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(ร่าง)
ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน(Community Approach : Setting Package) 

และชุดกิจกรรมธนาคารวิถีธรรม วิถีไทย (Human  Approach)
 "สาธารณสุขยคุใหม่  สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร



รหัส
ความดี

รายการความดี ค่าความดี
      ผู้รบัรอง 
      (ลงนาม)

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม การรกัษาศีล พระ/ผู้น ำชุมชน

1 เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ พระ/ผู้น ำชุมชน
2 เว้นจำกกำรลักทรัพย์ พระ/ผู้น ำชุมชน
3 เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม พระ/ผู้น ำชุมชน
4 เว้นจำกกำรพูดปด  พูดจำส่อเสียด พระ/ผู้น ำชุมชน
5 เว้นจำกกำรเสพส่ิงมึนเมำ บหุรี สุรำ ยำเสพติด พระ/ผู้น ำชุมชน
6 เว้นจำกกำรเล่นกำรพนัน พระ/ผู้น ำชุมชน
7 กำรใหอ้ภัยผู้อื่น ผู้น ำชุมชน

ด้านประโยชน์ส่วนรว่ม การเสียสละ การเข้ารว่มกิจกรรมในชุมชน สิ่งแวดล้อม
8 กำรเสียสละแรงงำน (ท ำควำมสะอำดวัด/โรงเรียน/ที่สำธำรณะประโยชน,์ร่วมประชุม

หมู่บำ้น
ผู้น ำชุมชน

9 กำรบริจำคทรัพย์ ผู้น ำชุมชน
10 กำรบริจำคโลหติ ผู้น ำชุมชน
11 กำรถือศีลปฎิบติัธรรม เข้ำวัด

รักษำควำมสะอำดหน้ำบำ้น น่ำมอง (ปลูกผัก ดอกไม้ มีร้ัวรอบขอบชิด)
บริเวณบำ้นสะอำด ร่มร่ืน ไม่มีน้ ำขังในหลุมในบอ่ อสม.

13 จัดหอ้ง/พื้นที่ ใช้สอยเปน็สัดส่วน จัดเก็บข้ำวของเคร่ืองใช้เปน็ระเบยีบ ท ำควำมสะอำด
ประจ ำสม่ ำเสมอ อำกำศถ่ำยเทสะดวก แสงสว่ำงเพียงพอ นอนกำงมุ้ง,ติดมุ้งลวด

อสม.

14 หอ้งส้วมสะอำดไม่มีกล่ินเหม็น อสม.
15 กำรเปน็แกนน ำในกำรแจกถุงยำงอนำมัย อสม.

16 กำรเปน็ผู้ใหค้ ำปรึกษำในด้ำนพฤติกรรมทำงเพศที่ปลอดภัย จนท.สำธำรณสุข

17 กำรเปน็ผู้น ำ/ส่วนร่วม ใหค้ ำแนะน ำส ำหรับเร่ืองกำรออกก ำลังกำย อสม.
18 กำรท ำบญัชีครัวเรือน ผู้น ำชุมชน
19 กำรสวมหมวกกันน็อกทกุคร้ังที่ขับขี่ อสม.
20 กำรรักษำส่ิงแวดล้อม (มีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง/มีกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย/ไม่ทิ้ง

ภำชนะ เศษสำรเคมีที่เหลือลงแม่น้ ำล ำคลอง
อสม.

21 ใช้สำรชีวภำพแทนกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช อสม.
ด้านการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มปกติ

22 ต้ังครรภ์เมื่ออำยุ ๒๐ - ๓๕ ปี อสม.
23 ฝำกครรภ์ทนัทกี่อนอำยุครรภ์ ๑๒ สัปดำห์ อสม.
24 ฝำกครรภ์ตำมนัด ครบ ๕ คร้ังตำมเกณฑ์ อสม.

25 หญิงต้ังครรภ์ใช้กรำฟโภชนำกำรในกำรติดตำมดูแนวโน้มน้ ำหนักแม่ขณะต้ังครรภ์ อสม.

“สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี  วิถีธรรม วิถีไทย”
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(รา่ง)ข้อเสนอ...รหัสความดี...ธนาคารวิถีธรรม วิถีไทย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้น ำชุมชน



รหัส
ความดี

รายการความดี ค่าความดี
      ผู้รบัรอง 
      (ลงนาม)

(รา่ง)ข้อเสนอ...รหัสความดี...ธนาคารวิถีธรรม วิถีไทย  จังหวัดก าแพงเพชร 

26 หญิงต้ังครรภ์กินยำเม็ดไอโอดีน ธำตุเหล็ก และ โฟเลท  วันละ ๑ เม็ด ทกุวัน อสม.
27 คลอดลูกมีน้ ำหนักแรกเกิดมำกกว่ำ ๒,๕๐๐ กรัม อสม.
28 หลังคลอด มำตรวจหลังคลอด เมื่อ ๔๒-๔๕ วันหลังคลอด อสม.
29 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว ๖ เดือน อสม.
30 เล้ียงลูกด้วยนมแม่หลังลูกอำยุครบ ๖ เดือน ไปแล้ว อสม.
31 เด็กได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคครบตำมเกณฑ์และไปตำมนัด อสม.
32 เด็กได้รับกำรตรวจและมีพัฒนำกำรตำมเกณฑ์ อสม.
33 เด็กมีส่วนสูงระดับดี รูปร่ำง สมส่วน(ตรวจปลีะ 2คร้ัง) อสม.
34 ผู้ปกครองมีกำรดูแลเด็กที่มีภำวะอ้วนใหส้ำมำรถลดน้ ำหนักได้(ประเมินเดือนละ 1 คร้ัง) อสม.
35 เด็กได้รับกำรดูแลสุขภำพช่องปำก และฟันน้ ำนมไม่ผุ (ตรวจปลีะ 2คร้ัง) อสม.
36 กำรออกก ำลังกำยสัปดำหล์ะ 3 วันๆละ30 นำที อสม.
37 กำรประเมินพฤติกรรมโดยกำรตรวจเลือดหำเชื้อ HIV จนท.สำธำรณสุข

38 คนอ้วนลดน้ ำหนักสัปดำหล์ะ 0.5 Kg. จนท.สำธำรณสุข

39 อำหำรปรุงสุกมีภำชนะปกปดิ (ฝำชี , ตู้กับข้ำว) อสม.
40 เลือกซ้ืออำหำรส ำเร็จรูปที่มีฉลำกถูกต้อง มี อย. อสม.
41 เลือกใช้ยำที่ขึ้นทะเบยีนถูกต้อง/ไม่มียำชุด อสม.
42 หลีกเล่ียง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม อสม.
43 หลีกเล่ียงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg. อสม.
44 ออกก ำลังกำยเปน็ประจ ำ สัปดำหล์ะ 3 วันๆละ 30 นำที อสม.
45 ได้รับกำรตรวจวัดควำมดันโลหติทกุป ีอย่ำงน้อย 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

46 ได้รับกำรตรวจวัดค่ำน้ ำตำลในเลือดทกุป ีอย่ำงน้อย 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

47 ได้รับกำรคัดกรองโรคหวัใจและหลอดเลือด จนท.สำธำรณสุข

48 ไม่เจ็บปว่ยด้วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหติสูง จนท.สำธำรณสุข

49 ตรวจเต้ำนมด้วยตนเองเปน็ประจ ำทกุเดือน จนท.สำธำรณสุข

50 ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกเปน็ประจ ำทกุปี จนท.สำธำรณสุข

51 ไม่เจ็บปว่ยด้วยโรคมะเร็งทกุชนิด จนท.สำธำรณสุข

52 ได้รับกำรคัดกรอง 7 สัญญำณ อันตรำย จนท.สำธำรณสุข

53 ผู้ที่มีอำยุ 60 ปขีึ้นไป  ได้รับกำรตรวจคัดกรองต้อกระจก อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

54 ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมท ำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอำยุ(เปน็สมำชิกหรือไม่เปน็สมำชิกก็ได้) อสม.

“สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี  วิถีธรรม วิถีไทย”



รหัส
ความดี

รายการความดี ค่าความดี
      ผู้รบัรอง 
      (ลงนาม)

(รา่ง)ข้อเสนอ...รหัสความดี...ธนาคารวิถีธรรม วิถีไทย  จังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มเสี่ยง
55 ผู้สูงอำยุออกก ำลังกำย/กำยบริหำร/ยืดเหยียด   ประมำณ      20-30 นำท/ีคร้ัง อสม.
56 ผู้สูงอำยุผ่อนคลำยควำมเครียส เช่น ท ำงำนอดิเรก/ท ำสมำธิ/ปฏิบติัศำสนกิจ ฯลฯ อสม.
57 หลีกเล่ียง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม อสม.
58 หลีกเล่ียงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg. อสม.
59 ออกก ำลังกำยเปน็ประจ ำ สัปดำหล์ะ 3 วันๆละ 30 นำที อสม.
60 โรคเบำหวำนสำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดใหอ้ยู่ในเกณฑ์ปกติ จนท.สำธำรณสุข

61 โรคควำมดันโลหติสูงสำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหติใหอ้ยู่ ในเกณฑ์ปกติ จนท.สำธำรณสุข

กลุ่มป่วย
62 หลีกเล่ียง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม อสม.
63 หลีกเล่ียงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg. อสม.
64 ออกก ำลังกำยเปน็ประจ ำ สัปดำหล์ะ 3 วันๆละ 30 นำที อสม.
65 ไปรับยำตำมนัด ต่อเนื่อง ไม่เคยขำด จนท.สำธำรณสุข

66 ได้รับกำรตรวจเทำ้ปอ้งกันโรคแทรกจำกเบำหวำน จนท.สำธำรณสุข

67 ได้รับกำรถ่ำยภำพจอประสำทตำปอ้งกันโรคแทรกซ้อนจำกเบำหวำน จนท.สำธำรณสุข

68 ได้รับกำรตรวจเลือดเพื่อประเมินภำวะกำรท ำงำนของไตปอ้งกันโรคแทรกซ้อนจำก
เบำหวำน

จนท.สำธำรณสุข

69 ผู้ปว่ยเบำหวำนสำมำรถควำมคุมระดับน้ ำตำลได้ จนท.สำธำรณสุข

70 ผู้ปว่ยควำมดันโลหติสูงสำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหติได้ จนท.สำธำรณสุข

71 ผู้ปว่ยโรคเบำหวำน  ควำมดันโลหติสูง ได้รับกำรประเมินสุขภำพจิต อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

สรปุ รวมทั้งสิ้น 71 ข้อ แบ่งเป็น
1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม การรกัษาศีล  จ านวน 7 ข้อ

3.ด้านการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 50 ข้อ
   - กลุ่มปกติ  35 ข้อ
   - กลุ่มเสี่ยง   5 ข้อ
   - กลุ่มป่วย  10 ข้อ

หมายเหตุ
1. รหัสความดีประยุกต์มาจาก อบต แมล่าด และตัวช้ีวัดของงานสาธารณสุขแต่ละกลุ่มวัย/ จปฐ.
2. ให้พ้ืนที่ด าเนินการปรบัใช้ โดยให้ค่าคะแนนความดี รวมถึงผู้รบัรองตามความเหมาะสม

สมาชิก อบต.หมู่บ้าน /ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าอาวาสวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล /ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล
 และเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย

“สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี  วิถีธรรม วิถีไทย”

2.ด้านประโยชน์ส่วนรว่ม การเสียสละ การเข้ารว่มกิจกรรมในชุมชน สิ่งแวดล้อม จ านวน 14 ข้อ
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ
ทุก setting หญิงต้ังครรภ์ ๑.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์คร้ังแรกก่อนอายุ ๑.ส ารวจ รวบรวม วิเคราะหข์้อมูล และเปน็แหล่งข้อมูล

ครรภ์ ๑๒ สัปดาห ์ ร้อยละ ๖๐ ข่าวสารชุมชน ในเร่ือง
๒.หญิงต้ังครรภ์ฝากครรภ์ครบ ๕ คร้ัง  - จ านวนหญิงต้ังครรภ์ เด็กแรกเกิด
ตามเกณฑ์ร้อยละ ๖๑  - ภาวะโภชนาการหญิงต้ังครรภ์
๓.หญิงต้ังครรภ์มีน้ าหนักเพิ่มตามเกณฑ์  - น้ าหนักเด็กแรกเกิด 
มาตรฐาน ๒.เฝ้าระวังสุขภาพหญิงต้ังครรภ์  โดย
๔.น้ าหนักทารกแรกเกิดไม่น้อยกว่า  - ค้นหาหญิงต้ังครรภ์รายใหม่  
๒,๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗  - แนะน าใหฝ้ากครรภ์ทนัทต้ัีงแต่ทราบว่าต้ังครรภ์ 
๕.ทารกแรกเกิด - ๖ เดือน ได้รับนมแม่ และฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์
อย่างเดียว อย่างน้อย ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐  - เฝ้าระวังน้ าหนักหญิงต้ังครรภ์ใหเ้พิ่มขึ้นตามเกณฑ์กราฟ

โภชนาการหญิงต้ังครรภ์ และกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 
โฟลิกและไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง 
๓.จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามสภาพปญัหาและ
ความพร้อมของทอ้งถิ่น 
 - แก้ไขปญัหาหญิงต้ังครรภ์น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์
๔. จัดท าเวทปีระชาคม พร้อมก าหนดข้อตกลงร่วมกันของ
ชาวบา้นประกาศเปน็กติกาสังคมของชุมชนในการส่งเสริม
สุขภาพหญิงต้ังครรภ์และส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่  
๕.จัดกิจกรรมรณรงค์การฝากครรภ์เร็วก่อน ๑๒ สัปดาห ์
และการส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เช่น
 - สนับสนุนส่ิงจูงใจส าหรับหญิงต้ังครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อน 
๑๒ สัปดาห ์ฝากครรภ์ครบเกณฑ์ และเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่างเดียวนาน ๖ เดือนและเล้ียงต่อจนลูกอายุ ๒ ป ีหรือมากกว่า

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "
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(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

1.หญิงต้ังครรภ์ได้รับการตรวจบนัทกึ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ในสัปดาหวั์นแม่
สุขภาพช่องปากและค าแนะน า ร้อยละ 90 1. จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็กปฐมวัย
2. หญิงต้ังครรภ์ได้รับการขูดหนิปนูและ 2. จัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็กปฐมวัย
รักษาผสมผสาน Comprehensive care 3. ส่งเสริมการใหค้วามรู้เพื่อปอ้งกันสุขภาพช่องปากและควบคุมโรคในช่องปาก
ร้อยละ 20

เด็กปฐมวัย 3. เด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ีได้รับการตรวจ 4. เพิ่มทกัษะการแปรงฟัน การท าความสะอาดช่องปาก
อายุ 0 - 5 ปี สุขภาพช่องปาก ร้อยละ 70 ด้วยอุปกรณ์การแปรงฟันธรรมดา และไหมขัดฟัน

เด็กอายุ 9 เดือน 4. พ่อแม/่ผู้ดูแลเด็กอายุต่ ากว่า 3 ป ีได้รับ 5. สนับสนุน CUP และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ถึงอายุ 2 ป1ี1เดือน การฝึกปฏิบติัจริงแปรงฟันใหเ้ด็ก ในการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และทนัตกรรมปอ้งกัน

29 วัน ร้อยละ 70 6. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนชั้นอนุบาลใน
5.เด็กอายุต่ ากว่า3 ปไีด้รับการทาฟลูออไรด์ การส่งเสริมสุขภาพปอ้งกัน และควบคุมโรคในช่องปาก

เด็กอายุ 3 ป ี 6. เด็กอายุ 3 ป ีไม่เกิดโรคฟันผุในฟันน้ านม
11 เดือน 29 วัน หรือถ้าเกิดโรคฟันผุ ไม่เกินร้อยละ 54

เด็กอายุ 4 ป ีถึง5 ป ี7. เด็กอายุ 3 - 5  ป ีได้รับการตรวจ
11 เดือน 29 วัน สุขภาพช่องปากและประเมินความเส่ียง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ
เด็ก 0-5 ปี คุณภาพ  ร้อยละ 70 ด าเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐาน

2. เด็กอายุ 1- 5 ป ีได้รับวัคซีนปอ้งกัน 2.ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีผู้ปกครองและ
โรคพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ชุมชนเข้าร่วมประชุม  อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง
3. เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ป ีได้รับวัคซีนปอ้งกันโรค3.ติดตาม ก ากับกิจกรรม การด าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เปน็ไปตามวัตถุประสงค์
4.เด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีมีพัฒนาการสมวัย ๑.ส ารวจ รวบรวม วิเคราะหข์้อมูล และเปน็แหล่งข้อมูลข่าวสารชุมชน ในเร่ือง
 ร้อยละ ๘๕  - จ านวนเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปี
5.เด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีได้รับการตรวจ  - จ านวนเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย
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(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

