สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แนวทางการดำเนินงาน
ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
"ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด ๑๙"
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่มา http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/ways_paper_64.pdf (๑๘ มกราคม ๒๕๖๔)

3.4 การขับเคลื่อนโครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
1. ความสำคัญและที่มา
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเป้าหมายของการสาธารณสุข ซึ่งตามเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต มี 3 ด้าน คือ การบริการปฐมภูมิและบริการทางด้านสาธารณสุขในฐานะเป็นแกนนำสู่การบูรณา
การของบริการสุขภาพ นโยบายและกิจกรรมในพหุภาคส่วนร่วม และการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน ซึ่ง
ในส่วนของการเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน ได้นำกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้เพื่อสร้างเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองหรือการดูแลสุขภาพของตนเองได้ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สำคัญของคุณภาพชีวิต ทั้งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีระบบการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนใน
รูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพัฒนารูปแบบสู่ระดับครอบครัว คือ อาสาสมัคร
ประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(พชอ.) ซึ่งได้มีการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการยกระดับเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตโดยเพิ่มมิติ
ด้านคุณภาพชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต คือ ชุ มชนสร้างสุข “สุขกาย สุข
ใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง มีระบบบริการปฐมภูมิ
ทั้งที่ชุมชนจัด รัฐ เอกชนจัด และเชื่อมบริการกัน และเกิดระบบการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยในปี
2563 มีเป้าหมายพัฒนาเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวน 5,800 ตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน
380 ตำบลภายใต้ฐานทุนเดิม แต่ด้วยวิธีการใหม่ที่สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การสร้างและพัฒนา
กำลังคนเพื่อกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามลักษณะพื้นที่ 5 ลักษณะ คือ พื้นที่
ชนบท เมืองและความเป็นเมือง กึ่งเมืองกึ่งชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พิเศษอื่น ๆ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของประเทศไทย ที่มีการแก้ไขปัญหาด้วย
ด้วยมาตรการภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตลอดจน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้วยระบบการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่เข้มแข็ง
จากการมี อสม.แข็งแกร่ง ในการทำหน้าที่ ‘อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน’ (อสม.) ดำเนินการเฝ้า
ระวังผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ภายในหมู่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบล จนผลงานเป็นที่ประจักษ์
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ จนได้รับความชื่นชมทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยขึ้นเป็น
อัน ดับ 1 ของโลกมีความมั่น คงด้านสาธารณสุขด้านโควิด 19 จาก ๑๖๕ ประเทศจนรัฐบาลได้ผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างไรก็ตามการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกันและควบคุมให้มีการแพร่ของโควิด 19 ในระดับที่
ต่ำ มีการสูญเสียชีวิตน้อย ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และผ่อนคลายความตึงเครียดในสังคม โดยเพิ่มความ
เข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขและการแพทย์ แม้อาจจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นแต่อาจจะเป็นการจุด
ฉนวนการระบาดระลอก ๒ ดังที่เป็นกังวลกันอยู่ ความร่วมมือของประชาชนและการจัดการของชุมชน จึงเป็น
หัวใจสำคัญของการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ของโควิด 19 หากกลุ่มผู้มีบทบาทสำคัญยังคงมีการ
ดำเนินการต่อเนื่อง ในชุมชนของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต่อยอดสู่ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19
3. ขอบเขตการดำเนินงาน/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย
7,255 ตำบล
- ๓๓ -

4. ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
4.1 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ต่อยอดสู่ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 จำนวน 5,079 ตำบล
4.2 พื้นทีต่ ้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด
19” ในการแสดงผลลัพธ์ของงานสาธารณสุขมูลฐานเชิงระบบ
1) พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี 2563 (532 แห่ง)
2) พื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจั ดการคุณภาพชีวิต 608 ตำบล (ตำบลใหม่
จังหวัดละ 8 ตำบล)
ผลลัพธ์
ประชาชนในตำบลจัดการคุณภาพชีวิต และชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต มี
ความสุขกาย สุขใจ สุขเงิน และสุขสามัคคี จากการมีระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง ระบบบริการ
ปฐมภูมิ โดยชุมชน และเกิดระบบจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
5. ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ร้อยละ 70 ของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (5,079 ตำบล)
6. บทบาทและขั้นตอนการดำเนินงาน(ส่วนกลาง/สสม./ศบส./จังหวัด/อำเภอ/ตำบล)

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

สสม.

