หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
เขต
65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
1. การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาวที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหาร
ดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้
หมวด 1 การนาองค์กรและการจัดการดี
หมวด 2 การให้ความสาคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
หมวด 5 ผลลัพธ์
โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
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
เท่ากับ 5 ดาว (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA)
2. การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่

เกณฑ์เป้าหมาย : (สะสม)
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 25
ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้มีคุณภาพ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 8,123 แห่ง (ไม่นับรวม รพ.สต. ที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในปี 2560)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รพ.สต.บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งดูแลโดย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แหล่งข้อมูล
รพ.สต. ประเมินตนเอง, ทีมประเมินระดับอาเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ
รายการข้อมูล 1
A = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 5 ดาว
B = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 4 ดาว
C = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ระดับ 3 ดาว
รายการข้อมูล 2
D = จานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2560 (9,806
แห่ง)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/D) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 3 และ 4

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561:
รอบ 3 เดือน
1. ประชุมชี้แจงนโยบาย
(kickoff) ระดับประเทศ
2. อบรม ครู ก ครั้งที่ 1
3. มีคู่มือแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติด
ดาวปี 2561
ปี 2562:
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
1. อบรม ครู ก ครั้งที่ 2
2. อบรม ครู ข ทุกเขต
อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง
3. แต่งตั้งทีมพัฒนา/
ประเมินระดับจังหวัด 1
ทีม อาเภอ 1 ทีม

รอบ 9เดือน
1. รพ.สต. ร้อยละ 100
(ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์) มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา
2. ประเมิน รพ.สต.ติด
ดาว ระดับอาเภอ จังหวัด
และเขต

รอบ 12เดือน
1. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ
25 (สะสม)

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ
50 (สะสม)

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ
75 (สะสม)

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2563:

ปี 2564:

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

รอบ 12 เดือน
รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
รพ.สต. ติดดาว ร้อยละ
100 (สะสม)
รพ.สต. ผ่านการประเมินและรับรองโดยทีมประเมินระดับจังหวัดหรือระดับเขต
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
Baseline
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
1,683 แห่ง
ร้อยละ
17.16
1. พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 042-222356 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
สานักงานเขตสุขภาพที่ 8

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางสาวหทัยรัตน์ คงสืบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901378 โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร : 02-5902348
E-mail : strategic2.bps@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. พญ.มานิตา พรรณวดี
รองผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901387
โทรศัพท์มือถือ :
โทรสาร :
E-mail :
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

