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บทที่ 3
มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐานเปนกรอบที่กําหนดขั้นตอนการทํางาน
รวมทั้งบทบาทหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย คือ ตัวชี้วัด
ใน 14 องคประกอบ โดยแบงออกเปนมาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุข
มูลฐาน และดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ดังนี้

3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน
มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐานดังกลาวเปนมาตรฐานที่เนนกิจกรรมหลัก
ทั้ง 3 กิจกรรมของงานสาธารณสุขมูลฐาน กลาวคือ
3.1.1 การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของคนในชุมชน/หมูบาน
กิจกรรมนี้มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนทางดานสาธารณสุขในงาน
สาธารณสุขมูลฐานที่สําคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน (อสม.) ซึ่งเปนแกนนํา
และเปนเรี่ยวแรงสําคัญในการดําเนินงาน นอกจากนี้ก็ยังมีผูนําชุมชนประเภทอื่น อาทิ แกนนํา
สุขภาพประจําครอบครัว ประชาชนทั่วไป ประชาคม ผูนําองคกรในชุมชน ผูนําทางศาสนาอื่นๆ
ซึ่งในการพัฒนาศักยภาพนั้น จะเปนการดําเนินการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ (Knowledge)
ทําใหเกิดทัศนคติ (Attitude) ที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนการปฏิบัติ (Practice) ที่ถูกตอง
และเมื่อลงมือปฏิบัติไปบอยๆ เขาหรือนานๆ เขาก็ทําใหเกิดทักษะความสามารถ (Skill) ในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
3.1.2 การพั ฒ นาสาธารณสุ ข มู ล ฐานและการแก ไ ขป ญ หาสาธารณสุ ข ของชุ ม ชน/
หมูบาน
เมื่อมีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความกระตือรือรนขยันในงานมีความรู ความสามารถ
และทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งเปนผลพวงมาจากกิจกรรมที่ 1 นั้น ก็สามารถนําความรู
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ความสามารถ และทักษะเหลานั้นมาใชในกิจกรรมของการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน และการ
แกไขปญหาสาธารณสุขตางๆ ในการปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพ ที่สําคัญ ไดแก
1) โรคไขเลือดออก
2) โรคเอดส
3) สุขภาพจิต
4) การแกไขปญหาบุหรี่
5) การสรางสุขภาพ
6) การใหขาวสารโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
7) การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องอื่น ๆ ที่เปนปญหาสาธารณสุขประจําถิ่น
ฯลฯ
3.1.3 การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
กิจกรรมนี้เปนการจัดบริการสุขภาพเบื้องตน โดยจัดไวที่ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ซึ่งเปนการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดบริการสุขภาพเบื้องตนโดยชุมชน เปนกิจกรรมสําคัญที่
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และการพึ่งตนเองของ
ชุมชนในการดําเนินงานจึงกําหนดใหศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเปนศูนยกลาง หรือแหลงกลาง
ของขอมูลขาวสารสาธารณสุขตางๆ การถายทอดความรู และการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย และการใหบริการสุขภาพที่จําเปน เชน การรักษาพยาบาลเบื้องตน การปฐมพยาบาล
กอนการสงไปยังสถานบริการสุขภาพอื่นๆ หรือการตรวจคัดกรองเบื้องตน เชน การวัดความดันโลหิต
การวัดสายตา รวมทั้งการตรวจสอบโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบงายๆ หรือตรวจเบื้องตน เชน การ
ตรวจหาปริมาณน้ําตาลในปสสาวะสําหรับผูปวยเบาหวาน เปนตน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นกิ จ กรรมหลั ก ทั้ ง 3 นั้ น ชุ ม ชน/หมู บ า น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน และแกนนําชุมชนตางๆ จําเปนตองมีการจัดกลุม
รวมกลุมกันทํางานเพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ทําใหชุมชน หรือหมูบานมีพลังความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถระบุ คนหาปญหาสาธารณสุข
ในชุมชนไดนําปญหาเหลานั้นมาจัดเรียงลําดับความสําคัญ และนํามาจัดการแกไขปญหาของ
ชุมชนหรือหมูบานตอไป
20

