


ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

วาดวยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

พ.ศ. ๒๕๕๔

กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

พรอมดวย





ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุ มนีโยบายสรา้งแรงจงูใจและพฒันาขดีความสามารถ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านทุกคน โดยในปี ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. 
๒๕๕๔ เพื่อให้มีระเบียบสำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน เพื่อคุ้มครอง
ประชาชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้
ตระหนกัถงึบทบาทการเขา้มามสีว่นรว่มของ อสม. ในการใหบ้ริการสาธารณะ ในเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ 
และการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นสุขภาพ จึงไดร้วบรวม กฎ ระเบยีบ ทีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบิติั
งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ครั้งที่ ๑ ในปี 
๒๕๕๔ และครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๗ นี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และนำาไปใช้ประโยชน์ใน
การดำาเนินงานสุขภาพภาคประชาชนต่อไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรกฎาคม ๒๕๕๗

คํานํา

3กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔
พร้อมด้วย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

หน้า
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
 ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔.............................. ๗

 บทอาศัยอำานาจและทั่วไป............................................................................. ๗

หมวด ๑ คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน... ๘

หมวด ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน............................................................................ ๑๑

หมวด ๓ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
 หมู่บ้าน......................................................................................................... ๑๓

หมวด ๔ สิทธิประโยชน์ ๑๔

หมวด ๕ การรักษาจรรยาบรรณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ๑๕

 บทเฉพาะกาล............................................................................................... ๑๕

 ตราสัญลักษณ์อาสาสมัครสาธารณสุข (แบบมาตรฐานกลาง) และความหมาย ๑๗
  ตราสัญลักษณ์อาสาสมัครสาธารณสุข (จังหวัดหรือองค์กร) และความหมาย ๑๘
 เครื่องแบบอาสาสมัครสาธารณสุขหญิง ชุดพิธีการ ๑๙
 เครื่องแบบอาสาสมัครสาธารณสุขหญิง ชุดปฏิบัติการ ๒๐
 เครื่องแบบอาสาสมัครสาธารณสุขชาย ๒๑

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
 ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
 (อสม.) พ.ศ. ๒๕๕๒...................................................................................... ๒๒

สารบัญ

4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

  ประจำาหมู่บ้าน (อสม.)   โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

 ประจำาหมู่บ้าน (อสม.)  การจัดสรรเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข

 ประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓........................................................................ ๒๙

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 ว่าด้วยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ

 บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น

 หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุม

 ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙.................... ๓๑

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 ว่าด้วยบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

 หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกตใ์นความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น

 ผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕............... ๓๙

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 ว่าด้วยบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การ

 บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น

 มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพในความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผู้ประกอบ

 วิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖.................................................. ๔๓

5กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

 ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 องค์การบริหารส่วนตำาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน

 ท้องถิ่น มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในความควบคุมของ

 เจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ

 เวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖.............................................................. ๔๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

 ว่าด้วยบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๕... ๔๗

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 เร่ือง การกำาหนดรหัสจังหวัด รหัสอำาเภอ รหัสตำาบล รหัสหมู่บ้าน และลำาดับ

 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเป็นเลขประจำาตัวอาสาสมัคร
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน



7กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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เครื่องแบบอาสาสมัครสาธารณสุขหญิง
ชุดพิธีการ

 ด้านหน้า                   ด้านหลัง 

แบบกระโปรง

 ด้านหน้า                   ด้านหลัง

หมายเหตุ -  ชุดเทาอมฟ้า
  -  รองเท้าสีดำา

19กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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เครื่องแบบอาสาสมัครสาธารณสุขหญิง
ชุดปฏิบัติการ

ด้านหน้า                     ด้านหลัง 

ด้านหน้า                     ด้านหลัง

หมายเหตุ -  ชุดเทาอมฟ้า
  -  รองเท้าสีดำา



21กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 21กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

เครื่องแบบอาสาสมัครสาธารณสุขชาย

                        ด้านหน้า                       ด้านหลัง 

                       ด้านหน้า                      ด้านหลัง                  ด้านข้าง

หมายเหตุ -  ชุดเทาอมฟ้า
  -  รองเท้าสีดำา



22 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ปว่ยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

พ.ศ. ๒๕๕๒
______________

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เห็นชอบตามยุทธศาสตร์และ
แผนงานเสรมิสรา้งรายไดพ้ฒันาคณุภาพชวีติและความมัน่คงดา้นสงัคม โครงการสง่เสรมิอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เพื่อส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ให้ปฏิบัติการเชิงรุก ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถ่ินและ
ชุมชน การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ การดูแลผู้ป่วยและเฝ้าระวังโรคในชุมชน เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำาลังใจของ อสม. ทั่วประเทศนั้น

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงกำาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ขอ้ ๑ ระเบยีบนีเ้รียกวา่ “ระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิคา่ปว่ย
การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการ

คัดเลือกจากชุมชนให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด และได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขโดย
กระทรวงสาธารณสุข

“ค่าป่วยการ” หมายความว่า เงินท่ีทางราชการจ่ายตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ที่กำาหนดไว้ในข้อ ๗
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ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำานาจ
ตีความวินิจฉัยปัญหา กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ ให้กระทรวงสาธารณสุขโดยสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส่งคำาขอเบิกเงินค่าป่วยการจากเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สำาหรบัโครงการสง่เสรมิอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้องเปิดบัญชีเงินฝากเงิน
อุดหนุนกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ๒ ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย์และประเภทกระแส 
รายวนั กรณทีอ้งทีต่ัง้ สว่นราชการผูเ้บกิใดไมม่ธีนาคารทีเ่ปน็รฐัวสิาหกจิ ใหเ้ปดิบญัชกีบัธนาคาร
พาณิชย์อื่นได้