กิจกรรม
1. บูรณการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ นโยบายหมอประจำตัว 3 คน
2. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนาระบบรายงาน
3. ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
4. กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
5. พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงเสริมพลัง
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนระดับประเทศ

ระยะเวลา
ต.ค.63–ก.ย.64
ต.ค.– ธ.ค.63
ต.ค.–ธ.ค.63
ต.ค.63 –ก.ย.64
มิ.ย.–ก.ค.64
ก.ค.– ส.ค.64

1. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับคทง.ปฐมภูมิเขตสุขภาพ และ สร้าง ต.ค.63–ก.ย.64
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
2. พั ฒ นา อสม. นวั ต กรสั ง คม และแกนนำตำบล (Gate Keeper) ม.ค.–มี.ค.64
ในทุกตำบล ตำบลละ 2 คน (ประเภทละ 1 คน)
3. ส่งเสริม สนับ สนุน การพัฒ นา ศสมช. คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต.ค.63 –ก.ย.64
ศสมช. ๕ ด้าน
๔. สร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขฯ แสดงผลลัพธ์ของงาน สสม. ต.ค.63 –ก.ย.64
เชิงระบบ
๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกตำบลในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานตำบลจัดการ ต.ค.63 –ก.ย.64
คุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับ พชอ. และระบบสุขภาพปฐมภูมิพร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลใน thaiphc.net
๖. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
เม.ย.– มิ.ย.64
๗. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
มิ.ย.– ส.ค.64

- ๓๔ -

ศบส.

จังหวัด

อำเภอ

1. ร่ ว มกั บ สสม. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ท ุ ก ตำบลในพื ้ น ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับ พชอ. และระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ
2. ตรวจ ติ ด ตาม ผลการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของตำบลในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
ใน thaiphc.net
3. กระตุ้น ติดตาม ให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือทุกตำบลในการบันทึก
ข้อมูลการดำเนินงานใน thaiphc.net
4. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตำบลการคุณภาพชีวิต

ต.ค.63–ก.ย.64

1. บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตร่วมกับ พชอ.
และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. แจ้งยืนยันรายชื่อพืน้ ที่ต้นแบบฯ ปีงบประมาณ 2564 จังหวัดละ 15 ตำบล
3. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ทุกตำบลให้ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
- แกนนำตำบล อสม.นวัตกรสังคม
- พัฒนา ศสมช. คุณภาพ
- ประเมินสุขภาพใจ ช่วยเหลือเยียวยากาย จิต เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
- ปักหมุดกลุ่มเปราะบาง ใน App พ้นภัย
- สร้างบทบาทประชาชนในการปฏิบัติวิถีใหม่
4. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตในพื้นที่
รับผิดชอบ
5. ติดตาม กระตุน้ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานระดับตำบลภาพแบบ
บูรณาการทุกกิจกรรมของงานสุขภาพภาคประชาชน

ต.ค.63–ก.ย.64

1. บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตร่วมกับ พชอ. ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ การดำเนินงานรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ สังคม
และเศรษฐกิจ การพัฒนาตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับสภากาชาดไทย (แอป พ้นภัย) และ
การดูแลแรงงานนอกระบบ
2. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ทุกตำบล ให้ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19”
- แกนนำตำบล อสม.นวัตกรสังคม
- พัฒนาศสมช. คุณภาพ
- ประเมินสุขภาพใจ ช่วยเหลือเยียวยากาย จิตเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิต
- ปักหมุดกลุ่มเปราะบาง ใน App พ้นภัย
- สร้างบทบาทประชาชนในการปฏิบัติวิถีใหม่
3. ร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิตใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4. เสริมพลังการดำเนินงานระดับตำบลร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด

ต.ค.63–ก.ย.64

- ๓๕ -

ต.ค.63–ก.ย.64
ธ.ค.63–ส.ค.64
เม.ย. – มิ.ย. 64

พ.ย.– ธ.ค.63
ต.ค.63–ก.ย.64

ม.ค.– ส.ค.64
เม.ย.– มิ.ย.64

ต.ค.63–ก.ย.64

ม.ค. – ส.ค. 64
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ตำบล

1. บูรณาการการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร่วมกับ พชอ. หรือ ต.ค.63–ก.ย.64
พชต.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การดำเนินงานการดำเนินงานรวมพลังพลเมือง
ตื่นรู้ สู้วิกฤต สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ การพัฒนาตำบลเข้มแข็ง มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ลงพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบาง ใน App พ้นภัย ร่วมกับสภากาชาด
ไทย และการดูแลแรงงานนอกระบบ
2. ตำบลทบทวนตนเอง ประเมินตนเองเพื่อพัฒนา เติมเต็มส่วนขาดสู่การ ต.ค.63 – ก.ย. 64
คุณภาพชีวิต และการจัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นได้ ด้วยทีมหรือคณะทำงานชุมชนสร้างสุข/พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำบลตนเอง โดย
- ประเมิ น ความพร้ อ มของตำบล ในการดำเนิ น งานเฝ้ า ระวั ง
ป้องกันโควิด 19 แบบตาสับปะรดและใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ใน ๔
องค์ประกอบ
(๑) ความพร้อมตำบลเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
(ทีมการวางแผน การปฏิบัติการ และผลลัพธ์)
(๒) ความพร้อมการเปิดพื้นที่ของสถานที่สาธารณะและสถาน
ประกอบการ
(๓) ความพร้อมของประชาชนในการเปิดเมืองให้ปลอดโรคโควิด 19
(๔) ความพร้ อมของอสม.หมอประจำบ้ านกั บการเฝ้ าระวั ง
ป้องกันโรคโควิด 19 โดยใช้แบบประเมินตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19
- ประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นโดย อสม.ตามแต่กรณีของ
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการ
(๑) ประเมินความเครียด ST – ๕
(๒) คัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q
(๓) คัดรองเสี่ยงฆ่าตัวตาย 9Q
- ลงพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบาง ในแอปพลิเคชัน พ้นภัย โดย อสม.
ทุกคนของตำบล
หมายเหตุ กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้มีภาวะพึ่งพิง ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ
- ประเมินความพร้อมของ ศสมช. ในการจัดบริการคัดกรองโควิด19
คุณภาพ ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน ศสมช.
3. สร้าง พัฒนาทีม และขยายทีมแกนนำขับเคลื่อนชุมชนสร้างสุขโดยกลไก
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต สู่ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ดังนี้
3.1 ทีมและเครือข่ายระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง ดังนี้
- การพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน, อสม.นวัตกรสังคม อสม.ต้นกล้า
อสม.รุ่นใหม่ สร้างแกนนำสุขภาพในโรงเรียน, อสม.บัดดี้ยาเสพติด
- การสร้างแกนนำในครัวเรือน / อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
- ๓๖ -
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3.2 ทีมและเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ ทั้งการจัดบริการปฐมภู มิ
โดยชุมชนโดยภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เชื่อมต่อกันและรับ-ส่งต่อกัน
- การจัดบริการปฐมภูมิโดยชุมชนด้านสุขภาพ: พัฒนา ศสมช. คุณภาพ
- การสร้ า งความเชื ่ อ มโยง รั บ -ส่ ง ต่ อ กั บ รพ.สต. คลิ น ิ ก หมอ
ครอบครัว ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลเอกชน และ
เครือข่ายอื่นตามนโยบายทุกครอบครัวมีหมอ 3 คน
3.๓ ทีมและเครือข่ายระบบการจัดการยกระดับคุณภาพชีวิต: อปท.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ประชาชน กองทุน กลุ่มเศรษฐกิจ บ้านวัด
โรงเรียน และเครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง ฯลฯ
4. จัดทำแผนงานรายประเด็นแบบมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนและ ธ.ค. 63 – ม.ค. 64
ขับเคลื่อนชุมชน เพื่อสร้างสุขภาวะชุมชนและตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโค
วิด 19 โดยบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในตำบล
5. กำหนดเป้าหมาย / ผลลัพธ์ การพัฒนาตามประเด็นคุณภาพชีวิตให้ ธ.ค. 63 – ม.ค. 64
ชัดเจนที่ครอบคลุ ม มิต ิ ทางด้า น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ชีว ิตวิถ ี ใ หม่
ปลอดภัยโควิด 19 และสิ่งแวดล้อม
6. ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัย ม.ค. – ก.ย. 64
โควิด 19 ชุมชนสร้างสุข: สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี ตามแผนงาน
รายประเด็นที่กำหนด
6.๑ ส่งเสริม สนับสนุน สร้างบทบาท อาสาสมัครสาธารณสุขและ
แกนนำตำบล ได้แก่ อสม.นวัตกรสังคม อสม.หมอประจำบ้าน หมอคนที่ 1 อสม.
ต้น กล้า อสม.รุ่น ใหม่ อสม.บัดดี้ยาเสพติด อสค. แกนนำตำบล แกนนำ
สุ ข ภาพในโรงเรี ย น ให้ ม ี ค วามพร้ อ มในการทำงานร่ ว มกั น ดำเนิ น การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด 19
๖.๒ พัฒนา ศสมช.คุณภาพ หรือศูนย์สร้า งสุขตำบล ในการดูแล
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ทุกกลุ่มวัย เชื่อมต่อกับระบบบริการปฐมภูมิ
๖.๓ ดำเนิน การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่
ปลอดภัยโควิด 19 ตามประเด็น
๖.๓.๑ ประเด็น โควิด 19 ตำบลวิถีใ หม่ปลอดภัยโควิด 19
ชุมชนสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี โดยเน้นการสร้างระบบการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับการระบาดระลอกใหม่
(๑) การเฝ้าระวังป้องกันโควิด 19 ต่อเนื่องแบบตาสับปะรดในชุมชน
(2) การประเมินคัดกรองสุขภาพใจ
(3) การช่วยเหลือเยียวยาสุขภาพกาย จิต เศรษฐกิจ สังคม
การสร้างความรักสามัคคี
(๔) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
แก่ประชาชน และสร้างบทบาทของประชาชน
6.๓.2 ประเด็นตามบริบทของพื้นที่
- ๓๗ -