พัฒนาการตามวัย ร้อยละ ๘๐
6.เด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีมีส่วนสูงระดับดี  - จ านวนเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีมีพัฒนาการสมวัย
และรูปร่างสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐  - จ านวนเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีมีส่วนสูงระดับดีและ
7.เด็กแรกเกิดอายุ ๒ วันขึ้นไปได้รับการ รูปร่างสมส่วน
เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่อง  - จ านวนเด็กแรกเกิดอายุ ๒ วันขึ้นไปที่ได้รับการเจาะ
ไทรอยด์ฮอร์โมนปอ้งกันภาวะปญัญาอ่อน เลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
ร้อยละ ๑๐๐ ปอ้งกันภาวะปญัญาอ่อน

๒.เฝ้าระวังเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีมีพัฒนาการล่าช้า โดย
 - ให ้อสม.เชี่ยวชาญงานแม่และเด็ก คัดกรองและ

 ค้นหาเด็กแรกเกิดถึง ๕ ปโีดยใช้แบบคัดกรองอนามัย๕๕   
 - แนะน าหญิงหลังคลอดใหป้ระเมินและลงบนัทกึพัฒนาการเด็ก
และลงบนัทกึน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก 
ลงกราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ กราฟแสดงส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุ และกราฟน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
ตามช่วงอายุในสมุดบนัทกึสุขภาพแม่และเด็ก 
 - ส่งเสริมและสนับสนุน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐาน 
๓.จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามสภาพปญัหาและ
ความพร้อมของทอ้งถิ่น 
 - แก้ไขปญัหาเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ีพัฒนาการล่าช้า 
และน้ าหนัก ส่วนสูง ไม่ผ่านตามเกณฑ์
 - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐานเชิงคุณภาพ
๔. จัดท าเวทปีระชาคม พร้อมก าหนดข้อตกลงร่วมกันของ
ชาวบา้นประกาศเปน็กติกาสังคมของชุมชนในการเฝ้าระวัง
 ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง ๕ ป ี    
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

๕.จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง ภาวะการขาดสารไอโอดีน และส่งเสริม
เด็กวัยเรยีน ประชาสัมพันธ์เพื่อใหผู้้บริโภคเลือกใช้อาหารเสริมไอโอดีนที่มีเลข อย.
และเยาวชน 1. เด็กอายุ 3 - 5 ปมีีส่วนสูงระดับดี 1. เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย  

โรงเรยีน เด็กอายุ 3-5 ปี และรูปร่างสมส่วน 2. พัฒนาหลักสูตรเร่ืองโภชนาการโดยบรูณาการการสอนในโรงเรียนพ่อแม่  
3. จูงใจใหพ้่อแม่ หรือผู้ปกครอง ใช้สมุดบนัทกึสุขภาพเพื่อ
ดูแลสุขภาพของแม่และลูก        
4. ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
และต่อเนื่องเสริมด้วยอาหารเสริมตามวัย

นร.ประถมศึกษา 1. นักเรียนชั้นป. 1 ได้รับการตรวจ 1. จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริม
ในโรงเรียน และบนัทกึสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85 สุขภาพช่องปาก เด็กประถมศึกษา

2. นักเรียนชั้นป. 1 ได้รับการเคลือบ 2. จัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ
หลุมร่องฟัน ร้อยละ 30 ช่องปากและปอ้งกันโรค เด็กประถมศึกษา
3. นักเรียนชั้นป.1ได้รับการรักษาผสมผสาน 3. จัดกิจกรรมบริการรักษาทางทนัตกรรม
 Comprehensive care ร้อยละ 20 เด็กวัยเรียนประถมศึกษา
4. เด็กนักเรียน ป. 1 - 6  ได้รับการรักษา
ทนัตกรรมพื้นฐาน 

โรงเรียนส่งเสริม 1.โรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ
สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ร้อยละ ๖๐ ด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหไ้ด้มาตรฐาน

2.มีโรงเรียนพร้อมพัฒนาเปน็โรงเรียนส่งเสริม 2.ร่วมเปน็คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
สุขภาพ ระดับเพชร อย่างน้อยอ าเภอละ 1 และเข้าร่วมวิเคราะหป์ญัหาวางแผนแก้ไข
โรงเรียน 3.สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหโ้รงเรียน

สามารถด าเนินการด้านสุขภาพได้ตามแผน
4.ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

5.สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ด้านสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน
6.สร้างและส่งเสริมการจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนและ
ชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่นจัดใหม้ีคร่ืองเล่นเด็กที่ปลอด
ภัย สนับสนุนงบประมาณใหโ้รงเรียนสร้างหอ้งน้ า
หอ้งส้วมใหไ้ด้มาตรฐานและพอเพียง
7.ประสานและร่วมมือด าเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน

ทุก Setting วัยเรยีน–วัยรุน่ ๑. จ านวนเยาวชน อายุ  ๖ – ๒๔ ปี ๑. ส ารวจจ านวนเยาวชน อายุ  ๖ – ๒๔ ป ีที่เปน็สมาชิก
เยาวชนอายุ เปน็สมาชิก TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE 
๖ – ๒๔ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

2. จ านวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไป
ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสที่ดีในการปอ้งกันและแก้ไข
และอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา มีการด าเนิน ปญัหายาเสพติด 
งานได้คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. สร้างและพัฒนาเว็ปไซด์ TO BE NUMBER ONE ของ
๓. จ านวนศูนย์ใหค้ าปรึกษาในชุมชน/ หน่วยงาน เพื่อการเข้าถึงและแลกเปล่ียนข้อมูล
สถานประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  TO BE NUMBER ONE 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนก าแพงเพชรมี ๕. สร้างความรู้และทกัษะในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ความฉลาดทางอารมณ์ในระดับปกติ ยาเสพติดส าหรับเยาวชนในชุมชนใหป้ลอดภัยจาก 
๕. ผู้เข้ารับการบ าบดัยาเสพติดในระบบ ปญัหายาเสพติด
สมัครใจและค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ ๖. สร้างศูนย์รวมใหวั้ยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมที่สนใจ
รับการติดตามและไม่กลับไปเสพซ้ าในเวลา  สร้างสรรค์ และเกิดสุข
๑ ป ีร้อยละ ๘๐ ๗. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

๖. จ านวนชมรม TO BE NUMBER ONE และช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
 ครอบคลุมทกุอ าเภอ และทกุประเภท ๘.ส่งเสริมการจัดต้ังชมรม  TO BE NUMBER ONE ใน
(สถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน) สถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ ภายใต้การ

สนับสนุนของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่
๙. สนับสนุนการแลกเปล่ียนประสบการณ์การด าเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ภายในและภายนอกจังหวัด
๑๐. พัฒนาระบบดูแล  ช่วยเหลือเครือข่ายสมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น”
๑๑. พัฒนาฐานข้อมูลชมรม  TO BE NUMBER ONE
๑๒. สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปญัหายาเสพติด
โดยใหโ้อกาส กลับมาเปน็คนดีของสังคม
๑๓. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์
โครงการ  TO BE NUMBER ONE
14. นิเทศติดตามและประเมินผล
๑5. เร่งรัดการจัดต้ังและพัฒนาชมรมครอบคลุมทกุอ าเภอ
๑6. อบรมแกนน าเยาวชนในสถานศึกษา สถานประกอบ
การและในชุมชนเปา้หมายครอบคลุมทกุอ าเภอ
๑7. มีการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานและชมรมทกุปี
อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับปญัหายาเสพติด
๑8. ด าเนินการเชิงคุณภาพด้วยการจัดต้ังและพัฒนาชมรม
 และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมใน
สถานศึกษา และศูนย์ใหค้ าปรึกษาในชุมชน และสถานประกอบการ
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

นร.ประถมศึกษา 1. นักเรียนชั้นป. 1 ได้รับการตรวจ 1. จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริม
ทุกคนในพ้ืนที่ ในโรงเรียนทกุสังกัด และบนัทกึสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 85 สุขภาพช่องปาก เด็กประถมศึกษา

2.  ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 30 2. จัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากและปอ้งกันโรค เด็กประถมศึกษา

3. นักเรียนชั้นป. 1 ได้รับการรักษาผสมผสาน 3. จัดกิจกรรมบริการรักษาทางทนัตกรรม
 Comprehensive care ร้อยละ 20 เด็กวัยเรียนประถมศึกษา
4. นักเรียนป.1 - 6 ได้รับการรักษาทนัตกรรมพื้นฐาน 

นักเรียน 1. เด็กวัยเรียน (อายุ 6 - 12 ป)ี มีส่วนสูง 1. ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปญัหาภาวะอ้วน
อายุ 6 -12ปี ระดับดี และรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า  และขาดสารอาหาร 

ร้อยละ 70                   2. สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภค
2. เด็กวัยเรียน (อายุ 6 - 12 ป)ี มี อาหารในโรงเรียน รวมทั้ง สนับสนุนสถานที่ และอุปกรณ์
ภาวะอ้วนไม่เกินร้อยละ 15 ออกก าลังกายใหก้ับโรงเรียน

