ตัวชี้วัด
คำนิยำม

เกณฑ์เป้ำหมำย
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย
วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รำยกำรข้อมูล 1
รำยกำรข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลำประเมินผล

10. ร้ อ ยละของอ ำเภอที่ มี District Health System (DHS) ที่ เ ชื่ อ มโยงระบบ
บริกำรปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ
ระบบสุขภำพระดับอำเภอ (District Health System : DHS) หมายถึง ระบบการ
ทางานด้านสุขภาพระดับอาเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากร
ภายใต้ บ ริ บ ทของพื้ น ที่ ผ่ า นกระบวนการชื่ น ชม และการจั ด การความรู้ ส่ งเสริม ให้
ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมีเป้าหมายร่วมเพื่อสุขภาวะของ
ประชาชน
คุณภำพ หมายถึง มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. มีระบบสุขภาพระดับอาเภอ (District Health System :DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภู มิกับ ชุมชนและท้ องถิ่น ตามองค์ป ระกอบ UCARE และมีผลลัพ ธ์การ
พัฒ นาระบบสุขภาพระดับอาเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่
ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามแนวทางการพัฒนา DHS – PCA (ตามเอกสารแนบท้าย)
2. มีการจัดการให้มีการดูแลสุขภาพร่วมกัน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทั้ง Acute &
Chronic care ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง (essential care เช่น อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ
การเยี่ยมบ้าน Home care & LTC บริการแพทย์แผนไทย สุขภาพจิตชุมชน การฟื้นฟู
สุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เป็นต้น)
ระบบบริกำรปฐมภูมิ หมายถึง ระบบบริการระดับปฐมภูมิที่มีการให้บริการเป็นแบบ
ผสมผสานองค์รวมและต่อเนื่องทั้งบริการเชิงรุกเพื่อสร้างสุขภาพ บริการควบคุมป้องกัน
โรคและปัญหาที่คุกคามสุขภาพ บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุน
ระบบการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว มีระบบการดูแลสุขภาพที่บ้านและที่ชุมชน
และเชื่อมโยงกับระบบบริการระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบมีคุณภาพและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ป ระชากรที่ เ ป็ น เป้ า หมายในการให้ บ ริ ก าร (catchments
population) และผู้ให้บริการเป็นทีมสุขภาพ
ชุมชนและท้องถิ่น หมายถึง ประชาชน ครอบครัว หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
องค์กรอิสระ (NGO) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
อำเภอ หมายถึง อาเภอที่มีโรงพยาบาล (รพศ.,รพท.,รพช.) ไม่นับรวมอาเภอที่ไม่มี
โรงพยาบาลในพื้นที่ จานวน 856 แห่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
อาเภอที่มี District Health System (DHS)
สารวจประเมินโดยสานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สานักงานสาสาธารณสุขอาเภอ/โรงพยาบาล
A= จานวนอาเภอที่มี District Health System (DHS) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
B= จานวนอาเภอที่มี District Health System (DHS) จานวน 856 แห่ง
(A/B) x 100
ทุก 6 เดือน
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน

Baseline data

หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
ร้อยละของอาเภอที่มี ร้อยละ
30.53
50.00
อยู่ระหว่าง
District Health
(255 แห่ง) (428 แห่ง) ดาเนินการรวบรวม
System (DHS) ที่
ข้อมูล
เชื่อมโยงระบบบริการ
ปฐมภูมิกับชุมชนและ
ท้องถิ่นอย่างมี
คุณภาพ

เกณฑ์กำรประเมิน :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
มีการประเมินตนเอง โดยใช้ มีกระบวนการแก้ไขปัญหา มีกระบวนการแก้ไขปัญหา มีอาเภอที่ผ่าน DHS คุณภาพ
แนวทางการพัฒนา DHS – สุขภาพของแต่ละพื้นที่
สุขภาพของแต่ละพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
PCA และมีแผนการ
ตามบริบท ไม่น้อยกว่า
ตามบริบท ไม่น้อยกว่า
ดาเนินการ
3 เรื่อง /อาเภอ
3 เรื่อง /อาเภอ
วิธีกำรประเมินผล :

เอกสำรสนับสนุน :
ผู้ให้ข้อมูลทำงวิชำกำร /
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด
หน่วยงำนประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลำง)

