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(ร่าง)
แบบรายงานผลการดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ 2561
********************************
ตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ หมายถึง ตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการที่มีกระบวนการ
สร้างสุขภาพในทุกกลุ่มวัย โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ท้องถิ่น และทุกๆ ภาคส่วนใน
ชุมชน/ท้องถิ่น ให้ มีการบูรณาการร่วมกัน ช่วยกันค้นหา หรือกาหนดปัญ หาสุขภาพ กาหนดอนาคต ดาเนิน
กิจกรรมการพัฒ นาด้านสุ ขภาพ และมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ให้ เกิด การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทั้งนี้ เพื่ อลดปัญ หาและปัจจัยเสี่ยงด้า น
สุขภาพ โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพื่อให้ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดีและระบบสุขภาพ
ยั่งยืน

ชื่อตาบล
ชื่อ รพ.สต.
ผู้รายงาน ชื่อ
ตาแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์

อาเภอ

จังหวัด
นามสกุล

มือถือ

E-mail

แบบรายงานผลการดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เป็นแบบการรายงานผลการดาเนินงานของ
พื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อใช้ในการประเมินวิเคราะห์ชุมชน และคืนข้อมูลให้กับชุมชน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการหาส่วนขาดการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของตาบล
ส่วนที่ ๒ การประเมินกระบวนการการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ
๒.๑ T = team
: มีทีมสุขภาพระดับตาบลที่มีศักยภาพ
๒.๒ P = plan
: มีการจัดทาแผนสุขภาพตาบลแบบมีส่วนร่วม
๒.๓ A = activity
: มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย
๒.๔ R = result
: มีผลลัพธ์การดาเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน
ส่วนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
...................................................................
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ผลการประเมินตนเอง
 รอบที่ ๑ (ว/ด/ป)................

 รอบที่ ๒ (ว/ด/ป)................

จากการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์การประเมินการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 4 องค์ประกอบ
ผลการประเมินตนเองของตาบลท่าน อยู่ในระดับใด
T = team

P = plan

A = activity

R = result

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของตำบล
1. ด้านภูมิศาสตร์
1.1 อาณาเขต
1.2 สภาพพื้นที่
1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ
1.4 แหล่งน้า
2. ด้านปกครอง
2.1 จานวนหมู่บ้าน
2.2 จานวนครัวเรือน
2.3 จานวนประชากร

หมู่บ้าน
ครัวเรือน
คน

๓. ด้านสังคม
๓.๑ โรงเรียน
แห่ง
๓.๒ สถานีตารวจ
แห่ง
๓.๓ วัด
แห่ง
๓.๔ กลุ่มสังคม
กลุ่ม
3.5 อสม.จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๔. ข้อมูลด้านสุขภาพทั้งตาบล
- จานวนเด็กปฐมวัย (อายุ ๐-5 ปี)
- จานวนเด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี)
- จานวนวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี)
- จานวนวัยทางาน (อายุ 15-59 ปี)
- จานวนผู้สูงอายุ (อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)
• ติดเตียง
• ติดบ้าน
• ติดสังคม

จาแนกเป็น

ชาย
หญิง

คน จาแนกเป็น ชาย
หญิง
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน

คน
คน
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- จานวนผู้พิการ
- จานวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง
โรคไต
- จานวน อสม. ทั้งตาบล

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๕. ข้อมูลด้านทุนชุมชน/ทุนวิสาหกิจในชุมชน
- เงิน
- ทรัพยากร
- ผลผลิต
- ความรู้/ภูมิปัญญา/ทักษะฝีมือ
- ทุนทางวัฒนธรรม
- ทุนทางสังคม
๖. ขั้นตอนการดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ลาดับ

