 



ดูแลตัวเองได โดยมีชุมชนเปนตัวสนับสนุน อันเปนการตอยอดการดูแลสุขภาพจาก อสม.เขาไปในครัวเรือน 

เพ่ือใหประชาชนมีความรูและสามารถดูแลตนเองได พรอมท้ังมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน โดย

กําหนดเปาหมายวา ครอบครัวหนึ่ง จําเปนตองมีอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) อยางนอย ๑ คน ท่ี

สามารถดูแลสุขภาพตนเองได ซ่ึงจะทําใหครอบครัวไดรับการถายทอดความรูสมํ่าเสมอ ทําใหเกิดทักษะท้ังใน

ระดับบุคคลและครอบครัวในการวิเคราะห สามารถจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพ และดูแลสุขภาพของ

ผูสูงอายุ ปวยไตวายเรื้อรัง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส และ 5 กลุมวัย ตามแตสมาชิกท่ีมีใน

ครอบครัวตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของประชาชนในระดับครอบครัว ท่ีจะเชื่อมตอและชวย

เสริมการดําเนินงานของ อสม. ไดเปนอยางดี มีความยืดหยุนมากกวา อสม. ท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ บทบาท

หนาท่ี และสวัสดิการไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ในการคัดเลือกอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) จังหวัดอาจจะ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในรูปแบบตางๆได ภายใตหลักการมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาอาสาสมัคร

ประจําครอบครัว (อสค.) จงอยาเรงรัดและเขมงวดกับประชาชน และใหโอกาสประชาชนตัดสินใจวาจะ

รวมงาน มีสวนรวมหรือไม หากประชาชนไมพรอมก็ควรเปลี่ยนจุดไปยังจุดอ่ืน โดยคํานึงถึงตนทุนเดิมท่ีมีและ

ทําอยูของพ้ืนท่ี ไมตองหวงเปาหมายท่ีไดรับจนเกินไป คอยๆทําอยางจริงจัง มีความชัดเจนในแนวคิด จะทําให

เกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของประชาชนได ความสําเร็จก็ไมยากท่ีจะบรรลุได 



หลักการ 

 1. เปนหลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมาชิกในครอบครัวใหเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ท่ีมีความรู

พ้ืนฐาน   ในการดูแลสุขภาพดวยตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยยกระดับจากกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง

และผูดอยโอกาส กลุมผูปวยโรคไต กลุมผูสูงอายุ ญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูดอยโอกาส ญาติหรือ

ผูดูแลผูปวยโรคไต ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว              

ผูซ่ึงไดรับการถายทอดความรู คําแนะนํา และทักษะจากการสาธิต ทดลองปฏิบัติ จากเจาหนาท่ีสาธารณสุข            

สหสาขาและหรือ อสม. จิตอาสา ในการนําผูปวยไปรับบริการสุขภาพ ณ สถานบริการสุขภาพ และหรือเขา

รวมกิจกรรมของสถานบริการสุขภาพ กลุม ชมรมท่ีเปนสมาชิกอยู 

2. เปนหลักสูตรท่ีเนนการดําเนินการนําความรูท่ีไดรับจากบุคลากรสาธารณสุข ประจําสถานบริการ

สุขภาพทุกระดับและความรูจาก อสม. จิตอาสา ไปใชในการปฏิบัติจริงในการดูแลสุขภาพของสมาชิก                   

ในครอบครัว และเปนหลักสูตรท่ีใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันของผูปวยโรคเรื้อรัง

และผูดอยโอกาส กลุมผูปวยโรคไต กลุมผูสูงอายุ ญาติหรือผูดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและผูดอยโอกาส ญาติหรือ

ผูดูแลผูปวยโรคไต ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง ญาติหรือผูดูแลผูสูงอายุ และสมาชิกในครอบครัว 

รวมถึงใหความสําคัญกับความรูสึก นึกคิด และสภาพจิตใจของผูดูแล เพ่ือแบงปนความรูสึกแกกัน  

