
คูมือระบบการปองกันและตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพ  

อสม. อําเภอบานหลวงประจําป 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสุขภาพภาคประชาชน 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง 



คํานํา 

 คูมือระบบการปองกันและตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพ  อสม. อําเภอบานหลวงประจําป 2561 นี้

จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนเครื่องมือชวยกํากับการปฏิบัติงานการพัฒนาศักยภาพ อสม.ของเจาหนาท่ีสาธารณสุขใน

สังกัดพ้ืนท่ีอําเภอบานหลวงใหเปนมาตรฐานเดียวกันและเปนการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการปฏิบัติงาน(Process)และผลลัพธ

(Output) ตามภารกิจท่ีไดรับอยางชัดเจน เพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีในหนวยงานผูรับผิดชอบ 

 

 

         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/ชมุชน...................................................................หมูท่ี/ชุมชนท่ี............................................ 

ตําบล..........................................อําเภอ................................................จงัหวัด....................................... 

วันท่ีกรอกขอมูล  วันท่ี…......................เดือน…........................................ป …………...……....... 
Uวิธีการประเมิน U : ให อสม. และแกนนํากลุมตาง ๆ ในหมูบาน ปรึกษาหารือ พิจารณาและหาขอสรุปรวมกันในแตละขอ 
คําถาม ตามสภาพความเปนจริงของหมูบาน โดย ทําเครื่องหมาย   ใน  ผลการประเมินใหครบถวนสมบูรณ 

UคํานิยามU การจัดการสุขภาพ หมายถึง การท่ีหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการรวมกันในการวางแผนดานสุขภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือใชในการพัฒนาดานสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมดานสุขภาพ และมีการประเมินผลการจัดการดานสุขภาพ 
UเปาหมายU ประเมินทุกหมูบาน / ชุมชน 
Uเกณฑการประเมิน Uแบงเปน ๕ ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม    
UการผานเกณฑU  ปงบประมาณ ๒๕๖1 ทุกหมูบาน/ชุมชน ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป รอยละ ๗๐ 
Uตวัช้ีวัดการผานเกณฑU เกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของการจัดการดานสุขภาพของ
หมูบาน / ชุมชน  ประกอบดวย 

๑. การจัดการปจจัยนําเขา (ระดับพ้ืนฐาน)  
๑.๑ มีการจัดเวทีประชุมของทีมสุขภาพในชุมชน  
๑. เจาหนาท่ีเปนผูกําหนดเวทีและวาระการประชุม 
๒. อสม. รวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนผูกําหนดเวทีและวาระการประชุม 
 ๓. อสม. และภาคีเครือขาย เปนผูกําหนดเวทีและวาระการประชุม โดยเจาหนาท่ีเปนเพียงผูสนับสนุน 

๑.๒ มีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนท่ีหลากหลาย 
๑. มีเพียงเจาหนาท่ีสาธารณสุข และ อสม. ท่ีเปนผูดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพตามแผนงานพัฒนาสุขภาพ 

 ในหมูบาน 
๒. มีกลุม อสม. รวมกับ สมาชิก อบต. และเจาหนาท่ีสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบจัดการสุขภาพในหมูบาน 
๓. มีกลุมภาคเีครือขายองคกรตางๆในชุมชนรวมกับ อสม.(ทีมประชาคมในหมูบาน) รวมกันผลักดนักิจกรรมพัฒนา

สุขภาพ  

 ๑.๓ มีการระดมทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพ่ือใชในการจัดการสุขภาพ  
๑. ไมไดรับการสนับสนุน  
๒. ไดรับการสนับสนุนจากแหลงใด 
  ๒.๑ ทองถ่ิน   

     คน          เงิน(ระบุ)…………..….. ของ /วัสดุอุปกรณ   
  ๒.๒ กลุม/สถาบัน/องคกรในชุมชน  

    คน          เงิน(ระบุ)…..……...…..  ของ /วัสดุอุปกรณ   
  ๒.๓ อ่ืนๆ(ระบุ) ………………………………………. 

๒. การขับเคลื่อนกระบวนการแกปญหาสขุภาพชุมชน (ระดับพัฒนา) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพ้ืนฐานครบทุกขอ)    
     ๒.๑  มีการจัดทําแผนสุขภาพโดยทีมสุขภาพชุมชน 

  ไมมี  
   มี  (โดยระบุวิธีการหลัก เพียง 1 ขอเทาน้ัน) 

        ๑. เจาหนาท่ีสาธารณสุข เปนผูทําใหท้ังหมด 
            ๒. เจาหนาท่ีสาธารณสุข อสม. และ / หรือ  แกนนําชุมชน  ประชุมรวมกันจัดทํา 

         แผนสุขภาพ  



 ๓. อสม. และแกนนําชุมชน  รวมกันจัดทําแผนสุขภาพ  
 ๔. อสม. แกนนําชุมชน และประชาชน  รวมกันจัดทําประชาคม เพ่ือสรางแผนสุขภาพ  
 ๕. อสม. แกนนําชุมชน และผูเก่ียวของ รวมกันสรางและใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตรในชุมชน                                

     ๒.๒  มีการจัดกิจกรรมแกปญหาสุขภาพในชุมชน 

       (๒.๒.๑) กิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพ อสม. / แกนนําสุขภาพ      
    ไมมีการจดักิจกรรม       

   ม ี (ตอบไดหลายขอ) 
   ๑. อบรมความรูตอเน่ืองให อสม.   ๒. การศึกษาดูงาน ของ อสม.  

                               ๓. การประชุม/อบรมจากหนวยงานอ่ืนๆ  ๔. การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู 
    ๕. อสม. ไดรับการอบรมแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร 
    ๖. อ่ืนๆ............................................................................................................................... 

 (๒.๒.๒) กิจกรรมดานการสรางสขุภาพ/นวัตกรรมสุขภาพ 
 ไมมีการจัดกิจกรรม             
 มี  เรื่อง  (ตอบไดหลายขอ) 

  ๑ กลุมแมและเด็ก นมแม            พัฒนาการเด็ก    อ่ืนๆ......... 
   ๒. เด็กวัยเรียน        เด็กอวน (สุขบัญญัติ)   เด็กจมนํ้า (สุขบัญญัติ)   อ่ืนๆ......... 

 ๓. วัยรุน     ยาเสพติด        ทองกอนวัยอันควร  อ่ืนๆ......... 
   ๔. วัยทํางาน      ๓ อ ๒ ส     อุบัติเหตุ    อ่ืนๆ......... 

 ๕. วัยผูสูงอายุ/ผูพิการ  ผูปวยตดิเตียง        อ่ืนๆ......... 

        (๒.๒.๓) กิจกรรมการจัดบรกิารสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน 
 ไมมีการจัดกิจกรรม 
 มี เรื่อง  (ตอบไดหลายขอ) 
    ๑. บริการยาสามัญ / รักษาเบ้ืองตน   ๒. ตรวจวัดความดันโลหิต   
    ๓. คัดกรองโรคเบาหวาน    ๔. คนหาเด็กพัฒนาการชา     
    ๕. คนหาคัดกรองภาวะซึมเศรา/ใหคําปรึกษาสุขภาพจิต 

    ๖. บริการแพทยแผนไทย เชน นวด สมุนไพร ฯลฯ  
    ๗. จายถุงยางอนามัย/บริการและใหความรูเอดส 

 ๘. คนหาผูปวยวัณโรค   ๙. ตรวจหาสารปนเปอนในอาหาร 
 ๑๐.เยี่ยมผูสูงอายุ/ผูปวยตดิเตียง 
 ๑๑.เฝาระวังปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุในชุมชน 

    ๑๒.ใหความรูดานการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพ หลักประกันสุขภาพและผลิตภณัฑ 
             สุขภาพ 
    ๑๓.อ่ืนๆ............................................................................................................................... 

         (๒.๒.๔) การถายทอดความรูดานสุขภาพในชุมชน     
 ไมม ี
 มี  ผานชองทาง  (ตอบไดหลายขอ) 
    ๑. หอกระจายขาว/เสยีงตามสาย/วิทยุชุมชน 
    ๒. การประชุมกลุม/เวทีเรียนรู/แหลงการเรียนรูสุขภาพในชุมชน 
    ๓. อ่ืนๆ.................................................................................................................................. 
                           



