หมวด
แผนงานที่
โครงการ
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
จังหวัด/เขต
10. รอยละของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ หมายถึง การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ที่ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ตามองคประกอบ
UCCARE ในประเด็นที่พื้นที่กําหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผลลัพธการพัฒนาระบบ
สุขภาพระดับอําเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกขอ หรือตั้งแตระดับสามขึ้นไปทุกขอ
โดยการประเมินตนเองและประเมินระดับจังหวัด
อําเภอ หมายถึง เปนหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเปนหัวหนาปกครอง
และเป น ผู นํา ในการทํางานรว มกับทองถิ่น และภาคสว นตางๆ ในการดูแลประชาชนและ
สงเสริมใหประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนรวมกัน โดยใชปญหาความทุกขยาก
ของประชาชนในพื้นที่ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ เปนเปาหมายรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตภายใตบริบทของแตละพื้นที่จํานวน 878 แหง
กลุมเปราะบาง หมายถึง กลุมบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกปองสิทธิผลประโยชนของ
ตนเนื่องจากขาดอํานาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเขมแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคาม
จากป จ จั ยเสี่ ย งด านตาง ๆ เชน สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และภัย พิบัติทาง
ธรรมชาติ ห รืออื่น ๆ เปน ผูที่มีขอจํากัดในเรื่องในการจัดการความเสี่ย งและผลกระทบที่
ตามมา การชวยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอํานาจตอรอง ตองการการดูแลเปนพิเศษ
ต องการการสนั บ สนุน การปกปอง การชว ยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผูอื่ น
ตัวอยางกลุมเปราะบาง เชน เด็ก ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมได คนที่ถูกสังคมตีตรา ผูปวยบาง
ประเภท แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย ผูติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ คนที่ทําผิด
กฎหมาย/อาชญากร และคนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019
กลุมเปราะบางดานสุขภาพ พิจารณาจากปจจัยกําหนดสุขภาพดานสังคม อยางนอย 2 ใน 3
ปจจัย ดังนี้
1) คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เชน คนยากจน คนไรรัฐ ชาติพันธุกลุมนอย
แรงงานขามชาติ เด็กกําพรา ผูเคยไดรับโทษ ฯลฯ
2) คนที่มีขอจํากัดในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ เชน ผูที่ไมมีหลักประกันสุขภาพ คน
ที่มีถิ่นที่อยูอาศัยในพื้นที่หางไกล
3) คนที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การถู ก ถอดทิ้ ง หรื อ การถู ก กระทํ า ทารุ ณ ถ า ไม ไ ด รั บ การ
ตอบสนองความตองการดานสุขภาพในระยะยาว เชน ผูสูงอายุ ผูพิการทางกาย ผู
พิการทางจิตเวช ผูปวยติดบาน ผูปวยติดเตียง
(อ า งอิ ง : บวรศม ลี ร ะพั น ธ และคณะ แนวคิ ด และแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อตอบสนองความ
ต อ งการด า นสุ ข ภาพของประชาชนกลุ ม เปราะบางในประเทศไทย : สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข,2559)

เกณฑเปาหมาย
ปงบประมาณ 61
รอยละ 50
วัตถุประสงค
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล

ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 75
รอยละ 80
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุมเปราะบางในพื้นที่ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยใชหลักการ “พื้นที่เปนฐาน ประชาชนเปนศูนยกลาง” เปนไปตามเจตนารมณของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ทุกอําเภอ ( 878 อําเภอ)
การรายงาน
สํ า นั ก งานเขตสุ ข ภาพ / สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ/
โรงพยาบาล
A = จํานวนอําเภอทีผ่ านเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
B = จํานวนอําเภอ 878 แหง
(A/B) × 100
ไตรมาส 3 และ 4

รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
ป 2564
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. มีคําสั่งคณะกรรมการ
1. มีคณะทํางานตามประเด็น 1.มีการติดตามเสริมพลัง 1.อําเภอมีการ
ดําเนินงานและผาน
และประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ วางแผนแนวทางในการ
อําเภอที่เปนปจจุบัน
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ เกณฑการประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มี
ชีวิตประชาชนและดูแล
2. มีการประชุมคัดเลือก
คุณภาพชีวิตตามที่พื้นที่
คุณภาพ รอยละ 75
กลุมเปราะบาง โดยการ
ประเด็นสําคัญตามบริบท กําหนด
ของพื้นที่เกี่ยวกับการ
2. มีการบริหารจัดการบูรณา ติดตามเสริมพลังของทีม 2.พชอ.ที่มีคุณภาพดูแล
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยาง การทรัพยากร(คน เงิน ของ เสริมพลังระดับจังหวัดและ คุณภาพชีวิตกลุม
เปราะบาง จํานวน 10
เขต
นอย 2 ประเด็น เพื่อวาง
ความรู ขอมูล) ของทุกภาค
ลานคน
แผนการพัฒนาหรือแกไข สวนที่เกี่ยวของในการ
ปญหา
ขับเคลื่อนประเด็นฯ การ
3 มีการกําหนดเปาหมาย พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
การดูแลกลุมเปราะบางตาม และดูแลกลุมเปราะบาง
บริบทของพื้นที่
4.ทุกอําเภอมีการประเมิน
ตนเองตามแบบการ
ประเมินUCCARE และ
วางแผนการพัฒนารวมกับ
จังหวัด
วิธีการประเมินผล :
1.มีการกําหนดประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อยางนอย 2 ประเด็น
2.มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมเปราะบางที่ชัดเจน
3.มี ค ณะทํ า งานในการขั บ เคลื่ อนประเด็ น ที่ กํา หนด และมี ก ารบริ ห ารจั ด การบู ร ณาการ
ทรัพยากรของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการดูแลกลุมเปราะบาง
4.มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากร (คน เงิน ของ ความรู ขอมูล) ที่เปนรูปธรรมชัดเจน

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

5.มีการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตามองคประกอบ UCCARE โดยการ
ประเมินตนเองและผูเยี่ยมระดับจังหวัดและเขต
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
2.คูมือประกอบการพิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
3.คูมือแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
4.แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
878 อําเภอ

รอยละ
(อําเภอ)

รอยละ 50.7
(445อําเภอ)

รอยละ 66.28
(582อําเภอ)

รอยละ 71.41
(627อําเภอ)

1. นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ
ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901933 โทรศัพทมือถือ : 0819230536
โทรสาร :02 590 1937
E-mail : swiriya04@yahoo.com
2. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
รองผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901933 โทรศัพทมือถือ : 0819230536
โทรสาร : 02 590 1937
E-mail : peed.pr@gmail.com
หนวยงานประมวลผลและ สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทําขอมูล(ระดับ
สวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการรายงานผล 1. นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร
รองผูอํานวยการสํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
การดําเนินงาน
โทรศัพทที่ทํางาน : 02 5901933 โทรศัพทมือถือ : 0819230536
โทรสาร : 02 590 1937
E-mail : peed.pr@hotmail.com
2. นางเอื้อมพร จันทรทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โทรศัพทที่ทํางาน : 02-5901933 โทรศัพทมือถือ : 0863541961
โทรสาร :02-5901937
E-mail : auam.moph@gmail.com
สํานักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เปาหมาย/ตัวชี้วัด (Health Outcome)
รอยละ75 ของอําเภอผานเกณฑการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พชอ.ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุมเปราะบาง จํานวน 10 ลาน
เปาหมาย/ตัวชี้วัด (Service outcome)
การใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในการแกไขปญหาระดับพื้นที่ อยางนอย 2
เรื่องและดูแลกลุมเปราะบาง โดยใชเกณฑตามบริบทพื้นที่
เอกสารแนบทาย
แนวทางการประเมินคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ตามองคประกอบ UCCARE ประกอบดวย
1. การทํางานเปนทีม (Unity Team) หมายถึงการทํางานรวมกันของคณะกรรมการ พชอ.
2. การใหความสําคัญกับประชาชนกลุมเปาหมาย (Customer Focus) เพื่อทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
3. การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขาย (Community participation)
4. การชื่นชมและใหคุณคา (Appreciation) หมายถึงการทํางานอยางมีคุณคา
5. การแบงปนทรัพยากร และการพัฒนาคณะกรรมการ พชอ. (Resource sharing and human
development)
6. การแกไขปญหา/การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามบริบทของพื้นที่ (Essential care )
ระดับ
ความหมาย
1 มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดําเนินการ
(แนวทาง ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก วัตถุประสงคเปนอยางไร, แผนขั้นตอนเปนอยางไร และตัววัด
เปาหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเปนอยางไร)
2 มีการขยายการดําเนินการเพิ่มขึ้น แตยังไมครอบคลุม
3 ดําเนินการอยางเปนระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญและ/หรือ มีการ
ดําเนินการครอบคลุม
(ระบบ หมายถึง สามารถทําซ้ําได มีขั้นตอนชัดเจน)
(การดําเนินการ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ทําไดครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไมอยางไร, คนที่
ไดรับมอบหมายทําหนาที่ทุกคนหรือไมอยางไร และคนที่ทําทําอยางมุงมั่นหรือไมอยางไร)
4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใชขอมูลจริงและมีการเรียนรูเพื่อปรับพัฒนาใหดีขึ้น
(การเรียนรู ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ผลลัพธตรงเปาหรือไมอยางไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ไดรับ
หรือไมอยางไร และมีการนําบทเรียนไปปรับปรุงหรือไมอยางไร)
5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหมเขาสูระบบงานหลักขององคกร เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนองตอ
เปาหมาย/พันธกิจองคกร
(การบูรณาการ ประกอบด วย 3 องค ประกอบ ไดแก ความสอดคลองของเปา แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความ
สอดคลองกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวของ และความสอดคลองกับเปาหมายของเครือขายบริการปฐมภูมิ)

