คำนำ
การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือกลุ่ม/องค์กรในชุมชน
(บ้าน วัด โรงเรียน) เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมทั้งการใช้ทุนทางสังคมที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ (ทุน)
ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ และฐานวั ฒ นธรรม ความเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ การหลอมจิ ต ใจ ความคิ ด และผนึ ก ก าลั ง
การสร้างทักษะในการจัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดจะส่งเสริมให้เกิดความเอื้ออาทรและ
ความสามัคคีที่ทาให้คนมีความเสียสละที่จะทางานร่วมกัน และนาไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่ อเนื่อง ซึ่งเป็น
รูปแบบการดาเนินงานที่จะส่งผลให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า
เอกสารแนวทางและเกณฑ์ ประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ ง โรคความดันโลหิ ตสู ง
โรคหั วใจและหลอดเลื อดและโรงเรี ย นสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติ มีเนื้อหาสาระสาคัญ
ที่ประกอบด้วย ความสาคัญของการประกวด ขั้นตอนและเกณฑ์ที่ใช้ ในการประกวด การสมัครและแบบประเมินการ
ประกวด รวมทั้งประเภทของรางวัลการประกวด ซึ่งหน่วยงาน เครือข่ายสุขภาพสามารถนาไปใช้เป็น แนวทาง
ดาเนินงานประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดและ
โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้กับหมู่บ้านและโรงเรียนอื่นนาไปขยายผล และเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
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สำรบัญ
แนวทำงและเกณฑ์กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ส่วนที่ 1 กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
1.ควำมสำคัญของกำรประกวด
2.ขั้นตอนกำรประกวด
3.เกณฑ์กำรประกวด
4.กำรสมัครกำรประกวด
5.แบบประเมินกำรประกวด
6.ตัวอย่ำงตำรำงกำรนำเสนอผลงำนในเวทีกำรประกวด
7.รำงวัลกำรประกวด/มอบโล่พระรำชทำน
ส่วนที่ 2 หมู่บ้ำนต้นแบบ : แหล่งเรียนรู้กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
1.รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ระดับจังหวัดและชนะเลิศระดับเขต ตั้งแต่ ปี 2552-2558
2.รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ระดับจังหวัด ที่ส่งเข้ำประกวด ตั้งแต่ ปี 2552-2558
แนวทำงและเกณฑ์กำรประกวดโรงเรียนสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ
1.ควำมสำคัญของกำรประกวด
2.ขั้นตอนกำรประกวด
3.เกณฑ์กำรประกวด
4.กำรสมัครกำรประกวด
5.แบบประเมินกำรประกวด
6.ตัวอย่ำงตำรำงกำรนำเสนอผลงำนในเวทีกำรประกวด
7.รำงวัลกำรประกวด

หน้ำ
3
4
4
6
8
10
19
22
23
24
24
28
31
32
34
36
37
45
48
49
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ส่วนที่ 1 กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
1.ควำมสำคัญ

กำรประกวดหมู่บำ้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ

กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยกองสุ ข ศึ ก ษา ได้ น้ อ มน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการ
ดาเนินงานการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้เหมาะสมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อลด
อัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดที่กาลังเป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ ดาเนินงานภายใต้
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 57 พรรษา
ในปีพ.ศ.2552 และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 57 พรรษา
วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2552 และมุ่งหวังให้ห มู่บ้านทั่ว ประเทศ เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิ ตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และพัฒนาหมู่บ้านที่มีความพร้อมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพและมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ ง
โดยความร่วมมือของภาคี เครือข่ายสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนและส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีพฤติกรรมการออกกาลังกาย สม่าเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที
ร่วมกับการกินอาหาร:การกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง
ลดอาหารหวาน มั น เค็ ม และการจั ด การอารมณ์ ค วามเครี ย ด รวมทั้ ง ไม่ สู บ บุ ห รี่ แ ละไม่ ดื่ ม สุ ร า”ตามแนวคิ ด
“ใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน”
การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหั ว ใจและหลอดเลือด มีการตื่น ตัวรวมพลังขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ องเป็น
เรื่องที่สาคัญและจาเป็น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทรัพยากรของหมู่บ้านให้เกิดคุณค่าทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กลวิธีหนึ่งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดาเนินการเป็นประจาทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด
การพั ฒ นาหมู่ บ้ า นฯอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คื อ การประกวดหมู่ บ้ า นปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมลดโรคมะเร็ ง โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ ซึ่ งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชน
ทุ ก คนในหมู่ บ้ า น ตลอดจนหมู่ บ้ า นอื่ น ๆ ที่ ส นใจได้ เ ข้ า มาศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเป็ น แบบอย่ า งของการ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติก รรมสุ ขภาพลดโรคมะเร็ ง โรคความดัน โลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจและหลอดเลื อด รวมทั้ง เป็ นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จนเป็นแบบแผน
พฤติกรรมสุขภาพและกลายเป็นวัฒนธรรมสุขภาพของสังคมไทยในอนาคตต่อไป
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กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ชนะเลิศระดับเขต
(12เขต/12หมู่บ้ำน)

ชนะเลิศระดับจังหวัด
หมู่บ้ำน/ชุมชน
ที่ได้รับ
กำรส่งเสริม
สนับสนุน

ส่งเข้ำประกวด
1 หมู่บ้ำน

ระดับประเทศ

สำนักงำนสนับสนุน
บริกำรสุขภำพเขต

คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด

ส่งเข้ำประกวด
1 หมู่บ้ำน

กองสุขศึกษำ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

คณะกรรมกำร
ระดับเขต

คณะกรรมกำร
ระดับประเทศ

เกณฑ์ประเมินหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 4 ด้ำน
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร
-มีทีมแกนนา
-มีระบบข้อมูล
พฤติกรมสุขภาพ
-มีแผนงานโครงการ
กิจกรรม

ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
-มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม
-การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
-การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
-การเฝ้าระวังพฤติกรรม
สุขภาพ

ด้ำนผลผลิต/
ผลลัพธ์
-มีบุคคล/ครัวเรือนต้นแบบ
-มีนวัตกรรม
-มีมาตรการ/ข้อตกลง
-ร้อยละ70ของประชาชน
มี HL ในระดับพอใช้ขึ้นไป
-ร้อยละ70ของประชาชน
มี HB ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ด้ำนผลกระทบ
-ค่า BMI /รอบเอว /
ระดับน้าตาลในเลือด/
ความดันโลหิตลดลง
-อัตราการเกิดโรค/
ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง

หมู่บ้ำน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ลดโรคฯ
ต้นแบบ

- เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้ำน
กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภำพ
- เป็นพี่เลี้ยง/
ที่ปรึกษำให้กับ
หมู่บ้ำนอื่นนำไป
ขยำยผล
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ให้มีกำรพัฒนำ
ยกระดับ
เป็นหมู่บ้ำน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ลดโรคฯ

ระดับเขต

ระดับจังหวัด
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด

-ชนะเลิศระดับประเทศ
-รองชนะเลิศ อันดับ 1,2 และ 3
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2.ขั้นตอน

กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ

2.1 ระดับจังหวัด โดยสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 76 จังหวัด
๑. กาหนดแผนการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ/ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้พื้นที่ประเมิน
การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ตามแบบการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคฯ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559 ) เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด โดยส่งใบสมัครตามแบบ มป.1
และเอกสารผลงานพัฒนาหมู่บ้านตามประเด็น 4 ด้าน ไปที่จังหวัดตามกาหนด (โดยกาหนดกรอบเวลาให้สอดคล้อง
กับเขต)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯระดับจังหวัด อย่างน้อย 3 คน โดยมี
องค์ประกอบ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละจังหวัด)
2.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธาน
2.๒ สาธารณสุขอาเภอ (ไม่ใช่อาเภอที่ส่งเข้าประกวด) หรือเครือข่ายอื่นทีเกี่ยวข้อง
2.๓ หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลงานสุขศึกษาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.๔ นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นเลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์และแนวทางการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ
4. จัดการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯระดับจังหวัดตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจโดยการจัดเวทีนาเสนอผลการพัฒนาเพื่อประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
พร้อมสรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัด/มอบโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านที่ประกวด (ถ้ามี)
5. รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารหน่วยงานและแจ้งพื้นที่ที่ส่งประกวดทราบผล
6. ส่งรายชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบของจังหวัด(ชนะเลิศ) จานวน ๑ หมู่บ้าน
ตามใบสมัครตามแบบ มป.1 และเอกสารผลงานพัฒนาหมู่บ้านตามประเด็น 4 ด้าน มายังสานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขตตามกาหนด เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับเขต
2.2 ระดับเขต โดยสำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 12 เขต
๑. กาหนดแผนการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ/แจ้งให้จังหวัดทราบเพื่อส่งรายชื่อหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบของจังหวัด(ชนะเลิศ)จานวน ๑ หมู่บ้าน พร้อมใบสมัครตามแบบ มป.1 และ
เอกสารผลงานพัฒนาหมู่บ้านตามประเด็น 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตกาหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯระดับเขต อย่างน้อย 3 คน
โดยมีองค์ประกอบ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละเขต)
2.๑ สาธารณสุขนิเทศก์และหรือผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็นประธาน
2.๒ ผู้แทนจากกองสุขศึกษา หรือผู้แทนจากศูนย์วิชาการเขต
2.๓ หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลงานสุขศึกษาของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2.4 นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
เป็นเลขานุการ
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3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์และแนวทางการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ
4. จัดการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯระดับเขต ตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจโดยการจัดเวทีนาเสนอผลการพัฒนาเพื่อประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
พร้อมสรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบของเขต/มอบโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านที่ประกวด (ถ้ามี)
5. รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารหน่วยงานและแจ้งจังหวัดที่ส่งประกวดทราบผล
6. ส่งรายชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบของเขต(ชนะเลิศ) จานวน ๑ หมู่บ้านพร้อม
ใบสมัครตามแบบ มป.1 และเอกสารผลงานพัฒนาหมู่บ้านตามประเด็น 4 ด้าน มายังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพเพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ (ตามหนังสือแจ้งเป็นทางการของแต่ละปี) และกรมฯ มอบโล่
พระราชทานให้กับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบระดับเขตทุกแห่ง (ในงานมหกรรมวิชาการกรมฯ)
7. ส่งรายชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯที่ส่งเข้าประกวดระดับจังหวัดทุกจังหวัด (จังหวัดละ1
แห่ง) มายังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ตามหนังสือแจ้งเป็นทางการของแต่ละปี) เพื่อกรมฯ มอบโล่
พระราชทานให้กับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบระดับจังหวัดทุกแห่ง (ในงานมหกรรมวิชาการกรมฯ)
2.3 ระดับประเทศ โดยกองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
๑. พัฒนาแนวทางประเมิน/การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
๒. เผยแพร่แนวทางการประเมิน/การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้กับ
๒.๑ ระดับเขต ได้แก่ สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต
๒.๒ ระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
๓. ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านสมัครเข้าประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบการดาเนินงานประกวดในระดับ
จังหวัดและสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตรับผิดชอบการดาเนินงานประกวดในระดับเขต
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านชนะเลิศระดับประเทศ
๕. จัดเวทีวิชาการนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวชิรา ลงกรณ :
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการคัดเลือก
ในระดับประเทศ
๖. ประกาศผลหมู่บ้านที่ผ่านการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ระดับประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 4 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 รองชนะเลิศ อันดับ 2 และรองชนะเลิศ อันดับ 3
๗. เผยแพร่ผลการประกวดหมู่บ้านที่ชนะเลิศระดับเขต ระดับประเทศ ผ่านทาง web site กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ http://www.hss.moph.go.th/ และกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th
8. ดาเนินการขอพระราชทานโล่รางวัลและจัดทาโล่พระราชทานแก่หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินประกวด
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
9. พิธีมอบโล่พระราชทานแก่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ที่ชนะเลิศระดับจังหวัด (76 หมู่บ้าน)
ระดับเขต ( ๑2 หมู่บ้าน/12 เขต) และระดับประเทศ จานวน 4 หมู่บ้าน(ตามหนังสือแจ้งเป็นทางการของแต่ละปี)
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3.เกณฑ์

กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ

การประเมินการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ มีเกณฑ์การประกวด ๔ ด้าน
และมีคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน คือ
๑. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๒. ด้ำนกระบวนกำรดำเนินงำน
๓. ด้ำนผลผลิตและผลลัพธ์
๔. ด้ำนผลกระทบ

มีคะแนนรวม
มีคะแนนรวม
มีคะแนนรวม
มีคะแนนรวม

15
40
30
15

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
๑.๑. มีทีมแกนนำในการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ(จานวนกี่คน ครอบคลุมใครบ้าง
มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมในลักษณะใดบ้าง)
๑.๒. มีระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพ 3อ.2ส. ของหมู่บ้าน (มีข้อมูลอะไรบ้าง วิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น
ใช้เครื่องมืออะไร และใครเป็นผู้เก็บข้อมูล และมีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
๑.๓. มีแผนงำนหรือโครงกำรหรือกิจกรรมในการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
(ใช้ข้อมูลอะไรประกอบการจัดทาแผน ใครมีส่วนร่วมจัดทาแผนบ้าง กระบวนการจัดทาแผนเป็นอย่างไร และแผน
กาหนดกิจกรรมอะไรบ้าง)
๒. ด้ำนกระบวนกำรดำเนินงำน
๒.๑. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชำชน ครอบคลุม 3อ.2ส.
(๑) อ.อำหำร มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ ห้ ป ระชาชนปลู ก และกิ น ผั ก ผลไม้ ส ด
หลากหลายสี อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัมต่อคนต่อวัน (มีกิจกรรม/วิธีการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูก/กินผักอย่างไร
จานวนครัวเรือนที่กินผัก/จานวนครัวเรือนที่ไม่เคยร่วมกินผัก และจานวนครัวเรือนที่มีการกินผักต่อเนื่องตลอดทั้งปี)
และกิจกรรมส่งเสริมการกินอาหารไม่หวานจัด ไม่มีไขมันสูงและไม่เค็มจัด(มีกิจกรรมอะไรบ้าง)
(๒) อ.ออกกำลังกำย มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 5 วันๆละอย่างน้อย 30 นาที (มีกิจกรรม/วิธีการส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกายอย่างไร ชนิดของ
กีฬา/วิธีการออกกาลังกายมีอะไรบ้าง และกรณีที่มีกิจกรรมออกกาลังกายเป็นกลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม มีจานวนคนเข้าร่วม
ประจาเท่าไร จานวนคนที่ออกกาลังกายต่อเนื่องตลอดทั้งปี และจานวนคนที่ไม่ได้ออกกาลังกาย)
(3) อ.อำรมณ์ มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประชาชนมีการจัดการความเครียด
(มีกิจกรรม/วิธีการส่งเสริมให้ประชาชนจัดการความเครียดอย่างไร)
(4) ส.สุรำ มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประชาชนไม่ดื่ม หรือลด ละ เลิก สุราหรือเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ (กิจกรรมหรือวิธีการอะไรบ้าง/อย่างไร)
(5) ส.ยำสูบ/บุหรี่ มีกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ประชาชนไม่สูบ หรือลด ละ เลิกบุหรี่
(กิจกรรมหรือวิธีการอะไรบ้าง/อย่างไร)
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๒.2. มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้ำน
(๑) มีกลุ่ม/ชมรมครอบคลุม 3อ.2ส.(จานวนกลุ่ม/ชมรม และจานวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม/ชมรม)
(๒) มีกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมอะไรบ้าง(มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่/
ความถี่แค่ไหน)
๒.3. กำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย (มีบุคคล/หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุน แต่ละภาคีให้การสนับสนุน
อะไรและอย่างไร และภาคีเครือข่ายใดที่มีความสาคัญ ขาดไม่ได้ เพราะอะไร)
๒.4. มีกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ (ผ่านสื่ออะไร เนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการสื่อสารมีเรื่อง
อะไรบ้าง บ่อยครั้งเพียงใด)
2.6. มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 3อ.2ส.ของประชาชนในหมู่บ้าน
(มีอะไรบ้าง /ใครมีส่วนร่วม ฯลฯ)
2.7. มีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพ ( เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้าง ในกลุ่มประชาชนใด วิธีการ
จัดเก็บข้อมูล เช่น ใช้เครื่องมืออะไร และใครเป็นผู้เก็บข้อมูล และมีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร)

3.ด้ำนผลผลิต/ผลลัพธ์
3.1. มีบุคคลหรือครัวเรือนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น (จานวนต้นแบบ/ด้านไหนบ้าง/
วิธีปฏิบัติตนของแต่ละต้นแบบ ฯลฯ)
3.2. มีนวัตกรรมหรือผลงำนเด่นที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ของประชาชน
(อะไรบ้าง/กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และผลที่เกิดขึ้นจากใช้นวัตกรรมฯลฯ)
3.3. มีมำตรกำรหรือข้อตกลงร่วมของหมู่บ้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.(มีมาตรการ
อะไรบ้าง/กระบวนการมีมาตรการหรือข้อตกลงร่วม และผลที่เกิดขึ้นจากใช้มาตรการฯลฯ)
3.4. ร้อยละ 70 ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในระดับพอใช้ขึ้นไป (เครื่องมือ/
วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/ผลการเปลี่ยนแปลงความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นฯลฯ)
3.5. ร้อยละ 70 ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีพฤติกรรมสุขภำพ 3อ.2ส.ในระดับพอใช้ขึ้นไป
(เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุม3อ.2ส.ที่เกิดขึ้นฯลฯ)
3.6. มีกำรขยำยสู่พื้นที่หมู่บ้ำนอื่นให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ เพิ่มขึ้น (เป็นแหล่งดูงาน/
เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้กับหมู่บ้านอื่นนาไปขยายผลเพียงใด อย่างไร )
4. ด้ำนผลกระทบ
การมีพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านมีภาวะสุขภาพดีขึ้นหรือ
ลดอัตราการเกิดโรค (ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพแต่ละรายการมีมากน้อยเพียงใด)
4.1 ค่ำBMI /รอบเอว/ระดับน้ำตำลในเลือด/ควำมดันโลหิต ลดลง ฯลฯ
4.2 อัตรำกำรเกิดโรค/ผู้ป่วยรำยใหม่ลดลง เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด ฯลฯ (ภายหลังการดาเนินงานมีจานวนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยในแต่ละโรค ลดลงมากน้อยเพียงใด)

10

4.กำรสมัคร

กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ

4.1.สมัครเข้ำประกวด
4.1.1 ระดับจังหวัด
1.) ให้ สานัก งานสาธารณสุข อ าเภอร่ วมกั บ โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพตาบล คั ดเลือ กหมู่ บ้า นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯตามเงื่อนไข คือ เป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง และมีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม(ตามแบบ
ประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ)และไม่เคยส่งเข้าประกวดของกองสุขศึกษา (ไม่เคยรับโล่พระราชทาน)
แล้วส่งใบสมัครการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ โดย
(1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบ มป.1 (ระดับตาบล)
(2) เอกสารผลการพัฒนาหมู่บ้านที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านพร้อมไฟล์ลงแผ่น CD จานวน 4 ชุด
2.) ส่งเอกสาร (1) และ(2) มายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
4.1.2 ระดับเขต
1.) ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อ/ใบสมัครการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯที่เป็น
ชนะเลิศระดับจังหวัด ๆละ 1 หมู่บ้าน โดย
(1) สรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบระดับจังหวัดตามแบบ มป.2
(ระดับจังหวัด)
(2) ส่งแบบสรุปผลการคัดเลือก(แบบ มป.2) พร้อมใบสมัคร(แบบ มป.1) และเอกสารผลการพัฒนาหมู่บ้าน
มายังสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
4.1.3 ระดับประเทศ
1.) ให้สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตส่งรายชื่อ/ใบสมัครการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ที่เป็นชนะเลิศระดับเขตๆ ละ 1 หมู่บ้าน โดย
(1) สรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบระดับเขตตามแบบ มป.3
(ระดับเขต)
(2) ส่งแบบสรุปผลการคัดเลือก(แบบ มป.3) พร้อมใบสมัคร(แบบ มป.1) และเอกสารผลการพัฒนาหมู่บ้าน
มายังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.2 กำรนำเสนอผลงำน
1.)กติกำสำหรับกำรเสนอผลงำนกำรประกวดหมูบ่ ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ดังนี้
(1) ผู้นำเสนอ คือ แกนนาทีมพัฒนาที่เป็นผู้นาการดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
จานวน 1-2 คน
(2) สื่อประกอบกำรนำเสนอ เป็นวีดิทัศน์ หรือ power point ในเวอร์ชั่นไม่เกิน Microsoft office 2007
(โดยให้นามาในวันประกวด )
2.)ระยะเวลำในกำรนำเสนอ หมูบ่ ้ำนละไม่เกิน 30 นำที โดยแบ่งเป็น
(1) กำรนำเสนอไม่เกิน 2๐ นำที กรณีที่นาเสนอด้วยวีดิทัศน์จะต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที
(2) กำรซักถำมไม่เกิน 10 นำที (โดยกรรมการ และผู้เข้าร่วมซักถาม)
3.)ประเด็นกำรนำเสนอ คือ ผลการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯครอบคลุม 4 ด้าน
(1) ด้านการบริหารจัดการ (2) ด้านกระบวนการดาเนินงาน (3) ผลผลิตและผลลัพธ์และ (4) ผลกระทบ
4.)ประกำศผลกำรประกวดและรับรำงวัลพร้อมใบเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกวด (ถ้ำมี)