         (๒.๒.๕) การจดัการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพในชุมชน 
 ไมมีการจัดกิจกรรม 
 มี  เรื่อง  (ตอบไดหลายขอ)  
    ๑. ระบบการกําจดัขยะ สิ่งปฏิกูลในชุมชน 
    ๒. สงเสรมิการจดับานเรือนใหสะอาด เปนระเบียบ 

               ๓. การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุมวัย 
                เชน ลานออกกําลังกาย แปลงผักปลอดสารพิษ ตลาดสีเขียว ฯลฯ   
          ๔. การจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือบริโภคและอุปโภค 
    ๕. อ่ืนๆ.......................................................................................................................................     
     ๒.๓ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในชุมชน 

 ไมม ี
 มี   (ตอบไดหลายขอ) 

  ๑. หมูบานมีการประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมขอมูล/วิเคราะห และสรุปผล 
  ๒. หมูบานมีการประชุมสรุปผลงาน/กิจกรรมท่ีดําเนินการในแตละป 
  ๓. หมูบานมีการประเมินผลโดยเปรยีบเทียบกับแผนท่ีวางไว 
  ๔. หมูบานมีการประเมินผลโดยใชแบบประเมินตนเองเพ่ือสรางการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชนในการพัฒนาหมูบาน 
  ๕. หมูบานมีการประเมินผลโดย อสม.จดัทํารายงาน มบ.๑ (ตามโครงการ อสม.เชิงรุก) 
  ๖. หมูบานมีการประเมินผลโดยการนําผลการประเมินเขาสูเวทีชุมชนเพ่ือนําไปวางแผน 

 
๓. การเฝาระวังสุขภาพชุมชน (ระดับดี) (ผานเกณฑการประเมินในดับพ้ืนฐาน และระดับพัฒนาครบทุกขอ)     

๓.๑  มรีะบบเฝาระวังดูแลสุขภาพ ทุกกลุมวัยในชุมชน 
 ไมม ี

  มี  (ตอบไดหลายขอ) 
 ๑. มีการเตรียมทีมเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคในชุมชน    
 ๒. มีการกําหนดโรคท่ีตองเฝาระวังและควบคุมของชุมชน  
 ๓. มีแผนท่ี/ขอมูลความรอบรู/พฤติกรรมสุขภาพของหมูบานท่ีระบุกลุมผูปวย/กลุมเสี่ยง 
          / พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคในชุมชน 
 ๔. มีกิจกรรมการเฝาระวังโรคในชุมชน (เชน การเยี่ยมบาน การใหความรูในการดูแล    
         สุขภาพและรักษาผูปวย การปองกันการแพรกระจายของโรค การจัดกิจกรรมรณรงค  

         เพ่ือปองกันโรคในชุมชน 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) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี ครบ

ทุกขอ) 
 ๔.๑ เปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพใหแกชุมชนอ่ืน 

  ยังไมเปนแหลงเรียนรู 



  เปนแหลงเรียนรู/ศูนยการเรยีนรู (ตอบไดหลายขอ) 
  ๑. มีองคความรู/นวัตกรรมดานสุขภาพในชุมชนท่ีสามารถถายทอดได 
  ๒. มสีถานท่ีเรียนรูดานสุขภาพในชุมชน 
  ๓. มีแกนนํา/ผูนําในหมูบาน/ชุมชน ท่ีสามารถเปนวิทยากรในการถายทอดความรูใหกับผูอ่ืนได 
  ๔. มีกระบวนการจดัการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน 
  ๕. เปนโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน/โรงเรียน อสม. 
  ๖. มีแกนนําจากหมูบาน/ชุมชนอ่ืนๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู/ศึกษาดูงาน 

 ๔.๒  มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
  ยังไมมีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน 
  มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน 

๕. มีผลลัพธและผลกระทบของการพัฒนา (ระดับดีเย่ียม) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดี
มาก ครบทุกขอ) 

     ๕.๑ มีผลลัพธการพัฒนา เชน จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแลและบริการท่ีเหมาะสม พัฒนาการสมวัย อุบัติการณผูปวยราย
ใหมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออกมีแนวโนม ลดลงหรือไมเพ่ิมข้ึน 

   ไมม ี     มี ระบุ................................................................................................................ 
    ๕.๒ มีผลกระทบของการพัฒนาทําใหปญหาสุขภาพลดลงตามบริบทของพ้ืนท่ี ชุมชนมีความสุขพ่ึงตนเองไดอยางพอเพียง 
   ไมม ี    มี ระบุ................................................................................................................ 
    ๕.๓ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับพอใชข้ึนไป 
            ๕.๓.๑ ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติ กลุมเด็กวัยเรียนอายุ ๗-๑๔ ป ในสถานศึกษา

ท่ีตั้งอยูในหมูบาน/ชุมชน 
   ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ............................................................................................................. 
   ผาน (รอยละ ๗๐ ข้ึนไป) ระบุรอยละท่ีผาน........................................................................................................... 
            ๕.๓.๒ ผลการประเมินความรอบรูดานสุขภาพ ๓อ ๒ส กลุมวัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ ป ในหมูบาน/ชุมชน  
   ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ............................................................................................................. 
   ผาน (รอยละ ๗๐ ข้ึนไป) ระบุรอยละท่ีผาน........................................................................................................... 
    ๕.๔ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองในระดับพอใชข้ึนไป   
           ๕.๔.๑ ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแหงชาติกลุมเด็กวัยเรียนอายุ ๗-๑๔ ป ในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู

ในหมูบาน/ชุมชน  
   ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ............................................................................................................. 
   ผาน (รอยละ ๗๐ ข้ึนไป) ระบุรอยละท่ีผาน........................................................................................................... 
           ๕.๔.๒ ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ๓อ ๒ส กลุมวัยทํางานกลุมวัยทํางานอายุ ๑๕-๕๙ ป ในหมูบาน/ชุมชน 
   ไมผาน (นอยกวารอยละ ๗๐) ระบุรอยละ............................................................................................................. 
   ผาน (รอยละ ๗0 ข้ึนไป) ระบุรอยละท่ีผาน........................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดผานเกณฑ 

Uรายละเอียดตัวชี้วัดการผานเกณฑU เกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานและวัดผลสําเร็จของการจัดการดาน
สุขภาพของหมูบาน / ชุมชน ประกอบดวย 

๑.การจัดการปจจัยนําเขา (ระดับพ้ืนฐาน) 
๑.๑ มีการจัดเวทีประชุมของทีมสุขภาพในชุมชน  

 คําตอบ   ตอบ ขอ ๒ หรือ ขอ ๓  ถือวาผานเกณฑ 
๑.๒ มีทีมสุขภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพของชุมชนท่ีหลากหลาย 

 คําตอบ   ตอบ ขอ ๒ หรือ ขอ ๓  ถือวาผานเกณฑ 
๑.๓ มีการระดมทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพ่ือใชในการจัดการสุขภาพ 

คําตอบ ไดรับการสนับสนุนทรัพยากรจากแหลงใดก็ได   ถือวาผานเกณฑ 
๒.การขับเคลื่อนกระบวนการแกปญหาสุขภาพชุมชน (ระดับพัฒนา) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพ้ืนฐานครบทุกขอ)   
     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 

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพในชุมชน) ครบ ๕ กิจกรรมหลัก โดยแตละกิจกรรมหลัก ตอบวามี ๑ ขอข้ึนไป   
               ถือวาผานเกณฑ (หากจัดกิจกรรมหลักไมครบ ๕ กิจกรรมหลัก  ถือวาไมผานเกณฑ) 
     ๒.๓ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในชุมชน 

 คําตอบ มีการประเมินผลการจัดการสุขภาพในหมูบาน / ชุมชน อยางนอย ๒ ใน ๖ วิธี  ถือวาผานเกณฑ 
๓. การเฝาระวังสุขภาพชุมชน (ระดับดี) (ผานเกณฑการประเมินในดับพ้ืนฐาน และระดับพัฒนาครบทุกขอ) 
     ๓.๑ มีระบบเฝาระวังดูแลสุขภาพ 4 กลุมวัยในชุมชน 

 คําตอบ  มีระบบเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค  มีกิจกรรมครบท้ัง ๔ ขอ  ถือวาผานเกณฑ 
 (มีกิจกรรมไมครบ ๔ ขอ ถือวาไมผานเกณฑ) 

     ๓.๒ มีการกําหนดกติกาหรือขอบังคับหรือมาตรการทางสังคมดานสุขภาพ 
 คําตอบ ตองมีการกําหนดกติกาในระดับหมูบาน/ชุมชน และหรือ ระดับตําบล  ถือวาผานเกณฑ 

๔. เปนตนแบบการจัดการสุขภาพของชุมชน (ระดับดีมาก) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา และระดับดี 
ครบทุกขอ) 

     ๔.๑ เปนแหลงเรียนรูดานสุขภาพใหแกชุมชนอ่ืน 
 คําตอบ  เปนแหลงเรียนรู/ศูนยการเรยีนรู ตองมีองคประกอบ  

   ขอ ๑ – ขอ ๔   ถือวาผานเกณฑ (ไมครบองคประกอบ ขอ ๑ – ๔ ถือวาไมผานเกณฑ) 
     ๔.๒ มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน 
  คําตอบ  มีบุคคล/ทีมตนแบบดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน  ถือวาผานเกณฑ  

