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ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต
คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพื้นที่: พชอ./พชข.อ ำเภอ

ต ำบล ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต
แขวง(ชุมชน)จัดกำรคุณภำพชวีิต

หมู่บ้ำน /ชุมชน หมู่บ้ำน ชุมชนสุขภำพดีมีสุขพึ่งตนเองได้
“ชุมชนสร้ำงสุข” 

ระบบกำรดูแลสุขภำพตนเองและ
ช่วยเหลือกันเอง

ระบบกำรจัดกำรเพื่อยกระดับ
คุณภำพชีวิต

ระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
(ส่วนหนึ่งโดยชุมน +บริกำรรัฐ)

3 ก

1 ข

3 ส

กรรมกำร&ก ำลังคน,ทีมงำน

กองทุน

กิจกรรม

ข้อมูลทุนชุมชน&ข้อมูลข่ำวสำร

สร้ำงกำรมีส่วนร่วม&ค.ร่วมมือ

สื่อสำร สร้ำง&ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ควำมรอบรู้
HL,DL,FL

สร้ำงภำวะน ำร่วม สร้ำงกำรท ำงำนแบบ
เครือข่ำย บูรณำกำร เสริมพลัง/ศักยภำพ เ      
ยี่ยมชื่นชม สู่ควำมยั่งยืน

ระบบสุขภำพชุมชนประชำชนสุขภำพดี 
คุณภำพชีวิตดี            

มีควำมสุข 
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 (ทีมงาน)
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







กำรประเมินต ำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19
หมำยถึง ต ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ที่มีกระบวนกำร จัดกำร เฝ้ำระวัง ป้องกันโรค และกำร
เสริมสร้ำงสุขภำพในทุกกลุ่มวัย และปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อโควิด 19 โดยมีภำคประชำชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และภำครัฐ เป็นกลไกจัดกำร แสดงบทบำท เสริมพลังรว่มกัน
(Synergy) น ำไปสู่ ควำมปลอดภัยจำกโควิด 19 หรือในต ำบลที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 
ประชำชนสขุกำย สุขใจ สุขเงิน สุขสำมัคคี ด้วยวิถีชีวิตใหม่ (new normal)

•เพื่อให้คณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับต ำบล ประเมิน
ควำมพร้อมของตนเอง (Self Assessment) ในกำรเปิดพื้นที่ 
สู่กำรเป็นต ำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19
•เพื่อจัดระดับควำมพร้อมต ำบลวิถีชีวิตใหม่ฯ สำมำรถยกระดับ
ควำมพร้อมที่เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยตนเอง



1 ประเด็นโควิด 19 ต าบลวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด 19
ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี
(๑) การเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่องแบบตาสับปะรดในชุมชน
(2) การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลสุขภาพจิต
เบื้องต้น 
(3) การช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพกาย จิต เศรษฐกิจ สังคม ของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19
(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติวิถีใหม่ (new normal) ของ
คนในชุมชน และรณรงค์ ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย การ์ด
ไม่ตก ต่อเนื่องตลอดไป ให้ค าแนะน าปรึกษาหารือ ทั้งด้านสุขอนามัย 
ส่วนบุคคล การมีวินัย การให้ความร่วมมือด าเนินการตามมาตรการ
ต่างๆ ของชุมชนและสังคม ไม่ไปในที่แออัด 

ประเด็นการเรียนรู้ส าหรับวันนี้
๒ ประเด็นตามบริบทของพื้นที่ 
(๑) จัดกระบวนการเรียนรู้ / จัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
(๒) ผลักดันโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เข้าสู่
กองทนุและภาคี 
(๓) ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
(๔) ร่วมสร้างมาตรการของชุมชน นวัตกรรม เวที
ความร่วมมือในต าบล เชื่อมโยงกับพชอ.