1. มีการประเมินตนเอง (Self- Assessment) โดยใช้แนวทางการพัฒนา DHS – PCA
2. มีแผนการดาเนินงานที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ รวมถึงการบูรณาการ
จัดบริการใน 5 กลุ่มวัย และการบูรณาการร่วมกับการพัฒนาระบบบริการ (Service
Plan)
3. มีการดาเนินการตามแผน โดยมีระบบบริหารจัดการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่าอาเภอละ 3 เรื่อง และมีโครงสร้างทีมหมอ
ครอบครัวระดับอาเภอ/ระดับตาบล/ระดับอาเภอ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผู้พิการที่
ต้องได้รบั การดูแล ผู้ป่วย palliative care และเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ต้องได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ
4. มีการประเมินตามองค์ประกอบ UCCARE และมีผลลัพธ์การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ
อาเภอที่ สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุ กข้อหรือตั้ งแต่ระดั บสามขึ้นไปทุ กข้อ ตาม
แนวทางการพัฒนา DHS – PCA โดยผู้เยี่ยมระดับจังหวัด/ระดับเขต (External Audit)
1. หนังสือการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอาเภอ (รสอ.) ฉบับประเทศไทย
2. หนังสือเสริมคุณค่าปฐมภูมิด้วยระบบสุขภาพระดับอาเภอ (รสอ.)
3. หนังสือทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)
1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพท์มือถือ 089 829 6254
2. นางลดาวัลย์ นกหมุด
โทรศัพท์มือถือ 081 273 1010
3. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์มือถือ 081 747 2052
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู้รำยงำนผลกำรดำเนินงำน 1. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
โทรศัพท์มือถือ 089 829 6254
2. นางลดาวัลย์ นกหมุด
โทรศัพท์มือถือ 081 273 1010
3. นางสมสินี เกษมศิลป์
โทรศัพท์มือถือ 081 747 2052
สานักบริหารการสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารแนบท้าย
1.ตามองค์ประกอบ UCARE ดังนี้
1. การทางานร่วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team)
2. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน (Community participation)
3. การทางานจนเกิดคุณค่า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้บริการเอง (Appreciation)
4. การแบ่งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)
5. การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จาเป็น (Essential care )
2. แนวทางการพัฒนาDHS – PCA
1 มีแนวทางที่ชัดเจน และ/หรือ เริ่มดาเนินการ
(แนวทำง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เป็นอย่างไร, แผนขั้นตอนเป็นอย่างไร และตัววัด
เป้าหมาย วิธีการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร)
2 มีการขยายการดาเนินการเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุม
3 ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และ/หรือ มีการทบทวน ประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สาคัญและ/หรือ มีการ
ดาเนินการครอบคลุม
(ระบบ หมายถึง สามารถท้าซ้้าได้ มีขั้นตอนชัดเจน)
(กำรดำเนินกำร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ท้าได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนหรือไม่อย่างไร, คนที่
ได้รับมอบหมายท้าหน้าที่ทุกคนหรือไม่อย่างไร และคนที่ท้าท้าอย่างมุ่งมั่นหรือไม่อย่างไร)
4 มีการทบทวน ประเมินผลและปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริงและมีการเรียนรู้เพื่อปรับพัฒนาให้ดีขึ้น
(กำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลลัพธ์ตรงเป้าหรือไม่อย่างไร, มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่
ได้รับหรือไม่อย่างไร และมีการน้าบทเรียนไปปรับปรุงหรือไม่อย่างไร)
5 มีการบูรณาการการพัฒนาใหม่เข้าสู่ระบบงานหลักขององค์กร เริม่ เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และตอบสนอง
ต่อเป้าหมาย/พันธกิจองค์กร
(กำรบูรณำกำร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสอดคล้องของเป้า แผน ปฏิบัติ วัด ปรับ, ความ
สอดคล้องกับกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้อง และความสอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ)
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Customer Focus

Unity Team

UCARE

1 เริ่มมีแนวทำง
และ/หรือ เริ่ม
ดำเนินกำร
มีแนวทางที่จะทางาน
ร่วมกันและดาเนินงาน
ตามหน้าที่ในส่วนที่
รับผิดชอบ

2 ขยำยกำร
ดำเนินกำร

3 ดำเนินกำรเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู้

5 บูรณำกำร

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร

มีการทางานร่วมกัน cross functional เป็น fully integrateเป็น ชุมชน ภาคีภาคส่วน
เป็นทีมในบางประเด็น team ระหว่างฝ่ายคิด โครงข่ายทีมเดียวกัน ทั้งต่างๆ ร่วมเป็นทีมกับ
และ/หรือ มีภาคีภาค วางแผนและดาเนินการ แนวตั้งและแนวราบ เครือข่ายสุขภาพ
ส่วนร่วมด้วย
ร่วมกัน โดยมีภาคีภาคส่วน โดยมีภาคีภาคส่วนร่วม ในทุกประเด็นสุขภาพ
ร่วมด้วยบางส่วน
ด้วย
สาคัญ

ทีมสุขภำพ (Health Team)
หมายถึง ทีมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.สต.
กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่าง
หน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.),
ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบ และ/
หรือ ทีมข้ามสายงาน (ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ)
มีช่องทางในการรับรู้ มีช่องทางในการรับรู้ มีช่องทางการรับรู้และเข้า มีการเรียนรู้และพัฒนา ความต้องการของ ควำมต้องกำรของประชำชนและ
และเข้าใจ ความ
และเข้าใจความ
ใจความต้องการของ
ช่องทางการรับรู้
ประชาชนและ
ผู้รับบริกำร(Health Need )
ต้องการของประชาชน ต้องการ ของ
ประชาชนและผู้รับบริการ ความต้องการของ
ผู้รับบริการ ถูกนามา หมายถึง ประเด็นปัญหาหรือ
และผู้รับบริการเป็น ประชาชนและ
แต่ละกลุ่ม ครอบคลุม ประชาชนแต่ละกลุ่ม บูรณาการกับ
ประเด็นพัฒนา ที่ประชาชนและ
แบบ reactive
ผู้รับบริการ
ประชากรส่วนใหญ่ และ ให้สอดคล้องและมี
ระบบงานต่างๆ จนทาผู้รับบริการจ้าเป็นต้องได้รับโดย
ที่หลากหลาย
นามาแก้ไข ปรับปรุง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ประชาชน เชื่อมั่น หมายรวมทั้งในส่วนของ felt
อย่างน้อยในกลุ่มที่มี ระบบงาน
ศรัทธา ผูกพัน และมี need (เช่น การรักษาฟื้นฟู)
ปัญหาสูง
ส่วนร่วมกับเครือข่าย และ unfelt need (เช่น บริการ
บริการปฐมภูมิ
ส่งเสริมป้องกัน)
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Appreciation

Community Participation

UCARE

1 เริ่มมีแนวทำง
และ/หรือ เริ่ม
ดำเนินกำร
มีแนวทาง หรือเริ่มให้
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานด้าน
สุขภาพ

มีแนวทางหรือวิธีการที่
ชัดเจน หรือเริ่ม
ดาเนินการในการดูแล
พัฒนา และสร้างความ
พึงพอใจของบุคลากร