(๑) ออกแบบกิจกรรมและจัดกระบวนการเรียนรู้/จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(๒) ผลักดันโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เข้าสู่กองทุ นและ
ภาคีเครือข่าย
(๓) ดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
(๔) ร่วมสร้างมาตรการของชุมชน นวัตกรรม เวทีความร่วมมือ
ในตำบล เชื่อมโยงกับ พชอ.
(๕) สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติแก่แรงงานนอกระบบ
และแรงงานในระบบ ในความปกติใหม่ (new normal) แก่ประชาชน และ
สร้างบทบาทของประชาชนในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต เข้าถึง
บริการสุขภาพโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๖.๓ บริหารจัดการดูแลการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตวิถีใหม่ ปลอดภัยโควิด 19 ให้บรรลุเป้าหมาย
7. ประเมินผลการพัฒนา และปรับแผนการพัฒนาเป็นระยะตามบริบท
ถอดบทเรียน สังเคราะห์บทเรียนติดตาม ประเมินผลลัพธ์
8. บันทึกรายการผลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบล และตำบล
วิ ถ ี ใ หม่ ปลอดภั ย โควิ ด 19 “ชุ ม ชนสร้ า งสุ ข : สุ ข กาย สุ ข ใจ สุ ข เงิ น
สุขสามัคคี” ในระบบฐานข้อมูล www.thaiphc.net
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7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8. ผู้รับผิดชอบ
8.1 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
8.2 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ๕ แห่ง
8.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ – ๑๒
8.4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
8.5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับ พชอ. และหน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
8.๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/หน่วยบริการสุขภาพระดับตำบล/ทีมสร้างสุขตำบล
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลดความแออัดของโรงพยาบาล เพิ่มความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
9.2 ลดค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาล
9.3 ลดความเลื่อมล่ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
9.4 การออมของประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้น
9.5 เกิดระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19 ต่อเนื่องในชุมชน

- ๓๘ -

