
หมวด People Excellence (ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 3. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 59. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค านิยาม ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง 

ครอบครัวท่ีมี อสค. ท ำหน้ำท่ีดูแลสุขภำพ และสมำชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในกำรดูแล
สุขภำพตนเอง โดย 

1. อสค. แสดงบทบำท ได้แก่ (1) เป็นแกนน ำปฏิบัติตนด้ำนสุขภำพท่ีมีพฤติกรรม   
เป็นแบบอย่ำงให้ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภำพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ในภำวะพึ่งพิง (3) ประสำนงำนพัฒนำ
สุขภำพครอบครัว และเป็นเครือข่ำยกับ อสม. โดยไม่ซ  ำซ้อนบทบำทกัน 

2. สมำชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอำหำร              
อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวำน ลดมัน ลดเค็ม ด่ืมน  ำเปล่ำ (2) ดูแลกำรกินยำ                  
ให้ตรงเวลำ และไปพบแพทย์ตำมนัด (3) ออกก ำลังกำยเช่น ออกก ำลังกำยด้วยยำงยืด และ 
(4) บ ำรุงรักษำจิตใจ  

อาสาสมัครประจ าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมำชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละ
ครอบครัวท่ีได้รับกำรคัดเลือกและผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร อสค. ท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด เพื่อให้ท ำหน้ำท่ีดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัวตนเอง  

กรณีครอบครัวนั นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภำวะพึ่งพิงอำจคัดเลือกเพื่อนบ้ำนให้เข้ำรับ
กำรอบรมและท ำหน้ำท่ี อสค. ให้ครอบครัวนั นได้ 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

คัดเลือกและพัฒนำ อสค. จ ำนวน 
500,000 คน 

1,000,000 คน 1,000,000 คน 1,000,000 คน 

มีครอบครัวที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแล
สุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
ร้อยละ 55 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 

 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อต่อยอดกำรสร้ำงควำมรู้จำกชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน 
2. เพื่อให้ครอบครัวได้รับกำรดูแลสุขภำพและถ่ำยทอดควำมรู้สม่ ำเสมอ 
3. เพื่อให้คนในแต่ละครอบครัวท ำหน้ำท่ีในกำรดูแลสุขภำพครอบครัวของตนเอง เนื่องจำก    
   คนในครอบครัวเป็นบุคคลท่ีดีท่ีสุด เหมำะสมท่ีสุด  
4. เพื่อให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภำพ ประสำนและ 
   เช่ือมโยงส่งต่อกับ อสม. ซึ่งเป็นแกนน ำขับเคล่ือนกำรดูแลและจัดกำรสุขภำพของชุมชน 



ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ 1-12 
- ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบำหวำนและหรือควำมดันโลหิตสูง ท่ีป่วยเป็นโรคไตเรื อรัง (CKD) 
ระยะ 3 (100%) จำกฐำนข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวง
สำธำรณสุข 
- ครอบครัวผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง (LTC) จำกเป้ำหมำยกำรจัดสรรประชำกรผู้สูงอำยุกลุ่ม
ติดบ้ำน ติดเตียง ปีงบประมำณ 2561 ตำมสัดส่วนประชำกร 60 ปีขึ นไปสิทธิ UC ของกรม
อนำมัยและส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
- ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (NCD) จำกฐำนข้อมูล HDC 
(http://hdcservice.moph.go.th/) ของกระทรวงสำธำรณสุขและประชำกรจำก 43 แฟ้ม
ของแต่ละจังหวัด 
เขตสุขภาพที่ 13 
- ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบำหวำนและหรือควำมดันโลหิตสูง ท่ีป่วยเป็นโรคไตเรื อรัง (CKD)  
- ครอบครัวผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง (LTC)  
- ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (NCD)  
จำกฐำนข้อมูลของหน่วยงำนด ำเนินงำน อำทิ 
     1. หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
         1) ส ำนักอนำมัย 
         2) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
         3) สถำนพยำบำลในสังกัดส ำนักกำรแพทย์ 
     2. สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
     3. โรงพยำบำลเอกชนท่ีตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. กำรขึ นทะเบียน อสค.  
          เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบพื นท่ี ด ำเนินกำรพัฒนำและขึ นทะเบียน อสค. 
ลงในเว็บไซต์ฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำครอบครัว  
2. กำรประเมินศักยภำพครอบครัว อสค. 
          1) เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภำพครอบครัวของ อสค. ตำม
ควำมสมัครใจของแต่ละหน่วยงำน โดย อสค. แต่ละคนด ำเนินกำรประเมินศักยภำพ
ครอบครัวของตนเองตำมแบบประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลกำรประเมินด้วยตนเอง (Self 
Assessment) ไว้ที่ตนเอง หรือเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบพื นท่ีเป็นคนเก็บไว้ใน
รูปแบบเอกสำร  
          2) ผู้รับผิดชอบงำนระดับ จังหวัด เขต และส่วนกลำง รวมถึงกรงุเทพมหำนครสุ่ม
ประเมินตำมแบบประเมินแล้วบันทึกผลกำรประเมินศักยภำพครอบครัวลงในเว็บไชต์ลงใน
เว็บไซต์ฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำครอบครัว 
หมายเหตุ : 1. ช่องทำงในกำรลงทะเบียน อสค. และบันทึกผลกำรประเมินศักยภำพ
ครอบครัว อสค. คือ 



