คูมือระบบการปองกันและตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพ
อสม. อําเภอบานหลวงประจําป 2561

งานสุขภาพภาคประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง

คํานํา
คูมือระบบการปองกันและตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพ อสม. อําเภอบานหลวงประจําป 2561 นี้
จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือชวยกํากับการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ของเจาหนาที่สาธารณสุขใน
สังกัดพื้นที่อําเภอบานหลวงใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการปฏิบัติงาน(Process)และผลลัพธ
(Output) ตามภารกิจที่ไดรับอยางชัดเจน เพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ในหนวยงานผูรับผิดชอบ

งานสุขภาพภาคประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง

สารบัญ
คํานํา

2

สารบัญ

3

แบบประเมินหมูบานจัดการสุขภาพ ประจําป 2561

4

รายละเอียดตัวชี้วัดผานเกณฑ

8

เกณฑการประเมินผลตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ป 2561

10

แบบประเมินผลการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (TPAR)

12

แบบประเมินความรู อสม.ดีเดน 10 สาขา

14

แบบประเมิน
หมูบานจัดการสุขภาพ ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ชื่อหมูบาน/ชุมชน...................................................................หมูท่/ี ชุมชนที่............................................
ตําบล..........................................อําเภอ................................................จังหวัด.......................................
วันที่กรอกขอมูล วันที่…......................เดือน…........................................ป …………...…….......

วิธีการประเมิน : ให อสม. และแกนนํากลุมตาง ๆ ในหมูบาน ปรึกษาหารือ พิจารณาและหาขอสรุปรวมกันในแตละขอ
คําถาม ตามสภาพความเปนจริงของหมูบาน โดย ทําเครื่องหมาย  ใน  ผลการประเมินใหครบถวนสมบูรณ
U

U

คํานิยาม การจัดการสุขภาพ หมายถึง การที่หมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการรวมกันในการวางแผนดานสุขภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อใชในการพัฒนาดานสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ และมีการประเมินผลการจัดการดานสุขภาพ
เปาหมาย ประเมินทุกหมูบาน / ชุมชน
เกณฑการประเมิน แบงเปน ๕ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม
การผานเกณฑ ปงบประมาณ ๒๕๖1 ทุกหมูบาน/ชุมชน ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป รอยละ ๗๐
ตัวชี้วัดการผานเกณฑ เกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของการจัดการดานสุขภาพของ
หมูบาน / ชุมชน ประกอบดวย
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

๑. การจัดการปจจัยนําเขา (ระดับพื้นฐาน)
๑.๑ มีการจัดเวทีประชุมของทีมสุขภาพในชุมชน
๑. เจาหนาที่เปนผูกําหนดเวทีและวาระการประชุม
๒. อสม. รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข เปนผูกําหนดเวทีและวาระการประชุม
 ๓. อสม. และภาคีเครือขาย เปนผูกําหนดเวทีและวาระการประชุม โดยเจาหนาที่เปนเพียงผูสนับสนุน
๑.๒ มีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่หลากหลาย
๑. มีเพียงเจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม. ที่เปนผูดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพตามแผนงานพัฒนาสุขภาพ
ในหมูบาน
๒. มีกลุม อสม. รวมกับ สมาชิก อบต. และเจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบจัดการสุขภาพในหมูบาน
๓. มีกลุม ภาคีเครือขายองคกรตางๆในชุมชนรวมกับ อสม.(ทีมประชาคมในหมูบา น) รวมกันผลักดันกิจกรรมพัฒนา
สุขภาพ
๑.๓ มีการระดมทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อใชในการจัดการสุขภาพ
๑. ไมไดรับการสนับสนุน
๒. ไดรับการสนับสนุนจากแหลงใด
๒.๑ ทองถิ่น
คน
เงิน(ระบุ)…………..….. ของ /วัสดุอุปกรณ
๒.๒ กลุม/สถาบัน/องคกรในชุมชน
คน
เงิน(ระบุ)…..……...….. ของ /วัสดุอุปกรณ
๒.๓ อื่นๆ(ระบุ) ……………………………………….
๒. การขับเคลื่อนกระบวนการแกปญหาสุขภาพชุมชน (ระดับพัฒนา) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกขอ)
๒.๑ มีการจัดทําแผนสุขภาพโดยทีมสุขภาพชุมชน
 ไมมี
 มี (โดยระบุวิธีการหลัก เพียง 1 ขอเทานั้น)
 ๑. เจาหนาที่สาธารณสุข เปนผูทําใหทั้งหมด
 ๒. เจาหนาที่สาธารณสุข อสม. และ / หรือ แกนนําชุมชน ประชุมรวมกันจัดทํา
แผนสุขภาพ

 ๓. อสม. และแกนนําชุมชน รวมกันจัดทําแผนสุขภาพ
 ๔. อสม. แกนนําชุมชน และประชาชน รวมกันจัดทําประชาคม เพื่อสรางแผนสุขภาพ
 ๕. อสม. แกนนําชุมชน และผูเ กี่ยวของ รวมกันสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในชุมชน
๒.๒ มีการจัดกิจกรรมแกปญหาสุขภาพในชุมชน
(๒.๒.๑) กิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนําสุขภาพ
 ไมมีการจัดกิจกรรม
 มี (ตอบไดหลายขอ)
 ๑. อบรมความรูต อเนื่องให อสม.
 ๒. การศึกษาดูงาน ของ อสม.
 ๓. การประชุม/อบรมจากหนวยงานอื่นๆ  ๔. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู
 ๕. อสม. ไดรับการอบรมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
 ๖. อื่นๆ...............................................................................................................................
(๒.๒.๒) กิจกรรมดานการสรางสุขภาพ/นวัตกรรมสุขภาพ
 ไมมีการจัดกิจกรรม
 มี เรื่อง (ตอบไดหลายขอ)
 ๑ กลุมแมและเด็ก
นมแม
 ๒. เด็กวัยเรียน
เด็กอวน (สุขบัญญัติ)
 ๓. วัยรุน
ยาเสพติด
 ๔. วัยทํางาน
๓ อ ๒ ส
 ๕. วัยผูสูงอายุ/ผูพิการ ผูปวยติดเตียง

พัฒนาการเด็ก
เด็กจมน้าํ (สุขบัญญัติ)
ทองกอนวัยอันควร
อุบัติเหตุ

 อื่นๆ.........
 อื่นๆ.........
 อื่นๆ.........
 อื่นๆ.........
 อื่นๆ.........

(๒.๒.๓) กิจกรรมการจัดบริการสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน
 ไมมีการจัดกิจกรรม
 มี เรื่อง (ตอบไดหลายขอ)
 ๒. ตรวจวัดความดันโลหิต
 ๑. บริการยาสามัญ / รักษาเบื้องตน
 ๓. คัดกรองโรคเบาหวาน
 ๔. คนหาเด็กพัฒนาการชา
 ๕. คนหาคัดกรองภาวะซึมเศรา/ใหคําปรึกษาสุขภาพจิต
 ๖. บริการแพทยแผนไทย เชน นวด สมุนไพร ฯลฯ
 ๗. จายถุงยางอนามัย/บริการและใหความรูเอดส
 ๘. คนหาผูปวยวัณโรค
๙. ตรวจหาสารปนเปอนในอาหาร
 ๑๐.เยี่ยมผูส ูงอายุ/ผูปวยติดเตียง
 ๑๑.เฝาระวังปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชน
 ๑๒.ใหความรูด านการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพและผลิตภัณฑ
สุขภาพ
 ๑๓.อื่นๆ...............................................................................................................................
(๒.๒.๔) การถายทอดความรูดานสุขภาพในชุมชน
 ไมมี
 มี ผานชองทาง (ตอบไดหลายขอ)
 ๑. หอกระจายขาว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน
 ๒. การประชุมกลุม/เวทีเรียนรู/แหลงการเรียนรูส ุขภาพในชุมชน
 ๓. อื่นๆ..................................................................................................................................

