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นพ.ภานุวฒัน์  ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ



แนวคิด

นโยบาย

แนวทางปฏิบัติบทบาทอสม

บทบาทอสค.

ประเด็น
การบรรยาย

กา
รป

้อง
กัน

แล
ะด

ูแล
ผู้ป่

วย
โร

คไ
ต



แนวคิด

สุขภาพเป็นของเรา

เรื่องสุขภาพไม่มีใครดแูลตวัเราได้ดีเท่ากับเราดูแลตัวเอง

การมีส่วนร่วมของประชาชน

หน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องท า 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสุขภาพดี

นโยบาย

เสริมสร้างศักยภาพประชาชน
ในการดูแลสุขภาพตนเอง

เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพประชาชน 
ระดับชุมชน ครอบครัว ให้
ครอบคลุมต่อเน่ืองและกลับมา
พ่ึงตนเองได้

Self Care 

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
ด้วยการสร้างเครือข่ายความรู้
ด้านสุขภาพ

เติมเต็มระบบบริการ
สุขภาพ

Smart Citizen

ปฐมภูมิ

 ดูแลสุขภาพตนเอง
จัดการสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกติกาของสังคม

ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ครัวเรือน

อสค.
ป้องกันโรคไตวายเรื้อรงั

ชะลอการเกิดไตวาย



แนวทางปฏิบัติ

Health Literacy 

อสม.รักษ์ไต

อาสาสมัครประจ าครอบครัว
(อสค.)

พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชน มี Health Literacy 

ระดับหมู่บ้าน ชุมชน

อสม.นักจัดการสุขภาพ

ต่อยอดเครือข่ายความรู้
จากชุมชนสู่ครัวเรือน

People Health Literacy 

Family Health Literacy 

Family Health Management PP
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5 ปี 4 ล้านคน

คุณภาพชีวิตผูป้่วย  CKD  LTC NCD ต าบลจัดการสุขภาพ
ทีมเครือข่าย แผนต าบล/บุคคล ระดมทุน ความรู้ นวัตกรรม ด าเนินการ 
ประเมินผล



๑. ความรู้โรคไตเรื้อรัง ภาวะโรค และข้อมูล CKD 
รวมทั้งการป้องกันไตวาย
๒. ปัจจัยเกี่ยวข้องเช่น ยา พฤติกรรมสุขภาพ และอื่นๆ
๓. CKD คลินิก
๔. นโยบาย CKD
๕. ประสบการณ์การปฏิบัตสิู่ความส าเร็จ
๖. ปัจจัยอาหารเพื่อป้องกันไตวาย 60 นาที
๗. คู่มือการเยี่ยมบ้าน เครื่องมือการป้องกัน ไม้บรรทัด
วัดโปรตีนดี และอื่นๆ
๘. ท ากิจกรรมกลุ่มเข้าฐาน

ฐาน อาหาร1
ฐาน ยา

ฐาน ปฏิบัติการเย่ียมบ้าน
ฐาน ออกก าลังกาย

อสม.รักษ์ไต เรียนรู้เรื่อง บทบาท อสม.

คัดกรอง โรคไต

เย่ียมบ้าน

ร่วมในทีมหมอครอบครัว

ประเมินการรับประทานอาหารของผู้ป่วย 

ตรวจวัดความดันโลหิต

ตรวจสอบการกินยาให้ตรงตามที่แพทย์สั่ง
การใช้ยาท่ีมีผลให้ไตเส่ือม 

ตรวจคัดกรองกลุ่มวัยท างาน 

ติดตามการออกก าลังกายของผู้ป่วย

ตรวจคัดกรองกลุ่มวัยท างาน

ค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงDM/HT เปลี่ยนพฤติกรรม
ป้องกันภาวะแทรกซ้อน



(อสค.)



ขั้นตอนการด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)

1. คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็น อสค. 2. เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ

4. เรียนรู้ต่อเนื่อง 3. ปฐมนิเทศ
สร้างเครือข่าย

ญาติ/ผู้ดูแลจากครอบครวั
CKD,LTC, NCDs 

หรือเพื่อนบา้นกรณทีี่อยู่คนเดยีว

ที่รพ. หรือที่รพ.สต.หรือที่บ้าน

รพ.สต. /รพ.
รู้จักและเป็นเครือข่าย อสม. 

มอบประกาศนียบตัร บัตรอสค.
และขึ้นทะเบียน อสค.

รร.อสม./รร.ผู้สงูอายุ

Application/สื่อออนไลน์/คูมื่อ 

www.thaiphc.nethttp://fv.phc.hss.moph.go.th/osk

http://www.thaiphc.net/




เกณฑ์การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ
บทบาท อสค. ค่าน้ าหนัก การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ของสมาชิกในครอบครัว
ค่าน้ าหนัก

1.เป็นแกนน าปฏิบัติตนด้านสุขภาพ ท่ีมี
พฤติกรรม เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว และ
เป็นผู้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง

20 1.คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น กินแบบ ลดหวาน 
ลดมัน ลดเค็ม ลด
เนื้อ ดื่มน้ าเปล่า

10

2.ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครัว
ตนเองและช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ในภาวะพ่ึงพิง

20 2.ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา 
และไปพบแพทย์            ตาม
นัด

10

3.ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว 
และเป็นเครือข่ายกับ อสม.

20 3. ออกก าลังกาย เช่น ออก
ก าลังกายด้วยยางยืด

10

4.บ ารุงรักษาจิตใจ 10
รวม 60 รวม 40

รวมท้ังหมด = ร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผา่นเกณฑค์รอบครวัท่ีมีศกัยภาพในการดแูลสุขภาพตนเองตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด



บทบาท
อสค.

๑. เป็นแกนน าต้นแบบปฏิบัตตินด้านสุขภาพ 
และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว 

ดูแลสุขภาพ
ตนเอง

วิเคราะห์และจัดการ
ความเส่ียง ภัยสุขภาพ

ของตนเองและครอบครัว

ดูแลสุขภาพคน
ในครอบครัว

พาไปรับบริการ
สุขภาพ/หาหมอ

ตามนัด

คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
การดื่มน้้า
ออกก้าลังกาย 
บ้ารุงรักษาจิตใจ
การกินยาและการใช้ยา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่

๒. ถ่ายทอดความรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและ
ช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพงิ

๓. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครวั และเป็น
เครือข่ายกับ อสม./อสส. เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข


