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ประเด็น PA : Quality Organization องค์กรคุณภาพ
PMQA

……………………………………ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขที่ด าเนนิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด : 
1. ร้อยละ 70 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. ร้อยละ 40 ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

มาตรการที่ 1 P (Policy) ประกาศนโยบายการน าเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)มาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (สสจ., สสอ.)

มาตรการที่ 2 M 
(Management) การ
บริหารจัดการ

มาตรการที่ 3 Q (Quality)
ส่งเสริมสนับสนุนส่วนราชการให้ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์การ

มาตรการที่ 4 A (Assessment)
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)

1.มีการประเมินลักษณะส าคัญขององค์กรครบ 13 ข้อ

2.มีการประเมินตนเองในหมวดที่ด าเนินการ

3.น าโอกาสในการปรับปรุง(OFI)มาจัดท าแผนพัฒนาองค์การของหมวดที่

ด าเนินการได้ตามเกณฑ์

4.มีตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินการของแผนพัฒนาองค์การแต่ละ

หมวดตามเกณฑ์ 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)

1.รายงานผลการพัฒนาองค์การที่

ด าเนินการเทียบกับแผนพัฒนา

องค์การ

2..รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดในแต่ละ

หมวด 

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

1.รายงานผลการพัฒนาองค์การที่ด าเนินการเทียบกับ

แผนพัฒนาองค์การ

2.รายงานผลลัพธ์ตัวชี้วัดในแต่ละหมวด

ไตรมาส 4 (12  เดือน)

1.ร้อยละของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ด าเนินการ

ผ่านเกณฑ์

2.ร้อยละของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีด าเนินการ

ผ่านเกณฑ์

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรรม
หลัก

1.จัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร
2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ PMQA หมวด 2 และหมวด 4 และรักษาสภาพ
(maintain)หมวด 1 และ 5(ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ด าเนินการในปี2561 ประเมินองค์กรด้วย)
3.น าโอกาสในการปรับปรุง(OFI) ที่ส าคัญ3 ล าดับแรกมาจัดท าแผนพัฒนาองค์กรหมวดละ 1 แผน
4.ก าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินการของแผนพัฒนาองค์การแต่ละหมวด
5.ปรับระบบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PMQA

1.อบรม Auditor (จังหวัดละ 2 คน)
2.ติดตามผลการด าเนินงาน (เช่น ผ่านระบบ VDO 
Conferenceทุก 3เดือน
3.สร้างทีม Internal Audit
4.สนับสนุนให้น า SOP ของ สสจ.มาก าหนดให้เป็นไปตาม
แนวทางของ PMQA

1.ตรวจประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค้นหาส่วนราชการต้นแบบ
3.VDO Coference
4.ถอดบทเรียน

ระดับ
ความ
ส าเร็จ

เขตสุขภาพที่ 12 ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การในปี 2561 ด าเนินการในหมวด 1 กาน าองค์การ และหมวด 5 
การมุ่งเน้นบุคลากร โดยด าเนินการใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง ผลการด าเนินงาน สสจ.ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง 71.43% สสอ.ผ่านเกณฑ์ 43 แห่ง 55.84%

ยุทธศาสตร์/
มาตการ
(Value 
chain)

ตวัชีว้ดั

เป้าหมาย/

ผู้รับ
ผิดชอบ CGO : คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขตสุขภาพที่ 12



ประเด็น PA: การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
HA โรงพยาบาล

64. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3

จัดให้มีกลไกการสนบัสนุนคุณภาพโรงพยาบาลระดับเขต
สุขภาพ จังหวัด

ให้มีแผนด้านคุณภาพโรงพยาบาลในระดับเขต จังหวัด 
หน่วยบริการและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคุณภาพ

ให้ สสจ.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านคุณภาพระดับจังหวัดเป็น
กลไกหลักระดับจังหวัดในการวางแผน สนับสนุน ขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานคุณภาพในโรงพยาบาลทุกระดับ

