
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แนวทางการประกวดพื้ นที่ตน้แบบการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

 

  ตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

 

  ตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติ 

 

  ตน้แบบชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานาํ 

การพัฒนาให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างย่ังยืนจนนาํไปสู่วิถีชีวิตสุขภาพ และ

สามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ยึดหลักการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนภายใต้ทรัพยากร

ในชุมชนที่มีอยู่ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษา ได้ส่งเสริมให้พ้ืนที่เกิดการพัฒนาใน

รูปแบบของ “โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ” และ “หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ” 

นับตั้งแต่ปี 2552 มาอย่างต่อเนื่อง  จนมาถึงปีงบประมาณ 2562 กองสุขศึกษาได้ทาํการยกระดับการ

ส่งเสริมโรงเรียนและหมู่บ้านในพ้ืนที่ตาํบลจัดการคุณภาพชีวิตทุกตาํบล  ให้มีการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนควบคู่กับ

ระบบบริการสาธารณสขุไปพร้อมกนัทั้งตาํบลเพ่ือก่อเกดิ เป็น ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพต่อเนื่องจนถงึ

ปัจจุบัน 

 ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พ้ืนที่ที่ มีการพัฒนาเป็นต้นแบบการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพ่ีเล้ียงด้านการปลูกฝังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ

ให้แก่พ้ืนที่อื่นต่อไปในอนาคต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้จัดให้มีการคัดเลือกหรือประกวดพ้ืนที่

ต้นแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีรายละเอียดตาม “แนวทางการประกวดพ้ืนที่ต้นแบบการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ” ฉบับนี้  เพ่ือสนับสนุนให้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

สขุภาพของสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัด และศูนย์สนับสนุนบริการสขุภาพทั้ง 12 เขตใช้เป็นแนวทางในการ

คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ในทุกๆปีต่อไป 

 

 

กองสขุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

                                             ธนัวาคม 2563 
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เกณฑแ์ละแนวทางการประกวดพ้ืนที่ตน้แบบการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ  
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 ขั้นตอนการประกวดพ้ืนที่ตน้แบบการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ  

สรุปรายชือพืนทีตน้แบบสง่กองสขุศกึษาเพือจดัทาํ
โลเ่ชิดชเูกียรติระดบัเขต (พฤศจิกายน)

จดักิจกรรมประกวด/ประเมินพืนทีตน้แบบ

(ตงัแตส่ิงหาคม+)

แตง่ตงัคณะกรรมการประกวด/ประเมิน  และ
ประชมุชีแจงเกณฑแ์นวทางการประกวด

พืนทีๆมีความพรอ้มสง่ใบสมคัรพรอ้มเอกสาร
ผลงานการพฒันา

(ไตรมาส2-4)

ประชาสมัพนัธแ์ละแจง้พืนทีประเมินตนเองเพือรว่ม
ประกวด/ประเมิน (HL/HB,Health Gate)

(ไตรมาส2-3)

กาํหนดแผนการคดัเลือกประกวด/ประเมิน

 (ไตรมาส1-2)
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เกณฑแ์ละแนวทางการประกวดพ้ืนที่ตน้แบบการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

 

1.คําจํากดัความ 

 

1.1 พ้ืนที่ตน้แบบ หมายถึง พ้ืนที่การดาํเนินงานพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพที่ผ่านการคัดเลือกการ

ประกวด/ประเมินตามเกณฑท์ี่กองสขุศึกษากาํหนด  

 

1.2 ชุมชนรอบรูด้า้นสุขภาพ หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรที่อยู่ภายในตาํบลเดียวกัน ซึ่งอย่างน้อย

ประกอบด้วย รพ.สต. หมู่บ้าน และโรงเรียน มีการดําเนินงานพัฒนาให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเองด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ฝึกทักษะ และจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

และการเสริมสร้างสุขภาพอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ

ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวิถีชีวิตก่อให้เกิดสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี สามารถป้องกันโรค และภัย

สขุภาพให้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ นาํสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

1.3 หมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง หมู่บ้านที่ดาํเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน

สขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพของประชาชนตามกระบวนการที่กองสขุศึกษาพัฒนาข้ึน (7ข้ันตอน)    

 คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ ประกอบดว้ย 

- มีทมีพัฒนาหมู่บ้านฯ 

- มีข้อมูลความรอบรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 

- มีแผนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพใน 7 ประเดน็ (3อ.2ส. การใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล วัณโรค) 

- มีกจิกรรมการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ และจัดปัจจัยแวดล้อม 

- มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสขุภาพ 

- มีต้นแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรม/นวัตกรรม 

- มีการประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ (ประเมินHL/HB) 

 

1.4 โรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติ  หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา หรือขยายโอกาสที่ที่

ดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามสุขบัญญัติ

แห่งชาติ 

   คณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ ประกอบดว้ย 

- มีคณะทาํงานสขุภาพของโรงเรียน 

- มีข้อมูลสขุภาพความรอบรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ 

- มีแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เร่ือง สขุบัญญัติแห่งชาติ 

- มีกจิกรรมการเรียนรู้ ฝึกทกัษะ และจัดสภาพแวดล้อม 

- มีกลุ่มชมรม/แกนนาํยุวอาสาสมัครสาธารณสขุ 

- มีนักเรียนต้นแบบด้านพฤติกรรมสขุภาพ/นวัตกรรม 

- มีการประเมินความรอบรู้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพ (ประเมินHL/HB) 
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1.5 ตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง หมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพที่ได้รับการคัดเลือก/ประกวด ตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านฯ และผ่านเกณฑ์พัฒนาตามระบบ

Health gate ในระดับดีเย่ียม  

 

1.6 ตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติ หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา หรือขยาย

โอกาสในพ้ืนที่ที่ มีการดําเนินงานส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติที่ ได้ รับการคัดเลือก/ประกวด ตาม

กระบวนการพัฒนา และผ่านเกณฑต์ามระบบ Health gate ในระดับดีเย่ียม 

 

