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3.12 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  

3.12.1 อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็น ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

สถานการณ ์
จังหวัดพัทลุง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ

อำเภอเป็นนโยบายสำคัญ สถานการณ์ปี 2562 อำเภอทุกอำเภอมีการแต่งตั ้งคำสั่งอำเภอ เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาที่ใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 
อย่างน้อย จำนวน 2 รอ้ยละ 100 และมีแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดบัประเทศ ร้อยละ 
70 

เมืองพัทลุง 1 1 100.00 
 N/A  N/A  N/A กงหรา 1 1 100.00 

เขต 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 
   N/A   ตะโหมด 1 1 100.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100.00 
N/A 11 11 ปากพะยูน 1 1 100.00 

 ศรีบรรพต 1 1 100.00 
ป่าบอน 1 1 100.00 
บางแก้ว 1 1 100.00 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร์ 1 1 100.00 
รวม 11 11 100.00 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 
ผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมาย มีงบประมาณ

สนับสนุน จากการประชุมคณะกรรมการ พชอ .ด้านการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2563 ทำให้
คณะกรรมการ พชอ.มีความเข้าใจและประชุมคัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต  

 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
1. การประชุมเพ่ือสนับสนุนการ
ทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอ การเยี่ยมเสริมพลัง 
และการคัดเลือกอำเภอดีเด่น “การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ”  

๑. 1. คณะกรรมการ พชอ .นำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื ่อน
คุณภาพชีวิตของระดับอำเภอเพื่อการเยี่ยมเสริมพลังและคัดเลือก
ผลการดำเนินงานอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด  
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 Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คณะทำงาน 
ระดับตำบล (พชต.) 

2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) และทำงานในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมทุกตำบล 
 

3. การประชุมคัดเลือกประเด็น เพ่ือ
การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต 

3. ประเด็นใช้การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
 อำเภอเมือง เรื่อง อาหารปลอดภัย และ การจัดการ 

 สิ่งแวดล้อม (ขยะ) 
 อำเภอกงหรา เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วย  

 ในพระบรมราชานุเคราะห์ , สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยะ  
 No Foam และ อาหารปลอดภัย 

 อำเภอเขาชัยสน เรื่อง อาหารปลอดภัย และ ผู้ยากไร้และ  
 ผู้ด้อยโอกาส 

 อำเภอตะโหมด เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) และ  
 สารพิษตกค้างด้านการเกษตร 

 อำเภอควนขนุน เรื่อง อาหารปลอดภัย ผู้สูงอายุ และ 
 การจัดการขยะ อุบัติเหตุ  
 อำเภอปากพะยูน เรื่อง การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  

 และผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
 อำเภอศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะ และ การติดตาม 

 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
 อำเภอป่าบอน เรื่อง การจัดการขยะ และ อุบัติเหตุ 
 อำเภอบางแก้ว เรื่อง ผู้สูงอายุ ,โรคเรื้อรัง  
 อำเภอป่าพะยอม เรื่อง สิ่งแวดล้อม ขยะ และ ผู้สูงอายุ 
 อำเภอศรีนครินทร์ เรื่อง โรคเบาหวาน ความดัน และ ขยะ 

4. การดำเนินงานป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019  

4. คณะกรรมการ พชอ.ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพราะ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการจัดประชุม วาง
แผนการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 
2019 และการกำหนดสถานที่กักตัวเพ่ือสังเกตอาการเริ่มป่วย โดย 
พชอ.กงหรา ได้ส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก
จากกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
จำนวน 5,000 บาท 
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ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ไม่มี 
 

 ไม่มี 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

 1. การขับเคลื่อนงานคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปี พ.ศ.2563 ได้ปรับไปขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออโคโรนาไวรัส 2019  

 2. การสรุปผลการดำเนินงานด้าน พชอ. ด้านคุณภาพ ไม่ชัดเจน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. ไม่มีคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัด 1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. ฐานข้อมูล พชอ.ระดับกระทรวง ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัดไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ 