(๒.๒.๕) การจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพในชุมชน
 ไมมีการจัดกิจกรรม
 มี เรื่อง (ตอบไดหลายขอ)
 ๑. ระบบการกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลในชุมชน
 ๒. สงเสริมการจัดบานเรือนใหสะอาด เปนระเบียบ
 ๓. การจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุม วัย
เชน ลานออกกําลังกาย แปลงผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว ฯลฯ
 ๔. การจัดหาน้ําสะอาดเพื่อบริโภคและอุปโภค
 ๕. อื่นๆ.......................................................................................................................................
๒.๓ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในชุมชน
 ไมมี
 มี (ตอบไดหลายขอ)
 ๑. หมูบานมีการประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมขอมูล/วิเคราะห และสรุปผล
 ๒. หมูบานมีการประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมที่ดําเนินการในแตละป
 ๓. หมูบานมีการประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว
 ๔. หมูบานมีการประเมินผลโดยใชแบบประเมินตนเองเพื่อสรางการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชนในการพัฒนาหมูบาน
 ๕. หมูบานมีการประเมินผลโดย อสม.จัดทํารายงาน มบ.๑ (ตามโครงการ อสม.เชิงรุก)
 ๖. หมูบานมีการประเมินผลโดยการนําผลการประเมินเขาสูเ วทีชุมชนเพื่อนําไปวางแผน
๓. การเฝาระวังสุขภาพชุมชน (ระดับดี) (ผานเกณฑการประเมินในดับพื้นฐาน และระดับพัฒนาครบทุกขอ)
๓.๑ มีระบบเฝาระวังดูแลสุขภาพ ทุกกลุมวัยในชุมชน
 ไมมี
 มี (ตอบไดหลายขอ)
 ๑. มีการเตรียมทีมเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคในชุมชน
 ๒. มีการกําหนดโรคที่ตองเฝาระวังและควบคุมของชุมชน
 ๓. มีแผนที่/ขอมูลความรอบรู/ พฤติกรรมสุขภาพของหมูบานที่ระบุกลุมผูปวย/กลุมเสี่ยง
/ พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรคในชุมชน
 ๔. มีกิจกรรมการเฝาระวังโรคในชุมชน (เชน การเยี่ยมบาน การใหความรูในการดูแล
สุขภาพและรักษาผูปวย การปองกันการแพรกระจายของโรค การจัดกิจกรรมรณรงค
เพื่อปองกันโรคในชุมชน เปนตน)
๓.๒ มีการกําหนดกติกาหรือขอบังคับหรือมาตรการทางสังคมดานสุขภาพ
๓.๒.๑ ระดับหมูบาน/ชุมชน
 ๑. ไมมี
 ๒. มี การกําหนดขอตกลง/มาตรการของหมูบาน/ชุมชน
 ๑ – ๒ เรื่อง  ๓ เรื่อง  มากกวา ๓ เรื่อง
๓.๒.๒ ระดับตําบล
 ๑. ไมมี
 ๒. มี การกําหนดขอบังคับของ อบต. หรือขอเทศบัญญัติ ของเทศบาล
 ๑ – ๒ เรื่อง  ๓ เรื่อง  มากกวา ๓ เรื่อง
๔. เปนตนแบบการจัดการสุขภาพของชุมชน (ระดับดีมาก) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบ
ทุกขอ)
๔.๑ เปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพใหแกชุมชนอื่น
 ยังไมเปนแหลงเรียนรู

 เปนแหลงเรียนรู/ ศูนยการเรียนรู (ตอบไดหลายขอ)
 ๑. มีองคความรู/นวัตกรรมดานสุขภาพในชุมชนที่สามารถถายทอดได
 ๒. มีสถานที่เรียนรูดานสุขภาพในชุมชน
 ๓. มีแกนนํา/ผูนําในหมูบาน/ชุมชน ที่สามารถเปนวิทยากรในการถายทอดความรูใหกับผูอื่นได
 ๔. มีกระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน
 ๕. เปนโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม.
 ๖. มีแกนนําจากหมูบาน/ชุมชนอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู/ ศึกษาดูงาน
๔.๒ มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
 ยังไมมีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน
 มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน
๕. มีผลลัพธและผลกระทบของการพัฒนา (ระดับดีเยี่ยม) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดี
มาก ครบทุกขอ)
๕.๑ มีผลลัพธการพัฒนา เชน จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแลและบริการที่เหมาะสม พัฒนาการสมวัย อุบัติการณผูปวยราย
ใหมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออกมีแนวโนม ลดลงหรือไมเพิ่มขึ้น
 ไมมี
 มี ระบุ................................................................................................................
๕.๒ มีผลกระทบของการพัฒนาทําใหปญหาสุขภาพลดลงตามบริบทของพื้นที่ ชุมชนมีความสุขพึ่งตนเองไดอยางพอเพียง
 ไมมี
 มี ระบุ................................................................................................................
๕.๓ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับพอใชขึ้นไป
๕.๓.๑ ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ กลุมเด็กวัยเรียนอายุ ๗-๑๔ ป ในสถานศึกษา
ที่ตั้งอยูในหมูบาน/ชุมชน
 ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ.............................................................................................................
 ผาน (รอยละ ๗๐ ขึ้นไป) ระบุรอยละที่ผาน...........................................................................................................
๕.๓.๒ ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ ๓อ ๒ส กลุมวัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ ป ในหมูบาน/ชุมชน
 ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ.............................................................................................................
 ผาน (รอยละ ๗๐ ขึ้นไป) ระบุรอยละที่ผาน...........................................................................................................
๕.๔ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองในระดับพอใชขึ้นไป
๕.๔.๑ ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติกลุมเด็กวัยเรียนอายุ ๗-๑๔ ป ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู
ในหมูบาน/ชุมชน
 ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ.............................................................................................................
 ผาน (รอยละ ๗๐ ขึ้นไป) ระบุรอยละที่ผาน...........................................................................................................
๕.๔.๒ ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ๓อ ๒ส กลุมวัยทํางานกลุมวัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ ป ในหมูบาน/ชุมชน
 ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ.............................................................................................................
 ผาน (รอยละ ๗0 ขึ้นไป) ระบุรอยละที่ผาน...........................................................................................................

รายละเอียดตัวชี้วัดผานเกณฑ
รายละเอียดตัวชี้วัดการผานเกณฑ เกณฑที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของการจัดการดาน
สุขภาพของหมูบาน / ชุมชน ประกอบดวย
U

U

๑.การจัดการปจจัยนําเขา (ระดับพื้นฐาน)
๑.๑ มีการจัดเวทีประชุมของทีมสุขภาพในชุมชน
คําตอบ ตอบ ขอ ๒ หรือ ขอ ๓ ถือวาผานเกณฑ
๑.๒ มีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนที่หลากหลาย
คําตอบ ตอบ ขอ ๒ หรือ ขอ ๓ ถือวาผานเกณฑ
๑.๓ มีการระดมทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพื่อใชในการจัดการสุขภาพ
คําตอบ ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงใดก็ได ถือวาผานเกณฑ
๒.การขับเคลื่อนกระบวนการแกปญหาสุขภาพชุมชน (ระดับพัฒนา) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐานครบทุกขอ)
๒.๑ มีการจัดทําแผนสุขภาพโดยทีมสุขภาพชุมชน
คําตอบ มี และเลือกวิธีการหลัก ในขอ ๒ หรือ ขอ ๓ หรือ ขอ ๔ หรือ ขอ ๕ ถือวาผานเกณฑ
๒.๒ มีการจัดกิจกรรมแกปญหาสุขภาพในชุมชน
คําตอบ มีการจัดกิจกรรมหลัก ( ๒.๒.๑) การพัฒนาศักยภาพ อสม./แกนนําสุขภาพ ๒.๒.๒) การสรางสุขภาพ /
นวัตกรรม
สุขภาพ ๒.๒.๓) การจัดบริการสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน ๒.๒.๔) การถายทอดความรูดานสุขภาพในชุมชน ๒.๒.๕)
การจัด
สิ่ ง แวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ สุ ข ภาพในชุ ม ชน) ครบ ๕ กิ จ กรรมหลั ก โดยแต ล ะกิ จ กรรมหลั ก ตอบว า มี ๑ ข อ ขึ้ น ไป
ถือวาผานเกณฑ (หากจัดกิจกรรมหลักไมครบ ๕ กิจกรรมหลัก ถือวาไมผานเกณฑ)
๒.๓ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในชุมชน
คําตอบ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมูบาน / ชุมชน อยางนอย ๒ ใน ๖ วิธี ถือวาผานเกณฑ
๓. การเฝาระวังสุขภาพชุมชน (ระดับดี) (ผานเกณฑการประเมินในดับพื้นฐาน และระดับพัฒนาครบทุกขอ)
๓.๑ มีระบบเฝาระวังดูแลสุขภาพ 4 กลุมวัยในชุมชน
คําตอบ มีระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค มีกิจกรรมครบทั้ง ๔ ขอ ถือวาผานเกณฑ
(มีกิจกรรมไมครบ ๔ ขอ ถือวาไมผานเกณฑ)
๓.๒ มีการกําหนดกติกาหรือขอบังคับหรือมาตรการทางสังคมดานสุขภาพ
คําตอบ ตองมีการกําหนดกติกาในระดับหมูบาน/ชุมชน และหรือ ระดับตําบล ถือวาผานเกณฑ
๔. เปนตนแบบการจัดการสุขภาพของชุมชน (ระดับดีมาก) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี
ครบทุกขอ)
๔.๑ เปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพใหแกชุมชนอื่น
คําตอบ เปนแหลงเรียนรู/ ศูนยการเรียนรู ตองมีองคประกอบ
ขอ ๑ – ขอ ๔ ถือวาผานเกณฑ (ไมครบองคประกอบ ขอ ๑ – ๔ ถือวาไมผานเกณฑ)
๔.๒ มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
คําตอบ มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน ถือวาผานเกณฑ
(ยังไมมีบุคคล/ทีมตนแบบฯ ถือวาไมผา นเกณฑ)
๕. มีผลลัพธและผลกระทบของการพัฒนา (ระดับดีเยี่ยม) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก
ครบทุกขอ)
๕.๑ มีผลลัพธการพัฒนา เชน จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแลและบริการที่เหมาะสม พัฒนาการสมวัย อุบัติการณผูปวยราย
ใหมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออกมีแนวโนม ลดลงหรือไมเพิ่มขึ้น
๕.๒ มีผลกระทบของการพัฒนาทําใหปญหาสุขภาพลดลงตามบริบทของพื้นที่ ชุมชนมีความสุขพึ่งตนเองไดอยางพอเพียง
๕.๓ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับพอใชขึ้นไป