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

การพิจารณาตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐานดานกิจกรรมหลักนั้น สามารถจําแนก
ไดเปน 3 สวน คือ สวนนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Out put) ดังตอไปนี้
1) สวนนําเขา (Input) มีสิ่งที่ตองพิจารณา ดังนี้
1.1) เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น บุ ค ลากรที่ มี
ความสําคัญยิ่งเพราะจะทําหนาที่เปนผูชี้แนะแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
ดังนั้น เจาหนาที่หรือบุคลากรของรัฐในสวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีลักษณะที่จะทําให
งานสาธารณสุขมูลฐานสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย ดังนี้
- มีจํานวนเจาหนาที่พอเพียงกับงานสาธารณสุขมูลฐาน
- มีความเขาใจในงานสาธารณสุขมูลฐาน (สสม.) เปนอยางดี
- มีมนุษยสัมพันธดีสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
- เปนผูประสานงานงานที่ดี เปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูบริหาร
และชุมชน/หมูบานไดดี
- มีความขยัน ตั้งใจ และรับผิดชอบในงานสาธารณสุขมูลฐาน
1.2) อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน เป น บุ ค คลที่ จ ะต อ ง
ทํางานเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน เปนบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก
ชาวบ า นในแต ล ะกลุ ม บ า นได รั บ การอบรมตามหลั ก สู ต รที่ ก ฎหมายกํ า หนด อาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ขประจํา หมู บ าน/ชุ มชน มีบทบาทหน าที่สําคั ญในการเปลี่ย นแปลงดานพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย การสื่อขาวสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผน และประสาน
กิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนการใหบริการสาธารณสุข ที่สําคัญคือการสงเสริมสุขภาพ
การเฝาระวังและปองกันโรค การรักษาพยาบาลขั้นตนโดยใชยาและเวชภัณฑตามขอบเขตที่
กําหนดการปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอผูปวยไปรับการบริการ การฟนฟูสภาพ และการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาสาธารณสุ ข มู ล ฐานในหมู บ า น/ชุ ม ชน ทั้ ง นี้ โ ดยกํ า หนดจํ า นวนอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขในหมูบาน/ชุมชนโดยเฉลี่ย ดังนี้
- พื้นที่ชนบท อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน 1 คน ตอ
8 - 15 หลังคาเรือน
- พื้ น ที่ เ ขตเมื อ ง เขตชุ ม ชนแออั ด อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบาน/ชุมชน 1 คน ตอ 20 - 30 หลังคาเรือน
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ดังนั้นในหมูบาน/ชุมชนหนึ่งๆ จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชนไมเทากันขึ้นอยูกับจํานวนหลังคาเรือน โดยทั่วไปควรมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน ประมาณ 10 - 20 คนตอหมูบาน คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน จะตองมีลักษณะ ดังนี้
- มีภูมิลําเนาอยูในหมูบาน
- ระดับความรูขั้นต่ําสามารถอานออกเขียนได
- สมัครใจและเสียสละ เพื่อชวยงานสาธารณสุขมูลฐาน
- สนใจเขารวมหรือเคยเขารวมในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
- เป น บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการหมู บ า นรั บ รองว า มี ค วามประพฤติ ดี
ไดรับการยกยองและไววางใจจากประชาชน
1.3) งบประมาณสนับสนุน
ในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากบุคลากรแลวสิ่งที่ขาด
ไมไดก็คือ งบประมาณสนับสนุนซึ่งไดรับจากภาครัฐ แบงออกได ดังนี้
(1) เงินอุดหนุ นทั่ วไปสํา หรับพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งรัฐ
จัดสรรใหแตละหมูบานผานทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชนของแตละหมูบานจะตองจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของชุมชนโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อแกไขปญหาภายใต 3 กิจกรรมหลักดังกลาวแลว
(2) เงิ น งบประมาณขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ใ ช ใ นการ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน ในภาวะที่มีปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไขปญหา
สุ ข ภาพอนามั ย ของชุ ม ชน เช น ป ญ หาการป อ งกั น และควบคุ ม โรคระบาด เช น ไข ห วั ด นก
ไขเลือดออก เปนตน หรือการสงเสริมสุขภาพ เชน การดูแลผูสูงอายุตามชวงวัย การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป หรือการพัฒนาผูนําชุมชน การศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐาน งานแพทยแผนไทย การ
ใชยาสมุนไพรตางๆ เปนตน ซึ่งแตละแผนงาน /โครงการมีกิจกรรมที่จะตองใชเงินงบประมาณที่
แตกตางกันไปในองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงขึ้นอยูกับวาปญหาสาธารณสุขอะไรที่
เรงดวนจะต องรีบดําเนินการแกไข ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงก็มีงบประมาณ
สนับสนุนแตกตางกันออกไป
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2) สวนกระบวนการ (Process) ซึ่งมีประเด็นที่จะตองพิจารณา ดังตอไปนี้
2.1) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะต อ งเป น ผู ที่ ก ระตุ น สนั บ สนุ น ปลุ ก เร า อํ า นวยความสะดวกให แ กนนํ า ชุ ม ชน โดยเฉพาะ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชน ให เ ป น ผู ดํ า เนิ น งานสาธารณสุ ข มู ล ฐานตาม
แผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินการ
2.2) การวางแผนและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
เปนสวนที่มีความสําคัญ เพราะเปนกระบวนการบริหารจัดการดําเนินงาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน ซึ่งจะตองวางแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณและจะตองมีขั้นตอนการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุไวใน
แผนผังควบคุมกํากับงาน (Milestone scheduling) อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได
2.3) การนิเทศติดตามควบคุมกํากับงาน
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น/ชุ ม ชนจะต อ งติ ด ตามการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในโครงการรวมทั้งการนิเทศสอนงานใหแกประชาชนซึ่ง
เปนผูมีสวนรวมสําคัญในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานตาม
กิจกรรมตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงคเพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคเรงดวนที่จะตองเรงดําเนินการ
แกไขหรือจะตองหาแรงเสริมหรือแรงสนับสนุนเพื่อใหโครงการดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย
ในสวนของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองก็จะตองมีการ
นิเ ทศ ติ ด ตาม ควบคุ ม กํ า กั บ การทํ า งานตามโครงการต า งๆ ที่ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า
หมูบาน/ชุมชนและประชาชนไดเสนอมา โดยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําชี้แนะ และขณะเดียวกันก็
ตองตรวจสอบดวยวา ไดดําเนินการไปตามกิจกรรมในแผนผังควบคุมกํากับงานหรือไม มีปญหา
อุปสรรคอะไรที่จะใหคําแนะนําได
2.4) การประเมินผลและสรุป งานเป นการตรวจสอบการดํ าเนินงานตาม
กิจกรรมของโครงการสาธารณสุขมูลฐานตามระยะเวลาที่กําหนดไว ทั้งนี้ถาเปนโครงการฯ ที่มี
ระยะเวลานาน จําเปนตองมีการประเมินผลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและผูรวมโครงการเปน
ระยะๆ เชน ทุก 3 เดือน หรือ 4 เดือน เปนตน ถามีปญหาหรืออุปสรรคผูรวมรับผิดชอบโครงการ
จะไดดําเนินการแกไขตอไป ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาได
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

และตองมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการฯ วาบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่
กําหนดไวหรือไม ผูจัดทําควรสรุปเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นชัดเจน ถาผลงานไมไดตามที่กําหนด
ไวก็ตองอธิบายได รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอไป
3) สวนผลลัพธ (Out put)
ในสวนของผลลัพธ นี้เปนผลจากการดําเนินโครงการตางๆ ตามกิจกรรม
หลักทั้ง 3 กิจกรรมนั้น ทําใหบรรลุตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานใน 14 องคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
ดังแสดงในตาราง 3.2
สําหรับมาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน
สามารถสรุปไดดังตาราง 3.1 ดังนี้
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บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

สวนนําเขา
(Input)

สวนกระบวนการ
(Process)

ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก
1. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
1. บุคลากร
1. การพัฒนาศักยภาพทางดานสาธารณสุข 1.1 เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน เจาหนาที่ขององคกรปกครอง
ของคนในชุมชน/หมูบาน คือ อาสาสมัคร
สวนทองถิ่นเปนผูกระตุน
ทองถิ่น
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
สนับสนุน ปลุกเรา และ
- มีบุคลากรรับผิดชอบงาน
ผูนําองคกรในชุมชนแกนนําสุขภาพ
อํานวยความสะดวกให
สาธารณสุขมูลฐานและมีความ
ประจําครอบครัว ผูนําทางศาสนา ไดรับ
เขาใจในงานสาธารณสุขมูลฐาน แกนนําชุมชน โดยเฉพาะ
การพัฒนาเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
อาสาสมัครสาธารณสุข
เปนอยางดี
มีทักษะความชํานาญ (Skill) ในงาน
ประจําหมูบาน/ชุมชน ให
- มีมนุษยสัมพันธและสามารถ
สาธารณสุขมูลฐาน 14 องคประกอบ
ดําเนินการตามแผนงาน/
ทํางานรวมกับผูอ่นื ไดดี
2. การแกไขปญหาสาธารณสุขของชุมชน
โครงการตาง ๆ ที่กาํ หนดไว
- เปนผูประสานงานทีด่ ี เปน
การพัฒนาบุคลากรตามกิจกรรมที่ 1
2. การวางแผนและการ
ตัวกลางเชื่อมโยงระหวาง
สามารถนําความรูเพื่อแกไขปญหา
ดําเนินงานตามแผนงาน/
ผูบริหารและชุมชน/หมูบา นไดดี
สาธารณสุขและการปองกันโรค และการ
โครงการโดยมีขั้นตอนการ
- มีความขยัน ตั้งใจ และ
เสริมสรางสุขภาพที่สําคัญ ไดแก
ดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ
รับผิดชอบในงานสาธารณสุข
ตามที่ระบุไวในแผนผัง
มูลฐาน

กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน

ผลของการดําเนินงานใน
กิจกรรมตาง ๆ ตามกิจกรรม
หลัก 3 กิจกรรมเพื่อนําไปสู
การบรรลุตัวชี้วัดตาม
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐานดังแสดง
ในตาราง 3.2

สวนผลลัพธ
(Out put)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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โรคไขเลือดออก
โรคเอดส
สุขภาพจิต
การแกไขปญหาบุหรี่
การสรางสุขภาพ
การใหขาวสารโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
- การแกไขปญหาสาธารณสุขเรื่องอื่นๆ ที่เปน
ปญหาสาธารณสุขประจําถิ่น
3. ศูนยบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) เปนศูนยกลางหรือ
แหลงกลางของขอมูลขาวสารสาธารณสุขตางๆ
การถายทอดความรูและการเผยแพรประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และการใหบริการสุขภาพ
ที่จําเปน เชน การรักษาพยาบาลเบื้องตน
การตรวจคัดกรองเบื้องตน เปนตน

-

กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
สวนกระบวนการ
(Process)

2.3 อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
ควบคุมกํากับงาน (Milestone
ประจําหมูบาน/ชุมชน
Schedule) อยางชัดเจน สามารถ
- เปนตัวจักรสําคัญในการ
ตรวจสอบได
ปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน 3. การนิเทศติดตามควบคุมกํากับงาน
- คัดเลือกจากชาวบานในแตละ
มีการติดตามการปฏิบัติงานตาม
กลุมหมูบานแลวนํามาอบรม
กิจกรรมที่กําหนด การนิเทศ
- มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง
สอนงานโดยอาสาสมัคร
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย
สาธารณสุขประจําหมูบาน/ชุมชน
- การสื่อสารขาวสารสาธารณสุข
เปนผูมีบทบาทสําคัญ และ
การแนะนํา เผยแพรความรู การ ประชาชนมีสว นรวมในกิจกรรม
วางแผนและประสานกิจกรรม
และการเบิกจายงบประมาณ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
4. การประเมินผลและสรุปรายงาน
ควรมีการประเมินผลโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน/ชุมชน และผูรวม
โครงการทุกระยะ เชน

สวนนําเขา
(Input)

ตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
สวนผลลัพธ
(Out put)

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
สวนกระบวนการ
(Process)
ทุก 3 – 4 เดือน ซึ่งหากพบ
ปญหาอุปสรรคจะสามารถ
แกไขไดทันทวงทีและมี
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อ
เปรียบเทียบขอมูลใหเห็น
ชัดเจนรวมทั้งมีขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานดวย

สวนนําเขา
(Input)
สําหรับจํานวนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานในชุมชน/ หมูบาน โดยเฉลี่ย
- พื้นที่ชนบท อสม.1 คน/8 - 15
หลังคาเรือน
- พื้นที่เขตเมือง เขตชุมชนแออัด อสม. 1
คน/20 - 30 หลังคาเรือน
1.3 ชุมชน/หมูบาน
- มีความเขาใจงานสาธารณสุขมูลฐาน
- สนใจและใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
- มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ตางๆ เพื่อแกไขปญหาสุขภาพของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
สวนผลลัพธ
(Out put)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
2. งบประมาณ
กําหนดเปน 3 สวน คือ
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน/
ชุมชน ตองจัดทําโครงการแกไขปญหาให
สอดคลองกับ 3 กิจกรรมขางตน
2.2 เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดสรรเพื่อแกไขปญหาเรงดวนดานสุขภาพ
อนามัยของชุมชนและการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน เชน ปญหาการปองกันและ
ควบคุมโรคระบาดตางๆ การดูแลสงเสริม
สวัสดิภาพของผูสูงอายุ อนามัยแมและเด็ก
การตรวจสุขภาพประชาชน เปนตน
2.3 งบประมาณจากแหลงอื่น เชน จากกระทรวงอื่น
แหลงทุนอื่น หรือองคกรพัฒนาเอกชน ฯลฯ เปน
อีกแหลงทุนหนึ่งที่สามารถนํามาจัดทําโครงการ
ทางดานงานสาธารณสุขมูลฐาน

สวนนําเขา
(Input)

ตัวชี้วัด
สวนกระบวนการ
(Process)

ตาราง 3.1 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานกิจกรรมหลักของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
สวนผลลัพธ
(Out put)

มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
นอกจากมาตรฐานและตัว ชี้ วัด งานสาธารณสุข มู ลฐานด า นกิ จ กรรมหลั ก ที่ ไ ด ก ลา ว
มาแลวองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังตองคํานึงถึงมาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของ
งานสาธารณสุขมูลฐานที่มีทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานซึ่งเปนกิจกรรมขั้นต่ําที่ทุกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองสนับสนุนใหชุมชนมีการดําเนินงานในแตละองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
ในขณะเดียวกันองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และ
การบริหารจัดการรวมถึงชุมชนที่รับผิดชอบมีความพรอมในดานศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถนํา
ตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานขั้นพัฒนา มาเปนเปาหมายในการดําเนินงาน
ที่บงบอกถึงคุณภาพของการดําเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตัวชี้วัดขั้นพัฒนาจะสะทอนถึงการมี
สวนรวมของชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น และผลของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานทั้ง 14 องคประกอบ
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพที่พึงประสงคของประชาชนใน
ชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยตัวชี้วัดดังกลาวสวนใหญสอดคลองกับตัวชี้วัดเปาหมายของความจําเปน
ขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก) ตัวชี้วัดเปาหมายของยุทธศาสตรเมืองไทย
แข็งแรง (ศึกษาเพิ่มเติมจากภาคผนวก ข) และเปาหมายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ดังตาราง 3.2

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
/
1.1 รอยละ 100 ของ อสม. ไดรับการ
1. การสุขศึกษา
ฝกอบรมฟนฟู/พัฒนาความรูดาน
(Health
สุขภาพที่สําคัญของทองถิ่นอยางนอย
Education)
ปละ 1 ครั้ง
/
1.2 รอยละ 70 ของชุมชน/หมูบาน ไดรับ
การสนับสนุนขอมูล ขาวสาร และสื่อ
เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
จากหนวยงานของรัฐ เพื่อใชในการ
ดําเนินงานสุขศึกษา
/
1.3 รอยละ 70 ของครัวเรือน ไดรับการ
ถายทอดความรู แจงขาวสารดาน
สุขภาพ และโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา จาก อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน และ/หรือสื่อตางๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
/
1.4 รอยละ 70 ของชุมชน/หมูบาน มีการ
ดําเนินงานเผยแพรความรูเรื่อง
สุขภาพที่เปนปญหาสําคัญของชุมชน
ผานทางหอกระจายขาว หรือวิทยุ
ชุมชน
/
1.5 รอยละ 70 ของครัวเรือนมีสมาชิก
อยางนอย 1 คน ที่มีความรูดาน
สุขภาพและสามารถใหคําแนะนํา
ในการดูแลสุขภาพแกสมาชิกใน
ครอบครัว

