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แบบรายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นแบบการรายงานผลการดําเนินงานของ
พ้ืนที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือใช้ในการประเมินวิเคราะห์ชุมชน และคืนข้อมูลให้กับชุมชน 
ตลอดจนผู้เก่ียวข้องในการหาส่วนขาดการพัฒนา ประกอบด้วย  3  ส่วน        

ส่วนที ่๑   ข้อมูลทั่วไปของตําบล            
ส่วนที่ ๒   การประเมินกระบวนการการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ 

๒.๑  T = team   :  มีทีมสุขภาพระดับตําบลท่ีมีศักยภาพ 
๒.๒  P = plan       :  มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีส่วนร่วม 
๒.๓  A = activity  :  มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย   
๒.๔  R = result    :  มีผลลัพธ์การดําเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน 

ส่วนที่ ๓   ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
 

................................................................... 
 
 
 
 

ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมายถึง ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีกระบวนการ
สร้างสุขภาพในทุกกลุ่มวัย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภาคส่วนใน
ชุมชน/ท้องถิ่น ให้มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา หรือกําหนดปัญหาสุขภาพ กําหนดอนาคต ดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาด้านสุขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมท้ังนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมท้ังมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาและปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพ
ย่ังยืน 
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ผลการประเมินตนเอง 
   รอบที่  ๑    (ว/ด/ป)................                           รอบที ่ ๒    (ว/ด/ป)................          

จากการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  4  องค์ประกอบ  
ผลการประเมินตนเองของตําบลท่าน อยู่ในระดับใด 

T = team P = plan A = activity R = result 

    

 
 
 

1. ด้านภูมิศาสตร์  

1.1 อาณาเขต   
   

1.2 สภาพพ้ืนที่    
   

1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ   
  

1.4 แหล่งนํ้า   
   

2. ด้านปกครอง  
2.1 จํานวนหมู่บ้าน   หมู่บ้าน 
2.2 จํานวนครัวเรือน  ครัวเรือน 
2.3 จํานวนประชากร   คน   จําแนกเป็น ชาย คน 

     หญิง คน 

๓. ดา้นสังคม  
๓.๑  โรงเรียน  แห่ง 
๓.๒  สถานีตํารวจ  แห่ง 
๓.๓  วัด   แห่ง 
๓.๔  กลุ่มสังคม   กลุ่ม 
3.5  อสม.จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข  คน จําแนกเป็น  ชาย  คน 
    หญิง  คน 

๔. ข้อมูลด้านสุขภาพทัง้ตําบล 
-  จํานวนเด็กปฐมวัย (อายุ ๐-5 ปี)   คน 
-  จํานวนเด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี)   คน 
-  จํานวนวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี)   คน 
-  จํานวนวัยทํางาน (อายุ 15-59 ปี)   คน 
-  จํานวนผูสู้งอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)   คน 
 

• ติดเตียง   คน 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของตําบล 
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• ติดบ้าน    คน 
• ติดสังคม   คน 

- จํานวนผู้พิการ   คน 
- จํานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   คน 

โรคเบาหวาน    คน 
โรคความดันโลหิตสูง    คน    
โรคหัวใจ    คน    
โรคหลอดเลือดสมอง    คน    
โรคมะเร็ง    คน  
โรคไต     คน 

- จํานวน อสม. ทั้งตําบล   คน 

๕. ข้อมูลด้านทนุชุมชน/ทนุวิสาหกิจในชุมชน 
- เงิน   
- ทรัพยากร   
- ผลผลิต   
- ความรู้/ภูมิปัญญา/ทักษะฝมีือ   
- ทุนทางวัฒนธรรม   
- ทุนทางสังคม   

๖. ขั้นตอนการดาํเนินงานตาํบลจัดการสขุภาพแบบบรูณาการ 

ลําดบั วิธีการ / ขัน้ตอน 
ผลการดําเนนิงาน รายละเอียดการ

ดําเนนิการ มี ไม่มี 
๑ มีการทบทวนแผนและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา       

๒ 
มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ 

      

๓ 
มีการพัฒนา ช่องทาง/กลไกการประสานงาน / บทบาทของ
หน่วยงานในตําบล 

      

๔ 
มีการสื่อสารความเข้าใจร่วมกันของกลไกทีเ่ก่ียวข้องในระดับ
ตําบล เช่น ผ่านการประชุม / Line / อ่ืนๆ 

      

๕ 
มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ 
เช่น อสม. แกนนําองค์กรต่างๆ 

      

๖ 
มีการพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ วิธีการเพ่ือการสนับสนุนการ
ทํางาน 

      

๗ 
มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
ทํางาน 

      