(ยังไมมีบุคคล/ทีมตนแบบฯ ถือวาไมผานเกณฑ) 
๕. มีผลลัพธและผลกระทบของการพัฒนา (ระดับดีเย่ียม) (ผานเกณฑการประเมินในระดับพ้ืนฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก 

ครบทุกขอ) 
     ๕.๑ มีผลลัพธการพัฒนา เชน จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแลและบริการท่ีเหมาะสม พัฒนาการสมวัย อุบัติการณผูปวยราย

ใหมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออกมีแนวโนม ลดลงหรือไมเพ่ิมข้ึน 
    ๕.๒ มีผลกระทบของการพัฒนาทําใหปญหาสุขภาพลดลงตามบริบทของพ้ืนท่ี ชุมชนมีความสุขพ่ึงตนเองไดอยางพอเพียง 

๕.๓ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับพอใชข้ึนไป 



  ๕.๔ รอยละ ๗๐ ของประชาชนกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตองในระดับพอใชข้ึนไป   
              คําตอบ  เลือกขอ ๕.๑ หรือขอ ๕.๒ หรือขอ ๕.๓ หรือขอ ๕.๔ ขอใดขอหน่ึง ถือวาผานเกณฑ 
ผูมีสวนรวมจัดเก็บขอมูล (ตอบไดหลายขอ) 
 ๑. ประธานอสม.   ๒. อสม.   ๓. ผูนําชุมชน   ๔. ผูนํากลุมตางๆ 
 ๕. สมาชิก อบต.   ๖. อ่ืนๆ…..… 
ชื่อเจาหนาท่ีผูรวบรวมแบบประเมิน…………..….…………......................................................................... 
หนวยงานสาธารณสุขระดับ  จังหวัด  อําเภอ  ตําบล 

ผลการประเมินมาตรฐานหมูบานจัดการสขุภาพ 

 ไมผานเกณฑ  

 ผานเกณฑ ระดับพ้ืนฐาน    

 ผานเกณฑ ระดับพัฒนา    

 ผานเกณฑ ระดับดี    

 ผานเกณฑ ระดับดมีาก    

 ผานเกณฑ ระดับดเียี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการประเมินผลตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ป 2561 

T = team มีทีมสุขภาพระดับตําบลท่ีมีศักยภาพ 

๑.๑ มีองคประกอบเครือขายท่ีเขารวมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคสวน  

เชน  - ภาครัฐ 

- ภาคทองถ่ิน 

- ภาคประชาชน 

- หนวยงานหรือองคกร อ่ืนๆ 

๑.๒ มีการสรางและพัฒนาทีมเครือขายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเปาหมายของการพัฒนาทีมรวมกัน และ

บทบาทของแตละภาคสวนท่ีชัดเจน  

เชน  - มีการพูดคุยประสานงาน/ประชาสัมพันธ 

- มีการจัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ/ระดมความคิดเห็น 

- มีการคัดเลือกทีมงาน/กําหนดบทบาทหนาท่ี 

๑.๓ มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผนสุขภาพตําบล โดยใชแผนท่ีทางเดิน

ยุทธศาสตร คากลาง หรืออ่ืนๆ ดวยกระบวนการจัดทําแผนอยางมีสวนรวม 

๑.๔ มีการพัฒนาความรู อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพตามกลุมวัย เพ่ือแกไขปญหา

สุขภาพตามบริบทของพ้ืนท่ี 

P = plan มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวม 

2.1 มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับทุนของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/

ผลผลิต/ความรู/ภูมิปญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุนทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ) 

๒.2 มีการคืนขอมูลสถานะสุขภาพเพ่ือสรางการรับรู และมีสวนรวมในการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 

๒.3 มีการรวมกันจัดทําแผนสุขภาพตําบล ดวยการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิปญญาทองถ่ินจากในและนอก

ชุมชน มาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไว โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมในการ

วิเคราะหปญหาดวยกระบวนการของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแกผูเก่ียวของใหรับรูเพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติ 

๒.4 มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางสมํ่าเสมอและ

รายงานความกาวหนาใหชุมชนรับรูอยางตอเนื่อง 

A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุมวัย 

3.1 มีชุมชน/ทองถ่ิน/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เปนพลังสําคัญขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล เพ่ือการ

ดูแลสุขภาพตามกลุมวัย และแกไขปญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนท่ี 

3.2 มีการเฝาระวัง ประเมินคัดกรอง ปญหาสุขภาพตามกลุมวัย การสื่อสารความรูดานสุขภาพ การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. และมาตรการทางสังคมในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทของพ้ืนท่ี 

3.3 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมทุกกลุมวัย 

3.4 มีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การดําเนินการเพ่ือกิน เพ่ือใชในชุมชน เพ่ือใหครอบครัวพ่ึงตนเองได 

ลดรายจาย เพ่ิมรายรับ) 



 

R = result มีผลลัพธการดําเนินงานดานสุขภาพในชุมชน 

4.1 มีวิทยากรชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพความเปนครู หรือวิทยากรกระบวนการ วิทยากรตนแบบใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนยเรียนรูสุขภาพชุมชน เชน โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

โรงเรียน อสม. ท่ีมีหลักสูตรเปนไปตามความตองการของชุมชน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในชุมชน

และระหวางชุมชน 

4.2 มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนท่ี

นําไปสูการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ 

4.3 มีการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาระหวางชุมชนหรือตําบลอ่ืนๆ อยางกวางขวาง 

๔.4 มีผลลัพธของการพัฒนา เชน ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดานสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีเหมาะสม จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแลและบริการท่ีเหมาะสม พัฒนาการเด็กสมวัย อุบัติการณ

ผูปวยรายใหม โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออก มีแนวโนมลดลงหรือไมเพ่ิมข้ึน 

วิธีการประเมินตนเอง 

ทุกตําบลประเมินตนเอง (Self – Assessment) แบบมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมกับ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)(District Health Board : DHB) โดยใชเกณฑตําบล

จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (TPAR) ปงบประมาณ 2561 ในการประเมินผล ถาผานเกณฑในภาพรวมท้ัง 4 

องคประกอบของ TPAR ครบทุกขอ รอยละ 85 ของจํานวนตําบลท้ังหมด 4  ตําบล ถือวาผานเกณฑการ

ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (TPAR)ปงบประมาณ………………………… 
จังหวัด............................อําเภอ..................................ตําบล...................................... 

T = team  มีทีมสุขภาพระดับตําบลท่ีมีศักยภาพ 
 

เกณฑการประเมินผล 
ผลการดําเนินงาน รายละเอียด 

การดําเนินการ ม ี ไมม ี
1.1 มีองคประกอบเครือขายท่ีเขารวมทีมสุขภาพตําบลจากหลายภาคสวน    
- ภาครัฐ (ระบุ ช่ือ / ตําแหนง) ไดแก .........................................................    
- ภาคทองถ่ิน (ระบุ ช่ือ / ตําแหนง) ไดแก .................................................    
- ภาคประชาชน (ระบุ ช่ือ / ตําแหนง) ไดแก .............................................    
- หนวยงาน หรือองคกร อ่ืนๆ ระบุ    
1.2 มีการสรางและพัฒนาทีมเครือขายสุขภาพตําบล โดยกําหนดเปาหมายของ
การพัฒนาทีมรวมกัน และบทบาทของแตละภาคสวนท่ีชัดเจน 

   

-มีการพูดคุยประสานงาน / ประชาสัมพันธ    
-มีการจัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ / ระดมความคิดเห็น    
-มีการคัดเลือกทีมงาน / กําหนดบทบาทหนาท่ี    
1.3 มีการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพตําบล ในเรื่องการจัดทําแผนสุขภาพตําบล 
โดยใชแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร คากลาง หรืออ่ืนๆ ดวยกระบวนการจัดทําแผน
อยางมีสวนรวม 

   

1.4มีการพัฒนาความรู อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตามกลุมวัย เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนท่ี 

   

P = plan    มีการจัดทําแผนสุขภาพตําบลแบบมีสวนรวม 
 

เกณฑการประเมินผล 
ผลการดําเนินงาน รายละเอียด 

การดําเนินการ ม ี ไมม ี
2.1มีการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสถานการณ และจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับทุน
ของชุมชน (เงิน/ทรัพยากร/ผลผลิต/ความรู/ภูมิปญญา/ทุนทางวัฒนธรรม/ทุน
ทางสังคม/ทุนทางสุขภาพ) 

   

2.2 มีการคืนขอมูลสถานะสุขภาพเพ่ือสรางการรับรู และมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนสุขภาพตําบล 

   

