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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็นหลัก 
ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด

ดาว ระดับเกณฑ์ 3 ดาว ร้อยละ 100 ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 

สถานการณ์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลติดดาวปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 124 แห่ง PCU จำนวน 11 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว (สะสม)  จำนวน  102  แห่ง  (ร้อยละ 82.25)   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ดาว   จำนวน   17   แห่ง  (ร้อยละ 13.71) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ดาว   จำนวน    5   แห่ง   (ร้อยละ 4.03 ) 
PCU ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ดาว    จำนวน    4   แห่ง  (ร้อยละ 36.36) 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพตำบลที่ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ กันยายน 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 24 17 70.83 
   NA    NA     NA กงหรา 9 8 88.89 

เขต 12 เขาชัยสน 13 10 76.92 
             ตะโหมด 11         9 81.82 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 9 56.25  
14 38 ปากพะยูน 16 16 100.00 
 ศรีบรรพต 6 6 100.00 

ป่าบอน 11 11 100.00 
บางแก้ว 7 7 100.00 
ป่าพะยอม 6 6 100.00 
ศรีนครินทร์ 5 3 60.00 
รวม 124 102 82.25 

ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รายงาน รพ.สต.ติดดาว) 
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การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาม

โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญ (MOU) มีการกำหนด
มาตรการด้านการบริหาร คือ การปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องมีบทบาทพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวและเป็นผู้ประเมิน การสนับสนุนของโรงพยาบาลแม่ข่ายและ
ทีมคุณภาพระดับอำเภอ และการมีส่วนร่วมในด้านการกำหนดตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องทุก
ระดับ  มาตรการด้านการพัฒนาทีม  คือ การอบรมให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ติดดาว ปี 2562 มาตรการด้านการประเมินผล มีการกำหนดระบบการประเมินตนเอง ประเมินโดย
คณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ (ครู ค)และ การประเมินระดับจังหวัด (ครู ข) ในช่วงไตร
มาสที่ 3 เพ่ือให้มีการวางแผนที่ชัดเจน และการมีการรายงาน 

  
Small Success ผลการดำเนินงาน 

1. การประเมินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว การประเมินตนเอง และการ
ประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) 

1. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกอำเภอและคณะกรรมการ คปสอ. 
คณะกรรมการทีมคุณภาพระดับอำเภอ ได้จัดอบรม รพ.สต.
ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ครอบคลุมทุกอำเภอ 

2. รพ.สต.ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ( 6 แห่ง ยัง
ไม่บันทึกรายงาน)  

3. คณะกรรมการพัฒนาและประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) ได้
ดำเนินการพัฒนาส่วนขาด ด้วยการสนับสนุนจากพ่ีเลี้ยง
คุณภาพ HA สายวิชาชีพเฉพาะ เช่น LAB IC แพทย์แผน
ไทย ตรวจสอบภายในฯ 

4. การจัดทำแผนการพัฒนา รพ.สต. ตามเกณฑ์คุณภาพ บาง
อำเภอให้ รพ.สต.ประเมินตนเองซ้ำ 2 รอบ 

5. คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ (ครู ค) ประเมินผ่าน
เกณฑ์ คุณภาพ 5 ดาว และบันทึกรายงาน (หรือแจ้ง
แผนการประเมิน ให้จังหวัดวางแผน เยี่ยมประเมินรับรอง
การผ่านเกณฑ์คุณภาพ     

2.  การประเมินรับรองการผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด (ครู ข) 

1. การประชุมเตรียมความพร้อมทีมประเมินระดับจังหวัด เพื่อ
พัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน 2 ทีม ให้มีศักยภาพของทีม
ใกล้เคียงกันโดยการประเมินวันแรกได้ให้คณะกรรมการทั้ง 
2 ทีม ลงพร้อมกัน 

2. การประชุมปรับแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากอำเภอขอให้มี
เวลาในการพัฒนาคุณภาพ จึงขอเลื่อนแผนการเยี่ยม
ประเมินจากแผนเดิมที่กำหนดไว้ 

3. การปฏิบัติงานตามแผนการเยี่ยมประเมินเพ่ือรับรองการ
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว กำหนดเดือน พฤษภาคม - 
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Small Success ผลการดำเนินงาน 
สิงหาคม 2562ซึ่งมี รพ.สต.ที่แจ้งขอรับการประเมิน 
จำนวน 63 แห่ง 

 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ประเมินผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 5 ดาว จำนวน 10 แห่ง รอรับการประเมิน จำนวน 
39 แห่ง รวม (สะสม) รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 81 
แห่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

 

ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ     ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

เชื ่อมโยงกระบวนการพัฒนากับ DHS/พชอ. และ
มาตรฐาน HA ของโรงพยาบาล เป็นระบบบริการที่
เป็นระบบเดียวกัน 

ป ัญหากระทรวงปร ับปร ุ งระบบรายงานผลการ
ดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว แล้วเสร็จและได้ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลทั้งระดับ รพ.สต. ครู ค และ ครู ข  

สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี ่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

1.  การกำหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว จากร้อยละ 25 (ในปีงบประมาณ 2561) 
เป็นเป้าหมาย ร้อยละ 60 (ในปีงบประมาณ 2562)                                                  

2.  การพัฒนาทีมประเมินรับรองต้องมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เช่น เป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรผู้ประเมิน  
รพ.สต.ติดดาว อย่างคุณภาพ เพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ต้องมีคุณภาพที่
ใกล้เคียง 

3.  การสร้างขวัญกำลังในแก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.                 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
วางแผนเนื่องจากทีมคุณภาพ (ระดับอำเภอ) ต้องการ
ให้เวลาในการพัฒนา รพ.สต. 

1. จังหวัดปรับแผนการประเมิน ของ ครู ข เพราะ
การขับเคลื่อนของทีมคุณภาพระดับอำเภอ
และโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ของการพัฒนาคุณภาพและจะมีการพัฒนา
ต่อเนื่อง 

2. จำนวน รพ.สต.ที่ขอรับการประเมิน จำนวน 49 แห่ง 
ซึ่งไม่สามารถตั้งคณะกรรมการโซน 3 โซน เนื่องจาก
ได้รับงบประมาณ จำนวน 18,000 บาท 

  

2. ปรับคำสั่งให้จัดทีมประเมิน จำนวน 2 ทีมๆละ 
6 คน และประเมินวันละ 2 แห่ง เนื่องจากมี
ข้อจำกัดงบประมาณและรพ.สต.ที่ต้องลง
ประเมินมีจำนวนมาก 

3. คณะกรรมการ ครู ข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ประจำและ
ช่วงการประเมินงานทุกงานเร่งรัดในช่วงไตรมาสที่ 3 
ทำให้กรรมการติดราชการไม่สามารถลงประเมินตาม
แผน 

3. กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนผู้ประเมินที่
รับผิดชอบในหมวดเดียวกันระหว่างทีมได้และ
กำหนดผู้แทนที่เคยมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมิน 
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4. การประเมินอาจจะขยายถึงเดือน กันยายน 2562 4. การลงประเมินโดยไม่มีงบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จช่วง
เดือน กรกฎาคม 2562 

 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. การพัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐาน โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้ประเมินให้มีศักยภาพ 

            2. การให้ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต. มีโอกาสความก้าวหน้า ให้สอดคล้องกับบทบาททีเ่พ่ิมขึ้น                 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
 

                                 ไม่มี 
               
             
                                              ผู้รายงาน       นางอรสา  เหล่าเจริญสุข 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร              08 10957811 
e-mail sahealth@hotmail.com 

                                                วัน/เดือน/ปี    30 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