2. ปรับปรุงให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด
สามารถเข้าดูการรายงาน 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
การอบรมพัฒนาการสร้างพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิต การสื่อสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของ พชอ. 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ผลงานอำเภอดีเด่น“คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” อำเภอดีเด่นระดับจังหวัด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ พชอ.เมืองพัทลุง ประเด็นการจัดการขยะ และรองอันดับที่ 1 คือ พชอ.บางแก้ว 
ประเด็น โรคเรื้อรัง และ รองอันดับที่ 2 คือ พชอ.อำเภอป่าบอน ประเด็น ปัญหาอุบัติเหตุจราจร  

  
ผู้รายงาน  นางอรสา เหล่าเจริญสุข 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร   08 1095 7811 
e-mail  sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 10 พฤศจิกายน 2563 
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3.12.2 หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ 

ประเด็น ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่  

สถานการณ ์
การประกาศใช ้พระราชบัญญัต ิระบบสุขภาพปฐมภูม ิ พ .ศ .2562 ตามร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และให้รัฐต้องดำเนินการให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง จึงได้บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศโดยให้มี
ระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น กระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบายการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่เปิดดำเนินการใน
พ้ืนที่ ประชาชนทุกคนมีแพทย์ประจำตัวร่วมให้การดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบตาม Catchment Area  1 
Cluster  รับผิดชอบดูแลประชาชนทีมละ 8,000 – 12,000 คน การจัดบริการโดยรวมทีมสหวิชาชีพ  
               จังหวัดพัทลุง  ได้ดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที ่เปิด
ดำเนินการในพ้ืนที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึง ปีงบประมาณ 2562 ผ่านการประเมินรับรอง 3S จำนวน 
12 ทีม  แบ่งเป็นพื้นที่เขตเมือง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย จำนวน 6 ทีม   เขตพื้นที่ชนบท โรงพยาบาล
ชุมชนเป็นแม่ข่าย จัดตั้งจำนวน 6 ทีม จากอำเภอควนขนุน จำนวน 4 ทีม และอำเภอเขาชัยสน จำนวน 1 ทีม 
และ อำเภอปากพะยูน จำนวน 1 ทีม  
              การดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแผนเปิดดำเนินการ จำนวน 9 ทีม แบ่งเป็นพื้นที่เขต
เมือง โรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย จำนวน 2 ทีม   เขตพื้นที่ชนบท โรงพยาบาลชุมชนเป็นแม่ข่าย จำนวน 7 
ทีม  
              จังหวัดพัทลุงมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน   15  คน และมีแผนการจัดอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ 2563 แพทย์ทั่วไปผ่านการอบรมระยะสั้น จำนวน 7 คน รวมจำนวน 22 คน  

ลำดับ 
ที ่

โรงพยาบาลแม่ข่าย ทีม PCU/NPCU ปีทีเ่ปิด 
ดำเนิน 
การ 

เกณฑ์ 3S 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.คูหาสวรรค์                                 2560 /  
2. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.ท่ามิหรำ      2560 /  
3. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม ศพช.โรงพยาบาลพัทลุง 2560 /  
4. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม CMU เทศบาลควนขนุน 2560 /  
5. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านสวน 2561 /  
6. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านไพ 2561 /  
7. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านหัวถนน 2561 /  
8. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.แหลมโตนด 2561 /  
9. โรงพยาบาลปากพะยูน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ 2562 /  
10. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.ปากคลอง 2562 /  
11. โรงพยาบาลควนขนุน ทีม รพ.สต.เกาะยาง 2562 /  
12. โรงพยาบาลเขาชัยสน  ทีม รพ.สต.บ้านควนหมอทอง 2562 /  
13. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.บ้านควนถบ 2563 /  
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ลำดับ 
ที ่

