หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยาม

4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
33. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
ระดับจังหวัด
1)ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่ายโอนไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชน
เมื อ ง(ศสม.) และหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ แ ละเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ใ น
โรงพยาบาล (PCU/NPCU)
2. การพัฒ นาคุณ ภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒ นาคุณ ภาพของรพ.สต.ให้ ได้ตาม
เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี
ประกอบด้วย
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5)
ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ดี
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป และทุกหมวดต้องผ่าน ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ดาว
3. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับ
การประเมินใหม่

เกณฑ์เป้าหมาย :
1)ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66
ปีงบประมาณ 67
ปีงบประมาณ 68
ปีงบประมาณ 69
ร้อยละ 95
ร้อยละ 97
ร้อยละ 97
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดพิจิตร มี รพ.สต. จำนวน 109 แห่ง แบ่งตามขนาดได้ดังนี้
ขนาด S จำนวน 47 แห่ง
ขนาด M จำนวน 58 แห่ง
ขนาด L จำนวน 4 แห่ง

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

รายการข้อมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด
หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล

ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์จากทีมประเมินระดับเขต /จังหวัด ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2560-2564 จำนวน 100 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 91.74 ในปี 2565 กำหนดเป้าหมาย รพ.สต.เพื่อประเมินเป็น รพ.สต.ระดับ
5 ดาวที่ยังไม่ผ่านการประเมิน จำนวน 9 แห่ง และต้องประเมินรับรองซ้ำ (Re
accredit) จำนวน 58 แห่ง (ผ่านการประเมินในปี 2562)
รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในระบบ,
สสอ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง)
สสจ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง)
เขต ตรวจสอบและส่งผลการประเมินผ่านโปรแกรมมายัง สสป. ผ่านระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu)
รพ.สต. ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
ระ ดั บ เข ต ใน ระ บ บ ข้ อ มู ล ท รั พ ย าก ร สุ ข ภ าพ ห น่ ว ย บ ริ ก ารป ฐ ม ภู มิ
(http://gishealth.moph.go.th/pcu) (ปีงบประมาณ 2565)
A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. ที่ผ่านระดับ 5 ดาวใน
ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 + รพ.สต.ทีผ่ ่านเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2565 (ประเมินรับรอง
ซ้ำ ปี 2562 และที่ผ่านการรับรองใหม่ปี 2565)
B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด 109 แห่ง
(A/B) x 100
ไตรมาส 3 – 4
รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี
2565
Baseline data
หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
1)ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่าน
ร้อยละ 77.06
77.06
91.74
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต. ติดดาว
นางสาวบุญช่วย จุลบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-990352 โทรศัพท์มือถือ : 081-0401225
E-mail : boonhelp2555@hotmail.com
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน

การรายงานผลใน
HealthKPI

นางมยุรี เข็มทอง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-990354
โทรศัพท์มือถือ : 086-9305527
โทรสาร : 056-990353
E-mail : mahwai2007@hotmail.com
สถานที่ทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
1)ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ
(http://gishealth.moph.go.th/pcu)
2)ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดใน MIS(เว็บไซต์ สสจ.พิจิตร) ปี 2565

