คู่มือการให้บริการประชาชน
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๒๕๖๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 054-451-974 / โทรสาร 054-452-510

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาล
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัวให้ได้รับ
ความช่วยเหลือค่าห้ องพิ เศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ ๕๐ ของอั ตราที่ก ำหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจึงกำหนด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่
ประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงตระหนักดีว่าการสร้างความเข้าใจ การสื่อสารให้ประชาชนผู้รับบริการ
รับทราบถึง ขอบเขตความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ระยะเวลาที่งานแล้วเสร็จ การระบุ หลักฐานที่
จำเป็นในการติดต่อขอรับบริการ ตลอดจนการแสดงแผนภูมิและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ส่วนหนึ่งที่จะ ทำให้ผู้รับบริการบังเกิดความพึงพอใจ
คู่มือเล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่ อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บ ริการประชาชนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละระยะเวลาแล้ ว เสร็จ ของการให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำได้ ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทนำ

๑

คุณสมบัติ อสม.

๑

การขึ้นทะเบียนเป็น อสม.

๑

วาระและการพ้นสภาพการเป็น อสม.
มาตรฐาน อสม.
บทบาทหน้าที่ อสม.

๑
๒
๒

สิทธิการรักษาพยาบาลของ อสม.
ขั้นตอนการขอใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล

๓
๔

ภาคผนวก

๕

๑

บทนำ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละ
กลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การ แนะนำ
เผยแพร่ความรู้ การวางแผน และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ
เช่น การส่งเสริม สุขภาพ การเฝ้ าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด การส่ง ต่อผู้ป่ วยไปรับบริการการฟื้นฟูสภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สำหรับการรับผิดชอบดูแลครัวเรือนในหมู่บ้าน/ชุมชน กำหนดจำนวน อสม.ใน
หมู่บ้าน/ ชุมชน โดยเฉลี่ย ๑ คน รับผิดชอบ ๑๐ – ๑๕ หลังคาเรือน
คุณสมบัติ อสม.
๑. อายุไม่ตำ่ กว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็นการประจำในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็น อสม.
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๓. มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
๔. สมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานสาธารณสุข
๕. ประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดำเนินงานสาธารณสุขและต้องการพัฒนาชุมชนของตนเอง
๖. มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน
๗. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่าง มีเวลาให้กับการท างาน
ในบทบาทหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
การขึ้นทะเบียนเป็น อสม.
สถานภาพของการเป็ น อสม.เกิด ขึ้ นเมื่ อบุ ค คลนั้ น ได้ รับ การคั ดเลือ ก ผ่า นการอบรมและได้ รับ การ
ประเมิน ความรู้ความสามารถทั้ง กลุ่ม ความรู้พื้ น ฐานและกลุ่ มความรู้เฉพาะตามที่ก ำหนดไว้จัง หวั ดจะออก
ประกาศนี ย บั ต รและบั ต รประจำตั ว ให้ ใช้ เป็ น หลั ก ฐาน โดยรู ป แบบ อายุ บั ต รและสิ ท ธิที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
วาระและการพ้นสภาพการเป็น อสม.
สถานภาพของการเป็ น อสม.เกิด ขึ้ นเมื่ อบุ ค คลนั้ น ได้ รับ การคั ดเลือ ก ผ่า นการอบรมและได้ รับ การ
ประเมิน ความรู้ความสามารถทั้ง กลุ่ม ความรู้พื้ นฐานและกลุ่ มความรู้เฉพาะตามที่ก ำหนดไว้จัง หวั ดจะออก
ประกาศนี ย บั ต รและบั ต รประจำตั ว ให้ ใช้ เป็ น หลั ก ฐาน โดยรู ป แบบ อายุ บั ต รและสิ ท ธิที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
๑. วาระกำหนดให้มีวาระคราวละ ๔ปี เมื่อครบวาระแล้วให้พิจารณาต่อบัตรประจำตัวโดยดูจากผลการ
ดำเนินงาน ร่วมกับการ พิจารณาของประชาชนและองค์กรของหมู่บ้าน(เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ควรที่จะเป็นผู้
ถอดถอน อสม. ด้วยตนเอง เพราะ อสม.เป็น อาสาสมัครที่เสียสละของประชาชนหากมีความจำเป็นก็ต้องใช้การ
ประชุมและปรึกษาหารืออย่ างเป็นกันเองกับ อสม. ที่มีอยู่รวมทั้ง กรรมการหมู่บ้าน เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึ้น)