 3. ส่งเสริมการด าเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และชุมชน 
4.เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ
 5.รณรงค์ ส่ือสารสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ Air War และ Ground War 
6.พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปญัหาด้านโภชนาการ 
7.ส่งเสริม/สนับสนุนโรงเรียนเปน็องค์กรส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ

วัยรุ่น 1.สถานบริการสาธารณสุขมีระบบการบริการ 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนและกิจกรรมปอ้งกัน
ทกุคนในพื้นที่ ที่เปน็มิตรกับวัยรุ่นตามมาตรฐาน การต้ังครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

2.สถานบริการสาธารณสุขมีระบบส่งต่อ 2.สนับสนุนทรัพยากรการด าเนินงาน
3.สถานบริการสาธารณสุขมีบริการเชิงรุก 3.มีฐานข้อมูลเร่ืองเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ
4.วัยรุ่นอายุ 15-19 ป ีที่ได้รับบริการคุม 4.การส่ือสารเพื่อสร้างกระแสสังคม
ก าเนิดหลังคลอดหรือแทง้ก่อนออกจากรพ.
5.วัยรุ่นอายุ 15-19 ป ีที่ได้รับบริการคุม
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

ก าเนิดหลังคลอดหรือแทง้ด้วยวิธีคุมก าเนิด
แบบกึ่งถาวรก่อนออกจากรพ.
1 คร้ัง/สัปดาห์ 1.ประชาชนสัมพันธ์วงกว้างทางเสียงตามสายวิทยุชุมชน เช้า
ปลีะ 4 คร้ัง 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างกระแสค่านิยมในการ วันเอดส์โลก/  

ปอ้งกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ เช่น เอดส์ วันแหง่ความรัก 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักนวลสงวนตัว  บหุร่ี สุรา วันเข้าพรรษา 

วันออกพรรษา 
วันลอยกระทง   

2 กิจกรรม /ปี 3. มีกิจกรรมใหส้ าหรับกลุ่มเยาวชนในชุมชน ใหเ้ยาวชน ช่วงปดิเทอม
ร่วมกิจกรรมร่วมกันในช่วงปดิเทอม การสอนใหเ้ยาวชน
สร้างรู้จักการประกอบอาชีพ โดยใช้วิทยากรจากคนในชุมชน
เช่น ปลูกพืชตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
การท าอาหาร การท าขนมไทยหรือ กิจกรรมพี่สอนน้อง
ได้แก่ การสอนการสอนดนตรีไทย  เพื่อปลูกจิตส านึก

2 คน / ต าบล 4. สร้างแกนน าเยาวชนในการกระจายถุงยางอนามัย ตลอดปี
(MR. and MISS CONDOM)
5.สนับสนุนงบประมาณใหอ้าสาสมัครสาธารณสุข 1 คร้ัง/ปี
ประจ าหมู่บา้น (อสม.)และหรือ รพสต.ไปด าเนินกิจกรรม
ในการใหค้วามรู้และการปอ้งกันเพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศในชุมชน

ทุกคนในพ้ืนที่ กลุ่มวัยท างาน 1. กลุ่มวัยท างานผู้ปว่ยเบาหวาน ได้รับ 1. บรูณาการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อาย1ุ5 - 59 ปี การตรวจและบนัทกึสุขภาพช่องปาก ช่องปากผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหติสูง หดืหอบ

ร้อยละ 70 2. จัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ปว่ยโรค
 เร้ือรัง เช่น ผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูง หดืหอบ และผู้พิการ
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

3. จัดกิจกรรมบริการรักษาทางทนัตกรรมกลุ่มวัยท างาน
ตามความต้องการหรือจ าเปน็

กลุ่มดี /กลุ่มเส่ียง ปลีะ 1 คร้ัง 1.ส่งเสริมใหบ้คุลากรขององค์กรส่วนทอ้งถิ่นที่รับผิดชอบ 1 คน/1 คร้ัง/ปี
งานสาธารณสุข ได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เร่ืองเอดส์อย่างต่อเนื่อง

ปลีะ 2 คร้ัง 2. จัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เร่ืองเอดส์  1 คร้ัง/ปี
ใหแ้ก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นชุมชน(อสม.)

ทกุหมู่บา้น 3.ส่งเสริมใหป้ระชาชนสนใจการเล่นกีฬา และการออก 4 คร้ัง /ปี
ก าลังกายเพื่อหา่งไกลยาเสพติด อันเปน็สาเหตุหนึ่ง
ที่ก่อใหเ้กิดปญัหาเอดส์

ทกุหมู่บา้น 4. อสม.สามารถใหค้วามรู้ ค าปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ย ม.ค. –ธ.ค.
เอดส์และครอบครัวในการดูแลรักษาและการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย

กลุ่มปว่ย ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ทกุราย 4.ส่งเสริม คุ้มครอง รักษาสิทธิของผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ ม.ค. –ธ.ค.
 โดยมีแนวปฏิบติัในการคุ้มครองและพิทกัษ์สิทธิของผู้
ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ เช่น เก็บฐานข้อมูลอย่างมิดชิด 
โดยมีระบบปอ้งกันบคุคลภายนอก เช่น password 
หรือเก็บฐานข้อมูลในรายงานในตู้ที่มิดชิด 

เด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อทกุราย 5. ส่งเสริมใหเ้ด็กที่ติดเชื้อหรือเด็กที่มีบดิา หรือมารดา ม.ค. –ธ.ค.
ติดเชื้อ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทา่เทยีมกับเด็กที่
มาจากครอบครัวปกติ

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ทกุราย 6.ส่งเสริมการจัดต้ังกองทนุสวัสดิการผู้ติดเชื้อ ม.ค. –ธ.ค.
/ผู้ปว่ยเอดส์ 

ทกุต าบล 7.ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม เครือข่ายผู้ติดเชื้อเพื่อช่วยเหลือ ม.ค. –ธ.ค.
ซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ทกุราย 8. จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ สิทธิ ต่างๆ 1 คร้ัง/ปี
ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ใหแ้ก่ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ 
และคนในครอบครัว

เด็กที่คลอดจากแม่ติดเชื้อทกุราย 9. สนับสนุนนมผงใหเ้พียงพอต่อความต้องการของ ม.ค. –ธ.ค.
ทารก เนื่องจากมารดาที่ติดเชื้อไม่ควรใหน้มบตุร
10. จัดเวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์ ระหว่างเยาวชน 
ผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประชาชนทั่วไป 
ใหเ้ข้าใจซ่ึงกันและกัน เพื่อลดการแบง่แยกในชุมชน 
ระหว่างผู้ติดเชื้อ ผู้ปว่ยเอดส์กับประชาชนใหส้ามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ทกุราย 11. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ม.ค. –ธ.ค.
ผู้ปว่ยเอดส์ และครอบครัวในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอาชีพ เงินทนุประกอบอาชีพ
12. จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ยากจน หรือ 

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ทกุราย ถูกทอดทิ้ง ไม่มีผู้อุปการะและไม่สามารถประกอบอาชีพ ม.ค. –ธ.ค.
เล้ียงตนเองได้ ทกุเดือน ตามจ านวนเงินที่ อปท.ได้รับ

ผู้ติดเชื้อ/ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้ที่ได้รับผล การสนับสนุนตามภารกิจถ่ายโอน ม.ค. –ธ.ค.
กระทบจากปญัหาเอดส์ทกุราย 13. สนับสนุนในการประกอบอาชีพใหแ้ก่ผู้ติดเชื้อ ผู้ปว่ยเอดส์ และครอบครัว

ทุกคนในพ้ืนที่ เกษตรกรวัยท างาน 1.อัตราปว่ยด้วยโรคพิษสารก าจัด 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุน
ศัตรูพืช ไม่เกิน 15 ต่อแสนประชากร ในการเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกรวัยท างาน
(ICD 10 กลุ่ม T6.00-T6.09) 2.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมการปอ้งกันตนเองของเกษตรกร
2.ผลการตรวจคัดกรองเกษตรกรมีผล ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
การตรวจพบว่าเส่ียงและไม่ปลอดภัย 3.ส่งเสริมการใหค้วามรู้เกษตรกรเพื่อปอ้งกันอันตราย
ต่อสารก าจัดศัตรูพืช  ไม่เกินร้อยละ32 และลดความเส่ียงจากพิษสารเคมีก าจัดศัตูพืช
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภาพแทนการใช้สารเคมี
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

มีการด าเนินงานคลินิกสุขภาพเกษตรกร 5.สนับสนุนการตรวจคัดกรองสุขภาพเกษตรกร
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 6.สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในการ

จัดต้ังคลินิกเกษตรกร
สถานประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพใน 1.จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วม 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุน

สถานประกอบการ โครงการสถานประกอบการปลอดโรค สถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชนใหไ้ด้มาตรฐาน
ปลอดภัย กายใจเปน็สุข อย่างน้อย 10 แหง่ 2.ตรวจติดตาม  ตรวจสอบ  ควบคุมก ากับ

สถานประกอบการใหเ้ปน็ไปตามข้อก าหนดทอ้งถิ่น
2.จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม ในการประกอบกิจการ
โครงการผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย 1 แหง่ 3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ

ทกุคนในพื้นที่ ประชาชน 1. ประชาชนอายุ 15 ปขีึ้นไปมีภาวะอ้วน 1. จัดท าข้อตกลง มาตรการทางสังคม 
อายุ 15 ปขีึ้นไป ลงพุงไม่เกินร้อยละ 21 2. สนับสนุนการจัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ       

วัยท างาน 2. มีองค์กรไร้พุงต้นแบบ อย่างน้อย 1 แหง่ 3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
วัยสูงอายุ 3. ประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน 4.สร้างกระส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เร่ืองอันตรายของโรคอ้วน

 (กลุ่มเส่ียง) ความดันโลหติสูง ได้รับการปรับเปล่ียน 5.เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. และ 6.สนับสนุนงบประมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพบคุลากรและเครือข่าย
ลดเส่ียง เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

7.สนับสนุนการจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุ 1.ร้อยละ80ของผู้สูงอายุกลุ่มเปา้หมายได้รับ 1. บรูณาการจัดท าแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 60 ปีข้ึนไป บริการใส่ฟันเทยีม ช่องปากผู้สูงอายุที่ปว่ยโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหติสูง หดืหอบ
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของต าบล/อ าเภอ ต าบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว( Long Term Care )

ติดบา้น/ติดเตียง ประกอบด้วยการด าเนินงาน ๑. มีการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุทกุคนตามกลุ่มศักยภาพตาม
ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน ( Barthel
Activities  of  Daily  Living : ADL ) เพื่อแบง่ ผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 1 (ติดสังคม) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน)และกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

๒. มีชมรมผู้สูงอายุ ท ากิจกรรม ประเมินผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ
๓. มีการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
๔. มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บา้นที่มีคุณภาพ 
(Home  Health  Care) โดยบคุลากรสาธารณสุข 
๕.มีบริการส่งเสริมปอ้งกันทนัตสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ระดับต าบล (หน่วยงานสาธารณสุข)
๖.มีระบบการดูแล/ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒ 
(ติดบา้น) และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)
๗. สถานบริการต้องมีการจัดต้ังและด าเนินการคลินิกผู้สูงอายุ
ที่ได้มาตรฐาน(หน่วยงานสาธารณสุข)

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์ มาตรฐานผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 30 1. มีสุขภาพกายและจิตใจดีตามที่พึงประสงค์

1.1 มีสุขภาพกายที่พึงประสงค์ คือปราศจากประวัติ
และอาการของโรคต่างๆ ดังนี้
1.1.1 โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 1 ปทีี่ผ่านมา
Ø    หวัใจขาดเลือด
Ø    โรคมะเร็ง
Ø    โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน
Ø    โรคข้อเส่ือม
Ø    โรคเอดส์    และ
Ø    วัณโรค
1.1.2 โรคที่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
Ø    ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหติสูงสามารถ
ควบคุมได้ ใหอ้ยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า 140/90 mmHg
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

Ø    ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหติสูงสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลได้ใหอ้ยู่ในระดับไม่เกิน 125 mg
1.1.3 พฤติกรรมสุขภาพ  
Ø    ไม่ด่ืมเหล้า/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เปน็ประจ า
Ø    ไม่สูบบหุร่ีเปน็ประจ า
1.2 มีสุขภาพจิตที่พึงประสงค์  
1.2.1   มีผลการประเมินตามแบบคัดกรองดัชนีวัด
สุขภาพจิตคนไทย TMHI – 15  ไม่น้อยกว่า  44 คะแนน
1.2.2 สุขภาพจิตดีไม่มีภาวะซึมเศร้า
2.มีฟันที่ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซ่ี โดยมีฟัน 4 คู่สบ
ฟันที่ใช้งานได้ คือฟันที่อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ 
และไม่ได้เปน็โรคจนไม่สามารถเก็บรักษาได้ ได้แก่
1. ตัวฟันต้องไม่เหลือน้อยจนไม่สามรถบรูณะใช้การได้
2. ฟันต้องไม่ผุลุกลามทะลุโพรงประสาทฟัน จนไม่สามารถรักษาคลองรากฟันได้

ค่าปกติ 3. ฟันต้องไม่โยกจากโรคปริทนัต์จนเก็บรักษาไว้ไม่ได้
จากการศึกษาทางระบาดวิทยา พบว่าดัชนีมวลกายมี3. ดัชนีมวลกาย / หรือรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ความสัมพันธ์กับ อัตราตายโดยทราบว่าผู้มีค่าดัชนีมวลกายนิยาม ดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI) เปน็
 มวลกาย> 25.0 กก. /ม2 หรือต่ ากว่า 18.5 กก./ม2 มีอัตราตายมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วน ผอมในผู้ใหญ่ ต้ังแต่อายุ 
มีอัตราตายสูงกว่าผู้ที่มีค่าดัชนีฯ 18.5 – 22.9 กก./ม2 ดังนั้น 20 ปขีึ้นไป ทกุคนสามารถกระท าได้ด้วยตนเองโดยการ
ดังนั้น  จึงได้มีการใช้เกณฑ์ดังนี้เพื่อประเมินภาวะชั่งน้ าหนักตัวเปน็กิโลกรัม และวัดส่วนสูงเปน็เมตรและน า
พลังงานที่สะสม มาค านวณหาดัชนีมวลกาย หน่วยเปน็กิโลกรัม / ตารางเมตร

                           น้ าหนักตัวเปน็กิโลกรัม

                            (ส่วนสูงเปน็เมตร)2

4. ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพ

 (กก./ม2) 
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

 • ปฏิบติัภารกิจประจ าวันได้
 • สามารถเดินทางไปนอกบา้นด้วยตนเองตามที่ต้องการ
ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามอัตภาพ
5. ออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน
• ออกก าลังกายเปน็ประจ า แบบค่อยเปน็ค่อยไปไม่หกัโหม
คร้ังละ 15 – 30 นาที

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการ คัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุด้วยโรค ดังนี้
พัฒนาทกัษะทางกายและใจ ข้อเข่าเสื่อม มีผลคะแนนการประเมินโรคข้อเข่าเส่ือม

( Oxford Knee Score ) อยู่ในช่วง 0 – 39 คะแนนหรือ
มีสัญญาณเตือน เจ็บปวด เข่าบวม เข่าอ่อนหรือเข่าสะดุด
ติด เข่าฝืดหรือยึดติด 
ความดันโลหิตสูง กลุ่มเส่ียงจากโรคความดันโลหติสูง
หมายถึง : ผู้ที่มีผลการตรวจคัด กรองความดันโลหติสูง
มากกว่า 140 /90 mmHg 
ซึมเศรา้ กลุ่มเส่ียงในการเปน็โรคซึมเศร้าหมายถึง :
ไม่ผ่านการประเมิน ตามแบบประเมินคัดกรอง 2Q และ9Q
สุขภาพช่องปาก การประเมินสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่
พึงประสงค์ต้องมีฟันอย่างน้อย 20 ซ่ี โดยมีฟัน 4 คู่สป.

