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3.10 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

ประเด็น 
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว มีการรักษาคง

สภาพ หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทั้งที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และที่ถ่าย

โอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม ศูนย์สุขภาพชุมชน(ศสช.) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.) และ
หน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล (PCU) มีการพัฒนาคุณภาพของรพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวที่กำหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี 
ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรที่ดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี  
มีเกณฑ์ประเมินดังนี ้

หมวด 1 การนำองค์กรและการจัดการที่ด ี
หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมายชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ ์การแปลผลระดับดาว ดังนี ้ 

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  

การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 
ดาว รักษาสภาพ 2 ปี ก่อนรับการประเมินใหม่ 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว จำนวนทั้งสิ้น 124 แห่ง ให้

ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 75 
ระดับการประเมิน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
1. มีแผนงาน 
หรือโครงการ
พัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

มีข้อ 1 และมี
การประชุม
วิเคราะห์และ
จัดทำแผนการ
สนับสนุนจาก 
CUP 

มีข้อ 1, 2 และการ
เยี่ยมเสริมพลัง
สนับสนุนของ
คณะกรรมการ ครู ค. 
เตรียมการประเมิน 
หรือ Re Accredit  

มีข้อ 1, 2, 3, และ รพ.
สต. มีการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว และรายงาน ใน
ระบบ
http://gishealth.mop
h.go.th/pcu/admin/li
st.php?=00072 ครบ 
ร้อยละ 100 

มีข้อ 1,2,3,4และ  
การสุ่มประเมนิการ 
คงสภาพมาตรฐาน  
รพ.สต.ติดดาว ของ
กรรมการ ครู ค 
ตำบลละ 1 แห่ง 

http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072
http://gishealth.moph.go.th/pcu/admin/list.php?=00072


วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 236 

การบริหารจัดการ 

แผนการดำเนินงาน 
  1. รพ.สต. ประเมนิตนเองและบันทึกข้อมูล 
  2. คณะกรรมการระดับอำเภอ/ สสอ.ตรวจสอบแก้ไข และ รับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่านระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu) 
  3. คณะกรรมการระดับจังหวัด/ สสจ.ตรวจสอบแก้ไข และรับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่านระบบ
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu) 

ผลการดำเนินงาน 
จังหวัดพัทลุงสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยมีการรักษาคงสภาพ 

หรือ มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตามเกณฑ์ จำนวน 32 แห่ง โดยรพ.สต. ประเมินตนเองและบันทึก
ข้อมูล มีคณะกรรมการระดับอำเภอและจังหวัดตรวจสอบแก้ไข และ รับรองผ่านโปรแกรมมายัง สสป.ผ่าน
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ http://gishealth.moph.go.th/pcu  โดยได้รับรองผ่าน
เกณฑ์คณุภาพ  ระดับ 5 ดาว ครอบคลุม 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยอำเภอเมืองพัทลุง มี 24 รพ.สต  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
-สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง, สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
ร่วมกับโรงพยาบาล
แม่ข่ายจัดทำ
แผนงาน/โครงการ
พัฒนาศักยภาพ รพ.
สต. 
- มีคำสั่งทมีพฒันา
และประเมินระดับ
จังหวัดและอำเภอ 
 

 

-มีการประชุมพัฒนาการ
ดำเนินงานมาตรฐาน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับจังหวดั และระดับ
อำเภอ 
-รพ.สต.มีการประเมินตนเองทุกแห่ง 
-คณะกรรมการ ครู ค ประเมิน
มาตรฐาน รพ.สต.(ที่ผ่านระดับ 5 
ดาว ในปีงบประมาณ 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561)ที่จะเข้า
กระบวนการ  Accreditation 
และรายงานผลการประเมินใน
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
หน่วยบริการปฐม
ภูมhิttp://gishealth.moph.go.
th/pcu/admin/list.php?=000
72 

-คณะกรรมการ ครู ข 
จัดทำแผนการเยี่ยมเสริม
พลังประเมินรับรองการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.
สต.(ที่ผ่านระดับ 5 ดาว 
ในปีงบประมาณ 2560 
และปีงบประมาณ 
2561)ผ่าน 5 ดาวและ
รายงาน 
-คณะกรรมการ ครู ค 
สุ่มประเมินรับรองการคง
สภาพมาตรฐาน รพ.สต.
ติดดาว ตำบลละ 1 แห่ง 
(ตามเกณฑ์ตำบลสุขภาวะ) 

และรายงาน 

สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง สรุปผลการ
ดำเนินงาน รพ.สต.
(ที่ผ่านระดับ 5 
ดาว ใน
ปีงบประมาณ 
2560 และ
ปีงบประมาณ 
2561) ผ่าน 5 ดาว 
ในการ 
Accreditation 
ร้อยละ 75 (สะสม)  

http://gishealth.moph.go.th/pcu
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อำเภอกงหรา  มี 9 รพ.สต. อำเภอเขาชัยสน มี 13 รพ.สต อำเภอตะโหมด มี 11 รพ.สต อำเภอควนขนุน มี     
16 รพ.สต อำเภอปากพะยูน มี 16 รพ.สต อำเภอศรีบรรพต มี 6 รพ.สต อำเภอป่าบอน มี 11 รพ.สต           
อำเภอบางแก้ว มี 7 รพ.สต อำเภอป่าพะยอมมี 6 รพ.สต อำเภอศรีนครินทร์ มี 5 รพ.สต และรอลงประเมิน
รับรองซ้ำ ในปงีบประมาณถัดไป จำนวน 102 แห่ง 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ที่ 58 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : 58 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 124 แห่ง 
100% 

(ผ่าน 75%) 

เมืองพัทลุง 24 24 100 
   กงหรา 9 9 100 

เขต 12 เขาชัยสน 13 13 100 
   ตะโหมด 11 11 100 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 16 16 100 
53 

42.74% 
102 
82.26% 

124 
100% 

ปากพะยูน 16 16 100 
ศรีบรรพต 6 6 100 

 ป่าบอน 11 11 100 
บางแก้ว 7 7 100 
ป่าพะยอม 6 6 100 
ศรีนครินทร์ 5 6 100 

รวม 124 124 100 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  แผนกำนดงานโครงการ/การเยี่ยมเสริมพลังมีแผนกำหนดต้องเลื่อนหลายรอบ ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน โครงการเพื่อความสะดวกในการทำงานของพื้นที่ และการลดการใช้

งบประมาณของหน่วยบริการ 
 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
     - 

ผู้รับผิดชอบ นางจรรยา คงสุด 
      ตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
      กลุ่มงาน     พฒันาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
      โทรศัพท์     096 8479 765 
      e-mail       Junyakong@gmail.com 

วัน/เดือน/ปี  16 พฤศจิกายน 2564 
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