2.3 มีการรวมกันจัดทําแผนสุขภาพตําบล ดวยการระดมทรัพยากร ทุน และภูมิ
ปญญาทองถ่ินจากในและนอกชุมชน มาใชสนับสนุนโครงการและกิจกรรมท่ี
กําหนดไว โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขารวมในการวิเคราะหปญหาดวย
กระบวนการของชุมชน และมีการสื่อสารแผนงาน/โครงการแกผูเก่ียวของใหรับรู
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

   

2.4 มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพ ตามเปาหมายท่ีตั้ง
ไวอยางสม่ําเสมอและรายงานความกาวหนาใหชุมชนรับรูอยางตอเน่ือง 

   

 
 
 
 



 
 
 
 
A = activity มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุมวัย 
 

เกณฑการประเมินผล 
ผลการ

ดําเนินงาน 
รายละเอียด 

การดําเนินการ 
ม ี ไมม ี

3.1มีชุมชน/ทองถ่ิน/อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน/อสค.เปนพลังสําคัญ
ขับเคลื่อนแผนสุขภาพตําบล เพ่ือการดูแลสุขภาพตามกลุมวัย และแกไข
ปญหาสุขภาพตามบริบทของพ้ืนท่ี 

   

3.2 มีการเฝาระวัง ประเมินคัดกรอง ปญหาสุขภาพตามกลุมวัย การสื่อสาร
ความรูดานสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส. และมาตรการทาง
สังคมในการแกไขปญหาสุขภาพชุมชนตามบริบทของพ้ืนท่ี 

   

3.3 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมทุกกลุมวัย    
3.4 มีการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐาน (การดําเนินการเพ่ือกิน เพ่ือใชใน
ชุมชน เพ่ือใหครอบครัวพ่ึงตนเองได ลดรายจาย เพ่ิมรายรับ) 

   

  
R = result   มีผลลัพธการดําเนินงานดานสุขภาพในชุมชน 

 

เกณฑการประเมินผล 
ผลการดําเนินงาน รายละเอียด 

การดําเนินการ ม ี ไมม ี
4.1มีวิทยากรชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพความเปนครู หรือวิทยากร
กระบวนการ วิทยากรตนแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีศูนย
เรียนรูสุขภาพชุมชน เชน โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โรงเรียน อสม. ท่ีมี
หลักสูตรเปนไปตามความตองการของชุมชน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในชุมชนและระหวางชุมชน 

   

4.2 มีการสรุปบทเรียน การพัฒนา การจัดการความรู การจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชนท่ีนําไปสูการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการ
ฟนฟูสุขภาพ 

   

4.3 มีการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาระหวางชุมชนหรือตําบลอ่ืนๆ 
อยางกวางขวาง 

   

4.4 มีผลลัพธของการพัฒนา เชน ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรอบรูดาน
สุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม จํานวนผูสูงอายุไดรับการดูแล
และบริการท่ีเหมาะสม พัฒนาการเด็กสมวัย อุบัติการณผูปวยรายใหม  
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขเลือดออก มีแนวโนมลดลงหรือไมเพ่ิมข้ึน 

   

  
 

 



แบบประเมินความรู อสม.ดีเดน 10 สาขา 
แบบประเมิน 

๑.๑ เช่ียวชาญดานการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ (โรคเลปโตสไปโรสิส) 

คําถาม โรคเลปโตสไปโรสิส สําหรับ อสม. 

……………….1. เชื้อเลปโตสไปราเปนสาเหตุโดยตรงท่ีทําใหเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส 

……………….2. เชื้อเลปโตสไปโรสิสจะปนออกมากับเยี่ยวของสัตวท่ีเปนโรค 

………………3. เชื้อเลปโตสไปโรสิสเขาสูรางกายไดทางรอยถลอกท่ีแขน 

………………4. นายแดงซ่ึงมีอาชีพซ้ือขายวัว ควาย มีโอกาสติดโรคเลปโตสไปโรสิสได 

………………5. ผูปวยโรคเลปโตสไปโรสิสสวนใหญมักมีอาการ ไขสูง ปวดหัวมาก ปวดเม่ือยกลามเนื้อ 

………………6. สายพันธุของเชื้อ ปริมาณของเชื้อ และความแข็งแรงของรางกายเปนสาเหตุท่ีทําใหแตละคน

ปวยเปนโรคเลปโตสไปโรสิสรนุแรงแตกตางกัน 

……………..7. ผูท่ีติดเชื้อโรคเลปโตสไปโรสิสไมจําเปนตองมีอาการทุกคน 

……………..8. การปองกันตนเองไมใหสัมผัสกับแหลงน้ําท่ีใชรวมกับสัตวโดยตรงและการชําระลางรางกายหลัง

สัมผัสน้ําโดยเร็วเปนวิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไดดีท่ีสุด 

……………..9. อสม.เปนผูเดียวท่ีมีบทบาทในการกําจัดโรคเลปโตสไปโรสิสใหหมดไปจากหมูบาน 

……………..10. ผูปวยท่ีเปนโรคเลปโตสไปโรสิสแลวมีโอกาสเปนซํ้าอีกได 

๑.๒ เช่ียวชาญดานการเฝาระวังและควบคุมโรคติดตอ (โรคพิษสุนัขบา) 

คําถาม โรคพิษสุนัขบา สําหรับ อสม. 

…………….1. สุนัขท่ีกัดคน มีสาเหตุมาจากสายพันธุท่ีดุรายเพียงอยางเดียว 

…………….2. สัตวท่ีสามารถเปนโรคพิษสุนัขบาไดมีหลากหลายชนิด ไมใชเฉพาะสุนัขเทานั้น เชน วัว หนู 

กระรอก คางคาวเปนตน 

…………….3. สุนัขท่ีเปนโรคพิษสุนัขบาจะมีอาการท้ังแบบดุรายและแบบซึมเศรา 

…………….4. สุนัขท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาแลวอยางนอย 2 ครั้ง ฉีดเปนประจําทุกปครั้ง

หลังสุดไมเกิน 1 ป แนใจไดวาไมเปนโรคพิษสุนัขบาแนนอน 

…………….5. ผูปวยท่ีเปนโรคพิษสุนัขบา เริ่มแรกจะมีไขต่ําๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร เริ่มคันบริเวณบาดแผล ตอมา

จะกลัวแสงกลัวลม เพอเจอ กลืนลําบาก 

…………….6. การปองกันโรคพิษสุนัขบาท่ีดีท่ีสุด คือ การปองกันไมใหสัตวเปนบา 

…………….7. เราสามารถระมัดระวังตนเองไมใหถูกสุนัขกัดไดโดย 1) ไมแหย 2) ไมเหยียบ 3) ไมไปแยกสุนัขท่ี

กําลังกัดกันดวยมือเปลา4) ไมหยิบจานขาวขณะสุนัขกําลังกิน 5) ไมยุงกับสุนัขท่ีไมรูประวัติ 

……………8. เม่ือถูกสุนัขกัด ควรจะรีบลางแผลดวยสบูและน้ําสะอาดหลายๆครั้ง จดจําลักษณะสัตวแลวกักดู

อาการ 10 วัน และไปพบแพทยเพ่ือรับการปองกันรักษาท่ีถูกตอง 

……………9. วัคซีนโรคพิษสุนัขบาท่ีใชฉีดคนในปจจุบัน สามารถฉีดไดท้ังในเด็กและสตรีมีครรภ 



……………10. เจาของสุนัข หากปลอยสุนัขออกไปทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินผูอ่ืน มีโทษท้ังทางแพง

และอาญา 

แบบประเมิน 

2.เช่ียวชาญดานการสงเสริมสุขภาพ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � หรือ � หนาขอความตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนน) 

..........1. การสงเสริมสุขภาพเปนกระบวนการท่ีชวยใหบุคคลและชุมชนเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุม

และ กําหนดสิ่งตางๆท่ีจะมีผลตอสุขภาพอันจะกอใหเกิดการมีสุขภาพดีในอนาคต 

..........2. ประชาชนทุกคน ควรมีการออกกําลังกายวันละ 30 นาทีอยางนอย 3 วันตอสัปดาห 

..........3. การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิคเปนวิธีการออกกําลังกายท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกเพศทุกวัย 

..........4. การสงเสริมสุขภาพของประชาชนเปนบทบาทหนาท่ีของเจาหนาท่ีสาธารณสุขเทานั้น 

..........5.โรคท่ีปองกันไดซ่ึงเกิดจากการมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไมเหมาะสมเชน โรคอวน โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 

........ .6. ตัวบงชี้สําคัญในการดูแลและการจัดการสุขภาพของประชาชน คือ น้ําหนักตัวของแตละคนดังนั้น อส

