
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 3  

หัวข้อ การพฒันาคณุภาพหน่วยงานบรกิาร 
 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) 

ตัวช้ีวัด: ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
เป้าหมาย: รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 25 (แบบสะสม) 

2. สถานการณ์ 
ปัจจุบันมีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) หลายเกณฑ์ ซึ่งดําเนินการโดยหลาย

หน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ   (รพ.สต.) เป็นเกณฑ์
เดียวที่บูรณาการในกรอบการประเมินรูปแบบเดียว เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานบริการปฐมภูมิ 
3. การดําเนนิงาน/ผลการดาํเนนิงานตามมาตรการสําคญั 

ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560 พบว่ามี รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 17.13 (1,683 แห่ง) จากเป้าหมายที่กําหนดไว้ ร้อยละ 10 และในปี 
๒๕๖๑ ถูกกําหนดให้อยู่ในยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายที่ 
ร้อยละ 25 (แบบสะสม) โดยได้ดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังทีมประเมินพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
(รพ.สต. ติดดาว) ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  ๑.๑ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ปี ๒๕๖๑ 
  ๑.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี ๒๕๖๑ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. จัดทําคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี ๒๕๖๑ 
 3. จัดอบรมคร ูข ระดับเขต/จังหวัด ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ 
     3.1 จัดอบรมครู ข ระดับเขตสุขภาพ 8 เขต ได้แก่ เขต 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 
     3.2 จัดอบรมครู ข ระดับจังหวัด ใน 4 เขต ได้แก่ เขต 1, 4, 6, 7 
 4. แต่งต้ังทีมพัฒนา/ทีมประเมินระดับจังหวัด 1 ทีม และระดับอําเภอๆ ละ 1 ทีม ครบทุกแห่ง 
 5. พ้ืนที่ดําเนินการประเมิน รพ.สต. ติดดาว 
  5.1 รพ.สต. รอ้ยละ 99.35 (ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มกีารประเมินตนเองและพัฒนา 
  5.2 ประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในระดับอําเภอ ร้อยละ 90.54 ระดับจังหวัด ร้อยละ 42.68 
และระดับเขต ร้อยละ 19.63 
 6. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ 46.99 (จํานวน 4,606 แห่ง) 
จากเป้าหมายที่กําหนดไว้ ร้อยละ 25 (แบบสะสม) แสดงได้ดังตาราง (ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ณ วันที่ 3 ก.ย. 61) 
 
เขตสุขภาพ 

ที่ 
จํานวน รพ.สต. 

ทั้งหมด 
จํานวน รพ.สต. 

ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 
ปี 60 

จํานวน รพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 

ปี 61 

รวมจํานวน รพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 

ปี 60-61 

ร้อยละ 

1 1,105 170 280 450 40.72 
2 622 35 379 414 66.56 
3 579 56 187 243 41.97 



เขตสุขภาพ 
ที่ 

จํานวน รพ.สต. 
ทั้งหมด 

จํานวน รพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 

ปี 60 

จํานวน รพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 

ปี 61 

รวมจํานวน รพ.สต. 
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ 5 ดาว 

ปี 60-61 

ร้อยละ 

4 796 121 192 313 39.32 
5 939 140 456 596 63.47 
6 775 138 263 401 51.74 
7 808 177 262 439 54.33 
8 875 412 375 787 89.94 
9 951 144 327 471 49.58 

10 837 128 213 341 40.74 
11 718 115 177 292 40.67 
12 798 45 195 240 30.08 

รวมทั้งสิ้น 9,803 1,681 3,306 4,987 50.88 
 หมายเหตุ: จํานวน รพ.สต ท้ังหมด ไม่รวม ศสม. ศสช. และ PCU 