ใช้หลักคิด TPAR + กำรจัดกำรกลุ่มเป้ำหมำยและสภำวะแวดล้อม (ชุดค ำถำม 4 ชุด)

พร้อมมำก(90-100%)

พร้อมปำนกลำง(70-89%)

พร้อมน้อย(ต้องพัฒนำ)(<70%)

กำรแปรผลควำม

พร้อมต ำบลวิถีชีวิต

ใหม่ ปลอดภัยจำกโค

วิด 19

องค์ประกอบกำรประเมิน

TPAR (Team/Plan/Action/Result)และกำรจัดกำร 
ควำมพร้อมของสถำน

บริกำร
/สถำนที่สำธำรณะ 

ควำมพร้อมของ
ประชำชน
ในกำรเปิดเมือง 

ควำมพร้อมของ อส
ม.
หมอประจ ำบ้ำน

1
2 3 4

4
(๑) การเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่องแบบตาสับปะรดในชุมชน



ผู้ตอบแบบประเมิน

ชุดที่ 1 แบบประเมินควำมพร้อมต ำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 (19 ข้อ)
แกนน ำระดับต ำบล ประกอบด้วย ผู้น ำท้องถิ่น ผู้น ำท้องที่   รพ.สต. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝำ้ระวัง
ป้องกันโรคในต ำบล

ชุดที่ 2  แบบประเมินควำมพร้อมกำรเปดิพื้นที่สถำนประกอบกำรและสถำนที่สำธำรณะ (10 ข้อ)
ผู้ประกอบกำร

ชุดที่ 3  แบบประเมินควำมพร้อมของประชำชนในกำรเปิดเมืองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด19 (10 ข้อ)
ประชำชน(ตัวแทนครอบครัว 20-30 ครอบครัวต่อหมู่บ้ำน/ชุมชน)

ชุดที่ 4 แบบประเมินควำมพร้อม อสม.หมอประจ ำบ้ำน กับกำรเฝ้ำระวังปอ้งกันโรคติดเชื้อโควิด 19 (10 ข้อ)
อสม.หมอประจ ำบ้ำน



วิธีกำรประเมินตนเอง

แบบประเมินชุดที่ 2 

สถำนประกอบกำร

ทุกแห่ง
ประชำชน
มบ.ละ 30 คน

แบบประเมินชุดที่ 3 

อสม. หมอประจ ำบ้ำน

ทุกมบ.ในต ำบล

แบบประเมินชุดที่ 4 

ควำมพร้อมรำยชุด

คะแนนรวม 90-100%
พร้อมมำก

คะแนนรวม 70-89%
พร้อมปำนกลำง

คะแนนรวม < 70%
พร้อมน้อย

แกนน ำระดับต ำบล
แบบประเมินชุดที่ 1 

80% อสม.พร้อมมำกข้อ 4

ร้อยละสถำนประกอบกำร

ร้อยละปชพร้อมมำก

27-30 24-26 0-23



(2) การประเมินคัดกรองสุขภาพจิตและการปฐมพยาบาลสุขภาพจิตเบื้องต้น 





(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติวิถีใหม่ (new normal) 



“New Normal” คืออะไร?
เมื่อไม่นานมานี้ ราชบัณฑิตยสภา ได้บัญญัติศัพท์ "New Normal" เพิ่มเข้ามา โดย รศ.มาลี บุญศิรพนัธ์
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้ผ่านทางเฟซบุก๊ Malee Boonsiripunth
เอาไว้ว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่
หมายถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเน่ืองจากมีบางสิ่งมากระทบ 
จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ 
ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติวิถีใหม่ (new normal) 



(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติวิถีใหม่ (new normal) 

“New Normal” ด้านสาธารณสขุไทย
ส าหรับ “New Normal” ในบริบท “COVID-19” นั้น เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านของการสาธารณสุข
ของเมืองไทย โดยทาง ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่
ทุกคนต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
- ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
- ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
- หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย









(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติวิถีใหม่ (new normal) 



ขอบคุณค่ะ