โรงพยาบาลแม่ข่าย ทีม PCU/NPCU ปีทีเ่ปิด 
ดำเนิน 
การ 

เกณฑ์ 3S 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

14. โรงพยาบาลพัทลุง ทีม รพ.สต.ปากสระ 2563 /  
15. โรงพยาบาลบางแก้ว ทีม  รพ.สต.บ้านหาดไข่เต่า 2563 /  
16. โรงพยาบาลปากพะยูน ทีม รพ.สต.บ้านโคกทราย 2563 /  
17. โรงพยาบาลป่าพะยอม ทีม รพ.สต.ในนิคม ฯ ตำบลลานข่อย 2563 /  
18. โรงพยาบาลปากพะยูน ทีม รพ.สต.บ้านโคกทราย 2563 /  
19. โรงพยาบาลกงหรา ทีม รพ.สต.บ้านกงหราใหม่ 2563 /  
20. โรงพยาบาลศรีบรรพต ทีม รพ.สต.บ้านสวนโหนด 2563 /  
21. โรงพยาบาลเขาชัยสน ทีม รพ.สต.หานโพธิ์ 2563 /  

ข้อมูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์การอบรมระยะสั้น ขึ้นทะเบียน PCU/NPCU จังหวัดพัทลุง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อ 

PCU/NPCU 
ประเภทการศึกษา 
วว. อว. 2X2 

1. นพ.ธีรยุทธ์  คงทองสังข์ รพ.พัทลุง บ้านปากสระ   /  
2. พญ.ปีติมา  วีระพันธุ์ รพ.พัทลุง ศูนย์แพทย์ท่ามิหรำ  /  
3. นพ.ชัยยุทธ์  ศักดิ์ศรชัย รพ.พัทลุง ศูนย์แพทย์ดอนยอ  /  
4. พญ.น้ำทิพย์  บูรพเกียรติ รพ.พัทลุง บ้านควนถบ  /  
5. พญ.ศิริพร  อรุณ รพ.พัทลุง ศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์  /  
6. นพ.โมทย์  ฝอยทอง รพ.ควนขนุน ปากคลอง  /  
7. นพ.กันตพงษ์ ธรรมเจริญศักดิ์ รพ.พัทลุง บ้านสวน    
8. พญ.วิชุดา  นิ่มดวง รพ.ควนขนุน บ้านเกาะยาง  /  
9. นพ.เชษฐพงศ์ สัจจผล รพ.ควนขนุน ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน /   
10. พญ.ชนากานต์ ชัยธนากุล รพ.ควนขนุน ตำบลแหลมโตนด  /  
11. นพ.พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี รพ.ปากพะยูน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ /   
12. พญ.จันทนี  เต็มนิล รพ.ปากพะยูน บ้านโคกทราย  /  
13. พญ.อภิญญา  เพ็ชรศรี รพ.เขาชัยสน บ้านควนหมอทอง  /  
14. นพ.ไพศาล   เกื้ออรุณ สสจ.พัทลุง บ้านลำสินธุ์  /  
15. พญ.เสริมศรี  ปฐมพานิชย์ รพ.พัทลุง บ้านไพ    / 
16. นพ.ณรากร  พูลเกื้อ รพ.พัทลุง บ้านหัวถนน   / 
17. นพ.ชุติมันต์   พงศ์ไตรภูมิ รพ.ศรีบรรพต บ้านสวนโหนด   / 
18. นพ.ทรงเกียรติ   พลเพชร รพ.บางแก้ว บ้านหาดไข่เต่า   / 
19. นพ.กัมปนาท   เกษมสัตย์ รพ.เขาชัยสน ตำบลหานโพธิ์   / 
20. นพ.กวิน   กลับคุณ รพ.กงหรา บ้านกงหราใหม่   / 
21. พญ.วสี    หวานแก้ว รพ.ป่าพะยอม ในนิคมฯ ตำบลลานข่อย   / 
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ข้อมูลแพทย์ทั่วไป ที่อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว (ระยะสั้น) ปี พ.ศ.2563 จังหวัดพัทลุง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

