
แนวทางการด าเนินงานต าบล
จัดการคุณภาพชีวิต

งานสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล



วิวัฒนาการการด าเนินงานต าบลจัดการคณุภาพ

• ปี 2552 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพมาตั้งแต่    

• ปี 2561 พัฒนาต่อเนื่องเป็นต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการจ านวน 7255 ต าบล

• ปี 2562 ต าบลมีส่วนร่วมสร้างหลักระบบ 3 ระบบคือเกิดระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง

ระบบปฐมภูมิท้ังที่ชุมชนจัดรัฐเอกชนจัดได้เชื่อมบริการกันและเกิดการเกิดระบบจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

• ปี 2563 สนับสนุนให้ทุกต าบลด าเนินการต่อยอดสู่ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต













การขับเคลื่อนโครงการ พชอ.ผ่านกลไก
“ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต”

ชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”

ระบบการดูแลตนเอง
และช่วยเหลือกันเอง

ระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ

ระบบการจัดการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต



ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
นวัตกรรมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

พชอ.

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

ชุมชนสร้างสุข

ต าบลจัดการสุขภาพ

หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ

(ด าเนินการ)

(บริหาร)

(เป้าหมาย)

(ต้นทุน)

(ต้นทุน)

FLDL

HL



ประชาชนสุขภาพดี
สุขกาย สุขใจ
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ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต

แนวคดิในการพฒันา

หลักการสาธารณสุขมูลฐาน

หลักการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ภาวะการน าร่วม การมีส่วนร่วม การบูรณาการและ
ท างานแบบเครือข่าย

CCCCC

องค์กรในชุมชน: อปท.+ผู้น าชุมชน(เป็น
ทางการและไม่ทางการ)+รพ.สต.

ภาคประชาชน (บุคคล,ครอบครัว)+องค์กรด้าน
สุขภาพ (อสม./อสค./แพทย์พื้นบ้าน/CG/        
จิตอาสา รพ.สต.,PCC/FTC,คลินิกเอกชน,รพ.
เอกชน,ร้านขายยา,ธุรกิจสุขภาพ )

องค์กรของชุมชน (บ้าน วัด 
โรงเรียน)+กองทุนสุขภาพต าบล+
ภาคเอกชน+องค์กรเอกชน+ภาค
ประชาสังคม+พชอ.

ระบบการดูแลตนเอง
และช่วยเหลือกันเอง

ระบบการจัดการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ

เศรษฐกิจดี (สุขเงิน)

สังคมเกื้อกูล

สิ่งแวดล้อมดี

สรุปภาพรวม

HL, DL,FL
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ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่: พชอ./พชข.อ าเภอ

ต าบล ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
แขวง(ชุมชน)จัดการคุณภาพชวีิต

หมู่บ้าน /
ชุมชน

หมู่บ้าน ชุมชนสุขภาพดีมีสุขพึ่งตนเองได้
“ชุมชนสร้างสุข” 

ระบบการดูแลสุขภาพตนเองและ
ช่วยเหลือกันเอง

ระบบการจัดการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(ส่วนหนึ่งโดยชุมน +บริการรัฐ)

3 ก

1 ข

3 ส

กรรมการ&ก าลังคน,ทีมงาน

กองทุน

กิจกรรม

ข้อมูลทุนชุมชน&ข้อมูลข่าวสาร

สร้างการมีส่วนร่วม&ค.ร่วมมือ

สื่อสาร สร้าง&ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความรอบรู้
HL,DL,FL

สร้างภาวะน าร่วม สร้างการท างานแบบ
เครือข่าย บูรณาการ เสริมพลัง/ศักยภาพ เ      
ยี่ยมชื่นชม สู่ความยั่งยืน

ระบบสุขภาพชุมชนประชาชนสุขภาพดี 
คุณภาพชีวิตดี            

มีความสุข 
พึ่งตนเองได้

อสค

.

องค์ประกอบและผลผลิต ผลลัพธ์

ครูก
ครู ข
นวัตกร



TEAM

ทมีมคุีณภาพ

PLAN
จัดท าแผนแบบมีส่วน

ร่วม

RESULTS

สรุป ประเมนิผลการ
ด าเนินงาน

ACTIVITIES

จัดกจิกรรมในพืน้ที่

ประเดน็การขับเคล่ือน
ของ พชอ.



