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เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2560
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

1. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
1.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพอําเภอ(DHS)
31. ร้อยละของอําเภอที่มี District Health System (DHS) คุณภาพ
1. จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เป็ น ต้ น แบบของการจั ด การเมื อ งสุ ข ภาพดี ข องประเทศที่ ป ระสบ
ความสําเร็จในการสร้างสังคมสุขภาพบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน และการมี
พันธสัญญาเชิงนโยบายอย่างเข้มแข็ง
๑. สร้าง สังคมสุขภาพบนฐานการผสานพลังของการมีส่วนร่วมของ ภาคีทุกภาคส่วนใน
ระดับนโยบาย และการมีพันธสัญญาเชิงพื้นที่อย่างเข้มแข็งในการร่วมจัดสรรทรัพยากร
และร่วมขับเคลื่อนวาระสุขภาพจังหวัด“คนบุรีรัมย์กินเพื่อสุขภาพดี เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
สุขภาพดีเป็นหน้าที่ของทุกคน"
31. ร้อยละ ของอําเภอ DHS-PCA ผ่านระดับ 4 ขึ้นไป
ร้อยละ 100
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๑.๐๐๐๐
ประเภท KPI
 Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คํานิยาม
ระบบสุขภาพอําเภอ (District Health System : DHS) เป็นระบบการทํางานด้านสุขภาพระดับอําเภอ
ร่วมกัน กับทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้
ส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกันโดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของประชาชน
ระบบบริการปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการปฐมภูมิ ทีมีการให้บริการเป็นแบบผสมผสานองค์รวม และต่อเนื่อง
ทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสร้างสุขภาพ บริการควบคุมป้องกันโรค และปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการรักษาพยาบาล และฟื้นฟู
สมรรถภาพ สนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บ้าน และที่ชุมชน และ
เชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยมีประชากรที่เป็น
เป้าหมายในการให้บริการ (Catchments Population) และผู้ให้บริการโดยทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)
ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง ประชาชน ครอบครัว หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ (NGO)
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีทุกภาคส่วน
คุณภาพ หมายถึง มีผลการดําเนินการ ดังนี้
1. มีระบบสุขภาพระดับอําเภอ (District Health System : DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน
และท้องถิ่น ตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ ที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุก
ข้อ หรือตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทาง DHS - PCA ดําเนินงานตามกระบวนการ UCCARE ดังนี้
1. การทํางานร่วมกันในระดับอําเภอ (Unity District Health Team)
2. ประชาชนและผู้รับบริการ ได้รับบริการตามความจําเป็น (Customer Focus)
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของชุมชน (Community Participation)
4. การทํางานจนเกิดคุณค่าทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation)
5. การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (Resource Sharing and Human Development)
6. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จําเป็น (Essential Care)
2. มีการจัดการ ให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทั้ง Acute และ Chronic Care
1. มีการดําเนินการ ให้มีทีมหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล พัฒนาการ
เด็ก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ จิตเวช
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2. มีการจัดการ ให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกันเพื่อเพิม่ การเข้าถึงบริการทั้ง Acute และ Chronic care ไม่น้อย
กว่า ๕ เรื่อง (ศูนย์เด็กคุณภาพ/ เด็กจมน้ํา/ วัยรุ่น/ อุบัติเหตุทางถนน/ Long Term care)
อําเภอ หมายถึง เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอําเภอเป็นหัวหน้าปกครอง และเป็นผู้นําในการ
ทํางานร่วมกับท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน
ร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บา้ น ตําบล อําเภอ เป็นเป้าหมายร่วมกันภายใต้บริบท
ของแต่ละพื้นที่
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. คณะกรรมการ DHS-PCA ระดับอําเภอ ประเมินตนเองเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
2. คณะกรรมการ DHS-PCA ระดับจังหวัด ประเมิน เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2560
3. คณะกรรมการ DHS-PCA ระดับเขต ประเมิน เดือน เมษายน – มิถุนายน 2560
สุ่มประเมินจาก 4 จังหวัดๆละ 3 อําเภอๆละ 2 รพ.สต. (ไม่ซ้ํากับอําเภอเป้าหมาย ปี 2558-2559)
ขั้นตอนการเยี่ยมเสริมพลัง ดังนี้
1.เตรียมความพร้อมของทีม Overview ภาพรวมของการลงเยี่ยมสํารวจเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอําเภอ
ออกแบบการเก็บข้อมูลร่วมกัน และจัดทีมในการเก็บข้อมูล
2.ฟังบรรยายภาพรวมของการดําเนินงานเครือข่ายระบบสุขภาพอําเภอและแลกเปลี่ยนซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ได้แก่
3.1 พื้นที่โรงพยาบาลชุมชน
กลุ่มที่ 1 : ทีมบริหาร CUP (คุยกับผู้บริหาร CUP แกนนํา CUP)
กลุ่มที่ 2 : ทีมบริการ (คุยกับหัวหน้าฝ่ายที่เกีย่ วข้องในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาล) และคุยกับผู้ปว่ ย
และญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลและสังเกตการณ์ให้บริการ (ไม่เป็นทางการ)
กลุ่มที่ 3 : ทีมชุมชน (ลงชุมชน รอบๆ โรงพยาบาล หรือ PCU ของโรงพยาบาล (ถ้ามี)
3.2 พื้นที่ รพ.สต แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2
กลุ่มที่ 1 : พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. (ผอ.รพ./เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง)
กลุ่มที่ 2 : แกนนํา (ผู้นําชุมชน/ ท้องถิ่น/ อสม.)
กลุ่มที่ 3 : ลงชุมชน (พูดคุยกับชาวบ้าน, เยี่ยมผู้ป่วย, ญาติ, พระ, โรงเรียน และกลุม่ ต่างๆ ในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) แบบไม่เป็นทางการ
แหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. CUP Profile DHS-PCA
2. สรุปผลการดําเนินงาน ODOP อย่างน้อย ๕ เรื่อง (ศูนย์เด็กคุณภาพ/ เด็กจมน้ํา/ วัยรุ่น/ อุบัติเหตุทางถนน/
Long Term care)
3. สรุปการจัดโครงสร้าง การพัฒนาศักยภาพ และผลการดําเนินงานของ ทีมหมอครอบครัวอย่างน้อย 5 เรื่อง
ได้แก่ ผูส้ ูงอายุตดิ เตียง ผู้พิการทีต่ ้องได้รับการดูแล พัฒนาการเด็ก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
จิตเวช
4. แบบรายงานประเมินตนเอง DHS – PCA ระดับอําเภอ
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 และรอบที่ ๒
กิจกรรมดําเนินงาน
31. ร้อยละ ของอําเภอ DHS-PCA ผ่านระดับ
4 ขึ้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน
๒
๓
๔
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๙๕

๑
80

๕
๑๐๐

คําสําคัญและนิยามปฏิบัติการ ตาม UCCARE
ทีมสุมภาพ (Heath Team) หมายถึง
1. ทีมภายในหน่วยงานเดียวกัน(ทีม รพ. กับ รพ., ทีม รพ.สต. กับ ทีม รพ.สต.
2. ทีมระหว่างหน่วยงาน (ทีม รพ. กับทีม รพ.สต.)
3. ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ และ หรือ ทีมข้ามสายงาน (ภาคี ภาคส่วนต่างๆ)
ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ(Health Need) หมายถึง ประเด็นปัญหา หรือ ประเด็นพัฒนา ที่
ประชาชนและผู้รับบริการจําเป็นต้องได้รับโดยหมายรวมทั้งในส่วนของ Felt need (เช่นการรักษา ฟื้นฟู) และ unfelt
need(เช่น ส่งเสริม ป้องกัน)
ความผูกพัน (Engagement) หมายถึง การที่บุคลากรมีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ และใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุง่ มั่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร
Resource หมายถึง คน เงิน ของ ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยนําเข้า (input) ของการทํางาน
Essential Care หมายถึง บริการด้านสุขภาพที่จําเป็นสําหรับประชาชน โดยสอดคล้อง กับบริบทของชุมชน และ
เป็นไปตามศักยภาพของภาคีเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
แนวทางการให้คะแนน
ที่
องค์ประกอบ
๑ การทํางานร่วมกัน
ในระดับอําเภอ
(Unity District
Health Team)

