
แนวทางและการประเมนิพฒันาคุณภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.ติดดาว)  

ประจ าปี 2561 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเสริมพลงั 
ทีมประเมินพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

(รพ.สต.ตดิดาว) ประจ าปี 2561 
วนัที่ 9 – 10 พฤศจกิายน 2560 

ณ โรงแรมปร๊ินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 



การด าเนินงานปี 2560 ทีต้่องแก้ไขในปี 2561 

 ถูกก าหนดเป็นนโยบายระดับประเทศ 

 บูรณาการหลายเกณฑ์ในการประเมินเดียว 

 เกณฑ์ประเมินมีความละเอยีด 
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บุคลากรและประชาชน 

รพศ., รพท., รพช. รพ.สต. 

? 
? 
? 
? 
? 
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Service Delivery 
Health Workface 

Information 
Medicine Product, Vaccines & Technologies 

Financing 
Leadership / Governance 

six building blocks 



1. เพ่ือพฒันาเครือข่ายสุขภาพระดบัอ าเภอ (District  Health System : DHS) ให้เกดิการบริหาร
จดัการที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องในการจดัการปัญหาสุขภาพ  อนัจะส่งผลให้ประชาชน
ได้รับบริการอย่างทั่วถงึและเป็นธรรม 

2. เพ่ือพฒันาระบบบริการปฐมภูมใิห้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และมเีคร่ืองมือใน                   
การก ากบัและประกนัคุณภาพของระบบต่าง ๆ 

3. เพ่ือพฒันาคณุภาพบริการของโรงพยาบาลเช่ือมโยงกบัหน่วยบริการปฐมภูมิ                   
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นด้านสุขภาพ ประชาชนพึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยืน  

ท่ีมา : คู่มือแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 

วตัถุประสงค์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 



กระทรวงสธ. (กยผ.) 
ปลดัสธ./ผอ.กยผ. 

การบริหาร การพฒันา การประเมิน 

เขตสุขภาพ 12 เขต 
ผูต้รวจราชการ 

จังหวดั 76 จังหวดั 
นพ.สสจ. 

อ าเภอ 878 อ าเภอ 
ประธาน/รองปธ.คปสอ. 

รพ.สต. 8,123 แห่ง 
ผอ.รพ.สต. 

Core Team ระดับประเทศ 

ทมีพีเ่ลีย้งระดับเขต (ครู ก) 

ทมีพีเ่ลีย้งระดับจังหวดั 

ทมีพีเ่ลีย้งระดับอ าเภอ 

ทมีพฒันาคุณภาพ รพ.สต. 

ผู้ปฏบัิติงาน 

ทมีประเมนิระดับจังหวดั 

ทมีประเมนิระดับเขต 

ทมีประเมนิระดับอ าเภอ 

ประเมนิตนเอง 

ระดบัเขต  
- ประเมิน และรับรอง รพ.สต. 5 ดาว  
the best  1 แห่ง ระดบัจงัหวดั 
- คดัเลือก รพ.สต. 5 ดาว the best 1 แห่ง 
ระดบัเขต เพื่อรับเขม็/ เกียรติบตัร         
เชิดชูเกียรติ ระดบัประเทศ 

เครือข่ายคุณภาพ 

PA เกณฑ์คุณภาพ  
รพ.สต.ติดดาว 

การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.(รพ.สต.ติดดาว) 

ระดบัจงัหวดั 
- ประเมิน และรับรอง รพ.สต. 5 ดาว 
ระดบัอ าเภอ 
- คดัเลือก รพ.สต. 5 ดาว the best 1 แห่ง 
ระดบัเพื่อเป็นตวัแทนจงัหวดั 

ระดบัอ าเภอ 
- พฒันาระบบคุณภาพตามเกณฑ ์ 
  รพ.สต.ติดดาว 
- ประเมิน รพ.สต. 5 ดาว 25% / จงัหวดั 
  (สะสม ปี 60 - 61) 



การด าเนินงานปี 2560 ที่ต้องแก้ไขในปี 2561 

o ตัวแทน ครู ก ในแต่ละเขตทีส่่งไปร่วมฝึกไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย (มากกว่า 50%) 

o การท าความเข้าใจเกณฑ์มคีวามหลากหลาย จากการตีความและส่ือสารของแต่ละพืน้ที ่

o การใช้เกณฑ์ไม่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในคู่มือ(เน้นไปเป็นการประเมนิ ประกวด มากกว่าพฒันา) 

o (บางเขต/บางจังหวดั) ไม่มกีารไปสร้างทมี ครู ข ครู ค ต่อ ส่งเกณฑ์ให้พืน้ทีศึ่กษาเองแล้วลงประเมนิ 



