
สาขาที่ 5 สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 

 
ส่วนที่ 1 ความรู้ที่จําเป็นเก่ียวกับ ศสมช. และการสร้างหลักประกันสขุภาพ (10 คะแนน) 
คําช้ีแจง ในส่วนวัดความรู้ กรรมการ อาจใช้การซักถามหรือให้ อสม.อ่านและตอบเองก็ได้    
 โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในข้อที่เห็นด้วย และ    ในทีไ่ม่เห็นด้วย   
.............1. กิจกรรมอย่างหน่ึงของ ศสมช.คือ ที่ทํางานของ อสม. ในการให้บริการสุขภาพพ้ืนฐานแก่ ชาวบ้าน  
.............2 .เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรมาให้บริการประจําที่ ศสมช. 
.............3. การที่ ศสมช.ให้บริการชาวบ้านได้ย่อมเป็นผลดี เพราะช่วยลดความแออัดของ โรงพยาบาล 
.............4. นอกจากให้บริการแล้ว ศสมช.น่าจะมีระบบข้อมูลที่เก่ียวกับสขุภาพของหมู่บ้านให้ครบถ้วน 
.............5. หมูบ้่านที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลแล้ว ไม่ต้องมี ศสมช.ก็ได้ 
.............6. ศสมช. ควรมีกิจกรรมบริการอย่างเดียวไม่ควรมีกิจกรรมอย่างอ่ืน 
.............7. อสม.จะเป็นผู้รับผิดชอบ และใช้ประโยชน์จาก ศสมช. แต่เพียงกลุ่มเดียว 
.............8. ศสมช. ทรุดโทรม ผุพัง ต้องได้รับการซ่อมแซมด้วยเงินของรัฐบาลสนับสนุนเท่าน้ัน 
.............9. ชาวบ้านสามารถร่วมทํากิจกรรมพัฒนา ร่วมกับ อสม. ผู้นําชุมชน ที่ ศสมช. ได้ 
...........10. เราสามารถพัฒนา ศสมช.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือ กิจกรรมของหมู่บ้านได้ 
………….11 ท่านสามารถหาขอ้มูลและความรู้เก่ียวกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากช่องทาง ดังน้ี 1. เวปไซต์  
              (web site) 2. แอปพลิเคช่ัน 1330 พลัส (Application 1330 plus) 3. ศนูย์ประสานงานหลักประกัน 
              สุขภาพประชาชน 
………….12 สายด่วน สปสช. คือ 1330 (คําตอบ /) 
……..…..13 บุคคลต่อไปน้ีเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ เด็กแรกเกิดที่ พ่อ/แม ่ไม่มสีิทธิสวัสดิการข้าราชการ, บุตร 
             ข้าราชการอายุ 20 ปีข้นไป, ภรรยาข้าราชการที่ไม่ได้จดทะบียนสมรสและไม่ได้ประกอบอาชีพ, ข้าราชการ 
             ที่ลาออกแล้วรับบําเหน็จ, ผู้ประกันตนที่ขาดเงินสมทบกองทนุประกันสังคมเป็นเวลา 6 เดือน, คนไทยที่ไม่ 
             มีสทิธิประกันสังคมหรือสิทธิราชการ (คําตอบ /) 
.............14 การติดต่อขอลงทะเบียน กรณีอยู่ต่างจังหวัดสามารถขอลงทะเบียนสิทธิได้ที่ รพ.สต.,รพ.ของรัฐ(คําตอบ /)    
………….15 ประชาชน บัตรทอง สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการปฐมภูมิตามสิทฺธิ ได้ปีละ 4 ครั้ง (คําตอบ /) 
………....16 บริการที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย การรักษาภาวการณ์มีบุตรยาก,  
             การผ่าตัดเสริมสวยตามท่ีตนเองต้องการ, การรักษาโรคที่อยู่ระหว่างการทดลอง, การบําบัดรักษายาเสพติด 
             ที่ไม่ใช่เรื่องการรับยา เมทาโดน, การเปลี่ยนอวัยวะ (คําตอบ /) 
…………17 แรงงานต่างด้าว เช่น พม่า ลาว สามารถขอรับสิทธิตาม พรบ.หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ได้ที่หน่วย 
             บรกิารสุขภาพใกล้บ้าน (คําตอบ x ) 
…………..18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) มีส่วนร่วมในการสมทบงบประมาณเพ่ือจัดต้ังกองทุน  
               กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที (คําตอบ /) 
.............19 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ไม่มี อสม. เป็นคณะกรรมการ (คําตอบ X) 
.............20 หน้าที่สําคัญประการหน่ึง ของ อสม. ในงานหลักประกันสขุภาพ คือ ร่วมสํารวจประชาชนไทยในกลุ่มที่ยัง
     ไม่มสีิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ จากรัฐให้ไปลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพ (คําตอบ /) 
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ส่วนที ่2 การปฏิบัติตัวของ อสม.ในการให้บริการ ศสมช. และสร้างหลักประกันสขุภาพ (10 คะแนน) 
 

2.1 มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านสุขภาพ อย่างต่อเน่ือง ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ใช่   ไม่ใช่    

2.2 มีการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ีมารับบริการใน ศสมช.และพัฒนาวิธีการจัดบริการ 
    เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น 