1. นพ.กัมปนาท  เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเขาชัยสน 
2. นพ. กวิน   กลับคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลกงหรา 
3. พญ.วสี   หวานแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าพะยอม โรงพยาบาลป่าพะยอม 
4. นพ.ชุติมันต์   พงศ์ไตรภูมิ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีบรรพต 
5. นพ.ทรงเกียรติ  พลเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางแก้ว โรงพยาบาลบางแก้ว 
6. พญ.เสริมศรี  ปฐมพานิชย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพัทลุง 
7. นพ.ณรากร  พูลเกื้อ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลพัทลุง 

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพ้ืนที่ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 25 % เมืองพัทลุง 11 8 72.72 
   กงหรา 3 1 33.33 

เขต 12 เขาชัยสน 5 2 40.00 
   ตะโหมด 3 0 0.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 6 4 66.66 
4 9 12 ปากพะยูน 5 2 40.00 

 ศรีบรรพต 2 1 50.00 
ป่าบอน 5 0 0.00 
บางแก้ว 3 1 33.33 
ป่าพะยอม 3 1 33.33 
ศรีนครินทร์ 2 1 50.00 
รวม 48 21 43.75 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 48 12 25.00 
ไตรมาส 2 48 21 43.75 
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การดำเนินงาน/ผลการดำเนนิงานตามมาตรการสำคัญ 
Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 

การดำเนินงานจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  

ผลการดำเนินงาน 
- การจัดสรรแพทย์ทั่วไปเข้ารับการอบรม

เวชศาสตร์ครอบครัวระยะสั ้น เพิ ่มเติม
จำนวน 7 คน 

- มีการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้เกิน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

การอบรมแพทย์ทั่วไปอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์
ครอบครัวระยะสั้น 

ได้จัดสรรแพทย์เข้ารับการอบรม จำนวน 7 คน 

สรุปประเด็นสำคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย  
1. อัตรากำลังแพทย์ที ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถจัดตั้ง 

PCU/NPCU ในบางอำเภอ เช่น อำเภอป่าบอน และอำเภอตะโหมด 
2. ขาดการพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงาน PCU/NPCU 

ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

1. มีการเปลี่ยนแปลงแพทย์ที่ประจำในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หลัง
การข้ึนทะเบียนและประกาศตาม พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ 

การเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติจาก 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้โรงพยาบาลแม่
ข่ายทุกแห่งทบทวนการจัดแพทย์ให้เหมาะสม 

2. ขาดแนวทางการประเมินการดำเนินงานคุณภาพ
การบริการตามเวชศาสตร์ครอบครัว 

การกำหนดแนวทางและจัดทำเป็น 
ข้อกำหนดในตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 
2564 

3. โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ต้อง
วางแผนการจัดส่งแพทย์เข้ารับการอบรมในปี 
2564 

ให้โรงพยาบาลแม่ข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจัดทีมสหวิชาชีพตามแผนการเปิดหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ และ
ดำเนินการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อมีแพทย์
ที่มีคุณสมบัติ ก็สามารถข้ึนทะเบียนได้ทันที 
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ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
การอบรมพัฒนาศักยภาพของทีมสหวิชาชีพ และการอบรมด้านบริหาร 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บริการที่สามารถเชื่อมจากหน่วย PCU/NPCU กับ โรงพยาบาล 

ของแม่ข่ายโรงพยาบาลพัทลุง 
 
      

ผู้รายงาน     นางอรสา  เหลา่เจริญสุข 
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร            08 1095 7811 
e-mail  sahealth@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  10 พฤศจิกายน 2563 
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3.12.3 รพ.สต. ติดดาว 