11

ใบสมัคร

มป.1

กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
******************************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้ำนที่ส่งเข้ำร่วมกำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ
1. ชื่อหมู่บ้าน..........................หมู่ที่.........ตาบล.......................อาเภอ..................จังหวัด.................................
2. จานวนครัวเรือนของหมู่บ้าน.............................หลังคาเรือน จานวนประชาชน 15- 59 ปี…………….คน
3. สถานะด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (ระบุ) ………………………………………………………………………….
4. ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของประชาชนในหมู่บ้าน
(ระบุ) ……………………………………………………..
5. การจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
-พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ระบุ).......................................................................................................
-พฤติกรรมการออกกาลังกาย (ระบุ).......................................................................................................
-พฤติกรรมการจัดการอารมณ์ (ระบุ).......................................................................................................
-พฤติกรรมการสูบบุหรี่
(ระบุ).......................................................................................................
-พฤติกรรมการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ระบุ)...........................................................................
6. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
จานวน…………เครือข่าย ระบุประเภทของภาคีเครือข่าย ..........................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้รับผิดชอบหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็งฯ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็งฯ (แกนนาสุขภาพที่สาคัญของทีมพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็งฯ )
1) นางสาว/นาง/นาย..............................................................นามสกุล.....................................................
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................................
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตาบล................... อาเภอ...........................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................มือถือ ……………………………….
2) นางสาว/นาง/นาย..............................................................นามสกุล....................................................
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................................
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตาบล................... อาเภอ...........................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................มือถือ ……………………………….
3) นางสาว/นาง/นาย..............................................................นามสกุล..................................................
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน.......................................................................................................
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตาบล................... อาเภอ...........................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................มือถือ ……………………………….
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2. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับตาบล)
นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล................................................
ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน..........................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ .......................... email.....................................
3. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับอาเภอ)
นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล................................................
ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน..........................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ....................... email........................................
4. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล................................................
ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน.........................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ............................ email...................................
ส่วนที่ 3 สรุปผลกำรดำเนินงำนที่เกิดจำกกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ไม่เกิน 1-2 หน้ำ)
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ด้ำนกระบวนกำรดำเนินงำน.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ด้ำนผลผลิตและผลลัพธ์ …………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................... ..........
ด้ำนผลกระทบ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผลงำนที่โดดเด่น/นวัตกรรม…………………………………………………..................................................
.....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง ประธาน/เลขา/แกนนาสุขภาพ
................../......................../...........................
ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(......................................................................)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตาบล
................../......................../...........................
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มป.2
แบบสรุปผลกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบระดับจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........................
ปีงบประมาณ .................................................
1. หมู่บ้านที่ชนะเลิศระดับจังหวัด
หมู่บ้าน..........................หมู่ที่.........ตาบล.......................อาเภอ..................จังหวัด.................
2. ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็งฯ(แกนนาที่สาคัญของทีมพัฒนาหมู่บ้าน)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล............................................
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน................................โทรศัพท์.....................……………………
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับตาบล)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล.............................................
ตาแหน่ง......................................................................หน่วยงาน...........................................
โทรศัพท์......................................................................Email.................................................
4.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล.............................................
ตาแหน่ง.......................................................................หน่วยงาน..........................................
โทรศัพท์.......................................................................Email................................................

ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(......................................................................)
ตาแหน่ง (หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลงานสุขศึกษา)
................./......................../...........................
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มป.3
แบบสรุปผลกำรคัดเลือกหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯต้นแบบระดับเขต
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต..............
ปีงบประมาณ .................................................
1. หมู่บ้านที่ชนะเลิศระดับเขต
หมู่บ้าน..........................หมู่ที่.........ตาบล.......................อาเภอ..................จังหวัด.................
2. ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็งฯ(แกนนาที่สาคัญของทีมพัฒนาหมู่บ้าน)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล............................................
ตาแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน................................โทรศัพท์.....................…………………..
3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับตาบล)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล.............................................
ตาแหน่ง......................................................................หน่วยงาน...........................................
โทรศัพท์......................................................................Email.................................................
4.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล.............................................
ตาแหน่ง.......................................................................หน่วยงาน..........................................
โทรศัพท์.......................................................................Email................................................
5.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับเขต)
นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล.............................................
ตาแหน่ง.......................................................................หน่วยงาน..........................................
โทรศัพท์.......................................................................Email................................................

ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(...........................................................)
ตาแหน่ง (หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลงานสุขศึกษา)
.........../......................../......................
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แบบกำรประเมินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ (ฉบับปรับปรุง ปี 2559 )
( ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ : หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคควำมดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือด)
คำชี้แจง :
: เป็นการวัดเพื่อจัดระดับกำรพัฒนำของหมู่บ้ำน/ชุมชนในการดาเนินงานจัดการด้านสุขภาพ
เพื่ อ การมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ก ำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ที่ เ หมำะสมกั บ ศั ก ยภำพและ
ควำมต้องกำรของหมู่บ้ ำน/ชุ มชน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ป ระชาชนในชุ มชนเหล่ า นั้ นมี สุ ขภาพที่ แข็ง แรง
ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดยการปฏิบัติตน ให้ถูกต้อง ด้วยพฤติกรรม 3อ.2ส. “การออกกำลังกำย
สม่าเสมอสัปดาห์ละอย่างน้อย 5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกิน อำหำร:การกินผัก ผลไม้สด
วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่ง อย่างอื่นครึ่งหนึ่ง ลดอาหารหวานมันเค็ม และการ
จัดการอำรมณ์ความเครียด รวมทั้งไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรำ” ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดได้
1. ระดับการพัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ จาแนกเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับพัฒนา
ระดับ 2 : ระดับดี
ระดับ 3 : ระดับดีมาก
ระดับ 4 : ระดับดีเยี่ยม
2. ระยะเวลาในการประเมิน : ดาเนินการประเมินการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หมู่บ้านละ 1 ชุด โดยทีมพัฒนาหมูบ่ ้านและเจ้าหน้าที่ เพื่อดูผลการพัฒนาอยู่ในระดับใด
3. แบบประเมินการพัฒนาหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บา้ น
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ 4 ระดับ
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินรายหมู่บ้าน
4. แบบสรุปผลการประเมินหมู่บา้ นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ในภาพรวมรายตาบล
อาเภอและจังหวัด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้ำน
1. ชื่อหมู่บ้าน ..........................ตาบล.........................อาเภอ......................จังหวัด ..................................
2. จานวนครัวเรือน.........ครัวเรือน จานวนประชากรทั้งหมด.......คน จาแนกเป็นชาย.....คน หญิง......คน
3. จานวนอสม. ………….คน
4. ชื่อ/สกุลของแกนนาหลัก………………………………...........………..โทร………………………………………………..
5. ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ดูแล……...........……………….....ตาบล..........................................
6. ชื่อ/สกุลของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ………….....………………………ตาแหน่ง………………………………………..
โทร……………………………………………….. email……………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ประเมินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ
ระดับ
กำรพัฒนำ
ระดับ 1 :
ระดับพัฒนำ

ระดับ 2 :
ระดับดี

ระดับ 3 :
ระดับดีมำก

ระดับ 4 :
ระดับดีเยี่ยม

เกณฑ์
1. ทีมพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ

สำระสำคัญของกำรประเมิน

1. มีทีมพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ ซึ่งอาจเป็นกรรมการที่มี
อยู่แล้วหรือจัดตั้งใหม่ (จานวน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน) โดยมีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทีมพัฒนาฯใน
รูปแบบที่หลากหลายขึ้นอยู่กับ ความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ เช่น การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานฯลฯ
2. ข้อมูลพฤติกรรม
3.มีข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงของประชาชนเป้าหมายใน
สุขภาพเสี่ยง
ชุมชน/หมู่บ้าน เช่น พฤติกรรมกินผัก ผลไม้น้อยกว่าเกณฑ์
กินหวาน มัน เค็ม ไม่ออกกาลังกาย ฯลฯ
3. การมีส่วนร่วมของ
4. มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนมี
ภาคีเครือข่าย
ส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ
(ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพัฒนำ ครบทุกข้อ)
4. แผนงาน/โครงการ
5. มีแผนงาน/โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ปรับเปลี่ยน
ครอบคลุมปัญหาสุขภาพที่สาคัญของชุมชน/หมู่บ้าน โดยใช้
พฤติกรรม
ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ
สุขภาพ
ประชาชน
5. การจัดกิจกรรมการ
6. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สื่อสารสุขภาพใน
เรียนรู้ และจัดปัจจัยเอื้อ ชุมชน/หมู่บ้านเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
ต่อการปรับเปลี่ยน
แผนงาน/ โครงการ
พฤติกรรมสุขภาพ
7. มีการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อเอื้อต่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เช่น ลานออก
กาลังกาย ศูนย์เรียนรู้สุขภาพ ชมรมสร้างสุขภาพฯลฯ
8. มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมของชุมชน/หมู่บ้านในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับพัฒนำและระดับดี ครบทุกข้อ)
6. การเฝ้าระวัง
9. มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามปัญหาสุขภาพที่สาคัญ
พฤติกรรมสุขภาพ
ของชุมชน/หมู่บ้าน
7. นวัตกรรมและ
10. มีและใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
ต้นแบบการ
พฤติกรรมสุขภาพให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
11. มีบุคคลต้นแบบหรือครัวเรือนต้นแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
8. การประเมินความรอบรู้ 12. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
ด้านสุขภาพและ
(ร้อยละ 5) หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมสุขภาพ
13. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) หรือมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพิ่มขึ้น
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพัฒนา ระดับดี และระดับดีมาก ครบทุกข้อ)
9. สภาวะสุขภาพของ
14. เป็นแหล่งศึกษาดูงานและขยายผลสู่พื้นที่
ประชาชนดีขึ้น
หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นให้มีการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
15. ประชาชนมีสภาวะสุขภาพลดลง ได้แก่ ค่า BMI รอบเอว
ระดับน้าตาลในเลือด/ ความดันโลหิตสูง
16. จานวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยของหมู่บ้าน ลดลง

ผลกำรประเมิน
มี
ไม่มี

หลักฐำน
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ส่วนที่ 3 : ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 : สรุปผลกำรประเมินรำยหมู่บ้ำน
 ไม่ผา่ น  ผ่านระดับพัฒนา  ผ่านระดับดี  ผ่านระดับดีมาก  ผ่านระดับดีเยี่ยม

(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน ................................... ( แกนนาพัฒนา)
(
)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่ ............./................/................

(ลงชื่อ)ผู้รับรอง ........................................( จนท.รพ.สต.)
(
)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่ ................/................./.................
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แบบสรุปกำรประเมินหมูบ่ ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ ปีงบประมำณ ............................
เขต………………….จังหวัด……………………อำเภอ…………………....ตำบล ……………………………..
ลำดับที่

รพ.สต. /
ชื่อผู้รับผิดชอบ
(โทรฯ/email.)

รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ

ผลกำรประเมิน( ระดับ)
ไม่ผ่ำน พัฒนำ

ดี

ดีมำก ดีเยี่ยม

1
2
3
4

รวม

(ลงชื่อ) ............................................. (จนท.รพ.สต/สสอ/สสจ.)
(
)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่ ................/................./.......................

รวม
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5.แบบประเมิน

สำหรับกรรมกำร
(รำยบุคคล)

กำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ สำหรับกรรมกำร

แบบให้คะแนนกำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
จังหวัด/เขต ……………………………………………….. ปี……………………………………………………..

จังหวัด

หมู่บ้ำน/อำเภอ/ตำบล

๒. ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
( 40 คะแนน )

3.ด้ำนผลผลิต
4.ด้ำน
รวม
และผลลัพธ์
ผลกระทบ คะแนน
( 30 คะแนน ) ( 15 คะแนน )

จุดเด่น

(ลงนำม)....................................................................
(...................................................................)
กรรมกำร
……………./…………/…………

19

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
( 15 คะแนน )
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แบบสรุปผลคะแนนกำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ชนะเลิศระดับจังหวัด......................................................เขต ................................. ปี…………………………………
จังหวัด

หมู่บ้ำน/อำเภอ/ตำบล

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
( 15 คะแนน )

๒. ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
( 40 คะแนน )

3.ด้ำนผลผลิต
4.ด้ำน
รวม
และผลลัพธ์
ผลกระทบ คะแนน
( 30 คะแนน ) ( 15 คะแนน )

จุดเด่น

20

สรุปผลหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ชนะเลิศระดับจังหวัด คือ หมูบ่ ้ำน ……………………………………
(ลงนำม)....................................................................
(..................................................................)
กรรมกำร
……………./…………/…………

(ลงนำม)..............................................................
(...............................................................)
กรรมกำร
……………./…………/……………

(ลงนำม)....................................................................
(...................................................................)
กรรมกำร
…………./…………/…………
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แบบสรุปผลคะแนนกำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
ชนะเลิศระดับเขต...................................................... ปี……………………………………………………….
จังหวัด

หมู่บ้ำน/อำเภอ/ตำบล

๑. ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
( 15 คะแนน )

๒. ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
( 40 คะแนน )

3.ด้ำนผลผลิต
4.ด้ำน
รวม
และผลลัพธ์
ผลกระทบ คะแนน
( 30 คะแนน ) ( 15 คะแนน )

จุดเด่น

21

สรุปผลหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ชนะเลิศระดับเขต คือ หมู่บ้ำน …………………………………………………………………
(ลงนำม)....................................................................

(ลงนำม)..............................................................

(ลงนำม)....................................................................

(..................................................................)
กรรมกำร
……………./…………/…………

(...............................................................)
กรรมกำร
……………./…………/…………

(...................................................................)
กรรมกำร
……………./…………/…………
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6. ตัวอย่ำงตำรำงกำรนำเสนอ
ผลงำนในเวทีกำรประกวด
ตำรำงกำรประกวดหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ เขต.........
วันที่ ...….เดือน......…....ปี………… ณ...............................................
9.00 -12.00 น.
12.00 -13.00 น.
13.00- 16.30 น
นาเสนอผลการประกวด โดย
5.หมู่บ้าน..........จังหวัด.......
พั
ก
รั
บ
ประทานอาหาร
1. หมู่บ้าน....................จังหวัด.....................
6.หมู่บ้าน..........จังหวัด.......
2. หมู่บ้าน................... จังหวัด....................
7.หมู่บ้าน..........จังหวัด.......
3. หมู่บ้าน....................จังหวัด....................
8.หมู่บ้าน..........จังหวัด.......
4. หมู่บ้าน...................จังหวัด.....................
กรรมการ
กรรมการ
1.............................................................
1....................................................
2…………………………………………………..
2…………………………………………….
3……………………………………………………
3.……………………………………………

**กติกำกำรประกวดหมูบ่ ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ***
1.พิธีกร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประกวด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯระหว่างจังหวัด/เขต
2. แนะนาคณะกรรมการการประกวด ทุกท่าน
3. แจ้งกติกาการประกวด
- การเรียงลาดับการนาเสนอให้เป็นไปตามตารางการประกวดที่กาหนดหรือตามข้อตกลงร่วมของกรรมการ
และผู้เข้าประกวด หากหมู่บ้านใดมาไม่ทันตามเวลาการนาเสนอให้ไปนาเสนอเป็นหมู่บ้านสุดท้ายของเขต
- ผู้นาเสนอเป็นแกนนาพัฒนาหมู่บ้านที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากเป็นเจ้าหน้าที่นาเสนอร่วมด้วยถือ
ว่าโมฆะ
- เวลาการนาเสนอหมู่บ้านละ 20 นาที หากเลยเวลาจะมีผลต่อคะแนน โดยพิธีกรจะยกป้ายให้ทราบ
เหลือ 5 นาที หากหมดเวลาให้หยุดนาเสนอทันที
- หมู่บ้านใดไม่มีเอกสารการพัฒนาหมู่บ้านมาประกอบขณะนาเสนอจานวน 4 เล่ม (ตามกาหนด) ให้กับ
กรรมการจะถูกหักคะแนนรวมออก 10 คะแนน
4. ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด และให้ประกาศผลให้ทราบ ฯลฯ
กติกา กรรมการประกวด
1. การซักถามมีเวลาอย่างมากหมู่บ้านละ 5 นาที
2. ในช่วงหมู่บ้านนาเสนอกรรมการต้องอยู่ครบทุกท่าน
3. ลงนามการให้คะแนนในแบบประกวดรายกรรมการและแบบสรุปผลการประกวดเพื่อมอบให้พิธีกรประจาห้อง
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7. รำงวัลกำรประกวด/
มอบโล่พระรำชทำน
7.1 รำงวัลกำรประกวด
ระดับ
1.ระดับจังหวัด
2.ระดับเขต
3.ระดับประเทศ

ประเภทรำงวัล

1.ชนะเลิศระดับจังหวัด จานวน 1 รางวัล
( จะมีรองชนะเลิศจานวนกี่รางวัล
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัด)
1.ชนะเลิศระดับเขต จานวน 1 รางวัล
(จะมีรองชนะเลิศจานวนกี่รางวัล
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละเขต)
1.รางวัลการประกวดระดับประเทศ
-ชนะเลิศระดับประเทศ จานวน 1 รางวัล
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
-รองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
-รองชนะเลิศ อันดับ 3 จานวน 1 รางวัล

เงื่อนไข
-ผ่านการประกวดระดับจังหวัด
-การมอบรางวัลดาเนินการ
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
-ผ่านการประกวดระดับเขต
-การมอบรางวัลดาเนินการ
โดยสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
-ผ่านการประกวดระดับประเทศ
-การมอบรางวัลโดยกองสุขศึกษา

7.2 กำรมอบโล่พระรำชทำน โดยกองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ลำดับ
ประเภทโล่
1
2
3

4

- โล่พระราชทาน เนื่องในโอกาสประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด ที่ชนะเลิศระดับประเทศ
- โล่พระราชทาน เนื่องในโอกาสประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ
หลอดเลือด ที่ชนะเลิศระดับเขต
- โล่พระราชทาน เนื่องในโอกาสเป็นหมู่บา้ นที่มีความมุ่งมั่น
ดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับดีเยีย่ ม
- โล่รางวัลอื่นๆ
* โล่เกียรติคณ
ุ จังหวัดที่มีการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเต็ม
พื้นที่ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ:
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด
* โล่เกียรติคณ
ุ จังหวัดที่มีการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ: หมู่บ้าน
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด

เงื่อนไข

-ชนะเลิศระดับประเทศ 1 โล่
-รองชนะเลิศ 3 โล่
-ชนะเลิศระดับเขต เขตละ 1 หมูบ่ ้าน (กรณีหมู่บา้ น
ที่ได้รางวัลระดับประเทศให้รับรางวัลที่สูงกว่า)
-ทุกจังหวัดที่ส่งเข้าประกวดในระดับเขต

-จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริม
ให้มีหมู่บ้านปรับเปลีย่ นพฤติกรรมลดโรคฯ
ครอบคลุมทุกตาบล
-จังหวัดที่มีผลงานดีเด่น โดยมีหมูบ่ ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต
สะสมจานวน4 ครั้งขึ้นไป ตั้งแต่ ปี 2552 ถึง
ปัจจุบัน (กรณีจังหวัดที่ไม่เคยได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ )

24

ส่วนที่ 2 หมูบ่ ้ำนต้นแบบ : แหล่งเรียนรู้กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ
กองสุขศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดประกวด/นาเสนอผลงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศเป็น
ประจาทุกปีตั้งแต่ ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน จากการดาเนินการดังกล่าว มีผลทาให้ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศที่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนายกระดับเป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือดครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วมการประกวด จนมี
ผลทาให้มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ต้นแบบที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพและเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้กับหมู่บ้านอื่นนาไปขยายผลต่อไป

รำยชื่อหมู่บ้ำนต้นแบบ
1.รำยชื่อ หมู่ บ้ำ นปรั บ เปลี่ย นพฤติ กรรมลดโรคมะเร็ ง โรคควำมดั น โลหิต สูง โรคหัว ใจและหลอดเลือ ด
ชนะเลิศระดับเขต ตั้งแต่ ปี 2552-2558
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เขต

รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ชนะเลิศระดับเขต จำแนกรำยปี (2552-2558)
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จังหวัด

1

2

นนทบุรี

ชัยนาท

นครนายก

4

นครปฐม

5

เพชรบุร***
ี

6

พัทลุง***

7

พังงา

หมำยเหตุ

จังหวัด

สระบุร***
ี

บ้านคลองโยง
ม.๑
ต.คลองโยง
อ.พุทธมณฑล
บ้ำนไร่หลวง
ม.๗ ต.ไม้รวก
อ.ท่ำยำง

กาญจนบุรี

บ้ำนทุ่งเหรียง
ม.๒
ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด
บ้านสวนพลู
ม.๘
ต.โคกเจริญ
อ.ทับปุด

พัทลุง***

***

หมู่บ้ำน
บ้ำนซับ
พริก ม.๔
ต.มิตรภำพ
อ.หมวกเหล็ก

ลพบุรี

สระแก้ว

บ้านวังไผ่
ม.๘
ต.ดงมะรุม
อ.โคกสาโรง
บ้านถาวร
สามัคคี
ม.๑๓
ต.หนองม่วง
อ.โคกสูง
บ้านช่อง
ม.๑
ต.ห้วยกระเจา
อ.ห้วยกระเจา

ประจวบ
คีรีขันธ์***

ตรัง***

บ้ำนเขำรำง
ม.๙
ต.สำม
กระทำย
อ.กุยบุรี
บ้ำนมำบ
ม.๔
ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด
บ้ำนไสบ่อ
ม.๒
ต.นำวง
อ.ห้วยยอด