 ใช่   ไม่ใช่    
2.3 มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว 

 ใช่   ไม่ใช่    
2.4 มกีารปฏิบัติงานให้บริการที่ ศสมช.เป็นประจํา ต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ 

 ใช่   ไม่ใช่    
2.5 มกีารดําเนินการเพ่ือดูแลและพิทักษ์สทิธิให้ประชาชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 ใช่   ไม่ใช่    
 
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เชงิเทคนคิและการบริหารจัดการของ อสม.(10 คะแนน) 

 

3.1 มีแผนหรือปฏิทินการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ 
 ใช่   ไม่ใช่    

 3.2 มีเน้ือหาความรู้ในการถ่ายทอดสอดคล้องกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย 
   ใช่   ไม่ใช่     
 3.3 มีรูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 ใช่   ไม่ใช่    
 3.4 มกีารจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเน่ือง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ใช่   ไม่ใช่    
    3.5 มกีารจัดทาํ/จัดหาสื่อที่เหมาะสม น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ 

 ใช่   ไม่ใช่    
 
ส่วนที่ 4 ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  (20 คะแนน) 
 

4.1 ความเหมาะสมของสถานที่ต้ัง ของ ศสมช. (เป็นศูนย์กลางของชุมชน ความเป็นสดัส่วน การใช้ประโยชน์) 
   เหมาะสม  ไม่เหมาะสม ระบุ ..................................................................... 
 4.2 มีป้ายช่ือ ศสมช. ติดไว้ชัดเจน และสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด  

 มี   ไม่มี  
 4.3 มีตารางการปฏิบัติงานของ อสม. อย่างชัดเจนเป็นปัจจุบัน  

 มี   ไม่มี  
 4.4 มขี้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลการบริการให้บริการใน ศสมช. และข้อมลูอ่ืนๆ 

 มี   ไม่มี  
 4.5 มียา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นไว้ใน ศสมช. เพ่ือให้บริการและสามารถใช้ได้ถูกต้อง 

1)  ยาพ้ืนฐาน หรือยาสามัญประจําบ้าน  มี   ไม่มี  
2)  ชุดปฐมพยาบาล    มี   ไม่มี  
3)  เครื่องช่ังนํ้าหนัก    ม ี   ไม่มี  
4) เครื่องวัดความดันโลหิต   ม ี   ไม่มี  
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5) ปรอทวัดไข้     ม ี   ไม่มี 
6) ที่วัดส่วนสูง     ม ี   ไม่มี  
7) ที่วัดสายตา     ม ี   ไม่มี. 
8) แถบตรวจหานํ้าตาลในปัสสาวะ   ม ี   ไม่มี 

          9) โมเดลสําหรับสาธิตการแปรงฟัน   ม ี   ไม่มี 
                   10)  อ่ืน ๆ ระบุ...............    ม ี   ไม่มี  

 
ส่วนที่ 5 กิจกรรมของ อสม.ในการให้บริการ ศสมช. และสรา้งหลักประกันสขุภาพ (20 คะแนน) 
 5.1 การบริการสุขภาพเบ้ืองต้น  
       O จ่ายยาพ้ืนฐาน     ไม่ม ี มี    จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 

       O ทําแผล/ปฐมพยาบาล    ไม่ม ี มี    จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 

       O คัดกรองกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย   ไม่มี ม ี จํานวนผู้มารบับริการ......................คน/เดือน 

       O วัดความดัน     ไม่ม ี มี    จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 

       O เจาะเลือด    ไม่ม ี มี  จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 
       O ใช้แบบประเมินความเครียด   ไม่ม ี มี    จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 

       O วัดสายตา     ไม่ม ี มี    จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 

       O การส่งต่อผู้ป่วย     ไม่ม ี มี    จํานวนผู้มารับบริการ......................คน/เดือน 
  
 5.2 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และการวางแผนสุขภาพชุมชน  

 ไม่ม ี มี   อธิบายรายละเอียดกิจกรรม.............................................................................. 
.....................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 

 
5.3 เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้  

   ไม่ม ี มี   อธิบายรายละเอียดกิจกรรม.............................................................................. 
.....................................................................................................................................................   
....................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
    

 5.4 เป็นที่ทําการกองทุนต่างๆ  
   ไม่ม ี มี   อธิบายรายละเอียดกิจกรรม.............................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 6 ผลงาน ความสาํเร็จ และสิ่งท่ีภาคภูมิใจในสาขาท่ีเข้ารับการคดัเลอืก (30 คะแนน)  
 

 6.1 ผลงานเด่น/นวัตกรรมด้านการจัดบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพชุมชน 
.....................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................   
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 6.2 ผลงานและความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชน/ประชาชนอันเน่ืองมาจากการจัดบริการใน ศสมช. 
และการสร้างหลักประกันสขุภาพ (เช่น การเกิดโรคในชุมชนลดลง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีระบบการจัดการ
ปัญหาสุขภาพของชุมชน เป็นต้น)  

.....................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 6.3 ความสามารถในการนํารูปแบบของการพัฒนาไปขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 

............................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................   

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
6.4 ความยังยืนในการพัฒนา (มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการพัฒนา 
อย่างเป็นระบบ ฯลฯ) 
............................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................   
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
 

******************************* 


