
หมวด 4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
แผนที ่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ระดับการแสดงผล เขต 
ชื่อตัวชี้วัด 58. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
คำนิยาม 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

ท้ังท่ีอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และท่ีถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และหน่วย
บริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล(PCU/NPCU) 

2. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึงการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย  

    1) บริหารดี  2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรท่ีดี 4) บริการดี  5) ประชาชนมี
สุขภาพดี 
มีเกณฑ์ประเมินดังนี ้

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการท่ีดี 
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 จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรบัรองผล รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์ 
   การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับ 
   การประเมินใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย: 
1. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 100 

กระบวนการ ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ  
2563 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบประมาณ  
2565 

ปีงบประมาณ  
2566 

Accreditation 
(สะสม) 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 75 
(เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า จึงให้
เล่ือนการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาวไป
ก่อน ตามหนังสือท่ี 
สธ 0239.01/434 
ลงวันท่ี 26 มีนาคม 
2563) 

ร้อยละ 75  
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 



วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มีคุณภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 119 แห่ง                           

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล,  
สสอ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 
สสจ. ตรวจสอบและแก้ไข, (รับรอง) 
เขต ตรวจสอบและส่งผลการประเมินผ่านโปรแกรมมายัง สสป. ผ่านระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

แหล่งข้อมูล รพ.สต. ประเมินตนเอง, ประเมินและรับรองผลโดยทีมระดับอำเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต ในระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ 
(http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต. ท่ีผ่านระดับ 5 ดาวใน
ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 + รพ.สต. ท่ียังไม่ผ่านระดับ 5ดาว) 
ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ในปีงบประมาณ 2564 

B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ีผ่านระดับ 5 ดาว ปีงบประมาณ 2561 
และ 2562  ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว  

      ในปีงบประมาณ 2565 
C = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 4 ดาว  

(สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2565) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา 
D = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับ 3 ดาว  

(สะสมปีงบประมาณ 2560 – 2565) *รายงานไปยังเขตเพื่อวางแผนพัฒนา 
รายการข้อมูล 2 E = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ังหมด โดยไม่รวม รพ.สต. ท่ีถ่ายโอนไป

ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 
 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด (A/E) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 3 – 4  

 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2565 : 

คะแนนระดับ 1 คะแนนระดับ 2 คะแนนระดับ 3 คะแนนระดับ 4  คะแนนระดับ 5 



1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย 
กำหนด ทิศทาง 
ติดตามการดำเนินงาน 
ในระดับพื้นท่ี 

2.แต่งต้ังคณะทำงาน
พัฒนาและประเมิน
คุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว  
ระดับอำเภอ  

1. รพ.สต.ทุกแห่ง 
ประเมินคุณภาพ 
ตนเอง 

 

1. ทีมพี่เล้ียงระดับ
อำเภอเพื่อพัฒนา 
รพ.สต. ทุกแห่ง 
ร้อยละ 100 

2. คณะกรรมการ
ประเมินระดับ
อำเภอ ประเมิน 
รพ.สต. ทุกแห่ง 
ร้อยละ 100 

 

  1. รพ.สต. ปี 2562   
ผ่านการประเมิน    
ระดับจังหวัด 
ประเมินและรับรอง
ผล  Re-Acredit 
ร้อยละ 100  

2.สสอ. ตรวจสอบ
ข้อมูล  ส่งผลการ
ประเมินมายังสำนัก
สนับสนุนระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 
(สสป.) ผ่าน
โปรแกรม 
http://gishealth.
moph.go.th/pcu 

 

 การลงพื้นท่ีสุ่ม
ประเมินโดย
คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด  
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน      
รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว  
ร้อยละ 100 

 

     
 

 

วิธีการประเมินผล : รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต 

เอกสารสนับสนุน : คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 
2565 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน 

1. นายสิทธิศักดิ์  สิริภัทรชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
    โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 054-511145   โทรศัพท์มือถือ : 0622644165 
    E-mail : Sitisak.sit@gmail.com  

 

  
 

 

http://gishealth.moph.go.th/pcu
http://gishealth.moph.go.th/pcu

