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ตัวชี้วัดที่ 11 : ระดับความส าเร็จของ รพ.สต.ที่รักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ  
                  Re-accreditation รพ.สต.ติดดาว (น้ าหนัก 2 คะแนน) 

หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 
แผนที่  11.การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
ลักษณะ เชิงปริมาณ 
ระดับการวัด อ าเภอ 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ รพ.สต.ที่รักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ Re-accreditation 

รพ.สต.ติดดาว 
ค านิยาม การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ได้รับการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว  
ที่ก าหนด คือ 5 ดาว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหารดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 
บุคลากรดี บริการดี ประชาชนมีสุขภาพดี  มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
   เกณฑ์หมวดที่ 1  การน าองค์กรและการจัดการดี 
   เกณฑ์หมวดที่ 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   เกณฑ์หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
   เกณฑ์หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย 
   เกณฑ์หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 
3 เดือน 6  เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

- มีการประชุมชี้แจง
นโยบายและแนวทาง  
การด าเนินงาน  
รพ.สต.ติดดาว  
-แต่งตั้งทีมประเมิน 
พัฒนาระดับจังหวัด/
อ าเภอ 

- ช้ีแจงการด าเนินงาน
และพัฒนาทีมประเมิน
ระดับจังหวดั/ทีม
พัฒนาระดับอ าเภอ 
- รพ.สต.เปา้หมายการ 
re acc ทุกแห่ง
ประเมินตนเอง 
 

รพ.สต.เป้าหมายการ 
re acc ทุกแห่ง  
มีการพัฒนาตาม
เกณฑ์คณุภาพเพื่อให้
ผ่านเกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดาว  
 

รพ.สต.เป้าหมายการ 
re acc ผ่านการ
ประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 100  
 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนา 
คุณภาพระบบบริการสุขภาพและกระบวนการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและ 
ความจ าเป็น ด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบ 
บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ให้ 
ครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 77 แห่ง 
รพ.สต.เป้าหมายการ re acc จ านวน 8 แห่ง (อ าเภอละ 1 รพ.สต. ยกเว้น อ.เมือง 2 รพ.สต.) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 
โดยทีมประเมินระดับจังหวัด/อ าเภอ 

 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ รพ.สต.ที่รักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ Re-accreditation 

รพ.สต.ติดดาว (ต่อ) 
แหล่งข้อมูล 1.รายงานผลการด าเนินงาน 

2.ส ารวจและประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว 
รายการข้อมูล 1 A   = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว 
รายการข้อมูล 2  B = จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้งหมด 
สูตรค านวณ - 
ระยะเวลา
ประเมินผล  

1.รายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) 
2.รายงานผลจากการประเมิน 1 ครั้ง/ปี (รอบ 12 เดือน ) 

เกณฑ์การ 
ให้คะแนน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1 ( 6 เดือน) คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
1.รพ.สต.เป้าหมายการ re acc ในเขตรับผิดชอบมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์  
  รพ.สต.ติดดาว คิดเป็น 100%  = 1 คะแนน 
2.รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบมีและใช้คู่มือปฏิบัติงาน รพ.สต.จังหวัดอ านาจเจริญ  
  ในการให้บริการ คิดเป็น 100%   = 1 คะแนน 
3.รพ.สต.ในเขตรับผิดชอบมีการคัดเลือกประเด็นปัญหาพื้นที่ส าคัญ (One Tumbol  
  One Project) อย่างน้อย 1 เรื่อง คิดเป็น 100%   = 1 คะแนน 
4.CUP มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับอ าเภอ 
   และมีแผนพัฒนา/สนับสนุน (คน เงิน ของ) รพ.สต.ติดดาวของอ าเภอ   = 1 คะแนน 
5.คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอมีการออกเยี่ยม/พัฒนา รพ.สต.ติดดาว    
   เป้าหมายปี 2563 = 1 คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ 1   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 0.1 – 1 คะแนน 
ระดับ 2   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 1.01 – 2 คะแนน 
ระดับ 3   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 2.01 – 3 คะแนน 
ระดับ 4   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 3.01 – 4 คะแนน 
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ระดับ 5   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-5 เท่ากับ 4.01 - 5  คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2 (12 เดือน) 
1.คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ ออกประเมิน รพ.สต.ติดดาว    
   เป้าหมายการ re acc ปี 2563 คิดเป็น 100% = 2 คะแนน 
2.รพ.สต.เป้าหมายการ re acc ปี 2563 ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ณ วันนออกประเมิน   
   (ประเมินโดย คกก.ประเมินระดับจังหวัด)  = 3 คะแนน 
    
 
 

 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ รพ.สต.ที่รักษามาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ Re-accreditation 

รพ.สต.ติดดาว (ต่อ) 
เกณฑ์การ 
ให้คะแนน (ต่อ) 

หมายเหตุ กรณีมี รพ.สต.เป้าหมายประเมิน รพ.สต.ติดดาว มากกว่า 1 แห่ง ให้น าคะแนน 
แต่ละ รพ.สต. ตาม ข้อ 2.1- 2.3 มารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนเป้าหมายประเมิน รพ.สต. 
ติดดาว ปี 2563 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ระดับ 1 ระดับ 2   ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 

ระดับ 1   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 0.1-1 คะแนน 
ระดับ 2   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 1.01-2 คะแนน 
ระดับ 3   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 2.01-3 คะแนน 
ระดับ 4   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 3.01-4 คะแนน 
ระดับ 5   หมายถึง  คะแนนรวมตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ 1-3 เท่ากับ 4.01-5  คะแนน 

วิธีการ
ประเมินผล 

1. สสจ. ผลักดันและสร้างความเข้าใจขั้นตอน/กระบวนการ/ความเชื่อมโยงของนโยบาย 
2. รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  
3. ทีมประเมินระดับอ าเภอออกประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
   และแจ้งผลการประเมินให้ สสจ. 
4. ทีมประเมินระดับจังหวัดประเมิน รพ.สต.ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
5. สรุปผลการประเมินและค านวณอัตราส่วนของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 

เอกสาร เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  สสป. 
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สนับสนุน 
รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

44.15 ร้อยละ 20 44.15 100  
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

1.นายจักรพันธ์  ค าผาลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
2.นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นายประวุฒิ พุทธขิน   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายจักรพันธ์  ค าผาลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข    
โทรศัพท์ที่ท างาน  0-4552-3250 ต่อ 304    
E-mail: hrdamnat1@gmail.com 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 


