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ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) 

 
 

เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุขและเครือขายศูนยวิชาการเขต 9 นครราชสีมา ซ่ึงประกอบดวยศูนยวิชาการของ

กรมตางๆ ในกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 9 นครราชสีมา ไดรวมมือกันนําหลักการ

สาธารณสุขมูลฐาน (PHC) มาพัฒนาเปน “ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.)” และเปนความโชคดีที่ปรมาจารย

เกาแกทาง PHC ไดใหการสนับสนุนการดําเนินโครงการตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) ของเขตสุขภาพที่ 9 

นครราชสีมา ดวย คือ นายแพทยอมร นนทสุต นายแพทยอุทัย สุดสุข และนายแพทยไพจิตร ปวะบุตร ซ่ึงเคยดํารงตําแหนง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเปนปูชนียบุคคล ที่มีบทบาทนําในการดําเนินงานเก่ียวเน่ืองกับงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary 

Health Care: PHC)เม่ืออาจารยทั้ง 3 ทาน เกษียณอายุราชการ ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิ โดยมีผลงานสําคัญ คือ 

1. นายแพทยอมร นนทสุต : “มูลนิธิแสงสิทธิการ” ไดสนับสนุนตอยอดงานสาธารณสุขมูลฐานและเครื่องมือในการ

บริหารจัดการ “แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (SRM)” และการหาคากลางในระดับตางๆ ฯลฯ 

2. นายแพทยอุทัย สุดสุข : “มูลนิธิอุทัย สุดสุข” ดําเนินงานโครงการ “สุขภาพดีวิถีพุทธ” “สุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย”  

3. นายแพทยไพจิตร ปวะบุตร : “มูลนิธิไพจิตร ปวะบุตร” ที่ตั้งอยูจังหวัดนครราชสีมา ดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน สู

การพัฒนาสุขภาพดีถวนหนาอยางยั่งยืน (สด.ถย.) ตําบลจัดการสุขภาพตนเอง (ตสต.) รางวัลสาธารณสุขดีเดน อสม.ดีเดน ฯลฯ 

มีแนวนโยบายใหความสนับสนุนงานของกระทรวงสาธารณสุขอยางตอเน่ือง โดยมีหลักการดังน้ี 

1. สนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูในปจจุบัน โดยสนับสนุนการทํางาน ใหมีทั้งปริมาณและมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้นตอประชาชน  

2. การสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจ โดยการใหรางวัลประกาศเกียรติคุณ ใหศักดิ์ศรี แกเจาหนาที่สาธารณสุข อสม. 

และบุคคลอ่ืนๆ  

3. สนับสนุนกลยุทธและวิธีการแนวคิดใหม โดยเฉพาะหลักการสาธารณสุขมูลฐาน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนางานใหสําเร็จ และมีคุณภาพที่ยั่งยืนตอประชาชน 

4. สนับสนุนงานอ่ืนๆ ของพื้นที่ หรือผูปฏิบัติงานเห็นควรวาจะดําเนินงาน 

ดวยเหตุน้ี จึงมีการบูรณาการตามแนวคิดและความประสงคของอาจารยทั้ง 3 ทาน คือ การดําเนินงาน “ตําบลจัดการ

สุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.)” โดยผูมีสวนเก่ียวของทั้งในสวนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมวิชาการของ

กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.), กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ ที่ไดดําเนินการอยูแลว จึงสามารถบูรณาการงานไดอยางตอเน่ือง 

 

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สําเรงิ  แหยงกระโทก 

รองประธานมลูนิธิไพจิตร ปวะบุตร 

ประธานกรรมการสรางการมีสวนรวม อปท/สปสช. 
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ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) 

คําวา “ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ” หรือเรียกยอๆ วา “ตจบ.” หมายถึง ตําบลที่มีกระบวนการสราง

สุขภาพที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ทองถิ่น และทุกๆภาคสวนในทองถิ่นที่มีการบูรณาการรวมกัน ชวยกัน

คนหา หรือกําหนดปญหาสุขภาพ กําหนดอนาคต ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาดานสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรม

ตางๆ ไดดวยตนเอง ดวยความตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกสาธารณะ โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวมและเรียนรูรวมกัน มีการ

สงเสริมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน โดยการลดรายจาย เพิ่มรายได เพื่อการพึ่งพาตนเองและรักษาส่ิงแวดลอม ทั้งน้ีเพื่อลดปญหาและ

ปจจัยเส่ียงในดานพัฒนาการเด็ก อุบัติเหตุ โรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ผูสูงอายุและปญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให

ประชาชนมีสุขภาพดีและยั่งยืน หรือพูดยอๆ คือในพื้นที่ระดับตําบล มีความรวมมือกันทุกภาคสวน คือ บวร.สอ.(บาน วัด 

โรงเรียน สวนราชการตางๆ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อคนหาปญหาดานสุขภาพ และรวมกันวางแผนแกไขปญหา 

พัฒนาปรับปรุงทุกดานที่เก่ียวของกับสุขภาพใหดีขึ้น โดยบูรณาการกันทั้งแรงกาย แรงใจ งบประมาณและดานอื่นๆ เพื่อให

ประชาชนและส่ิงแวดลอมในตําบลของตนเอง มีสุขภาพดีและยั่งยืนตลอดไป โดยมีภาพการบูรณาการใน “ตําบลจัดการสุขภาพ

ตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.)” ที่ทุกภาคสวนไดดําเนินการอยูแลวยังมีเหมือนเดิม เพียงแตนํามาบูรณาการและนําอัตลักษณของ

ทุกภาคสวน มารวมจัดการสุขภาพประชาชนแบบบูรณาการในระตําบล ใหเกิดภาพความฝน ความหวังการพัฒนารวมกัน ใหเกิด

งานสุขภาพระดับตําบลที่เขมแข็ง มีคุณภาพประสิทธิภาพตอไป 

 
 ภาพลักษณ (Scenario) ของตําบลจัดการสุขภาพดวยตนเองแบบบูรณาการ (ตจบ.) ที่ทุกคนฝนรวมกันแสดงเปน

ภาพลักษณหรืออาจจะเรียกวาตัวชี้วัด กลุมใหญๆได 3 กลุม 7 หมวด (3ก.1 ข. 3 ส.) และขยายเปนตัวชี้วัดยอยๆ จํานวน 30 ขอ 

และใหนํ้าหนักเปนคะแนนได 100 คะแนนดังน้ี 
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เกณฑตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ แบงเปน 3 กลุม 7 หมวด 30 ตัวช้ีวัด (100 คะแนน)  

กลุมที่ 1: 3 ก: กรรมการ กองทุน กิจกรรม (70คะแนน) 

หมวด 1: คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับตําบล (4ขอ12 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

1 มีองคประกอบของ

คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ

ระดับตําบลจาก บวรสอ.  

3 คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับตําบล (Health team) หมายถึง บุคคลที่

มีสวนรวมในการจัดระบบสุขภาพตําบล ทั้งทีมภายในหนวยงาน ระหวาง

หนวยงาน และภาคีสวนตางๆ  

1. ไมมีกรรมการ/คําส่ังแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร 0 คะแนน 

2. มีกรรมการและคําส่ังแตงตั้งครอบคลุม บาน วัด โรงเรียน สวนราชการ 

อปท. (บวรสอ.) นอยกวา 5 ภาคี ให 2 คะแนน  

3. มีกรรมการและคําส่ังแตงตั้งครอบคลุม บาน วัด โรงเรียน สวนราชการ 

อปท (บวรสอ.) มากกวา 5 ภาคี ให 3 คะแนน 

2 มีการมอบหมาย/กําหนด

บทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการ

พัฒนาสุขภาพระดับตําบล 

3 หลักฐาน คําส่ังมอบหมายงาน/ รายงานการประชุมที่มีการมอบหมายงาน คําส่ัง

แตงตั้งอนุกรรมการ/ คณะทํางาน 

เกณฑการใหคะแนน  

1. ไมมีการกําหนดบทบาทฯ หรือกําหนดไมชัดเจน ให 0 คะแนน 

2. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ตามคําส่ังแตงตั้งชัดเจน 3 คะแนน 