๘ มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม       

๙ 
ชุมชนและท้องถิ่นใช้แบบประเมินผลตําบลจัดการสุขภาพใน
การประเมินตนเอง 

      

๑๐ 
มีระบบฐานข้อมูลและระบบการกํากับ ติดตามประเมินผลที่
มุ่งเน้นเชิงกระบวนการ 
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7. วิสาหกิจชมุชนหรือกลุ่มอาชพีอ่ืนๆ มีกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องหรือดําเนินการในลกัษณะต่าง ๆ ดงันี ้

กิจกรรม กลุ่ม/ ชื่อของวิสาหกิจ จํานวน (แห่ง) 
๑. การแปรรูปหรือการเพ่ิมมูลค่าจากผลผลิตของชุมชน  

เป็นกิจกรรมทีต่่อเน่ืองจากการผลิตทางการเกษตรของชุมชน 
  

2. การผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรและภูมิปัญญาของ 
ชุมชน เช่น นํ้าสมุนไพร ไวน์ผลไม้ การแปรรปูพืชผักผลไม้ต่างๆ 
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน แหล่งท่องเท่ียว พิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

  

3. การผลิตสินค้าเพ่ือใช้ในชุมชน เช่น ปุ๋ย นํ้าปลา เครื่องมือ 
เครื่องใช้ อาหารและยาสมุนไพร เป็นต้น 

  

4. การพัฒนาระบบตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชน เช่น 
ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน ศูนย์สุขภาพพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

  

 

8. จากการจัดทาํแผนสุขภาพตาํบล ได้มีการจัดทําโครงการเพื่อพฒันาหรือแก้ไขปญัหาในประเดน็/เรื่อง/
หัวข้อ ต่อไปน้ีอย่างไร จํานวนเทา่ใด 

ลําดบั ประเดน็/เรื่อง/หัวข้อ  
ผลจากการจัดทาํ
แผนสขุภาพตาํบล จํานวน (โครงการ) 

มี ไม่มี 
๑ สุขภาพกลุ่มวัยต่างๆ       
๒ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  สภาวะเสี่ยง และภัยคุกคามด้านสุขภาพ       
๓ สภาวะโภชนาการ       
๔ เบาหวาน - ความดัน       
๕ อาหารปลอดภัย       
๖ เกษตรอินทรีย์       
๗ สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม ในชุมชน       
๘ โรคติดต่อ       
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9. จากความสําเร็จของการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของตําบลท่าน หากขอให้ท่าน 
คิดคําขวัญเพือ่สร้างเอกลักษณข์องตาํบลทา่นทีแ่สดงผลความสําเร็จที่ภูมิใจ จะมีหัวข้อ (Theme) ว่า
อย่างไร 

“ ............................................................................................................................................................. ” 

10.  ผลสาํเรจ็ที่ได้จากการดําเนนิงาน ผลลัพธ์ความสําเร็จด้านเป้าหมาย 
๑๐.1 เป้าหมายการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน     แผน ผลงาน    แผน 
๑๐.2 เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน              

แผน   คน ผลงาน   คน 
๑๐.3 เป้าหมายอบรมให้ความรู้เรื่องแผนทีท่างเดินยุทธศาสตร์ (SRM) หรือค่ากลาง 

แผน   คน ผลงาน   คน 
๑๐.4 เป้าหมายอบรมให้ความรู้ อสม.จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

• การปฐมพยาบาล (First  Aid) เบ้ืองต้น 
แผน   คน ผลงาน   คน 

• การช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support)  โดยการใช้ CPR / AED 
แผน   คน ผลงาน   คน 
 

11. ตําบลของทา่นมีผลลพัธท์ี่เกดิขึน้จากการพฒันาตําบลจัดการสุขภาพในเร่ืองเหล่านี ้หรือไม่ 
1๑.1 ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค   (  ) 1. ม ี  (  ) 2. ไม่ม ี
1๑.2 ชุมชนไร้พุง/องค์กรไร้พุง   (  ) 1. ม ี  (  ) 2. ไม่ม ี
11.3 อ่ืนๆ โปรดระบุ      

 

12. ข้อมูลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนทีเ่ปน็แบบอย่างทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาตาํบลจัดการสุขภาพ  
จํานวน  นวัตกรรม  ดงันี ้
1๒.1 ..........................................................................................  
1๒.2 ..........................................................................................  
1๒.3 ..........................................................................................  
1๒.4 .......................................................................................... 
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*****   ข้อมูลในส่วนที่  ๒  ต่อไปนี้ ใชส้าํหรบับนัทกึทีฐ่านข้อมูลตาํบลจัดการสุขภาพแบบบรูณาการ      
          ที่  www.thaiphc.net 
 
 
๑.  T = team  มีทีมสุขภาพระดับตําบลที่มีศักยภาพ 

เกณฑ์การประเมินผล 
ผลการ

ดําเนินงาน รายละเอยีดการดําเนนิการ 
มี ไม่มี 

๑.๑ มีองค์ประกอบเครือข่ายทีเ่ขา้ร่วมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคส่วน    

          - ภาครัฐ (ระบุ ชื่อ / ตาํแหน่ง) ได้แก่ ...............    

