แนวทางการประกวดพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

คำนำ
การพัฒนาให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน จนนำไปสู่สุขภาวะ โดยยึดหลักการเสริมสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและจัดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน ด้วยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุ ม ชนภายใต้ ท รัพ ยากรในชุม ชนที่ มี อ ยู่ ซึ่ งกรมสนั บ สนุ น บริก ารสุ ข ภาพโดยกองสุข ศึ ก ษา
ได้ส่งเสริมให้พื้ นที่ เกิดการพั ฒ นาในรูปแบบของ “โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญ ญั ติแห่งชาติ ” และ “หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” นับตั้งแต่ปี 2552 มาอย่างต่อเนื่อง และ ในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นมา
กองสุขศึกษาได้ทำการยกระดับการส่งเสริมโรงเรียนและหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตทุกตำบล
ให้มีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชนควบคู่กับระบบบริการสาธารณสุขไปพร้อมกันทั้งตำบลเพื่อก่อเกิด เป็น ต้นแบบชุมชนรอบ
รู้ด้านสุขภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจให้ แ ก่ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารพั ฒ นาเป็ น ต้ น แบบการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพี่เลี้ยงด้านการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้แก่พื้นที่อื่นต่อไปในอนาคต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้จัดให้มีการคัดเลือกหรือประกวดพื้นที่ต้นแบบ
การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตาม “แนวทางการประกวดพื้ น ที่
ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ ง 12 เขตใช้เป็ น
แนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประจำปี 2563 ระดับจังหวัดและเขต
ต่อไป
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ธันวาคม 2562

สารบัญ
หน้า
เกณฑ์และแนวทางการพัฒนาพืน้ ที่ต้นแบบการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
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ภาคผนวก

คำจำกัดความ
1.1 พื้นที่ต้นแบบ
1.2 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1.3 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)คุณภาพ
1.5 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
1.6 Health gate
1.7 การประกวด/ประเมิน
ประเภทของพื้นที่ต้นแบบ
2.1 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.2 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
2.3 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
รูปแบบการคัดเลือก
3.1 จัดเวทีประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 การประเมินในพื้นทีโ่ ดยคณะกรรมการ
คุณสมบัติ เกณฑ์และ การนำเสนอผลงาน
4.1 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4.2 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
4.3 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
แนวทางการประกวด/ประเมินระดับจังหวัด
แนวทางการประกวด/ประเมินระดับเขต
1.ใบสมัครการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ (สบช. 1)
2.แบบสรุปผลการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (สบช.2)
3.ใบสมัครการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (มป.1)
4.แบบสรุปผลการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (มป.2)
5.ใบสมัครการประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
6.แบบสรุปผลการประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
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เกณฑ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1.คำจำกัดความ
1.1 พื้ น ที่ ต้ น แบบ หมายถึ ง พื้ น ที่ ก ารดำเนิ น งานพั ฒ นาพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ช นะเลิ ศ จากการ
ประกวด/ประเมินตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด (ระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต)
1.2 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง 1) หมู่บ้านที่มีการดำเนินงาน
ตามกระบวนการพัฒนาหมู่ บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2) ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาในระดับดี
เยี่ยม(ตามระบบHealth gate) และ 3) ชนะเลิศจากการประกวด/ประเมินตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด
1.3 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง 1) โรงเรียนประถมศึกษา หรือ
ขยายโอกาสในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 2) ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาในระดับดี
เยี่ยม(ตามระบบHealth gate) และ 3) ชนะเลิศจากการประกวด/ประเมินตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด
1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)คุณภาพ หมายถึง 1) รพ.สต.ที่มีการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสำหรับรพ.สต. และ 2) ผ่านเกณฑ์ประเมินการ
พัฒนาในระดับคุณภาพ (ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสำหรับรพ.สต.ตาม
แบบประเมินในเวปไซต์กองสุขศึกษา)
1.5 ต้ น แบบชุ ม ชนรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ หมายถึ ง เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพในชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)คุณภาพ หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.เดียวกัน ที่ชนะเลิศจากการ
ประกวด/ประเมินชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด (ระดับอำเภอ/จังหวัด/เขต)
1.6 Health gate หมายถึ ง โปรแกรม หรือ เครื่อ งมื อ ประเมิ น การพั ฒ นาหมู่ บ้ านปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อยกระดับสู่การเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
(ระดับการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ จำแนกเป็น
4 ระดับ คือ พัฒนา ดี ดีมาก และดีเยี่ยม )
1.7 การประกวด/ประเมิน หมายถึง วิธีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด ด้วยการจัดเวที แข่งขัน หรือคณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ ตาม
เกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านกระบวนการดำเนินงาน
3) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ และ4) ด้านผลกระทบด้านสุขภาพ
2.ประเภทของพื้นที่ต้นแบบ
2.1 หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.2 โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
2.3 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
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3.รูปแบบการคัดเลือก
3.1 จัดเวทีประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 การประเมินในพื้นที่โดยคณะกรรมการ
4.คุณสมบัติ เกณฑ์ และการนำเสนอผลงานในปีปัจจุบนั เพื่อเป็นพืน้ ที่ต้นแบบ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท
คือ