3 คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ

ระดับตําบลมีบทบาทในการ

จัดการสุขภาพแบบครบวงจร 

(วิเคราะหปญหา/วางแผน/รวม

ขับเคล่ือนกิจกรรม/ประเมินผล) 

3 การจัดการสุขภาพแบบครบวงจร หมายถึง ครอบคลุมกระบวนการวิเคราะห

ปญหา/วางแผน/รวมขับเคล่ือนกิจกรรมและประเมินผล  

หลักฐาน ดูจากลายเซ็นผูเขารวมประชุม 

เกณฑการใหคะแนน  

1.ไมมีการวิเคราะหปญหา/วางแผนกิจกรรมและประเมินผล ให 0 คะแนน 

2. กรรมการมีความรู การวิเคราะหปญหา/วางแผน/รวมขับเคล่ือนกิจกรรมและ

ประเมินผล ให 1 คะแนน 

3. กรรมการมีความรู และมีสวนรวมวิเคราะหปญหา/วางแผน/รวมขับเคล่ือน

กิจกรรมและประเมินผล ให 3 คะแนน 

4 คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ

ระดับตําบลมีการประชุมอยาง

ตอเน่ืองปละ 3 ครั้ง 

3 หลักฐาน ดูจากลายเซ็นผูเขารวมประชุม 

เกณฑการใหคะแนน  

1. ไมมีการประชุมเลย ให 0 คะแนน 

2. มีการประชุมไมครบ 3 ครั้ง/ ป จํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมตั้งแต 

80 % ขึ้นไป ให 2 คะแนน  

3. มีการประชุมครบ 3 ครั้ง/ ป จํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมตั้งแต 80 

% ขึ้นไปทุกครั้ง ให 3 คะแนน 

 รวม 12 คะแนน 
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หมวด 2: กองทุนหลักประกนัสุขภาพในทองถิ่นหรือพื้นที่ (6 ขอ 18 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

5 มีการเลือกตั้งแตงตั้ง และมีการ

ทบทวนรายชื่อกรรมการกองทุน

หลัก ประกันสุขภาพในทองถิ่น

หรือพื้นที่ตามระเบียบ สปสช.  

