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ตัวชี้วดั 11. ต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร 
ค ำนยิำม ต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร หมายถึง ต าบลที่มีกระบวนการสร้าง

สุขภาพที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆภาคส่วน
ในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา หรือก าหนดปัญหาสุขภาพ ก าหนด
อนาคต ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตส านึกสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงในด้านพัฒนาการ
เด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของ
พื้นที ่

มำตรฐำนที่ก ำหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่ก าหนด
ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและวัดผลส าเร็จของต าบลจัดการสุขภาพ 
ประกอบด้วย ๕ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับ
ดีเยี่ยม  แบ่งระดับมาตรฐาน เป็น ๕ ระดับ ดังนี ้

1) กำรพัฒนำทีมสุขภำพต ำบล (ระดับพื้นฐำน) 
1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน 
1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล โดยก าหนดเป้าหมาย

ของการพัฒนาร่วมกันและบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพต าบล ในเรื่องการจัดท าแผนสุขภาพ

ต าบล  
โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรืออื่นๆ ด้วยกระบวนการจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม 
และใช้เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา 

1.4 มีการพัฒนาความรู้ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในด้านพัฒนาการ
เด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปญัหาสุขภาพตามบริบทของ
พื้นที ่

1.5 มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน (เงนิ/
ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 

2) กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล (ระดับพัฒนำ) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพ้ืนฐานครบทุกข้อ) 
2.1 มีการคืนขอ้มูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนสุขภาพต าบล 
2.2 มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า

ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสขุภาพของชุมชน ร่วมจัดท าแผนสุขภาพต าบล โครงการ
และกิจกรรม และก าหนดผู้รบัผิดชอบเพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน 

2.3 มีการระดมทรัพยากร ทนุ และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  

2.4 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ
2.6 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวสิาหกิจชุมชน (เงนิ/ทรพัยากร/

ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทนุทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม) 
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3) กำรขับเคลื่อนแผนสุขภำพต ำบลสู่กำรปฏิบัติ (ระดับดี) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในดับพื้นฐานและระดับพัฒนาครบทุกข้อ) 
3.1 มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.เป็นพลังส าคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบล/

โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่อย่างมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ โดยมี อสม. แกนน าชุมชน เป็นก าลัง
ส าคัญในการขบัเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

3.2 มี อสม.นักจัดการสขุภาพ ที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผู้ได้รับการอบรม  

3.3 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างน้อย ร้อย
ละ ๗๐ 

3.4 มีมาตรการทางสังคมในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
3.5 มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพื่อด าเนินการ

วิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค้า การให้บริการ หรืออื่นๆ) 
4) ต ำบลมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ระดับดีมำก) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกข้อ) 
4.1 มีข้อมูลทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงาน

ความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 มีกระบวนการติดตามและควบคุมก ากับ การบริหารจัดการ การพัฒนา

ต าบลจัดการสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ าเสมอ 
4.3 มีการสรุปประเมินผล เพือ่ปรับกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ 
4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70  

4.5 มีวสิาหกิจชุมชนพื้นฐาน (การด าเนินการเพื่อกิน เพื่อใช้ในชุมชน เพื่อให้
ครอบครัวพึ่งตนเองได้ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายรับ) อย่างน้อย ๒ แห่ง/ต าบล 

5) ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ (ระดับดีเยี่ยม) 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดี

มาก ครบทุกข้อ) 
5.1 มีวทิยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากร

กระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้
สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนโรงเรียน อสม. ที่มีหลกัสูตรเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน 

5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชนที่น าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ 

5.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือต าบลอื่นๆ 
อย่างกว้างขวาง 
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5.4 มีผลกระทบของการพัฒนาท าให้ปัญหาสุขภาพในด้านพัฒนาการเด็ก 
อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
ลดลง  

5.5 มีวสิาหกิจชุมชนก้าวหน้า (การน าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ผลผลิตที่เหลือกิน เหลือใช้ในชุมชน เข้าสู่ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
หีบห่อ การจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้) อย่างน้อยต าบลละ ๑ แห่ง 

เกณฑเ์ป้ำหมำย ต าบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 
70 

ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ต าบลเป้าหมาย จ านวน 7,255 ต าบล 
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล เก็บข้อมูลผลการประเมินต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ จากโปรแกรมต าบล

จัดการสุขภาพ เว็บไซต ์www.thaiphc.net 
แหล่งข้อมูล กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รำยกำรข้อมูล1 A = จ านวนต าบลเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ปี ๒๕๕9 

B = จ านวนต าบลต้นแบบเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยม ปี 2559 
รำยกำรข้อมูล2 C = จ านวนต าบลเป้าหมาย ในปี ๒๕๕9 
สูตรค ำนวณตวัชี้วัด - ร้อยละของต าบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์

มาตรฐาน  
    = (A/C) X100 
- จ านวนต าบลต้นแบบเป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม = รายการข้อมูล B 

ระยะเวลำประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน  

Base line 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2556 2556 2556 

      
เกณฑ์กำรประเมิน :  
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - - ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70 

- ระดับดีเยี่ยม 1,000 ต าบล
ต้นแบบ  

วิธีกำรประเมนิผล : ตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
ปีงบประมาณ 2559 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บันทึกข้อมูลในโปรแกรมต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
ทางเว็บไซต์ www.thaiphc.net 

เอกสำรสนับสนุน : - 
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ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
2. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ ์หัวหน้ากลุ่มสง่เสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน 
3. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โทร 0 2590 1543 

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดท ำข้อมูล 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน 1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
2. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ ์หัวหน้ากลุ่มสง่เสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน 
3. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
โทร 0 2590 1543 
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