Customer Focus

Unity Team

UCCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ
มีแนวทางที่จะทํางาน
รวมกันและ
ดําเนินงานตามหนาที่
ในสวนที่รับผิดชอบ

มีการกําหนด
กลุมเปาหมายอยาง
ชัดเจนและเหมาะสม
กับบริบทของพื้นที่

2 ขยายการ
ดําเนินการ

3 ดําเนินการเปนระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู

5 บูรณาการ

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ

มีการทํางานรวมกัน
เปนทีมในบาง
ประเด็น
และ/หรือ มีภาคี
ภาคสวนรวมดวย

มีการทํางานรวมกันเปน
ทีม (cross functional)
ระหวางฝายคิดวางแผน
และดําเนินการรวมกัน
โดยมีภาคีภาคสวนรวม
ดวยบางสวน

มีการทํางานรวมกัน
เปนโครงขายทีม
เดียวกัน ทั้งแนวตั้ง
และแนวราบ (fully
integrate)
โดยมี ภาคีทุกภาค
สวนรวมดวย

ชุมชน ภาคีภาคสวน
ตางๆ รวมเปนทีม
ในทุกประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

การทํางานเปนทีมของ
คณะกรรมการ พชอ. หมายถึง
การทํางานรวมกันของ
คณะกรรมการ พชอ.
ประกอบดวย ภาครัฐ (สวน
ทองถิ่นและทองที่) ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ที่มี
นายอําเภอเปนประธานและ
สาธารณสุขอําเภอเปน
เลขานุการ

มีการรับรูและเขาใจ
ความตองการ ของ
ประชาชน
กลุมเปาหมายที่
หลากหลาย อยาง
นอยในกลุมที่มี
ปญหามากที่สุด

มีการรับรูและเขา
ใจความตองการของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย
ครอบคลุมประชากร
สวนใหญ และนํามา
แกไข ปรับปรุง

มีการเรียนรูและ
พัฒนาการรับรู
ความตองการของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย ให
สอดคลอง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ความตองการของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย ถูก
นํามาบูรณาการกับ
ระบบตางๆ จนทําให
ประชาชน
กลุมเปาหมาย
เชื่อมั่น ศรัทธา
ผูกพัน และมีสวน
รวม

ความตองการของประชาชน
กลุมเปาหมาย หมายถึง
ประเด็นปญหาหรือประเด็น
พัฒนา ที่ประชาชน
กลุมเปาหมายจําเปนตองไดรับ
การแกไข

Appreciation

Community Participation

UCCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มให
ชุมชน และภาคีภาค
สวน มีสวนรวมใน
การดําเนินงาน

มีแนวทางหรือวิธีการ
ที่ชัดเจน หรือเริ่ม
ดําเนินการในการ
ดูแล พัฒนา และ
สรางความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการ
พชอ.