การด าเนินงานปี 2560 ที่ต้องแก้ไขในปี 2561 

o ผู้ใช้เกณฑ์ทุกระดบั(ส่วนมาก)ขาดความเข้าใจในการใช้เกณฑ์ ขาดทกัษะผู้ประเมนิแบบเสริมพลงัมี
การตีความผดิประเดน็ (เน้น check list) จึงท าให้ผู้ถูกประเมนิเป็นทุกข์ 

o ผู้ถูกประเมนิให้ความส าคญัน้อย โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีบ่ริบทไม่สอดคล้องกบัเกณฑ์ 

o ให้ทมีระดบัภายในอ าเภอ/จังหวดั/เขตประเมนิกนัเอง ท าให้ไม่มมีาตรฐานกลาง (อาจมกีารประเมนิ
แบบช่วยเหลือให้คะแนนผ่าน โดยไม่เน้นการพฒันาตามความจริง) 



สนับสนุนให้ค าปรึกษาด้านทกัษะ วชิาการแก่ทมีในระดบัจังหวดั อ าเภอ 

บทบาทของทีมพีเ่ลีย้งระดับเขต (ครู ก) 

วางแผนการพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ด)ี ในระดบัเขตสุขภาพ 

ถ่ายทอดเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ด)ี ให้แก่ผู้บริหาร/
ผู้เกีย่วข้องทุกระดบั 

พฒันาทมีพีเ่ลีย้งระดบัจังหวดั/ถ่ายทอดเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และ       
กระบวนการพฒันาคุณภาพและการน าไปใช้ให้เหมาะสมกบัพืน้ที ่

1 

2 

3 

4 



ปี 2561 



Accreditation 

กรอบแนวคดิการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 

Coaching 

Appreciation 
& Caring 

astery M 
  

บริหารดี  

Unity Team 

umility H 
  

ประสานงานดีภาคมีส่ีวนร่วม  

Community  
participation 

Customer  
focus 

eople Centered  
Approach P 

  

บริการดี  

Essential care 

Self Care 
ประชาชนสุขภาพด ี

riginality O 
  

บุคลากรดี 

Appreciation Resource sharing and  
human development 

Monitor & 
Evaluation 

Approach 
มรีะบบแบบแผน 

Deployment 
น าไปใช้อย่างทัว่ถึง 

Integration 
บูรณาการ เช่ือมโยง 

สอดคล้องกนั 

Learning 
เกดิการเรียนรู้ 

Self Care 



1. กระบวนการพฒันาคุณภาพระบบสุขภาพระดบัอ าเภอ (DHS-PCA) 
2. เกณฑก์ารประเมินคดัเลือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ดีเด่น/ 
    ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ(สสอ.) ดีเด่น  ปี 2559 
3. เกณฑป์ระเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพท่ี 8 / จงัหวดัสิงห์บุรี/ จงัหวดัอุทยัธานี ปี 2559 
4. ต าบลจดัการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวยั เขตสุขภาพท่ี 9 ประจ าปี 2559 
5. 4 Excellence Strategies 
6. การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 
7. คู่มือแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัว (กสค.)เพ่ือการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ปี 2558 
8. เกณฑข้ึ์นทะเบียน “หน่วยบริการประจ าและหน่วยบริการปฐมภูมิ”  ปี 2561 (สปสช.) 
9. เกณฑคุ์ณภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) 

10. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค (PP)  กระทรวงสาธารณสุข 
11. การพฒันาคุณภาพชีวติและระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health Board : DHB) 
12. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) (ระดบั รพ.สต.) 
13. Green and Clean กรมอนามัย (ระดบั รพ.สต.) 

เอกสารอ้างอิงของเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 

ปี 2561 



ส่วนที่ 1 บริหารดี 

ส่วนที่ 4 บริการดี 

ส่วนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดี 

ส่วนที่ 3 บุคลากรดี 

หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
     1.1  ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 
     1.2  แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ 
     1.3  ระบบบริหารจดัการทีส่ าคญั 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลมุประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั  
              ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
     4.1  จดับริการตามสภาพปัญหาส าคญัของพื้นที ่ ( OTOP ) 
     4.2  การบริการในสถานบริการ 
     4.3  การบริการในชุมชน 
     4.4  การบริการแพทย์แผนไทย 
     4.5 ระบบสนับสนุนบริการ : IT, IC, LAB, เภสัชกรรมและ RDU /คบส.  