จังหวัด

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

สระบุร***
ี
บ้ำนคลอง
สระบุร***
ี
กระทิง ม.12
ต.วังม่วง
อ.วังม่วง
ลพบุรี
บ้านหน่วยประคอง ชัยนาท
ม. 10
ต.ดงดินแดง
อ.หนองม่วง

บ้ำนกลำง ม.2
ต.ม่วงงำม
อ.เสำไห้

สระแก้ว

นครนายก

บ้านเขาดิน ม.1
ต.ศรีกะอาง
อ.บ้านนา

กาญจนบุรี

บ้านยางโทน
ม.3 ต.ศรีมงคล
อ.ไทรโยค

บ้านเขาน้อย
สามัคคี
ต.หยองหว้า
อ.เขาฉกรรจ์

ไม่ได้ส่งประกวด
ประจวบ บ้ำนคอกช้ำง
คีรีขันธ์*** พัฒนำ ม. 9
ต.หนองพลับ
อ.หัวหิน

บ้านสระไม้แดง
ม. 16
ต.แพรกศรีราชา
อ.สรรคบุรี

เพชรบุร***
ี
บ้ำนวัด หมู่6
ต.สำมะโรง
อ.เมือง

นครศรี
บ้ำนดอนโรง
พัทลุง***
ธรรมรำช ม. 8
ต.เขำพระบำท
อ.เชียรใหญ่
ตรัง***
บ้ำนห้วยนำง
ตรัง***
ม. 2 ต.ห้วยนำง
อ.ห้วยยอด

จังหวัด

ลำปำง***

หมู่บ้ำน
บ้ำนร่องเห็ด
พัฒนำ ม. 8
ต.บ้ำนแหง
อ.งำว

จังหวัด

นนทบุรี

หมู่บ้ำน
บ้ำนแม่ฮำว
ม.3 ต.ห้ำงฉัตร
อ.ห้ำงฉัตร

บ้านน้าอับ
ต.บ้านกร่าง
อ.เมือง

สุโขทัย

บ้านหน้าวัดลาย
ม.2 ต.ทุ่งหลวง
อ.คีรีมาศ

บ้านเนินสะเดา
ม.๑0 ต.หนองตางู
อ.บรรพตพิสัย

นคร
สวรรค์

บ้านห้วยโรง
ม.4
ต.บึงปลาทู
อ.บรรพตพิสัย

บ้ำนเนินทรำย ม.4
ต.วิหำรแดง
อ.วิหำรแดง

สระบุร***
ี

บ้ำนโคกโพธิ์
ม.1
ต.ดงตะงำว
อ.ดอนพุด
บ้ำนหนอง
ศำลำ ม.1
ต.หนองศำลำ
อ.ชะอำ

พิษณุโลก

บ้ำนคลอง
นคร
ห้วยยั้ง หมู่ 1 สวรรค์
ต.ห้วยยั้ง
อ.พรำน
กระต่ำย
บ้านคลองตาชม สระบุร***
ี
ม. 9 ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง

จังหวัด

ลำปำง***

บ้านนาจักร ม. 6
ต.นาจักร อ.เมือง

ไม่ได้ส่งประกวด
กำแพง
เพชร***

หมู่บ้ำน

แพร่

เพชรบุร***
ี

บ้ำนใหม่ ม. 3
ต.โพไร่หวำน
อ.เมือง

เพชรบุร***
ี

บ้ำนหัวเขำ ม.8
ต.ท่ำเสน
อ.บ้ำนลำด

เพชรบุรี***

บ้ำนควนเสำธง
ต.แม่ขรี
อ.ตะโหมด

ระยอง

บ้านหัวชวด ม.
6 ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย

ชลบุรี

บ้านหนองน้าขาว
ม.5 ต.บางบอนแดง
อ.บ้านบึง

ปราจีนบุรี

บ้ำนกลำง ม.5
ต.ท่ำข้ำม
อ.ปะเหลียน

กำฬสินธุ***
์

บ้านนิคมหนอง
บัว ม. 5
ต.หนองอีบุตร
อ.ห้วยผึ้ง

ร้อยเอ็ด

บ้านแซงแหลม ม.7
ต.แสนชาติ
อ.จังหาร

กำฬสินธุ***
์

บ้านฟากห้วย
ม.5
ต.โนนห้อม
อ.เมือง
บ้ำนหนองใหญ่
ม.7 ต.ลำปำว
อ.เมือง

หมำยถึง จังหวัดที่มีผลงำนดีเด่น โดยมีหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเขตสะสม จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2558
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3

หมู่บ้ำน
บ้านคลองสอง
ม.๔
ต.ทวีวฒ
ั นา
อ.ไทรน้อย
บ้านคงคาราม
ม.๓
ต.โพดานาง
ตก
อ.สรรพยา
บ้านวังไทร
มาบช้าง
ม.๑๑
ต.บ้านนา

26
เขต

รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ชนะเลิศระดับเขต จำแนกรำยปี (2552-2558)
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จังหวัด

หมู่บ้ำน

จังหวัด

สงขลา

บ้านต้นพะยอม
ม.๑ ต.ปาดัง
เบซาร์
อ.สะเดา

ยะลา

9

ตราด

บ้านหัวหนอง
ม.๒ ต.ตะกาง
อ.เมือง

ระยอง

10

เลย***

บ้ำนบง
ม.๑๑ ต.นำโป่ง
อ.เมือง

เลย***

11

มุกดำหำร***

บ้ำนโนนน้ำคำ
ม.๕ ต.หนอง
สูงเหนือ
อ.หนองสูง

มุกดำหำร***

บ้านหนองดู่ หมู่
๔,๙
ต.ธงธานี
อ.ธวัชบุรี

กำฬสินธุ***
์

12

ร้อยเอ็ด

หมำยเหตุ

***

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

สงขลา

ชุมชนบ้านนา
ปาบ ม. 4
ต.คูหาใต้
อ.รัตภูมิ

สตูล

ชุมชนควนโดน
หมู่ ๑ ต.ควน
โดน อ.ควนโดน

หนองคาย

บ้านวังชมภู
ม. 8 ต.เฝ้าไร่
อ.เฝ้าไร่

เลย***

หมู่บ้ำน

บ้านบาลู
กาลูวะห์
ต.ตะโละ
หะลอ
อ.รามัน
บ้านมาบ
ป่าหวาย
ม.๕
ต.หนองบัว
อ.บ้านค่าย
บ้ำนปำก
คำน ม.๒
ต.หนอง
ผือ
อ.ท่ำลี่

หมู่บ้ำน

จังหวัด

บ้ำนท่ำศำลำ
ม.5
ต.ท่ำศำลำ
อ.ภูเรือ

สกลนคร

บ้านบึงโนใน ม.
5
ต.
โคกสี อ.สว่าง
แดนดิน

จันทบุรี

บ้านพลวง
ชลบุรี
ม. 4
ต.พลวง
อ.เขาคิชฌกูฎ

บ้านหัวโขด หมู่
4 ต.วัดหลวง
อ.พนัสนิคม

นครราชสีมา

บ้านขี้ตุ่น ม. 1
ต.ท่าจะหลุง
อ.โชคชัย

ชัยภูมิ

บ้านหนองขาม
ม.๒ ต.ตาเนิน
อ.เนินสง่า

สุรินทร์

บ้านหนองปรือ
ม.3
ต.ตานี
อ.ปราสาท

เลย***

บ้ำนดงน้อย
ม. 4
ต.ผำขำว
อ.ผำขำว

บึงกาฬ

บ้านแสงเจริญ
ม.8 ต.นาแสง
อ.ศรีวิไล

อำนำจ
เจริญ***

มุกดำหำร***

บ้ำนบุ่ง
ม.4,5
ต.ภูวง
อ.หนองสูง

ยโสธร

บ้านหนองเลิง
ม.3
ต.แคนน้อย
อ.คาเขือ่ นแก้ว

บ้ำนนำ
หว้ำ
ม.๔,๙
ต.นำสะ
เม็ง อ.
ดอนตำล
บ้ำน
สะพำนหิน
หมู่ ๓
ต.นำบอน
อ.คำม่วง

มุกดำหำร***

บ้ำนเหล่ำ
สร้ำงถ่อ
ม. 2

นครพนม

บ้านพิมาน ม.1
ต.พิมาน
อ.นาแก

สุราษฎร์ธานี

บ้ำนเหล่ำขวำว
ม. 3 บ้ำนเหล่ำ
พัฒนำ หมู่ 11
ต.โพนเมือง
น้อย อ.หัว
ตะพำน
บ้านคลองเสียว
ม. 10
ต.เวียงสระ
อ.เวียงสระ

ชุมพร

บ้านวังช้าง ม.4
ต.ชุมโค
อ.ประทิว

สุราษฏร์ธานี

บ้านวังศิลา
ดิเรกสาร
ม.3 ต.เพิม่ พูน
ทรัพย์
อ.บ้านนาสาร

ขอนแก่น

บ้านหญ้าคา
ม.7
ต.ละหานนา
อ.แวงน้อย

บ้ำนหนองบัว
ม. 8 ต.หนอง
บัว อ.รัษฎำ

ตรัง***

บ้ำนทุ่งส้มป่อย
ม. ๔ ต.ละมอ
อ.นำโยง

พัทลุง***

บ้ำนโคกโพธิ์
ม.10
ต.ท่ำแค
อ.เมือง

ต.เหล่ำสร้ำงถ่อ

อ.คำชะอี
กำฬสินธุ***
์

บ้ำนหนอง
ยำงเหนือ
ม. 4
ต.เนินยำง
อ.คำม่วง

ตรัง***

จังหวัด

หมำยถึง จังหวัดที่มีผลงำนดีเด่น โดยมีหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเขตสะสม จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2558

26

8

27
เขต

รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ชนะเลิศระดับเขต จำแนกรำยปี (2552-2558)
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
จังหวัด

13

อำนำจเจริญ***

หมู่บ้ำน
บ้ำนนำสะอำด
ม.๗

จังหวัด

หมู่บ้ำน

อำนำจ
เจริญ***

จังหวัด

บ้ำนสร้อย
ม.๓
ต.จำนลำน
อ.พนำ

อำนำจ
เจริญ***

บ้ำนโนนทุ่ง
ม. 7
ต.ไม้กลอน
อ.พนำ

อุบลราชธานี

บ้านห้วยแดง
ม.9 ต.ดอนจิก
อ.พิบูลมังสา
หาร
บ้านงิ้ว หมูท่ ี่ 6
ต.ท่าจะหลุง
อ.โชคชัย