2 ขยายการ
ดําเนินการ

3 ดําเนินการเปนระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู

5 บูรณาการ

ดําเนินการใหชุมชน
และภาคีภาคสวน
รวมรับรู รวม
ดําเนินการในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ในงานทีห่ ลากหลาย
และขยายวงกวาง
เพิ่มขึ้น

ชุมชน และภาคีภาคสวนมี
สวนรวมคิด รวม
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเปนระบบ และมี
การขยายวงไดคอนขาง
ครอบคลุม

ชุมชน และภาคีภาค
สวนรวมคิด รวม
วางแผน รวม
ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมี
การทบทวน เรียนรู
ปรับปรุงกระบวนการ
มีสวนรวมให
เหมาะสมมากขึ้น

ชุมชน และภาคีภาค
สวนรวมดําเนินการ
อยางครบวงจร
รวมทั้งการ
ประเมินผล จนรวม
เปนเจาของการ
ดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต

มีการขยายการ
ดําเนินการตาม
แนวทางหรือวิธีการ
ในการดูแล พัฒนา
และสรางความพึง
พอใจของบุคลากร
เพิ่มขึ้น

ดําเนินการตามแนวทาง
หรือวิธีการดูแลพัฒนา
และสรางความพึงพอใจ
และความผูกพัน
(engagement) ของ
คณะกรรมการ พชอ.ให
สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่

คณะกรรมการ พชอ.
มีการเรียนรู ทบทวน
กระบวนการดูแล
พัฒนา และสราง
ความผูกพันของ
คณะกรรมการ พชอ.
ใหสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่

สรางวัฒนธรรม
เครือขายให
คณะกรรมการ
พชอ. มีความสุข
ภูมิใจ รับรูคุณคา
และเกิดความผูกพัน
ในงานรวมกัน

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ

ความผูกพัน (engagement)
หมายถึง การที่คณะกรรมการ
พชอ.มีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานในหนาที่ และ
งานที่ไดรับมอบหมาย ดวย
ความมุงมั่นเพื่อใหบรรลุ
พันธกิจที่กําหนดไว

Essential Care

Resources Sharing and
Human Development

UCCARE

1 เริ่มมีแนวทาง
และ/หรือ เริ่ม
ดําเนินการ
มีแนวทาง หรือเริ่มวาง
แผนการใชทรัพยากร
รวมกัน และ พัฒนา
คณะกรรมการ พชอ.
รวมกัน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

มีแนวทาง หรือเริ่ม
ดําเนินการจัดระบบการ
แกไขปญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
กลุมเปาหมาย ตาม
บริบทของพื้นที่

2 ขยายการ
ดําเนินการ

3 ดําเนินการเปนระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู

5 บูรณาการ

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ

มีการดําเนินการ
รวมกัน ในการใช
ทรัพยากร และ
พัฒนา
คณะกรรมการพชอ.
รวมกัน ในบาง
ประเด็น หรือบาง
ระบบ

มีการจัดการทรัพยากร
และพัฒนา
คณะกรรมการ พชอ.
รวมกันอยางเปนระบบ
และครอบคลุม ตาม
บริบท และความจําเปน
ของพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
ใหบรรลุตามเปาหมาย

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงการจัดการ
ทรัพยากร และ
พัฒนาคณะกรรมการ
ใหเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Resourceหมายถึง คน เงิน
ของ ความรู รวมทั้งขอมูล ซึ่ง
เปนปจจัยนําเขา (input) ของ
การทํางานรวมกัน

มีการจัดระบบการ
แกไขปญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
บริบท ตามความ
ตองการของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย
บางสวน โดยเฉพาะ
กลุมที่มีปญหามาก

มีการจัดระบบการแกไข
ปญหา/พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตามบริบท ตาม
ความตองการของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย
ที่ครอบคลุม

มีการเรียนรู ทบทวน
การจัดระบบการ
แกไขปญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต มีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม สอดคลอง
มากขึ้น

มีการจัดการ
ทรัพยากรรวมกัน
โดยยึดเปาหมาย
ของคณะกรรมการ
พชอ. (ไมมีกําแพง
กั้น) และมีการใช
ทรัพยากรจาก
ชุมชน สงผลใหเกิด
ระบบสุขภาพชุมชน
ที่ยั่งยืน
มีการจัดระบบการ
แกไขปญหา/พัฒนา
คุณภาพชีวิต แบบ
บูรณาการรวมกับ
ประชาชน ชุมชน
ภาคีภาคสวนที่
เกี่ยวของ

Essential Care หมายถึง
การแกไขปญหาหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหประชาชน
กลุมเปาหมาย สอดคลองกับ
บริบทของชุมชน และเปนไป
ตามศักยภาพของ
คณะกรรมการ พชอ.