                    1) ระบบฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำครอบครัว 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
                    2) ระบบสำรสนเทศงำนสุขภำพภำคประชำชน www.thaiphc.net 
               2. หน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีในกำรบันทึกข้อมูลของกรุงเทพมหำนคร คือ 
                    1) หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
   • กองสร้ำงเสริมสุขภำพ ส ำนักอนำมัย 
   • ส ำนักกำรแพทย์  
 
                    2) สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
                    3) โรงพยำบำลเอกชนท่ีตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

แหล่งข้อมูล 1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
2. สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ 
3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
4. หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 
    1) ส ำนักอนำมัย 
    2) ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
    3) สถำนพยำบำลในสังกัดส ำนักกำรแพทย์ 
5. สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
6. โรงพยำบำลเอกชนท่ีตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

รายการข้อมูล 1 A = จ ำนวนครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ ำนวนครอบครัวเป้ำหมำย 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) X 100  
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมำส 1, 2, 3 และ 4 
เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
คัดเลือกและพัฒนำ 
อสค. เป้ำหมำย60,000 
คน 

คัดเลือกและพัฒนำ 
อสค. เป้ำหมำย              
เพิ่มอีก 200,000 คน 

คัดเลือกและพัฒนำ 
อสค. เป้ำหมำย              
เพิ่มอีก 240,000 คน 

- 

- - -  
 

ครอบครัวที่มีศักยภำพ
ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด   
ร้อยละ 55 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



120,000 คน เพิ่มอีก 400,000 คน เพิ่มอีก 480,000 คน  
- -  ครอบครัวที่มีศักยภำพ

ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
ร้อยละ 60 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
120,000 คน เพิ่มอีก 400,000 คน เพิ่มอีก 480,000 คน - 

- -  ครอบครัวที่มีศักยภำพ
ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด    
ร้อยละ 65 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
120,000 คน เพิ่มอีก 400,000 คน เพิ่มอีก 480,000 คน  

   ครอบครัวที่มีศักยภำพ
ในกำรดูแลสุขภำพตนเอง
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด    
ร้อยละ 70 

 

วิธีการประเมินผล :  กำรประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดย
เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ร่วมกับ อสค. ด้วยวิธีกำร ดังนี  
          1. กำรประเมินตนเอง (Self Assessment) โดยเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ร่วมกับ 
อสค. หลังจำกท่ี อสค. ได้ประเมินศักยภำพครอบครัวของตนเองแล้ว ให้เก็บผลกำรประเมิน
ไว้ที่ตนเอง หรือเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบพื นท่ีเป็นคนเก็บไว้ในรูปแบบเอกสำร  
          2. กำรสุ่มประเมิน ตำมล ำดับชั นตำมระเบียบวิธีทำงสถิติ ตั งแต่ระดับล่ำงสุดขึ นไป 
(ขนำดของกำรสุ่มตัวอย่ำงหรือขนำดของตัวอย่ำง (Sample Size) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 
ของจ ำนวน อสค. ทั งหมด หรือโดยสูตรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรทำงสถิติอื่น) โดยสำมำรถ
บันทึกผลกำรประเมินในระบบฐำนข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ http://fv.phc.hss.moph.go.th หรือ 
www.thaiphc.net   
          ค่ำน  ำหนักของเกณฑ์กำรประเมินครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง
ได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด คือ บทบำท อสค. (60) : กำรประพฤติปฏิบัติตนในกำรดูแลสุขภำพ
ตนเองของสมำชิกในครอบครัว (40) 