1.โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
แห่งชาติ

1.1 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ
คุณสมบัติโรงเรียนทีส่ ามารถเข้าสู่การประกวด/ประเมิน

1.เป็นโรงเรียนประถมศึกษา หรือขยายโอกาสในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
2.เป็นโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ที่มีผลการพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติในระดับดี
เยี่ยม ( ตามโปรแกรมHealth gate)
เกณฑ์การประเมิน มีเกณฑ์การประกวด 4 ด้าน และมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน คือ
1. ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนรวม 15 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 มีนโยบายในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีดำเนินงานตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.2 มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานในดำเนินงานส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียน ทั้งนี้ต้องมียุวอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กองสุข ศึกษากำหนดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานด้วย
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
1.4 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติในโรงเรียน
2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีคะแนนรวม 40 คะแนน ประกอบด้วย
2.1 มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือช่วงเวลา ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสุขบัญญัติ 10 ประการ เช่น เสียงตามสายในโรงเรียน
การพูดหน้าเสาธง จัดป้ายนิทรรศการความรู้ สาธิตกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ จัดงานวันสุขบัญญัติแห่งชาติ (28 พ.ค. ของทุกปี) ฯลฯ
2.2 มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมในโรงเรียน สร้างแกนนำนักเรียนตามแนวทางการพัฒนายุวอสม.
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขบัญญัติทั้ง 10 ประการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกใน
ชมรม
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2.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน
และนั ก เรีย น ในการแก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพ และจัด กิ จ กรรมสร้างเสริม และปลู ก ฝั งพฤติ ก รรมสุ ข ภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติที่เป็นปัญหาสุขภาพ
2.4 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
ในโรงเรียน
2.5 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง และนำผลการเฝ้าระวังมาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักเรียน
ใน โรงเรียน
3. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มีคะแนนรวม 30 คะแนน ประกอบด้วย
3.1 มีนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ เช่น ต้นแบบด้านออกกำลังกาย ต้นแบบด้านโภชนาการ
เหมาะสม ต้นแบบด้านอารมณ์แจ่มใส ต้นแบบครอบครัวอบอุ่น
3.2 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่น ในการสร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ เช่น วุ้นเส้นแก้วมังกรแฟนซี จิ้งหรีดสมุนไพร มีกลุ่มหรือชมรมด้านสุขภาพ มีมุมเรียนรู้/คลินิกด้าน
สุขภาพ มีมาตรการ/กฎระเบียบด้านสุขภาพ ฯลฯ
3.3 ร้อยละ 50 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีขึ้นไป
3.4 ร้อยละ 50 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญ ญั ติแห่งชาติใน
ระดับดีขึ้นไป
4. ด้านผลกระทบด้านสุขภาพ มีคะแนนรวม 15 คะแนน ประกอบด้วย
4.1 การมีภาวะสุขภาพของนักเรียนดีขึ้นหรือลดอัตราการเกิดโรค เช่น เด็กอ้วนมีน้ำหนัก
ลดลง เด็กมีสุขภาพฟันแข็งแรง ฯลฯ
4.2 อัตราการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยลดลง เช่น อัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง อัตราการเกิด
โรคอ้วนลดลง อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง (การจมน้ำ) ฯลฯ
การนำเสนอผลงานโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1. กติกาสำหรับการนำเสนอผลงานการประกวดโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.1 ผู้ น ำเสนอ คื อ ครู แ ละผู้ แ ทนนั ก เรี ย นที่ มี ส่ วนร่วมการดำเนิ น งานโรงเรีย นสร้างเสริ ม
สุขบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 1-2 คน
1.2 สื่อประกอบการนำเสนอ เป็นวีดิทัศน์ หรือ power point ในเวอร์ชั่นไม่เกิน Microsoft
office 2007 (นำมาในวันประกวด)
2. ระยะเวลาในการนำเสนอ โรงเรียนละไม่เกิน 30 นาที โดยแบ่งเป็น
2.1 การนำเสนอไม่เกิน 2๐ นาที กรณีทมี่ ีนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ ต้องมีความยาวไม่เกิน15 นาที
2.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาที (โดยกรรมการ และผู้เข้าร่วมซักถาม)
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3. ประเด็นการนำเสนอ คือผลการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญ ญั ติแห่งชาติ
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดกิจกรรม 3) ผลผลิตและผลลัพธ์
และ4) ผลกระทบด้านสุขภาพ
4. ประกาศผลการประกวด และรับรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกวด (ถ้ามี)
1.2 ระดับเขต โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ
คุณสมบัติพื้นที่ส่งเข้าประกวด/ประเมิน ต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับ
จังหวัด
เกณฑ์และวิธีการประเมิน เช่นเดียวกับการประกวด/ประเมินระดับจังหวัด