1.7 ตน้แบบชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพ หมายถงึ เครือข่ายสขุภาพในชุมชน ในพ้ืนที่รับผดิชอบของ

รพ.สต.เดียวกัน  ที่ผ่านการคัดเลือกประกวด/ประเมินชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษา

กาํหนด ประกอบด้วย 

 1.7.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ที่มีการดาํเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

ระบบบริการสขุภาพด้านสขุศึกษาสาํหรับรพ.สต. อยู่ในเกณฑร์ะดับคุณภาพ 

        1.7.2 หมู่บ้านที่มีการดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สขุภาพในระดับดีเย่ียม 

        1.7.3 โรงเรียนประถมศึกษา หรือขยายโอกาสในพ้ืนที่ที่มีการดาํเนินงานส่งเสริมสุขบัญญัติ

แห่งชาติในระดับดีเย่ียม 

 

1.8 Health gate หมายถึง โปรแกรม หรือเคร่ืองมือประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือ

ยกระดับสู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพ  

1.8.1 ระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมสุข

บัญญัติแห่งชาติ  จาํแนกเป็น 4 ระดับ คือ พัฒนา ดี ดีมาก และดีเย่ียม  

1.8.2 ระดับการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  จําแนกเป็น 3 ระดับ คือ 

พ้ืนฐาน  พัฒนา  และ คุณภาพ  

 

1.9 การประกวด/ประเมิน หมายถึง วิธีการคัดเลือกพ้ืนที่ ต้นแบบการดําเนินงานพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากาํหนด ด้วยการจัดเวทีแข่งขัน หรือคณะกรรมการตรวจเย่ียม

พ้ืนที่ แบ่งเป็น ๔ ด้าน  คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านกระบวนการดาํเนินงาน  3) ด้านผลผลิต/

ผลลัพธ ์ และ4) ด้านผลกระทบด้านสขุภาพ 

 

2.ประเภทของพื้ นที่ตน้แบบ 

2.1 ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

2.2 ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติ 

2.3 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 

3.รูปแบบการคดัเลือก 

 

3.1 จัดเวทปีระกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.2การประเมินในพ้ืนที่โดยคณะกรรมการ 
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4. เกณฑก์ารประกวด/ประเมินและนาํเสนอผลงานเพือ่คดัเลือกเป็นพื้นที่ตน้แบบ  

 

4.1 เกณฑก์ารประกวด  4 ดา้น มีคะแนนรวมทั้งสิ้ น 100 คะแนน คือ 

พื้นที่ตน้แบบ

ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม

สุขภาพ 

1.ดา้นการบริหารจดัการ 

(15 คะแนน ) 

2.ดา้นกระบวนการดําเนินงาน 

(40 คะแนน ) 

3.ดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์

(30 คะแนน ) 

4.ดา้นผลกระทบดา้นสุขภาพ 

(15 คะแนน ) 

ต้นแบบ

หมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

สขุภาพ 

 

 

 

   1.1 มี ที ม แ กน นํ า ใน ก าร ขับ เค ลื่ อ น 

หมู่ บ้ านป รับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

(จาํนวนกี่คน ครอบคลุมใครบ้าง  มีการแบ่ง

หน้าที่รับผิดชอบอย่างไร มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในภายในทมีในลักษณะใดบ้าง) 

   1.2 มีระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของ

หมู่บ้าน (มีข้อมูลอะไรบ้าง วิธีการจัดเก็บ

ข้อมูล เช่น ใช้เครื่องมืออะไร และใครเป็นผู้

เกบ็ข้อมูล และมีการนาํข้อมูลไปใช้ประโยชน์

อย่างไร) 

   1.3 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม

ในการดาํเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พ ฤ ติ ก ร รม สุ ข ภ าพ  ( ใ ช้ ข้ อ มู ล อ ะ ไร

ประกอบการจัดทําแผน  (ครอบคลุม  7 

ประเดน็พฤติกรรมเป้าหมายที่กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพกําหนด และสอดคล้องกับ

ปัญหาของพื้นที่) ใครมีส่วนร่วมจัดทาํแผน

บ้าง กระบวนการจัดทําแผนเป็นอย่างไร 

และแผนกาํหนดกจิกรรมอะไรบ้าง) 

   2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยน

เรียน รู้ของประชาชน  ครอบคลุมพฤติกรรม

เป้าหมาย 7 ประเด็น ได้แก่ การบริโภคอาหาร

(ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้สด) การออก

กาํลังกาย การจัดการความเครียดทางอารมณ์ การ

ไม่ดื่มสุรา การไม่สูบบุหรี่ การป้องกันวัณโรค การ

ใช้ยาสมเหตุผล 

   2.2 มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน 

-มีกลุ่ม/ชมรมครอบคลุม 7 ประเดน็หลัก(ถ้ามี) 

จาํนวนกลุ่ม/ชมรม และจาํนวนสมาชิกของแต่ละ

กลุ่มชมรม 

-มีกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมอะไรบ้าง (มีการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มหรือไม่/

ความถี่แค่ไหน) 

   2.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (มีบุคคล/

หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุน แต่ละภาคีให้การ

สนับสนุนอะไรและอย่างไร และภาคีเครือข่ายใดที่

มีความสาํคัญ ขาดไม่ได้ เพราะอะไร) 

   2.4 มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้าน

   3 .1  มี บุ คคลห รือค รัว เรือน

ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพเพิ่มขึ้ น (จํานวนต้นแบบ/

ด้านไหนบ้าง/ วิธปีฏิบัติตนของแต่

ละต้นแบบ ฯลฯ) 

   3.2 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่น

ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น

พฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน 

(อะไรบ้าง/กระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม และผลที่เกิดขึ้ นจากใช้

นวัตกรรมฯลฯ) 

   3.3 มีมาตรการหรือข้อตกลง

ร่วมของหมู่บ้านเพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ (มีมาตรการ