ตารางก าหนดค่าน้ าหนักของเกณฑ์การประเมิน  
บทบาท อสค. ค่าน้ าหนัก  การปฏิบัติตน ค่าน้ าหนัก 



ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของสมาชิก 

ในครอบครัว 
1. เป็นแกนน ำปฏิบัติตนด้ำน
สุขภำพท่ีมีพฤติกรรมเป็ น
แบบอย่ำงให้ครอบครัวและ
เป็นผู้ดูแลสุขภำพของคนใน
ครอบครัวตนเอง 

20  1. คุมอำหำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม เช่น กินแบบ
ลดหวำน ลดมัน ลดเค็ม 
ลดเนื อ ด่ืมน  ำเปล่ำ 

10 

2.  ถ่ำยทอดควำมรู้ ให้คนใน
ครอบครัวตนเองและช่วยเหลือ
ผู้ท่ีอยู่ในภำวะพึ่งพิง 

20  2. ดูแลกำรกินยำให้
ตร ง เวลำและพำ ไป  
พบแพทย์ตำมนัด 

10 

3. ประสำนงำนพัฒนำสุขภำพ
ครอบครัว และเป็นเครือข่ำย
กับ อสม. 

20  3. ออกก ำลังกำย เช่น 
ออกก ำลังกำยด้วยยำงยืด 

10 

 4. บ ำรุงรักษำจิตใจ  10 
รวม 60  รวม 40 

คะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ครอบครัวที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

เอกสารสนับสนุน :  1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (อสค.) 
2. หลักสูตร อสค. 
3. คู่มือ อสค.  
4. แบบประเมินศักยภำพครอบครัว 
5. เว็บไซต์ส ำหรับขึ นทะเบียน อสค. พิมพ์ประกำศนียบัตร และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน อสค. 
    1) http://fv.phc.hss.moph.go.th 
    2) www.thaiphc.net 
6. www.อสค.com เว็บไซต์ฐำนข้อมูล อสค. ด้ำนควำมรู้ ข่ำวสำร และกำรประเมิน 
หมายเหตุ : 1. เอกสำรข้อ 3. คู่มือ อสค. กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จัดส่งให้แต่ละ
จังหวัดตำมจ ำนวนเป้ำหมำย อสค.  
               2. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรทั งหมดได้ท่ีเว็บไซต์กองสนับสนุนสุขภำพภำค
ประชำชน http://phc.moph.go.th หรือ เว็บไซต์ระบบฐำนข้อมูลอำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1. จ ำนวนอำสำสมัครประจ ำ
ครอบครัว (อสค.) ท่ีได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพ 

คน - 50,000 470,751  



2. ร้อยละของครอบครัวที่มี
ศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพ
ตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ร้อยละ - - 91.16 

ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
จำกเว็บไซต์ http://fv.phc.hss.moph.go.th/ ณ วันท่ี 22 สิงหำคม 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร 
1.         ผู้อ ำนวยกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำค 
     ประชำชน 
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน :   โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสำร :    E-mail :  
2. นำงวิรุณศิริ อำรยวงศ์    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ   
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1937000 ต่อ 18715 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสำร :    E-mail : phc.division@gmail.com 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้ประสำนงำนตัวชี วัด 

1.  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1937000 ต่อ 18604 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสำร :     E-mail : 

กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

2.  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1937000 ต่อ 18716 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสำร :     E-mail : phc.division@gmail.com 

กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาตร์สุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1937000 ต่อ 18715 
E-mail : phc.division@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.     
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1937000 ต่อ 18604 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสำร :     E-mail :  
กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 