3. เปนหลักสูตรท่ีเปดโอกาสใหฝกอบรมบนฐานทุนเดิม ดวยการเรียนแบบผอนสง ดวยวิธีการท่ีทํา

และมีอยูแลว เพียงจัดระบบของผูท่ีผานการเรียนรูดวยวิธีการตางๆท่ีดําเนินการอยู มาสรางความเขาใจ

เพ่ิมเติมแลวยกระดับพรอมข้ึนทะเบียน รวมถึงเปนหลักสูตรท่ีสามารถจัดการเรียนรูไดตามศักยภาพและโอกาส

ของผูเรียน 

 

จุดมุงหมาย 

1. มีความรู เจตคติ ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติตนเองดานสุขภาพอนามัยท่ีถูกตอง 

สามารถดูแลสุขภาพดวยตนเองแกสมาชิกในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิผล  

2. มีความรู ทักษะและประสบการณในการดูแลสุขภาพใหกับครอบครัวท่ีเหมาะสมกับโรค วัย               

ความเสี่ยง ภัยสุขภาพ และสามารถถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัวได 

3. มีทักษะในปฏิบัติงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ไดอยางมีคุณภาพ และเชื่อมโยง สงตอ 

เปนเครือขายสานตอการดูแลสุขภาพกับ อสม. อยางเปนรางแหเดียวกัน ไมซํ้าซอนกัน 

4. มีความสามารถสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี

และมีคุณคา สรางสรรค ความเจริญตอชุมชน ทองถ่ินและประเทศไทย ตลอดจนชุมชนมีความม่ันคงในการ

ดูแลชวยเหลือเก้ือกูลกัน 

5. มีบุคลิกภาพ เจตคติ มนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย                 

ท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจและพฤติกรรมุขภาพ เหมาะสมกับงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)  

 



สมรรถนะของอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ตามหลักสูตร 

 1. ดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว  

 2. ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัว 

  3. ชวยเหลือ ดูแลสุขภาพ ของประชาชนท่ีอยูในภาวะพ่ึงพิง  

 4. วิเคราะหและจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว รวมท้ังนําสมาชิก             

ไปรับบริการสุขภาพเม่ือพบปญหาเกินกวาท่ีครอบครัวและ อสม. จะดูแลได 

 5. บันทึกกิจกรรมการดูแลสุขภาพของ อสค. ลงในสมุดบันทึกประจําครอบครัว 

 6. ประสานงาน เชื่อมโยง เปนเครือขายรางแห สงตอขอมูลดานสุขภาพ รับความรูเพ่ิมเติมและรับ

คําปรึกษาจากอสม. และเจาหนาท่ีสาธารณสุข 

 

กลุมเปาหมาย 

สมาชิกในครอบครัวทุกครอบครัว ท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1. ญาติและหรือผูดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุติดบานติดเตียงรวมท้ังกลุมผูปวยไตวายเรื้อรัง ผูปวยโรค                 

ไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส 

 2. ผูสุงอายุท่ัวไปท่ีชวยเหลือตัวเองไดและหรือติดสังคม 

 3. บุคคลท่ีครอบครัวไววางใจ และเลือกใหเปน อสค. 

  4. สมาชิกวัยทํางานของครอบครัวหรือตามบริบท 

 5. แกนนําสุขภาพประจําครอบครัว 

 6. หัวหนาครอบครัว แมบาน ลูก หลานหรือญาติพ่ีนองท่ีอาศัยในครอบครัว 

 7. เพ่ือนบานใกลชิดและหรือเครือขายอาสาสมัครในชุมชน (กรณีอยูบุคคลเดียวในครอบครัวและมี

ภาวะพ่ึงพิง) 

 

โครงสรางหลักสูตร 

เพ่ือใหการพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เปนไปตามปรัชญา หลักการ จุดหมาย และ

มาตรฐานการเรียนรู ท่ีกําหนด จึงไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว 

