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3.14 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ประเด็น 
การดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จำนวนภาคีเครือข่ายระดับตำบลจัดการสุขภาพที่ได้รับ

การส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และสามารถ  จัดการสุขภาพด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ใน 2 ตำบลต้นแบบในปีงบประมาณ 2562 

และทำต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 คือ ตำบลลานข่อยและตำบลคลองทรายขาว  โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีตำบลต้นแบบแต่ละอำเภอ 
จำนวน 8 ตำบล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ตำบล และ 
ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เป้าหมายพื้นที่ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ ปีงบประมาณ 2563    
1. ตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม  ตำบลต้นแบบปี 2562  
2. ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  ตำบลต้นแบบปี 2562 
3. ตำบลปันแต  อำเภอควนขนุน      ตำบลต้นแบบปี 2563 
4. ตำบลทุ่งนารี  อำเภอป่าบอน        ตำบลต้นแบบปี 2563 
5. ตำบลโคกสัก    อำเภอบางแก้ว   ตำบลต้นแบบปี 2563 
6. ตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด   ตำบลต้นแบบปี 2563 
7. ตำบลหารเทา   อำเภอปากพะยูน  ตำบลต้นแบบปี 2563 
8. ตำบลชะรัด      อำเภอกงหรา    ตำบลต้นแบบปี 2563 

การบริหารจัดการ 
จังหวัดพัทลุงมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ทุกอำเภอโดยเน้น 

ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายหลักของจังหวัด ดังนั้นพื้นที่ 2 ตำบลของจังหวัดพัทลุง ที่
เป็นต้นแบบและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการ
ดำเนินการตามประเด็น พชอ. ซึ่งได้ดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาตำบลจัดการตามแนวทาง TPAR และมี
การเยี่ยมเสริมพลังจาก ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง เป็นระยะเพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  

ผลการดำเนินงาน 
1. ดำเนินการถ่ายทอดแนวทางตำบลจัดการคุณภาพชีวิตแก่วิทยากรพี่เลี้ยงระดับอำเภอ เพ่ือ

นำไปสู่การปฏิบัติสื่อสาร สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการนำตำบลจัดการสุขภาพไปสู่ตำบล
จดัการคุณภาพชีวิต 

2. มีการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพในการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 
3. เนื่องจากการระบาดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบลจัดการคุณภาพชีวิต  ปีงบประมาณ 2563  ไปสู่ “ตำบล
วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19”  มีการกำหนดจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบลจัดการคุณภาพชีวิตปีงบประมาณ 2563  “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยจากโควิด 19” ตามรายละเอียดในระบบโปรแกรม ww.thaiphc.net  

4. ตำบลจัดการสุขภาพที่พัฒนาต่อยอดเป็นตำบลจัดการคุณภาพชีวิตกำหนดประเด็นการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาอย่างน้อย 2 ประเด็น เร่งรัดพื้นที่การประเมินตนเองตำบลเป้าหมาย และให้ลงผลการประเมิน
ตนเองและพัฒนาส่วนขาด ในระบบโปรแกรม ww.thaiphc.net เพื ่อวางแผนการดำเน ินงานต่อใน
ปีงบประมาณ 2564 ตามเกณฑ์การประเมิน 

ประเด็นกรอบการสร้างสุขของตำบล 
1. การดูแลผู้สูงอายุ LTC การดูแลผู้ด้อยโอกาส การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
2. การจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม 
3. อุบัติเหตุ RTI ความปลอดภัยทางถนน 
4. NCDs เบาหวาน ความดันโลหิต โรคไม่ติดต่อ 
5. อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ ลดการใช้สารเคมี 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 100 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 14 14 100 
   กงหรา 5 5 100 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100 
   ตะโหมด 3 3 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 12 12 100    
ปากพะยูน 7 7 100 

 ศรีบรรพต 3 3 100 
ป่าบอน 5 5 100 
บางแก้ว 3 3 100 
ป่าพะยอม 4 4 100 
ศรีนครินทร์ 4 4 100 

รวม 65 65 100 
ที่มา : จากระบบโปรแกรม thaiphc.net ณ 30 กันยายน 2563  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การประเมินใน thaiphc.net โดยยึดประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.)  ยกเลิกตัวชี้วัดในตำบลสุขภาวะเนื่องจากปี 2563 เปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ และไม่มีแนวทางการประเมิน
ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตซึ ่งในระบบโปรแกรม thaiphc.net  วัดความสำเร็จเฉพาะการลงบันทึกข้อมูล
ประเด็นที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เท่านั้น  จังหวัดพัทลุงมีการลงประเด็น
ครอบคลุมทุกตำบล ร้อยละ 100 และ การประเมินตนเองตาม“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” ซึ่ง
ผ่านการประเมินตนเอง 30 ตำบล  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนา ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุข

เงิน”ในปีงบประมาณ 2564 และส่งเสริมให้ตำบลนำร่องแต่ละอำเภอมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องตามแนวทางการ
ประเมินตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” และ การดำเนินงาน“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย
จากโควิด 19”  ต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคในระลอกใหม่ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
พัทลุงมีตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” ต้นแบบที่ดำเนินการต่อเนื่อง 2 ตำบล 

และ ตำบลที่สามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง แต่ดำเนินงานได้ภายใต้การ
สนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง คือ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา  

 
      

ผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ์  อรุณรัตน์ 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร 081-7380484  
e-mail aporn19012009@gmail.com 
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