
ความก้าวหน้า
โครงการพฒันา อสม.วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งที่มาhttps://mrmeestudio.com/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%AA/



หลกัสูตรการพฒันา อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

เป้าหมายพฒันา อสม. ทั่วประเทศ

1. คดัเลือก อสม.หมู่บ้านละ 1 คน จ านวน 80,000 คน  
- อบรมหลกัสูตร (ภาคทฤษฎ)ี ระยะเวลา 3 วนั 
- ก าหนดการ ภายใน มกราคม 2563

2. คดัเลือก อสม.ต าบลละ 1 คน จ านวน 10,000 คน   
- อบรมภาคปฏิบตัิ : การใช้ชุดทดสอบแบนสาร 3 ชนิด

การใช้ชุดทดสอบตามปัญหาของพืน้ที่  
- ก าหนดการ ภายใน มนีาคม 2563

แหล่งท่ีมา: https://www.sarakham360.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
http://www.janghetchumphon.com/23309

อสม. นักวทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนที่
ผ่านหลกัสูตรของ กรมวทิย์ฯ 
ณ ปัจจุบนั จ านวน 21,204 คน

ระยะเวลา 
1 วนั



วชิาที่ 1 การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพดว้ย 
วิทยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน

วชิาที่ 2 การคดักรองและตรวจสอบความ
ปลอดภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพดว้ย Test kit

วชิาที่ 3 การใชง้านแอพพลิเคชัน่ กรมวิทย์
With You

วชิาที่ 4 การทดสอบเคร่ืองวดัความดนัโลหิต
ดว้ยแอพพลิเคชัน่ BP Sure

วชิาที่ 5 การใชง้านแอพพลิเคชัน่ เห็ดพิษ
Mushroom Image Matching

หลกัสูตรการพฒันา อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

วชิาที่ 1 วิชา อสค.และบทบาท อสม.หมอประจ าบา้น 

วชิาที่ 2 วิชาการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมไม่ใหเ้กิดโรคในพ้ืนท่ี 

วชิาที่ 3 วิชาส่งเสริมสุขภาพและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีส าคญั 

วชิาที่ 4 วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใชก้ญัชาทาง
การแพทย ์

วชิาที่ 5 วิชาเทคโนโลยกีารส่ือสารทางการแพทย ์โทรเวชกรรม 
และแอปพลิเคชัน่ดา้นสุขภาพ

วชิาที่ 6 การเป็นผูน้ าการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

หลกัสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน (สบส.) หลกัสูตร พฒันา อสม. วทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน



วชิาที ่1 
การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพด้วย 
วทิยาศาสตร์
การแพทย์
ชุมชน



วชิาที ่2 
การคดักรอง
และตรวจสอบ
ความปลอดภัย
ผลติภัณฑ์
สุขภาพด้วย 
Test kit

ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=fdF9gL0bUTw

https://www.youtube.com/watch?v=r0Qc8uIa1jY&t=48s

https://www.youtube.com/watch?v=IGX4QJ_P5ss

https://www.youtube.com/watch?v=sVkI93EXYLs

https://www.youtube.com/watch?v=s8w4vnGoC78

https://www.youtube.com/watch?v=SMhCN6bSoMQ

https://www.youtube.com/watch?v=H6rQuN8jwAs

https://www.youtube.com/watch?v=I8HaEksnfaw&featu
re=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=fdF9gL0bUTw
https://www.youtube.com/watch?v=r0Qc8uIa1jY&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=IGX4QJ_P5ss
https://www.youtube.com/watch?v=sVkI93EXYLs
https://www.youtube.com/watch?v=s8w4vnGoC78
https://www.youtube.com/watch?v=SMhCN6bSoMQ
https://www.youtube.com/watch?v=H6rQuN8jwAs
https://www.youtube.com/watch?v=I8HaEksnfaw&feature=youtu.be


วชิาที ่3 
การใช้งาน

แอพพลเิคช่ัน
กรมวทิย์ 

With You

ลงิค์ข้อมูล กรมวิทย์ With You http://alert.dmsc.moph.go.th/
ตัวอย่างหน้าเวบ็ไซต์

ส่ือการสอน

http://alert.dmsc.moph.go.th/


วชิาที่ 4 
การทดสอบ

เคร่ืองวดัความ
ดนัโลหิตด้วย
แอพพลเิคช่ัน

BP Sure

ลงิค์ความรู้ 
วธีิทดสอบคุณภาพเคร่ืองวดัความดนัโลหิตส าหรับประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=dehveYEpRUI&t=152s

ส่ือการสอน

https://www.youtube.com/watch?v=dehveYEpRUI&t=152s


วิชาที่ 5
การใช้งาน

แอพพลิเคชั่น 
เห็ดพิษ 

Mushroom 
Image 

Matching

ส่ือการสอน

การใช้งานแอพพลเิคช่ัน Mushroom Image Matching

สแกนQR Code



การตรวจหาสารเคม ี3 ชนิด
อบรมการใช้ชุดทดสอบ
- คลอร์ไพริฟอส  ใช้ชุดทดสอบ MKPJ
- พาราควอท     ใช้ชุดทดสอบ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง
- กญัชา            ใช้ชุดทดสอบ ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่
(อยู่ระหว่างการจัดท าส่ือการเรียนรู้)



- จดัท าหลกัสูตรในรูปแบบ CD แจกจ่าย จงัหวดัละ 1 ชุด
- จดัท าหลกัสูตรในรูปแบบหนังสือคู่มือ จงัหวดัละ 3 เล่ม 
รวมประมาณ 400 เล่ม

- จดัท า Smart อสม. เคร่ืองมือ ส าหรับ อสม. 4.0

หลักสูตรการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน



ส่ือการเรียนรู้ ในรูปแบบ คลปิวดีโิอ จ านวน 10 รายการ
1. สาธิตการใชชุ้ดทดสอบหายาฆ่าแมลงในผกัผลไม ้MJPK  2. ชุดทดสอบฟอร์มาลีน 
3. ชุดทดสอบบอแรกซ์ 4. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค 
5. ชุดทดสอบสารฟอกขาว                                                                    6. ชุดทดสอบไฮโดควโินน 
7. ชุดทดสอบปรอทในเคร่ืองส าอาง                                                      8. ชุดทดสอบสเตียรอยดใ์นยาแผนโบราณ 
9. การทดสอบเคร่ืองวดัความดนัโลหิตดว้ยแอพ BP Sure
10.แนะน าหลกัสูตร การคุม้ครองผูบ้ริโภคดว้ยวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชนส่ือการเรียนรู้

ทีน่ าส่ง สบส. 
เรียบร้อยแล้ว ส่ือการเรียนรู้ ในรูปแบบ Infographic  จ านวน  4 รายการ

1. การคดักรองและตรวจสอบความปลอดภยัผลิตภณัฑสุ์ขภาพดว้ย Test Kit
2. การใชแ้อพพลิเคชัน่ กรมวทิย ์With You
3. การทดสอบเคร่ืองวดัความดนัโลหิตดว้ย แอพพลิเคชัน่ BP Sure
4. ความรู้เก่ียวกบัเห็ดพิษและ แอพพลิเคชัน่ Mushroom Image Matching

social-networking - ครูประถม.com