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุขระดับ

ปฐมภูมิอยู่ในแผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี คือแผนยุทธศาสตร์ที ่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) ทั้งนี้หากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพหน่วย
บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ หรือเรียกว่า รพ.สต.ติดดาว จะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานใน 5 ประเด็น      
(5 ดาว 5 ดี) ได้แก่ 1)การบริหารดี 2)ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3)บุคลากรดี 4)บริการดี และ 5)ประชาชน
มีสุขภาพดี การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 9 ,806 แห่ง ได้เริ่มดำเนินการ ในปี 2560 และมี
เป้าหมายให้หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว ทุกแห่งภายในปี 2564 (ปี 2561 ร้อยละ 25 , ปี 
2562 ร้อยละ 60) 

จังหวัดพัทลุง มีหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งหมดจำนวน 137 แห่ง ได้แก่    รพ.
สต. 123 แห่ง, สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง, ศูนย์แพทย์ชุมชน ของ รพ. 4 แห่ง, ศูนย์สุขภาพชุมชน 
ของ รพ. 5 แห่ง, คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ รพ. 1 แห่ง, สถานพยาบาลในเรือนจำ 2 แห่ง และ ศูนย์
การแพทย์ ม.ทักษิณ พัทลุง 1 แห่ง การดำเนินงานของจังหวัด มุ่งเน้นพัฒนารพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติก่อนเป็นอันดับต้น จำนวน รพ.สต.และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านเกณฑ์ มีดังนี้ 

ปีงบประมาณ 2560 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 15 แห่ง ร้อยละ 12.10  
สะสม ร้อยละ 12.10 

ปีงบประมาณ 2561 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 21 แห่ง ร้อยละ 16.94  
สะสม ร้อยละ 29.03 

ปีงบประมาณ 2562 ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 21 แห่ง ร้อยละ 16.94  
สะสม ร้อยละ 82.26 

ปีงบประมาณ 2563  เหลือรพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว 22 แห่ง และไม่มี รพ.สต.
ถึงรอบการประเมินซ้ำ (รักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ นับจากปีท่ีประกาศรับรองผล) 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยจัดประชุมราชการ

เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ และเยี่ยมประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว เบิกจ่ายงบประมาณจาก
งบรายจ่ายประจำปี งวดที่ 2/2563 (ว130) รหัสงบประมาณ 21002327A0000000  โครงการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง จำนวนเงิน 36,000.-บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)  เป็นค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 วัน แผนการดำเนินงานมีดังนี้ 

ธ.ค. 62 รพ.สต.ประเมินตนเอง และ ครู ค ประเมิน รพ.สต.  
ม.ค.-ก.พ. 63 ทีมคุณภาพอำเภอ พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ทุกแห่ง  
มี.ค. 63 พัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด 
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เม.ย.-พ.ค.63 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 
มิ.ย.63 แผนการสุ่มประเมินการคงสถาพมาตรฐาน 
ก.ค.63 สรุปผลงานการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 2/2563 
ส.ค.63 การเยี่ยมประเมิน รพ.สต.ติดดาว  เพ่ิมเติม รอบที่ 2 
ก.ย.63 เวทีสรุปบนเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกียรติบัตร 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2563 รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 22 แห่ง ได้รับการประเมิน

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเ สริมสุขภาพ
ตำบลติดดาวระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 2-29 มิถุนายน 2563 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว ทุกแห่ง รวมทั้งมีผลลัพธ์ตามปัญหาสำคัญของพื้นที่(OTOP) ผ่านเกณฑ์ และได้รายงานผลการ
ประเมินให้สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 12 รับรองผลในเดือนสิงหาคม 2563 ส่งผลให้ รพ.สต.ทุกแห่งและ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดพัทลุง ได้รับการจัดสรรเงิน QOF จากสำนักงานเขตบริการสุขภาพท่ี 12 
เพ่ิมเติม ตามตัวชี้วัดที่ 10 : รพสต.ติดดาว(ระดับ5 ดาว) และมีผลลัพธ์ตามปัญหาสำคัญของพ้ืนที่(OTOP) ผ่าน
เกณฑ ์สรุปกิจกรรมดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้ 