2 ขยำยกำร
ดำเนินกำร

3 ดำเนินกำรเป็นระบบ
และ/หรือครอบคลุม

4 เรียนรู้

5 บูรณำกำร

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร

ดาเนินการให้ชุมชน ชุมชน และภาคีเครือข่ายมี ชุมชน และภาคี
ชุมชน และภาคี
และภาคีเครือข่าย ส่วนร่วมคิด ร่วมดาเนินการ เครือข่ายร่วมคิด ร่วม เครือข่ายร่วม
ร่วมรับรู้ ร่วม
ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ วางแผน ร่วมดาเนินการ ดาเนินการอย่างครบ
ดาเนินการด้านสุขภาพกับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ด้านสุขภาพ และมีการ วงจร รวมทั้งการ
ในงานที่หลากหลาย และมีการขยายวงได้ค่อนข้าง ทบทวน เรียนรู้
ประเมินผล จนร่วม
และขยายวงกว้าง ครอบคลุม
ปรับปรุงกระบวนการมี เป็นเจ้าของการ
เพิ่มขึ้น
ส่วนร่วมให้เหมาะสม ดาเนินงานเครือข่าย
มากขึ้น
บริการ
ปฐมภูมิ
มีการขยายการ
ดาเนินการตามแนวทาง เครือข่ายสุขภาพมีการ สร้างวัฒนธรรม
ควำมผูกพัน (engagement)
ดาเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพัฒนาและ เรียนรู้ ทบทวน
เครือข่ายให้บุคลากรมี หมายถึง การที่บุคลากรมีความ
หรือวิธีการในการดูแล สร้างความพึงพอใจ และ กระบวนการดูแล
ความสุข ภูมิใจ รับรู้ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานใน
พัฒนา และสร้างความ ความผูกพัน
พัฒนา และสร้างความ คุณค่าและเกิดความ หน้าที่ และในงานที่ได้รับ
พึงพอใจของบุคลากร (engagement) ของ
ผูกพันของบุคลากรให้ ผูกพันในงานของ
มอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้
เพิ่มขึ้นในแต่ละ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ สอดคล้องกับบริบท เครือข่ายบริการปฐม บรรลุพันธกิจขององค์กร
หน่วยงาน หรือใน ภารกิจที่จาเป็นอย่างเป็น
ภูมิ
แต่ละระดับ
ระบบ
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1 เริ่มมีแนวทำง
2 ขยำยกำร
3 ดำเนินกำรเป็นระบบ
4 เรียนรู้
และ/หรือ เริ่ม
ดำเนินกำร
และ/หรือครอบคลุม
ดำเนินกำร
มีแนวทาง หรือเริ่มวาง มีการดาเนินการ
มีการจัดการทรัพยากร และมีการทบทวนและ
แผนการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ในการใช้ พัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างปรับปรุงการจัดการ
ร่วมกัน และ พัฒนา
ทรัพยากร และพัฒนา เป็นระบบและครอบคลุม ทรัพยากร และพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน เพื่อ บุคลากร ในบาง
ตามบริบท และความ
บุคลากร ให้เหมาะสม
สนับสนุนการพัฒนาระบบ ประเด็น หรือบาง จาเป็นของพื้นที่ เพื่อ
และมีประสิทธิภาพ
สุขภาพชุมชน
ระบบ
สนับสนุนให้บรรลุตาม เพิ่มขึ้น
เป้าหมายของเครือข่าย
สุขภาพ
มีแนวทาง หรือเริ่ม
มีการจัดระบบดูแล มีการจัดระบบดูแลสุขภาพ มีการเรียนรู้ ทบทวน
ดาเนินการจัดระบบดูแล สุขภาพตามบริบท ตามบริบท ตามความ
การจัดระบบดูแล
สุขภาพพื้นฐานที่จาเป็นในและตามความต้องการ ต้องการของผู้รับบริการ สุขภาพ และพัฒนา
แต่ละกลุ่ม ตามบริบทของ ของผู้รับบริการ
ประชาชนแต่ละกลุ่ม และ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ชุมชน
ประชาชน และชุมชน ชุมชนที่ครอบคลุม
เกิดการดูแลสุขภาพที่
บางส่วน โดยเฉพาะ ประชากรส่วนใหญ่
เหมาะสม สอดคล้อง
กลุ่มที่มีปัญหาสูง
มากขึ้น

5 บูรณำกำร

คำสำคัญและนิยำมปฏิบัติกำร

มีการจัดการทรัพยากร Resourceหมายถึง คน เงิน ของ
ร่วมกันโดยยึด
ความรู้ รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัย
เป้าหมายของเครือข่าย น้าเข้า (input) ของการท้างาน
สุขภาพ (ไม่มีกาแพง
กั้น) และมีการใช้
ทรัพยากรจากชุมชน
ส่งผลให้เกิดระบบ
สุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
มีการจัดระบบดูแล Essential Careหมายถึง บริการ
สุขภาพอย่างบูรณาการ ด้านสุขภาพที่จ้าเป็นส้าหรับ
ร่วมกับประชาชน ชุมชนประชาชน โดยสอดคล้องกับบริบท
ภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของชุมชน และเป็นไปตาม
ส่งผลให้ประชาชนมี ศักยภาพของเครือข่ายบริการปฐม
สถานะสุขภาพดี
ภูมิ
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