(อสค.) ไวดังนี้ 

1. สาระการเรียนรู 

เนื้อหาวิชาท่ีตองเรียนรู  ประกอบดวย 11 วิชา  จํานวนไมนอยกวา  18  ชั่ วโมง โดย             

แบงออกเปน 2 ชวง คือ 

1) ชวงท่ี 1 ใชเวลาเรียนแบบผอนสงจาก 



(1) เจาหนาท่ีสาธารณสุข สถานบริการสุขภาพท่ีนําญาติหรือกลุมเปาหมาย                   

แตละประเภท ไปรับการรักษา และหรือทีมสหสาขามาเยี่ยมบาน หรือ รพ.สต. ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี จํานวน           

12 ชั่วโมง หรือ 

(2) อสม. และหรือจิตอาสา ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี จํานวน 12 ชั่วโมง หรือ 

(3) โรงเรียนผูสูงอายุ โรงเรยีน อสม. โรงเรียนนวัตกรรม จํานวน 12 ชั่วโมง  

ประกอบดวย 5 วิชา ไดแก 

1. แนวคิด ความจําเปนในการดูแลสุขภาพของแตละกลุมวัย (ตามชวงชีวิตและ กลุม

โรคท่ีเจ็บปวยของกลุมเปาหมายสมาชิกในครอบครัวท่ีตองไปดูแล) 

2. โรคและภาวะแทรกซอน การรักษา บําบัดและการฟนฟูสภาพ 

3. วิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและผูท่ีตองดูแล ท้ังการดูแล

สุขภาพครอบครัวในภาวะปกติและการดูแลสุขภาพครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน 

3.1 การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย และการบริหารรางกาย 

รวมท้ังสมองและความจํา 

3.2 การดูแลสุขภาพจิต การทําสมาธิ จิตอาสา การอยูอยางมีความสุข                  

การรวมกลุมทํากิจกรรม กิจกรรมคลายเครียด กิจกรรมนันทนาการ 

3.3 หลักการเลือกอาหาร อาหารสําหรับผูปวยแตละโรคและอาหาร

ปลอดภัยสําหรับคนในครอบครัวใหปลอดภัยจากโรคและภัย 

3.4 การรับประทานยา เก็บยา การเติมยา และการฉีดอินสุลิน 

3.5 ภูมิปญญาทองถ่ินกับการดูแลสุขภาพ 

4. การประเมินความเสี่ยง ภัยสุขภาพ ความกาวหนาของโรคและการจัดการ รวมถึง

การบันทึกขอมูล 

5. วิชาเลือก เชน คอมพิวเตอร เลนเปตองตลอดจนวารีบําบัด ซ่ึงเปนการ               

ออกกําลังกายในน้ํา เพ่ือรักษาโรคขอตางๆ 

2) ชวงท่ี 2 เรียนรูจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือ              

สถานบริการสุขภาพ ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี จํานวน 6 ชั่วโมง ประกอบดวย 6 วิชา ไดแก 

1. นโยบายและแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)   

(1) นโยบาย อาสาสมัครประจําครอบครวั (อสค.)   

(2) นิยามความหมายอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และแนวทาง 

     การพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 

(3) การข้ึนทะเบียนและแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 

2. บทบาท อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) และการเชื่อมโยงเครือขาย อสม.   

(1) บทบาท อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 



(2) การเชื่อมโยงเปนเครือขายรางแหของ อสม. การสงตอขอมูล รับความรู 

     และคําปรึกษา จาก อสม. 

3. การเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูอ่ืนดวยจิตเมตตา 

4. คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 

6. สิทธิ หนาท่ีและหลักประกันสุขภาพของประชาชน ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ                  

การดํารงชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รวมท้ังเรียนรูดวยตนเองจากการ (1) ปฏิบัติจริงดวยตนเองในการดูแลสุขภาพตนเองและ

สมาชิกในครอบครัวอยางเปนรูปธรรม (2) การปฏิบัติงาน อสค. (3) รับความรูเพ่ิมเติมจาก อสม.(4) การพบปะ

ประชุมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกลุมอสค.ดวยกันเอง (4) การศึกษาทบทวนจากคู มืออาสาสมัคร                   

ประจําครอบครัว (อสค.) เทคโนโลยี เชน ไลน เฟซบุค และการศึกษาคนควาจากแหลงความรูอ่ืน จํานวน          

ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง  





 





2. มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) มีดังนี้ 

1. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการดูแลสุขภาพดวตนเอง และการดูแลสมาชิก 

ในครอบครัวตามสภาพปญหา บริบท กลุมวัยตามชวงชีวิต ตามแตสมาชิกท่ีมีในครอบครัวตนเอง ตลอดจน

เชื่อมตอกับ อสม. 

2. มีจิตสํานึก มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการแสดง

บทบาทของอาสาสมัครประจําครอบครัว ทํางานเชื่อมโยงเปนรางแหของของ อสม. ไมซํ้าซอนบทบาทกัน  

3. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการทําหนาท่ีในการดูแลสุขภาพดวยตนเอง             

ของคนในครอบครัวตามขอบเขตท่ีกําหนด 

4. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง เปนแกนนําสุขภาพและ

เปนผูถายทอดสูบุคคลในครอบครัวและผูอ่ืน 

5. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การดูแล

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุติดบานติดเตียง ผูปวยไตวายเรื้อรัง ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังและผูดอยโอกาส การปองกัน

โรคใน 5 กลุมวัย ตามแตสมาชิกท่ีมีในครอบครัวตนเอง   

6. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะพ้ืนฐานในการใชเทคโนโลยีในการดูสุขภาพ           

การวิเคราะหและจัดการความเสี่ยงและภัยสุขภาพ ของสมาชิกในครอบครัวและการสงตอขอมูลให อสม. และ

รับความรูเพ่ิมเติม จาก อสม.และเจาหนาท่ีสาธารณสุข           

7. มีความรู ความเขาใจ เจตคติและทักษะในนโยบายการพัฒนาอาสาสมัครประจําครอบครัว 

(อสค.) บทบาท การข้ึนทะเบียนและแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)  

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

จํานวนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง ใชเวลาเรียนแบบผอนสงจากสถานบริการสุขภาพและ อสม. 

และเรียนรูดวยตนเองจากการปฏิบัติ รวมถึงแหลงความรูอ่ืนๆ 

 

วิธีการฝกอบรม 

บรรยาย ฝกปฏิบัติ แบงกลุม นําเสนอ แลกเปลี่ยนความเห็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การศึกษาดูงาน การสาธิต-สาธิตยอนกลับปฏิบัติจริง ผานสื่ออิเล็คทรอนิคและเทคโนโลยี 

การวัดและประเมินผล 

 การประเมินผลสําเร็จของผูเรียน จะดําเนินการรวมกันหลายวิธี โดย 

 1. อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ไดรับการรับรองผลการผานประเมินผลการเรียนรู               

ตามหลักสูตรตามแตสมาชิกท่ีมีในครอบครัวตนเอง จากสถานบริการสุขภาพท่ีไปรับบริการหรือทีมเยี่ยมบาน

และหรือจาก อสม. จิตอาสา จํานวนไมนอยกวา 18 ชั่วโมง 



 2. อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ท่ีผานการอบรมตามขอ 1 เขารับการฝกอบรมจาก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานบริการสุขภาพผูรับผิดชอบพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบนโยบาย บทบาท 

แนวทางการพัฒนาและรับมอบประกาศนียบัตร พรอมข้ึนทะเบียนแตงตั้งเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว 

(อสค.) 

การจบการฝกอบรม 

 ผูเขารับการอบรมจะตองเขารับการอบรมครบตามเเกณฑท่ีกําหนด จึงจะถือวาจบการฝกอบรม 

เจาของหลักสูตร   

 กระทรวงสาธารณสุข 
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