๕.๔ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองในระดับพอใชขึ้นไป
คําตอบ เลือกขอ ๕.๑ หรือขอ ๕.๒ หรือขอ ๕.๓ หรือขอ ๕.๔ ขอใดขอหนึ่ง ถือวาผานเกณฑ
ผูมีสวนรวมจัดเก็บขอมูล (ตอบไดหลายขอ)
๑. ประธานอสม.
๒. อสม.
๓. ผูนําชุมชน ๔. ผูนํากลุมตางๆ
๕. สมาชิก อบต.
๖. อื่นๆ…..…
ชื่อเจาหนาที่ผูรวบรวมแบบประเมิน…………..….………….........................................................................
หนวยงานสาธารณสุขระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล
ผลการประเมินมาตรฐานหมูบานจัดการสุขภาพ
ไมผา นเกณฑ
ผานเกณฑ ระดับพื้นฐาน
ผานเกณฑ ระดับพัฒนา
ผานเกณฑ ระดับดี
ผานเกณฑ ระดับดีมาก
ผานเกณฑ ระดับดีเยี่ยม

เกณฑการประเมินผลตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ป 2561
T = team มีทีมสุขภาพระดับตําบลที่มีศักยภาพ
๑.๑ มีองคประกอบเครือขายที่เขารวมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคสวน
เชน - ภาครัฐ
- ภาคทองถิ่น
- ภาคประชาชน
- หนวยงานหรือองคกร อื่นๆ
๑.๒ มีการสรางและพัฒนาทีมเครือขายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเปาหมายของการพัฒนาทีมรวมกัน และ
บทบาทของแตละภาคสวนที่ชัดเจน
เชน - มีการพูดคุยประสานงาน/ประชาสัมพันธ
- มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ/ระดมความคิดเห็น
- มีการคัดเลือกทีมงาน/กําหนดบทบาทหนาที่
๑.๓ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม สุ ขภาพตํ า บล ในเรื่ อ งการจั ด ทํ าแผนสุ ข ภาพตํา บล โดยใช แ ผนที่ ท างเดิ น
ยุทธศาสตร คากลาง หรืออื่นๆ ดวยกระบวนการจัดทําแผนอยางมีสวนรวม
๑.๔ มีการพัฒนาความรู อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามกลุมวัย เพื่อแกไขปญหา
สุขภาพตามบริบทของพื้นที่
P = plan มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวม
2.1 มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับทุนของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/
ผลผลิต/ความรู/ภูมิปญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ)
๒.2 มีการคืนขอมูลสถานะสุขภาพเพื่อสรางการรับรู และมีสวนรวมในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล
๒.3 มีการรวมกันจัดทําแผนสุขภาพตําบล ดวยการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปญญาทองถิ่นจากในและนอก
ชุมชน มาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมในการ
วิเคราะหปญหาดวยกระบวนการของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแกผูเกี่ยวของใหรับรูเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ
๒.4 มีการติดตาม ประเมิ นผล การพั ฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางสม่ําเสมอและ
รายงานความกาวหนาใหชุมชนรับรูอยางตอเนื่อง
A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุมวัย
3.1 มีชุมชน/ทองถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เปนพลังสําคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล เพื่อการ
ดูแลสุขภาพตามกลุมวัย และแกไขปญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
3.2 มี ก ารเฝ า ระวั ง ประเมิ น คั ด กรอง ป ญ หาสุ ข ภาพตามกลุ ม วั ย การสื่ อ สารความรู ด า นสุ ข ภาพ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. และมาตรการทางสังคมในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทของพื้นที่
3.3 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมทุกกลุมวัย
3.4 มีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน (การดําเนินการเพื่อกิน เพื่อใชในชุมชน เพื่อใหครอบครัวพึ่งตนเองได
ลดรายจาย เพิ่มรายรับ)

R = result มีผลลัพธการดําเนินงานดานสุขภาพในชุมชน
4.1 มีวิทยากรชุมชนที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพความเปนครู หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรตนแบบใน
การปรั บเปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพ และมี ศูน ยเรี ยนรูสุขภาพชุมชน เชน โรงเรี ยนนวัต กรรมสุ ขภาพชุ มชน
โรงเรียน อสม. ที่มีหลักสูตรเปนไปตามความตองการของชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในชุมชน
และระหวางชุมชน
4.2 มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่
นําไปสูการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ
4.3 มีการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาระหวางชุมชนหรือตําบลอื่นๆ อยางกวางขวาง
๔.4 มีผลลัพธของการพัฒนา เชน ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแลและบริการที่เหมาะสม พัฒนาการเด็กสมวัย อุบัติการณ
ผูปวยรายใหม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออก มีแนวโนมลดลงหรือไมเพิ่มขึ้น
วิธีการประเมินตนเอง
ทุกตําบลประเมินตนเอง (Self – Assessment) แบบมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของรวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)(District Health Board : DHB) โดยใชเกณฑตําบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (TPAR) ปงบประมาณ 2561 ในการประเมินผล ถาผานเกณฑในภาพรวมทั้ง 4
องคประกอบของ TPAR ครบทุกขอ รอยละ 85 ของจํานวนตําบลทั้งหมด 4 ตําบล ถือวาผานเกณฑการ
ประเมิน

แบบประเมินผลการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (TPAR)ปงบประมาณ…………………………
จังหวัด............................อําเภอ..................................ตําบล......................................
T = team มีทีมสุขภาพระดับตําบลที่มีศักยภาพ
เกณฑการประเมินผล
1.1 มีองคประกอบเครือขายที่เขารวมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคสวน
- ภาครัฐ (ระบุ ชื่อ / ตําแหนง) ไดแก .........................................................
- ภาคทองถิ่น (ระบุ ชื่อ / ตําแหนง) ไดแก .................................................
- ภาคประชาชน (ระบุ ชื่อ / ตําแหนง) ไดแก .............................................
- หนวยงาน หรือองคกร อื่นๆ ระบุ
1.2 มีการสรางและพัฒนาทีมเครือขายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเปาหมายของ
การพัฒนาทีมรวมกัน และบทบาทของแตละภาคสวนที่ชัดเจน
-มีการพูดคุยประสานงาน / ประชาสัมพันธ
-มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ / ระดมความคิดเห็น
-มีการคัดเลือกทีมงาน / กําหนดบทบาทหนาที่
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผนสุขภาพตําบล
โดยใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร คากลาง หรืออื่นๆ ดวยกระบวนการจัดทําแผน
อยางมีสวนรวม
1.4มีการพัฒนาความรู อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตามกลุมวัย เพื่อแกไขปญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
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P = plan มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวม
เกณฑการประเมินผล
2.1มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ และจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับทุน
ของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู/ภูมิปญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุน
ทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ)
2.2 มีการคืนขอมูลสถานะสุขภาพเพื่อสรางการรับรู และมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนสุขภาพตําบล
2.3 มีการรวมกันจัดทําแผนสุขภาพตําบล ดวยการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิ
ปญญาท องถิ่น จากในและนอกชุ มชน มาใช สนั บสนุน โครงการและกิจ กรรมที่
กําหนดไว โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมในการวิเคราะหปญหาดวย
กระบวนการของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแกผูเกี่ยวของใหรับรู
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
2.4 มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตามเปาหมายที่ตั้ง
ไวอยางสม่ําเสมอและรายงานความกาวหนาใหชุมชนรับรูอยางตอเนื่อง