วิธีการ / ขั้นตอน

๑ มีการทบทวนแผนและผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานส่งเสริมและ
๒
สนับสนุนการดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพ
มีการพัฒนา ช่องทาง/กลไกการประสานงาน / บทบาทของ
๓
หน่วยงานในตาบล
มีการสื่อสารความเข้าใจร่วมกันของกลไกที่เกี่ยวข้องในระดับ
๔
ตาบล เช่น ผ่านการประชุม / Line / อื่นๆ
มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
๕
เช่น อสม. แกนนาองค์กรต่างๆ
มีการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการเพื่อการสนับสนุนการ
๖
ทางาน
มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการ
๗
ทางาน
๘ มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
ชุมชนและท้องถิ่นใช้แบบประเมินผลตาบลจัดการสุขภาพใน
๙
การประเมินตนเอง
มีระบบฐานข้อมูลและระบบการกากับ ติดตามประเมินผลที่
๑๐
มุ่งเน้นเชิงกระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียดการ
ดาเนินการ
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7. วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพอื่นๆ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือดาเนินการในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรม
กลุ่ม/ ชื่อของวิสาหกิจ จานวน (แห่ง)
๑. การแปรรูปหรือการเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตของชุมชน
เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการผลิตทางการเกษตรของชุมชน
2. การผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรและภูมิปัญญาของ
ชุมชน เช่น น้าสมุนไพร ไวน์ผลไม้ การแปรรูปพืชผักผลไม้ต่างๆ
หัตถกรรมพื้นบ้าน แหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
3. การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น้าปลา เครื่องมือ
เครื่องใช้ อาหารและยาสมุนไพร เป็นต้น
4. การพัฒนาระบบตลาด การบริการและสวัสดิการชุมชน เช่น
ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน ศูนย์สุขภาพพื้นบ้าน เป็นต้น
8. จากการจัดทาแผนสุขภาพตาบล ได้มีการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในประเด็น/เรื่อง/
หัวข้อ ต่อไปนี้อย่างไร จานวนเท่าใด
ลาดับ

ประเด็น/เรื่อง/หัวข้อ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สุขภาพกลุ่มวัยต่างๆ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สภาวะเสี่ยง และภัยคุกคามด้านสุขภาพ
สภาวะโภชนาการ
เบาหวาน - ความดัน
อาหารปลอดภัย
เกษตรอินทรีย์
สภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อม ในชุมชน
โรคติดต่อ

ผลจากการจัดทา
แผนสุขภาพตาบล
มี
ไม่มี

จานวน (โครงการ)
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9. จากความสาเร็จของการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของตาบลท่าน หากขอให้ท่าน
คิดคาขวัญเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตาบลท่านที่แสดงผลความสาเร็จที่ภูมิใจ จะมีหัวข้อ (Theme) ว่า
อย่างไร
“ ............................................................................................................................. ................................ ”
10. ผลสาเร็จที่ได้จากการดาเนินงาน ผลลัพธ์ความสาเร็จด้านเป้าหมาย
๑๐.1 เป้าหมายการจัดทาแผนสุขภาพชุมชน
แผน
ผลงาน
๑๐.2 เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน
แผน
คน
ผลงาน
๑๐.3 เป้าหมายอบรมให้ความรู้เรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) หรือค่ากลาง
แผน
คน
ผลงาน
๑๐.4 เป้าหมายอบรมให้ความรู้ อสม.จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
• การปฐมพยาบาล (First Aid) เบื้องต้น
แผน
คน
ผลงาน
• การช่วยเหลือกู้ชีพ (Basic Life Support) โดยการใช้ CPR / AED
แผน
คน
ผลงาน

แผน
คน
คน
คน
คน

11. ตาบลของท่านมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพในเรื่องเหล่านี้ หรือไม่
1๑.1 ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค
( ) 1. มี
( ) 2. ไม่มี
1๑.2 ชุมชนไร้พุง/องค์กรไร้พุง
( ) 1. มี
( ) 2. ไม่มี
11.3 อื่นๆ โปรดระบุ
12. ข้อมูลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ
จานวน
นวัตกรรม ดังนี้
1๒.1 ..........................................................................................
1๒.2 ..........................................................................................
1๒.3 ..........................................................................................
1๒.4 ..........................................................................................
***** ข้อมูลในส่วนที่ ๒ ต่อไปนี้ ใช้สาหรับบันทึกที่ฐานข้อมูลตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
ที่ www.thaiphc.net
ส่วนที่ ๒ การประเมินกระบวนการการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ
๑. T = team มีทีมสุขภาพระดับตาบลที่มีศักยภาพ
เกณฑ์การประเมินผล
๑.๑ มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพตาบลจากหลายภาคส่วน
- ภาครัฐ (ระบุ ชื่อ / ตาแหน่ง) ได้แก่ ...............
- ภาคท้องถิ่น (ระบุ ชื่อ / ตาแหน่ง) ได้แก่ ...............
- ภาคประชาชน (ระบุ ชื่อ / ตาแหน่ง) ได้แก่ ……………
- หน่วยงานหรือองค์กร อื่นๆ ระบุ ...............