หมวด 2 การให้ความส าคญักบัประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย   
              ( OTOP และ การจดัระบบบริการ )  
               การได้มาซ่ึงปัญหาของชุมชน ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลผู้รับบริการ 

หมวด 5 ผลลพัธ์ ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
     5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ( Self Care ) 
     5.2 ผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดั ( KPI ) 
     5.3 นวตักรรม งานวจิยั การจดัการองค์ความรู้ 

- การจดัการการเงินและบญัชี 
- การจดัการอาคารสถานท่ี และเกณฑ ์GREEN & CLEAN 
- มีการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย   
   IT, IC, LAB, เภสชักรรมและ RDU/คบส.   

รพ.สต.ติดดาว  
(5 ดาว 5 ด)ี ปี 2561 

20% 

10% 

10% 

35% 

25% 
การแปลผล รพ.สต. 5 ดาว 

คะแนนรายหมวด  ≥  ร้อยละ 80 
คะแนนรวม 5 หมวด  ≥  ร้อยละ 80 



หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 

1.1 ภาวะผู้น า การน า ธรรมาภิบาล 

1.1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์กร 

(1) มแีนวทางทีจ่ะ ท างานร่วมกนั และด าเนินงาน
ตามหน้าทีใ่นส่วนทีรั่บผดิชอบ   

(2) มกีารก าหนดและการถ่ายทอดทศิทางท างาน
ร่วมกนัเป็นทมี 

(3) มกีารด าเนินการร่วมกนัเป็นทมีอย่างมจีริยธรรม
และ มกีารสนับสนุนต่อชุมชน 

1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ 

OTOP และ การจัดระบบบริการ 
1.2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

1.2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ ์
(1) มีการก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ ์
(2) มีตวัช้ีวดั 
(3) มีเป้าหมาย 
(4) มีระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าประสงค ์
(5) มีกลวิธีเพื่อให้บรรลุผล  ท่ีมีความชดัเจนและ 
     เป็นรูปธรรม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

การจดัท าแผนปฏิบติัการ ถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบติั 
(1) มีการจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีตอบสนอง สอดคลอ้งกบั 
     แผนยทุธศาสตร์ 
(2) มีจดัสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
     ไดส้ าเร็จ 
(3) ถ่ายทอดแผนไปสู่บุคลากรทุกคนให้ตระหนกัและมีส่วนร่วมใน 
      การน าไปปฏิบติัให้บรรลุ  
(4) ก าหนดตวัช้ีวดัท่ีใชติ้ดตามความกา้วหนา้ของแผนปฏิบติัการ 
(5) บุคลากรรับทราบและสามารถปฏิบติัได ้

1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าคญั 

1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี  

1.3.2 การจดัการอาคาร สถานที ่สภาพแวดล้อม 
และ เกณฑ์ GREEN & CLEAN 

1.3.3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนระบบบริการจาก 
แม่ข่าย  IT, IC, LAB, เภสัชกรรมและ RDU/คบส.  

(1)  มีค  าสัง่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน  
(2) มีแผนการใชเ้งินงบประมาณและเงินบ ารุง 
(3) มีหลกัฐานทางการเงินท่ีตรวจสอบไดแ้ละเป็นปัจจุบนั 
(4) มีการจดัท ารายงานบญัชีเกณฑค์งคา้ง 
(5) ไดรั้บการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในปีละ 2 คร้ังและน าผลขอ้เสนอแนะไปแกไ้ข 

(1) มีแผนการจดัสรรงบประมาณ/ครุภณัฑ/์วสัดุ 
(2) มีแผนพฒันาบุคลากรจากแม่ข่าย 
(3) มีแผนสนบัสนุน/หมุนเวียนบุคลากร 
(4) มีแผนการสอบเทียบและแผนการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  
(5) มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบและด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ 
    ต่อเน่ือง และเป็นปัจจุบนั  

ส่วนที่ 1 บริหารด ี  

(4) มกีารก ากบัตดิตามดูแลอย่างเป็นระบบ 

(5) มกีารทบทวนผลการด าเนินงานและวางแผน
แก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

