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เน็ตประชารัฐเพื่อสาธารณสุขชุมชน – อสม. (Netpracharat – Volunteer) 
กิจกรรมสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 
รอบที่ 3 

 
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์     จัดท า สิงหาคม 2561 

 

คณะผู้จัดท า  

 ส านักงานปลัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

โดย 
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสน  ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
 http://www.mdes.go.th   
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เน็ตประชารัฐส่งเสริมการใช้โทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนชวีิต 
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เน็ตประชารัฐเพื่อสาธารณสุขชุมชน (อสม. Volunteer)   
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ภารกิจหลักของ อสม. 

อาสาสมัครช่วยเหลือ 
ทางด้านสาธารณสุข 

ในชุมชน 

ด าเนินการจัดเก็บส ารวจ 
ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข 

ในระดับชุมชน 
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อสม. ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 
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แนวโน้มด้านสุขภาพของคนไทย 
  

โรคไม่ติดต่อ ส าคัญ 5 โรค 

1. โรคหัวใจ 

2. โรคมะเร็ง 

3. โรคเบาหวาน 

4. โรคหลอดเลือดสมอง 

5. โรคความดันโลหิตสูง 

 

 
โรคไม่ติดต่อที่ควรเฝ้าระวัง 7 โรค 

1. โรคไข้เลือดออก 

2. โรคมือ เท้า ปาก 

3. โรคไข้หวัดใหญ ่

4. โรคตาแดง 

5. โรคอาหารเป็นพิษ 

6. โรคไข้ฉี่หน ู

7. โรคพิษสุนัขบ้า 

 

(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2561) 
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เพื่อการดูแลประชาชนในพื้นที่ อสม. จะต้องเข้าใจวงจรภาวะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในแต่ละวัย ดังนี ้  

เด็ก 

วัยรุ่น 

ท างาน 

ชรา 

การเตรียมตัวให้วัยนี้เปน็ผู้ใหญ่ที่แข็งแรง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

โรคอ้วน 

โรคภูมิแพ ้

โรคผิวหนัง 

เสี่ยงต่อโรคที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวติ 

ระบบย่อยอาหารท างานลดลง 

Office syndrome 

พักผ่อนน้อย 

โรคเครียด 

ความเส่ือมถดถอยของร่างกายและโรคประจ าตัว 

กระดูกหักง่าย 

สายตาไม่ดี 

โรคประจ าตวั เช่น เบาหวาน 
ความดัน หัวใจ 

รับวัคซีนพื้นฐานอย่างครบถ้วน 

ภาวะการเจริญเติบโตบกพร่อง 

โรคฟันผุ 

โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
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แอปพลิเคชันการดแูลสุขภาพของทุกวัย 
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กรณีตัวอย่าง เกิดอุบัติเหตุที่สวนสาธารณะ  

Step 1: ค้นหาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Step 2: หากเกิดเหตุขั้นรุนแรงท าการเรยีกฉุกเฉิน 

Step 3: วิธีการใช้ยาอยา่งถูกต้องหลังจากได้รับการรักษา 
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Step 1: ค้นหาวิธีการปฐมพยาบาล รวมถึงวิเคราะห์โรคเบือ้งต้น 

Step 2: วิธีการใช้ยาอยา่งถูกต้องหลังจากฟื้นจากอาการหมดสต ิ

Step 3: หากผู้ป่วยหมดสติเป็นเวลานานควรท าการเรยีกรถฉุกเฉินเพือ่ด าเนินการรักษา 

กรณีตัวอย่าง พบคนหมดสติ 
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คลังความรู้ อสม.com

ความรู้ อสม. 4.0 

ข่าวสาร อสม. 

แนะน า App ท่ี
เกี่ยวข้อง 

คลิปวิดีโอ 

อินโฟกราฟฟิก 

- ชุดความรู้การเจ็บป่วยฉุกเฉิน  
  และการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน   

- ชุดความรู้เร่ืองโทษและภัยของบุหร่ี   
- ชุดความรู้เร่ืองความรู้เร่ืองยา RDU   

- ชุดความรู้เร่ืองวัณโรค   

ข่าวสารการระวังภัย โรคต่างๆ การปฐม
พยาบาล แนวโน้มของโรค สถิติของโรค 

การสื่อสารกับ อสม. 

- อสม. ต้นแบบ 
- NCDs 

- การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
- เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้น

พื้นฐาน 
 

- เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้น
พื้นฐาน 

- การใช้ยาสมเหตุสมผล 
- อสม. ชวนคนเลิกสูบบุหรี่ 

- วัณโรค (TB) 
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ส ารวจข้อมูลสาธารณสุข 
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การจัดเก็บส ารวจข้อมูลสาธารณสุช 
การจัดเก็บแบบประเมินอย่างเป็นระบบ ผ่านแอปพลิเคชั่น SMART อสม. 
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เรียนรู้แบบประเมินออนไลน์ 
สะดวก ง่าย ข้อมูลครบถ้วน 

การเก็บแบบประเมินออนไลน์
ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุข 

สามารถจัดท าแบบประเมิน
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างสะดวก รวมถึงการขอ
ค าปรึ กษาในการช่ วย เหลือ
ประชาชนแต่ละพื้นที่สามารถ
ขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์
การท า งานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขได้เป็นอย่างดี 
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พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น อสม. 4.0 
เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการช่วยเหลือ
ท า ง ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข  แ ล ะ
ประหยัดเวลา ต้องใช้เทคโนโลยีคู่
กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  
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