2.หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2.1 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ
คุณสมบัติหมู่บ้านที่สามารถเข้าสู่การประกวด/ประเมิน
1. เป็นหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีผลประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพในระดับดีเยี่ยม (ตามโปรแกรมHealth gate)
เกณฑ์การประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน และมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน คือ
1.ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนรวม 15 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 มีทีมแกนนำในการขับเคลื่อนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (จำนวนกี่คน
ครอบคลุมใครบ้าง มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างไร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภายในทีมในลักษณะใดบ้าง)
1.2 มีระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของหมู่บ้าน (มีข้อมูลอะไรบ้าง วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เช่น ใช้เครื่องมืออะไร และใครเป็นผู้เก็บข้อมูล และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
1.3 มีแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุข ภาพ (ใช้ข้อมูลอะไรประกอบการจัดทำแผน (ครอบคลุม 7 ประเด็นพฤติกรรมเป้าหมายปี
2563 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำหนด และสอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่) ใครมีส่วนร่วมจัดทำแผนบ้าง
กระบวนการจัดทำแผนเป็นอย่างไร และแผนกำหนดกิจกรรมอะไรบ้าง)
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2.ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีคะแนนรวม 40 คะแนน ประกอบด้วย
2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน ครอบคลุมพฤติกรรม
เป้าหมาย 7 ประเด็น ได้แก่ การบริโภคอาหาร(ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้สด) การออกกำลังกาย การ
จัดการความเครียดทางอารมณ์ การไม่ดื่มสุรา การไม่สูบบุหรี่ การป้องกันวัณโรค การใช้ยาสมเหตุผล
2.2 มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน
-มีกลุ่ม /ชมรมครอบคลุม 7 ประเด็นหลัก (ถ้ามี) จำนวนกลุ่ม /ชมรม และจำนวน
สมาชิกของแต่ละกลุ่มชมรม
-มีกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมอะไรบ้าง (มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่ม
หรือไม่/ความถี่แค่ไหน)
2.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (มีบุคคล/หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุน แต่ละภาคี
ให้การสนับสนุนอะไรและอย่างไร และภาคีเครือข่ายใดที่มีความสำคัญ ขาดไม่ได้ เพราะอะไร)
2.4 มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพ (ผ่านสื่ออะไรเนื้อหาความรู้ที่ใช้ในการ
สื่อสารมีเรื่องอะไรบ้าง บ่อยครั้งเพียงใด)
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใน 7 ประเด็น
พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายของประชาชนในหมู่บ้าน (มีอะไรบ้าง /ใครมีส่วนร่วม ฯลฯ)
2.6 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอะไรบ้าง ในกลุ่มประชาชน
ใด วิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น ใช้เครื่องมืออะไร และใครเป็นผู้เก็บข้อมูล และมีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
อย่างไร) ทั้งนี้พฤติกรรมเสี่ยงที่ เฝ้าระวังต้องสอดคล้องกับ ประเด็น พฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายตามแผนที่
กำหนด
3.ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ มีคะแนนรวม 30 คะแนน ประกอบด้วย
3.1 มีบุคคลหรือครัวเรือนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพิ่มขึ้น (จำนวน
ต้นแบบ/ด้านไหนบ้าง/ วิธีปฏิบัติตนของแต่ละต้นแบบ ฯลฯ)
3.2 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่นทีส่ ่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน
(อะไรบ้าง/กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และผลที่เกิดขึน้ จากใช้นวัตกรรมฯลฯ)
3.3 มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมของหมู่บ้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (มี
มาตรการอะไรบ้าง/กระบวนการมีมาตรการหรือข้อตกลงร่วม และผลที่เกิดขึ้นจากใช้มาตรการฯลฯ)
3.4 ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีขึ้นไป
(เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/ผลการเปลี่ยนแปลงความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นฯลฯ)
3.5 ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับดีขึ้นไป
(เครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล/ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ที่เกิดขึ้นฯลฯ)
3.6 มีการขยายสูพ่ ื้นที่หมู่บ้านอื่นให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ เพิ่มขึ้น
(เป็นแหล่งดูงาน/ เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้กบั หมู่บ้านอื่นนำไปขยายผลเพียงใด อย่างไร)
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4.ด้านผลกระทบด้านสุขภาพ
แสดงผลของการมีพฤติกรรมสุขภาพการบริโภคอาหาร(ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้สด) การ
ออกกำลังกาย การจัดการความเครียดทางอารมณ์ การไม่ดื่มสุรา การไม่สูบบุหรี่ การป้องกันวัณโรค การใช้ยา
สมเหตุผลที่ถูกต้อง อันส่งผลให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านมีภาวะสุขภาพดีขึ้น หรือลดอัตราการเกิด
โรคอย่างไรบ้าง (ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพแต่ละรายการมีมากน้อยเพียงใด) ได้แก่
4.1 ค่าBMI /รอบเอว/ระดับน้ำตาลในเลือด/ความดันโลหิต ลดลง ฯลฯ
4.2 อัตราการเกิดโรค/ผู้ป่วยรายใหม่ลดลง เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ฯลฯ (ภายหลังการดำเนินงานมีจำนวนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยในแต่ละโรค ลดลงมากน้อย
เพียงใด)
การนำเสนอผลงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1. กติกาสำหรับการเสนอผลงาน การประกวดหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ดังนี้
1.1 ผู้นำเสนอคือแกนนำทีมพัฒนาที่เป็นผู้นำสำคัญการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 1-2 คน
1.2 สื่อประกอบการนำเสนอ เป็น วีดิทัศน์ หรือ power point ในเวอร์ชั่นไม่เกิน Microsoft