อะไรบ้าง/กระบวนการมีมาตรการ

หรือข้อตกลงร่วม และผลที่เกิดขึ้น

จากใช้มาตรการฯลฯ) 

   3.4 ร้อยละ 60 ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน

แสดงผลของการมีพฤติ กรรม

สุ ขภ าพที่ ถู ก ต้ อ ง  อัน ส่ งผลให้

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน

มีภาวะสุขภาพดีขึ้ น หรือลดอัตรา

การเกดิโรคอย่างไรบ้าง (ข้อมูลการ

เปลี่ ยนแปลงภาวะสุขภาพแต่ละ

รายการมีมากน้อยเพียงใด) ได้แก่ 

4 .1  ค่ าBMI /รอบ เอ ว/ระดั บ

นํ้าตาลในเลือด/ความดันโลหิต 

ลดลง ฯลฯ 

4.2 อัตราการเกิดโรค/ผู้ป่วยราย

ใหม่ลดลง เช่น  โรคมะเร็ง โรค

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและ

หลอดเลือด ฯลฯ  (ภายหลังการ

ดาํเนินงานมีจาํนวนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่ม

ป่วยในแต่ละโรค ลดลงมากน้อย

เพียงใด) 
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พื้นที่ตน้แบบ

ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม

สุขภาพ 

1.ดา้นการบริหารจดัการ 

(15 คะแนน ) 

2.ดา้นกระบวนการดําเนินงาน 

(40 คะแนน ) 

3.ดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์

(30 คะแนน ) 

4.ดา้นผลกระทบดา้นสุขภาพ 

(15 คะแนน ) 

สุขภาพ (ผ่านสื่ออะไรเนื้ อหาความรู้ที่ใช้ในการ

สื่อสารมีเรื่องอะไรบ้าง บ่อยครั้งเพียงใด) 

   2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อ ต่อการ

ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใน 7 ประเด็น 

พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายของประชาชนใน

หมู่บ้าน  (มีอะไรบ้าง /ใครมีส่วนร่วม ฯลฯ) 

   2.6 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสขุภาพ (เฝ้าระวัง

พฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้าง ในกลุ่มประชาชนใด 

วิธีการจัดเกบ็ข้อมูล เช่น ใช้เครื่องมืออะไร และ

ใครเป็นผู้เก็บข้อมูล และมีการนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์อย่างไร) ทั้งนี้พฤติกรรมเสี่ยงที่เฝ้าระวัง

ต้องสอดคล้องกับประเด็นพฤติกรรมสุขภาพ

เป้าหมายตามแผนที่กาํหนด 

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพใน

ระดับดีขึ้ นไป (เครื่องมือ/วิธีการที่

ใ ช้ ใน ก าร เก็บ ข้ อ มู ล /ผ ลก าร

เปลี่ ยนแปลงความรอบ รู้ ด้ าน

สขุภาพที่เกดิขึ้นฯลฯ) 

   3.5 มีการขยายสู่พื้นที่หมู่บ้าน

อื่ น ให้ เป็นห มู่ บ้ านป รับเปลี่ ยน

พฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มขึ้ น (เป็น

แหล่งดูงาน/ เป็นพี่เลี้ ยง/ที่ปรึกษา

ให้กับหมู่บ้านอื่นนําไปขยายผล

เพียงใด อย่างไร) 

ต้นแบบ

โรงเรียน

ส่งเสริมสขุ

บัญญัติ

แห่งชาติ 

 

 

   1 .1 มีนโยบายในการขับ เคลื่ อนและ

ผลักดันให้ มีดําเนินงานตามแนวทางสุข

บัญญัติแห่งชาติ  

   1.2 มีคณะกรรมการหรือคณะทาํงานใน

ดาํเนินงานส่งเสริมและปลูกฝงัพฤติกรรม

สขุภาพตามสขุบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน 

ทั้งนี้ ต้องมียุวอาสาสมัครสาธารณสขุที่ได้รับ

การพัฒนาตามแนวทางที่กองสขุศึกษา

กาํหนดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/

คณะทาํงานด้วย  

   2.1 มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการ

สอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือช่วงเวลา ลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมการดาํเนินงาน

สุขบัญญัติ 10 ประการ เช่น เสียงตามสายใน

โรงเรียน การพูดหน้าเสาธง จัดป้ายนิทรรศการ

ความ รู้  สาธิตกิจกรรม ต่ างๆที่ เกี่ ย ว ข้องกับ

พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จัดงาน

วันสขุบัญญัติแห่งชาติ (28 พ.ค. ของทุกปี) ฯลฯ 

  2.2 มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมในโรงเรียน สร้างแกน

นํานักเรียนตามแนวทางการพัฒนายุวอสม.เพื่อ

   3 .1  มีนั ก เรียน ต้นแบบด้าน

สุขภาพ  เช่น  ต้นแบบด้านออก

กาํลังกาย ต้นแบบด้านโภชนาการ 

เหมาะสม  ต้นแบบด้านอารมณ์

แจ่มใส ต้นแบบครอบครัวอบอุ่น    

   3.2 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่น

ในการส ร้าง เส ริมและปลู กฝั ง

พฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ 

แห่งชาติ เช่น วุ้ นเส้นแก้วมังกร

แฟนซี จิ้งหรีดสมุนไพร มีกลุ่มหรือ

   4.1 ก าร มี ภ าวะสุ ขภ าพ ขอ ง

นักเรียนดีขึ้ นหรือลดอัตราการเกิด

โรค เช่น เด็กอ้วนมีนํ้าหนักลดลง 

เดก็มีสขุภาพฟันแขง็แรง ฯลฯ 

   4.2 อัตราการเกิดโรคหรือการ

เจ็บป่วยลดลง เช่น อัตราการเกิด

โรคฟันผุลดลง อัตราการเกิดโรค

อ้วนลดลง อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลง (การจมนํา้) ฯลฯ 
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พื้นที่ตน้แบบ

ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม

สุขภาพ 

1.ดา้นการบริหารจดัการ 

(15 คะแนน ) 

2.ดา้นกระบวนการดําเนินงาน 

(40 คะแนน ) 

3.ดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์

(30 คะแนน ) 

4.ดา้นผลกระทบดา้นสุขภาพ 

(15 คะแนน ) 

   1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ปัญหา

สขุภาพและพฤติกรรมสขุภาพของนักเรียน  

   1.4 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม

ส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตาม

สขุบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน 

ขับ เคลื่ อนการดําเนิ น งานสุข บัญ ญั ติทั้ ง 10 

ประการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ

กลุ่มสมาชิกในชมรม  

   2.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน 

และนักเรียน ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และจัด

กจิกรรมสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมสขุภาพ

ตามสขุบัญญัติแห่งชาติที่เป็นปัญหาสขุภาพ  

  2.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการสร้าง

เสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติใน

โรงเรียน   

  2.5 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง และนําผล

การเฝ้าระวังมาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน

ใน โรงเรียน 

ชมรมด้านสุขภาพ มีมุมเรียนรู้/

คลินิกด้าน สุขภาพ มีมาตรการ/

กฎระเบียบด้านสขุภาพ ฯลฯ  

  3 .3  ร้อยละ 60 ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพใน

ระดับดีขึ้นไป   

   

ต้นแบบ

ชุมชนรอบรู้

ด้านสขุภาพ 

 

 

   1.1 มี น โย บ าย ร ะดั บ ตํ าบ ล ใน ก าร

ขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการดําเนินงาน

สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในตําบลซึ่งมี

ความเชื่อมโยงแบบบูรณาการระห ว่าง

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต. 

หมู่บ้านฯ และ โรงเรียนฯ  

   1.2 มีคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

ขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ

ระดับตําบล ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือ

   2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้งกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัย

ทาํงานในตาํบลเช่น จัดป้ายนิทรรศการรณรงค์ ให้

ความรู้ สาธติกจิกรรมต่างๆ  ครอบคลุมประเดน็ที่

เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมสขุภาพ 

   2.2 มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมด้านสุขภาพในชุมชน 

(มีทะเบียน  และจัดกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ ม

สมาชิกในชมรม ) 

   2.3 รพ .สต .มีการประเมินและดําเนินการ

   3.1 มีผลประเมินการพัฒนา

ชุมชนตามโปรแกรม Health gate  

คือ  1) รพสต.ผ่านระดับคุณภาพ  

2) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพผ่านระดับดี เยี่ยม  และ  

3) โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติ

แห่งชาติผ่านระดับดีเยี่ยม 

    3.2 ร้อยละ 60 ของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้าน

กลุ่ ม เป้ าหมายใน ชุมชนมีภาวะ

สุขภาพดีขึ้ น ได้แก่ อัตราการเกิด

โรค/ ผู้ ป่ วยรายให ม่ลดลง เช่น 

โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด อตัราการ

เกิดโรคฟันผุลดลง อัตราการเกิด

โรค อ้ วน ลด ล ง  อั ต ร าก าร เกิ ด

อบุัติเหตุลดลง (การจมนํา้) ฯลฯ   
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พื้นที่ตน้แบบ

ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม

สุขภาพ 

1.ดา้นการบริหารจดัการ 

(15 คะแนน ) 

2.ดา้นกระบวนการดําเนินงาน 

(40 คะแนน ) 

3.ดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์

(30 คะแนน ) 

4.ดา้นผลกระทบดา้นสุขภาพ 

(15 คะแนน ) 

ผู้แทนรพ.สต. เครือข่ายหมู่บ้าน อาทิเช่น 

อบต . กํานัน  ผู้ ใหญ่ บ้าน  อสม .แกนนํา

หมู่บ้าน และเครือข่ายโรงเรียนฯ อาทิเช่น 

ผู้บริหารโรงเรียน ครู ยุวอสม. 

   1.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุข

ศึ กษ า  และพัฒ น าพฤติ ก รรมสุ ขภ าพ 

เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพระดับตําบลรวมถึงข้อมูล

ปัจจัยที่ เป็นสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ

ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

   1.4 มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม

ของตําบล  ในการสร้างเสริมพฤติกรรม

สขุภาพในชุมชนแบบบูรณาการและเชื่อมโยง

กันระหว่างรพ.สต. หมู่บ้านฯ และ โรงเรียน

ฯ 

พัฒนาคุณภาพคุณภาพบริการด้านสุขศึกษาตาม

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสขุศึกษาในรพ.

สต. และเชื่อมโยงการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพ และ โรงเรียนสร้างเสริมสุข

บัญญัติแห่งชาติ 

    2.4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสขุภาพใน

พื้นที่ 

    2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อม ที่ เอื้ อต่อการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตาม

ประเดน็พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายทั้งในกลุ่มวัย

เรียน และกลุ่มวัยทาํงาน 

    2.6  มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตาม

ประเดน็พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย และมีการนาํ

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมของตําบล ทั้งนี้ ครอบคลุมทั้ง

ในกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยทาํงาน 

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพใน

ระดับดีขึ้ นไปทั้ งในกลุ่มวัยเรียน 

และกลุ่มวัยทาํงาน  

   3.4 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่น

ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ป รั บ เป ลี่ ย น

พฤติกรรมสขุภาพของประชาชนทั้ง

ในกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยทาํงาน  

    3.5 มีมาตรการหรือข้อตกลง

ร่วมของตําบลเพื่อป รับเปลี่ ยน

พฤติกรรมสขุภาพ  

    3.6 มีการสร้างเครือข่ายกับรพ.

สต.หรือหน่วยงานอื่น สู่การเป็น

แหล่งดูงาน/ เป็นพี่เลี้ ยง/ที่ปรึกษา

ให้กบัหน่วยงานอื่นๆนาํไปขยายผล

เพียงใด อย่างไร 
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  4.2 แนวทางการนาํเสนอผลงาน  

 

   หมายเหตุ   ประกาศผลการประกวด และรบัรางวลัพรอ้มใบเกียรติบตัร หลงัเสร็จสิ้ นการประกวด (ถา้มี)

พื้นที่ตน้แบบปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภาพ 

1. กติกาสําหรบัการนาํเสนอผลงาน 2. ระยะเวลาในการนาํเสนอ (30นาที) 3. ประเด็นการนาํเสนอ 

ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสขุภาพ 

    1.1 ผู้นําเสนอคือแกนนําทีมพัฒนาที่ เป็น

ผู้นํ าสําคัญ การดําเนิ น งาน พัฒนาห มู่ บ้ าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ จาํนวน 1-2 คน 

    1.2 สื่อประกอบการนําเสนอ เป็น วีดิทัศน์  

power point หรืออื่นๆตามบริบท 

   2 .1  การนําเสนอไม่ เกิน20นาที  กรณี ที่ มี

นําเสนอด้วยวีดิทัศน์ ต้องมีความยาวไม่เกิน15

นาท ี

   2.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาท ี(โดยกรรมการ 

และผู้เข้าร่วมซักถาม) 

ครอบคลุม 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการบริหารจัดการ  

2) ด้านกระบวนการดาํเนินงาน  

3) ผลผลิตและผลลัพธแ์ละ  

4) ผลกระทบด้านสขุภาพ 

ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุ

บัญญัติแห่งชาติ 

 

    1.1 ผู้นาํเสนอ คือ ครูและผู้แทนนักเรียนที่มี

ส่วนร่วมการดําเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุข

บัญญัติแห่งชาติ จาํนวน 1-2 คน 

   1.2 สื่อประกอบการนําเสนอ เป็น วีดิทัศน์  

power point หรืออื่นๆตามบริบท 

   2.1 การนําเสนอไม่ เกิน  20 นาที กรณีที่ มี

นําเสนอด้วยวีดิทัศน์ ต้องมีความยาวไม่เกิน15 

นาท ี 

   2.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาท ี(โดยกรรมการ 

และผู้เข้าร่วมซักถาม) 

ครอบคลุม 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการบริหารจัดการ  

2) ด้านกระบวนการดาํเนินงาน  

3) ผลผลิตและผลลัพธแ์ละ  

4) ผลกระทบด้านสขุภาพ 

ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน

สขุภาพ 

   1.1 ผู้นาํเสนอ คือ เจ้าหน้าที่รพ.สต.  แกนนาํ

ชุมชน และครูหรือผู้แทนนักเรียนที่มีส่วนร่วม

การดาํเนินงานส่งเสริมสขุภาพในตาํบล 

   1.2 สื่อประกอบการนําเสนอ เป็น วีดิทัศน์  

power point หรืออื่นๆตามบริบท 

   2.1 การนําเสนอไม่เกิน  20 นาที กรณีที่ มี

นําเสนอด้วยวีดิทัศน์ ต้องมีความยาวไม่เกิน15 

นาท ี 

   2.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาท ี(โดยกรรมการ 

และผู้เข้าร่วมซักถาม) 

ครอบคลุม 4 ด้าน คือ  

1) ด้านการบริหารจัดการ  

2) ด้านกระบวนการดาํเนินงาน  

3) ผลผลิตและผลลัพธแ์ละ  

4) ผลกระทบด้านสขุภาพ 
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5. แนวทางการประกวด/ประเมิน 

 

1.กาํหนดแผนการประกวด/ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  หมู่บ้านปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสขุภาพ  และชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพ 

 

2. ประชาสมัพันธ์และแจ้งให้พ้ืนที่ประเมินตนเองตามโปรแกรม Health gate และประเมินHL/HB 

ก่อนและหลังดาํเนินงาน เพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เข้าร่วมประกวด/ประเมินในแต่ละปี  

 

3. พ้ืนที่ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กาํหนด (โรงเรียนและหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านเกณฑ์

การประเมินระดับดีเย่ียม และ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ) ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารผลงานการ

พัฒนา ทั้ง4ด้าน มายังสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัด/เขต 

 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/ประเมิน อย่างน้อย 3-5 คน ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละ

พ้ืนที่  

5. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือช้ีแจงสร้างความเข้าใจถงึเกณฑแ์ละแนวทางการประกวด/ประเมิน 

 

6. จัดการประกวด/ประเมิน เพ่ือคัดเลือกต้นแบบพ้ืนที่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยจัด

เวทนีาํเสนอผลการพัฒนาเพ่ือประกวด และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมข้ึนอยู่กับ

แต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

 

7. ส่งสรุปผลการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบระดับเขตทั้ง 3 ประเภท (หมู่บ้านฯ/โรงเรียนสุขบัญญัติฯ/

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) ไปยังกองสขุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุก

ปี  สาํหรับผู้มีผลงานชนะเลิศระดับเขตอันดับ1ให้แนบเอกสารเพ่ิม คือ ใบสมัครแต่ละประเภทพร้อม

เอกสารผลงานการพัฒนาทั้ง 4 ด้านเข้ามาด้วย                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมคัร 

การประกวดตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบญัญติัแห่งชาติ 

*************************************  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวดต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัตแิห่งชาต ิ

 

1. ช่ือโรงเรียน...................................................... 

    หมู่ที่........................ตาํบล..........................อาํเภอ...................จังหวัด..................................... 

2. โรงเรียนระดับ...........................................(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาหรือขยายโอกาส) 

3. โรงเรียน.................................... (เข้าร่วม,ไม่เข้าร่วม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 

    ถ้าเป็นโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพระดบั..........................(เพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง,ไม่ผ่าน) 

4. โรงเรียนมีการดาํเนินงานพัฒนากระบวนการส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติในระดบัดีเย่ียม (สามารถดูผล

การดาํเนินงานได้จากระบบประเมินผลตามโปรแกรม Health Gate ) 

4.จาํนวนนักเรียน จาํนวน......................คน  ชาย....................คน หญิง..................คน 

5.การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้รับผดิชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพตามสขุบัญญัติแห่งชาต ิ

 

1. ช่ือผู้บริหารโรงเรียน 

   นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล............................โทรศัพท.์........................ 

   มือถอื............................................................E-mail…………………………………………….. 

2.ช่ืออาจารย์ที่รับผดิชอบโครงการ 

   นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล........................................................... 

   โทรศัพท.์............................................มือถอื......................................E-mail………………………………. 

3.ช่ือแกนนักเรียนที่รับผดิชอบโครงการ  

   เดก็หญิง/เดก็ชาย/นาย/นาง/นางสาว...........................นามสกุล....................ระดับช้ัน................... 

   โทรศัพท.์...............................มือถอื...........................E-mail……………………………………………………………. 

4.ช่ือแกนนักเรียนที่รับผดิชอบโครงการ 

   เดก็หญิง/เดก็ชาย/นาย/นาง/นางสาว...........................นามสกุล.....................ระดับช้ัน.................. 

   โทรศัพท.์...............................มือถอื.................................E-mail………………………………………………………  

5.ช่ือแกนนักเรียนที่รับผดิชอบโครงการ 

   เดก็หญิง/เดก็ชาย/นาย/นาง/นางสาว...........................นามสกุล.....................ระดับช้ัน.................. 

   โทรศัพท.์...............................มือถอื...........................E-mail…………………………………………………………….  

  

 



 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ 

 

อนัดบั ปัญหาสขุภาพ พฤติกรรมสขุภาพที่เป็น

ปัญหา 

สอดคล้องสขุบัญญัติ

แห่งชาติข้อใด 

1    

2    

3    

 

ส่วนที่ 4  สรุปผลการดาํเนินงาน  ที่เกดิจากการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติ 4 ด้าน 

  ดา้นการบริหารจดัการ………………………………………………………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

ดา้นการจดักิจกรรม ……………………………………………………………………………………..………………….......   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

ดา้นผลิตและผลลพัธ…์……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………. 

-ผลการประเมินระดับการพัฒนา (Health Gate)          ระดับ........................ 

-ร้อยละของกลุ่มวัยเรียนมีHL/HBตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป     .............% 

 

ดา้นผลกระทบ…………………………………………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

                    ผลงานที่โดดเด่น/นวตักรรม………………………………………………….......................................... 

........................................................................................................................................................ 

. 

                                                         ลงช่ือ............................................................... 

                                                           (....................................................................)   

                                                                  ตาํแหน่ง  ผู้บริหารโรงเรียน/ครูอนามัย     

                                                          ................../......................../............................ 

                

                                                         ลงช่ือผู้รับรอง………………………………………………                                        

(............................................................) 

                                                              ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าที่สาธารณสขุในระดบัตาํบล     

                                                         ................../......................../............................ 

 



 

                           ใบสมคัร 

             การประกวดตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ   

                                  ******************************** 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ 

 

1. ช่ือหมู่บ้าน..........................หมู่ที่.........ตาํบล.......................อาํเภอ..................จังหวัด.................. 

2. จาํนวนครัวเรือนของหมู่บ้าน........................หลังคาเรือน  จาํนวนประชาชน  15- 59 ปี………….คน 

3. สถานะด้านสขุภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (ระบุ) 

  

อนัดับ ปัญหาสขุภาพ พฤติกรรมสขุภาพที่เป็นปัญหา สอดคล้องกบั 7ประเดน็สขุภาพ 

(3อ. 2ส. TB การใช้ยาฯ) 

1    

2    

3    

 

 

4. การจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

    .............................................................................................................................................  

5. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาํเนินงานหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ 

    จาํนวน…………เครือข่าย ระบุประเภทของภาคีเครือข่าย .................................................................... 

 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลของผู้รับผดิชอบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ  

 

1. ช่ือผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ (แกนนําสุขภาพที่สาํคัญของทีมพัฒนาหมู่บ้าน

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ) 

   1)   นาย/นาง/สาว........................................................นามสกุล.............................................. 

          ตาํแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................ 

          โทรศัพท/์มือถอื.................................E-mail…………………………………………….. 

   2)   นาย/นาง/สาว..........................................................นามสกุล............................................ 

          ตาํแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................ 

          โทรศัพท/์มือถอื.................................E-mail…………………………………………….. 

          จังหวัด.......................รหัสไปรษณย์ี...................โทรศัพท.์....................มือถอื………………………… 

    3)   นาย/นาง/สาว...........................................นามสกุล.......................................................... 

          ตาํแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................ 

          โทรศัพท/์มือถอื.................................E-mail…………………………………………….. 

 

 

 



 

2. ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบพ้ืนที่ (ระดบัตาํบล)  

    1) นางสาว/นาง/นาย.............................................................นามสกุล..................................... 

    ตาํแหน่ง......................................................หน่วยงาน............................................................ 

    โทรศัพท.์....................................................มือถอื.......................... email............................... 

3. ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบพ้ืนที่ (ระดับอาํเภอ)  

    1) นางสาว/นาง/นาย........................................................นามสกุล.......................................... 

    ตาํแหน่ง.................................................หน่วยงาน................................................................. 

    โทรศัพท.์...............................................มือถอื....................... email....................................... 

4. ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบพ้ืนที่ (ระดับจังหวัด)  

    1) นางสาว/นาง/นาย.....................................................นามสกุล............................................. 

    ตาํแหน่ง......................................................หน่วยงาน............................................................ 

    โทรศัพท.์.....................................................มือถอื........................... email............................. 

ส่วนที่ 3  สรุปผลการดําเนินงานทีเ่กิดจากการพฒันาหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ4 ดา้น 

ดา้นการบริหารจดัการ..................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

          ดา้นกระบวนการดําเนินงา.............................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 ดา้นดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์……………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................... 

          -ผลการประเมินระดับการพัฒนา (Health Gate)          ระดับ........................ 

          -ร้อยละของประชาชนมีHL/HBตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป......................% 

 

ดา้นผลกระทบ

................................................................................................................................................. 

          ผลงานที่โดดเด่น/นวตักรรม…………………………………………………................................................. 

ลงช่ือ       

......................................................................... 

           (....................................................................) 

ตาํแหน่ง ประธาน/เลขา/แกนนาํสขุภาพ     

                    ................../......................../........................... 

                

                                                        ลงช่ือผู้รับรอง…………………………………………………… 

                                                               (......................................................................) 

                                                                    ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าที่สาธารณสขุในระดบัตาํบล     

                  ................../......................../........................... 

 

 

 



 

ใบสมคัร 

การประกวดตน้แบบชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพ                               

                                     ********************************** 

 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพที่ส่งเขา้ประกวด  

  

     1.ช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล…………………………อาํเภอ............................จังหวัด................. 

-จาํนวนโรงเรียนระดับประถม/ขยายโอกาส........แห่ง    -จาํนวนหมู่บ้าน...........แห่ง 

-ประชากรวัยเรียน7-14ปี......คน  

-ประชากรวัยทาํงาน15-60ปี.............คน  

–ประชากรวัยสงูอายุ60ปีข้ึนไป...........คน 

 

     2.ช่ือโรงเรียน..........................ตาํบล…………………………อาํเภอ.....................จังหวัด.......................... 

2.1 โรงเรียนระดับใด.............................(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาหรือขยายโอกาส) 

2.2 โรงเรียน         เข้าร่วม หรือ        ไม่เข้าร่วม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 

2.3 ถ้าเข้าร่วมโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ  อยู่ในระดบัใด..........................(เพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง,ไม่ผ่าน) 

2.4 จาํนวนนกัเรียน จาํนวน......................คน  ชาย....................คน หญิง..................คน 

2.5 -ผลการประเมินระดบัการพัฒนา (Health Gate)                      ระดบั........................ 

     -ร้อยละของนักเรียนมี HL/HBตั้งแต่ระดับดีข้ึนไปร้อยละเท่าใด   .............% 

2.6 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

     3.ช่ือหมู่บา้น.................... ตาํบล......................อาํเภอ.....................จังหวัด................... 

3.1 จาํนวนครัวเรือนของหมู่บ้าน..........หลังคาเรือน  จาํนวนประชาชน  15- 59 ปี……..….คน 

3.2 สถานะด้านสขุภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (ระบุอนัดบัโรคสาํคญั1-3 แรก) ………………………………………. 

3.3 -ผลการประเมินระดบัการพัฒนา (Health Gate)          ระดบั........................ 

     -ร้อยละของประชาชนมีHL/HBตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป      .............% 

3.4 -การจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพระบุ....... 

     -การจดักจิกรรม/แลกเปล่ียนเรียนรู้................................................................................... 

3.5.ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดาํเนนิงานในภาพตาํบล จาํนวน…………เครือข่าย   

ระบุประเภทของภาคีเครือข่าย ............................................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  ขอ้มูลของผูร้บัผิดชอบงานพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

1. ชือ่ผูรั้บผิดชอบการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นสุขศกึษาของรพ.สต. 

 

        1.1 ช่ือผู้บริหาร นางสาว/นาง/นาย.................................นามสกุล.......................................... 

    ตาํแหน่ง..................................................หน่วยงาน................................................................ 

    โทรศัพท/์มือถอื......................................... email....................................................................     

 

        1.2 ช่ือผู้รับผดิชอบงานสขุศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ                                         

นางสาว/นาง/นาย...............................นามสกุล............................................................................ 

ตาํแหน่ง............................................หน่วยงาน........................................................................... 

โทรศัพท/์มือถอื......................................... email........................................................................     

 

2. ชือ่ผูรั้บผิดชอบโรงเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 

          2.1 ช่ือผู้บริหารโรงเรียน นาย/นาง/นางสาว.........................นามสกุล.....................................    

โทรศัพท/์มือถอื......................................... email........................................................................     

          2.2 ช่ืออาจารย์ที่รับผดิชอบโครงการ   

นาย/นาง/นางสาว......................นามสกุล..........................................................................   

โทรศัพท/์มือถอื......................................... email........................................................................            

2.3 ช่ือแกนนกัเรียนที่รับผดิชอบโครงการ  

 เดก็หญิง/เดก็ชาย/นาย/นาง/นางสาว.........................นามสกุล.............................ระดับช้ัน.............. 

 โทรศัพท/์มือถอื......................................... email.......................................................................     

          2.4 ช่ือแกนนักเรียนที่รับผดิชอบโครงการ 

 เดก็หญิง/เดก็ชาย/นาย/นาง/นางสาว.........................นามสกุล.........................ระดับช้ัน.................. 

 โทรศัพท/์มือถอื......................................... email.......................................................................     

          2.5 ช่ือแกนนักเรียนที่รับผดิชอบโครงการ 

 เดก็หญิง/เดก็ชาย/นาย/นาง/นางสาว.........................นามสกุล.........................ระดับช้ัน.................. 

 โทรศัพท/์มือถอื......................................... email.......................................................................     

 

 3. ชือ่ผูรั้บผิดชอบหมู่บา้นปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ (แกนนาํชมุชนทีส่าํคญัของการพฒันาฯ)  

    3.1 นาย/นาง/สาว........................................นามสกุล...................................................... 

ตาํแหน่ง………………………………………………….บทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน......................................................... 

โทรศัพท/์มือถอื......................................... email........................................................................     

          3.2 นาย/นาง/สาว..................................นามสกุล.............................................................    

ตาํแหน่ง..........................................บทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน......................................................... 

โทรศัพท/์มือถอื......................................... email........................................................................   

 

     

     



 

 3.3 นาย/นาง/สาว..............................นามสกุล................................................................. 

ตาํแหน่ง..........................................บทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน......................................................... 

โทรศัพท/์มือถอื......................................... email........................................................................               

 

 

4. ชือ่เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพื้นที ่(ระดับอาํเภอ)  

    1) นางสาว/นาง/นาย.....................................................นามสกุล............................................. 

    ตาํแหน่ง................................................หน่วยงาน.................................................................. 

    โทรศัพท/์มือถอื......................................... email....................................................................               

 

5. ชือ่เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบพื้นที ่(ระดับจังหวดั)  

    1) นางสาว/นาง/นาย.......................................................นามสกุล........................................... 

    ตาํแหน่ง.................................................หน่วยงาน................................................................. 

    โทรศัพท/์มือถอื......................................... email....................................................................               

 

 

ส่วนที่ 3  สรุปผลการดําเนินงานที่เกิดจากการพฒันา 4 ดา้น 

 

ดา้นการบริหารจดัการ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

          ดา้นกระบวนการดําเนินงาน

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 ดา้นผลผลิตและผลลพัธ ์ 

 

 

ช่ือชุมชน....................................... 

 

ผลการประเมินการพัฒนาตนเอง 

1.รพ.สต............................................................... ระดับ.................. 

2.โรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมสขุบัญญัติแห่งชาต ิ ระดับ.................. 

3.หมู่บ้านต้นแบบปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพ ระดับ.................. 

4.ร้อยละของกลุ่มวัยเรียน   มีHL/HBตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป .............% 

5.ร้อยละของกลุ่มวัยทาํงาน มีHL/HBตั้งแต่ระดบัดีข้ึนไป .............% 

 

 

 

 

 



 

ดา้นผลกระทบ

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

 

ผลงานที่โดดเด่น/นวตักรรม 

………………………………………………….......................................................................................................

................................................................................................................................................

  

 

                                                               ลงช่ือ 

   .................................................................                    

(....................................................................) 

                                                              ตาํแหน่ง .............................................................    

                                                                ................../......................../......................... 

               

                                                             ลงช่ือผู้รับรอง…………………………………………………… 

                                                              (......................................................................) 

                                                                             ตาํแหน่ง  สาธารณสขุอาํเภอ   

                                                                ................../......................../......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการคดัเลือกพ้ืนที่ตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติระดบัเขต  

ปีงบประมาณ............ 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพ เขต............... 

 

 

1.ตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติระดบัเขต  

ชนะเลิศ ได้แก่.................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)...................................... 

รองชนะเลิศอนัดับ1 ได้แก่. .(ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

รองชนะเลิศอนัดับ2 ได้แก่ ..(ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

2.ตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติชมเชยระดบัเขต(ผูเ้ขา้ร่วมประกวด/ประเมิน

ทั้งหมด)  ไดแ้ก่  

1.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

2.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

3.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

4.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

5.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

6.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

7.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

8.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

9.................................. (ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

10.................................(ช่ือโรงเรียน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการคดัเลือกพ้ืนที่ตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพระดบัเขต  

ปีงบประมาณ............ 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพ เขต............... 

 

 

1.ตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพระดบัเขต  

ชนะเลิศ ได้แก่.......................... (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)............................. 

รองชนะเลิศอนัดับ1 ได้แก่..........(ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด).............................. 

รองชนะเลิศอนัดับ2 ได้แก่.......... (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)............................. 

 

2.ตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพชมเชยระดบัเขต(ผูเ้ขา้ร่วมประกวด/

ประเมินทั้งหมด)  ไดแ้ก่  

1.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

2.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

3.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

4.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

5.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

6.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

7.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

8.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

9.................................. (ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

10.................................(ช่ือหมู่บ้าน  อาํเภอ  จังหวัด)..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบสรุปผลการคดัเลือกพ้ืนที่ตน้แบบชุมชนรอบรูด้า้นสุขภาพระดบัเขต 

 ปีงบประมาณ............ 

ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพ เขต............... 

 

 

1.ตน้แบบชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพระดบัเขต   

   ชนะเลิศ ได้แก่..รายช่ือ....1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด  2)หมู่บ้านฯ 3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   รองชนะเลิศอนัดับ1 ได้แก่..

   รองชนะเลิศอนัดับ2 ได้แก่

2.ตน้แบบชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพชมเชยระดบัเขต

   1. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   2. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   3. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   4. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   5. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   6. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   7. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   8. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

   9. รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด    2)หมู่บ้านฯ   3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

  10.รายช่ือ...1)รพ.สต /อาํเภอ/จังหวัด   2)หมู่บ้านฯ    3)โรงเรียนสขุบัญญัติฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเภทรางวลัตน้แบบพ้ืนที่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

ตน้แบบหมู่บา้นปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

   1.โล่รางวัลต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพชนะเลิศระดับเขต 

2.โล่รางวัลต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพรองชนะเลิศอนัดับ1 

3.โล่รางวัลต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพรองชนะเลิศอนัดับ2 

4.ประกาศนียบัตรต้นแบบหมู่บ้านปรับเปล่ียนพฤติกรรมสขุภาพชมเชยระดับเขต 

 

ตน้แบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติ  

1.โล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติชนะเลิศระดับเขต 

2.โล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติรองชนะเลิศอนัดับ1 

3.โล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติรองชนะเลิศอนัดับ2 

4.ประกาศนียบัตรต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสขุบัญญัติแห่งชาติชมเชยระดับเขต 

 

ชมุชนรอบรูด้า้นสุขภาพ 

1.โล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพชนะเลิศระดับเขต 

2.โล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพรองชนะเลิศอนัดับ1 

3.โล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพรองชนะเลิศอนัดับ2 

4.ประกาศนียบัตรต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสขุภาพชมเชยระดับเขต 

 

.......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผู้จ ัดทาํ 
 

นางสาวมะลิ   ไพฑูรยเ์นรมิต          กองสุขศึกษา 

ดร .ธัญชนก    ขุมทอง                   กองสุขศึกษา 

นางสุภชัญา  ยศประกอบ               กองสุขศึกษา 
 

 

 

................................................................. 

 