ขั้นที่
1
2
3
4
5

๒

ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ได้รับ
บริการตามความ
จําเป็น(Customer
Focus)

1
2
3
4
5

ระดับการพัฒนา ๕ ขั้น
มีแนวทางที่จะทํางานร่วมกัน และดําเนินงานตามหน้าที่ในส่วนที่รับผิดชอบ
มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมในบางประเด็นและ/หรือมีภาคีภาคส่วน ร่วมด้วย
Cross Functional เป็นทีมระหว่างฝ่ายคิดวางแผนและดําเนินการร่วมกันโดยมี
ภาคีภาคส่วน ร่วมด้วยบางส่วน
Fully Integrate เป็นโครงข่ายทีมเดียวกันทั้งแนวตั้ง และแนวราบ โดยมีภาคี
ภาคส่วน ร่วมด้วย
ชุมชน ภาคีภาคส่วนต่างๆ ร่วมเป็นทีม กับเครือข่ายสุขภาพ ในทุกประเด็น
สุขภาพ
มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผูร้ ับบริการเป็น
แบบ reactive
มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผูร้ ับบริการที่
หลากหลายอย่างน้อยในกลุม่ ที่มีปญ
ั หาสูง
มีช่องทางในการรับรู้และเข้าใจความต้องการของประชาชนและผูร้ ับบริการแต่
ละกลุม่ ประชากรส่วนใหญ่ และนํามาแก้ไขปรับปรุงระบบงาน
มีการเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการรับรู้ ความต้องการของประชาชนแต่ละกลุ่ม
ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความต้องการของประชาชน และผู้รับบริการถูกนํามาบูรณาการกับระบบงาน
ต่างๆ จนทําให้ประชาชนเชื่อมมั่น ศรัทธา ผูกพันและมีส่วนร่วมกับเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ
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ที่
๓.

องค์ประกอบ
การมี ส่ ว น ร่ ว มขอ ง
ภ าคี เค รื อ ข่ าย ข อ ง
ชุมชน
(Community
Participation)

ขั้นที่
1
2
3
4
5

๔

การทํางานจนเกิด
คุณค่าทั้งกับ
ผู้รับบริการและตัวผู้
ให้บริการเอง
(Appreciation)

1
2
3
4
5

๕

การแบ่งปันทรัพยากร
และการพัฒนา
บุคลากร
(Resource Sharing
and Human
Development)

1
2
3
4
5

๖

การให้บริการสุขภาพ
ตามบริบทที่จําเป็น
(Essential Care)