เกณฑ์การประเมนิต าบลจดัการสุขภาพ

มทีมีสุขภาพต าบลทีม่ศัีกยภาพ (ทมีงาน)
๑.๑ มีองคป์ระกอบเครือข่ายท่ีเขา้ร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน 
๑.๒ มีการสร้างและพฒันาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล 
๑.๓ ทีมไดรั้บการพฒันาในเร่ืองการจดัท าแผนสุขภาพ 
๑.๔ มีการพฒันา อสม.นกัจดัการสุขภาพ

T
team

มีการจดัท าแผนสุขภาพต าบลแบบมีส่วนร่วม
๒.๑ มีการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์สถานการณ์และจดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบัทุนของชุมชน 
๒.๒ มีการคืนขอ้มูลสถานะสุขภาพเพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนฯ 
๒.๓ มีการร่วมจดัท าแผน 
๒.๔ มีการติดตามประเมินผลการพฒันาอยา่งสม ่าเสมอ

P
plan

มกีารจัดกจิกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวยั
๓.๑ มีเครือข่ายเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนสุขภาพต าบล 
๓.๒ มีการเฝ้าระวงัและส่ือสารการคดักรอง ปัญหาสุขภาพ 
๓.๓ มีการจดักิจกรรมและบริการสุขภาพท่ีเหมาะสม
๓.๔ มีการส่งเสริมวิสาหกิจพ้ืนฐาน (เพ่ือกิน ใช ้เพ่ิมรายได ้ลดรายจ่าย)

A
action

มผีลลพัธ์การด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน
๔.๑ มีวิทยากรชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพความเป็นครู 
๔.๒ มีการสรุปบทเรียนการพฒันา การจดัการความรู้ดา้นสุขภาพ 
๔.๓ มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
๔.๔ มีผลลพัธ์ของการพฒันา เช่น ความรอบรู้ดา้นสุขภาพของประชาชนดีข้ึน

R
result



1. มีทีมสุขภาพต าบลที่มีศักยภาพ (T=team)
1.1 มีองค์ประกอบเครือข่ายที่เข้าร่วมทีมสุขภาพต าบลจากหลายภาคส่วน 
1.2 มีการสร้างและพัฒนาทีมเครือข่ายสุขภาพต าบล 
1.3 ทีมได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดท าแผนสุขภาพ 
1.4 มีการพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพ

2. มีการจัดท าแผนสุขภาพต าบลแบบมีสว่นร่วม (P = plan )
2.1 มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์และจัดท าฐานข้อมูล

เกี่ยวกับทุนของชุมชน
2.2 มีการคืนข้อมูลสถานะสุขภาพเพ่ือสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนฯ 
2.3 มีการร่วมจัดท าแผน 
2.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ



3. มีการจัดกิจกรรมหรือบริการสุขภาพตามกลุ่มวัย (A = action)
3.1 มีเครือข่ายเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนแผนสุขภาพต าบล 
3.2 มีการเฝ้าระวังและสื่อสารการคัดกรอง ปัญหาสุขภาพ 
3.3 มีการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสม
3.4 มีการส่งเสริมวิสาหกิจพื้นฐาน (เพื่อกิน ใช้ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย)

4. มีผลลัพธ์การด าเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน (R = result)
4.1 มีวิทยากรชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นครู 
4.2 มีการสรุปบทเรียนการพัฒนา การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 
4.3 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
4.4 มีผลลัพธ์ของการพัฒนา เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน

ดีขึ้น
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ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต

หมู่บ้าน
สร้าง
สุข

หมู่บ้าน
สร้าง
สุข

หมู่บ้าน
สร้าง
สุข หมู่บ้าน

สร้าง
สุข

หมู่บ้าน
สร้าง
สุข หมู่บ้าน

สร้าง
สุข

ชุมชน
สร้าง
สุข ชุมชน

สร้าง
สุข

ชุมชน
สร้าง
สุข

ชุมชน
สร้าง
สุข

อ าเภอ
พัฒนา
คุณภา
พชีวิต

วิสยัทศัน์ / ประเดน็การ
ขบัเคลื่อน



กระบวนการขับเคลื่อน

พชอ.
-พัฒนาทีม
-สร้างการมีส่วน
ร่วม
--สร้างวิสัยทัศน์
-ก าหนดประเด็น

พชต.
- พฒันา
กิจกรรมใน
พื้นท่ี2ประเดน็
- TPAR

ศูนย์ฯ,สสจ. ,
พชอ.
- ออกเยี่ยมเสริม
พลัง

ถอดบทเรียนการพฒันา และ
ประเมินสรุป



ประเด็นการขับเคล่ือนการพ ันาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ(พชอ.) จังหวดัสต ล ปี     