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุมวัย
เกณฑการประเมินผล
3.1มีชุมชน/ทองถิ่น/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เปนพลังสําคัญ
ขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล เพื่อการดูแลสุขภาพตามกลุมวัย และแกไข
ปญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่
3.2 มีการเฝาระวัง ประเมินคัดกรอง ปญหาสุขภาพตามกลุมวัย การสื่อสาร
ความรูดานสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. และมาตรการทาง
สังคมในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทของพื้นที่
3.3 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมทุกกลุมวัย
3.4 มีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน (การดําเนินการเพื่อกิน เพื่อใชใน
ชุมชน เพื่อใหครอบครัวพึ่งตนเองได ลดรายจาย เพิ่มรายรับ)

ผลการ
ดําเนินงาน
มี
ไมมี

รายละเอียด
การดําเนินการ

R = result มีผลลัพธการดําเนินงานดานสุขภาพในชุมชน
เกณฑการประเมินผล
4.1มี วิ ท ยากรชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพความเป น ครู หรื อ วิ ท ยากร
กระบวนการ วิทยากรตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนย
เรียนรูสุขภาพชุมชน เชน โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม. ที่มี
หลักสู ตรเปนไปตามความตอ งการของชุมชน รวมทั้ง มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู
ภายในชุมชนและระหวางชุมชน
4.2 มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่นําไปสูการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการ
ฟนฟูสุขภาพ
4.3 มีการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาระหวางชุมชนหรือตําบลอื่น ๆ
อยางกวางขวาง
4.4 มีผลลัพธข องการพัฒ นา เชน ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดา น
สุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแล
และบริ ก ารที่ เ หมาะสม พั ฒ นาการเด็ ก สมวั ย อุ บั ติ ก ารณ ผู ป ว ยรายใหม
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออก มีแนวโนมลดลงหรือไมเพิ่มขึ้น

ผลการดําเนินงาน
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แบบประเมินความรู อสม.ดีเดน 10 สาขา

แบบประเมิน
๑.๑ เชี่ยวชาญดานการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ (โรคเลปโตสไปโรสิส)
คําถาม โรคเลปโตสไปโรสิส สําหรับ อสม.
……………….1. เชื้อเลปโตสไปราเปนสาเหตุโดยตรงที่ทําใหเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส
……………….2. เชื้อเลปโตสไปโรสิสจะปนออกมากับเยี่ยวของสัตวที่เปนโรค
………………3. เชื้อเลปโตสไปโรสิสเขาสูรางกายไดทางรอยถลอกที่แขน
………………4. นายแดงซึ่งมีอาชีพซื้อขายวัว ควาย มีโอกาสติดโรคเลปโตสไปโรสิสได
………………5. ผูปวยโรคเลปโตสไปโรสิสสวนใหญมักมีอาการ ไขสูง ปวดหัวมาก ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
………………6. สายพันธุของเชื้อ ปริมาณของเชื้อ และความแข็งแรงของรางกายเปนสาเหตุที่ทําใหแตละคน
ปวยเปนโรคเลปโตสไปโรสิสรุนแรงแตกตางกัน
……………..7. ผูที่ติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสไมจําเปนตองมีอาการทุกคน
……………..8. การปองกันตนเองไมใหสัมผัสกับแหลงน้ําที่ใชรวมกับสัตวโดยตรงและการชําระลางรางกายหลัง
สัมผัสน้ําโดยเร็วเปนวิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไดดีที่สุด
……………..9. อสม.เปนผูเดียวที่มีบทบาทในการกําจัดโรคเลปโตสไปโรสิสใหหมดไปจากหมูบาน
……………..10. ผูปวยที่เปนโรคเลปโตสไปโรสิสแลวมีโอกาสเปนซ้ําอีกได
๑.๒ เชี่ยวชาญดานการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ (โรคพิษสุนัขบา)
คําถาม โรคพิษสุนัขบา สําหรับ อสม.
…………….1. สุนัขที่กัดคน มีสาเหตุมาจากสายพันธุที่ดุรายเพียงอยางเดียว
…………….2. สัตวที่สามารถเปนโรคพิษสุนัขบาไดมีหลากหลายชนิด ไมใชเฉพาะสุนัขเทานั้น เชน วัว หนู
กระรอก คางคาวเปนตน
…………….3. สุนัขที่เปนโรคพิษสุนัขบาจะมีอาการทั้งแบบดุรายและแบบซึมเศรา
…………….4. สุนัขที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาแลวอยางนอย 2 ครั้ง ฉีดเปนประจําทุกปครั้ง
หลังสุดไมเกิน 1 ป แนใจไดวาไมเปนโรคพิษสุนัขบาแนนอน
…………….5. ผูปวยที่เปนโรคพิษสุนัขบา เริ่มแรกจะมีไขต่ําๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร เริ่มคันบริเวณบาดแผล ตอมา
จะกลัวแสงกลัวลม เพอเจอ กลืนลําบาก
…………….6. การปองกันโรคพิษสุนัขบาที่ดีที่สุด คือ การปองกันไมใหสัตวเปนบา
…………….7. เราสามารถระมัดระวังตนเองไมใหถูกสุนัขกัดไดโดย 1) ไมแหย 2) ไมเหยียบ 3) ไมไปแยกสุนัขที่
กําลังกัดกันดวยมือเปลา4) ไมหยิบจานขาวขณะสุนัขกําลังกิน 5) ไมยุงกับสุนัขที่ไมรูประวัติ
……………8. เมื่อถูกสุนัขกัด ควรจะรีบลางแผลดวยสบูและน้ําสะอาดหลายๆครั้ง จดจําลักษณะสัตวแลวกักดู
อาการ 10 วัน และไปพบแพทยเพื่อรับการปองกันรักษาที่ถูกตอง
……………9. วัคซีนโรคพิษสุนัขบาที่ใชฉีดคนในปจจุบัน สามารถฉีดไดทั้งในเด็กและสตรีมีครรภ

……………10. เจาของสุนัข หากปลอยสุนัขออกไปทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินผูอื่น มีโทษทั้งทางแพง
และอาญา
แบบประเมิน
2.เชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � หรือ � หนาขอความตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน)
..........1. การสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลและชุมชนเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม
และ กําหนดสิ่งตางๆที่จะมีผลตอสุขภาพอันจะกอใหเกิดการมีสุขภาพดีในอนาคต
..........2. ประชาชนทุกคน ควรมีการออกกําลังกายวันละ 30 นาทีอยางนอย 3 วันตอสัปดาห
..........3. การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคเปนวิธีการออกกําลังกายที่ดีที่สุดสําหรับทุกเพศทุกวัย
..........4. การสงเสริมสุขภาพของประชาชนเปนบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขเทานั้น
..........5.โรคที่ปองกันไดซึ่งเกิดจากการมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสมเชน โรคอวน โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
........ .6. ตัวบงชี้สําคัญในการดูแลและการจัดการสุขภาพของประชาชน คือ น้ําหนักตัวของแตละคนดังนั้น อส
ม.ตองสงเสริมการเฝาระวังน้ําหนักของตนเองของประชาชน
..........7. อาหาร อารมณและการออกกําลังกาย เปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ
..........8.วิถีชีวิตการบริโภคและการใชพลังงานอยางสมดุลของประชาชนเปนปจจัยสําคัญของการสงเสริม
สุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ซึ่งสามารถดูไดจากดัชนีมวลกายของแตละคนได
..........9.การสรางกระบวนการเรียนรูของประชาชนในชุมชนในการเลือกและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเปน
บทบาทหนาที่ของ อสม.ที่ตองดําเนินการรวมกับภาคสวนอื่นๆในชุมชน
...........10. หญิงไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป ควรไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกป
…........11.ผูสูงอายุสามารถออกกําลังกายไดทุกประเภทที่ไมรุนแรงตอขอ/กระดูกและการกระแทกอยาง
รุนแรง
...........12.การจัดกิจกรรมลด ละ เลิก สิ่งเสพติดใหแกประชาชนในหมูบานเปนสิ่งที่ทําไดยากและเสี่ยงตอชีวิต
และทรัพยสินของทาน
...........13. การออกกําลังกายที่ถกู วิธีประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ การอบอุนรางกาย การออกกําลังกายและ
การผอนคลายกลามเนื้อ
...........14.การจัดสรางสถานที่ออกกําลังกายในชุมชนและการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนเปนบทบาท
หนาที่ของ อบต. เทานั้น
........... 15. การรวมกลุมจัดตั้งเปนชมรมสรางสุขภาพสามารถสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีได
...........16. การสรางสุขภาพควรดําเนินการตามความตองการของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพเปนหลัก
…….....17.สมาชิกชมรมสรางสุขภาพควรมีความรูและทักษะในการดูแลจิตใจตนเอง ครอบครัวและชุมชน
...........18.การสรางสุขภาพในเรื่องอารมณควรเนนประชาชนใหรูจัดแสดงอารมณใหเหมาะสมกับสถานการณ
วาชอบหรือไมชอบอยางเปดเผย