ม.ตองสงเสริมการเฝาระวังน้ําหนักของตนเองของประชาชน 

..........7. อาหาร อารมณและการออกกําลังกาย เปนหัวใจสําคัญของการสงเสริมสุขภาพ 

..........8.วิถีชีวิตการบริโภคและการใชพลังงานอยางสมดุลของประชาชนเปนปจจัยสําคัญของการสงเสริม

สุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค ซ่ึงสามารถดูไดจากดัชนีมวลกายของแตละคนได 

..........9.การสรางกระบวนการเรียนรูของประชาชนในชุมชนในการเลือกและการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมเปน 

บทบาทหนาท่ีของ อสม.ท่ีตองดําเนินการรวมกับภาคสวนอ่ืนๆในชุมชน 

...........10. หญิงไทยทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต 35 ป ข้ึนไป ควรไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกป 

…........11.ผูสูงอายุสามารถออกกําลังกายไดทุกประเภทท่ีไมรุนแรงตอขอ/กระดูกและการกระแทกอยาง

รุนแรง 

...........12.การจัดกิจกรรมลด ละ เลิก สิ่งเสพติดใหแกประชาชนในหมูบานเปนสิ่งท่ีทําไดยากและเสี่ยงตอชีวิต

และทรัพยสินของทาน 

...........13. การออกกําลังกายท่ีถูก วิธีประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การอบอุนรางกาย การออกกําลังกายและ

การผอนคลายกลามเนื้อ 

...........14.การจัดสรางสถานท่ีออกกําลังกายในชุมชนและการปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนเปนบทบาท

หนาท่ีของ อบต. เทานั้น 

........... 15. การรวมกลุมจัดตั้งเปนชมรมสรางสุขภาพสามารถสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีได 

...........16. การสรางสุขภาพควรดําเนินการตามความตองการของสมาชิกชมรมสรางสุขภาพเปนหลัก 

…….....17.สมาชิกชมรมสรางสุขภาพควรมีความรูและทักษะในการดูแลจิตใจตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

...........18.การสรางสุขภาพในเรื่องอารมณควรเนนประชาชนใหรูจัดแสดงอารมณใหเหมาะสมกับสถานการณ

วาชอบหรือไมชอบอยางเปดเผย 



...........19.การเลี้ยงลูกดวยนมแม แมเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดถึง 6 เดือน และ

หลังจากนั้นให เลี้ยงลูกดวยนมแมควบคูกับอาหารท่ีเหมาะสมตามวัย 

............20. โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวหมายถึง โรงพยาบาลท่ีมีการใหบริการดานอนามัยแมและ 

เด็กดวยระบบบริการท่ีมีคุณภาพและชุมชนเขามามีสวนรวม 

 

     ๓. เช่ียวชาญดานสุขภาพจิตชุมชน   

ใหทําเครื่องหมาย ( √ ) หรือ ( X ) หนาขอตอไปนี้ 

............ 1. สุขภาพจิตของคนเราจะไมเปลี่ยนแปลง ใครมีสุขภาพจิตไมดีก็จะไมดีตลอดไป 

............ 2. ชุมชนท่ีมีสุขภาพจิตดีคือชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง 

............ 3. ชุมชนท่ีมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีคนในชุมชนมารวมตัวกันมีแนวโนมท่ีจะทําใหชุมชนนั้นเปนชุมชน

เขมแข็ง 

............ 4. ปจจัยสําคัญท่ีสุดของการสรางความเขมแข็งใหชุมชนคือการมีผูนําท่ีคิดเร็ว ทํางานไว 

............ 5. พันธสัญญาเปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

............ 6. การรูจักฟงคือหัวใจสําคัญของการใหการปรึกษา 

............ 7. ผูใหการปรึกษาท่ีดีตองเปนคนชางสงสัย 

............ 8. ในการใหคําปรึกษาควรใชคําถามปลายปดมากกวาปลายเปด เพราะจะไดคําตอบท่ีชัดเจน 

............ 9. ในการใหคําปรึกษาควรถามในสิ่งท่ีเราตองการจะรูหรืออยากรู 

........... 10. ผูใหคําปรึกษาควรชวยตัดสินใจแกปญหาใหกับผูมารับการปรึกษา 

........... 11. ในการเลือกแกปญหาตองใหความสําคัญกับปญหาท่ีแกไขไดงายกอน 

........... 12. ถาผูรับการปรึกษามีปญหาดานอารมณควรใหกําลังใจ 

........... 13. ถาผูรับการปรึกษาตัดสินใจไมไดควรใหเขาไปขอความชวยเหลือจากคนอ่ืน 

........... 14. ผูใหคําปรึกษาตองไวตออารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน ท้ังคําพูดและภาษาทาทาง 

........... 15. ผูใหคําปรึกษาไมควรใชความรูสึก ความเชื่อของตนเองไปตัดสินผูรับการปรึกษา 

........... 16. คนท่ีไมมีความเครียดเลยมักเปนคนท่ีขาดแรงจูงใจและมีความเฉ่ือยชา 

........... 17. การมีความเครียดบางในระดับไมสูงนักเปนสิ่งท่ีดี ถือวามีประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

........... 18. คนท่ีสามารถฟนตัวจากสถานการณวิกฤตไดเร็วคือคนท่ีมีความอดทนตอความทุกข มีกําลังใจและ

สามารถจัดการกับปญหาได 

........... 19. ST5 คือแบบประเมินภาวะซึมเศราและความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 

........... 20. คนท่ีเสี่ยงตอการฆาตัวตายจะคิดอะไรไดชากวาปกติ 

........... 21. กรมสุขภาพจิตมีบริการรับปรึกษาปญหาท่ีเบอร 1233 

........... 22. ชุมชนท่ีมีสุขภาพจิตดี คือ ชุมชนท่ีไมมีปญหาใด ๆ ในชุมชนเลย 

........... 23. สภาพแวดลอมของชุมชนมีผลตอสุขภาพจิตของคนในชุมชน 

........... 24. คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะเปนคนท่ีมีสุขภาพจิตดีไปดวย 



........... 25. ปญหาครอบครัว ถือเปนเรื่องสวนตัวท่ีคนในชุมชนไมควรเขาไปเก่ียวของ 

........... 26. เด็ก เปนผูท่ีไมมีความเครียด 

........... 27. การออกกําลังกาย ดูหนัง ฟงเพลง ทํางานอดิเรกตาง ๆ ชวยผอนคลายความเครียดได 

........... 28. แบบประเมินพลังสุขภาพจิต ( RQ ) ใชประเมินความสามารถของบุคคล 2 ดาน คือ ดานความ

ทนทาน 

ทางอารมณ และดานกําลังใจ 

........... 29. พลังสุขภาพจิต ( RQ ) เปนความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังท่ีพบกับ 

เหตุการณวิกฤตหรือสถานการณท่ีกอใหเกิดความยากลําบาก 

........... 30. การคิดถึงสิ่งดี ๆ ท่ีมีอยู และหม่ันพูดใหกําลังใจตนเอง เปนวิธีการพัฒนาศักยภาพดานกําลังใจ

ดวยตนเอง 

แบบประเมิน 

๕.เช่ียวชาญดานการบริการในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)และการสรางหลักประกันสุขภาพ 

คําช้ีแจง 

คําถามท้ังหมด 20 ขอ ใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอท่ีเห็น

วาผิด 

...........1.ศสมช.คือสถานท่ีทํางานของ อสม.ในการใหบริการข้ันพ้ืนฐานดานสุขภาพแกประชาชน 

...........2.ศสมช.สามารถชวยลดอัตราการเขารับบริการดานการรักษาพยาบาลของสถานบริการได 

...........3.การมี ศสมช.เปนผลดีดานการศึกษาหาขอมูลดานสุขภาพของประชาชนในหมูบานไดเปนอยางดี 

...........4.การบริหารจัดการระบบภายใน ศสมช.สามารถให อสม.ดําเนินการแตเพียงผูเดียวก็ได 

...........5.หนวยงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของดานสุขภาพไมสามารถมาใช ศสมช.เปนสถานท่ีดําเนินกิจกรรมของชุมชน

ได 

...........6.การพัฒนา ศสมช.ใหมีรูปแบบการบริการท่ีครบถวน ไมจําเปนตองใหใครมาชวย อสม.ทําเองได 

..........7. การทํางานประสานกันโดยใชศสมช.เปนศูนยกลางประกอบดวย อสม.เจาหนาท่ีสาธารณสุขผูนํา

ชุมชน 

และประชาชนในหมูบานเปนสําคัญ 

...........8. ศสมช.จะคงอยูไดตองรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเทานั้น 

...........9. ประชาชนในหมูบานสามารถพัฒนา ศสมช.รวมกับ อสม.ใหเปนแหลงเรียนรูในทุกๆดานไดไม

จําเปนตองเฉพาะดานสุขภาพ 

...........10.การสรางหลักประกันสุขภาพคือการใหประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงดานการรักษาพยาบาล 

...........11.ประชาชนชาวไทยตองเปนผูมีสิทธิดานหลักประกันสุขภาพ 

...........12. การข้ึนทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพใหแจงชื่อไดท่ีสถานบริการสุขภาพของรัฐทุกแหง 

...........13. ขาราชการเปนบุคคลท่ีมีสิทธิดานหลักประกันสุขภาพ 

...........14. อสม.ใจดี บอกนายเกงวาเขามีสิทธิประกันสังคมไมใชสิทธิหลักประกันสุขภาพ 



...........15. การรักษาพยาบาลสามารถไปใชสิทธิไดเฉพาะสถานบริการสาธารณสุขท่ีระบุในบัตรเทานั้น 

...........16. สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถใชรักษาไดทุกโรค 

...........17.การสํารวจสิทธิดานหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนชวยใหประชาชนทราบสิทธิประโยชนของ

ตนเอง 

...........18. ถาตองการทราบขอมูลดานหลักประกันสุขภาพใหโทรท่ีสายดวน 1330 

........... 19.ไมสามารถนําขอมูลดานหลักประกันสุขภาพมานําเสนอท่ี ศสมช.ได 

........... 20.หลักประกันสุขภาพมีความสําคัญตอประชาชนไมสมควรให อสม.ทราบ 

 

แบบประเมิน 

6.1 การคุมครองผูบริโภค (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

1. ยาแผนโบราณ ในรูปแบบยาลูกกลอน ยาผง หรือแคปซูล ท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึง อย. มักจะตรวจพบวาไดมีการ 

ลักลอบนํายาแผนปจจุบันกลุมใดมาเปนสวนผสม 

  1. กลุมยาสเตียรอยด    2. กลุมยาปฏิชีวนะ 

2. เพ่ือความปลอดภัย ทานควรซ้ือยาท่ีไมใชยาสามัญประจําบาน จากท่ีใด 

  1. รานขายยาท่ีไดรับอนุญาตจาก อย.  2. อินเทอรเน็ต 

3. บุคคลกลุมใดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแกปวดแอสไพริน 

  1. ผูท่ีเปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  2. ผูสูงวัย 

4. ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแรธาตุซ่ึงมิไดผสมปรุงแปรสภาพ เรียกวา… 

  1. ยาไทย     2. ยาสมุนไพร 

5 . ยาปฏิชีวนะใชรักษาอาการอักเสบจากการติดเชื้อในขอใด… 

  1. เชื้อไวรัส     2. เชื้อแบคทีเรีย 

6. ยาหยอดตามีอายุนานเทาใดหลังเปดใชแลว 

  1. หนึ่งเดือน     2. สามสัปดาห 

7. เพราะเหตุใดจึงหามใชกลุมยาเตตราซัยคลินกับเด็กท่ีอายุต่ํากวา 6 ขวบ 

  1. ทําใหฟนตกกระ    2. ทําใหเปนโรคโลหิตจาง 

8. บุคคลกลุมใดควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาแกปวดแอสไพริน 

  1. ผูท่ีเปนโรคกระเพาะอาหารอักเสบ  2. ผูสูงวัย 

9. การใชยาแกปวดพาราเซตามอลในผูใหญ ไมควรใชติดตอกันนานเกินก่ีวัน 

  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 หลังจากกินอาหารม้ือเย็นเสร็จแลวไมต่ํากวาก่ีชั่วโมงกอนเขานอน 

  1. 2 ชั่วโมง     2. 4 ชั่วโมง 

13. เพ่ือใหเราไดยาท่ีมีคุณภาพ ขอใหสังเกตวันท่ีผลิต หรือวันหมดอายุ และอันตรายจากยาท่ีเสื่อมคุณภาพ 

โดยหลีกเลี่ยงการใชยาท่ีผลิตมานานเกินกวาก่ีป 

  1. 5 ป      2. 3 ป 

14. สิ่งท่ีจะทําใหเราทราบไดวายานั้นไดผานการรับรองจาก อย. แลวคือสิ่งใด 

  1. ชื่อ และท่ีตั้งของผูผลิตบนฉลากยา  2. เลขทะเบียนตํารับยา 

15. ยาระบาย ไมควรใชติดตอกันนานเกินกวาก่ีวัน 

  1. 7 วัน     2. 5 วัน 

16. ยาประเภทใดท่ีสามารถหาซ้ือไดตามรานคาท่ัวไป 

  1. ยาควบคุมพิเศษ    2. ยาสามัญประจําบาน 

17. ยาน้ําแกไอ แบบไหนท่ีไมปลอดภัยตอผูใช 

  1. ยาแกไอน้ําดํา ,ยาแกไอน้ําเชื่อม  2. ยาน้ําแกไอผสมโคเดอีน 

18. การขายยาประเภทใด เปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย 

  1. ยาชุด     2. ยาสามัญประจําบาน 

19. ยาประเภทใดท่ีตองใชภายใตความดูแลของแพทยอยางใกลชิด 

  1. ยาลดความอวน    2. ยาแกปวดลดไข 

20. ในทางการแพทยไดนํากลูตาไธโอนมาใชในการรักษาโรคใด 

  1. โรคไต     2. โรคพารกินสัน 

21. ยาปฏิชีวนะ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ยาแกอักเสบ” ใชหรือไม 

  1. ใช      2. ไมใช 

22. ภาวะท่ีเชื้อโรคสามารถทนทานตอฤทธิ์ของยาท่ีเคยใชไดผลกับมันมากอน เรียกวา….. 

  1. การดื้อยา     2. การแพยา 

23. ในทางการแพทยจะใชสเต็มเซลลมาปลูกถายเพ่ือรักษาโรค ท้ังนี้ สเต็มเซลลท่ีใชรักษาแลวไดผลจริง มา

จากท่ีใด 

  1. ไขกระดูก     2. สายสะดือ 

24. ซ้ือยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง 

  1. ทางอินเทอรเน็ต    2. รานขายยาท่ีเพ่ิงเปดใหม 

25. การเก็บรักษายาเพ่ือคงประสิทธิภาพ ควรเก็บใหหางแสงแดด ความชื้น และจัดเก็บในท่ีมี อุณภูมิ

เหมาะสมเทาใด 

  1. ไมเกิน 30 องศาเซลเซียส   2. ไมเกิน 25 องศาเซลเซียส 

26. ยาประเภทใดท่ีตองสั่งจายโดยแพทยเทานั้น 

  1. ยานอนหลับ     2. ยาแกไมเกรน 



27. รานยาคุณภาพแตกตางจากรานขายยาท่ัวไปอยางไร 

  1. เภสัชกรอยูใหคําแนะนําตลอดเวลา  2. รานขายยาท่ีเปดบริการ 24 ชั่วโมง 

28. ซ้ือยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง 

  1. ทางอินเทอรเน็ต    2. รานขายยาท่ีเพ่ิงเปดใหม 

29. ซ้ือยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง 

  1. ทางอินเทอรเน็ต    2. รานขายยาท่ีเพ่ิงเปดใหม 

30. ซ้ือยาจากแหลงใดมีโอกาสไดรับยาปลอมสูง 

  1. ทางอินเทอรเน็ต    2. รานขายยาท่ีเพ่ิงเปดใหม 

  

แบบประเมิน  

๖.๒ เช่ียวชาญดานการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ(กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

…………1. สารซัลไฟตจัดเปนสารฟอกขาวท่ีประเทศไทยอนุญาตใหใชในอุตสาหกรรมหลายประเภท ไดแก การ

ผลิต 

น้ําตาล วุนเสน เสนหม่ี กวยเตี๋ยว ลูกเกด และอาหารทะเลเยือกแขง เปนตน 

…………2. น้ําตาลปปน้ําตาลปก เม่ือเก็บไวจะมีสีน้ําตาลเขมข้ึนเรื่อย ๆ ถายังคงสภาพเดิมไมเปลี่ยนสี เม่ือเก็บ

ไวนานๆ ท่ีอุณหภูมิแสดงวามีการใชสารฟอกขาวในการผลิต 

………..3. ไอโอดิน เปนสารจําเปนในการเจริญเติบโตของรางการและสมอง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศ

ฉบับท่ี 153 (พ.ศ. 2537) กําหนดใหเกลือบริโภคมีไอโอดินไมนอยกวา 40 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

………..4. หากเปนการปรุงอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน การใชน้ํามันทอดซํ้า 2-3 ครั้ง ถือวาปลอดภัย 

เนื่องจากมีสารโพลารไมเกินรอยละ 25 

 

………..5. การไดรับสารพวก DDT จะทําใหเกิดอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร คือ คลื่นไส อาเจียน