ต.เสนำงคนิคม
อ.เสนำงคนิคม

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

สุรินทร์

บ้านโคกเพชร ม.๔
ต.ท่าสว่าง
อ.เมือง

สุรินทร์

บ้านศรีนวล
ม.๙ ต.สังขะ
อ.สังขะ

นครราชสีมา

บ้านขี้ตุ่น ม. 2
ต.ท่าจะหลุง
อ.โชคชัย

นครราชสีมา

15

ลำปำง***

บ้ำนแม่ตั๋ง ม.๓
ต.พระบำทวังตวง
อ.แม่พริก

ลำปำง***

ลำพูน

ชุมชนลี้ ม. 6
ต.ลี้ อ.ลี้

ลำปำง***

16

น่าน

บ้านดอนมูล
พัฒนา ม.๑๓
ต.ดู่ใต้
อ.เมือง

เชียงราย

แพร่

บ้านม่วงคา
ม. 1
ต.สรอย
อ.วังชิน้

17

พิษณุโลก

บ้านคลองมะแพลบ

สุโขทัย

บ้ำนเกำะหัว
ช้ำง ม.๑
ต.พระบำท
วังตวง
อ.แม่พริก
บ้านเอียน
ม.๑๔
ต.หงาว
อ.เทิง
บ้านบึงยาย
หอม ม.๕
ต.ทุ่งหลวง
อ.คีรีมาศ
บ้ำนบึงบ้ำน
พัฒนำ ม.
๑๒ ต.บึง
สำมัคคี อ.บึง
สำมัคคี

18

ม.๙
ต.ศรีภิรมย์
อ.พรหมพิราม
บ้ำนหนองหลวง
ม.๕
ต.หนองหลวง
อ.ลำนกระบือ

กำแพง
เพชร***

หมำยเหตุ

***

กำแพง
เพชร***

ไม่ได้ส่งประกวด
กำแพง
เพชร***

บ้ำนปำงลับแล
ม.4
อ.คลองลำน

น่าน

บ้ำนปงคก
ม. 4
ต.หลวงใต้
อ.งำว

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

จังหวัด

หมู่บ้ำน

ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
แบ่งส่วนราชการ เป็น 12 เขต

บ้านหนองเต่า
ต.ม่วงตึ๊ด
อ.ภูเพียง

ไม่ได้ส่งประกวด
กำแพง
เพชร***

บ้ำนบึงกระดำน
ม. 3 ต.ช่องลม
อ.ลำนกระบือ

หมำยถึง จังหวัดที่มีผลงำนดีเด่น โดยมีหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับเขตสะสม จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป ตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2558
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จังหวัด

28
2. รำยชื่อหมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ระดับจังหวัด ที่ส่งเข้ำประกวด ตั้งแต่ ปี 2552-2558
เขต

1

2

4

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รวม(7 ครั้ง)
4
7
5
6
6
1
6
5
2
2
1
2
1
4
6
5
6
2
5
6
5
1
3
5

28

3

จังหวัด
1.เชียงราย
2.น่าน
3.พะเยา
4.แพร่
5.เชียงใหม่
6.แม่ฮ่องสอน
7.ลาปาง
8.ลาพูน
9.ตาก
10.พิษณุโลก
11.เพชรบูรณ์
12.สุโขทัย
13.อุตรดิตถ์
14.ชัยนาท
15.กาแพงเพชร
16.พิจติ ร
17.นครสวรรค์
18.อุทัยธานี
19.นนทบุรี
20.ปทุมธานี
21.พระนครศรีอยุธยา
22.สระบุรี
23.ลพบุรี
24.สิงห์บุรี
25.อ่างทอง
26.นครนายก

29
เขต
5

6

8

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รวม(7ครั้ง)
5
4
1
1
5
7
2
3
1
6
1
6
4
4
6
5
5
1
7
2
7
6
5
4

29

7

จังหวัด
27.กาญจนบุรี
28.นครปฐม
29.ราชบุรี
30.สุพรรณบุรี
31.ประจวบคีรีขันธ์
32.เพชรบุรี
33.สมุทรสงคราม
34.สมุทรสาคร
35.ฉะเชิงเทรา
36.ปราจีนบุรี
37.สระแก้ว
38.สมุทรปราการ
39.จันทบุรี
40.ชลบุรี
41.ตราด
42.ระยอง
43.กาฬสินธุ์
44.ขอนแก่น
45.มหาสารคาม
46.ร้อยเอ็ด
47.บึงกาฬ
48.เลย
49.หนองคาย
50.หนองบัวลาภู
51.อุดรธานี
52.นครพนม
53.สกลนคร

30
เขต
9

10

11

ปี 2552

18

ปี 2553 ปี 2554

46

38

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

44

45

36

47

รวม(7ครั้ง)
5
4
1
4
4
3
6
7
1
2
6
5
4
7
6
1
1
1
6
5

30

12

จังหวัด
54.ชัยภูมิ
55.นครราชสีมา
56.บุรีรมั ย์
57.สุรินทร์
58.มุกดาหาร
59.ยโสธร
60.ศรีสะเกษ
61.อุบลราชธานี
62.อานาจเจริญ
63.ชุมพร
64.นครศรีธรรมราช
65.สุราษฎร์ธานี
66.กระบี่
67.พังงา
68.ภูเก็ต
69.ระนอง
70.พัทลุง
71.ตรัง
72.นราธิวาส
73.ปัตตานี
74.ยะลา
75.สงขลา
76.สตูล
รวม (จังหวัด)

31

แนวทำงและเกณฑ์กำรประกวด
โรงเรียนสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพ

ตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ

32

กำรประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ
๑.ควำมสำคัญ
สุขบั ญญัติแห่ งชาติ คือ ข้อกาหนดที่เด็ก และเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่าง
สม่าเสมอจนเป็ น สุ ขนิสั ย เพื่อให้ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันจะนาไปสู่ การมีสุ ขภาพดี โดยเน้นหลั กการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ 10 ประการ เป็นแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานสาหรับชีวิต มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชน
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง เป็น การสร้างเสริมสุขภาพและการลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้ มุ่งหวังให้โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนสุขบัญญัติ และพัฒนาโรงเรียนที่
มีความพร้อมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีทักษะด้านสุขภาพที่จาเป็นขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายสุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่ อนและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนปฏิบัติสุขบัญญัติ 10 ประการ จนเป็นวัฒนธรรมสุขภาพ
แนวทางปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ข้อ ประกอบด้วย
1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
2.รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3.ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
5.งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสาส่อนทางเพศ
6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7.ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาท
8.ออกกาลังกายสม่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจาปี
9.ทาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ
10.มีสานึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม
การสร้างเสริมและปลู กฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มุ่งให้ความสาคัญกับส่งเสริม
สร้างแรงจูงใจในการดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ จึงได้จัดการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและ
คัด เลื อกโรงเรี ย นสุ ข บั ญ ญั ติ ต้น แบบและให้ เ กิด การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ในปลู ก ฝั ง พฤติก รรมสุ ข ภาพตาม
สุขบัญญัติรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การขยายผลและความความยั่งยืน
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กรรมสุขภำพตำมสุขบัญญัติแห่งชำติ
ชนะเลิศระดับเขต
(12เขต/12โรงเรียน)

ชนะเลิศระดับจังหวัด
โรงเรียน
ที่ได้รับ
กำรส่งเสริม
สนับสนุน

ส่งเข้ำประกวด
1 โรงเรียน

ระดับประเทศ

สำนักงำนสนับสนุน
บริกำรสุขภำพเขต

ส่งเข้ำประกวด
1 โรงเรียน

คณะกรรมกำร
ระดับเขต

คณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด

กองสุขศึกษำ
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

คณะกรรมกำร
ระดับประเทศ

เกณฑ์ประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติ 4 ด้ำน
ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร
-มีนโยบายขับเคลื่อน
สุขบัญญัติในโรงเรียน
-มีทีมเครือข่ายสุขภาพ
-มีระบบข้อมูล
พฤติกรมสุขภาพ
-มีแผนงานโครงการ
กิจกรรม

ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน

ด้ำนผลผลิต/
ผลลัพธ์

-มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตร/

-มีนกั เรียนต้นแบบ
-มีนวัตกรรม
-มีมาตรการ/ข้อตกลง
-ร้อยละ70ของนักเรียนมี
HL ในระดับพอใช้ขนึ้ ไป
-ร้อยละ70ของนักเรียนมี
HB ในระดับพอใช้ขึ้นไป

เสริมหลักสูตร/ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
-การจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม
-การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย
-การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อพฤติกรรมสุขภาพ

โรงเรียน
สุขบัญญัติ
แห่งชำติ
ต้นแบบ

ด้ำนผลกระทบ
-สุขภาพอนามัยดีขนึ้
(อัตราการเกิดโรคฟันผุ
ลดลง)
-ภาวะโภชนาการดีขนึ้
(ค่า BMI /รอบเอว
น้าหนักลดลง)
-สถิติอุบัตเิ หตุลดลง
(การจมน้า) ฯลฯ
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ให้มีกำรพัฒนำ
ยกระดับเป็น
โรงเรียน
สุขบัญญัติ
แห่งชำติ