มกีารท างานร่วมกนัของคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชีวติระดบัอ าเภอ (พชอ.) และระดบัต าบล 



ส่วนที ่2 ประสานงานด ีภาคมีส่ีวนร่วม 

- มีฐานขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย 
- มีแนวทางในการจดัการแกไ้ขปัญหา 
- ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมคิด/วางแผนงานกิจกรรมดา้นสุขภาพ 
- มีช่องทางการประสานงานภายในเครือข่ายและภายนอกเครือข่าย 

- จดัท าแผนงานโครงการ 
- ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นสุขภาพ 
- มีการจดัระบบบริการสุขภาพท่ีร่วมกนั 

- ด าเนินการดา้นสุขภาพอยา่งเป็นระบบ  
- ร่วมรับรู้ โดยมีกระบวนการคน้หา ทบทวนปัญหา โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม (ประชาคม / SRM / ธรรมนูญสุขภาพ) 
- ร่วมท ากิจกรรมด าเนินงานแกไ้ขปัญหาส าคญัของพื้นท่ี ( OTOP ) 
- ร่วมประเมินผล 

- มีการน าขอ้เสนอแนะ/ขอ้ร้องเรียน พฒันาการจดัระบบบริการและความพึงพอใจท่ีดีข้ึน 
- ชุมชนและภาคีเครือข่ายเขม้แขง็ ร่วมเป็นเจา้ของในการจดัการปัญหาสุขภาพท่ีต่อเน่ือง และบูรณาการกบังานบริการอ่ืน 
- สามารถเป็นแบบอยา่งในการแกไ้ขปัญหาส าคญัของพื้นท่ี ( OTOP ) 

- ผลลพัธ์ปัญหาส าคญัของพื้นท่ี ( OTOP ) ดีข้ึน  
- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมทบทวน ร่วมรับผดิชอบและตรวจสอบ  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลลพัธ์ท่ีไดแ้ละปรับปรุงร่วมกนั 
- มีการประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการท างานร่วมกนักบัรพ.สต. 

หมวด 2 การให้ความส าคญักบัประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( OTOP และ การจดัระบบบริการ ) 

1 

2 

3 

4 

5 



ส่วนที่ 3 บุคลากรด ี 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ( OTOP และ การจดัระบบบริการ ) 

เร่ิมมีแนวทางหรือวิธีการด าเนินการในการดูแลพฒันาและสร้างความพึงพอใจของบุคลากร เร่ิมวางแผนการใชท้รัพยากรและพฒันา
บุคลากร ร่วมกนั เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาส าคญัของพื้นท่ี ( OTOP ) และการพฒันาคุณภาพบริการ 

มีการขยายการด าเนินการตามแนวทางหรือวิธีการในการดูแลพฒันาและสร้างความพึงพอใจของบุคลากรเพิ่มข้ึน ซ่ึงด าเนินการร่วมกนั  
ในการใชท้รัพยากรและพฒันาบุคลากรในบางประเดน็ปัญหาส าคญัของพื้นท่ี( OTOP ) หรือ บางระบบของการพฒันาคุณภาพบริการ 

ด าเนินการตามแนวทางหรือวิธีการดูแลพฒันา สร้างความพึงพอใจและความผกูพนั(engagement) ของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจท่ี
จ าเป็นอยา่งเป็นระบบ มีการจดัการทรัพยากรและพฒันาบุคลากรร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและครอบคลุมตามบริบท และความจ าเป็นของ
พื้นท่ี เพื่อสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาส าคญัของพื้นท่ี ( OTOP ) และการพฒันาคุณภาพบริการ 

มีการเรียนรู้ ทบทวน กระบวนการดูแลพฒันาสร้างความพึงพอใจและความผกูพนัของบุคลากร ใหส้อดคลอ้งกบับริบทร่วมกนั  
มีการปรับปรุงการจดัการทรัพยากร พฒันาบุคลากรใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   

สร้างวฒันธรรมใหบุ้คลากร มีความสุข ภูมิใจ รับรู้คุณค่าและเกิดความผกูพนัในการพฒันาคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ   มีการจดัการ
ทรัพยากรร่วมกนั และมีการใชท้รัพยากรจากชุมชนส่งผลใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาส าคญัของพื้นท่ี ( OTOP )และการพฒันาคุณภาพบริการ 
อยา่งย ัง่ยนื 

1 

2 

3 

4 

5 



ส่วนที่ 4 บริการด ี 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลมุประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 

