
 
บันทกึขอความ 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป   โรงพยาบาลวังโปง อ.วังโปง จ.เพชรบูรณ โทร.๐๕๖-786452-4 

ท่ี  พช.๐๐๓๒.301/1325 วันท่ี       11  กุมภาพันธ  2565   

เรื่อง  รายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบาน ตำบลวังโปง  

          ปงบประมาณ 2565 และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง  

  ตามกรอบการประเมินคณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบวัดการเปดเผย
ขอมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT) ตัวชี้วัดท่ี 4การ
สงเสริมความโปรงใส MOIT12 กำหนดใหหนวยงานตองเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจของหนวยงาน และเสนอขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดง Link ชองทาง
ท่ีเผยแพรจากเว็บไซตหนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน  นั้น 

  ในการนี้  กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม  โรงพยาบาลวังโปง  ไดดำเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบาน 
ตำบลวังโปง ปงบประมาณ 2565  และขออนุญาตนำเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงานตอไป   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 
     (นางอักษิพร  บุญแจง) 
           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    
          หวัหนากลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม   

 
 
 
         
    (นายสุรศักดิ์   จันทรเกตุ) 
 นายแพทยชำนาญการ  รักษาการในตำแหนง 
           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวังโปง 



รายงานการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปง 
วันพฤหัสบดี ท่ี 27 มกราคม 2565 

ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ผูเขารวมประชุม 
  

1.นางอักษิพร บุญแจง   ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2. นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา  ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นายจรูญ  เบาชาร ี   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

  4. นางสาวมินตรา อันภักดี  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  5.นางสาวพัชรา ชัยเชษ   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
  6. นางสาวทิพยสุรีย  สายพิน  ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข 
  7. นางสาวจตุพร เพชรคง   ตำแหนง พนักงานบริการ 
  8.นางสาวรจนา  เฉลิมผา   ตำแหนง  พนักงานบริการ 
                     8. อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปง จำนวน 135 คน  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 

 ดวย กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม โรงพยาบาลวังโปง ไดมีการประชุมประจำเดือนกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปงทุกเดือน เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข รับทราบ
ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานรวมกันกับอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปง มี
รายละเอียดดังนี้   
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีแจงใหทราบ 
1.1 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปง แจงเรื่องประชุมประจำเดือน อสม.สัญจรการดำเนินงาน

ของอสม.ของเดือนท่ีผานมา และสิทธิประโยชนของอสม.ท่ีควรจะไดรับ  
1.2 น.ส.อรุโณทัย  พุทธสิมมา ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพ แจงแผนการดำเนินงานกิจกรรมตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบาน ตำบลวังโปง ปงบประมาณ 
2565  จะจัดข้ึนในวันท่ี 9  กุมภาพันธ  2565  ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง 

1.3 แจงแผนการดำเนินงานการลงพ้ืนท่ีฉีดวัคซีน  และไขหวัดใหญ 
1.4 งานควบคุมโรค รายงานสถานการณโรคประจำเดือนแกอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปง และแจง

แผนการดำเนินงานควบคุมโรคในการทำลายแหลงเพาะพันธุยุงลายแตละหมูบาน  
1.5 งานเด็ก ไดมีการติดตามเด็กท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับวัคซีนไมครบตามอายุมารับวัคซีนในครั้งถัดไป และ

แจกใบคัดกรองภาวะโภชนาการประเดือน 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

วาระท่ี 2 ติดตามความคืบหนาของรายงานประจำเดือน 
 2.1 ติดตามรายงานประจำเดือน เดือนธันวาคม 2564  



 ท่ีประชุมรับทราบ 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
        
    

   ลงชื่อ..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
     (น.ส. มินตรา อันภักดี) 

    นักวิขาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางอักษิพร บุญแจง) 

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประชุมผูมีสวนไดสวนเสียมารวมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจท่ีเลือก 
โครงการประชุมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบาน 

ตำบลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ปงบประมาณ 2565 
พฤหัสบดี ท่ี 27 มกราคม 2565 

ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

 

 



























รายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบานตำบลวังโปง 
ปงบประมาณ 2565 

วันท่ี 9  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 

 

ผูเขารวมประชุม 
  

1.นางอักษิพร บุญแจง   ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2. นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา  ตำแหนง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นายจรูญ  เบาชาร ี   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

  4. นางสาวมินตรา อันภักดี  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  5.นางสาวพัชรา ชัยเศษ   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
  6. นางสาวทิพยสุรีย  สายพิน  ตำแหนง  เจาพนักงานสาธารณสุข 
  7. นางสาวจตุพร เพชรคง   ตำแหนง พนักงานบริการ 
  8.นางสาวรจนา  เฉลิมผา   ตำแหนง  พนักงานบริการ 
                     8. อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังโปง จำนวน 135 คน  
 

เริ่มประชุมเวลา  
09.00 น. เปนตนไป 
 

   
 

วาระท่ี 1 ประธานแจงใหทราบ 
  -กลาวถึงวัตถุประสงคในการจัดประชุมครั้งนี้ 

การดำเนินงานดานสาธารณสุข แบงรูปแบบการดำเนินงานออกเปน 4 ดาน คือ การสงเสริมสุขภาพ การ 

ปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งการดำเนินงานใหครอบคลุมทั้ง 4 ดานนั้น สามารถทำให 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณแข็งแรงไดแตการที่จะทำใหครอบคลุมทั้ง 4 ดานนั้นเปนเรื ่องยากเพราะ 

ปจจุบันบริบทของการเกิดโรคไดเปลี่ยนแปลงไปกลาวคือ ในอดีตการสาธารณสุขของไทยยังไมกาวหนาเทาใน 

ปจจุบัน ประชาชนมักเจ็บปวยดวยโรคติดตอที่เกิดจากปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ที่มากระทำตอ 

รางกาย เชน ไขหวัด อุจจาระรวง เปนตน แตปจจุบันเมื่อการสาธารณสุขเจริญกาวหนาขึ้นรวมทั้งวิถีชีวิต ท่ี

เปลี่ยนไปโรคที่เกิดขึ้นกับประชาชนจึงกลายเปนโรคที ่เกิดจากการไมดูแลพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง เชน 

โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อุบัติเหตุฯลฯ อีกทั้งยังมีโรคติดตอที่กลับมาเปนปญหาสาธารณสุข ท่ี

สำคัญอีก เชน โรควัณโรค เปนตน และที่สำคัญยังมีโรคติดตอที่ยังไมเคยเกิดขึ้นมาสรางปญหาและเปนภัยตอ 

สุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นอีก คือ โรคเอดส โรคไขหวัดสายพันธุใหม เปนตน การจะแกไขปญหาดังกลาวทุก 

ฝายตองผนึกกำลังสรางคานิยมดานสุขภาพที่ถูกตองและสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนเนนการสรางสุขภาพ 

และการปองกันมากกวาการซอมสุขภาพโดยสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนใหเขามามี 



บทบาทในการดูแลและสงเสริมสุขภาพของชุมชนไดเอง เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพที่มีอยูใน 

ชุมชนใหเขมแข็ง แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมท้ังสถานบริการสาธารณสุขตองมีการจัดกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนา 

และปฏิบัติการโดยเนนเชิงรุก พัฒนารูปแบบที่เปนนวัตกรรม ที่ใชความรูนำมุงเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

คานิยมของประชาชน เกิดการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ทำใหลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคทำให 

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน  

ซ่ึงมีบทบาทในการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหสามารถดูแล และมีสวน

รวมในการจัดการสุขภาพของประชาชน ในชุมชน ดวยการเปนผูถายทอดความรูดานสุขภาพ ใหบริการสาธารณสุข

ข้ันพ้ืนฐานและเชื่อมประสานระหวางหนวยงานตางๆในชุมชน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาดานสุขภาพในชุมชนจึงมี

นโยบายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของ อสม. ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝาระวัง และ