ระดับเขต

ระดับจังหวัด
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด

-ชนะเลิศระดับประเทศ
-รองชนะเลิศ อันดับ 1,2, 3
และชมเชย

- เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้าน
การส่งเสริมและ
ปลูกฝัง
พฤติกรรม
สุขภาพ
- เป็นพี่เลี้ยง/
ที่ปรึกษาให้กับ
โรงเรียนอื่น
นาไปขยายผล
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2.ขั้นตอน
การประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีรายละเอียดขั้นตอนใน
การดาเนินการประกวด แบ่งเป็นระดับ 3 ระดับ ได้แก่ 2.1) ระดับจังหวัด 2.2) ระดับเขต และ 2.3)
ระดับประเทศ ดังนี้
2.1 ระดับจังหวัด (สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 76 จังหวัด)
1.กาหนดแผนการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้โรงเรียนประเมินการพัฒนาโรงเรียนฯ ตามแบบการ
ประเมินการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.2 คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด โดยส่งใบสมัครตามแบบ สบช.1 และ
เอกสารผลงานการพัฒนาโรงเรียนตามประเด็น 4 ด้า น ได้แก่ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน 3.ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ และ 4.ด้านผลกระทบ ไปที่จังหวัดตามกาหนดให้สอดคล้องกับเขต
2.แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
อย่างน้อย 3 คน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
2.1 นายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัดหรือนักวิชาการสาธารณสุ ขเชี่ยวชาญ (ด้านส่ งเสริม
พัฒนา) เป็นประธาน
2.2 สาธารณสุขอาเภอ 1 แห่ง
2.3 หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.4 นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานสุขศึกษาของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น
เลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์และแนวทางการประกวดโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
4. จัดการประกวดคัดเลือกโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับ
จังหวัดตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจัดเวทีนาเสนอผลการพัฒนาเพื่อประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด พร้อมสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบของจังหวัดและมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ประกวด (ถ้ามี)
5. รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารหน่วยงานและแจ้งพื้นที่ที่ส่งประกวด
6. ส่งรายชื่อโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบของจังหวัด
(ชนะเลิศ) จานวน 1 โรงเรียน ตามใบสมัครตามแบบ สบช.1 และเอกสารผลงานพัฒนาโรงเรียนตามประเด็น
4 ด้าน มายังสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตตามกาหนด เพื่อเข้าร่วมประกวดในระดับเขต
2.2 ระดับเขต (สำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 12 เขต)
1.กาหนดแผนการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ แจ้งให้
จังหวัดทราบ เพื่อให้จังหวัดดาเนินการคั ดเลือกโรงเรียนต้นแบบ (ชนะเลิศ) ของจังหวัด จานวน 1 โรงเรียน
และส่งรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ (ชนะเลิศ) ของจังหวัด พร้อมใบสมัครตามแบบ สบช 1. และเอกสารผลงาน
พัฒนาโรงเรียนตามประเด็น 4 ด้าน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ แห่งชาติ
อย่างน้อย 3 คน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละเขต ประกอบด้วย
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2.1 สาธารณสุขนิเทศและหรือผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็น
ประธาน
2.2 ผู้แทนจากกองสุขศึกษา
2.3 หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลของสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2.4 นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็นเลขานุการ
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์และแนวทางการประกวดโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
4. จัดการประกวดคัดเลือกโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแ ห่งชาติ ระดับ
เขตตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยจัดเวทีนาเสนอผลการพัฒนาเพื่อประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละเขต พร้อมสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบของเขตและมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ประกวด (ถ้ามี)
5. รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารหน่วยงานและแจ้งพื้นที่ที่ส่งประกวด
6. ส่งรายชื่อโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบของจังหวัด
(ชนะเลิศ) จานวน 1 โรงเรียน ตามใบสมัครตามแบบ สบช.1 และเอกสารผลงานพัฒนาโรงเรียนตามประเด็ น
4 ด้าน มายังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ และกรมฯ มอบโล่
ให้กับโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบระดับเขตทุกแห่งในงานประชุม
วิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2.3 ระดับประเทศ (กองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ)
1. พัฒนาและเผยแพร่แนวทางประเมินการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ ให้กับ
1.1 ระดับเขต ได้แก่ สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต
1.2 ระดั บ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และโรงเรียน
2. ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ โ รงเรี ยนสมัครเข้า ประกวดโรงเรียนสร้า งเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดรับผิดชอบการดาเนินงานประกวดในระดับจังหวัดและ
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตรับผิดชอบการดาเนินงานประกวดในระดับเขต
3. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนชนะเลิศระดับประเทศ
4. จัดเวทีให้โรงเรี ยนน าเสนอผลการดาเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ในเวทีวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเข้ารับการพิจารณาโรงเรียนชนะเลิศระดับประเทศ
5. ประกาศผลโรงเรีย นสร้างเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ ระดับประเทศ
ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 4. รอง
ชนะเลิศอันดับ 3 และชมเชย
6. เผยแพร่ ผลการประกวดโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับเขต ระดับประเทศ ผ่านทางเว็ปไซด์กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ http://www.hss.moph.go.th และกองสุขศึกษา http://www.hed.go.th
7. พิ ธี ม อบโล่ โ รงเรี ย นสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามสุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ระดั บ เขต
(12 โรงเรียน/12 เขต) และระดับประเทศ จานวน 4 โรงเรียน
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3.เกณฑ์กำรประกวด
การประเมินการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีเกณฑ์การ
ประกวด 4 ด้าน มีคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านกระบวนการดาเนินงาน
ด้านผลผลิตและผลลัพธ์
ด้านผลกระทบ

มีคะแนนรวม 15 คะแนน
มีคะแนนรวม 40 คะแนน
มีคะแนนรวม 30 คะแนน
มีคะแนนรวม 15 คะแนน

1. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประกอบด้วย
1.1. มีนโยบายในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีดาเนินงานตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ
๑.2. มีคณะกรรมการหรือคณะทางานในดาเนินงานสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน
1.3. มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
1.4. มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติในโรงเรียน
2. ด้ ำ นกระบวนกำรด ำเนิ น งำนสร้ า งเสริ ม และปลู ก ฝั ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตามสุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย
2.1. มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือช่วงเวลาลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานสุขบัญญัติ 10 ประการ เช่น เสียงตามสายในโรงเรียน การพูดหน้าเสา
ธง จัดป้ายนิทรรศการความรู้ สาธิตกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จัด
งานวันสุขบัญญัติแห่งชาติ (28 พ.ค. ของทุกปี) ฯลฯ
2.2. มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมในโรงเรียน สร้างแกนนานักเรียนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานสุขบัญญัติทั้ง
10 ประการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกในชมรม
2.3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน และ
นักเรียนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจัดกิจกรรมสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติที่เป็นปัญหาสุขภาพ
2.4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุ ขบัญญัติแห่งชาติใน
โรงเรียน
2.5 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงและนาผลการเฝ้ าระวังมาพัฒ นาพฤติกรรมสุ ขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน
3. ด้ำนผลผลิตและผลลัพธ์ ประกอบด้วย
3.1. มีนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ เช่น ต้นแบบด้านออกกาลังกาย ต้นแบบด้านโภชนาการเหมาะสม
ต้นแบบด้านอารมณ์แจ่มใส ต้นแบบครอบครัวอบอุ่น
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3.2 มี น วั ตกรรมหรื อผลงานเด่น ในการสร้ างเสริ ม และปลู ก ฝั ง พฤติก รรมสุ ข ภาพตามสุ ขบั ญญั ติ
แห่งชาติ เช่น วุ้นเส้นแก้วมังกรแฟนซี จิ้งหรีดสมุนไพร มีกลุ่มหรือชมรมด้านสุขภาพ มีมุมเรียนรู้/คลินิกด้าน
สุขภาพ มีมาตรการ/กฎระเบียบด้านสุขภาพ ฯลฯ
3.3 ร้อยละ 70 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับพอใช้ขึ้นไป
3.4 ร้อยละ 70 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับพอใช้
ขึ้นไป
4. ด้ำนผลกระทบด้ำนสุขภำพ ที่เกิดจำกผลกำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่ถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ประกอบด้วย
4.1. การมีภาวะสุขภาพของนักเรียนดีขึ้นหรือลดอัตราการเกิดโรค เช่น เด็กอ้วนมีน้าหนักลดลง
เด็กมีสุขภาพฟันแข็งแรง ฯลฯ
4.2 อัตราการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยลดลง เช่น อัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง อัตราการเกิดโรคอ้วน
ลดลง อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง (การจมน้า) ฯลฯ
4.กำรสมัคร
การประกวดโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ มีรายละเอียดการสมัคร
ดังนี้
1. การสมัครเข้าประกวด
1.1 ระดับจังหวัด
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคัดเลือกโรงเรียนสร้าง
เสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติตามเงื่อนไข คือโรงเรียนที่มีการส่งเสริมในรอบปีที่ผ่านมา และมี
ผลการประเมินระดับดีมากหรือดีเยี่ยมตามแบบประเมินโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ (ภาคผนวก ค.) และไม่เคยส่งเข้าประกวดของกองสุข ศึกษา พร้อมส่งใบสมัครการประกวดโรงเรียน
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
(1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบ สบช.1 (ระดับตาบล)
(2) เอกสารผลการส่งเสริมโรงเรียนที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน พร้อมไฟล์ลงแผ่น CD จานวน
4 ชุด
2) ส่งเอกสาร (1) และ (2) มายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.2 ระดับเขต
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งรายชื่อและใบสมัครการประกวดโรงเรียนสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่ชนะเลิศระดับจังหวัดๆ ละ 1 โรงเรียน ดังนี้
(1) แบบสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามแบบ สมช 2. (ระดับจังหวัด)
(2) ส่งเอกสาร (1) พร้อมใบสมัครตามแบบ สบช.1 และเอกสารผลการส่งเสริมโรงเรียนที่
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน พร้อมไฟล์ลงแผ่น CD จานวน 4 ชุด มายังสานักงานสาธารณสุขสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
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1.3 ระดับประเทศ
1) สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพส่งรายชื่อและใบสมัครการประกวดโรงเรียนสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่ชนะเลิศระดับเขตๆ ละ 1 โรงเรียน ดังนี้
(1) แบบสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ตามแบบ สมช 3. (ระดับเขต)
(2) ส่งเอกสาร (1) พร้อมใบสมัครตามแบบ สบช.1 และเอกสารผลการส่งเสริมโรงเรียนที่
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน พร้อมไฟล์ลงแผ่น CD จานวน 4 ชุด มายังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. การนาเสนอผลงาน
2.1 กติ ก าส าหรั บ การน าเสนอผลงานการประกวดโรงเรี ย นสร้ า งเสริ ม พฤติ ก รรมสุ ข ภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ
(1) ผู้นาเสนอ คือ ครูและผู้แทนนักเรียนที่มีส่วนร่วมการดาเนินงานโรงเรียนสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จานวน 1-2 คน
(2) สื่อประกอบการนาเสนอ เป็นวีดิทัศน์ หรือ power point ในเวอร์ชั่นไม่เกิน Microsoft office
2007 (นามาในวันประกวด)
2.2 ระยะเวลาในการนาเสนอ โรงเรียนละไม่เกิน 30 นาที โดยแบ่งเป็น
3.1 การนาเสนอไม่เกิน 2๐ นาที กรณีที่มีนาเสนอด้วยวีดิทัศน์ จะต้องมีความยาวไม่เกิน
15 นาที
3.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาที (โดยกรรมการ และผู้เข้าร่วมซักถาม)
2.3 ประเด็นการนาเสนอ คือผลการดาเนินงานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านการบริหารจัดการ 2)ด้านการจัดกิจกรรม 3) ผลผลิตและผลลัพธ์
และ4) ผลกระทบ
2.4 ประกาศผลการประกวดและรับรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกวด (ถ้ามี)
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แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
คำชี้แจง :
: เป็นการวัดเพื่อจัดระดับการพัฒนาของโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในการดาเนินงานจัดการด้านสุขภาพ
เพื่อจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ โดย
การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นเกณฑ์สุขภาพพื้นฐานในการดูแล
ตนเอง ซึ่งจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้
1. ระดับการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จาแนกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 1 : ระดับดี
ระดับ 2 : ระดับดีมาก
ระดับ 3 : ระดับดีเยี่ยม
2. ระยะเวลาในการประเมิน : ดาเนินการประเมินโรงเรียนละ 1 ชุด ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
3. แบบประเมินการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
ส่วนที่ 2 เกณฑ์ประเมินการพัฒนาโรงเรียน 3 ระดับ
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
๔. สรุปผลการประเมินรายโรงเรียน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียน..................................ตำบล.........................อำเภอ....................จังหวัด........................
2.จำนวนนักเรียน ชำย......................คน หญิง..........................คน รวม...............................คน
3. ชื่อโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลที่ดูแล..................................... ตำบล...................................
ชื่อ/สกุลเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ..........................................ตำแหน่ง..............................................
โทรศัพท์/มือถือ.................................mail………………………………………………………………………….
4.ชื่อครู/อำจำรย์ที่รับผิดชอบ..................................................ตำแหน่ง..............................................
โทรศัพท์/มือถือ................................. email………………………………………………………………………..
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ส่วนที่ 2 : เกณฑ์ประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ
ระดับกำรพัฒนำ
เกณฑ์