ข้อ ๖ อัตราค่าป่วยการสำาหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เบิก
จ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา ๖๐๐ บาทต่อคน โดยให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดออกคำาสั่งการ
ใหไ้ด้รบัเงนิคา่ป่วยการ สำาหรบัคำาสัง่ใหเ้กบ็ไวท้ีส่ว่นราชการ เพือ่ใหส้ำานกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ
ตรวจสอบ

ขอ้ ๗ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) ทีจ่ะมสีทิธไิด้รับคา่ปว่ยการตาม
ระเบียบนี้ จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงาน โดยมีผลงานและบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) มีระยะเวลาในการทำางานที่แน่นอน อย่างน้อย ๑ วันต่อสัปดาห์ หรือ อย่างน้อย 
๔ วันต่อเดือน ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้จะต้องมีการอบรม การ
ดำาเนินกิจกรรมและการรายงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเป็น
ระบบตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดและปัญหาของพื้นที่

(๒) มีการอบรมและปฏิบัติหน้าที่จริงในหมู่บ้านหรือชุมชนและมีการรายงานของ         
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) อย่างเป็นระบบตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขกำาหนด

(๓) มกีารลงชือ่การปฏิบตังิานในการเขา้รว่มดำาเนนิกิจกรรมทกุครัง้ เพือ่เปน็หลกัฐาน 
โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
ระดับตำาบล เป็นผู้ตรวจสอบและรับรอง

(๔) มีการรายงานผลการดำาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นประจำาทุกเดือน 
โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขรับรองผลการดำาเนินงานในฐานะผู้สนับสนุนด้านวิชาการและการ
พัฒนาศักยภาพ และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ระดับตำาบล 

- ๒ -
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

รับรองผลการดำาเนินงาน ในฐานะผู้ติดตามกำากับการทำางานของ อสม. ในตำาบลให้เป็นระบบ
ข้อ ๘ แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด
ขอ้ ๙ กรณีทีผู่ม้สีทิธไิดรั้บเงนิคา่ปว่ยการเสยีชีวติระหวา่งการรบัเงินคา่ปว่ยการใหย้ติุ

การจ่ายเงินดังกล่าว พร้อมทั้งให้ส่วนราชการดำาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทันทีและแจ้งให้
กระทรวงสาธารณสุขทราบ

กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าป่วยการ เสียชีวิตหลังจากวันที่ระเบียบมีผลบังคับใช้ และ
ยังไม่ได้รับเงินค่าป่วยการให้จ่ายเงินดังกล่าวให้กับทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 
เปน็การจา่ยชัว่คราว กระทรวงสาธารณสขุอาจพจิารณาปรับปรุงหลกัเกณฑ์และอตัราการจา่ย
เงินค่าป่วยการ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กำาหนดต่อไป

ข้อ ๑๑ กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายในบัญชีเงินฝากของโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ให้ส่งเงินเหลือจ่ายพร้อมดอกผลคืนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเจ้าของงบประมาณ

ข้อ ๑๒ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการท่ีไม่ได้กำาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างของทางราชการโดยอนุโลม

ข้อ ๑๓ ภายหลังการจ่ายเงินค่าป่วยการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย หากพบว่ามีการจ่ายไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์นี้ ให้นำาเงินค่าป่วยการดังกล่าวส่งคืนคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการของทาง
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วิทยา แก้วภราดัย
(นายวิทยา แก้วภราดัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

- ๓ -
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก

พ.ศ. ๒๕๕๒
______________

อาศัยอำานาจตาม ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิก

จ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวง

สาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางและ              

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) โครงการส่งเสริม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ใหเ้จา้หนา้ทีส่าธารณสขุอบรมเพ่ิมพูนความรู้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้านและให้มีการปฏิบัติหน้าที่ในหมู่บ้านหรือชุมชนในภารกิจซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญของ

กระทรวงสาธารณสุขดังนี้

(๑) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด

 ก. การสำารวจหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

 ข. การให้คำาแนะนำาการไปฝากครรภ์

 ค. การดูแลเฝ้าระวังภาวะเสี่ยง ของหญิงตั้งครรภ์

(๒) การสร้างเด็กไทยในอนาคต

 ก. นมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตั้งแต่

แรกเกิดถึงหกเดือน
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

 ข. การส่งเสริมการเล่านิทานให้กับเด็ก

 ค. การประเมินสุขภาพเด็ก และส่งเสริมพัฒนาเด็ก

(๓) การดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 ก. การสำารวจและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 ข. การจดัทำาแผนหรอืกจิกรรมพฒันาสขุภาพผูส้งูอายแุละผูพ้กิารรว่มกบัชมุชน

 ค. การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 ง. การดำาเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ

ข้อ ๔ ใหเ้จา้หนา้ทีส่าธารณสขุอบรมเพ่ิมพูนความรู้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ ในหมู่บ้านหรือชุมชน ตามความจำาเป็นหรือสภาพปัญหาของชุมชน 