...........19.การเลี้ยงลูกดวยนมแม แมเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดถึง 6 เดือน และ
หลังจากนั้นให เลี้ยงลูกดวยนมแมควบคูกับอาหารที่เหมาะสมตามวัย
............20. โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวหมายถึง โรงพยาบาลที่มีการใหบริการดานอนามัยแมและ
เด็กดวยระบบบริการที่มีคุณภาพและชุมชนเขามามีสวนรวม
๓. เชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตชุมชน
ใหทําเครื่องหมาย ( √ ) หรือ ( X ) หนาขอตอไปนี้
............ 1. สุขภาพจิตของคนเราจะไมเปลี่ยนแปลง ใครมีสุขภาพจิตไมดีก็จะไมดีตลอดไป
............ 2. ชุมชนที่มีสุขภาพจิตดีคือชุมชนที่มีความเขมแข็ง
............ 3. ชุมชนที่มีพื้นที่สาธารณะที่คนในชุมชนมารวมตัวกันมีแนวโนมที่จะทําใหชุมชนนั้นเปนชุมชน
เขมแข็ง
............ 4. ปจจัยสําคัญที่สุดของการสรางความเขมแข็งใหชุมชนคือการมีผูนําที่คิดเร็ว ทํางานไว
............ 5. พันธสัญญาเปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
............ 6. การรูจักฟงคือหัวใจสําคัญของการใหการปรึกษา
............ 7. ผูใหการปรึกษาที่ดีตองเปนคนชางสงสัย
............ 8. ในการใหคําปรึกษาควรใชคําถามปลายปดมากกวาปลายเปด เพราะจะไดคําตอบที่ชัดเจน
............ 9. ในการใหคําปรึกษาควรถามในสิ่งที่เราตองการจะรูหรืออยากรู
........... 10. ผูใหคําปรึกษาควรชวยตัดสินใจแกปญหาใหกับผูมารับการปรึกษา
........... 11. ในการเลือกแกปญหาตองใหความสําคัญกับปญหาที่แกไขไดงายกอน
........... 12. ถาผูรับการปรึกษามีปญหาดานอารมณควรใหกําลังใจ
........... 13. ถาผูรับการปรึกษาตัดสินใจไมไดควรใหเขาไปขอความชวยเหลือจากคนอื่น
........... 14. ผูใหคําปรึกษาตองไวตออารมณ ความรูสึกของผูอื่น ทั้งคําพูดและภาษาทาทาง
........... 15. ผูใหคําปรึกษาไมควรใชความรูสึก ความเชื่อของตนเองไปตัดสินผูรับการปรึกษา
........... 16. คนที่ไมมีความเครียดเลยมักเปนคนที่ขาดแรงจูงใจและมีความเฉื่อยชา
........... 17. การมีความเครียดบางในระดับไมสูงนักเปนสิ่งที่ดี ถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
........... 18. คนที่สามารถฟนตัวจากสถานการณวิกฤตไดเร็วคือคนที่มีความอดทนตอความทุกข มีกําลังใจและ
สามารถจัดการกับปญหาได
........... 19. ST5 คือแบบประเมินภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
........... 20. คนที่เสี่ยงตอการฆาตัวตายจะคิดอะไรไดชากวาปกติ
........... 21. กรมสุขภาพจิตมีบริการรับปรึกษาปญหาที่เบอร 1233
........... 22. ชุมชนที่มีสุขภาพจิตดี คือ ชุมชนที่ไมมีปญหาใด ๆ ในชุมชนเลย
........... 23. สภาพแวดลอมของชุมชนมีผลตอสุขภาพจิตของคนในชุมชน
........... 24. คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะเปนคนที่มีสุขภาพจิตดีไปดวย

........... 25. ปญหาครอบครัว ถือเปนเรื่องสวนตัวที่คนในชุมชนไมควรเขาไปเกี่ยวของ
........... 26. เด็ก เปนผูที่ไมมีความเครียด
........... 27. การออกกําลังกาย ดูหนัง ฟงเพลง ทํางานอดิเรกตาง ๆ ชวยผอนคลายความเครียดได
........... 28. แบบประเมินพลังสุขภาพจิต ( RQ ) ใชประเมินความสามารถของบุคคล 2 ดาน คือ ดานความ
ทนทาน
ทางอารมณ และดานกําลังใจ
........... 29. พลังสุขภาพจิต ( RQ ) เปนความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังที่พบกับ
เหตุการณวิกฤตหรือสถานการณที่กอใหเกิดความยากลําบาก
........... 30. การคิดถึงสิ่งดี ๆ ที่มีอยู และหมั่นพูดใหกําลังใจตนเอง เปนวิธีการพัฒนาศักยภาพดานกําลังใจ
ดวยตนเอง
แบบประเมิน
๕.เชี่ยวชาญดานการบริการในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)และการสรางหลักประกันสุขภาพ
คําชี้แจง
คําถามทั้งหมด 20 ขอ ใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอที่ทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอที่เห็น
วาผิด
...........1.ศสมช.คือสถานที่ทํางานของ อสม.ในการใหบริการขั้นพื้นฐานดานสุขภาพแกประชาชน
...........2.ศสมช.สามารถชวยลดอัตราการเขารับบริการดานการรักษาพยาบาลของสถานบริการได
...........3.การมี ศสมช.เปนผลดีดานการศึกษาหาขอมูลดานสุขภาพของประชาชนในหมูบานไดเปนอยางดี
...........4.การบริหารจัดการระบบภายใน ศสมช.สามารถให อสม.ดําเนินการแตเพียงผูเดียวก็ได
...........5.หนวยงานอื่นที่ไมเกี่ยวของดานสุขภาพไมสามารถมาใช ศสมช.เปนสถานที่ดําเนินกิจกรรมของชุมชน
ได
...........6.การพัฒนา ศสมช.ใหมีรูปแบบการบริการที่ครบถวน ไมจําเปนตองใหใครมาชวย อสม.ทําเองได
..........7. การทํางานประสานกันโดยใชศสมช.เปนศูนยกลางประกอบดวย อสม.เจาหนาที่สาธารณสุขผูนํา
ชุมชน
และประชาชนในหมูบานเปนสําคัญ
...........8. ศสมช.จะคงอยูไดตองรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเทานั้น
...........9. ประชาชนในหมูบานสามารถพัฒนา ศสมช.รวมกับ อสม.ใหเปนแหลงเรียนรูในทุกๆดานไดไม
จําเปนตองเฉพาะดานสุขภาพ
...........10.การสรางหลักประกันสุขภาพคือการใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงดานการรักษาพยาบาล
...........11.ประชาชนชาวไทยตองเปนผูมีสิทธิดานหลักประกันสุขภาพ
...........12. การขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพใหแจงชื่อไดที่สถานบริการสุขภาพของรัฐทุกแหง
...........13. ขาราชการเปนบุคคลที่มีสิทธิดานหลักประกันสุขภาพ
...........14. อสม.ใจดี บอกนายเกงวาเขามีสิทธิประกันสังคมไมใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ

...........15. การรักษาพยาบาลสามารถไปใชสิทธิไดเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขที่ระบุในบัตรเทานั้น
...........16. สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถใชรักษาไดทุกโรค
...........17.การสํารวจสิทธิดานหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนชวยใหประชาชนทราบสิทธิประโยชนของ
ตนเอง
...........18. ถาตองการทราบขอมูลดานหลักประกันสุขภาพใหโทรที่สายดวน 1330
........... 19.ไมสามารถนําขอมูลดานหลักประกันสุขภาพมานําเสนอที่ ศสมช.ได
........... 20.หลักประกันสุขภาพมีความสําคัญตอประชาชนไมสมควรให อสม.ทราบ
แบบประเมิน
6.1 การคุมครองผูบริโภค (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
1. ยาแผนโบราณ ในรูปแบบยาลูกกลอน ยาผง หรือแคปซูล ที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง อย. มักจะตรวจพบวาไดมีการ
ลักลอบนํายาแผนปจจุบันกลุมใดมาเปนสวนผสม
1. กลุมยาสเตียรอยด
2. กลุมยาปฏิชีวนะ
2. เพื่อความปลอดภัย ทานควรซื้อยาที่ไมใชยาสามัญประจําบาน จากที่ใด
1. รานขายยาที่ไดรับอนุญาตจาก อย.
2. อินเทอรเน็ต
3. บุคคลกลุมใดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแกปวดแอสไพริน
1. ผูที่เปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
2. ผูสูงวัย
4. ยาที่ไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุซึ่งมิไดผสมปรุงแปรสภาพ เรียกวา…
1. ยาไทย
2. ยาสมุนไพร
5 . ยาปฏิชีวนะใชรักษาอาการอักเสบจากการติดเชื้อในขอใด…
1. เชื้อไวรัส
2. เชื้อแบคทีเรีย
6. ยาหยอดตามีอายุนานเทาใดหลังเปดใชแลว
1. หนึ่งเดือน
2. สามสัปดาห
7. เพราะเหตุใดจึงหามใชกลุมยาเตตราซัยคลินกับเด็กที่อายุต่ํากวา 6 ขวบ
1. ทําใหฟนตกกระ
2. ทําใหเปนโรคโลหิตจาง
8. บุคคลกลุมใดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแกปวดแอสไพริน
1. ผูที่เปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ
2. ผูสูงวัย
9. การใชยาแกปวดพาราเซตามอลในผูใหญ ไมควรใชติดตอกันนานเกินกี่วัน
1. 5 วัน
2. 10 วัน
10. ยากอนอาหาร ตองกินกอนอาหารนานเทาใด
1. อยางนอยครึ่งชั่วโมง
2. อยางนอย 15 นาที
11. ยาหลังอาหาร ตองกินหลังอาหารทันที หรือหลังจากกินอาหารแลวนานเทาใด
1. 5 นาที
2. อยางนอย 15 นาที

12. ควรกินยากอนนอน หลังจากกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแลวไมต่ํากวากี่ชั่วโมงกอนเขานอน
1. 2 ชั่วโมง
2. 4 ชั่วโมง
13. เพื่อใหเราไดยาที่มีคุณภาพ ขอใหสังเกตวันที่ผลิต หรือวันหมดอายุ และอันตรายจากยาที่เสื่อมคุณภาพ
โดยหลีกเลี่ยงการใชยาที่ผลิตมานานเกินกวากี่ป
1. 5 ป
2. 3 ป
14. สิ่งที่จะทําใหเราทราบไดวายานั้นไดผานการรับรองจาก อย. แลวคือสิ่งใด
1. ชื่อ และที่ตั้งของผูผลิตบนฉลากยา
2. เลขทะเบียนตํารับยา
15. ยาระบาย ไมควรใชติดตอกันนานเกินกวากี่วัน
1. 7 วัน
2. 5 วัน
16. ยาประเภทใดที่สามารถหาซื้อไดตามรานคาทั่วไป
1. ยาควบคุมพิเศษ
2. ยาสามัญประจําบาน
17. ยาน้ําแกไอ แบบไหนที่ไมปลอดภัยตอผูใช
1. ยาแกไอน้ําดํา ,ยาแกไอน้ําเชื่อม
2. ยาน้ําแกไอผสมโคเดอีน
18. การขายยาประเภทใด เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย
1. ยาชุด
2. ยาสามัญประจําบาน
19. ยาประเภทใดที่ตองใชภายใตความดูแลของแพทยอยางใกลชิด
1. ยาลดความอวน
2. ยาแกปวดลดไข
20. ในทางการแพทยไดนํากลูตาไธโอนมาใชในการรักษาโรคใด
1. โรคไต
2. โรคพารกินสัน
21. ยาปฏิชีวนะ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ยาแกอักเสบ” ใชหรือไม
1. ใช
2. ไมใช
22. ภาวะที่เชื้อโรคสามารถทนทานตอฤทธิ์ของยาที่เคยใชไดผลกับมันมากอน เรียกวา…..
1. การดื้อยา
2. การแพยา
23. ในทางการแพทยจะใชสเต็มเซลลมาปลูกถายเพื่อรักษาโรค ทั้งนี้ สเต็มเซลลที่ใชรักษาแลวไดผลจริง มา
จากที่ใด
1. ไขกระดูก
2. สายสะดือ
24. ซื้อยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง
2. รานขายยาที่เพิ่งเปดใหม
1. ทางอินเทอรเน็ต
25. การเก็บรักษายาเพื่อคงประสิทธิภาพ ควรเก็บใหหางแสงแดด ความชื้น และจัดเก็บในที่มี อุณภูมิ
เหมาะสมเทาใด
1. ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส
2. ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส
26. ยาประเภทใดที่ตองสั่งจายโดยแพทยเทานั้น
1. ยานอนหลับ
2. ยาแกไมเกรน

27. รานยาคุณภาพแตกตางจากรานขายยาทั่วไปอยางไร
1. เภสัชกรอยูใหคําแนะนําตลอดเวลา
28. ซื้อยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง
1. ทางอินเทอรเน็ต
29. ซื้อยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง
1. ทางอินเทอรเน็ต
30. ซื้อยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง
1. ทางอินเทอรเน็ต

2. รานขายยาที่เปดบริการ 24 ชั่วโมง
2. รานขายยาที่เพิ่งเปดใหม
2. รานขายยาที่เพิ่งเปดใหม
2. รานขายยาที่เพิ่งเปดใหม

แบบประเมิน
๖.๒ เชี่ยวชาญดานการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ(กรมวิทยาศาสตรการแพทย)
…………1. สารซัลไฟตจัดเปนสารฟอกขาวที่ประเทศไทยอนุญาตใหใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก การ
ผลิต
น้ําตาล วุนเสน เสนหมี่ กวยเตี๋ยว ลูกเกด และอาหารทะเลเยือกแขง เปนตน
…………2. น้ําตาลปปน้ําตาลปก เมื่อเก็บไวจะมีสีน้ําตาลเขมขึ้นเรื่อย ๆ ถายังคงสภาพเดิมไมเปลี่ยนสี เมื่อเก็บ
ไวนานๆ ที่อุณหภูมิแสดงวามีการใชสารฟอกขาวในการผลิต
………..3. ไอโอดิน เปนสารจําเปนในการเจริญเติบโตของรางการและสมอง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศ
ฉบับที่ 153 (พ.ศ. 2537) กําหนดใหเกลือบริโภคมีไอโอดินไมนอยกวา 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
………..4. หากเปนการปรุงอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน การใชน้ํามันทอดซ้ํา 2-3 ครั้ง ถือวาปลอดภัย
เนื่องจากมีสารโพลารไมเกินรอยละ 25
………..5. การไดรับสารพวก DDT จะทําใหเกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร คือ คลื่นไส อาเจียน
ทองเสีย เกิดอาการเปนพิษตอระบบปราสาทโดยเฉพาะในสวนปลาย
…………6. สเตียรอยด เปนฮอรโมนชนิดหนึ่งที่รางกายสรางขึ้นจากตอมหมวกไตชั้นนอก เพื่อควบคุมการ
ทํางานตางๆ ของรางกาย
…………..7. ประโยชนของสเตียรอยด มีดังนี้ คือ เพื่อใชทดแทนการขาดฮอรโมนจากตอมหมวกไต ใชรักษาโรค
ตาง ๆเชน ภูมิแพ โรคผิวหนัง โรคตา โรคไขขออักเสบ ชนิดรูมาตอยด
……………8. ระบบที่ทําหนาที่ควบคุมการหลั่งสเตียรอยดฮอรโมน ประกอบดวยอวัยวะที่สําคัญในรางกาย ๓
แหง คือฮัยโปธาลามัว (HypoThalamas) ตอมพิทูอิตารี (Pituitary gland) และตอมหมวกไต (Adernal
gland)
……………9. หากพบอาการที่สงสัยวาอาจเกิดจากการใชยาที่อสมสารสเตียรอยด คือ ใบหนากลม มีไขมันสะสม
บริเวณฐานลําคอดานหลัง มีไขมันสะสมบริเวณเหนือกระดูกไหปลารา ทองปอง หรืออวนบริเวณลําดับมากวา
แขนขา อยาหยุดยาทันทีเพราะอาจเกิดอันตราย