21, 23 และ 29 พฤษภาคม 2563 เยี่ยมเสริมพลังแก่พื้นที่ ในอำเภอควนขนุน     ตะโหมด และ
เขาชัยสน นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเกิดแรงบันดาลใจและมีความ
มุ่งม่ันที่จะพัฒนา รพ.สต.เป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

28 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินรับรองการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางการเยี่ยมประเมินรับรอง
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2563 และทบทวนปรับปรุงรายชื่อบุคคลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ทำให้มีรูปแบบและวิธีการ ขั้นตอนการเยี่ยมประเมินที่เป็น
แนวทางเดียวกัน มีคณะทำงานที่กระชับและสามารถออกปฏิบัติงานได้ ในห้วงเวลาที่ คณะกรรมการร่วมกัน
กำหนดขึ้น 

2-29 มิถุนายน 2563 ประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ทั้ง 22 แห่ง ได้ครบตามแผน 
แม้ว่าจะมีการสลับหน่วยรับประเมินกันบ้างในบางวัน เพ่ือปรับให้เกิดความสะดวกแก่หน่วยรับประเมิน แต่ก็อยู่
ในห้วงเวลาที่กำหนดไว้ 

ภาพรวมผลการประเมิน รพ.สต. ทั้ง  22 แห่ง พบว่า บุคลากรของรพ.สต.เข้าใจแนวคิดและ
เกณฑ์การประเมินค่อนข้างน้อย รวมถึงการเชื่อมโยงแนวคิดและเกณฑ์การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลติดดาวสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนงาน หมวดที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 แต่มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอด
และสามารถพัฒนาให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ หมวด 3 บุคลากร (ร้อยละ 83.49) และ หมวด 1 การนำ
องค์กร หรือ บริหารดี (ร้อยละ 84.61)  

หมวด 1. การนำองค์กร : รพ.สต.ส่วนใหญ่ มีแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสุขภาพใน CUP และภาคี
เครือข่ายพ้ืนที่ และการกำกับติดตามไม่มีระบบที่ชัดเจน รวมทั้งการทบทวนผลการดำเนินงานและวางแผนการ
แก้ไขไม่ต่อเนื่อง 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง หน้า 227 

แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ : ไม่กำหนดประเด็นปัญหาให้ชัดเจน ข้อมูลสนับสนุน   มีน้อย (ข้อมูล
สถิติ, กระบวนการคัดเลือก) วิเคราะห์ปัญหาไม่ครอบคลุมทุกมิติ ไม่ได้สาเหตุที่แท้จริง (RCA) เพื่อกำหนด
กิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหา  

 การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าประสงค์ กลวิธีเพื่อให้
บรรลุผล ไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พอที่จะใช้ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการได้ 

 แผนปฏิบัติการไม่ตอบสนอง ไม่สอดคล้องกับการจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) ให้เพียงพอ
ต่อการดำเนินงานให้สำเร็จได้ และ การถ่ายทอดแผนให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกิดความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพียงพอ 

 แผนการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และสรุปผลการพัฒนาของทีมพ่ีเลี้ยง ไม่มีความชัดเจน 
และไม่ต่อเนื่อง 

หมวด 3. บุคลากร : การใช้ทรัพยากรจากชุมชน (บุคคล , กลุ่มพลังสังคม) ยังไม่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาขยายเพิ่มกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มที่ดำเนินการประจำอยู่แล้ว(เช่น อสม. ,CG) เพื่อแก้ไขปัญหา
สำคัญของพ้ืนที่ (OTOP) และการจัดระบบบริการอย่างยั่งยืน 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 057: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (สะสม) เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ 75 เมืองพัทลุง 7 7 100 

- - 70.10 กงหรา 1 1 100 
เขต 12 เขาชัยสน 3 3 100 

28.57 37.14 46.67 ตะโหมด 2 2 100 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 7 7 100 

15แห่ง
(12.10) 

36แห่ง
(29.03) 

57แห่ง
(82.26) 