office 2007 (โดยให้นำมาในวันประกวด)
2.ระยะเวลาในการนำเสนอ หมู่บ้านละไม่เกิน 30 นาที โดยแบ่งเป็น
2.1 การนำเสนอไม่เกิน2๐นาทีกรณีที่มีนำเสนอด้วยวีดิทัศน์จะต้องมีความยาวไม่เกิน15นาที
2.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาที (โดยกรรมการ และผูเ้ ข้าร่วมซักถาม)
3.ประเด็นการนำเสนอ คือ ผลการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุม 4
ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านกระบวนการดำเนินงาน 3) ผลผลิตและผลลัพธ์และ 4) ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
4.ประกาศผลการประกวด และรับรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกวด (ถ้ามี)
2.2 ระดับเขต โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ
คุณสมบัติพื้นที่ส่งเข้าประกวด/ประเมินต้องเป็นหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับ
จังหวัด
เกณฑ์และวิธีการประเมิน เช่นเดียวกับการประกวด/ประเมินระดับจังหวัด
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3.ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.1 ระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ
คุณสมบัติเครือข่ายสุขภาพชุมชนทีส่ ามารถเข้าสู่การประกวด/ประเมิน
ได้แก่ เครือข่ายสุขภาพชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของรพ.สต.เดียวกัน ที่ผ่านการประเมินระดับการ
พัฒนา ตามเกณฑ์ที่กองสุขศึกษากำหนด ประกอบด้วย 1)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับคุณภาพ
2)หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม และ 3)โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดี
เยี่ยม
เกณฑ์การประเมิน มีเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน และมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 100 คะแนน คือ
1. ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนรวม 15 คะแนน ประกอบด้วย
1.1 มี น โยบายระดั บ ตำบลในการขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให้ มี ก ารดำเนิ น งานสร้ า งเสริ ม
พฤติกรรมสุขภาพในตำบลซึ่งมีความเชื่อมโยงแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รพ.สต.
หมู่บ้านฯ และ โรงเรียนฯ
1.2 มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพระดับตำบล
ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้แทนรพ.สต. เครือข่ายหมู่บ้าน อาทิเช่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.แกนนำ
หมู่บ้าน และเครือข่ายโรงเรียนฯอาทิเช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู ยุวอสม.
1.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพ ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับตำบลรวมถึงข้อมูลปัจจัยที่เป็นสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1.4 มีแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของตำบล ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน
แบบบูรณาการและเชื่อมโยงกันระหว่างรพ.สต. หมู่บ้านฯ และ โรงเรียนฯ
2. ด้านกระบวนการดำเนินงาน มีคะแนนรวม 40 คะแนน ประกอบด้วย
2.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้งกลุ่มวัยเรียน และกลุ่ม
วัยทำงานในตำบลเช่ น จัดป้ ายนิ ท รรศการรณรงค์ ให้ ความรู้ สาธิตกิ จกรรมต่างๆ ครอบคลุม ประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย ปี 2563
2.2 มีการจัดตั้งกลุ่ มชมรมด้านสุ ขภาพในชุมชน ทั้ งในโรงเรียนและหมู่บ้ านเป้าหมาย(มี
ทะเบียน และจัดกิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกในชมรม )
2.3 รพ.สต.มีการประเมินและดำเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพบริการด้านสุขศึกษาตาม
มาตรฐานระบบบริการสุ ข ภาพด้านสุ ข ศึ กษา ทั้ งในรพ.สต.และเชื่อมโยงการพั ฒ นาหมู่บ้ านปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และ โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
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2.4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนตาม
ประเด็นพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมายทั้งในกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยทำงาน
2.6 มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพตามประเด็นพฤติกรรมสุขภาพเป้าหมาย และมีการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับแผนงานโครงการ/กิจกรรมของตำบล ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งในกลุ่มวัยเรียน
และกลุ่มวัยทำงาน
3. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มีคะแนนรวม 30 คะแนน ประกอบด้วย
3.1 มี ผ ลประเมิ น การพั ฒ นาชุ ม ชนรอบรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ คื อ 1)รพสต.ผ่ า นระดั บ คุ ณ ภาพ
2)หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม และ 3)โรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดี
เยี่ยม
3.2 ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีขึ้นไปทั้งใน
กลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยทำงาน
3.3 ร้อยละ 50 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับดีขึ้นไปทั้งในกลุ่ม
วัยเรียน และกลุ่มวัยทำงาน
3.4 มีนวัตกรรมหรือผลงานเด่น ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนทั้ง
ในกลุ่มวัยเรียน และกลุ่มวัยทำงาน
3.5 มีมาตรการหรือข้อตกลงร่วมของตำบลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3.6 มีการสร้างเครือข่ายกับรพ.สต.หรือหน่วยงานอื่น สู่การเป็นแหล่งดูงาน/ เป็นพี่เลี้ยง/ที่
ปรึกษาให้กับหน่วยงานอื่นๆนำไปขยายผลเพียงใด อย่างไร)
4. ด้านผลกระทบด้านสุขภาพ มีคะแนนรวม 15 คะแนน ประกอบด้วย
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องทั้ง2กลุ่มเป้าหมาย (การบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้
สด การออกกำลังกาย การจัดการความเครียดทางอารมณ์ การไม่สูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา การป้องกันวัณโรค และ
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงพฤติกรรมตามสุขบัญญัติ 10 ประการในกลุ่มวัยเรียน
ส่งผลให้ประชาชนทั้งสองกลุ่มเป้าหมายในตำบลมีภาวะสุขภาพดีขึ้น ได้แก่ อัตราการเกิดโรค/ผู้ป่วยรายใหม่
ลดลง เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเกิดโรคฟันผุลดลง อัตราการ
เกิดโรคอ้วนลดลง อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง (การจมน้ำ) ฯลฯ
การนำเสนอผลงานระบบบริการสุขภาพชุมชนต้นแบบ
1. กติกาสำหรับการนำเสนอผลงาน
1.1 ผู้นำเสนอ คือ เจ้าหน้าที่รพ.สต. แกนนำชุมชน และครูหรือผู้แทนนักเรียนที่มีส่วนร่วม
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในตำบล
1.2 สื่อประกอบการนำเสนอ เป็นวีดิทัศน์ หรือ power point ในเวอร์ชั่นไม่เกิน Microsoft
office 2007 (นำมาในวันประกวด)
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2. ระยะเวลาในการนำเสนอ ทีมละไม่เกิน 30 นาที โดยแบ่งเป็น
2.1 การนำเสนอไม่เกิน2๐นาทีกรณีที่มีนำเสนอด้วยวีดิทัศน์จะต้องมีความยาวไม่เกิน15 นาที
2.2 การซักถามไม่เกิน 10 นาที (โดยกรรมการ และผู้เข้าร่วมซักถาม)
3. ประเด็นการนำเสนอ คือผลการดำเนินงานสุขศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง 4
ด้าน ประกอบด้วย 1)ด้านการบริหารจัดการ 2)ด้านการจัดกิจกรรม 3)ผลผลิตและผลลัพธ์ และ4) ผลกระทบ
ด้านสุขภาพ
4. ประกาศผลการประกวด และรับรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการประกวด (ถ้ามี)
3.2 ระดับเขต โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการ
คุณสมบัติพื้นที่ส่งเข้าประกวด/ประเมิน ต้องเป็นต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัด
เกณฑ์และวิธีการประเมิน เช่นเดียวกันกับการประกวด/ประเมินระดับจังหวัด
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5. แนวทางการประกวด/ประเมินระดับจังหวัด
1. กำหนดแผนการประกวด/ประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญ ญั ติแห่งชาติ หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
2. ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้พื้นที่ประเมินตนเองก่อนและหลังดำเนินงานตามแผนการประเมินการ
พัฒนา ปี 2563 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนฯ หมู่บ้านฯ และ ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าร่วมประกวด
ดังนี้
2.1 รพ.สต.ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาสำหรับ รพ.สต.
2.2 โรงเรียนประเมินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ในโปรแกรม Health Gate
2.3 แกนนำชุมชนประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในโปรแกรม Health
Gate
โดยส่งใบสมัคร และเอกสาร ผลงานการพัฒนามายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามเวลาทีก่ ำหนด
ทั้งนี้โรงเรียนและหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม และ รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/ประเมิน อย่างน้อย 3 คน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
จังหวัด ประกอบด้วย
3.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) หรือ
อื่นๆตามความเหมาะสม เป็นประธาน
3.2 สาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
3.3 หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
3.4 นั กวิชาการสาธารณสุขที่ รับผิดชอบงานสุขศึกษาพัฒ นาพฤติกรรมสุขภาพของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ
4. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์และแนวทางการประกวด/ประเมิน
5. จัดการประกวด/ประเมิน คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 ประเภท
รางวัล ได้แก่โรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจัดเวทีนำเสนอผลการพัฒนาเพื่อประกวด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด
6. สรุปผลการประกวดคัดเลือก และมอบรางวัลให้กับรพ.สต. โรงเรียน และหมู่บ้านที่เข้าร่วม
ประกวด (ถ้ามี) พร้อมรายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารหน่วยงานและแจ้งพื้นที่ที่ส่งประกวด
7. ส่งรายชื่อพื้นที่ต้นแบบทั้ง 3 ประเภท (พื้นที่ชนะเลิศ) พร้อมเอกสารผลงานพัฒนาตามประเด็น
ทั้ง 4 ด้าน ไปยังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับการคัดเลือกในระดับเขตเป็น
อันดับต่อไป ทั้งนี้ ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2563
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6. แนวทางการประกวด/ประเมินระดับเขต
1. กำหนดแผนการประกวดพื้ นที่ต้นแบบระดับเขตให้จังหวัดทราบ เพื่อส่งรายชื่อ พื้นที่ต้นแบบ
ระดับจังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้ารับการคัดเลือกระดับเขต พร้อมใบสมัครตามแบบ สบช.1
และ มป.1
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของแต่ละเขต)
2.1 สาธารณสุขนิเทศและหรือผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็นประธาน
2.2 ผู้แทนจากกองสุขศึกษา
2.3 หัวหน้ากลุ่มที่ดูแลงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ/หรืองานสุขภาพภาคประชาชนของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต(ศบส.)
2.4 นักวิชาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของศบส.เขตเป็นเลขานุการ
3. ประชุ มคณะกรรมการเพื่ อชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์ และแนวทางการประกวดโรงเรียน
ต้นแบบสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และต้นแบบชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพระดับเขต
4. จัดการประกวดคั ดเลื อกพื้ น ที่ต้นแบบระดับ เขต ได้แก่โรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมสุขบัญ ญั ติ
แห่งชาติ หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่
กำหนด โดยจั ด เวที น ำเสนอผลการพั ฒ นาเพื่ อ ประกวดและแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ร่วมกั น หรือ รูป แบบอื่ น ที่
เหมาะสม พร้อมสรุปผลการประกวด/คัดเลือกและมอบรางวัลการประกวด (ถ้ามี)
5. รายงานผลการคัดเลือกต่อผู้บริหารหน่วยงานและแจ้งพื้นที่ที่ส่งประกวด
6. ส่งรายชื่อพื้นที่ต้นแบบระดับเขตทั้ง 3 ประเภท พร้อมเอกสารผลงานพัฒนาตามประเด็นทั้ง 4
ด้าน ไปยังกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาดำเนินการ
มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่พื้นทีร่ ะดับเขต ( ในงานประชุมวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
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ภาคผนวก
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สบช.1
ใบสมัคร
การประกวดโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
*************************************