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับการประเมิน  ADL ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุทกุคนตามกลุ่มศักยภาพตามความ
สามารถในการ ประกอบกิจวัตรประจ าวัน ( Barthel   
Activities  of  Daily  Living : ADL ) เพื่อแบง่ผู้สูงอายุ
กลุ่มที่ 1 (ติดสังคม)   ผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๒ (ติดบา้น)
และผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง)
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

โรงพยาบาล คลินิกผู้สูงอายุร้อยละ 70ของโรงพยาบาล การจัดต้ังและด าเนินการคลินิกผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐาน
หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาล)

วัด วัดส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นฐาน พระสงฆ์ ประชาชน ในพื้นที่ดาเนินการมีสุขภาพที่ดีและ
อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

คนพิการ ๑. คนพิการทางการเคล่ือนไหว (ขาขาด) ๑. ส ารวจ ค้นหา รวบรวม วิเคราะหข์้อมูล และเปน็แหล่ง
ได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ 100 ข้อมูลในชุมชน ในเร่ือง
ภายใน 3 ปี - จ านวนคนพิการรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบยีนคนพิการ
 - ปงีบประมาณ 2557 ร้อยละ 80 - จ านวนคนพิการที่จดทะเบยีนแล้วทั้งหมดในพื้นที่
 - ปงีบประมาณ 2558 ร้อยละ 90  - จ านวนคนพิการขาขาดทั้งหมดในพื้นที่ และจ านวนคน
 - ปงีบประมาณ 2559 ร้อยละ 100 พิการขาขาดที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์เสริมเทยีม /ไม่ได้ได้รับ
2. ร้อยละ 90 คนพิการที่ได้รับการจด เคร่ืองช่วยความพิการที่เหมาะสมส าหรับการฟื้นฟู
ทะเบยีนคนพิการแล้ว ได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ ตามสิทธิประโยชน์ของคนพิการ
สมรรถภาพ ได้รับสวัสดิการทางด้านสังคม  - ส ารวจความต้องการคนพิการทางการเคล่ือนไหวและ
ส าหรับคนพิการในด้านต่างๆ  คนพิการทางการมองเหน็ ในเร่ืองการปรับสภาพแวดล้อม
(ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข)  - จัดส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการเช่น หอ้งน้ า/ทางลาด/ที่จอดรถ

2. พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
จัดบริการและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการใหค้รอบคลุม
และสนองตอบต่อความจ าเปน็ของคนพิการ 
3. ส่งเสริม/สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ
และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
4. ส่งเสริม/สนับสนุนพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรในชุมชน
5. เพิ่มศักยภาพคนพิการในชุมชนใหด้ ารงชีวิตได้อย่างอิสระ
๖. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามสภาพปญัหาและความพร้อมของทอ้งถิ่น 
๗. นิเทศติดตามและประเมินผล
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

บ้าน ทกุคนในครัวเรือน 1.ครัวเรือนมีการจัดสภาพแวดล้อม 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้รัวเรือนมีการจัดการ
ครวัเรอืน ใหถู้กสุขลักษณะ ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อมภายในบา้นและบริเวณบา้นใหถู้กสุขลักษณะ

2.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เช่น Big Cleaning Day , การคัดแยกขยะ
3.รณรงค์ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายในบา้นและ
บริเวณบา้นใหถู้กสุขลักษณะเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

สถานที่จ าหน่าย ทุกกลุ่มวัย 1.ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ
อาหารและการ ได้มาตรฐาน Clean Food Good Taste ด าเนินงานพัฒนาสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยฯ

จ าหน่ายอาหารในที่ ร้อยละ 80 2.การบงัคับใช้ทางกฎหมาย กรณีผู้ประกอบการไม่ปฏิบติัตาม
หรอืทางสาธารณะ ข้อก าหนดทอ้งถิ่น

รา้นค้า 1. ร้านค้าไม่ท าผิดกฏหมายสุรา ร้อยละ 100 1.ตรวจสอบร้านค้าทกุแหง่ในเขตพื้นที่
(ไม่มีใบอนุญาต/จ าหน่ายนอกเวลาที่ก าหนด ฯลฯ)2.แจ้งเตือนปรับปรุง
2. ร้านค้าไม่ท าผิดกฎหมายบหุร่ี ร้อยละ 100 3. ด าเนินการตามกฏกมาย
(การโฆษณา ปา้ยเตือน ฯลฯ)
3. ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปมี อย.ร้อยละ80

ตลาด ทกุกลุ่มวัย 1.ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสด 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ
น่าซ้ือ ร้อยละ 80 ด าเนินงานพัฒนาสถานประกอบการร้านอาหารและแผงลอยฯ
2.ตลาดประเภทที่ 2 ได้รับการประเมิน 2.การบงัคับใช้ทางกฎหมาย กรณีผู้ประกอบการไม่ปฏิบติัตาม
คุณภาพ ร้อยละ 80 ข้อก าหนดทอ้งถิ่น

สถานบรกิาร ทกุกลุ่มวัย  ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. จัดใหบ้ริการ 1. จัดกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง
รพ.สต.และศสม. สุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ใน 5 กลุ่มวัย เช่น ผู้ปว่ยเบาหวานความดันโลหติสูง หดืหอบ และผู้พิการ

ร้อยละ 45 ของ รพ.สต./ศสม. ใน CUP 2. จัดกิจกรรมบริการรักษาทางทนัตกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิ
จัดใหบ้ริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ประโยชน์
ใน 5 กลุ่มวัย 200 คร้ัง/1000 ประชากร 3. จัดบริการใส่ฟันเทยีมใหแ้ก่ผู้สูญเสียฟัน บริการหลังใส่ฟัน 
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "

วัยรุ่น 1.สถานบริการสาธารณสุขมีระบบการบริการ 1. มีแผนและด าเนินการตามแผนและกิจกรรมปอ้งกัน
ทกุคนในพื้นที่ ที่เปน็มิตรกับวัยรุ่นตามมาตรฐาน การต้ังครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

2.สถานบริการสาธารณสุขมีระบบส่งต่อ 2.สนับสนุนทรัพยากรการด าเนินงาน
3.สถานบริการสาธารณสุขมีบริการเชิงรุก 3.มีฐานข้อมูลเร่ืองเพศและอนามัยการเจริญพันธ์ุ
4.วัยรุ่นอายุ 15-19 ป ีที่ได้รับบริการคุม 4.การส่ือสารเพื่อสร้างกระแสสังคม
ก าเนิดหลังคลอดหรือแทง้ก่อนออกจากรพ.
5.วัยรุ่นอายุ 15-19 ป ีที่ได้รับบริการคุมก าเนิด
หลังคลอดหรือแทง้ด้วยวิธีคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรก่อนออกจากรพ.

สถานพยาบาล / 1. มีปา้ยตามกฏหมายก าหนด ถูกต้อง ครบถ้วน 1.ตรวจสอบ สถานพยาบาล/ร้านยา ทกุแหง่
รา้นขายยา (ชื่อสถานที/่ผู้ประกอบการ) 2.แจ้งเตือนปรับปรุง

2. ติดปา้ยสถานที่ปลอดบหุร่ี 3. ด าเนินการตามกฏกมาย
Setting องค์กร ประชาชนอายุ 1.ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง 1.พัฒนา อปท. เปน็องค์กรต้นแบบไร้พุง หรือศูนย์การเรียนรู้
องค์กรปกครอง 15 ปขีึ้นไป จังหวัดละ 2 แหง่ ไร้พุงต้นแบบ 

ส่วนท้องถ่ิน 2.พัฒนาศักยภาพบคุลากรในองค์กรเร่ืองการปรับเปล่ียน
อบจ./เทศบาล/อบต. พฤติกรรม 3 ส 3 อ. 

3.สร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพของบคุลากรในองค์กร 
4.สร้างส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ
5.รณรงค์ สร้างกระแสสังคมเร่ืองโรคอ้วนลงพุงตลอดจนภัยของโรคอ้วน 
6.เฝ้าระวังรอบเอว 

Setting ประชาชนอายุ ชมรมสร้างสุขภาพต้นแบบอ าเภอละ 1 แหง่ สนับสนุนใหช้มรมสร้างสุขภาพ ด าเนินการดังนี้  
ชมรมสรา้งสุขภาพ 15 ปขีึ้นไป 1. จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพใหก้ับสมาชิกครอบคลุม ๓อ๒ ส๑น  

๒. บริหารจัดการที่เข้มแข็ง มีการระดมทนุ  
๓. วิเคราะหแ์ละการวางแผนแก้ปญัหาสุขภาพใหก้ับสมาชิก
ชมรมสร้างสุขภาพ
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พ้ืนที่/Setting กลุ่มเป้าหมาย เกณฑ์เป้าหมาย กิจกรรม/มาตรการ หมายเหตุ

(รา่ง) ชุดกิจกรรมบูรณาการงานส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันโรคลงสู่ท้องถ่ิน (Community Approach : Setting Package) 
 "สาธารณสุขยุคใหม ่ สรา้งสังคมสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย จังหวัดก าแพงเพชร "



รหัส
ความดี

รายการความดี ค่าความดี
      ผู้รบัรอง 
      (ลงนาม)

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม การรกัษาศีล พระ/ผู้น ำชุมชน

1 เว้นจำกกำรฆ่ำสัตว์ พระ/ผู้น ำชุมชน
2 เว้นจำกกำรลักทรัพย์ พระ/ผู้น ำชุมชน
3 เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำม พระ/ผู้น ำชุมชน
4 เว้นจำกกำรพูดปด  พูดจำส่อเสียด พระ/ผู้น ำชุมชน
5 เว้นจำกกำรเสพส่ิงมึนเมำ บหุรี สุรำ ยำเสพติด พระ/ผู้น ำชุมชน
6 เว้นจำกกำรเล่นกำรพนัน พระ/ผู้น ำชุมชน
7 กำรใหอ้ภัยผู้อื่น ผู้น ำชุมชน

ด้านประโยชน์ส่วนรว่ม การเสียสละ การเข้ารว่มกิจกรรมในชุมชน สิ่งแวดล้อม
8 กำรเสียสละแรงงำน (ท ำควำมสะอำดวัด/โรงเรียน/ที่สำธำรณะประโยชน,์ร่วมประชุม

หมู่บำ้น
ผู้น ำชุมชน

9 กำรบริจำคทรัพย์ ผู้น ำชุมชน
10 กำรบริจำคโลหติ ผู้น ำชุมชน
11 กำรถือศีลปฎิบติัธรรม เข้ำวัด

รักษำควำมสะอำดหน้ำบำ้น น่ำมอง (ปลูกผัก ดอกไม้ มีร้ัวรอบขอบชิด)
บริเวณบำ้นสะอำด ร่มร่ืน ไม่มีน้ ำขังในหลุมในบอ่ อสม.