ปากพะยูน 0 0 0 
ศรีบรรพต 0 0 0 

 ป่าบอน 0 0 0 
บางแก้ว 0 0 0 
ป่าพะยอม 0 0 0 
ศรีนครินทร์ 2 2 100 

รวม 22 22 100 
ที่มา : ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงานในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรก ไม่ได้ดำเนินการตามแผน เนื่องจากสำนักสนับสนุน

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ มีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และเกิดสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะการระบาดหนักในช่วงเดือน
มีนาคม 2563 จนกระท่ังรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 ประชาชนเกิดความ
ตื่นตกใจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงานปิดสำนักงานและใช้วิธีทำงานแบบไม่ต้องมาสำนักงาน 
(Work from Home) หรือให้พนักงานหยุดงาน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และ รพ.สต.ทุกแห่ง ตระหนัก
และให้ความสำคัญในการดำเนินการเตรียมความพร้อมและจัดการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรค   
โควิด-19 ทำให้กิจกรรมขับเคลื่อนทีมคุณภาพอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ในช่วงเดือน มกราคม -
กุมภาพันธ์ 2563 และ การพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับจังหวัด ในเดือนมีนาคม 2563 ได้หยุดชะงักลง 
เพราะการยอมรับและให้ความร่วมมือทำกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องมีน้อย ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นและร่วมกันรับมือ
กับการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับทางสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้แจ้งให้งดการประเมิน รพ.
สต.ติดดาวในปีงบประมาณ 2563 เพราะตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหา อีกทั้งกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ ได้มีการเปลี่ยนบุคคลผู้รับผิดชอบงาน (เมษายน 2563) แต่ด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนงาน
ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ให้นโยบายให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.อย่างต่อเนื่อง และ
ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.เป้าหมาย ในพ้ืนที่ อำเภอควนขนุน อำเภอตะโหมด และอำเภอเขาชัยสน ทำให้เกิด
การขับเคลื่อนงานของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จนบรรลุเป้าหมายและผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
ทุกแห่ง  

 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
1. รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินไปแล้วมีโอกาสพัฒนาในหมวด 1 การนำองค์กร หรือ บริหารดี และ 

หมวด 3 บุคลากรดี ให้มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นโดยศึกษาคู่มือการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติด -
ดาว (รพ.สต.ติดดาว) ทบทวนเกณฑ์การประเมินและเชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสู่ การปฏิบัติในการ
ขับเคลื ่อนงาน จัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่นำไปสู ่การปฏิบัติได้จริง  และให้มีการกำกับ ติดตาม 
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 5 หมวดพร้อมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆเข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้มากที่สุด 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกติดตามเยี่ยมและการประเมินรับรองคุณภาพ มาใช้
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด และส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่ เพื่อนำ
ข้อมูลไปใช้วางแผนพัฒนาตามประเด็นพัฒนารายหมวดในแต่ละอำเภอ/แต่ละ รพ.สต.ให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

3. การติดตามเยี่ยมเสริมพลังโดยทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด(ครู ข.) หรือทีมผู้รับผิดชอบงานระดับ
จังหวัด และชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา ให้แก่ รพ.สต. และทีมพี่เลี้ยงระดับ
อำเภอ (ครู ค.) ในแต่ละอำเภอ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหรือก่อนการประเมินอย่างน้อย 1 ไตรมาส ไม่น้อยกว่า
อำเภอละ 1 ครั้ง  

4. ขยายการพัฒนาคุณภาพสู่หน่วยบริการปฐมภูมิอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชนของ รพ. 4 แห่ง , 
ศูนย์สุขภาพชุมชนของ รพ. 5 แห่ง, คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวของ รพ. 1 แห่ง, สถานพยาบาลในเรือนจำ 2 
แห่ง และ ศูนย์การแพทย์ ม.ทักษิณ พัทลุง 1 แห่ง 
ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 

- 
 

ผู้รับผิดชอบ นายนิวัช เทพสง 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 08-9464-3367  
e-mail Thep01.n@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 5 พฤศจิกายน 2563 

  


