
 

ตัวชี้วัดที ่38 ประชาชนในเขตรับผิดชอบได้รับบริการตามแผน DHS 10 เรื่อง ครอบคลุม Service plan ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค  

เป้าหมาย(เกณฑ์) ร้อยละ 100 ของอ าเภอที่มี District Health System  (DHS) เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภมูิและ
ท้องถิ่น 

ความหมาย / ค านิยาม      -ระบบสุขภาพอ าเภอ(District Health System : DHS) หมายถงึ ระบบการท างานด้านสุขภาพ
ระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคสว่นด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทพื้นที่ผ่านกระบวนการ
ช่ืนชม และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนถึงตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งโดยมี
เป้าหมายเพื่อสุขภาวะของประชาชน 
     -คุณภาพ  หมายถึง  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     1.มีระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS)  ที่เช่ือมระบบบริการปฐมภูมิกับ
ชุมชนและท้องถิ่น  ตามองค์ประกอบ  UCARE  และมีผลลัพธ์การพฒันาระบบสุขภาพระดับอ าเภอที่
สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ  หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ  ตามแนวทางการพัฒนา 
DHS–PCA 
     2.มีการบูรณาการแผนการจัดการใน 5 กลุ่มวัย  และแผนท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบบริการ  
(Service plan)  ในบริบทของการบริการระดับปฐมภมู ิ
     3.มีการจัดการให้มีการดูแลสขุภาพร่วมกัน  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทั้ง  Acute และ  Chronic  
care  ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง (Essential Careเช่น  อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ  การเยี่ยมบ้าน  Home  
care  และ  LTC  บริการแพทย์แผนไทย  สุขภาพจิตชุมชน  การฟืน้ฟูสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก เป็นต้น)   
     4.มีระบบบริหารจัดการ  การแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นท่ี  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     -ชุมชนท้องถิ่น  หมายถึง  ประชาชน  ครอบครัว  หมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  องค์กร
อิสระ  (NGO)  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน  
-   แผน DHS  
-การดูแลสุขภาพตามกลุม่วัย 
-การควบคุมโรค เช่น DHFTB 
-โรคเรื้อรัง  DM/HT  Stoke  Stemi 
-ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
-ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก 
-สุขภาพจิตชุมชน 
-บริการแพทย์แผนไทย 
-ผู้พิการ/ด้อยโอกาส 
-การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

-การเยี่ยมบ้าน HHC , LTC 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ปี 2556  PCA  ขั้น 3  100 % 
ปี 2557  PCA  ขั้น 3 Plus  100 % 
ปี 2556  DHS  ผ่านเกณฑ์บันไดขัน้ 3  100 % 
ปี 2557   1. ผ่านเกณฑ์บันไดขั้น 3 = 18.8 %  
             2. ผ่านเกณฑ์บันไดขั้น 4 = 65.6% 
             3. ผ่านเกณฑ์บันไดขั้น 5= 15.6% 

ประชากรกลุม่เป้าหมาย อ าเภอที่มี District Health System  (DHS) 
แหล่งข้อมลูการจัดเก็บ การส ารวจ 



 

 

สูตรค านวณ 

 

A  =  จ านวนอ าเภอที่มี  DHS  ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
B  =  จ านวนอ าเภอที่มี  DHS  (จ.นครราชสมีา จ านวน  32 อ าเภอ) 
     (A / B) X 100 

เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. มีแผนบูรณาการการจัดบริการใน 5 กลุ่มวัย 
และแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service 
Plan) ในบริบทของการบริการระดับปฐมภมู ิ  
    ได้ 25  คะแนน 
2.  มีระบบบริหารจดัการการแก้ไขปัญหา
สุขภาพระดับพ้ืนท่ีโดยการมีส่วนรว่มของทุก
ภาคส่วน เช่น อบต./เทศบาล ไมน่้อยกว่า  3 
เรื่อง ได ้25  คะแนน 
3.  มีการจัดให้มีการดูแลสุขภาพรว่มกันเพื่อ 
เพิ่มการเข้าถึงบริการ ท้ัง Essential Care เช่น  
อุบัติเหตุฉุกเฉินและส่งต่อ  การเยีย่มบ้าน  
Home  care สุขภาพจิต ฯลฯ ไมน่้อยกว่า 3 
เรื่อง   ได้  25  คะแนน 

1. มีการประเมินตนเอง (self assessment) 
โดยใช้แนวทางการพัฒนา DHS-PCA    
         ได้ 25  คะแนน 
2.  มีการพัฒนาการด าเนินงานตามแนวทาง 
DHS-PCA   โดยบรูณาการ DHS กับ Re -
accredite PCA 3+ พัฒนา   โดยผู้เยี่ยมระดับ
จังหวัด/เขต  (External  Audit)  
                 ได้ 100 คะแนน 
 
 

  
 
มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนากระบวนการเพื่อท าความเข้าใจเรื่อง DHS บูรณาการกับ PCA 
  ให้กับผู้บริหาร 
2.พัฒนา Appreciate Team  ระดับจังหวัด/ระดบัเขต 
3.ลงเยี่ยมส ารวจตามกระบวนการของ Appreciate Team  โดยบูรณาการ DHS กับ 
   Reaccredite PCA 3+ 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคณุภาพบริการ 
 

ผู้ประสานงาน / เบอร์
โทรศัพท์/e-mail 

คุณจักรพงษ์  รวิยะวงศ์  งานพัฒนาบริการปฐมภูมิ  
081 266 3235 , 044 465010 ตอ่ 315  

 