ผลการ
ดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียดการดาเนินการ
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หมายเหตุ : รายชื่อให้ทาเป็นเอกสารแนบท้าย
๑.๒ มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพตาบล โดยกาหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาทีมร่วมกัน และบทบาทของแต่ละภาคส่วนทีช่ ัดเจน
- มีการพูดคุยประสานงาน /ประชาสัมพันธ์
- มีการจัดประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ /ระดมความคิดเห็น
- มีการคัดเลือกทีมงาน /กาหนดบทบาทหน้าที่
- มีการอบรม /สัมมนา เรื่อง .....................................................
- มีการศึกษาดูงาน เรื่อง ............................................................
๑.๓ มี การพั ฒ นาศักยภาพที ม สุ ขภาพต าบล ในเรื่องการจั ดท าแผน
สุขภาพตาบล โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ค่ากลาง หรืออื่นๆ
ด้วยกระบวนการจัดทาแผนอย่างมีส่วนร่วม
๑.๔ มีการพัฒนาความรู้ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในเรื่องการดูแล
สุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพืน้ ที่

๒. P = plan มีการจัดทาแผนสุขภาพตาบลแบบมีส่วนร่วม
เกณฑ์การประเมินผล
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทาฐานข้อมูล

เกี่ยวกับทุนของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู้/ภูมิ
ปัญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ)
๒.๒ มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนสุขภาพตาบล
๒.๓ มีการร่วมกันจัดทาแผนสุขภาพตาบล ด้วยการระดมทรัพยากร

ทุน และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากในและนอกชุมชน มาใช้สนับสนุน
โครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย เข้าร่ วมในการวิเคราะห์ ปั ญหาด้วยกระบวนการของ
ชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องให้รับรู้

ผลการ
ดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียดการดาเนินการ
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เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๒.๔ มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสม่ าเสมอและรายงานความก้าวหน้าให้
ชุมชนรับรู้อย่างต่อเนื่อง
3. A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย
เกณฑ์การประเมินผล
๓.๑ มีชุมชน/ท้องถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เป็นพลังสาคัญ

ขับเคลื่อนแผนสุขภาพตาบล เพื่อการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย และ
แก้ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
๓.๒ มีการเฝ้าระวัง ประเมินคัดกรอง ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย การ
สื่ อสารความรู้ด้านสุ ขภาพ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม 3อ.2ส.
และมาตรการทางสั งคมในการแก้ ไขปั ญหาสุ ขภาพชุ มชนตาม
บริบทของพื้นที่
๓.๓ มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมทุกกลุ่มวัย
๓.๔ มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน (การดาเนินการเพื่อกิน
เพื่อใช้ในชุมชน เพื่อให้ครอบครัวพึ่งตนเองได้ ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายรับ)

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินการ
มี
ไม่มี
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๔. R = result มีผลลัพธ์การดาเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน
เกณฑ์การประเมินผล

ผลการ
ดาเนินงาน
มี
ไม่มี

รายละเอียดการดาเนินการ

๔.๑ มี วิ ท ยากรชุ มชนที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาศัก ยภาพความเป็ น ครู

หรื อ วิ ท ยากรกระบวนการ วิ ท ยากรต้ น แบบ ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ และมี ศู น ย์ เรีย นรู้สุ ข ภาพ
ชุมชน เช่น โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม.
ที่มีห ลักสู ตรเป็ น ไปตามความต้องการของชุมชน รวมทั้ งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน
๔.๒ มี ก ารสรุ ป บทเรี ย น การพั ฒ นา การจั ด การความรู้ การ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่นาไปสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ
๔.๓ มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาระหว่างชุมชนหรือ
ตาบลอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
๔.๔ มี ผ ลลั พ ธ์ ของการพั ฒ นา เช่ น ประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายมี
ความรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ ประชาชนมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่
เหมาะสม จ านวนผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ การดู แ ลและบริ ก ารที่
เหมาะสม พั ฒ นาการเด็ กสมวัย อุบั ติการณ์ ผู้ ป่ ว ยรายใหม่
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไข้เลือดออก มีแนวโน้ม
ลดลงหรือไม่เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะการพัฒนา
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