ทองเสีย เกิดอาการเปนพิษตอระบบปราสาทโดยเฉพาะในสวนปลาย 

…………6. สเตียรอยด เปนฮอรโมนชนิดหนึ่งท่ีรางกายสรางข้ึนจากตอมหมวกไตชั้นนอก เพ่ือควบคุมการ

ทํางานตางๆ ของรางกาย 

…………..7. ประโยชนของสเตียรอยด มีดังนี้ คือ เพ่ือใชทดแทนการขาดฮอรโมนจากตอมหมวกไต ใชรักษาโรค

ตาง ๆเชน ภูมิแพ โรคผิวหนัง โรคตา โรคไขขออักเสบ ชนิดรูมาตอยด 

……………8. ระบบท่ีทําหนาท่ีควบคุมการหลั่งสเตียรอยดฮอรโมน ประกอบดวยอวัยวะท่ีสําคัญในรางกาย ๓ 

แหง คือฮัยโปธาลามัว (HypoThalamas) ตอมพิทูอิตารี (Pituitary gland) และตอมหมวกไต (Adernal 

gland) 

……………9. หากพบอาการท่ีสงสัยวาอาจเกิดจากการใชยาท่ีอสมสารสเตียรอยด คือ ใบหนากลม มีไขมันสะสม

บริเวณฐานลําคอดานหลัง มีไขมันสะสมบริเวณเหนือกระดูกไหปลารา ทองปอง หรืออวนบริเวณลําดับมากวา

แขนขา อยาหยุดยาทันทีเพราะอาจเกิดอันตราย 



…………..10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 151 (พ.ศ. 2536) กําหนดใหบอแรกซเปนสารท่ีหามใชใน

อาหารผูฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

…………..11. น้ํายาทดสอบสารบอแรกซ สามารถตรวจไดท้ังอาหารสด หรืออาหารท่ีทําใหสุกแลว 

…………...12. ผลกระทบตอสุขภาพเม่ือรางกายไดรับสารฟอกขาว (โซเดียมไฮโดรซัลไฟต) คือทําใหเกิดอาการ

หายใจขัดความดันโลหิตต่ํา ปวดทอง อาเจียน อุจจาระรวง หรือในรายท่ีรุนแรงอาจชอค หมดสติ และเสียชีวิต

ได 

……………13. การทดสอบในข้ันตอนเติมน้ํายากรดซาลิซิลิค (สารกันรา) ลงในถวยน้ําเปลาท้ัง 2 ควรเขยากอน

เพ่ือใหสังเกตสีไดงายข้ึน 

……………14. การทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค ผลท่ีออกมามีปริมาณไอโอดีนอยูท่ี 20 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม สีท่ีปรากฏจะเปนสีสม 

……………15. การทดสอบกรมแรอิสระ (น้ําสมสายชูปลอม) คือ เทน้ําสมสายชูลงในถวยพลาสติก 5 มิลลิกรัม 

แลวตักผงทดสอบกรดแรอิสระปริมาณเล็กนอย (ปลายชอน) ลงในถวยยาแลวเขยาใหผงทดสอบละลาย 

……………16. การทดสอบกรดแรอิสระ (น้ําสมสายชูปลอม) ถาสารละลายในถวยยาเปนสีเชียว แสดงวา

ตัวอยางเปนน้ําสมชายชูแท รับประทานได 

……………17. การประเมินผลปริมาณสารโพลารในน้ํามันทอดซํ้า ถาผลท่ีไดเปนสีชมพูเขม แสดงวามีความ

เขมขนของสารโพลารนอยกวารอยละ 20 ซ่ึงใชรับประทานไดปลอดภัย 

……………18. ชุดตรวจสารเคมีกําจัดแมลงในผัก ผลไม และธัญพืชหากการแปรผลออกมาเปนลบ จะพบสารสี

มวงเขมแสดงวาไมพบสารเคมีกําจัดแมลงในตัวอยาง 

…………….19. การประเมินผลชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑสิว – ฝา – กันแดด หากการประเมินผล

ออกมาเปนลบจะเกิดสีเขียวถึงสีน้ําเงินดํา 

…………….20. ชุดทดสอบแอมโมเนียในครีมทาหนา เปนชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับทดสอบสารหามใชปรอท

แอมโมเนียในครีมทาหนา ปรอทแอมโมเนียจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีเกิดกาซแอมโมเนีย ซ่ึงจะทําใหสีของ

กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีทองเปนสีเขียวออน หรือเขียวเขมถึงสีน้ําเงิน 

 

แบบประเมิน 

๗. เช่ียวชาญดานภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

ใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอท่ีเห็นวาผิด 

………….1. การดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทยเปนการดูแลสุขภาพแบบองครวม 

………….2. หลักการธรรมมานามัยมีองคประกอบ 2 สวน คือ กายานามัย และจิตตานามัย 

………….3. การรับประทานอาหารเพ่ือปรับธาตุในรางกายใหสมดุล คือ การรับประทานอาหารใหหลากหลาย

ครบรส 

………….4. อาหารรสขม และรสจืด ชวยดับพิษรอนถอนพิษไขในรางกาย 

………….5. ขิง เปนสมุนไพรท่ีใชแกอาการทองอืดทองเฟอชวยขับลม 



………….6. ชุมเห็ดเทศ เปนสมุนไพรใชแกอาการทองเสีย 

………….7. กลวยน้ําวาดิบ ใชแกอาการทองผูก 

………….8. ตะไคร เปนสมุนไพรบํารุงไฟธาตุ แกอาการขัดเบา 

………….9. บัวบก เปนพืชสมุนไพร ใชรักษาบาดแผล 

…………10. ผักคราดหัวแหวน เปนพืชสมุนไพร ใชแกอาการปวดฟน 

…………11. ทาบริหารรางกายฤาษีดัดตน เกิดจากการประยุกตมาจากการผอนคลายอิริยาบถของฤาษีแก

อาการปวดเม่ือยตามสวนตางๆ ของรางกาย 

…………12. ทาฤาษีดัดตนท่ีสถาบันการแพทยแผนไทย นํามาประยุกตใชในการบริหารรางกายมีท้ังหมด 10 

ทา 

…………13. ทาบริหารใบหนา 7 ทา เปนการบริหารเพ่ือถนอมสายตา 

…………14. การบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตนไมจําเปนตองตรวจความสมดุลของรางกายกอน 

…………15. การบริหารรางกายดวยทาฤาษีดัดตนนอกจากจะชวยสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคแลวยังชวย

ฟนฟูสภาพรางกายไดดวย 

…………16. ในยาอบสมุนไพร ใบมะขามเปนสมุนไพรขับลม 

…………17. ลูกประคบสมุนไพร มีสวนประกอบท่ีสํา คัญชวยบรรเทาอาการปวดเม่ือย คลายเสนเอ็น คือ ไพล 

…………18. ในการนวดคลายความปวดเม่ือย ไมมีขอหามใดๆ ในการนวด 

…………19. การอบสมุนไพร ไมมีขอหามใดๆ ในการอบ 

………….20. การประคบสมุนไพร เม่ือเกิดอาการบาดเจ็บ ปวด บวม อักเสบ ประคบไดทันที 

แบบประเมิน 

๘. การปองกันและแกไขปญหาเอดส  
ใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอท่ีเห็นวาผิด 

………….1. ถุงยางอนามัยสามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีได 

………….2. ผูท่ีใชเข็มฉีดยารวมกันเสี่ยงตอการติดเอดส 

………….3. คนท่ีมีคูนอนหลายคน มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส 

………….4. การกินอาหารรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวีสามารถทําใหติดเชื้อเอชไอวีได 

………….5. ยุงเปนพาหะนําเชื้อเอดสได 

………….6. ผูปวยเอดสมักเจ็บปวยและออนแอกวาคนปกติ 

………….7. ปจจุบันยังไมมียารักษาโรคเอดสใหหายขาดได 

…………8. เชื้อเอชไอวีทําลายภูมิตานทานทําใหเกิดการเจ็บปวย 

…………9. แมท่ีติดเชื้อเอดสสามารถแพรเชื้อสูทารกในครรภได 

…………10. คนท่ีติดเชื้อเอชไอวีแลวแตยังไมมีอาการ สามารถแพรเชื้อได 

…………11. คนรางกายแข็งแรงออกกําลังกายประจําจะไมติดเชื้อเอชไอวี 

…………12. การกอดและจับมือกับผูติดเชื้อเอดสจะทําใหไดรับเชื้อเอดสได 



…………13. เชื้อเอชไอวี จะตรวจพบไดในเลือดภายหลังการรับเชื้อ 6 สัปดาห 

…………14. การเจาะหูหรือสักผิวหนังท่ีใชเข็มรวมกันทําใหติดเอดสได 

………..15. การหลั่งขางนอกเปนวิธีหนึ่งท่ีสามารถลดการติดเชื้อเอชไอวีได 

………..16 คนท่ีเรามองเห็นวามีสุขภาพรางกายแข็งแรงอาจเปนคนท่ีมีเชื้อเอชไอวีได 

………..17. การบังคับตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี เปนการละเมิดสิทธิ 