ระดับการประกวด/ประเมิน
เขตที่......
จังหวัด.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1. ชื่อโรงเรียน......................................................
หมู่ที่........................ตำบล..........................อำเภอ...................จังหวัด...............................................
2. โรงเรียนระดับ...........................................(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาหรือขยายโอกาส)
3. โรงเรียน.................................... (เข้าร่วม,ไม่เข้าร่วม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ถ้าเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ..........................(เพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง,ไม่ผ่าน)
4.จำนวนนักเรียน จำนวน......................คน ชาย....................คน หญิง..................คน
5.การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
1. ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล............................โทรศัพท์................................
มือถือ............................................................E-mail……………………………………………..
2.ชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ
นาย/นาง/นางสาว.............................................นามสกุล...............................................
โทรศัพท์.............................................มือถือ......................................E-mail………………………………
3.ชื่อแกนนักเรียนที่รบั ผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล.........................ระดับชั้น..................
โทรศัพท์................................มือถือ.................................E-mail……………………………………………..
4.ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล.........................ระดับชั้น..................
โทรศัพท์................................มือถือ.................................E-mail……………………………………………..
5.ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล.........................ระดับชั้น..................
โทรศัพท์................................มือถือ.................................E-mail……………………………………………..
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อันดับ

ปัญหาสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพที่เป็นปัญหา

ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน ที่เกิดจากการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (ไม่เกิน 1-2 หน้า)
ด้านการบริหารจัดการ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านการจัดกิจกรรม ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านผลิตและผลลัพธ์………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้านผลกระทบ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลงานที่โดดเด่น/นวัตกรรม………………………………………………….....................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.........................................................................
(....................................................................)
ตำแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียน/ครูอนามัย
................../......................../............................
ลงชื่อผู้รับรอง………………………………………………
(......................................................................)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบล
................../......................../............................
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สบช.2
แบบสรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
(ระดับจังหวัด/ระดับเขต)
ระดับการประกวด/ประเมิน
*******************************

เขตที่......
จังหวัด.....

1. โรงเรียนที่ชนะเลิศ(ระดับจังหวัด/ระดับเขต)
โรงเรียน......................................หมู่ที่.....ตำบล................อำเภอ...............จังหวัด.......................
2. ผู้บริหารทีร่ ับผิดชอบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล..............................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมูบ่ ้าน.....................................โทรศัพท์..............................................................
3. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล..............................................................
ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน.......................................................................
โทรศัพท์..................................................................Email…………………………………………………………………
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน.......................................................................
โทรศัพท์..................................................................Email…………………………………………………………………
ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(......................................................................)
ตำแหน่ง ................................................................
................../......................../............................
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สรุปผลการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติเขต..........
1.โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัตแิ ห่งชาติระดับเขต
อันดับที่1 ได้แก่.........................................................................................................
อันดับที่2 ได้แก่.........................................................................................................
อันดับที3่ ได้แก่.........................................................................................................
2.โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัตแิ ห่งชาติชมเชยระดับเขต
ได้แก่
1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
3..............................................................................................................................
4..............................................................................................................................
5..............................................................................................................................
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มป.1
ใบสมัคร
การประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
********************************