          - ภาคท้องถิ่น (ระบุ ชือ่ / ตําแหน่ง) ได้แก่ ...............    

          - ภาคประชาชน (ระบุ ชื่อ / ตําแหน่ง) ได้แก่ ……………    

          - หน่วยงานหรือองค์กร อื่นๆ ระบุ ...............     

หมายเหตุ : รายชื่อใหท้ําเป็นเอกสารแนบท้าย    

๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาทีมเครอืข่ายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาทมีร่วมกนั และบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่ชัดเจน 

   

          - มีการพูดคุยประสานงาน /ประชาสัมพันธ ์     

          - มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ /ระดมความคิดเห็น    

          - มีการคัดเลือกทีมงาน /กําหนดบทบาทหน้าที ่    

          - มีการอบรม /สัมมนา เรื่อง .....................................................    

         - มีการศึกษาดูงาน เรื่อง ............................................................    

๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผน
สุขภาพตําบล โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง หรืออื่นๆ 
ด้วยกระบวนการจัดทําแผนอย่างมีส่วนร่วม  

   

๑.๔ มีการพัฒนาความรู้ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในเรื่องการดูแล
สุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพืน้ที ่

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒   การประเมินกระบวนการการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแบ่งเป็น  4 องค์ประกอบ 
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๒.  P = plan    มีการจัดทาํแผนสุขภาพตําบลแบบมีสว่นร่วม 

เกณฑ์การประเมินผล 
ผลการ

ดําเนินงาน รายละเอยีดการดําเนนิการ 
มี ไม่มี 

๒.๑   มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทําฐานข้อมูล
เก่ียวกับทุนของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิ
ปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ) 

   

๒.๒   มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วม 
ในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 

   

๒.๓    มีการร่วมกันจัดทําแผนสุขภาพตําบล ด้วยการระดมทรัพยากร 
ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากในและนอกชุมชน มาใช้สนับสนุน
โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการของ
ชุมชน และมีการส่ือสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เก่ียวข้องให้รับรู้
เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ 

   

๒.๔    มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้อย่างสม่ําเสมอและรายงานความก้าวหน้าให้
ชุมชนรับรู้อย่างต่อเน่ือง 

   

 
  3.  A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย 

เกณฑ์การประเมินผล 
ผลการดําเนนิงาน 

รายละเอยีดการดําเนนิการ 
มี ไม่มี 

๓.๑  มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสขุภาพชุมชน/อสค.เป็นพลังสําคัญ
ขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล เพ่ือการดูแลสุขภาพตามกลุม่วัย และ
แก้ไขปัญหาสขุภาพตามบริบทของพ้ืนที ่

   

๓.๒   มีการเฝ้าระวัง ประเมินคัดกรอง ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย การ
สื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. 
และมาตรการทางสังคมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนตาม
บริบทของพ้ืนที่ 

   

๓.๓  มกีารจัดกิจกรรมและบริการสขุภาพที่เหมาะสมทกุกลุม่วัย    

๓.๔  มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การดําเนินการเพ่ือกิน 
เพ่ือใช้ในชุมชน เพ่ือให้ครอบครัวพ่ึงตนเองได้ ลดรายจ่าย เพ่ิม
รายรับ) 
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๔.  R = result   มีผลลพัธก์ารดาํเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน 

เกณฑ์การประเมินผล 
ผลการ

ดําเนินงาน รายละเอยีดการดําเนนิการ 
มี ไม่มี 

๔.๑  มีวิทยากรชุมชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู 
หรือ วิทยากรกระบวนการ  วิท ยากรต้นแบบในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
ชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม. 
ที่มีหลักสูตรเป็นไปตามความต้องการของชุมชน รวมท้ังมี
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน 

   

๔.๒   มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู้ การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่นําไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

   

๔.๓  มีการสรา้งเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือ
ตําบลอ่ืนๆ อย่างกว้างขวาง 

   

๔.๔  มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสม จํานวนผู้สูงอายุได้รับการดูแลและบริการที่
เหมาะสม พัฒนาการเด็กสมวัย อุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไข้เลือดออก มีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่เพ่ิมขึ้น 
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ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบรายงานผล 
 

ส่วนที่ 3  ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนา 


