ตัวชี้วดั
คำนิยำม

11. ตำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร
ตำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร หมายถึง ตาบลที่มีกระบวนการสร้าง
สุขภาพที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆภาคส่วน
ในท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา หรือกาหนดปัญหาสุขภาพ กาหนด
อนาคต ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสานึกสาธารณะ โดยเน้นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงในด้านพัฒนาการ
เด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของ
พื้นที่
มำตรฐำนที่กำหนด หมายถึง เกณฑ์การประเมินกระบวนการพัฒนาที่กาหนด
ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการด าเนิ น งานและวั ด ผลส าเร็ จ ของต าบลจั ด การสุ ข ภาพ
ประกอบด้วย ๕ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับ
ดีเยี่ยม แบ่งระดับมาตรฐาน เป็น ๕ ระดับ ดังนี้
1) กำรพัฒนำทีมสุขภำพตำบล (ระดับพื้นฐำน)
1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพตาบลจากหลายภาคส่วน
1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตาบล โดยกาหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาร่วมกันและบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตาบล ในเรื่องการจัดทาแผนสุขภาพ
ตาบล
โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ หรืออื่นๆ ด้วยกระบวนการจัดทาแผนอย่างมีส่วนร่วม
และใช้เกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพประกอบการพัฒนา
1.4 มีการพัฒนาความรู้ อสม. ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในด้านพัฒนาการ
เด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของ
พื้นที่
1.5 มีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทุนของวิสาหกิจชุมชน (เงิน/
ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม)
2) กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดทำแผนสุขภำพตำบล (ระดับพัฒนำ)
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกข้อ)
2.1 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนสุขภาพตาบล
2.2 มีการจัดทาแผนสุขภาพตาบล โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของชุมชน ร่วมจัดทาแผนสุขภาพตาบล โครงการ
และกิจกรรม และกาหนดผู้รบั ผิดชอบเพื่อการแก้ปัญหาด้วยกระบวนของชุมชน
2.3 มีการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นจากชุมชนมาใช้
สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้
2.4 มีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
2.6 มีการวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/
ผลผลิต/ความรู้/ภูมิปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม)
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3) กำรขับเคลื่อนแผนสุขภำพตำบลสู่กำรปฏิบัติ (ระดับดี)
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในดับพื้นฐานและระดับพัฒนาครบทุกข้อ)
3.1 มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.เป็นพลังสาคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตาบล/
โครงการ/กิจกรรมเชิงรุกในหมู่บ้าน/ชุมชน ในด้านพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่อย่างมีความรู้สึก
เป็นเจ้าของ และเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ โดยมี อสม. แกนนาชุมชน เป็นกาลัง
สาคัญในการขับเคลื่อนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
3.2 มี อสม.นักจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการอบรม และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของผู้ได้รับการอบรม
3.3 มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพอย่างน้อย ร้อย
ละ ๗๐
3.4 มีมาตรการทางสังคมในการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนอย่างน้อย 1 เรื่อง
3.5 มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป เพื่อดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชน(ผลิตสินค้า การให้บริการ หรืออื่นๆ)
4) ตำบลมีระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง (ระดับดีมำก)
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบทุกข้อ)
4.1 มีข้อมูลทีจ่ าเป็นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล และรายงาน
ความก้าวหน้าให้ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง
4.2 มีกระบวนการติดตามและควบคุมกากับ การบริหารจัดการ การพัฒนา
ตาบลจัดการสุขภาพ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่าเสมอ
4.3 มีการสรุปประเมินผล เพือ่ ปรับกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ
4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 70
4.5 มีวสิ าหกิจชุมชนพื้นฐาน (การดาเนินการเพื่อกิน เพื่อใช้ในชุมชน เพื่อให้
ครอบครัวพึ่งตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายรับ) อย่างน้อย ๒ แห่ง/ตาบล
5) ตำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบ (ระดับดีเยี่ยม)
(ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดี
มาก ครบทุกข้อ)
5.1 มีวทิ ยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากรต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และศูนย์เรียนรู้
สุขภาพชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชนโรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเป็นไป
ตามความต้องการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน
5.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ และนวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชนที่นาไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
5.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือตาบลอื่นๆ
อย่างกว้างขวาง
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เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล1
รำยกำรข้อมูล2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด

ระยะเวลำประเมินผล
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

5.4 มีผลกระทบของการพัฒนาทาให้ปัญหาสุขภาพในด้านพัฒนาการเด็ก
อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
ลดลง
5.5 มีวสิ าหกิจชุมชนก้าวหน้า (การนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ผลผลิตที่เหลือกิน เหลือใช้ในชุมชน เข้าสู่ตลาดบริโภคโดยปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
หีบห่อ การจัดการด้านการตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้) อย่างน้อยตาบลละ ๑ แห่ง
ตาบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ
70
ตาบลเป้าหมาย จานวน 7,255 ตาบล
เก็บข้อมูลผลการประเมินตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ จากโปรแกรมตาบล
จัดการสุขภาพ เว็บไซต์ www.thaiphc.net
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
A = จานวนตาบลเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป ปี ๒๕๕9
B = จานวนตาบลต้นแบบเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยี่ยม ปี 2559
C = จานวนตาบลเป้าหมาย ในปี ๒๕๕9
- ร้อยละของตาบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์
มาตรฐาน
= (A/C) X100
- จานวนตาบลต้นแบบเป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม = รายการข้อมูล B
ปีละ 1 ครั้ง
Base line
data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2556

2556

เกณฑ์กำรประเมิน :
รอบ 3 เดือน
-

วิธีกำรประเมินผล :

เอกสำรสนับสนุน :

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
- ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 70
- ระดับดีเยี่ยม 1,000 ตาบล
ต้นแบบ

ตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 2559
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บันทึกข้อมูลในโปรแกรมตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ทางเว็บไซต์ www.thaiphc.net
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ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด

1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน
3. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2590 1543
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล
ผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำน 1. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพภาคประชาชน
3. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โทร 0 2590 1543
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