ระดับการประกวด/ประเมิน
เขตที่......
จังหวัด.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านที่ส่งเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1. ชื่อหมู่บ้าน..........................หมู่ที่.........ตำบล.......................อำเภอ..................จังหวัด.................................
2. จำนวนครัวเรือนของหมู่บ้าน.............................หลังคาเรือน จำนวนประชาชน 15- 59 ปี…………….คน
3. สถานะด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (ระบุ) ………………………………………………………………………….
4. ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนในหมู่บ้าน
(ระบุ) ……………………………………………………..
5. การจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
-พฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม เน้นผักผลไม้สด(ระบุ)....................................................
-พฤติกรรมการออกกำลังกาย (ระบุ).......................................................................................................
-พฤติกรรมการจัดการความเครียดทางอารมณ์ (ระบุ)...................................................................
-พฤติกรรมการไม่สูบบุหรี/่ ดื่มสุรา (ระบุ).................................................................................................
-พฤติกรรมการป้องกันวัณโรค (ระบุ).......................................................................................................
-พฤติกรรมการใช้ยาสมเหตุผล (ระบุ)......................................................................................................
6. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
จำนวน…………เครือข่าย ระบุประเภทของภาคีเครือข่าย ..........................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (แกนนำสุขภาพที่สำคัญของทีมพัฒนา
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ )
1) นาย/นาง/สาว..............................................................นามสกุล...........................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................................
สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตำบล................... อำเภอ.............................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................มือถือ…………………………………
2) นาย/นาง/สาว..............................................................นามสกุล...........................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................................
สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตำบล................... อำเภอ.............................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................มือถือ…………………………………
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3) นาย/นาง/สาว..............................................................นามสกุล.........................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน........................................................................................................
สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตำบล................... อำเภอ............................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์.....................มือถือ……………………………….
2. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับตำบล)
1) นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล.............................................
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน...........................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ.......................... email.......................................
3. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับอำเภอ)
1) นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล.............................................
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน............................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ....................... email..........................................
4. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
1) นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล.............................................
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน............................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ............................ email......................................
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดจากการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (ไม่เกิน 1-2 หน้า)
ด้านการบริหารจัดการ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ด้านกระบวนการดำเนินงาน.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ด้านด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ……………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
ด้านผลกระทบ...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ผลงานที่โดดเด่น/นวัตกรรม………………………………………………….................................................
ลงชื่อ.........................................................................
(....................................................................)
ตำแหน่ง ประธาน/เลขา/แกนนำสุขภาพ
................../......................../...........................
ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(......................................................................)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบล
................../......................../............................
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มป.2
แบบสรุปผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
(ระดับจังหวัด/ระดับเขต)
ระดับการประกวด/ประเมิน
************************************

เขตที่......
จังหวัด.....

1. หมู่บ้านที่ชนะเลิศ(ระดับจังหวัด/ระดับเขต)
หมู่บ้าน......................................หมู่ที่.....ตำบล................อำเภอ...............จังหวัด.......................
2. ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด/ระดับเขต
(แกนนำที่สำคัญของทีมพัฒนาหมู่บ้าน)
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมูบ่ ้าน.....................................โทรศัพท์...............................................................
3. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบพืน้ ที่ (ระดับตำบล)
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน........................................................................
โทรศัพท์..................................................................Email…………………………………………………………………
4. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบพืน้ ที่ (ระดับจังหวัด)
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน........................................................................
โทรศัพท์..................................................................Email…………………………………………………………………
ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(......................................................................)
ตำแหน่ง (หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลงานสุขศึกษา)
................../......................../............................
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สรุปผลการคัดเลือก
หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเขต.......
1.หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต
อันดับที่1 ได้แก่.........................................................................................................
อันดับที่2 ได้แก่.........................................................................................................
อันดับที3่ ได้แก่.........................................................................................................
2.หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพชมเชยระดับเขต
ได้แก่
1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
3..............................................................................................................................
4..............................................................................................................................
5..............................................................................................................................
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ใบสมัคร
การประกวดต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
**********************************

ระดับการประกวด/ประเมิน
เขตที่......
จังหวัด.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพที่ส่งเข้าประกวด
1.ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล…………………………อำเภอ............................จังหวัด............................
-จำนวนโรงเรียนระดับประถม/ขยายโอกาส........แห่ง -จำนวนหมู่บ้าน...........แห่ง
-ประชากรวัยเรียน7-14ปี......คน -ประชากรวัยทำงาน15-60ปี....คน –ประชากรวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป......คน
2.ชื่อโรงเรียน.................................หมู่ที่.....ตำบล...................อำเภอ.....................จังหวัด..............................
2.1 โรงเรียนระดับ.............................(ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาหรือขยายโอกาส)
2.2 โรงเรียน.................................... (เข้าร่วม,ไม่เข้าร่วม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.3 ถ้าเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ..........................(เพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง,ไม่ผ่าน)
2.4 จำนวนนักเรียน จำนวน......................คน ชาย....................คน หญิง..................คน
2.5 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
...................................................................................................................................................................
3.ชื่อหมู่บา้ น....................หมู่ที่.........ตำบล......................อำเภอ.....................จังหวัด...................
3.1 จำนวนครัวเรือนของหมู่บ้าน..........หลังคาเรือน จำนวนประชาชน 15- 59 ปี……..….คน
3.2 สถานะด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้าน (ระบุ) ……………………………………………………………
3.3 ข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนในหมู่บ้าน (ระบุ) ...............
3.4 การส่งเสริม
-การจัดสภาพแวดล้อม/ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระบุ.......
-การจัดกิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้.................................................................................................
3.5.ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในภาพตำบล จำนวน…………เครือข่าย
ระบุประเภทของภาคีเครือข่าย .............................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผู้รับผิดชอบงานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1. ชื่อผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาของรพ.สต.
1.1 ชื่อผู้บริหาร นางสาว/นาง/นาย............................................นามสกุล.............................................
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน...........................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ.......................... email.......................................
1.2 ชื่อผูร้ ับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นางสาว/นาง/นาย........นามสกุล..........
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน...........................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ.......................... email.......................................
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2. ชื่อผู้รับผิดชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นาย/นาง/นางสาว...........................นามสกุล...................................
โทรศัพท์.........................................................E-mail……………………………………………..
2.2 ชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ นาย/นาง/นางสาว........................นามสกุล.........................
โทรศัพท์.............................................มือถือ......................................E-mail………………………………
2.3 ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล.........................ระดับชั้น..................
โทรศัพท์................................มือถือ.................................E-mail……………………………………………..
2.4 ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล.........................ระดับชั้น..................
โทรศัพท์................................มือถือ.................................E-mail……………………………………………..
2.5 ชื่อแกนนักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นาง/นางสาว.....................................นามสกุล.........................ระดับชั้น..................
โทรศัพท์................................มือถือ.................................E-mail……………………………………………..
3. ชื่อผู้รับผิดชอบหมู่บา้ นปรับปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (แกนนำชุมชนที่สำคัญของการพัฒนาฯ)
3.1 นาย/นาง/สาว............................................นามสกุล.......................................................
ตำแหน่ง………………………………………………บทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน....................................................
สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........ตำบล................... อำเภอ.............................
จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................มือถือ…………………………………
3.2 นาย/นาง/สาว............................................นามสกุล.........................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมูบ่ ้าน...................สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่ ..............................หมู่ที่...........
ตำบล................... อำเภอ.......................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์..............โทรศัพท์..........
3.3 นาย/นาง/สาว..............................นามสกุล.........................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมูบ่ ้าน..........................สถานที่ติดต่อบ้านเลขที่ ........................หมู่ที่...........
ตำบล................... อำเภอ.....................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.....................
4. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับอำเภอ)
1) นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล.............................................
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน............................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ....................... email..........................................
4. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ (ระดับจังหวัด)
1) นางสาว/นาง/นาย..................................................................นามสกุล.............................................
ตำแหน่ง......................................................หน่วยงาน............................................................................
โทรศัพท์...........................................................มือถือ............................ email......................................
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดจากการพัฒนา (ไม่เกิน 1-2 หน้า)
ด้านการบริหารจัดการ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ด้านกระบวนการดำเนินงาน.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ด้านด้านผลผลิตและผลลัพธ์
ชื่อชุมชน.......................................