๒
๒. การพ้นสภาพ
๑) ตาย
๒) ลาออก
๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี หรือ ....
๔) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีคำสั่งให้พ้นสภาพ ตามที่หัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทนจำนวนไม่น้อย
กว่า ๒ ใน๓ ของหลังคาเรือน ที่ อสม.รับผิดชอบ ร่วมกันลงลายมือชื่อยื่นหนังสือต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แล้วแต่กรณี และอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็น อสม.
หากปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑. อสม.ผู้นั้นไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานของรัฐ จัดขึ้นโดย
ไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็น
๒. อสม.ผู้นั้นไม่รักษาจรรยาบรรณของ อสม.หรื อ มีความประพฤติเสียหายที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
ศักดิ์ศรีขององค์กร อสม.
มาตรฐานอสม.
ตามสมรรถนะของอสม.
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ ก ำหนดมาตรฐานสมรรถนะอาสาสมัค รสาธารณสุขไว้ในหลัก สูตรฝึก อบรม
มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับพื้นที่
๒. สามารถเป็นผู้นำในงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนการเฝ้าระวัง
สุขภาพและคัดกรอง ผู้ปว่ ย
๓. สามารถสร้างและบริหารเครือข่ายในการดำเนินงานสร้างสุขภาพแบบหุ้นส่วน
๔. สามารถรณรงค์ ขับ เคลื่อนชุ มชนและสังคมให้ตื่นตัวและรับ ผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสภาวะ
แวดล้อม
๕. สามารถเตรียมและริเริ่มมาตรการทางสังคมใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการขจัดและลดปัญหาทางสุขภาพ
๖. สามารถสร้างจิตสำนึกประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ
๗. สามารถสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและชุมชน
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (เชิงรุก)
๑. ดูแลสุขภาพอนามัยเชิงรุก ในกลุ่มแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
๒. เสริมสร้างสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน โดยแผนสุขภาพตำบล ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ
ในชุมชน เพื่อลด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด อัมพฤกษ์ อัมพาต และหนุนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพใน รพ.สต.
๓. เป็นทูตไอโอดีน ฝนการให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน ตรวจสารไอโอดีนในเกลือ น้ำปลา ซอส
ปรุงรส และแนะนำหญิง ตัง้ ครรภ์บริโภคเกลือไอโอดีน
บทบาทหน้าที่ของ อสม.
อสม. มีบทบาทในการเป็นผู้น ำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้น ำ การเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน และมีหน้าที่ แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดีชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตน
เป็นตัวอย่างที่ดีโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๓
๑. เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพื่อนบ้านมารับ
บริการสาธารณสุข แจ้ง ข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่สำคัญ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ตลอดจน
ข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรม สาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้อ งถิ่น
ทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องโรค ระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแล้วจดบันทึกไว้ในสมุด
บันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.
๒. เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเรื่องต่าง ๆ
ได้แก่ การใช้สถาน บริการสาธารณสุขและการใช้ยา การรักษาอนามัยของร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การ
สุข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มและการจั ด หาน้ ำ สะอาด โภชนาการและสุ ข าภิ บ าลอาหารการปู อ งกั น และควบคุ ม
โรคติดต่อประจำถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การดูแล รักษาและปูองกันสุขภาพเหงือก
และฟัน การดูแลและส่งเสริมสุข ภาพจิต การป้ องกัน และควบคุมโรคเอดส์ การป้ องกันและควบคุ มอุบัติ เหตุ
อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ การป้องกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การจัดหายาจำเป็นไว้ใช้ในชุมชน และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย
ฯลฯ
๓. เป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ได้แก่การส่งต่อผู้ป่วยและการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ
ส่งต่อมาจากสถาน บริการการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ตรวจแล้วและจ่ายถุงยาง
อนามัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เกี่ยวกับ บาดแผลสด กระดูกหักข้อเคลื่อน ฯลฯ การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นตามอาการ
๔. หมุนเวียนกันปฏิบัติงาน ที่ศสมช. โดยมีกิจกรรมที่ควรดำเนินการได้แก่ - จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของหมู่ บ้ าน - ถ่ ายทอดความรู้ และจัด กิ จกรรมตามปั ญ หาของชุม ชน – ให้ บ ริ ก ารที่ จ ำเป็ น ใน ๑๔กิ จกรรม
สาธารณสุขมูลฐาน
๕. เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน เช่น เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนัก
เด็กและร่วมแก้ไข ปั ญ หาเด็ก ขาดสารอาหารและขาดธาตุไอโอดีน เฝ้ าระวังด้ านอนามัย แม่และเด็ กโดยการ
ติดตามหญิงมีครรภ์ให้มาฝากท้องและตรวจครรภ์ ตามกำหนด เฝ้าระวังด้านสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันโรค โดยการ
ติดตามให้มารดานำเด็กไปรับวัคซีนตามกำหนด และเฝ้ าระวัง เรื่องโรคติดต่อ ประจำถิ่น โดยการกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายเป็นต้น
๖. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณหมวดอุดหนุน
ทั่วไปที่ได้รับจาก กระทรวงสาธารณสุข หรือจากแหล่งอื่น ๆ
๗. เป็นแกนนำในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตโดยใช้ กระบวนการ จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐาน)และรวมกลุ่มในการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ
๘. ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเป็นแกนนำในการประสานงานกับ
กลุ่มผู้น ำชุมชน และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)กระตุ้นให้มีการวางแผนและดำเนินงานเพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน
สิทธิการรักษาพยาบาลของ อสม.
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาล ฉบับ
แก้ไขเพิ่ม เติม โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติ มระเบี ยบกระทรวงสาธารณสุ ขว่าด้วยการช่วยเหลือ ในการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัวให้ได้รับ
ความช่วยเหลือค่าห้ องพิ เศษและค่าอาหารพิเศษ ร้อยละ ๕๐ ของอั ตราที่ก ำหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขจึงกำหนด (รายละเอียดตามภาคผนวก) อสม.ขอรับการรักษาพยาบาลตามขั้นตอน

๔

ขั้นตอนการรับรองการมีสิทธิรบั การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อสม.ผู้ประสงค์ยื่นขอรับรองฯ แจ้ง รพ.สต.ในพืน้ ที่

ผอ.รพ.สต.จัดทำเอกสารให้ อสม.ดังนี้
- บันทึกข้อความเรื่อง ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือ ยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ
- คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาล
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาบัตรประจำตัว อสม.
(ระยะเวลา 20 นาที)

อสม.นำเอกสารมายื่นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคำ ตรวจสอบสิทธิและออกหนังสือ
รับรอง
การมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล
(ระยะเวลา 20 นาที)

อสม. นำเอกสารยื่นที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

ภาคผนวก