30

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
1.6 รอยละ 60 ของชุมชน/หมูบาน มี
ชมรมสรางสุขภาพและมีกิจกรรม
สรางสุขภาพ 6 อ. อยางสม่ําเสมอ

2. โภชนาการ
(Nutrition)

2.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน มี
การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่อง
โภชนาการที่เปนปญหาสําคัญใน
ทองถิ่นใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง
โดย อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน
2.2 รอยละ 95 ของเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับ
การเฝาระวังทางโภชนาการโดย
อสม. ทําการชั่งน้ําหนัก เพื่อประเมิน
ภาวะโภชนาการทุก 6 เดือน
2.3 รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-5 ป ที่มี
ปญหาทุพโภชนาการ ไดรับอาหาร
เสริมและคําแนะนําในการแกไข
ปญหาทางโภชนาการจาก อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน
2.4 เด็กอายุ 0-5 ป มีภาวะทุพโภชนาการ
ไมเกินรอยละ 7 ***

2.5 ประชากรมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้น
รอยละ 5 ตอป***

ระดับของตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/
6 อ. คือ ออกกําลังกาย อาหาร
อารมณ อโรคยา
อนามัยชุมชน
และอบายมุข
/

/

/

/

ทุพโภชนาการ คือ
ภาวะขาดสารอาหาร
หรือภาวะ
โภชนาการเกิน

/

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
/
3. การจัดหา
3.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
น้ําสะอาดและการ
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
สุขาภิบาล (Water
เรือ่ งสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และการ
Supply and
บริโภคน้ําสะอาด โดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน
Sanitation)
/
3.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจขอมูลของครัวเรือน
เกี่ยวกับ น้ําดื่ม น้ําใช สวม การ
กําจัดขยะ และการจัดบานเรือนให
ถูกหลักสุขาภิบาลโดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน
/
3.3 รอยละ 90 ของครัวเรือน มีการจัด
บานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ*
4. การเฝาระวังโรค 4.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ประจําถิ่น
มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ
(Surveillance
แกนนําชุมชนในการเฝาระวัง และ
Disease for Local
ควบคุมโรคติดตอที่สําคัญของทองถิ่น
Control)
4.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
และ/หรืองบประมาณในการ
ดําเนินงานปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น
4.3 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่อง
โรคติดตอในทองถิ่น โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
4.4 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการเฝาระวังพาหะนําโรค และ
ผูปวยโรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น
โดย อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน

5. การสรางเสริม
ภูมิคุมกันโรค
(Immunization)

4.5 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีกิจกรรมปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น โดย
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวม
5.1 รอยละ 100 ของผูเลี้ยงดูเด็กอายุ
0 - 5 ป ในครัวเรือนและหญิงมีครรภ
ไดรับความรูและคําแนะนําเรื่องการ
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน
5.2 รอยละ 100 ของผูเลี้ยงดูเด็กอายุ
0 - 5 ป ไดรับการติดตามจาก อสม.
และประสานงานกับเจาหนาที่
ในการใหบริการสรางเสริมภูมิคุมกัน
โรคตามระยะเวลาที่กําหนด
5.3 รอยละ 100 ของเด็กอายุ 0-1 ป
ไดรับวัคซีนตามวัย *

ระดับของตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
- โรคไขเลือดออก
/
- โรคไขหวัดนก
- โรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน
- โรคติดตออื่นใน
ทองถิ่น เชน
มาลาเรีย พยาธิ
ไขฉี่หนู
/

/

/

/

- วัคซีนปองกัน
วัณโรค เมื่อ
แรกเกิด

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

หมายเหตุ

- วัคซีนปองกัน
คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก โปลิโอ
เมื่ออายุ 2, 4 และ
6 เดือน
- วัคซีนปองกันหัด
และหัดเยอรมัน
เมื่ออายุ 9 เดือน
6.1 รอยละ 100 ของหญิงมีครรภ และ
6. การอนามัยแม
หลังคลอด ไดรับความรูและ
และเด็กและการ
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพของ
วางแผนครอบครัว
แมและเด็ก โดย อสม. และ/หรือ
(Maternal Child
แกนนําชุมชน
Health and Family
6.2 รอยละ 90 ของหญิงมีครรภมีการ
Planning)
ฝากครรภ ไดรับการดูแลกอนคลอด
การทําคลอด และดูแลหลังคลอด
จากเจาหนาที่สาธารณสุข หรือ
ผดุงครรภโบราณที่ผานการ
อบรม*/**
6.3 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีระบบขอมูลของหญิงมีครรภ และ
หลังคลอด ขอมูลเด็กอายุ 0 - 5 ป
ที่สํารวจโดย อสม. เพื่อนํามาใชใน
การติดตามใหคําแนะนําและบริการ
เยี่ยมบาน
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด

6.4 รอยละ 100 ของทารกมีน้ําหนัก
แรกเกิดไมต่ํากวา 2,500 กรัม*
6.5 รอยละ 75 ของทารกไดกินนมแม
ติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน
6.6 รอยละ 75 ของหญิงวัยเจริญพันธุ
ที่แตงงานและอยูกับสามีมีการ
วางแผนครอบครัว
6.7 รอยละ 100 ของหญิงและชาย
วัยเจริญพันธุมีความรูเรื่องการ
วางแผนครอบครัว
6.8 รอยละ 50 ของหญิงและชาย
วัยเจริญพันธุมีการเตรียมตัวและ
คัดกรองโรคทางพันธุกรรม
กอนการแตงงาน
7. การรักษาพยาบาล 7.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน มี
งายๆ (Simple
อสม. ที่ผานการอบรมใหมีความรู
Treatment)
และความสามารถในการตรวจ
คัดกรองโรค และการรักษาพยาบาล
การเจ็บปวยเล็กนอยในชุมชน
7.2 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน
ไดรับการสนับสนุนอุปกรณ และ
เวชภัณฑที่จําเปนจากหนวยงาน
ของรัฐ สําหรับให อสม. ใชในการ
จัดบริการตรวจคัดกรองโรค และ
รักษาพยาบาลการเจ็บปวยเล็กนอย
ในชุมชน

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/

หมายเหตุ

/
/

/

/

/

/
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ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
7.3 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดบริการตรวจคัดกรองโรค
และการรักษาพยาบาลการเจ็บปวย
เล็กนอย โดย อสม.
7.4 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีระบบการสงตอผูปวยโดย อสม.
จากชุมชนไปยังสถานบริการ
สาธารณสุข
7.5 รอยละ 30 ของศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน มีการใหบริการ
การแพทยทางเลือกเพื่อสุขภาพแก
ประชาชนในชุมชน

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/

/

/

8.1 รอยละ 100 ของศูนยสาธารณสุข
8. การจัดหายาที่
มูลฐานชุมชน มียาสามัญประจําบาน
จําเปนในหมูบาน
สําหรับใหบริการแกประชาชนที่
(Essential Drugs)
เจ็บปวยเล็กนอยหรือฉุกเฉินใน
ชุมชน
8.2 รอยละ 80 ของศูนยสาธารณสุข
มูลฐานชุมชน มีบริการจายยา
โดย อสม.

/

9. สุขภาพจิต
(Mental Health)

/

36

9.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องการสงเสริมสุขภาพจิต โดย
อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

/

เชน บริการนวด อบ
ประคบแผนไทย
การใชยาสมุนไพร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด

9.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจผูปวยที่มีปญหา/
อาการทางจิตประสาท และสงตอ
ผูปวยใหไดรับการรักษา
9.3 รอยละ 50 ของวัยรุนเปนสมาชิก
ชมรม To be number one และมี
กิจกรรมตอเนื่อง **
9.4 รอยละ 30 ของครัวเรือน ไดรับ
การสงเสริมใหเปนครอบครัว
อบอุน
10. ทันตสาธารณสุข 10.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
(Dental Health)
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
เรื่องทันตสุขภาพ โดย อสม. และ/
หรือแกนนําชุมชน
10.2 รอยละ 100 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในชุมชน มีการสอนและ
ปลูกฝงนิสัยการบริโภคอาหารที่
สงผลดีตอสุขภาพฟน และการ
แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร
10.3 รอยละ 80 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจปญหาทันตสุขภาพ
ของประชาชน และสงตอผูปวย
ใหไดรับการรักษา หรือ
ประสานงานใหมีหนวย
ทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่มา
ใหบริการในชุมชน