๑
๒
๓
๔
๕

ระดับการพัฒนา ๕ ขั้น
มีแนวทางหรือเริ่มให้ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสุขภาพ
ดําเนินการให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมรับรู้ ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพในงานที่
หลากหลายและขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น
ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ กับ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิและมีการขยายวงได้ค่อนข้างครอบคลุม
ชุมชนและเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการด้านสุขภาพและมีการ
ทบทวน เรียนรู้ ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมมากขึ้น
ชุมชนและเครือข่าย ร่วมดําเนินการอย่างครบวงจร รวมทั้งการประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้าของการดําเนินงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
มีแนวทางหรือวิธีการที่ชัดเจน หรือเริ่มดําเนินการในการดูแลพัฒนาและสร้างความพึง
พอใจของบุคคลากร
มีการขยายการดําเนินการ ตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแลพัฒนาและสร้างความ
พึงพอใจของบุคลากรเพิ่มขึ้น ในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่ละระดับ
ดําเนินการ ตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแลพัฒนาและสร้างความพึงพอใจ และ
ความผูกพัน(Engagement) ของบุคลากร ให้สอดคล้องกับภารกิจที่จําเป็นอย่างเป็น
ระบบ
เครือข่ายสุขภาพมีการเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดูแล พัฒนา และสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับบริบท
สร้างวัฒนธรรมเครือข่ายให้บุคลากรมีความสุข ภูมิใจ รับรู้คุณค่าและเกิดความผูกพัน
ในงานของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
มีแนวทางหรือเริ่มวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
มีการดําเนินการร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากรและพัฒนาบุคลกรในบางประเด็นหรือบาง
ระบบ
มีการจัดการทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ตาม
บริบทและความจําเป็นของพื้นที่เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่าย
สุขภาพ
มีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดเป้าหมายของเครือข่ายสุขภาพ(ไม่มีกําแพงกั้น)
และมีการใช้ทรัพยากรจากชุมชน ส่งผลให้เกิดระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
๑. มีแนวทางหรือเริ่มดําเนินการจัดระบบดูแลสุขภาพพื้นฐานที่จําเป็นในแต่ละกลุ่ม
ตามบริบทของชุมชน
๒. มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท ตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน
และชุมชนบางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาสูง
๓. มีการจัดระบบดูแลสุขภาพตามบริบท ตามความต้องการของผู้รับบริการ ประชาชน
แต่ละกลุ่ม และชุมชนที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่
๔. มีการเรียนรู้ ทบทวน การจัดระบบดูแลสุขภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การดูแลสุขภาพที่เหมาะสม สอดคล้องมากขึ้น
๕. มีการจัดระบบดูแลสุขภาพอย่าง บูรณาการร่วมกับประชาชน ภาคีภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องส่งผลให้ประชาชนมีสถานะสุขภาพดี
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การแปลผลการประเมิน
ระดับ 5 = บูรณาการ : ทั้ง 6 องค์ประกอบ มีระดับการพัฒนา ขั้นที่ 5
ระดับ 4 = เรียนรู้ : ทั้ง 6 องค์ประกอบ มีระดับการพัฒนา ขั้นที่ 4 ขึ้นไป
ระดับ 3 = ดําเนินการเป็นระบบและ หรือครอบคลุม : ทั้ง 6 องค์ประกอบ มีระดับการพัฒนา ขั้นที่ ๓ ขึ้นไป
ระดับ 2 = ขยายการดําเนินการ : มีบางองค์ประกอบ มีระดับการพัฒนา ขั้นที่ 2 ขึ้นไป
ระดับ 1 = เริ่มมีแนวทางและ หรือเริ่มดําเนินการ : มีบางองค์ประกอบ มีระดับการพัฒนา ขั้นที่ 1 ขึ้นไป
หมายเหตุ : ทุกระดับ ต้องมีการดําเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ดังนี้
1. มีการดําเนินการ ให้มีทีมหมอครอบครัว เพื่อดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล พัฒนาการ
เด็ก ผู้ป่วยระยะสุดท้าย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ จิตเวช
2. มีการจัดการ ให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกันเพื่อเพิม่ การเข้าถึงบริการทั้ง Acute และ Chronic care ไม่น้อย
กว่า ๕ เรื่อง (ศูนย์เด็กคุณภาพ/ เด็กจมน้ํา/ วัยรุ่น/ อุบัติเหตุทางถนน/ Long Term care)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
31.1 จํานวนอําเภอ DHS-PCA ผ่านระดับ ๓
31.2 จํานวนอําเภอ DHS-PCA ผ่านระดับ ๔

หน่วยวัด
แห่ง
แห่ง

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑๓
๗
๑๐
๑๖

ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางปาริชาติ เดี่ยวพานิช
โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 4461 1562 ต่อ 124, 125

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์มือถือ 08 1966 5047

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางสาวเบญญา ลวกไธสง
โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 4461 1562 ต่อ 124, 125
นางสาวพัทธ์ชนก พุทธมนสิงห์
โทรศัพท์ที่ทํางาน 0 4461 1562 ต่อ 124, 125

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์มือถือ 08 1876 4980
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์มือถือ 088-0557056
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