 ัง วัด อ าเภอ  ระเด นที   ระเด นที    ระเด นที    

ส  ล เมือ ร ร ค์ลด ละ เลิก บ ุร ่ อา ารปลอดภยั

ควน ดน สิ่  วดล อม ขยะ   ม บ ุร ่

ควนกา ล อา ารปลอดภยั ครอบครัวอบอุ น มุ น น าอย  

ท า พ    ส  อาย ุละ   ป วย ิดเ  ย การ ดัการขยะ

ละ   ข เลือดออก อบุ ิัเ   ุรา ร    รคความดนั เบา วาน
  คุ มครอ    บริ ภค

ทุ   ว า ขยะ ละสิ่  วดล อม อา ารปลอดภยั สขุภาวะเด็กป มวยั

มะน ั  ลกั อา ารปลอดภยั
รอ   ขยะ สิ่  วดล อม

กลุ มเปราะบา 
ยาเสพ ิด

สนุขั ร ดั





การประเมินต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
หมายถึง ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ที่มีกระบวนการ จัดการ เฝ้าระวัง ป้องกันโรค และการ
เสริมสร้างสขุภาพในทุกกลุ่มวัย และปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 โดยมีภาคประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และภาครัฐ เป็นกลไกจัดการ แสดงบทบาท เสริมพลังรว่มกัน
(Synergy) น าไปสู่ ความปลอดภัยจากโควิด 19 หรือในต าบลที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 
ประชาชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี ด้วยวิถีชีวิตใหม่ (new normal)

•เพื่อให้คณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ประเมิน
ความพร้อมของตนเอง (Self Assessment) ในการเปิดพื้นที่ 
สู่การเป็นต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
•เพื่อจัดระดับความพร้อมต าบลวิถีชีวิตใหม่ฯ สามารถยกระดับ
ความพร้อมที่เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยตนเอง



ใช้หลักคิด TPAR + การจัดการกลุ่มเป้าหมายและสภาวะแวดล้อม (ชุดค าถาม 4 ชุด)

พร้อมมาก(90-100%)

พร้อมปานกลาง(70-89%)

พร้อมน้อย(ต้องพัฒนา)(<70%)

การแปรผลความพร้อม

ต าบลวิถีชีวิตใหม่ 

ปลอดภัยจากโควิด 19

องค์ประกอบการประเมิน

TPAR (Team/Plan/Action/Result)และการจัดการ 
ความพร้อมของสถานบริการ

/สถานที่สาธารณะ 
ความพร้อมของประชาชน

ในการเปิดเมือง 
ความพร้อมของ อสม.

หมอประจ าบ้าน

1
2 3 4

4



ผู้ตอบแบบประเมิน

ชุดที่ 1 แบบประเมินความพร้อมต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 (19 ข้อ)
แกนน าระดับต าบล ประกอบด้วย ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่   รพ.สต. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเฝา้ระวัง
ป้องกันโรคในต าบล

ชุดที่ 2  แบบประเมินความพร้อมการเปดิพื้นที่สถานประกอบการและสถานทีส่าธารณะ (10 ข้อ)
ผู้ประกอบการ

ชุดที่ 3  แบบประเมินความพร้อมของประชาชนในการเปิดเมืองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด19 (10 ข้อ)
ประชาชน(ตัวแทนครอบครัว 20-30 ครอบครัวต่อหมู่บ้าน/ชุมชน)

ชุดที่ 4 แบบประเมินความพร้อม อสม.หมอประจ าบ้าน กับการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 (10 ข้อ)
อสม.หมอประจ าบ้าน



วิธีการประเมินตนเอง

แบบประเมินชุดที่ 2 

สถานประกอบการ

ทุกแห่ง
ประชาชน

มบ.ละ 30 คน

แบบประเมินชุดที่ 3 

อสม. หมอประจ าบ้าน

ทุกมบ.ในต าบล

แบบประเมินชุดที่ 4 

ความพร้อมรายชุด
คะแนนรวม 90-100%

พร้อมมาก
คะแนนรวม 70-89%

พร้อมปานกลาง
คะแนนรวม < 70%

พร้อมน้อย

แกนน าระดับต าบล
แบบประเมินชุดที่ 1 

80% อสม.พร้อมมาก
ข้อ 4

ร้อยละสถานประกอบการ

ร้อยละปชพร้อมมาก

27-30 24-26 0-23















ขอบคุณค่ะ