3 หลักฐาน ดูจากคําส่ัง วาระการประชุม 

เกณฑการใหคะแนน  

1.มีการเลือกตั้งและแตงตั้งตามระเบียบ สปสช. ให 2 คะแนน 

2.มีการเลือกตั้งและมีการทบทวนรายชื่อกรรมการกองทุนฯทุกๆปให 3 คะแนน 

6 มีการกําหนดหวงเวลาการอนุมัติ

งบประมาณกองทุนฯใหแก

ผูจัดทําโครงการของบประมาณ

ไมนอยกวาปละ 3 ครั้ง 

3 หลักฐาน แผนงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 

เกณฑการใหคะแนน  1.มีการกําหนดปละ 1 ครั้ง ให 1 คะแนน 

2.มีการกําหนดปละ 2 ครั้ง ให 2 คะแนน 

3.มีการกําหนดปละ 3 ครั้ง ให 3 คะแนน 

7 มีการสนับสนุนงบประมาณใหแก 

กลุมหรือองคกร ภาคประชาชน  

3 หลักฐาน แผนงานโครงการที่ไดรับการอนุมัติ 

เกณฑการใหคะแนน 1.มีการสนับสนุนงบประมาณมากกวา 20% ให 1 คะแนน 

2.มีการสนับสนุนงบประมาณมากกวา 30% ให 2 คะแนน 

3.มีการสนับสนุนงบประมาณมากกวา 40% ให 3 คะแนน 

8 มีการใชจายเงินกองทุนเพื่อ

พัฒนาตําบลตนเอง 

3 หลักฐาน รายงานการใชจายงบประมาณ 

เกณฑการใหคะแนน 1.มีการใชจายงบประมาณ<50% ให 0 คะแนน 

2.มีการใชจายงบประมาณ<80% ให 1 คะแนน 

3.มีการใชจายงบประมาณ>80% ให 2 คะแนน 

4.มีการใชจายงบประมาณ>90% ให 3 คะแนน 

9 มีแผนงานโครงการ จัดกิจกรรม

เพื่อการดูแล 5 กลุมวัยและ 3 

กลุมปญหา 

3 หลักฐาน เอกสารขอตกลงแผนงาน โครงการ ประจําปเอกสารการรับจายเงิน 

เกณฑการใหคะแนน   1. มี 3 กลุมให 1 คะแนน 

2. มี 4 กลุมให 2 คะแนน   3. มี 5 กลุมขึ้นไปให 3 คะแนน 

10 มีการจัดทํารายงานดานการเงิน

ตามเกณฑรายเดือน/ ไตรมาส 

(1) รายงานหนวยงานที่เก่ียวของ 

(2) เสนอตอกรรมการฯ 

3 หลักฐานรายงานการประชุม, รายงานการเงิน, สําเนาหนังสือสงรายงาน 

เกณฑการใหคะแนน  

1. มีหลักฐาน 1 ขอ ให 1 คะแนน  

2. มีหลักฐานครบ ให 3 คะแนน  

 รวม 18 คะแนน 

หมวด 3: กิจกรรมการดูแลสุขภาพ 8 กิจกรรมสําคัญของพื้นที่   (8 ขอ 40คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

   หลักฐานดูเอกสาร รายงานผลการดําเนินงาน 

11 กลุมแมและเด็ก (หญิงตั้งครรภมี

ความเส่ียง/พัฒนาการเด็กสมวัย) 

- MCH  

- พัฒนาการเด็กสมวัย (คัด

กรองและกระตุน) 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5 เกณฑการใหคะแนนมีกระบวนการการดูแลสุขภาพกลุมวัยเรียนในชุมชนอยาง

ครบวงจร (PDCA)  

1.มีวงจรหรือกระบวนการพัฒนาแผนงานโครงการ :Plan (1 คะแนน) 

2.มีกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ :Do (2 คะแนน) 

3.มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

:Check (1 คะแนน) 

4.มีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ
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มีนวัตกรรม:Act (1 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

12 กลุมวัยเรียน การชวยเหลือและ

แกไขเด็กที่มีภาวะผิดปกติ  

- Defect ที่มีผลตอการเรียนรู 

- สายตา LD/IQ/EQ 

- เด็กอวน 

5 เกณฑการใหคะแนนมีกระบวนการการดูแลสุขภาพกลุมวัยเรียนในชุมชนอยาง

ครบวงจร (PDCA)  

1.มีวงจรหรือกระบวนการพัฒนาแผนงานโครงการ :Plan (1 คะแนน) 

2.มีกระบวนการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ :Do (2 คะแนน) 

3.มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

:Check (1 คะแนน) 

4.มีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ือง และ

มีนวัตกรรม:Act (1 คะแนน) 

13 กลุมวัยรุน  

- วัยรุนตั้งครรภกอนวัยอันควร 

- แอลกอฮอล/ บุหรี่ 

5 

14 กลุมวัยทํางาน (คัดกรอง/

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม) 

- CKD Clinic 

- NCD คุณภาพ 

- เบาหวาน /ความดัน 

5 

15 กลุมผูสูงอาย/ุผูพิการ  

-  ศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพ

ผูสูงอายุ และคนพิการ 

-  LTC 

5 

16 อนามัยส่ิงแวดลอม 

1. อปท.มีระบบบริการอนามัย

ส่ิงแวดลอม (EHA) 

2. สถานบริการสาธารณสุข  

ลดโลกรอน และการจัดการ 

ขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ   

3. ครัวเรือน ชุมชน ไดมาตรฐาน

บานสะอาดฯ 

5 

17 สุขภาพจิต : สุขภาพดี วิถีธรรม 

วิถีไทย โดยการปฏิบัติ 3ส. 3อ. 

1น.  