…………..10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กําหนดใหบอแรกซเปนสารที่หามใชใน
อาหารผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท
…………..11. น้ํายาทดสอบสารบอแรกซ สามารถตรวจไดทั้งอาหารสด หรืออาหารที่ทําใหสุกแลว
…………...12. ผลกระทบตอสุขภาพเมื่อรางกายไดรับสารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต) คือทําใหเกิดอาการ
หายใจขัดความดันโลหิตต่ํา ปวดทอง อาเจียน อุจจาระรวง หรือในรายที่รุนแรงอาจชอค หมดสติ และเสียชีวิต
ได
……………13. การทดสอบในขั้นตอนเติมน้ํายากรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ลงในถวยน้ําเปลาทั้ง 2 ควรเขยากอน
เพื่อใหสังเกตสีไดงายขึ้น
……………14. การทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ผลที่ออกมามีปริมาณไอโอดีนอยูที่ 20 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม สีที่ปรากฏจะเปนสีสม
……………15. การทดสอบกรมแรอิสระ (น้ําสมสายชูปลอม) คือ เทน้ําสมสายชูลงในถวยพลาสติก 5 มิลลิกรัม
แลวตักผงทดสอบกรดแรอิสระปริมาณเล็กนอย (ปลายชอน) ลงในถวยยาแลวเขยาใหผงทดสอบละลาย
……………16. การทดสอบกรดแรอิสระ (น้ําสมสายชูปลอม) ถาสารละลายในถวยยาเปนสีเชียว แสดงวา
ตัวอยางเปนน้ําสมชายชูแท รับประทานได
……………17. การประเมินผลปริมาณสารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา ถาผลที่ไดเปนสีชมพูเขม แสดงวามีความ
เขมขนของสารโพลารนอยกวารอยละ 20 ซึ่งใชรับประทานไดปลอดภัย
……………18. ชุดตรวจสารเคมีกําจัดแมลงในผัก ผลไม และธัญพืชหากการแปรผลออกมาเปนลบ จะพบสารสี
มวงเขมแสดงวาไมพบสารเคมีกําจัดแมลงในตัวอยาง
…………….19. การประเมินผลชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑสิว – ฝา – กันแดด หากการประเมินผล
ออกมาเปนลบจะเกิดสีเขียวถึงสีน้ําเงินดํา
…………….20. ชุดทดสอบแอมโมเนียในครีมทาหนา เปนชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับทดสอบสารหามใชปรอท
แอมโมเนียในครีมทาหนา ปรอทแอมโมเนียจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดกาซแอมโมเนีย ซึ่งจะทําใหสีของ
กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีทองเปนสีเขียวออน หรือเขียวเขมถึงสีน้ําเงิน
แบบประเมิน
๗. เชี่ยวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ
ใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอที่ทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอที่เห็นวาผิด
………….1. การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยเปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม
………….2. หลักการธรรมมานามัยมีองคประกอบ 2 สวน คือ กายานามัย และจิตตานามัย
………….3. การรับประทานอาหารเพื่อปรับธาตุในรางกายใหสมดุล คือ การรับประทานอาหารใหหลากหลาย
ครบรส
………….4. อาหารรสขม และรสจืด ชวยดับพิษรอนถอนพิษไขในรางกาย
………….5. ขิง เปนสมุนไพรที่ใชแกอาการทองอืดทองเฟอชวยขับลม

………….6. ชุมเห็ดเทศ เปนสมุนไพรใชแกอาการทองเสีย
………….7. กลวยน้ําวาดิบ ใชแกอาการทองผูก
………….8. ตะไคร เปนสมุนไพรบํารุงไฟธาตุ แกอาการขัดเบา
………….9. บัวบก เปนพืชสมุนไพร ใชรักษาบาดแผล
…………10. ผักคราดหัวแหวน เปนพืชสมุนไพร ใชแกอาการปวดฟน
…………11. ทาบริหารรางกายฤาษีดัดตน เกิดจากการประยุกตมาจากการผอนคลายอิริยาบถของฤาษีแก
อาการปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของรางกาย
…………12. ทาฤาษีดัดตนที่สถาบันการแพทยแผนไทย นํามาประยุกตใชในการบริหารรางกายมีทั้งหมด 10
ทา
…………13. ทาบริหารใบหนา 7 ทา เปนการบริหารเพื่อถนอมสายตา
…………14. การบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตนไมจําเปนตองตรวจความสมดุลของรางกายกอน
…………15. การบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตนนอกจากจะชวยสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคแลวยังชวย
ฟนฟูสภาพรางกายไดดวย
…………16. ในยาอบสมุนไพร ใบมะขามเปนสมุนไพรขับลม
…………17. ลูกประคบสมุนไพร มีสวนประกอบที่สํา คัญชวยบรรเทาอาการปวดเมื่อย คลายเสนเอ็น คือ ไพล
…………18. ในการนวดคลายความปวดเมื่อย ไมมีขอหามใดๆ ในการนวด
…………19. การอบสมุนไพร ไมมีขอหามใดๆ ในการอบ
………….20. การประคบสมุนไพร เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บ ปวด บวม อักเสบ ประคบไดทันที
แบบประเมิน
๘. การปองกันและแกไขปญหาเอดส
ใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอที่ทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอที่เห็นวาผิด
………….1. ถุงยางอนามัยสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได
………….2. ผูที่ใชเข็มฉีดยารวมกันเสี่ยงตอการติดเอดส
………….3. คนที่มีคูนอนหลายคน มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส
………….4. การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถทําใหติดเชื้อเอชไอวีได
………….5. ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสได
………….6. ผูปวยเอดสมักเจ็บปวยและออนแอกวาคนปกติ
………….7. ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคเอดสใหหายขาดได
…………8. เชื้อเอชไอวีทําลายภูมิตานทานทําใหเกิดการเจ็บปวย
…………9. แมที่ติดเชื้อเอดสสามารถแพรเชื้อสูทารกในครรภได
…………10. คนที่ติดเชื้อเอชไอวีแลวแตยังไมมีอาการ สามารถแพรเชื้อได
…………11. คนรางกายแข็งแรงออกกําลังกายประจําจะไมติดเชื้อเอชไอวี
…………12. การกอดและจับมือกับผูติดเชื้อเอดสจะทําใหไดรับเชื้อเอดสได