ตามช่วงปฏิทินการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น

(๑) อุบัติเหตุในชุมชน ช่วงเดือนเมษายน

 ก. การจดัเวทใีนหมูบ่า้นหรอืชมุชน เพ่ือหามาตรการทางสังคมเพ่ือปอ้งกันและ

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชน

 ข. การใหบ้รกิารประชาชนในจดุตรวจบรเิวณถนนสายตา่งๆ เชน่ การตรวจวดั

ความดันโลหิต ชีพจร การนวดเพื่อสุขภาพ

 ค. การจัดกิจกรรมรณรงค์ในหมู่บ้าน

 ง. การประชาสัมพันธ์การห้ามจำาหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำากว่า ๑๘ ปี การ

โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หมายเลข ๑๖๖๙

(๒) การเฝ้าระวังและควบคุมวัณโรคโดยชุมชน ช่วงเดือนพฤษภาคม

 ก. การรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่

 ข. อสม. นำาข้อมูลจากการรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนผ่านเวทีชาว

บ้านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ฯลฯ

 ค. การจัดทำาแผนชุมชนร่วมกับเครือข่าย

(๓) ภาวะโลกร้อน ช่วงเดือนมิถุนายน

 ก. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น การปลูกต้นไม้ และอื่นๆ

 ข. การจัดทำาแผนชมุชนหรือกจิกรรมการเฝา้ระวงั ปอ้งกนัและลดภาวะโลกรอ้น

- ๒ -
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(๔) การเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน ช่วงเดือนกรกฎาคม

 ก. จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

 ข. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลชุมชน

 ค. การใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันยาเสพติด

 ง. นวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในชุมชน

(๕) โรคหัวใจ ช่วงเดือนกันยายน

 ก. จัดกิจกรรมออกกำาลังกายต่อต้านโรคหัวใจ

 ข. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารข้อมูลชุมชน

 ค. การกำาหนดจุดหมายปลายทาง มาตรการทางสังคมตามความคิดริเริ่มของ 

อสม. และชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจ

(๖) อื่นๆ ตามสภาพปัญหาของชุมชน

ข้อ ๕ ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นกบัเจา้หนา้ทีร่ว่มกนัจดัทำาแผนผล

ปฏิบัติการของ อสม. ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตามแบบ มบ.๑ และดำาเนินการตามแผนปฏิบัติ

การในแต่ละเดือน

ข้อ ๖ เมือ่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจำาหมูบ่า้น ไดด้ำาเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร 

แล้วให้บันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(๑) บันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

(๒) บันทึกข้อมูลการดูแลเด็กแรกเกิดถึงอายุครบห้าปี

(๓) บันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ

(๔) บันทึกข้อมูลผู้พิการ

ตามแบบบันทึกข้อมูล

ข้อ ๗ ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นทกุคนจดัทำารายงานผลการดำาเนนิ

งานตามแบบ อสม.๑ ส่งให้ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่ได้รับ

มอบหมายภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน

ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น หรือ อสม. ทีไ่ด้รับมอบหมาย รวบรวม

ผลการดำาเนินงานของ อสม. ตามแบบ อสม.๑ ส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามที่กำาหนด

- ๓ -
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ข้อ ๘ ใหป้ระธานอาสาสมคัรสาธารณสขุในระดับหมูบ่า้นหรือระดับชุมชนรวบรวม

ผลการดำาเนินงานจากแบบรายงาน อสม.๑ และจัดทำาแบบรายงาน มบ.๑ ส่งให้เจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานสาธารณสุขตามกำาหนดเป็นประจำาภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน

ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับประธานอาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจำาหมู่บ้าน ระดับตำาบล รับรองผลการปฏิบัติงานของ อสม. แต่ละบุคคลในแบบ อสม.๑

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของ อสม. ตามแนวทางการดำาเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

(อสม.) เชิงรุก ที่จังหวัดกำาหนดไว้

ข้อ ๑๑ ให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และ

ให้มีอำานาจตีความวินิจฉัยปัญหา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

การจัดสรรเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
พ.ศ. ๒๕๕๓

_______________

อาศัยอำานาจตามข้อ ๔ และข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ. ๒๕๕๒ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางและหลัก
เกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) การจัดสรรเงินค่าป่วย
การอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ใหก้ระทรวงสาธารณสขุกำาหนดจำานวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น

ในแต่ละจังหวัดและในแต่ละปีงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานและรับเงินค่าป่วยการตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีคำาสั่งมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้านที่มีภูมิลำาเนาในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานให้ครบตามจำานวนที่
กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด

ข้อ ๕ การมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านผู้ใดปฏิบัติงานตาม            
ข้อ ๔ ให้พิจารณาจากระยะเวลาของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ทั้งนี้ หาก
มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับสลาก

ข้อ ๖ ในระหว่างปีงบประมาณ หากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านผู้ปฏิบัติ
งานไม่ครบตามจำานวนที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนดไว้ตามข้อ ๓ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้นาย
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

แพทย์สาธารณสุขจงัหวดัมคีำาสัง่มอบหมายอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นทีม่ภีมูลิำาเนา
ในเขตจังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานทดแทนได้

การมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเพื่อปฏิบัติงานทดแทน ให้
พิจารณาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เดียวกับพื้นที่ที่
จำานวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นไมค่รบตามจำานวนทีก่ระทรวงสาธารณสุขกำาหนด
ไว้ตามข้อ ๓ เสียก่อน หากในพื้นที่นั้นมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านที่ยังมิเคยได้รับ
การมอบหมายให้ปฏิบัติงานเพื่อรับเงินค่าป่วยการอยู่หลายคน ให้พิจารณาจากระยะเวลาของ
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ทั้งนี้ หากมีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับสลาก

ข้อ ๗ ในระหว่างปีงบประมาณ หากมีกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขสามารถกำาหนด
จำานวนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นเพิม่เตมิจากจำานวนทีก่ำาหนดไวต้ามขอ้ ๓ ได ้การ
จัดสรรเงินค่าป่วยการให้นำาความในข้อ ๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัทีร่บัผดิชอบพืน้ทีจ่งัหวดัใดๆ ทีไ่ด้รับการจดัสรรเงิน
คา่ป่วยการเพิม่เตมิมคีำาสัง่มอบหมายอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นทีม่ภีมูลิำาเนาในเขต
จังหวัดที่ตนรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมได้

การมอบหมายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านเพื่อปฏิบัติงานทดแทนหรือ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม ให้นำาความในข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๘ การดำาเนินการตามประกาศนี้ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร่วมกับชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขของจังหวัดนั้นๆ ร่วมกันพิจารณา

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำานาจ
ตีความวินิจฉัยปัญหา

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ไพจิตร์ วราชิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ๒ -
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมาย

ให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พ.ศ. ๒๕๓๙

_____________

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ

เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคล ซึ่งกระทรวง

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม         

ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                

เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

 ๓.๑ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร

หน้า ๑๗
เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง                   ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

สว่นทอ้งถิน่อืน่หรอืสภากาชาดไทยมอบหมายใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมในความควบคมุของ

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๖

 ๓.๒ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร

สว่นทอ้งถิน่อืน่หรอืสภากาชาดไทยมอบหมายใหป้ระกอบวชิาชีพเวชกรรมในความควบคมุของ

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐

 ๓.๓ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหาร

สว่นทอ้งถิน่อืน่หรือสภากาชาดไทยมอบหมายใหป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม ในความควบคมุของ

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนดหรือกฎอื่นในส่วนที่กำาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างสังกัดกระทรวง ทบวง 

กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย

“องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หน้า ๑๘
เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง                   ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
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“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือการกำากับดูแล

ข้อ ๕ บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย จะมอบ

หมายให้ทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ต้องเป็นบุคคลซึ่งระเบียบนี้กำาหนด

ข้อ ๖ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้เฉพาะ

 ๖.๑ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่ระเบียบนี้กำาหนด

 ๖.๒ เป็นการปฏิบัติราชการหรืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการตามหน้าที่

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และ

 ๖.๓ ต้องอยู่ในควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อ ๗ ใหบ้คุคลทีม่วีฒุปิระกาศนยีบตัรพนกังานอนามยั ประกาศนยีบตัรเจา้พนกังาน

สาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศนียบัตรผู้ช่วย

พยาบาลและผดุงครรภ์ ประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นสอง ทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ ดังต่อไปนี้

 ๗.๑ ด้านอายุรกรรม

  ๗.๑.๑ ใหก้ารรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ เพือ่บรรเทาอาการหรอืโรคดงัตอ่

ไปนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่นหรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง 

ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน การอักเสบต่างๆ โลหิตจาง ดีซ่าน โรคขาดสารอาหาร อาหาร

เป็นพิษ โรคพยาธิลำาไส้ โรคบิด โรคหวัด โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน โรคผิวหนัง

และโรคติดต่อตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข

หน้า ๑๙
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

  ๗.๑.๒ การรักษาพยาบาลอื่น คือ

   (๑) การให้น้ำาเกลือในผู้ป่วยท้องเดินอย่างรุนแรง

   (๒) การฉีดเซรุ่มแก้พิษงู

   (๓) การสวนปัสสาวะ

   (๔) การล้างกระเพาะอาหารโดยใช้สายยางในรายที่สงสัยว่า                       

รับประทานสารพิษ

 ๗.๒ ด้านศัลยกรรม

  ๗.๒.๑ ผ่าฝี

  ๗.๒.๒ เย็บบาดแผลที่ไม่สาหัส

  ๗.๒.๓ ชะล้าง ทำาแผล ตกแต่งบาดแผล

  ๗.๒.๔ ผ่าเอาสิ่งแปลกปลอมซึ่งอยู่ในตำาแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อ

อวัยวะสำาคัญของร่างกายออก โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง

 ๗.๓ ด้านสูตินรีเวชกรรม

  ๗.๓.๑ ทำาคลอดในรายปกติ

  ๗.๓.๒ ทำาการช่วยเหลือขั้นต้นในรายที่มีการคลอดผิดปกติ

  ๗.๓.๓ ทำาการช่วยเหลือในกรณีที่จะมีการแท้งหรือหลังแท้งแล้ว

 ๗.๔ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 ๗.๕ การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมและจ่ายยาเม็ดคุมกำาเนิด

หน้า ๒๐
เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง                   ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
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 ๗.๖ การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดดำาเพื่อส่งตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ หรือเพื่อบริจาคเข้าธนาคารเลือด

 ๗.๗ ด้านปัจจุบันพยาบาล ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการได้รับสารพิษ 

และสัตว์มีพิษกัดต่อย การแพ้ยา การแพ้เซรุ่มและวัคซีน การเสียโลหิต ภาวะช็อค การเป็นลม

หมดสติ หยุดหายใจ กระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน ชัก จมน้ำา ไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก ไฟฟ้าดูด 

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูกและกระเพาะอาหาร และผู้ป่วยที่เจ็บหนัก

ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ทำาการ              

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามข้อ ๗ และกระทำาการด้านการวางแผนครอบครัวใส่และ                

ถอดห่วงอนามัยได้

ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล           

ชั้นสอง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช

ทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ตามข้อ ๗ ยกเว้น ๗.๓

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพ การ

ผดุงครรภ์ ชั้นสอง ซึ่งได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขทำาการประกอบ

วชิาชพีเวชกรรมไดต้ามขอ้ ๗ และกระทำาการใส่และถอดหว่งอนามยัเพือ่การวางแผนครอบครวั

ได้ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 ๑๐.๑  ได้ทดสอบผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยแล้วว่าไม่ตั้งครรภ์

 ๑๐.๒  ผูข้อรบัการใสห่ว่งอนามยัได้คลอดบตุรมาแลว้ ๔๕-๖๐ วนั และยงัไมม่ี

ประจำาเดือน

 ๑๐.๓  ผู้ขอรับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดหรือแท้งลูกมาแล้ว ๓๐ วัน และยัง

ไม่มีประจำาเดือน

หน้า ๒๐
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ข้อ ๑๑  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ ์ซึง่ไดผ้า่นการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวกับการผา่ตัดทำาหมนัหญิงหลงัคลอด หรือ

หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการใสแ่ละถอดยาฝงัคมุกำาเนดิ ซึง่กระทรวงสาธารณสขุกำาหนดแลว้ ทำาการ

ผ่าตัดทำาหมันหญิงหลังคลอดหรือใส่และถอดยาฝังคุมกำาเนิดได้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลจาก

กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร หรือสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทำาการให้ยาสลบได้

เฉพาะการให้ยาสลบชนิด General anesthesia คือ การทำาให้หมดความรู้สึกตัว แต่ไม่รวมถึง

การให้ยาชาทางไขสันหลัง หรือการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง ทั้งนี้ ให้อยู่ในความควบคุม

ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างใกล้ชิด

ข้อ ๑๓ ให้บุคคลซึ่งได้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับวิชา

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทำาการประกอบวิชาชีพตามข้อ ๗.๖ ได้

ขอ้ ๑๔ ใหบ้คุคลซึง่ไดผ้า่นการอบรมตามหลกัสตูรการผดุงครรภโ์บราณของกระทรวง

สาธารณสุข ทำาการรับฝากครรภ์และทำาคลอดในรายปกติได้

ขอ้ ๑๕ ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นซึง่ได้ผา่นการอบรมและได้รับหนังสอื

รบัรองความรูแ้ละความสามารถจากกระทรวงสาธารณสขุ และกระทรวงสาธารณสขุยงัแต่งต้ัง

ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านอยู่ ทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และใช้ยาได้ 

ดังต่อไปนี้

 ๑๕.๑ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หน้า ๒๑
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  ๑๕.๑.๑ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามวิธีการที่กำาหนดไว้ใน

แบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังต่อไปน้ี คือ                   

ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่น หรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง 

ท้องผูก ท้องเดิน พยาธิลำาไส้ ฝี ผื่นคันบนผิวหนัง ปวดฟัน เหงือกอักเสบ เจ็บตา เจ็บหู                  

เหน็บชา และโลหิตจาง

  ๑๕.๑.๒ ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก                           

ข้อเคลื่อน ไฟไหม้ น้ำาร้อนลวก เป็นลม ชัก จมน้ำา งูกัด สุนัขกัดหรือสัตว์อื่นกัด ไฟฟ้าดูด และ

ได้รับสารพิษ

  ๑๕.๑.๓ เจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อไข้จับสั่น

 ๑๕.๒ การใช้ยา

  ๑๕.๒.๑ ยาสามัญประจำาบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา

  ๑๕.๒.๒ ยาที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สั่งให้จ่ายให้แก่คนไข้               

เฉพาะราย และเฉพาะคราว

  ๑๕.๒.๓ ยาสมุนไพรที่กำาหนดในแบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวง

สาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ขอ้ ๑๖ ใหอ้าสาสมคัรของสมาคมวางแผนครอบครวัแหง่ประเทศไทยหรอือาสาสมคัร

ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้ผ่านการอบรมจากสถาบันดังกล่าวและได้รับ

หนังสือรับรองความรู้และความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข             

ยังแต่งต้ังให้เป็นอาสาสมัครของสมาคมดังกล่าวอยู่ ทำาการจ่ายยาเม็ดคุมกำาเนิดที่มีตราของ

สมาคมประทับที่แผงยาได้

หน้า ๒๒
เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง                   ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

หน้า ๒๓
เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๓๕ ง                   ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๙

ข้อ ๑๗  ให้บุคคลที่ทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ 

ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ใช้ยาตามบัญชียาที่หน่วยราชการของกระทรวง 

ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทยกำาหนด

ท้ังน้ี ต้องไมเ่กนิรายการบญัชยีาสามญัประจำาบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยยา รายการยา

สถานีอนามัยและรายการสมุนไพรสำาหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อ ๑๘ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามระเบียบนี้

สามารถทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกเหนือจากที่กำาหนดไว้ในระเบียบน้ีได้เป็นการ

เฉพาะรายหรือกรณี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ได้มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีปัญหาตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัย

ชี้ขาด

ข้อ ๒๐ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

เสนาะ เทียนทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



39กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้า ๓๕
เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๓ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕

_____________

อาศัยอำานาจตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๓ (๒) และมาตรา ๓๐ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ                       

เกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕                     

มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทำาได้ โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะออกระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับ               

มอบหมายใหป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย หรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์

ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม            

พ.ศ. ๒๕๔๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                

เป็นต้นไป
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

หน้า ๓๖
เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๓ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างสังกัด

กระทรวง ทบวง กรม กรงุเทพมหานคร เมอืงพัทยา องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนท้องถิ่น หรือสภากาชาดไทย

“องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา

“ผู้ประกอบโรคศิลปะ” หมายความว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือกำากับดูแล

ข้อ ๔ บุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินหรือสภากาชาดไทยจะมอบหมายให้ทำาการ

ประกอบโรคศิลปะได้ต้องเป็นบุคคลซึ่งระเบียบนี้กำาหนด

ข้อ ๕ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะทำาการประกอบโรคศิลปะได้เฉพาะ

 ๕.๑ ตามที่กำาหนดในระเบียบนี้

 ๕.๒ เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๕.๓ ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือ             

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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หน้า ๓๗
เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๓ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๖ ให้บุคคลซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวง

สาธารณสุขหรือที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือ              

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้ว ให้ทำาการประกอบโรคศิลปะ                

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ ดังต่อไปนี้

 ๖.๑ ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ยาแผนโบราณในบญัชยีาสามญัประจำาบา้นและยาจากสมนุไพรทีใ่ช้ในงานสาธารณสขุ

มูลฐาน

 ๖.๒ ให้บริการนวด อบ ประคบ และให้คำาแนะนำาเรื่องกายบริหารแบบไทย             

ฤาษีดัดตนและสมาธิบำาบัด บรรเทา ส่งเสริม และฟื้นฟูร่างกายและจิตใจในโรคและอาการ              

ดังนี้

  ๖.๒.๑ ปวดศรีษะจากความเครยีด ปวดเมือ่ยทัว่ไป ปวดคอ ปวดหลงั 

ปวดไหล่ ปวดข้อ ปวดเอว ที่ไม่มีผลจากโครงสร้างกระดูกแตกหรือเคลื่อนที่อย่างร้ายแรง แต่

เป็นการเจ็บปวดอันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นเกร็ง เมื่อยล้า ฟกช้ำา

  ๖.๒.๒ นวดเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ

พิการต่างๆ และผู้สูงอายุ

ข้อ ๗ ใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นซึง่ไดผ้า่นการอบรมและไดร้บัหนงัสอื

รับรองความรู้ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และยังคงเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำาหมู่บ้าน ให้ทำาการประกอบโรคศิลปะโดยใช้ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร                

การนวด อบ การประคบและวิธีอื่นตามที่กำาหนดในแบบเรียนด้วยตนเองของกระทรวง

สาธารณสุข
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

หน้า ๓๘
เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๓ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีปัญหาตามระเบียบนี้ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้วินิจฉัย

ชี้ขาด

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น

มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพในความควบคุมของเจ้าหน้าที่

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๕๖
_____________

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
เวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่อืน่ มอบหมายใหป้ระกอบวชิาชีพในความควบคมุของเจา้หน้าทีซ่ึง่
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือกำากับดูแล
ขอ้ ๔ บคุคลทีก่ระทรวงสาธารณสขุจะมอบหมายใหท้ำาการประกอบวชิาชพีเวชกรรม

ได้ ต้องเป็นบุคคลซึ่งระเบียบนี้กำาหนด

หน้า ๓
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๔ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ข้อ ๕ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมาย จะทำาการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้เฉพาะ
(๑) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดในระเบียบนี้
(๒) เป็นการปฏิบัติราชการหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับ

มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) ต้องอยู่ในการควบคุมด้านระบบคุณภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม
ข้อ ๖ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๕.๑.๔ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

วา่ดว้ยบคุคล ซึง่กระทรวง ทบวง กรม กรงุเทพมหานคร เมอืงพัทยา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินอื่น มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพในความ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๙

“๑๕.๑.๔ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ผ่านการอบรมโดย
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด โดย
คำาแนะนำาของแพทยสภาทำาการประกอบวชิาชพีเวชกรรมโดยเจาะเลอืดฝอยจากปลายน้ิวและ
ตรวจหาระดับน้ำาตาลในเลือด”

ขอ้ ๗ ใหป้ลดักระทรวงสาธารณสขุเปน็ผูร้กัษาการตามระเบยีบนีแ้ละใหเ้ปน็ผูว้นิจิฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หน้า ๒
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๔ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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หน้า ๑
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๔ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล กรงุเทพมหานคร เมอืงพทัยา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

มอบหมายให้ประกอบวิชาชพีเทคนิคการแพทยใ์นความควบคมุของเจา้หนา้ทีซ่ึง่เปน็

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖
_____________

อาศัยอำานาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๒๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา               
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข หรือลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ข้ึนทะเบียนและ

รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์
“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
“ควบคุม” หมายความว่า การดูแลหรือกำากับดูแล
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ข้อ ๔ บุคคลที่กระทรวงสาธารณสุขจะมอบหมายให้ทำาการประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ได้ต้องเป็นบุคคลซึ่งระเบียบนี้กำาหนด

ขอ้ ๕ บคุคลซึง่ไดรั้บมอบหมาย จะทำาการประกอบวชิาชีพเทคนคิการแพทย ์ไดเ้ฉพาะ
(๑) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดในระเบียบนี้
(๒) เป็นการปฏิบัติราชการหรืออยู่ระหว่างปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับ

มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข
(๓) ต้องอยูใ่นความควบคมุของเจา้หนา้ทีซ่ึง่เปน็ผูป้ระกอบวชิาชีพเทคนิคการแพทย์

หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๔) ต้องอยู่ในการควบคุมด้านระบบคุณภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์
ข้อ ๖ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้ผ่านการอบรมโดยเจ้า

หนา้ทีซ่ึง่เปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีเทคนคิการแพทย ์ตามหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการรบัรองจากสภาเทคนคิ
การแพทย์ทำาการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วและตรวจ
หาระดับน้ำาตาลในเลือด

ขอ้ ๗ ใหป้ลดักระทรวงสาธารณสขุเปน็ผูร้กัษาการตามระเบยีบนีแ้ละใหเ้ปน็ผูว้นิจิฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประดิษฐ สินธวณรงค์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๔ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

พ.ศ. ๒๕๕๕
_____________

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน เพื่อรับรองสถานภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านและใช้แสดงตนเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่ หรือใช้ประกอบการรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

อาศัยอำานาจตามข้อ ๖ ข้อ ๙ (๒) และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำาแนะนำาของคณะ
กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านกลาง ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบัตรประจำาตัวอาสาสมัคร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
“อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้าน

หรือชุมชน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านที่
คณะกรรมการกลางกำาหนด ได้แก่

(๑) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
(๒) อาสาสมคัรสาธารณสขุกรงุเทพมหานคร ซึง่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสขุในเขตกรงุเทพมหานคร
“นายทะเบียนกลาง” หมายความว่า อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้ที่อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมาย 
“นายทะเบียนจังหวัด” หมายความว่า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้อำานวยการสำานัก

อนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
“บัตร” หมายความว่า บัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
“ผู้รับรอง” หมายความว่า หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำานวยการ
ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขอื่น แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข               
ประจำาหมู่บ้านก่อนระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ใชบ้งัคบั และยงัปฏบิตัหินา้ทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นอยู ่ใหย้ืน่คำาขอมบีตัรประจำาตวัอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ต่อนายทะเบียนจังหวัด

หน้า ๑๔
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

เมื่อนายทะเบียนจังหวัดได้รับคำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านตาม
วรรคหนึง่ใหต้รวจสอบและออกเลขประจำาตวัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นให ้พรอ้มทัง้บนัทกึขอ้มลู
ในระบบฐานขอ้มลูอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นตามทีน่ายทะเบยีนกลางกำาหนด และใหน้ายทะเบยีน
จงัหวดัดำาเนนิการออกบตัรประจำาตวัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นใหแ้กผู่ย้ืน่คำาขอนัน้ ภายในหกสบิ
วันนับจากวันที่นายทะเบียนจังหวัดได้รับคำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

ข้อ ๕ เมื่อมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านแล้ว ให้ผู้นั้นย่ืนแบบคำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมู่บ้านตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ต่อนายทะเบียนจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน

เมื่อนายทะเบียนจังหวัดได้รับคำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านตาม
วรรคหนึ่งแล้วใหด้ำาเนนิการตรวจสอบ และขึน้ทะเบียนโดยออกเลขประจำาตวัอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมูบ่า้นให้ พรอ้มท้ังบนัทกึขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นตามทีน่ายทะเบยีน
กลางกำาหนด และใหน้ายทะเบยีนจงัหวดัดำาเนนิการออกบตัรประจำาตวัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น
ให้แก่ผู้ยื่นคำาขอนั้น ภายในหกสิบวันนับจากนายทะเบียนจังหวัดได้รับคำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

ข้อ ๖ บตัรประจำาตวัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นใหม้อีายสุีป่ ีนบัแตว่นัออกบตัรกรณี
ที่พ้นจากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ให้ถือว่าบัตรน้ันหมดอายุนับแต่วันที่พ้นสภาพจาก
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ข้อ ๗ ในกรณีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านพ้นสภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมู่บ้านแล้ว ให้ส่งมอบบัตรคืนแก่นายทะเบียนจังหวัด เพื่อคัดชื่อออกจากทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน

กรณีอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นเสยีชวีติ หรอืลาออก หรอืเป็นคนไรค้วามสามารถหรอื
คนเสมอืนไรค้วามสามารถ หรอืกรณอีืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถคนืบตัรไดด้ว้ยตนเอง ใหบ้คุคลในครอบครวัของอาสา
สมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นผูน้ัน้คนืบตัรภายในสามสบิวนันบัแตว่นัรูห้รอืควรจะรูถ้งึเหตนุัน้ พรอ้มแนบ
หลักฐานประกอบการคืนบัตร เช่น ใบมรณบัตร หนังสือลาออก คำาสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็น
คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคำาสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่บัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านจะหมดอายุ ให้ยื่นคำาขอมี
บัตรใหม่ต่อนายทะเบียนจังหวัดได้ล่วงหน้าหกสิบวัน ก่อนที่บัตรนั้นจะหมดอายุ 

ข้อ ๙ บตัรประจำาตวัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมู่บ้านใหมี้สขีาว ขนาดกวา้ง ๕.๕ เซนติเมตร 
ยาว ๘.๕ เซนติเมตร ด้านหน้าและด้านหลังมีแถบสีเทาอมฟ้า ขนาดกว้าง ๑.๕ เซนติเมตร อยู่ด้านบนของ
บัตร และให้มีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ด้านหน้าบัตรให้มีตราสัญลักษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านอยู่มุมบนด้านซ้าย
ของแถบบัตร

หน้า ๑๕
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
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(๒) ให้มีชื่อตัวและชื่อสกุล รูปถ่าย รายการหมู่โลหิต และที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในขณะที่ยื่น             
คำาขอของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