ผลกำรประเมิน
มี
ไม่มี

หลักฐำน

ระดับ 1 :ระดับดี

1.ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
2.มีการจัดการเรียนรู้/ให้ความรู้เรื่อง
สุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับ 2 :ระดับดีมำก (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดี ครบทุกข้อ)
3. มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องสุขบัญญัติ
แห่งชาติ เช่น มีป้ายให้ความรู้ เป็นต้น
4. มีการประเมินผลพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของนักเรียน
ระดับ๓ :ระดับดีเยี่ยม (ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดีมำกครบทุกข้อ)
5. มี ค ณะกรรมการ/คณะท างานด้ า น
สุขภาพของโรงเรียน
6. มีข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการวางแผนด้าน
สุขภาพ
7. มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
สุขบัญญัติแห่งชาติ
๘. มี กิ จ กรรมการเผยแพร่ สุ ข บั ญ ญั ติ
สู่ชุมชน
๙. ผ่านเกณฑ์ประเมินองค์ประกอบ
ที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียนของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพขั้นดีมาก (นักเรียนได้รับ
การฝึ ก ทั ก ษะให้ มี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
ส่วนที่ 3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ
........................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ส่วนที่ ๔ สรุปผลกำรประเมินรำยโรงเรียน
 ไม่ผ่าน
 ผ่านระดับดี
 ผ่านระดับดีมาก
 ผ่านระดับดีเยี่ยม
(ลงชื่อ) ผู้ประเมิน ................................ (ครูแกนนาพัฒนา)
(
)
ตาแหน่ง.......................................................
วันที่ ............./................/................

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง ........................(จนท.รพ.สต.)
(
)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่ ............./................/................
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ใบสมัคร

สบช.1

ใบสมัครกำรประกวดโรงเรียนสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพตำม
สุขบัญญัติแห่งชำติ
***************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่เข้ำร่วมประกวดโรงเรียนสร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขภำพตำม
สุขบัญญัติแห่งชำติ
1.ชื่อโรงเรียน...................................หมู่ที่............ตาบล...............อาเภอ...................จังหวัด.........................
2.โรงเรียนระดับ...........................................(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาหรือขยายโอกาส)
3.โรงเรียน.................................... (เข้าร่วม,ไม่เข้าร่วม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ถ้าเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ..........................(เพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง,ไม่ผ่าน)
4.จานวนนักเรียน จานวน......................คน ชาย....................คน หญิง..................คน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้รับผิดชอบโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
2.ชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ
นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
3.ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล...............................
ระดับชั้น.....................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
4.ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล..................................
ระดับชั้น.....................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
5.ชื่อแกนนานักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล..................................
ระดับชั้น.....................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
6.ชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตาบลผู้รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน....................................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
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7.ชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอาเภอผู้รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน....................................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
8.ชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัดผู้รับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่
นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน....................................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ.......................................
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อันดับ
ปัญหาสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน ที่เกิดจากการโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
(ไม่เกิน 1-2 หน้า)
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้ำนกำรจัดกิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้ำนผลิตและผลลัพธ์…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้ำนผลกระทบ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงำนที่โดดเด่น/นวัตกรรม………………………………………………….....................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน/ครูอนามัย
................../......................../............................
ลงชื่อผู้รับรอง………………………………………………
(......................................................................)
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตาบล
................../......................../............................
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แบบสรุปผลกำรคัดเลือกโรงเรียน
สร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชำติ

สบช.2

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด............................................
1. โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด
โรงเรียน......................................หมู่ที่............ตาบล...............อาเภอ...................จังหวัด.........................
2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
ภำพตำมสุขบัญญัติแห่ลง............................................
ชำติ
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุ
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
3. อาจารย์ที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขพตำมสุ
บัญญัติแขห่บังชาติ
ญญัติแห่งชำติ
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุ
สุขบัญญัติแห่งชำติล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ (ระดับตาบล)
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ (ระดับจังหวัด)
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................

ลงชื่อผู้รับรอง........................................................
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง................................................................
............................./........................
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แบบสรุปผลกำรคัดเลือกโรงเรียน
สร้ำงเสริมพฤติกรรมสุขบัญญัติแห่งชำติ

สบช.3

สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต..............
1. โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับเขต
โรงเรียน......................................หมู่ที่............ตาบล...............อาเภอ...................จังหวัด.........................
2. ผู้บริหารที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
ภำพตำมสุขบัญญัติแห่ลง............................................
ชำติ
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุ
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
3. อาจารย์ที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขพตำมสุ
บัญญัติแขห่บังชาติ
ญญัติแห่งชำติ
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุ
สุขบัญญัติแห่งชำติล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ (ระดับตาบล)
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ (ระดับจังหวัด)
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................
6. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ (ระดับเขต)
นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล............................................
ตาแหน่ง..............................................................โทรศัพท์.............................................

ลงชื่อผู้รับรอง........................................................
(…………………………………………………)
ตาแหน่ง................................................................
............................./........................
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สำหรับกรรมกำร
(รำยบุคคล)

5.แบบประเมิน

กำรประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ
แบบให้คะแนนกำรประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ
จังหวัด/เขต................................ ปี..........................
จังหวัด

โรงเรียน/อำเภอ/ตำบล

1.ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
(15 คะแนน)

2.ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
(40 คะแนน)

3.ด้ำนผลลิต
4.ด้ำน
และผลลัพธ์
ผลกระทบ
(30 คะแนน) (15 คะแนน)

รวม
คะแนน

จุดเด่น
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(ลงนาม)............................................................
(…………………………………………………….)
กรรมการ
…………/………………..…./…………………
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สบช.4

แบบสรุปผลคะแนนโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ
ชนะเลิศระดับจังหวัด........................................เขต................................ ปี..........................
จังหวัด

โรงเรียน/อำเภอ/ตำบล

1.ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
(15 คะแนน)

2.ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
(40 คะแนน)

3.ด้ำนผลลิต
และผลลัพธ์
(30 คะแนน)

4.ด้ำน
ผลกระทบ
(15 คะแนน)

รวม
คะแนน

จุดเด่น

46

สรุปผลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ชนะเลิศระดับจังหวัด คือ โรงเรียน....................................................
(ลงนาม)........................................................
(…………………………………………………)
กรรมการ
…………….../……………/………………….

(ลงนาม)........................................................
(…………………………………………………)
กรรมการ
…………….../……………/………………….

(ลงนาม)........................................................
(…………………………………………………)
กรรมการ
…………….../……………/………………….
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สบช.5

แบบสรุปผลคะแนนโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ
ชนะเลิศระดับเขต........................................ ปี..........................
จังหวัด

โรงเรียน/อำเภอ/ตำบล

1.ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
(15 คะแนน)

2.ด้ำนกระบวนกำร
ดำเนินงำน
(40 คะแนน)

3.ด้ำนผลลิต
และผลลัพธ์
(30 คะแนน)

4.ด้ำน
ผลกระทบ
(15 คะแนน)

รวม
คะแนน

จุดเด่น

47

สรุปผลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชำติ ชนะเลิศระดับจังหวัด คือ โรงเรียน....................................................
(ลงนาม)........................................................
(…………………………………………………)
กรรมการ
…………….../……………/………………….

(ลงนาม)........................................................
(…………………………………………………)
กรรมการ
…………….../……………/………………….

(ลงนาม)........................................................
(…………………………………………………)
กรรมการ
…………….../……………/………………….
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6. ตัวอย่ำงตำรำงกำรนำเสนอ
ผลงำนในเวทีกำรประกวด
ตารางการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เขต.................
วันที่..............เดือน...............................ปี.................. ณ ..........................................
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
นาเสนอผลการประกวด โดย
1.โรงเรียน......................จังหวัด..................... พักรับประทาน
2.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
อาหาร
3.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
4.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
กรรมการ
1................................................................
2................................................................
3................................................................

13.00-16.30 น.
5.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
6.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
7.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
8.โรงเรียน......................จังหวัด.....................
กรรมการ
1................................................................
2................................................................
3................................................................

** กติกาการประกวดโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ **
1.พิธีกร ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประกวด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ระหว่างจังหวัด/เขต
2.แนะนาคณะกรรมการประกวดโรงเรียน ทุกท่าน
3.แจ้งกติกาการประกวด
- การเรียงลาดับการเสนอให้เป็นไปตามตารางการประกวดที่กาหนดหรือตามข้อตกลงร่วมของกรรมการและ
ผู้เข้าประกวด หากโรงเรียนใดมาไม่ทันตามเวลาการนาเสนอให้ไปนาเสนอเป็นโรงเรียนสุดท้ายของเขต
- ผู้นาเสนอเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากเป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขนาเสนอร่วมด้วยถือว่าเป็นโมฆะ
- เวลาการนาเสนอโรงเรียนละ 20 นาที หากเลยเวลาจะมีผลต่อคะแนน โดยพิธีกรจะยกป้ายให้ทราบ เหลือ 5
นาที หากหมดเวลาให้หยุดนาเสนอทันที
- โรงเรียนใดไม่มีเอกสารการพัฒนาโรงเรียนมาประกอบขณะนาเสนอจานวน 4 เล่ม (ตามกาหนด) ให้กับกรรมการ
จะถูกหักคะแนนรวมออก 10 คะแนน
4.ผลการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุด และให้ประกาศผลให้ทราบ
กติกา กรรมการประกวด

1. การซักถามมีเวลาอย่างมากโรงเรียนละ 5 นาที
2. ในช่วงโรงเรียนนาเสนอ กรรมการต้องอยู่ครบทุกท่าน
3. ลงนามการให้คะแนนในแบบประกวดรายกรรมการและแบบสรุปผลการประกวดเพื่อมอบให้พิธีกรประจาห้อง
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7. รำงวัลกำรประกวด
ระดับ
1.จังหวัด
2.เขต

3.ประเทศ

ประเภทรางวัล
1.ชนะเลิศระดับจังหวัด จานวน 1 รางวัล
(จะมีรองชนะเลิศจานวนกี่รางวัลขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของแต่ละจังหวัด
1.ชนะเลิศระดับเขต จานวน 1 รางวัล
(จะมีรองชนะเลิศจานวนกี่รางวัลขึ้นอยู่กับ
โรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดของแต่ละจังหวัด

เงื่อนไข
-ผ่านการประกวดระดับจังหวัด
-การมอบรางวัลดาเนินการโดยสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
-ผ่านการประกวดระดับจังหวัด
-การมอบรางวัลดาเนินการโดยสานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต

1.ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ
- ชนะเลิศระดับประเทศ จานวน 1 รางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 จานวน 1 รางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 จานวน 1 รางวัล
- รองชนะเลิศ อันดับ 3 จานวน 1 รางวัล
- ชมเชย จานวน 8 รางวัล

-ผ่านการประกวดระดับประเทศ
-การมอบโล่รางวัลโดยกองสุขศึกษา