13 จัดหอ้ง/พื้นที่ ใช้สอยเปน็สัดส่วน จัดเก็บข้ำวของเคร่ืองใช้เปน็ระเบยีบ ท ำควำมสะอำด
ประจ ำสม่ ำเสมอ อำกำศถ่ำยเทสะดวก แสงสว่ำงเพียงพอ นอนกำงมุ้ง,ติดมุ้งลวด

อสม.

14 หอ้งส้วมสะอำดไม่มีกล่ินเหม็น อสม.
15 กำรเปน็แกนน ำในกำรแจกถุงยำงอนำมัย อสม.

16 กำรเปน็ผู้ใหค้ ำปรึกษำในด้ำนพฤติกรรมทำงเพศที่ปลอดภัย จนท.สำธำรณสุข

17 กำรเปน็ผู้น ำ/ส่วนร่วม ใหค้ ำแนะน ำส ำหรับเร่ืองกำรออกก ำลังกำย อสม.
18 กำรท ำบญัชีครัวเรือน ผู้น ำชุมชน
19 กำรสวมหมวกกันน็อกทกุคร้ังที่ขับขี่ อสม.
20 กำรรักษำส่ิงแวดล้อม (มีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง/มีกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ุยุงลำย/ไม่ทิ้ง

ภำชนะ เศษสำรเคมีที่เหลือลงแม่น้ ำล ำคลอง
อสม.

21 ใช้สำรชีวภำพแทนกำรใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช อสม.
ด้านการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มปกติ

22 ต้ังครรภ์เมื่ออำยุ ๒๐ - ๓๕ ปี อสม.
23 ฝำกครรภ์ทนัทกี่อนอำยุครรภ์ ๑๒ สัปดำห์ อสม.
24 ฝำกครรภ์ตำมนัด ครบ ๕ คร้ังตำมเกณฑ์ อสม.

25 หญิงต้ังครรภ์ใช้กรำฟโภชนำกำรในกำรติดตำมดูแนวโน้มน้ ำหนักแม่ขณะต้ังครรภ์ อสม.

“สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี  วิถีธรรม วิถีไทย”

12

(รา่ง)ข้อเสนอ...รหัสความดี...ธนาคารวิถีธรรม วิถีไทย  จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้น ำชุมชน
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26 หญิงต้ังครรภ์กินยำเม็ดไอโอดีน ธำตุเหล็ก และ โฟเลท  วันละ ๑ เม็ด ทกุวัน อสม.
27 คลอดลูกมีน้ ำหนักแรกเกิดมำกกว่ำ ๒,๕๐๐ กรัม อสม.
28 หลังคลอด มำตรวจหลังคลอด เมื่อ ๔๒-๔๕ วันหลังคลอด อสม.
29 เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว ๖ เดือน อสม.
30 เล้ียงลูกด้วยนมแม่หลังลูกอำยุครบ ๖ เดือน ไปแล้ว อสม.
31 เด็กได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคครบตำมเกณฑ์และไปตำมนัด อสม.
32 เด็กได้รับกำรตรวจและมีพัฒนำกำรตำมเกณฑ์ อสม.
33 เด็กมีส่วนสูงระดับดี รูปร่ำง สมส่วน(ตรวจปลีะ 2คร้ัง) อสม.
34 ผู้ปกครองมีกำรดูแลเด็กที่มีภำวะอ้วนใหส้ำมำรถลดน้ ำหนักได้(ประเมินเดือนละ 1 คร้ัง) อสม.
35 เด็กได้รับกำรดูแลสุขภำพช่องปำก และฟันน้ ำนมไม่ผุ (ตรวจปลีะ 2คร้ัง) อสม.
36 กำรออกก ำลังกำยสัปดำหล์ะ 3 วันๆละ30 นำที อสม.
37 กำรประเมินพฤติกรรมโดยกำรตรวจเลือดหำเชื้อ HIV จนท.สำธำรณสุข

38 คนอ้วนลดน้ ำหนักสัปดำหล์ะ 0.5 Kg. จนท.สำธำรณสุข

39 อำหำรปรุงสุกมีภำชนะปกปดิ (ฝำชี , ตู้กับข้ำว) อสม.
40 เลือกซ้ืออำหำรส ำเร็จรูปที่มีฉลำกถูกต้อง มี อย. อสม.
41 เลือกใช้ยำที่ขึ้นทะเบยีนถูกต้อง/ไม่มียำชุด อสม.
42 หลีกเล่ียง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม อสม.
43 หลีกเล่ียงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg. อสม.
44 ออกก ำลังกำยเปน็ประจ ำ สัปดำหล์ะ 3 วันๆละ 30 นำที อสม.
45 ได้รับกำรตรวจวัดควำมดันโลหติทกุป ีอย่ำงน้อย 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

46 ได้รับกำรตรวจวัดค่ำน้ ำตำลในเลือดทกุป ีอย่ำงน้อย 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

47 ได้รับกำรคัดกรองโรคหวัใจและหลอดเลือด จนท.สำธำรณสุข

48 ไม่เจ็บปว่ยด้วยโรคเบำหวำน/ควำมดันโลหติสูง จนท.สำธำรณสุข

49 ตรวจเต้ำนมด้วยตนเองเปน็ประจ ำทกุเดือน จนท.สำธำรณสุข

50 ตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกเปน็ประจ ำทกุปี จนท.สำธำรณสุข

51 ไม่เจ็บปว่ยด้วยโรคมะเร็งทกุชนิด จนท.สำธำรณสุข

52 ได้รับกำรคัดกรอง 7 สัญญำณ อันตรำย จนท.สำธำรณสุข

53 ผู้ที่มีอำยุ 60 ปขีึ้นไป  ได้รับกำรตรวจคัดกรองต้อกระจก อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

54 ผู้สูงอำยุเข้ำร่วมท ำกิจกรรมในชมรมผู้สูงอำยุ(เปน็สมำชิกหรือไม่เปน็สมำชิกก็ได้) อสม.

“สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี  วิถีธรรม วิถีไทย”
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กลุ่มเสี่ยง
55 ผู้สูงอำยุออกก ำลังกำย/กำยบริหำร/ยืดเหยียด   ประมำณ      20-30 นำท/ีคร้ัง อสม.
56 ผู้สูงอำยุผ่อนคลำยควำมเครียส เช่น ท ำงำนอดิเรก/ท ำสมำธิ/ปฏิบติัศำสนกิจ ฯลฯ อสม.
57 หลีกเล่ียง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม อสม.
58 หลีกเล่ียงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg. อสม.
59 ออกก ำลังกำยเปน็ประจ ำ สัปดำหล์ะ 3 วันๆละ 30 นำที อสม.
60 โรคเบำหวำนสำมำรถควบคุมระดับน้ ำตำลในเลือดใหอ้ยู่ในเกณฑ์ปกติ จนท.สำธำรณสุข

61 โรคควำมดันโลหติสูงสำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหติใหอ้ยู่ ในเกณฑ์ปกติ จนท.สำธำรณสุข

กลุ่มป่วย
62 หลีกเล่ียง/ลดอำหำร หวำน/มัน/เค็ม อสม.
63 หลีกเล่ียงอำหำร ประเภททอด / รับประทำนผักวันละ 1/2 kg. อสม.
64 ออกก ำลังกำยเปน็ประจ ำ สัปดำหล์ะ 3 วันๆละ 30 นำที อสม.
65 ไปรับยำตำมนัด ต่อเนื่อง ไม่เคยขำด จนท.สำธำรณสุข