(๓) ให้มีเลขประจำาตัวประชาชน
(๔) ให้มีเลขประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ประกอบด้วย รหัสจังหวัด รหัส

อำาเภอ รหสัตำาบล รหสัหมูบ่า้น และลำาดบัของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น ตามทีน่ายทะเบยีนกลาง
กำาหนด 

(๕) ให้มีปีพุทธศักราชที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
(๖) ให้มีลายมือชื่อและตำาแหน่งของผู้ออกบัตรไว้ด้านหน้าของบัตร 
(๗) ด้านหลังบัตรให้มีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่กลางแถบ และมีข้อความ  

“สิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน               
พ.ศ. ๒๕๕๔” 

รูปถ่ายของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ตาม (๒) ของวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นรูปถ่าย 
หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่ง
มีความจำาเป็นตามนิกายของศาสนาหรือลัทธินิยมในทางศาสนาของผู้ถือบัตร แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้า 
หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง โดยรูปถ่ายให้มีขนาดหนึ่งนิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน และมีการประทับ
ตราของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือประทับตราของสำานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ที่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านขึ้นทะเบียนไว้ 

ข้อ ๑๐ แบบบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านให้เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้

ข้อ ๑๑ ผู้ใดไม่ได้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือพ้นสภาพการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้านแล้ว ไม่มีสิทธิใช้หรือแสดงบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
ว่าเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

ขอ้ ๑๒ ใหป้ลดักระทรวงสาธารณสขุเปน็ผูร้กัษาการตามประกาศนี ้และใหม้อีำานาจวนิจิฉยัชีข้าด
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หน้า ๑๖
เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง                    ราชกิจจานุเบกษา ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

คำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
_____________

เขียนที่…………………..…………..…….. 
วันที่……………เดือน………………..……พ.ศ. ………….…..

ข้าพเจ้าชื่อ…………………………………………………………………………………... อายุ........……………..ปี
สัญชาติ………………………..………มีภูมิลำาเนาอยู่บ้านเลขที่…………………………….…….หมู่ที่……………..……… 
ซอย/ตรอก……………………..…………….ถนน…………………………………………ตำาบล………………………….…….. 
อำาเภอ…………………………………..………จังหวัด…………………………………………รหัสไปรษณีย์.......................
โทร…………………..………………….เริ่มเป็น อสม. เมื่อ ปี พ.ศ. .........................................................................

มคีวามประสงคข์อมบีตัรประจำาตวัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น (อสม.) ตอ่นายทะเบยีน
จังหวัดโดยทำาเครื่องหมาย √ ในวงเล็บที่ต้องการ

 (   ) ขอมีบัตรครั้งแรก
 (   ) ขอมีบัตรใหมแทนบัตรที่สูญหาย หรือ ชำารุด
 (   ) บัตรหมดอายุ 
พร้อมนี้ได้แนบหลกฐานดังนี้
๑) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน
๒) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่             

ผา้คลมุใบหนา้หรอืโพกศรีษะ เวน้แตผู่ซ้ึง่มคีวามจำาเปน็ตามนกิายของศาสนาหรอืลทัธนิยิมในทางศาสนาของ
ผู้ถือบัตร แต่จะต้องเปิดให้เห็นใบหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำา
นวน ๒ รูป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………..…..ผู้ยื่นคำาขอ
(………………………………………………….) 

..................................................................................................................................................................... 
สำาหรับเจ้าหน้าที่

ได้ตรวจสอบคำาขอมีบัตรฯ ท้ังหมดแล้ว และรับรองว่าผู้ยื่นคำาขอมีบัตรฯ เริ่มเป็น อสม. เมื่อปี             
พ.ศ. .................... 

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง
(..........................................................) 
ตำาแหน่ง............................................. 
วันที่ ............../...................../........... 

หมายเหต ุ: ๑. ผูร้บัรอง ไดแ้ก ่หวัหนา้สถานอีนามยั ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล ผูอ้ำานวย
การโรงพยาบาลชมุชน ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลทัว่ไป ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลศนูยผ์ูอ้ำานวยการศนูยบ์รกิาร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขอื่น แล้วแต่กรณี

๒. คำาขอมีบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานไว้
ที่สถานบริการสาธารณสุขซึ่ง อสม. ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่
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แบบบัตรประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

ด้านหน้า

ด้านหลัง
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พร้อมด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง การกำาหนดรหัสจังหวัด รหัสอำาเภอ รหัสตำาบล รหัสหมู่บ้าน และลำาดับของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นเปน็เลขประจำาตัวอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้น
พ.ศ. ๒๕๕๕

__________________

 เพื่ออนุวัติตามความในข้อ ๙ (๔) แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบัตร        
ประจำาตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึง
ออกประกาศนายทะเบียนกลาง เร่ือง กำาหนด รหัสจังหวัด รหัสอำาเภอ รหัสตำาบล รหัส        
หมูบ้่าน และและลำาดบัของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นเปน็เลขประจำาตวัอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกำาหนดรหัสจังหวัด รหัสอำาเภอ รหัสตำาบล                
รหัสหมู่บ้านตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ส่วนลำาดับของการเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นใหเ้ปน็ไปตามลำาดบัการข้ึนทะเบยีนเปน็อาสาสมคัรสาธารณสขุประจำา
หมู่บ้าน

 

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายทะเบียนกลาง