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา
/

หมายเหตุ

/

/

/

/

/

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
/
11. การอนามัย
11.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
สิ่งแวดลอม
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
(Environmental
เรือ่ งอนามัยสิ่งแวดลอม โดย
Health)
อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน
/
11.2 รอยละ 80 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดกิจกรรมลดมลภาวะ และ
สงเสริมอนามัยสิ่งแวดลอม โดย
การมีสวนรวมของชุมชน
/
11.3 รอยละ 50 ของชุมชน/หมูบาน
มีกลุมเฝาระวังสิ่งแวดลอมชุมชน
และประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เมื่อพบปญหา
/
12. การคุมครอง
12.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
ผูบริโภค
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
(Consumer
เรื่องอาหาร ยา เครื่องสําอางที่
Protection)
ปลอดภัย มีเครื่องหมาย อย. หรือ
ไดมาตรฐานโดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
/
12.2 รอยละ 50 ของผูประกอบการ
รานอาหาร แผงลอย ไดรับการ
ฝกอบรม/พัฒนาเรื่องสุขาภิบาล
อาหาร
/
12.3 รอยละ 90 ของชุมชน/หมูบาน
มีการจัดกิจกรรมรณรงคการ
ไมสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล
โดย อสม. และ/หรือแกนนําชุมชน
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บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน

หมายเหตุ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
ระดับของตัวชี้วัด
สาธารณสุขมูลฐาน
ตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
14 องคประกอบ
พื้นฐาน พัฒนา
13. การปองกันและ 13.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ควบคุมอุบัติเหตุ
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
และโรคไมติดตอ
เรือ่ งอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ
(Accident and
ที่เปนปญหาของชุมชน โดย อสม.
Non communiและ/หรือแกนนําชุมชน
cable Disease
/
13.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
Control)
มีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และการตรวจมะเร็งเตานมดวย
ตนเอง
13.3 รอยละ 60 ของประชาชนอายุ 40 ป
/
ขึ้นไป ไดรับการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน และความดันโลหิต
สูง ในชุมชน/หมูบาน **
13.4 รอยละ 80 ของสตรีอายุ 35 ปขึ้นไป
/
มีความรู และมีพฤติกรรมการตรวจ
เตานมดวยตนเองเปนประจํา **
13.5 รอยละ 60 ของประชาชนอายุ 6 ป
/
ขึ้นไป ออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที **
13.6 รอยละ 50 ของชุมชน/หมูบาน มี
/
การจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเฝาระวัง
อุบัติเหตุ และชวยเหลือผูประสบภัย
14. การปองกันและ 14.1 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
/
ควบคุมโรคเอดส
มีการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
(AIDS)
เรื่อง เพศศึกษา โรคเอดส และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่น ๆ

หมายเหตุ

บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
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มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

ตาราง 3.2 มาตรฐานและตัวชี้วัดดานองคประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน (ตอ)
องคประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
14 องคประกอบ

ตัวชี้วัด
ในชุมชน โดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
14.2 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบานมี
การจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม
การปองกันโรคเอดสใหกับ
ประชาชน โดย อสม. และ/หรือ
แกนนําชุมชน
14.3 รอยละ 100 ของชุมชน/หมูบาน
มีการสํารวจผูติดเชื้อและผูปวย
ดวยโรคเอดสในชุมชน โดย อสม.
และ/หรือแกนนําชุมชน และ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ
เพื่อใหการชวยเหลือผูติดเชื้อ/
ผูปวย และครอบครัว
14.4 รอยละ 60 ของชุมชน/หมูบาน
มีบริการแจกถุงยางอนามัย เพื่อ
ปองกันการติดเชื้อและแพรเชื้อ
เอดสในชุมชน โดย อสม.

หมายเหตุ

40

ระดับของตัวชี้วัด
ขั้น
ขั้น
พื้นฐาน พัฒนา

หมายเหตุ

/

/

/

* เปนตัวชี้วัดเปาหมายความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) (ภาคผนวก ก)
** เปนตัวชี้วัดเปาหมายเมืองไทยแข็งแรง (ภาคผนวก ข)
*** เปนเปาหมายในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 9 ของกระทรวงสาธารณสุข
หรือที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอสํานัก งานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)
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