4.2 การจัดบริการในสถานบริการ 

4.3 การจัดบริการในชุมชน 

4.1 การจัดบริการตามสภาพปัญหาส าคัญของพืน้ที ่( OTOP ) 

4.5 ระบบสนับสนุนบริการ   

4.4 การจัดบริการแพทย์แผนไทย  

4.2.1 OPD 

4.2.2 ER 
4.2.3 ANC 

4.2.4 WCC 

4.2.5 NCD 

4.3.1  COC และ LTC 4 กลุ่มเป้าหมาย 

4.3.2 SRRT 

4.5.1 IT 
4.5.2 IC 
4.5.3 LAB 

4.3.3 คบส. 

1. มฐีานข้อมูลผู้รับบริการ 

2. มช่ีองทางการเข้าถึงบริการเชิงรุก เชิงรับ 
2.1 ช่องทางการส่ือสารการจดับริการระบบให้ค าปรึกษา  
      (โทรศัพท์, Line, ส่ือประชาสัมพนัธ์)  
2.2 โครงสร้างหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
2.3 ตารางการปฏิบัตงิาน ตารางการให้บริการ ระบบจดัควิ 

3. ระบบบริการ 
3.1 ม ีCPG รายบริการทีส่นับสนุนจากแม่ข่าย  (ไม่เกนิ 5 ปี ) 
3.2 มรีะบบรับ-ส่งต่อ 
3.3 มเีคร่ืองมือทีส่อดคล้องกบัการบริการ (การบ ารุง รักษา หมุนเวยีน) 

5. การบันทกึข้อมูล 
5.1 การบันทกึข้อมูลทีใ่ห้บริการในเวชระเบยีน  (เอกสาร หรือ Electronic file) 
5.2 การบันทกึ Family Folder ครบถ้วน สมบูรณ์ตามมาตรฐาน 

4. บุคลากรมคีวามรู้  ความเข้าใจ  
สามารถใช้ CPG และเคร่ืองมือ ในการให้บริการได้ 

4.2.6 ทนัตกรรม 

4.2.7 เภสัชกรรม 
         และ RDU 

ดูหลกัฐาน 
ประกอบ 



ส่วนที ่5 ประชาชนมสุีขภาพด ี
หมวด 5 ผลลพัธ์ ( OTOP และ การจดัระบบบริการ ) 

 5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง  
       ( Self Care ) 

5.1.1 การจัดบริการตามสภาพปัญหาส าคัญ
ของพืน้ที ่( OTOP ) 

5.1.2 การจัดบริการในสถานบริการ 

5.1.3 การจัดบริการในชุมชน 

5.1.4 การจัดบริการแพทย์แผนไทย  

5.3 นวตักรรม งานวจิัย การจัดการองค์ความรู้ 

5.3.1 มกีารจดัการองค์ความรู้แต่ไม่สอดคล้องกบัปัญหาส าคญัของพื้นที ่( OTOP ) 

5.3.2 มกีารจดัการองค์ความรู้ สอดคล้องกบัปัญหาส าคญัของพืน้ที ่( OTOP ) แต่ไม่มผีลลพัธ์ 

5.3.3 มกีารจดัการองค์ความรู้ สอดคล้องกบัปัญหาส าคญัของพืน้ที ่( OTOP ) มผีลลพัธ์ 

5.3.4 มกีารจดัการองค์ความรู้ สอดคล้องกบัปัญหาส าคญัของพืน้ที ่( OTOP ) มผีลลพัธ์   
         และเกดิการเรียนรู้ร่วมกนั แต่ชุมชน ผู้รับบริการไม่สามารถน าไปใช้ดูแลตนเองได้ 

5.3.5 มกีารจดัการองค์ความรู้ สอดคล้องกบัปัญหาส าคญัของพืน้ที ่( OTOP ) มผีลลพัธ์   
         เกดิการเรียนรู้ร่วมกนั ชุมชน ผู้รับบริการสามารถน าไปใช้ดูแลตนเอง และเผยแพร่เป็นตวัอย่างได้ 

5.2 ผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดั ( KPI ) 
5.2.1 ตวัช้ีวดัตาม OTOP  
         (ตามบริบทของพืน้ทกี าหนด) 

5.2.2 ตวัช้ีวดักระทรวงจาก  HDC   

5.2.3 ประชาชนได้อะไรจาก รพ.สต.ตดิดาว  
          (แบบสอบถามประชาชน) 



คะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตดิดาว ปี 2561 

ล าดบั เกณฑ ์ น ้าหนกั คะแนน 
เตม็ 

คะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ คะแนน X 
น ้าหนกั 

คะแนน 
ท่ีได ้

ผา่นเกณฑ ์
ตามหมวด 

1 หมวด 1 การน าองคก์รและการจดัการท่ีดี 20 108 108 100.00 2,000.00 20.00 

ผ่าน 

ภาวะผูน้ า การน า ธรรมาภิบาล + แผนกลยทุธ์สุขภาพ   20 20       
    1.1 ภาวะผูน้ า การน า ธรรมาภิบาล   10 10       
    1.2 แผนกลยทุธ์สุขภาพ   10 10       
    1.3 ระบบงาน/กระบวนการส าคญั   88 88       
1.3.1 การเงินการบญัชี   5 5       
1.3.2.1 การจดัการอาคารสถานท่ี สภาพแวดลอ้ม   13 13       
1.3.2.2 เกณฑ ์GREEN & CLEAN   65 65       

  1.3.3 การจดัสรรทรัพยากร   5 5       
2 หมวด 2 การใหค้วามส าคญักบั ประชากรเป้าหมาย ชุมชน และ 

             ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
10 10 10 100.00 1,000.00 10.00 ผ่าน 

3 หมวด 3 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 10 10 10 100.00 1,000.00 10.00 ผ่าน 



คะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตดิดาว ปี 2561 
ล าดบั เกณฑ ์ น ้าหนกั คะแนน 

เตม็ 
คะแนน
ประเมิน 

ร้อยละ คะแนน X 
น ้าหนกั 

คะแนน 
ท่ีได ้

ผา่นเกณฑ ์
ตามหมวด 

4 หมวด 4 การจดัการระบบบริการครอบคลุมประเภทและ 
           ประชากรทุกกลุ่มวยั 

35 320 320 100.00 3,500.00 35.00 ผ่าน 
การจดัการระบบบริการ   165 165       

  

    4.1 จดัการตามสภาพปัญหาชุมชน (OTOP)   5 5       
    4.2 การบริการในสถานบริการ(บทบาทเจา้หนา้ท่ี)   30 30       
4.2.7 เภสชักรรมและ RDU   80 80       

    4.3 การบริการในชุมชน   10 10       
4.3.1 คบส   35 35       
4.4 การบริการแพทยแ์ผนไทย   5 5       
4.5 ระบบสนบัสนุน   155 155       
4.5.1 IT   60 60       
4.5.2 IC   55 55       
4.5.3 LAB    40 40       

5 หมวด 5 ผลลพัธ์ 25 52 52 100.00 2,500.00 25.00 

ผ่าน     5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง(Self Care)   10 10       
    5.2 ผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดั (KPI)   37 37       
    5.3 นวตักรรม งานวจิยั การจดัการองคค์วามรู้   5 5       

คะแนนรวม 100 500 500 100.00 10000 100.00   



การแปลผลคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561 

ร้อยละ 60.00 -69.99   เท่ากบั 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวดั เพ่ือการพฒันา) 

ร้อยละ 70.00 - 79.99  เท่ากบั 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวดั เพ่ือการพฒันา) 

ร้อยละ 80 ขึน้ไป         เท่ากบั 5 ดาว  (รายงานเป็นตัวช้ีวดั PA) 

การรับรองผล  
 จังหวดัและเขตร่วมพฒันาและรับรองผลรพ.สต. ทีผ่่าน
เกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดบั 5 ดาว โดยรักษา
สภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 



รพ.สต.ประเมนิตนเอง 

อ าเภอ 
พฒันา/ประเมนิ 

จังหวดั 
พฒันา/ประเมนิ 

เขต 
พฒันา/ประเมิน/รับรองผล 

กยผ. 