66 ได้รับกำรตรวจเทำ้ปอ้งกันโรคแทรกจำกเบำหวำน จนท.สำธำรณสุข

67 ได้รับกำรถ่ำยภำพจอประสำทตำปอ้งกันโรคแทรกซ้อนจำกเบำหวำน จนท.สำธำรณสุข

68 ได้รับกำรตรวจเลือดเพื่อประเมินภำวะกำรท ำงำนของไตปอ้งกันโรคแทรกซ้อนจำก
เบำหวำน

จนท.สำธำรณสุข

69 ผู้ปว่ยเบำหวำนสำมำรถควำมคุมระดับน้ ำตำลได้ จนท.สำธำรณสุข

70 ผู้ปว่ยควำมดันโลหติสูงสำมำรถควบคุมระดับควำมดันโลหติได้ จนท.สำธำรณสุข

71 ผู้ปว่ยโรคเบำหวำน  ควำมดันโลหติสูง ได้รับกำรประเมินสุขภำพจิต อย่ำงน้อยปลีะ 1 คร้ัง จนท.สำธำรณสุข

สรปุ รวมทั้งสิ้น 71 ข้อ แบ่งเป็น
1.ด้านคุณธรรม จรยิธรรม การรกัษาศีล  จ านวน 7 ข้อ

3.ด้านการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 50 ข้อ
   - กลุ่มปกติ  35 ข้อ
   - กลุ่มเสี่ยง   5 ข้อ
   - กลุ่มป่วย  10 ข้อ

หมายเหตุ
1. รหัสความดีประยุกต์มาจาก อบต แมล่าด และตัวช้ีวัดของงานสาธารณสุขแต่ละกลุ่มวัย/ จปฐ.
2. ให้พ้ืนที่ด าเนินการปรบัใช้ โดยให้ค่าคะแนนความดี รวมถึงผู้รบัรองตามความเหมาะสม

สมาชิก อบต.หมู่บ้าน /ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าอาวาสวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล /ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล
 และเจ้าหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย

“สาธารณสุขยุคใหม่  สร้างสังคมสุขภาพดี  วิถีธรรม วิถีไทย”

2.ด้านประโยชน์ส่วนรว่ม การเสียสละ การเข้ารว่มกิจกรรมในชุมชน สิ่งแวดล้อม จ านวน 14 ข้อ
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 (ร่าง) แผนด าเนินการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น ประจ าปี 2557 

โครงการพัฒนาเครือข่ายและภาคีสุขภาพ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 – 31 

กรกฎาคม  
คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอ าเภอ ส่งเข้าเวที
คัดเลือกระดับ Node  

เครือข่ายบริการสุขภาพ(CUP)   

1 – 31 
กรกฎาคม 

คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับกลุ่มเครือข่าย 
(Node) ส่งเข้า เวทีคัดเลือกระดับ จังหวัด 

5 กลุ่มเครือข่าย(Node)  
ก าแพงเพชร/ขาณุฯ/คลองขลุง/
คลองลาน/พรานกระต่าย 

 

1 – 31 
สิงหาคม 

คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เพ่ือส่งเข้า
เวทีคัดเลือกระดับเขต /ภาค 

คณะกรรมการจังหวัด* 
(ห้อประชุมสสจ.ก าแพงเพชร) 

จ านวน
คณะกรรมการ* 

 1  โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง คณะกรรมการ SP1-4 
งาน NCD/ 
คุณมลวิภา กาศสมบูรณ์ 

5* (รวม45คน) 
19 สิงหาคม 2  ตา ไต  

 3  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  
 4  มะเร็ง  
 5  อุบัติเหตุ คณะกรรมการ SP5/9 

งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
คุณมลุลี  แก้วหิรัญ 

5* (รวม35คน) 
26 สิงหาคม 6  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม  

    โรคติดต่อ 
 

 7  5  สาขาหลัก  
18 สิงหาคม 8  การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน งานควบคุมโรคเอดส์ 

คุณมลุลี  แก้วหิรัญ 
3* (รวม13คน) 

 9   ทารกแรกเกิด/แม่และเด็ก คณะกรรมการ SP6/8 
งานส่งเสริมสุขภาพ/ 
คุณมลุลี  แก้วหิรัญ 

4* 
1 กันยายน 10 นมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว   (รวม61คน) 

 11 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติดในชุมชน 

3* 

 12  จิตเวช 4* 
 13  สุขภาพจิตชุมชน  

27 สิงหาคม 14  ทันตกรรม คณะกรรมการ SP7 
งานทันตสาธารณสุข 
คุณมลุลี  แก้วหิรัญ 

3* (รวม13คน) 

 15  บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพ 
      องค์รวม 

คณะกรรมการ SP10 
งานพัฒนาคุณภาพฯ 
คุณมลวิภา กาศสมบูรณ์ 

5* (รวม35คน) 

22 สิงหาคม 16  บริการใน ศสมช.และการสร้างหลัก 
      ประกันสุขภาพ 

 

 17  การจัดการสุขภาพชุมชน  
25  สิงหาคม 18  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ งานคุ้มครองผู้บริโภค 

คุณมลวิภา กาศสมบูรณ์ 
4*(รวม24คน) 

 19  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  
27  สิงหาคม 20  การส่งเสริมสุขภาพ 

 
งานสารสนเทศและสุขศึกษา 
คุณมลวิภา กาศสมบูรณ์ 

3*(รวม13คน) 

........กันยายน ประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัล 
พร้อมกันระดับจังหวัด 

อสม.ดีเด่นและพ่ีเลี้ยง 20 สาขา รวม 40 คน 

 
 



 
 
หมายเหตุ :  ในปี 2557 ก าหนดรูปแบบ/แนวทางการคัดเลือก  ดังนี้ 

1. อสม.ดีเด่น หมายถึง อสม.ดีเด่น 10 สาขา ของ กสธ. และService plan 10 สาขา รวม 20 คน 
2. จังหวัดสนับสนุนงบประมาณเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา อสม.ต้นแบบระดับ Node  
3. ระดับ Node คัดเลือกอสม.ดีเด่น และส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่นพร้อมพ่ีเลี้ยงให้ สสจ.กพ. 
 ภายในวันที่  13 สิงหาคม 2557 

4. คณะกรรมการจังหวัดก าหนดวันคัดเลือก อสม.ดีเด่น ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557  
   เพ่ือแจ้งพ้ืนที่ทราบและเตรียมการส่งเอกสารผลงานและการน าเสนอ แต่ละสาขา  

5. ใช้หลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือก หลักการเดียวกับของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557 
6. ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกประกอบด้วย  คณะกรรมการจังหวัดสาขาละ  3 – 5  คน 
 อสม.ดีเด่นระดับ Node ละ 20 คน (สาขาละ 1 คน) พ่ีเลี้ยงต าบลสาขาละ 1 คน  
7. คณะกรรมการจังหวัดแต่ละสาขา ส่งผลการคัดเลือกให้งานพัฒนาคุณภาพฯ ภายใน 3 วัน 
 หลังก าหนดการคัดเลือก (ทุกสาขาคัดเลือกแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557) เพ่ือเสนอผล 

    การคัดเลือกต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรและลงนามในประกาศผลการคัดเลือก 
8. คณะกรรมการจังหวัดท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง เตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น ส่งเข้ารับการ

คัดเลือกระดับเขต/ภาค ช่วงเดือนธันวาคม 2557 - มกราคม 2558 
 
 

****************************************** 
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แบบกรอกรายชื่อ อสม.เข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2557 

กลุ่มเครือข่าย(Node/)อ าเภอ...........................................จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ที ่ สาขา ชื่อ-สกุล อสม.ดีเด่น ระยะเวลา
เป็นอสม.(ปี) 

ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่  บ้าน ต าบล ชื่อ-สกุล จนท. 
พี่เลี้ยง/ต าแหน่ง 

สถานที่ปฎิบัติงาน 

1 โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง      

2 ตา ไต      
3 เบาหวาน  ความดันโลหติสูง      
4 มะเร็ง      
5 อุบัติเหต ุ      
6 การเฝา้ระวัง ป้องกันและควบคมุ

โรคตดิต่อ 
     

7 5  สาขาหลัก      

8 การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ใน
ชุมชน 

     

9 ทารกแรกเกิด/แม่และเด็ก      

10 นมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว      
11 การป้องกันและแกไ้ขปัญหา 

ยาเสพตดิในชุมชน 
     

12 จิตเวช      
13 สุขภาพจิตชุมชน      
14 ทันตกรรม      

15 บริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภาพ 
องค์รวม 

     

16 บริการใน ศสมช.และการสร้างหลกั 
ประกันสุขภาพ 

     

17 การจัดการสุขภาพชุมชน      
18 การคุ้มครองผู้บรโิภคดา้นสุขภาพ      
19 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ      
20 การส่งเสริมสุขภาพ 

(รูปร่างสมส่วน ตามเกณฑ์ฯ) 
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