5 

18 ปญหาของพื้นที/่นโยบาย 

- อุบัติเหตุ/ EMS 

- ไขเลือดออก 

- เด็กจมนํ้า ยาเสพติด 

- โรคประจําถิ่น ฯลฯ 

 

 รวม 40 คะแนน 
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กลุมที่ 2 : 1 ข : ขอมูลขาวสารและสาระสนเทศ หมวด 4: ขอมูล ขาวสารและสารสนเทศ (3 ขอ 12 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

19 ตําบลมีฐานขอมูลสุขภาพบุคคล

ในพื้นที่ 

8 หลักฐานดูเอกสาร ฐานขอมูลชองทางการส่ือสาร เชน ระบบจัดเก็บ สงตอ หรือ

เชื่อมโยงขอมูลเพื่อการสืบคน 

เกณฑการใหคะแนน มีขอมูลพื้นฐานครบ 8 กิจกรรมใหกิจกรรมละ 1 คะแนน 

1. กลุมแมและเด็ก – หญิงตั้งครรภที่มีความเส่ียง - MCH - พัฒนาการเด็กสมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. กลุมวัยเรียน การชวยเหลือและแกไขเด็กที่มีภาวะผิดปกติ -  Defect ที่มีผล

ตอการเรียนรูสายตา LD/IQ/EQ เด็กอวน 

3.กลุมวัยรุน – วัยรุนตั้งครรภกอนวัยอันควร, แอลกอฮอล/บุหรี่ 

4.กลุมวัยทํางาน (คัดกรอง/ปรับเปล่ียนพฤติกรรม) CKD Clinic, NCD  คุณภาพ 

เบาหวาน ความดัน 

5.กลุมผูสูงอาย/ุ คนพิการ – LTC ศูนยพัฒนา/ฟนฟูคุณภาพ ผูสูงอายุ คนพิการ 

6. สุขภาพจิต : สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย  

7.กลุมปญหาของพื้นที/่ นโยบาย – อุบัติเหตุ/ EMS, ไขเลือดออก, ยาเสพติด 

และ 8.ส่ิงแวดลอม 

20 มีศูนยบริการขอมูลขาวสาร 2 หลักฐานดูศูนยบริการ เอกสาร ในหนวยบริการ ศสมช.ในชุมชน, ศูนยสาร 

สนเทศ อปท. โรงเรียน วัด ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ฯลฯ 

เกณฑการใหคะแนน 

1. มีผูรับผิดชอบ มีการจัดบริการขอมูลขาวสาร ให 1 คะแนน 

2. มีชองทางบริการขอมูลขาวสารที่หลากหลาย ประชาชนเขาถึง มีบันทึกการใช

บริการ และมีการ ประเมินความพึงพอใจ การรับรูขอมูล ให 2 คะแนน 

21 มีศูนยรับเรื่องรองเรียน  

รองทุกข  

 

2 หลักฐานที่ตั้งศูนยบริการ และเอกสาร ในหนวยบริการ ศูนยรับเรื่องรองเรียนใน

ชุมชน หรืออปท. 

เกณฑการใหคะแนน 1.มีคณะกรรมการ มีผูรับผิดชอบ ให 1 คะแนน 

2.มีการจัดระบบบริการและการจัดการรับเรื่องฯ เรื่องรองเรียนไดรับการสงตอ 

หรือแกไข ให 2 คะแนน 

 รวม 12 คะแนน 

 

กลุมที่ 3 : 3 ส : สรางความรวมมือ/ส่ือสาร/สูความย่ังยืน  (18 คะแนน) หมวด 5 สรางความรวมมือ (3 ขอ 6 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

 สรางความรวมมือ  แนวทางประเมิน : สอบถามหรือสัมภาษณ หรือสนทนากลุมกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในทองถิ่นหรือพื้นที่ อยางนอย 8 คน หรือ

พิจารณาจากขอมูลการนําเสนอ รายงานเอกสารฯลฯ  

22 มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม

ดังน้ี - การจัดทําแผน 

   - จัดกิจกรรมสุขภาพ 

   - วางระบบสุขภาพ 

2 หลักฐานรายชื่อผูเขารวมประชุมฯเอกสาร ภาพถาย 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีสวนรวม ให 0 คะแนน 