ดูแลผูปวยดวยโรคที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สำคัญของชุมชน โดยมีเปาหมายที่จะดำเนินการอบรมฟนฟูพัฒนา

ศักยภาพ อสม.ในทุกหมูบานใหเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่เปนปญหาสาธารณสุขในชุมชน เพื่อนำไป

ถายทอดความรู ใหบริการ และประสานงานกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ปงบประมาณ 2565 นี้ข้ึน เพ่ือพัฒนาความรูดานสุขภาพ ท้ังดานการปองกัน

โรคติดตอในชุมชน การสงเสริมสุขภาพประชาชน ท้ัง 5 กลุมวัย การเปนแบบอยางท่ีดี ตอชุมชน นำไปสูการจัดการ

สุขภาพครอบครัว ตอไป 

วัตถุประสงค 
1. อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมตำบล

วังโปง    ใหมีศักยภาพในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
3. เพ่ือสรางการบริการเชิงรุก ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ

ของประชาชน 
 
 วาระท่ี 2 ระเบียบวาระการประชุม/เรื่องท่ีเสนอใหทราบและพิจารณา 

2.1 ทีมเจาหนาทีในการใหความรู อสม. จำนวน 5 คน 
 2.1 อสม.ซักถามปญหา  
 
 
 
 
 
 



3. วาระอ่ืน ๆ   
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
        
    

   ลงชื่อ..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
     (น.ส. มินตรา อันภักดี) 

    นักวิขาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
   (นางอักษิพร บุญแจง) 

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพประชุมผูมีสวนไดสวนเสียมาประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจำบาน

ตำบลวังโปงปงบประมาณ 2565 
วันท่ี 9  กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

ณ หองประชุมสุพรรณิการ โรงพยาบาลวังโปง อำเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 



 
 



























แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงพยาบาลวังโปง 

1.แผนงาน/โครงการ :โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานตำบลวังโปง อำเภอวังโปง ปงบประมาณ 2565 
2.สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
3.สอดคลองกับยุทธแผนยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ 
4.ขอมูลการดำเนินงาน 

4.1 กิจกรรมหลักของโครงการ 4.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ 4.3.ขอเสนอแนะ/
ปญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน 

 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน  
1.ข้ันเตรียมการ 
     1.1 จัดทำแผนงาน/โครงการเสนอเพ่ือ
อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน 
     1.2จัดประชมุใหความรู พัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 1.2.1 ความรูดานนักจัดการสุขภาพ
ตามกลุมวัย  

1.2.2 ความรูดานการแพทยแผนไทย  
1.2.3 ความรูดานการปองกัน และ
ควบคุมโรคในชุมชน  

1.3. ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการฯ  

1.4. สรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ 
 

 
กลุมเปาหมาย 
อสม.ตำบลวัง
โปง จำนวน 
130 คน 

 
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหสามารถดูแล และมีสวนรวม
ในการจัดการสุขภาพของประชาชน ในชุมชน ดวยการเปนผูถายทอดความรู
ดานสุขภาพ ใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานและเชื่อมประสานระหวาง
หนวยงานตางๆในชุมชน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาดานสุขภาพในชุมชนจึงมี
นโยบายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของ อสม. 
ตลอดจนพัฒนาระบบการเฝาระวัง และดูแลผูปวยดวยโรคท่ีเปนปญหา
สาธารณสุขท่ีสำคัญของชุมชน โดยมีเปาหมายท่ีจะดำเนินการอบรมฟนฟู
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในทุกหมูบานใหเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ในเรื่องท่ี
เปนปญหาสาธารณสุขในชุมชน เพ่ือนำไปถายทอดความรู ใหบริการ และ
ประสานงานกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน ปงบประมาณ 2565 นี้ข้ึน เพ่ือ
พัฒนาความรูดานสุขภาพ ท้ังดานการปองกันโรคติดตอในชุมชน การสงเสริม
สุขภาพประชาชน ท้ัง 5 กลุมวัย การเปนแบบอยางท่ีดี ตอชุมชน นำไปสูการ
จัดการสุขภาพครอบครัว  
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