
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนา อสม.

อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ระบบแจ้งเตือนภัยสุขภาพ : กรมวิทย์ with you
http://alert.dmsc.moph.go.th/

• ฐานข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษา
สุขภาพและการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

• สร้างกลไกศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง
ร้องเรียนผลติภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

ปี 2561 • ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ 421 แห่ง / 261 อ าเภอ 
• อสม.นักวิทยฯ์ 21,000 คน

ปี 2562 อ าเภอต้นแบบการแจ้งเตือนภัยฯ กระจายในทุก
ภูมิภาครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ



บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและพัฒนา อสม.

การพัฒนา รพ.สต.

เคร่ืองวัดความดันโลหิต

อ้างอิงประจ า รพ.สต.
เครื่องวัดความดันโลหิต

ของประชาชน

เครื่องวัดความดันโลหิตควรได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพทุก 1 ปี

ชุดทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต & BP Sure 
Application

รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป   

จ านวน  116  แห่ง

รพ.สมเด็จพระยุพราช/รพ ชุมชน

จ านวน  871  แห่ง

รพ.สต.  จ านวน 9,900  แห่ง



วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพ่ือพฒันาศักยภาพของ อสม. หมอประจ าบ้าน ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

ให้มีความสามารถส่งเสริมสุขภาพ ใช้เคร่ืองมือส่ือสารและแอปพลเิคชัน



1. สื่อ Digital เช่น คลิปวิดีโอ
2. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพลิก 

กิจกรรม อสม. เป็นหมอประจ ำหมู่บ้ำน  

สื่อ
กำรเรียนรู้

ภำคทฤษฎี (Lecture)
ภำคปฏิบัติ (Workshop)

กำรให้
องค์ควำมรู้

6 ชั่วโมง



กิจกรรม “กำรให้องค์ควำมรู้”
ภำคทฤษฎี (Lecture) และ ภำคปฏิบัติ (Workshop) 6 ชั่วโมง

เนื้อหำ ระยะเวลำ
1. บทบาท อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกับงานคุ้มครองผู้บริโภค และความเสี่ยงจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไมปลอดภัย

30 นาที

2. การคัดกรองและการตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test 
kit) 

2 ชั่วโมง

3. การใช้และการสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยจากแอพพลิเคชั่น หน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ “กรมวิทย์ With You”

3 ชั่วโมง

4. การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตโดยใช้แอพพลิเคชั่น “BP Sure”

5. ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ และการใช้งานแอพพลิเคชั่น“Mushroom Image Matching”

6. ถาม-ตอบ 30 นาที



บทบำท อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทยช์ุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ป้องกันพิษภัยอันตรายต่อชุมชน 
(เป็นหูเป็นตา)

สร้างความตระหนักรู้ 
(เป็นแขนเป็นขา)

ป

ส

ส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
(เป็นปากเป็นเสียง)

1ป2ส



กำรคัดกรองและกำรตรวจสอบ
มีควำมรู้และสำมำรถเลือกใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) ในกำรคัดกรองและกำร

ตรวจสอบควำมปลอดภัยผลติภัณฑ์สุขภำพได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย ชุดทดสอบสำรสเตียรอยด์

ชุดทดสอบสเตอรอยด์ชุดทดสอบฟอร์มำลีนชุดทดสอบบอร์แรกซ์



กำรใช้แอปพลิเคชั่น

กรมวิทย์ With You BP Sure Mushroom Image 
Matching



กิจกรรม “สื่อกำรเรียนรู้ Digital”
จัดท ำและทบทวนสื่อกำรเรียนรู้ เช่น 
สื่อกำรเรียนรู้คลิปวิดีโอกำรใช้ชุด
ทดสอบ
- เข้ำถึงง่ำย
- เข้ำใจง่ำย
- น ำไปใช้ได้อย่ำงถูกต้อง



กิจกรรม “สื่อกำรเรียนรู้ สิ่งพิมพ์”



เนื้อหาประกอบดวย 
1. บทบาทของ อสม วิทยาศาสตรการแพทยชุมชน 
2. ความรเูกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย
3. การคุมครองผบูริโภคด้วยองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการและชุดทดสอบ

อาหาร ยา สมุนไพรเครื่องส าอาง
4. การใช้งานแอพพลิเคชั่นหนาตางเตือนภัยสุขภาพ 
5. การสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชน
6. ความรเูกี่ยวกับเห็ดพิษ
7. การใช้งานแอพพลิเคชั่นเห็ดพิษ 

รายละเอียดหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน



1. ชุดทดสอบยาสเตียรอยด
2. ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องส าอางสิว ฝา 
3. ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในเครื่องส าอางสิว ฝา 
4. ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องส าอางสิว ฝา 
5. ชุดทดสอบฟอรมาลีน (น้ายาดองศพ) ในอาหาร 
6. ชุดทดสอบบอแรกซ (ผงกรอบ) ในอาหาร 
7. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร 
8. ชุดทดสอบสารฟอกขาว ในอาหาร 
9. ชุดทดสอบสารโพลารในน้ ามันทอดซ้ า

1. องค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการและชุดทดสอบอาหาร ยา สมุนไพร 
เครื่องส าอาง (19 ชุดทดสอบ)

ชุดทดสอบที่จ าเป็นต้องใช้ (9 ชุดทดสอบ)



• มีศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ 404 แห่ง ครอบคลุม 256 อ าเภอ 
• มีอสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับปลอกแขน จ านวน 7,976 คน

ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (Com. Med. Sci.)



แอพพลิเคชั่น กรมวิทย์ with you
อสม.นักวิทย์ สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและเปน็ผูใ้ห้ความรู้แก่
ประชาชนในชุมชน



เครื่องวัดความดัน
โลหิตอ้างอิง

ชุดทดสอบเครื่องวัด
ความดันโลหิต

เครื่องวัดความดัน
โลหิตของประชาชน

สอบเทียบเครื่องวัด
ความดันโลหิตตาม

มาตรฐาน

ปชช. จ านวน 200,000 เครื่อง / ปี
อสม จ านวน 100,000 เครื่อง/ปี

2. การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต

ประชาชนประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ
ความดันสูงได้ด้วยตัวเอง



3. แอพพลิเคชั่นเห็ดพิษ



Application mushroom Image Matching 



แอพพลิเคชั่นเห็ดพิษ

กลุม่เห็ดกระโดงและเห็ดนกยงู
กลุม่เห็ดระงากพษิ
เห็ดหวักรวดครบีเขยีว

กลุม่เห็ดกระโดงและเห็ดนกยงู
กลุม่เห็ดกรวดครบีเขยีว
กลุม่เห็ดระโงกไสเ้ดอืน



•จัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
•แอพพลิเคชั่นเห็ดพิษ
•ประชาชนสามารถทดสอบเห็ดว่าเป็นเห็ดพิษได้ด้วยตนเอง



ความร่วมมือระหว่าง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สู่ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

บรรจุหลักสูตรพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ในหลักสูตรการพัฒนา อสม.ของกรม สบส.

https://www.techtalkthai.com/redhat-hortonworks-ibm-partnership-on-containerized-big-data-workloads-on-hybrid-cloud/ https://medhubnews.com

ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจ าหมู่บ้าน 

https://www.techtalkthai.com/redhat-hortonworks-ibm-partnership-on-containerized-big-data-workloads-on-hybrid-cloud/
https://medhubnews.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-33345-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1-