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
 1. เกณฑ์ประเมิน รพ.สต.ติดดาว มีข้อจํากัดถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ 
เช่น ต้องมีการลงทุนโดยใช้งบประมาณ หรือไม่สามารถพัฒนาให้ผ่านได้ เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน และยังขาด
ความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งควรพิจารณาผลของการพัฒนา รพ.สต. เพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพต่อ
ประชาชน โดยให้น้ําหนักด้านคุณภาพบริการ ผลลัพธ์ และความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 2. รายละเอียดเกณฑ์ในส่วนคําสั่ง พชอ. ที่กําหนดให้มีงานเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไม่สามารถ
ทําได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากประเด็นการพัฒนาของ พชอ. ไม่ได้กําหนดประเด็นงานเภสัชกรรมทุกอําเภอ 
 3. การเร่งรัดระยะเวลาในการประเมิน (KPI ไม่บรรล)ุ 
 4. อัตรากําลังไม่สอดคล้องกับภาระงาน บุคลากรใน รพ.สต.บางแห่งมีจํานวนน้อย (๑-๒ คน) ส่งผลให้
ยากต่อการพัฒนา 
           5. ศักยภาพและความพร้อมของ รพ.สต. ที่แตกต่างกัน 
 6. การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร ยังขาดความสอดคล้องกับแผนการพฒันา  
 7. การสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของทีมพ่ีเลี้ยง/ทีมประเมิน ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
ยังไม่มีมาตรฐานเดียวกัน  
 8. ความเข้มแข็งในระดับเขตที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเสริมพลังให้นโยบายนี้เป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ อย่างคุ้มค่า และสมประโยชน์ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

9. การถ่ายทอดนโยบาย หรือการปรับเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มีความล่าช้า ทําให้การถ่ายทอดระดับเขต 
ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ/พ้ืนที่มีความล่าช้า 
5. ปญัหา/อปุสรรค หรือความเสี่ยงต่อการไม่บรรลเุปา้หมาย 
 1. เกณฑ์การประเมินบางหมวดยังไม่มีความชัดเจนและสอดคล้อง มีรายละเอียดมากเกินไป การให้
ค่าคะแนนไม่มีความสมดุลกับภาระงาน/กิจกรรม รวมทั้งความยากง่ายของงาน 
 2. ทีมประเมินยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์ และกระบวนการประเมิน ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน ทําให้
การให้คะแนนแต่ละหมวดมีความแตกต่างกัน 
 3. การช้ีแจงกระบวนการประเมินยังไม่ครอบคลุม ทั้งในระดับอําเภอและจังหวัด 

4. CUP และ รพ.สต. บางพื้นที่ ขาดการวางแผนร่วมกันในการจัดสรรทรัพยากร 
5. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์ฯ ไปแล้ว แต่ภารกิจหลักของ รพ.สต. เช่น Primary Prevention ของ NCDs 

(DM, HT) ยังไม่ดีเท่าที่ควร 



6. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
1. ปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์ฯ ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และการให้ค่าคะแนนมีความเหมาะสม

กับภาระงาน 
2. หารือร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อพัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน โดยจัดทําหลักสูตร สําหรับทีมประเมิน และทีมพัฒนา 
3. ช้ีแจงกระบวนการประเมินให้ครอบคลุมทุกระดับ 
4. สนับสนุนงบประมาณให้กับเขตสุขภาพ สําหรับการดําเนินการ รพ.สต. ติดดาว ในพื้นที่ 
5. ควรมุ่งเน้นการทํา Primary Prevention ของ DM และ HT 

7. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ/สิ่งที่ชื่นชม 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญ และกําหนดเป็นตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 

Agreement: PA) ของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กําหนดให้อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

8. นวตักรรมทีส่ามารถเปน็แบบอยา่ง (ถ้ามี) 
๑. การประชุมสรุปถอดบทเรียนการประเมินผลของคณะกรรมการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

พัฒนาระบบการประเมินผลให้มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด และสรุปวิเคราะห์หาส่วนขาด (GAP 
Analysis) จากผลการประเมินตามเกณฑ์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนขาดเป็นภาพรวม 

๒. กําหนดให้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) เป็นตัวช้ีวัด
ระดับอําเภอ สร้างขวัญและกําลังใจคนทํางาน โดยใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ 

๓. มีทีมการพัฒนาและประเมิน รพ.สต.ติดดาว ที่เข้มแข็ง โดยใช้ทีมเครือข่ายวิชาชีพ เช่น เครือข่าย
วิชาชีพ ด้าน Lab พยาบาล IC เภสัชกร เป็นต้น 
 