ผลการประเมินการพัฒนาตนเอง

1.รพ.สต...............................................................
2.โรงเรียนต้นแบบสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
3.หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
4.ร้อยละของกลุ่มวัยเรียน ม็HLตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
5.ร้อยละของกลุ่มวัยเรียน ม็HBตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
6.ร้อยละของกลุ่มวัยทำงาน ม็HLตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป
7.ร้อยละของกลุ่มวัยทำงาน ม็HBตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

คะแนนร้อยละที่ได้..............%
ระดับ..................
ระดับ..................
.............%
.............%
.............%
.............%

ด้านผลกระทบ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผลงานที่โดดเด่น/นวัตกรรม………………………………………………….................................................
ลงชือ่ .........................................................................
(....................................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
................../......................../.........................
ลงชื่อผู้รับรอง……………………………………………………
(......................................................................)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ
................../......................../............................
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แบบสรุปผลการคัดเลือกต้นแบบชุมชนรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ระดับจังหวัด/เขต
*************************************

ระดับการประกวด/ประเมิน
เขตที่......
จังหวัด.....

1. ชุมชนรอบรู้ดา้ นสุขภาพที่ชนะเลิศระดับจังหวัด/เขต
โรงเรียน....................................หมู่ที่.....ตำบล................อำเภอ...............จังหวัด.......................
หมู่บ้าน......................................หมู่ที่.....ตำบล................อำเภอ...............จังหวัด.......................
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล......................................อำเภอ...............จังหวัด.......................
2. ผู้รับผิดชอบ (แกนนำทีส่ ำคัญของทีมพัฒนา)

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบพื้นที่ (ระดับตำบล)
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล..............................................................
ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน.......................................................................
โทรศัพท์..................................................................Email………………………………………………………………..
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในโรงเรียน.....................................โทรศัพท์...............................................................
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่งบทบาทหน้าที่ในหมูบ่ ้าน.....................................โทรศัพท์...............................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด
นาย/นาง/นางสาว............................................................นามสกุล...............................................................
ตำแหน่ง.................................................................หน่วยงาน.......................................................................
โทรศัพท์..................................................................Email…………………………………………………………………
ลงชื่อผู้รับรอง…………………………………………………
(......................................................................)
ตำแหน่ง (หัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแลงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)
................../......................../............................
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สรุปผลการคัดเลือก
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขต.......
1.ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต
อันดับที่1 ได้แก่.........................................................................................................
อันดับที่2 ได้แก่.........................................................................................................
อันดับที3่ ได้แก่.........................................................................................................
2.ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพชมเชยระดับเขต
ได้แก่
1..............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
3..............................................................................................................................
4..............................................................................................................................
5..............................................................................................................................
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ประเภทรางวัลพื้นที่ต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
หมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
1.โล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต อันดับที่1
2.โล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต อันดับที่2
3.โล่รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต อันดับที่3
4.ประกาศนียบัตรชมเชยหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต
โรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
1.โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับเขต อันดับที่1
2.โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับเขต อันดับที่2
3.โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับเขต อันดับที่3
4.ประกาศนียบัตรชมเชยโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับเขต
ชุมชนรอบรูด้ ้านสุขภาพ
1.โล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต อันดับที่1
2.โล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต อันดับที่2
3.โล่รางวัลต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต อันดับที่3
4.ประกาศนียบัตรชมเชยต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต

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