2. มีสวนรวม นอยกวา 2 กิจกรรม ให 1 คะแนน 

3. มีสวนรวมครบ 3 กิจกรรม ให 2 คะแนน 
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ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

23 มีการระดมทุนจากภาคสวน  

เพื่อพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ 

2 หลักฐานรายการ/ ทะเบียน บันทึกรายการสมทบทุน เงิน ของ 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีการสมทบ ให 0 คะแนน 

2. มีการสมทบนอยกวาหม่ืน ให 1 คะแนน  
3. มีการสมทบมากกวาหม่ืน ให 2 คะแนน 

24 มีการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย

เพื่อบริหารจัดการสุขภาพชุมชน –  

5 กลุมวัย, หมอครอบครัว CM.อสค. 

อสม. อสร. อสว. อผส. จิตอาสา  

2 หลักฐานทําเนียบ ทะเบียนรายชื่อ 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีเครือขาย หรือนอยกวา 4 กลุม ให 0 คะแนน 

2. มีเครือขายครบอยางนอย 4 กลุมขึ้นไป ให 1 คะแนน 

3. เครือขาย 4 กลุมขึ้นไปไดรับการพัฒนาศักยภาพให 2 คะแนน 

 รวม 6 คะแนน 

หมวด 6 ส่ือสาร : สรางความรับรู ความเขาใจ ความสนใจของชุมชน (3 ขอ 6 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

25 มีการประชาสัมพันธเพื่อการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

กลุมเปาหมาย ติดประกาศหรือ

ปายประชาสัมพันธ 

2 หลักฐานมีเอกสาร/ ขอมูลเน้ือหาการประกาศมีตารางบันทึกผูรับผิดชอบการ

ประกาศมีภาพ/ปายประชาสัมพันธมีการติดประกาศ 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีให 0 คะแนน 

2. มี 1 ขอให 1 คะแนน  3. มี 2-3 ขอให 2 คะแนน 

26 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน

ส่ือตางๆ  

2 หลักฐาน ขอดูหลักฐานการเผยแพร 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีให 0 คะแนน 

2. มี 2 ชองทางให 1 คะแนน 3. มากกวา 2 ชองทางให 2 คะแนน 

27 มีการประเมินความพึงพอใจและ

การรับรูขาวสารของประชาชน 

2 หลักฐาน เอกสารการสํารวจ /การสรุปผลการสํารวจ/แผนพัฒนา 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีการดําเนินการ ให 0 คะแนน 

2. มีการสํารวจความพึงพอใจ ให 1 คะแนน 

3. มีการสํารวจ สรุปผลการสํารวจและนําไปจัดทําแผน ให 2 คะแนน 

 รวม 6 คะแนน 

หมวด 7 สูการย่ังยืน (3 ขอ 6 คะแนน) 

ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

28 มีขอตกลงหรือมาตรการทาง

สังคม หรือนโยบายสาธารณะ 

ดานการจัดการสุขภาพของ

ประชาชนในตําบลหรือพื้นที่ 

2 หลักฐาน 1. มีเอกสารขอมูล บันทึกขอตกลง 2. มีภาพปายประชาสัมพันธ 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีให 0 คะแนน 

2. มีกฎระเบียบขอบังคับ ให 1 คะแนน 

3. มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติดานสุขภาพ มีมาตรการทางสังคม/ ธรรมนูญสุขภาพ

ตําบล ให 2 คะแนน 

29 มีกระบวนการในการชื่นชมและ

แลกเปล่ียนเรียนรูของชุมชนและ

เครือขายสุขภาพไดแก การถอด

บทเรียน, นวัตกรรม, Best 

Practice, Telling Story, เวที

แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

2 แหลงขอมูล: แผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดําเนินงานเม่ือส้ินสุด

โครงการของผูรับผิดชอบโครงการ 

เกณฑการใหคะแนน 1. ไมมีเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ให 0 คะแนน 

2. มีเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ให 1 คะแนน 

3. สามารถเปนแหลงเรียนรู/ศึกษาดูงานแกพื้นที่อ่ืนๆ โดยตองมีบันทึก/ภาพผูมา

เรียนรู/ศึกษาดูงานและมีเอกสาร/ส่ิงพิมพเผยแพร ให 2 คะแนน 
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ขอ เกณฑ/ ตัวช้ีวัด คะแนน คํานิยาม/แนวทางประเมิน 

30 มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  2 หลักฐาน เอกสาร /รายงานผลการดําเนินงาน 

เกณฑกรใหคะแนน 

1. ไมมีการไปแลกเปล่ียนเรียนรูกับหนวยงานอ่ืน ให 0 คะแนน 

2. มีหนวยงานอ่ืนมาแลกเปล่ียนเรียนรู ให 1 คะแนน 

3. เปนศูนยการเรียนรูและมีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูให 2 คะแนน 

 รวม 6 คะแนน 

 รวมคะแนนทั้งส้ิน 100  คะแนน 

 

โครงสรางการบริหารตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ(ตจบ.) 

เขต

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

คปสข., อปสข., 

คณะกรรมการเครือขายศูนยวิชาการเขต

คณะกรรมการ ตจบ. ระดับ

กระทรวง (ประชารัฐ)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ระดับจังหวดัแบบบูรณาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

คณะกรรมการระบบสุขภาพ

อําเภอ (DHS)

คณะกรรมการพัฒนาระบบ

สุขภาพระดับตําบล

สปสช.

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับ

ทองท่ีและทองถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข

- กรมอนามัย

- กรมสุขภาพจิต
- กรมวิทยาศาสตรการแพทย
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- กรมควบคุมโรค

- วิทยาลัยพยาบาลฯ

อบต., เทศบาล, รพ.สต., อสม., ผูนําชุมชน

ผูนําภาคประชาชน, บวรสอ. (บาน วัด โรงเรียน สวนราชการ อปท.)

สุขภาวะดี

3 มูลนิธิ

อมร - SRM, คากลาง

อุทัย  - สุขภาพดีวิถีไทย  

ไพจิตร - สดถย./ คนดีฯ

หมูบาน

ครอบครัว

ประชาชน

คณะกรรมการดําเนินโครงการ

บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงาน

สาธารณสุขเขต 9

ผูนําชุมชน, จิตอาสา, ครู, พระ, 

ปราชญชาวบาน, FCT, อสม, อสว., อสร.,อสผ., อสค. (กสค.)

หนวยงานอ่ืนๆ

ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัย

กระทรวงสาธารณสุข, สปสช. 
ระดับ

กระทรวง

 
 



ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สําเรงิ  แหยงกระโทก 

 หนา 9 
 

ปจจัยความสําเร็จ ตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ(ตจบ.) 

1. มีการดูแลสุขภาพ 8 กิจกรรมสําคัญของพื้นที่ โดยใชกระบวนการของการทํางานตามวงจรการพัฒนาPDCA 

(Deming Cycle)  

2. มีภาพลักษณเสริม 3 ก.1 ข. 3 ส.  

3. มีการประสานการดําเนินงาน แบบมีสวนรวม จากหนวยงานตางๆ โดยการบริหารงานราชการในสวนภูมิภาค ใน

นามของผูวาราชการจังหวัด สู อําเภอ ตําบล หมูบาน  

4. มีการสนับสนุนงบประมาณการทํางานที่พอเพียง ที่สําคัญมาก คืองบประมาณจากกองทุนตําบลที่เรียกวา กองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มาพัฒนาแผนงานโครงการดานการสงเสริมสุขภาพ หรือพัฒนาตําบล

จัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ ใหเกิดความยั่งยืนตอเน่ือง 

5. ปจจัยอื่นๆ ไดแก ลักษณะของปจเจกบุคคล หรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วัฒนธรรม คานิยม อ่ืนๆ ที่เปนปจจัย

สงผลตอการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ  

 

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.สําเรงิ   แหยงกระโทก 

22 ธันวาคม 2559 