………..18. การเผยแพรความรูเรื่องเอดสเพ่ือใหเกิดความตระหนักเปนวิธีหนึ่งท่ีจะลดการแพรระบาดของเชื้อ

เอชไอวีได 

…………19. การปองกันเอดสใชงบประมาณนอยกวาการรักษา 

 

แบบประเมิน 

๙. เช่ียวชาญดานการจัดการสุขภาพชุมชน 

คําชี้แจงคําถามท้ังหมด20ขอใหกาเครื่องหมาย √ หนาขอท่ีทานเห็นวาถูกตอง และกาเครื่องหมาย X หนาขอ

ท่ีเห็นวาผิด 

...........1.นักจัดการสุขภาพชุมชน คือ ผูท่ีสามารถนําพาชุมชนใหวิเคราะหปญหาสุขภาพชุมชน แลวนําสู

กระบวนการวางแผนสุขภาพ พรอมท้ังสามารถเชื่อมประสานภาคีเครือขายท้ังภายใน ภายนอกชุมชนในการ

สนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน และติดตามประเมินผล 

...........2.นักจัดการสุขภาพท่ีดี ตองรูจักแสวงหาความรู เทคโนโลยีดานสุขภาพและปรับประยุกตใชให

เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง 

...........3.ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน เปนสิ่งจําเปนในการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน 

...........4.กลไก 3 ประสานในการขับเคลื่อนการจัดทําแผนสุขภาพชุมชน ไดแก ภาคประชาชน ประกอบดวย 

กํานัน ผูใหญบาน อสม. กรรมการหมูบาน และประธานกลุมอาชีพในชุมชน 

...........5.กระบวนการจัดการสุขภาพชุมชนมี 4 ข้ันตอนไดแก การวิเคราะหและประเมินสถานการณ, การ

กําหนดจุดหมายปลายทาง (การสรางวิสัยทัศนรวม), การสรางแผนงานโครงการแกไขปญหาสุขภาพชุมชน

(ทางเดินไปสูจุดหมายปลายทาง) และการประเมินผล ควบคุมกํากับ การติดตามและการจัดการความรู 

...........6.กระบวนการสําคัญในการนําแผนงาน/โครงการดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ คือ การมีสวนรวมของ 

ชุมชนในการวางแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน และสรางความเขาใจแกผูปฏิบัติพรอมท้ังการประชาสัมพันธใหคน

ในชุมชนทราบอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีจะดําเนินกิจกรรมในแผนงาน/โครงการ 

...........7. เม่ือมีการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการแลว นักจัดการสุขภาพชุมชนตองมีการติดตาม

ประเมินผลโครงการเม่ือสิ้นกิจกรรม/โครงการตามแผนสุขภาพชุมชนเทานั้น 

...........8. การติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการสามารถดําเนินการไดระหวางการดําเนินงาน เพ่ือนํา

ขอมูลไปปรับปรุงกระบวนการทํางานใหสําเร็จตอไป 

...........9. ขอมูลพ้ืนฐานท่ีดีสามารถเปนเครื่องมือในการตัดสินใจในการใหการสนับสนุนแผนงาน / โครงการ

ของผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



...........10.การติดตามความกาวหนาของแผนงาน / โครงการท่ีดี ควรมีการกําหนดไวในเวทีการประชุม

ประจําเดือนของหมูบาน 

...........11.กลุมเหมายในการรวมจัดทําแผนสุขภาพชุมชน คือ ผูนําชุมชน อสม. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เชน บุคลากรสาธารณสุข พัฒนาชุมชน เปนตน 

...........12. นักจัดการสุขภาพไดมีการประชาคมหมูบานจัดทําแผนสุขภาพชุมชนเสร็จแลว ควรมีการประชา

พิจารณแผนสุขภาพชุมชนใหประชาชนในหมูบานรับทราบ และแสดงความคิดเห็นกอนนําเสนอตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตอไป 

...........13. งบประมาณพัฒนาดานสุขภาพในชุมชนมีเพียงกองทุนหลักประกันสุขภาระดับพ้ืนท่ีเทานั้น 

..........14. อสม.พรพรรณ ไดนําเสนอขอมูลผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีถูกทอดท้ิง ไมสามารถดูแล

ตนเองได 2 คน ในเขตรับผิดชอบเสนอในเวทีประชาคมจัดทําแผนสุขภาพของชุมชน เบื้องตน ผูนําชุมชนและ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดไปเยี่ยมเยียนใหการชวยเหลือ พรอมกับเสนอแผนเขาสูสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหการชวยเหลือตอไปแสดงวา อสม.พรพรรณเปนนักจัดการสุขภาพท่ีดีได 

...........15.อสม.สมศักดิ์ มีหญิงหลังคลอดในความรับผิดชอบ 3 คน ดวยความเปน อสม.ชายไมกลาเขาไปดูแล

ใหคําแนะนําหญิงหลังคลอด จึงประสานนางอรวรรณ ทีมีลูกชายอายุประมาณ 1 ป สุขภาพแข็งแรง กินนมแม

อยางเดียวจนครบ 6 เดือนเปนผูแนะนําใหความรูแกหญิงหลังคลอดท้ัง 3 คน แทนตนเอง 

...........16. แผนงาน/โครงการ สามารถแบงได 3 ระดับ คือ 1)ชุมชนสามารถดําเนินการเองได เชน การ

กําหนดมาตรการทางสังคม 2)การประสานความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การพัฒนาศักยภาพ

แกนนําในการดูแลสุขภาพผูปวยเบาหวาน-ความดันโลหิตสงู  3)การขอรับการสนับสนุนจากองคกรท่ีเก่ียวของ

ถึงจะสามารถดําเนินการได เชน การจัดชื้อเครื่องพนหมอกควัน เปนตน 

...........17.ทุนท่ีสําคัญของชุมชน นอกจากการระดมทุนจัดทําเปนกองทุนในการจัดการสุขภาพชุมชนแลว 

ชุมชนยังมีภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ เชน หมอยาพ้ืนบาน ผูปวยท่ีสามารถดูสุขภาพตนเองไดอยางปกติสุข 

เปนทุนสําคัญในการดูแลสุขภาพท่ีนักจัดการสุขภาพตองนําไปใชในการดูแลสุขภาพชุมชน 

...........18.อสม.บุญหลาย สุมตรวจลูกน้ํายุงในภาชนะใสน้ําของบานกํานัน ไมกลาปรับเงิน ตามมาตรการสังคม 

เพราะกลัววากํานันจะไมพอใจ 

...............19.การท่ี อสม. แสวงหาความรูและการเขารวมศึกษาดูงาน และนําไปปรับปรุงการทํางานของชุมชน

ได ทําให อสม.สามารถเปนนักจัดการสุขภาพท่ีดีได 

...............20.อสม.บุญชวย เปนผูนําพา อสม.ในหมูบาน นําเสนอผลงานของตนเองอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

และนําขอมูลไปปรับปรุงการทํางานรวมกัน อสม.บุญชวยเปนนักจัดการสุขภาพท่ีดี 

 

แบบประเมิน 

สาขาท่ี 10 สาขานมแม สายใยรักแหงครอบครัว 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หรือ X  หนาขอความตอไปนี้ 

............... 1. หญิงตั้งครรภควรมาฝากครรภทันทีเม่ือรูวาตั้งครรภ โดยใหพาสามีมาดวย 



............... 2. ภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภท่ีตองรีบมาสถานบริการสาธารณสุขทันที ไดแกอาการดังนี้ 

ลูกดิ้นนอยกวา 10 ครั้งใน 1 วัน (เม่ือตั้งครรภได 32 สัปดาหข้ึนไป) 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

ผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ คือการแนะนําไมใหใชนมผสมเลี้ยงทารกแรกเกิด – 2 ป หรือมากกวานั้น 

............... 8. การเฝาระวังภาวะโภชนาการ โดยการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กแรกเกิดถึง 5 ปทําใหทราบวา 

หากน้ําหนักนอยแสดงวาแสดงวาไดรับอาหารไมพอหากเตี้ยกวาปรกติแสดงวาไดรับอาหารไมพอเปนเวลานาน 

............... 9. งานอนามัยแมและเด็กตองประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอ 

...............10. อสม.เปนผูนําในการขับเคลื่อนชุมชนเพ่ือสงเสริมใหสามีพาหญิงตั้งครรภไปฝากครรภทันทีเม่ือรู

วาตั้งครรภ และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงเสริมใหพอ – แม และผูเลี้ยงดูเด็ก เลานิทาน เลนกับลูก 

เปนแบบอยางท่ีดีแกเด็ก 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 