…………13. เชื้อเอชไอวี จะตรวจพบไดในเลือดภายหลังการรับเชื้อ 6 สัปดาห
…………14. การเจาะหูหรือสักผิวหนังที่ใชเข็มรวมกันทําใหติดเอดสได
………..15. การหลั่งขางนอกเปนวิธีหนึ่งที่สามารถลดการติดเชื้อเอชไอวีได
………..16 คนที่เรามองเห็นวามีสุขภาพรางกายแข็งแรงอาจเปนคนที่มีเชื้อเอชไอวีได
………..17. การบังคับตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี เปนการละเมิดสิทธิ
………..18. การเผยแพรความรูเรื่องเอดสเพื่อใหเกิดความตระหนักเปนวิธีหนึ่งที่จะลดการแพรระบาดของเชื้อ
เอชไอวีได
…………19. การปองกันเอดสใชงบประมาณนอยกวาการรักษา
แบบประเมิน
๙. เชี่ยวชาญดานการจัดการสุขภาพชุมชน
คําชี้แจงคําถามทั้งหมด20ขอใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอที่ทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอ
ที่เห็นวาผิด
...........1.นักจัดการสุขภาพชุมชน คือ ผูที่สามารถนําพาชุมชนใหวิเคราะหปญหาสุขภาพชุมชน แลวนําสู
กระบวนการวางแผนสุขภาพ พรอมทั้งสามารถเชื่อมประสานภาคีเครือขายทั้งภายใน ภายนอกชุมชนในการ
สนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน และติดตามประเมินผล
...........2.นักจัดการสุขภาพที่ดี ตองรูจักแสวงหาความรู เทคโนโลยีดานสุขภาพและปรับประยุกตใชให
เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง
...........3.ขอมูลพื้นฐานของชุมชน เปนสิ่งจําเปนในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน
...........4.กลไก 3 ประสานในการขับเคลื่อนการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ไดแก ภาคประชาชน ประกอบดวย
กํานัน ผูใหญบาน อสม. กรรมการหมูบาน และประธานกลุมอาชีพในชุมชน
...........5.กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชนมี 4 ขั้นตอนไดแก การวิเคราะหและประเมินสถานการณ, การ
กําหนดจุดหมายปลายทาง (การสรางวิสัยทัศนรวม), การสรางแผนงานโครงการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน
(ทางเดินไปสูจุดหมายปลายทาง) และการประเมินผล ควบคุมกํากับ การติดตามและการจัดการความรู
...........6.กระบวนการสําคัญในการนําแผนงาน/โครงการดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ คือ การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการวางแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน และสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติพรอมทั้งการประชาสัมพันธใหคน
ในชุมชนทราบอยางทั่วถึง โดยเฉพาะกลุมเปาหมายที่จะดําเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ
...........7. เมื่อมีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการแลว นักจัดการสุขภาพชุมชนตองมีการติดตาม
ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นกิจกรรม/โครงการตามแผนสุขภาพชุมชนเทานั้น
...........8. การติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการสามารถดําเนินการไดระหวางการดําเนินงาน เพื่อนํา
ขอมูลไปปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสําเร็จตอไป
...........9. ขอมูลพื้นฐานที่ดีสามารถเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการใหการสนับสนุนแผนงาน / โครงการ
ของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

...........10.การติดตามความกาวหนาของแผนงาน / โครงการที่ดี ควรมีการกําหนดไวในเวทีการประชุม
ประจําเดือนของหมูบาน
...........11.กลุมเหมายในการรวมจัดทําแผนสุขภาพชุมชน คือ ผูนําชุมชน อสม. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ เชน บุคลากรสาธารณสุข พัฒนาชุมชน เปนตน
...........12. นักจัดการสุขภาพไดมีการประชาคมหมูบานจัดทําแผนสุขภาพชุมชนเสร็จแลว ควรมีการประชา
พิจารณแผนสุขภาพชุมชนใหประชาชนในหมูบานรับทราบ และแสดงความคิดเห็นกอนนําเสนอตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตอไป
...........13. งบประมาณพัฒนาดานสุขภาพในชุมชนมีเพียงกองทุนหลักประกันสุขภาระดับพื้นที่เทานั้น
..........14. อสม.พรพรรณ ไดนําเสนอขอมูลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ถูกทอดทิ้ง ไมสามารถดูแล
ตนเองได 2 คน ในเขตรับผิดชอบเสนอในเวทีประชาคมจัดทําแผนสุขภาพของชุมชน เบื้องตน ผูนําชุมชนและ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดไปเยี่ยมเยียนใหการชวยเหลือ พรอมกับเสนอแผนเขาสูสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหการชวยเหลือตอไปแสดงวา อสม.พรพรรณเปนนักจัดการสุขภาพที่ดีได
...........15.อสม.สมศักดิ์ มีหญิงหลังคลอดในความรับผิดชอบ 3 คน ดวยความเปน อสม.ชายไมกลาเขาไปดูแล
ใหคําแนะนําหญิงหลังคลอด จึงประสานนางอรวรรณ ทีมีลูกชายอายุประมาณ 1 ป สุขภาพแข็งแรง กินนมแม
อยางเดียวจนครบ 6 เดือนเปนผูแนะนําใหความรูแกหญิงหลังคลอดทั้ง 3 คน แทนตนเอง
...........16. แผนงาน/โครงการ สามารถแบงได 3 ระดับ คือ 1)ชุมชนสามารถดําเนินการเองได เชน การ
กําหนดมาตรการทางสังคม 2)การประสานความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การพัฒนาศักยภาพ
แกนนําในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง 3)การขอรับการสนับสนุนจากองคกรที่เกี่ยวของ
ถึงจะสามารถดําเนินการได เชน การจัดชื้อเครื่องพนหมอกควัน เปนตน
...........17.ทุนที่สําคัญของชุมชน นอกจากการระดมทุนจัดทําเปนกองทุนในการจัดการสุขภาพชุมชนแลว
ชุมชนยังมีภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ เชน หมอยาพื้นบาน ผูปวยที่สามารถดูสุขภาพตนเองไดอยางปกติสุข
เปนทุนสําคัญในการดูแลสุขภาพที่นักจัดการสุขภาพตองนําไปใชในการดูแลสุขภาพชุมชน
...........18.อสม.บุญหลาย สุมตรวจลูกน้ํายุงในภาชนะใสน้ําของบานกํานัน ไมกลาปรับเงิน ตามมาตรการสังคม
เพราะกลัววากํานันจะไมพอใจ
...............19.การที่ อสม. แสวงหาความรูและการเขารวมศึกษาดูงาน และนําไปปรับปรุงการทํางานของชุมชน
ได ทําให อสม.สามารถเปนนักจัดการสุขภาพที่ดีได
...............20.อสม.บุญชวย เปนผูนําพา อสม.ในหมูบาน นําเสนอผลงานของตนเองอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
และนําขอมูลไปปรับปรุงการทํางานรวมกัน อสม.บุญชวยเปนนักจัดการสุขภาพที่ดี
แบบประเมิน
สาขาที่ 10 สาขานมแม สายใยรักแหงครอบครัว
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หรือ X หนาขอความตอไปนี้
............... 1. หญิงตั้งครรภควรมาฝากครรภทันทีเมื่อรูวาตั้งครรภ โดยใหพาสามีมาดวย

............... 2. ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภที่ตองรีบมาสถานบริการสาธารณสุขทันที ไดแกอาการดังนี้
ลูกดิ้นนอยกวา 10 ครั้งใน 1 วัน (เมื่อตั้งครรภได 32 สัปดาหขึ้นไป) มีเลือดออกทางชองคลอด
................3. แมหลังคลอดควรเลี้ยงลูกดวยนมแม อยางเดียว 6 เดือน และเลี้ยงควบคูอาหารเหมาะสมตามวัย
จนลูกอายุครบ 2 ป หรือ มากกวานั้น เพราะนมแมมีสารอาหารครบถวน ทําใหลูกฉลาด แข็งแรง อารมณดี
และพัฒนาการดี
.............. 4. พอ – แม สามารถประเมินและบันทึกพัฒนาการลูกไดในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก
.............. 5. พอ – แม ของเด็กแรกเกิด – 5 ปควรเลานิทานใหลูกฟงสัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละครึ่งชั่วโมง
เวลาใดก็ไดและ พอ – แม ควรเลนกับลูกดวย เปนตน
............... 6. เด็กแรกเกิด – 6 เดือน กินนมแมเพียงอยางเดียวก็พอไมตองกินน้ํา เพราะในนมแมมีน้ําอยูแลว
............... 7. การเฝาระวังการละเมิดหลักเกณฑวาดวยการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ คือการแนะนําไมใหใชนมผสมเลี้ยงทารกแรกเกิด – 2 ป หรือมากกวานั้น
............... 8. การเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กแรกเกิดถึง 5 ปทําใหทราบวา
หากน้ําหนักนอยแสดงวาแสดงวาไดรับอาหารไมพอหากเตี้ยกวาปรกติแสดงวาไดรับอาหารไมพอเปนเวลานาน
............... 9. งานอนามัยแมและเด็กตองประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ
...............10. อสม.เปนผูนําในการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสงเสริมใหสามีพาหญิงตั้งครรภไปฝากครรภทันทีเมื่อรู
วาตั้งครรภ และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงเสริมใหพอ – แม และผูเลี้ยงดูเด็ก เลานิทาน เลนกับลูก
เปนแบบอยางที่ดีแกเด็ก
……………………………………………………