รับรองผล รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวดัละ 1 แห่ง 

รพ.สต. 5 ดาว ตวัแทนจงัหวดัละ 1 แห่ง (76 แห่ง) 

รับรองผล รพ.สต. 5 ดาว อย่างน้อยร้อยละสะสม 
25 ของทุกจังหวดัในเขต ( ≥  25 % ของเขต) 

รพ.สต. 5 ดาว อยา่งนอ้ยร้อยละสะสม 25ของทุกเขต 

รพ.สต. 5 ดาว ตวัแทนเขตละ 1 แห่ง (12 แห่ง) รับเขม็/ ใบประกาศ 
เชิดชูเกยีรติระดับประเทศ 

รายงานผล 

รายงานผล 

รายงานผล 

รพ.สต. 5 ดาว อย่างน้อยร้อยละสะสม 25 
ตามกระบวนการและบริบทของพืน้ที่น้ันๆ 

  กระบวนการพฒันา/  
เยีย่มประเมนิ ขึน้กบั
กระบวนการของอ าเภอ/
จังหวดั/เขต น้ันๆ   
  โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  
ปี 2561 เป็นมาตรฐาน ซ่ึงให้
พจิารณาตามบริบทของพืน้ที่
ร่วมด้วย 

รับรองผล รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนเขตละ 1 แห่ง 

PA กระบวนการประเมนิ รพ.ติดดาว ปี 2561 

รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวดัละ 1 แห่ง 

รพ.สต. เขา้ร่วม 
กระบวนการ  

100% 
(รพ.สต. ท่ียงั          
ไม่ผา่น ระดบั  
5 ดาว ในปี 60) 

รพ.สต. 5 ดาว อย่างน้อยร้อยละสะสม 25 
ตามกระบวนการและบริบทของพืน้ที่น้ันๆ 

รับเข็มเชิดชูเกยีรตริะดบัประเทศ 

มี.ค. 61 

เม.ย.-พ.ค. 61 

มิ.ย.-ก.ค. 61 

ส.ค. 61 

1 ก.ย. 61 



เส้นทางมุ่งสู่ 5 ดาว 

พฒันาระบบคุณภาพ รพ.สต. และภาคเีครือข่าย เพ่ือประชาชน 

เกณฑ์ 
ทีชั่ดเจน 

การส่ือสาร 
เกณฑ์ชัดเจน 
ทุกระดบั 

ยดึตามบริบทพืน้ที ่
และช้ีจุดทีต้่อง 
พฒันาตามเกณฑ์ 

 ผู้เยีย่มประเมิน 
เข้าใจและใช้เกณฑ์ 

เพ่ือพฒันา 

ผู้รับประเมนิและ 
ภาคเีครือข่ายเข้าใจ 

และพร้อมใช้ 
เกณฑ์เพ่ือพฒันา 



ส่ิงทีค่าดว่าจะได้รับจากการพฒันา รพ.สต. ติดดาว 



ผู้ถูกประเมนิเยีย่มเสริมพลงัเกดิก าลงัใจในการพฒันางานต่อไป 

ผู้ถูกประเมนิเยีย่มเสริมพลงั เห็นคุณค่าในงานทีท่ า 

ผู้ถูกประเมนิเยีย่มเสริมพลงั มทีศันคติทีด่ ีเปิดใจรับฟัง 



รพ.สต. ติดดาว กบัความเช่ือมโยง พชอ. และ PCC 



กรอบแนวคดิการพฒันาคุณภาพ PCC 

PCC คุณภาพ 
(premium) 

หมายถึง ท่ีมีการด าเนินงานและผา่นการประเมินครบทั้ง 4 ดา้น  ไดแ้ก่ เกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว Major criteria Minor criteria 
และ Excellent function 

ได้ก าหนดเกณฑ์ทีใ่ช้ในการบ่งบอกถึงคุณภาพแต่ละระดบัไว้ ดังนี ้

PCC Premium รพ.สต.ติดดาว Major criteria Minor criteria  Excellent Function 

PCC Silver รพ.สต.ติดดาว Major criteria Minor criteria  

PCC Standard รพ.สต.ติดดาว Major criteria 

Pre PCC รพ.สต.ติดดาว 

Basic function = ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เป็นเกณฑ์และแนวทางในการพฒันาทีจ่ าเป็นส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมทิีย่กระดับเป็น 
   PCC  และหน่วยบริการปฐมภูมทิีเ่ตรียมการเพ่ือยกระดับเป็น PCC 

ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมทิีเ่ตรียมยกระดับเป็น PCC แต่ยงัมศัีกยภาพพืน้ฐานไม่ได้ตามเกณฑ์ Major criteria จัดว่าเป็นกลุ่ม Pre PCC 
หรือกลุ่มทีต้่องด าเนินการเพ่ือยกระดับต่อไป ในขั้นต้นขอให้มกีารเตรียมเร่ือง Basic function ให้สมบูรณ์ก่อน 

อา้งอิง :ส านกังานสนบัสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.)  



ขอบคุณ 