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 

-รพศ/รพท/รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 97

-รพช. ร้อยละ 87

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
-รพศ/รพท/รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 98

-รพช. ร้อยละ 88

ไตรมาส 3 (9 เดือน)
-รพศ/รพท/รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 99

-รพช. ร้อยละ 89

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
-รพศ/รพท/รพ.สังกัดกรม ร้อยละ 100

-รพช. ร้อยละ 90

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรรม
หลัก

ระดับเขต
1.ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับ
เขต
2.จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพระดับเขต

-อบรมให้ความรู้ –เยี่ยมการตุ้นการพัฒนาคุณภาพ รพ.
3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผน
ข้อเสนอการต่อยอด
-ข้อเสนอเพิ่มเติม HA สู่การรับรองคุณภาพรายโรค เขตละ 50% ของรพศ/รพท.
-การรับรอง DHSA จังหวัดละ 1 แห่ง

ระดับจังหวัด
1.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการเครือข่ายระดับจังหวัด
2.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ รพ.และย่ืนค าขอเพื่อรับการประเมินหรือต่ออายุล่วงหน้าอย่างน้อย 6เดือนก่อน
หมดอายุการรับรอง
3.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด และหน่วยบริการ
4.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพ ระหว่าง รพ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5.ติดตามก ากับ การเยี่ยมกระตุ้นระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6.สนับสนุนการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระดับ
ความส าเร็จ

การด าเนินการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 ผลการพัฒนาพบว่า รพศ/รพท. ผ่านเกณฑ์ ขั้น 3 ร้อยละ 90.90 (เกณฑ์ร้อยละ 100)
รพช.ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92.75 (เกณฑ์ร้อยละ 90)

ยุทธศาสตร์/
มาตการ
(Value 
chain)

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย/

ผู้รับ
ผิดชอบ คณะท างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA เขตสุขภาพที่ 12



ประเด็น PA: การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
รพ.สต.ติดดาว

i
ร้อยละของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ ๓ ดาว ร้อยละ ๑๐๐ และผ่านเกณฑ์ ๕ ดาวสะสม ร้อยละ ๖๐

๑. พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและสนับสนุน
การพัฒนากลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

๓. ขับเคลื่อนแผนและการอภิบาลระบบ

ไตรมาส 1 (3 เดือน)

๑. สื่อสารนโยบาย/เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

๒. อบรมพัฒนาทีมประเมินระดับจังหวัด/ เขต

๓. หน่วยบริการ อ าเภอ จังหวัดมีแผนในการพัฒนา/

ยกระดับ 

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
๑. มี รพ.สต.ต้นแบบส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

๑. ประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับอ าเภอ/

จังหวัด/เขต

ไตรมาส 4 (12  เดือน)

๑. รพ.สต.ติดดาวผ่าน ๓ ดาวร้อยละ 

๑๐๐/ผ่าน ๕ ดาวร้อยละ ๖๐ 

สถานการณ์
/ข้อมูล
พื้นฐาน

กิจกรรม
หลัก

๑. คัดเลือก รพ.สต. ติดดาวต้นแบบระดับเขต และจังหวัด
ให้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
๒. รพ.สต.ประเมินตนเองตามเกณฑ์เพ่ือหาโอกาสพัฒนา

๒. พัฒนาทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด
๓. สนับสนุนให้เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอร่วมพัฒนา 
รพ.สต.ติดดาว

๑. สื่อสารเกณฑ์/นโยบายและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
๒. ติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนา เยี่ยมเสริมพลัง และ
สรุปผลการด าเนินงาน/สรุปบทเรียน
๓. มอบรางวับ รพ.สต.ติดดาว โดยกระทรวง

ระดับ
ความส าเร็จ

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ให้ได้ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ ๑๒ มี รพ.สต.ทั้งหมด ๗๙๘ แห่ง ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวสะสม ๓๓๕ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๘ 

ยุทธศาสตร์/
มาตการ
(Value 
chain)

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย/

ผู้รับ
ผิดชอบ ทีมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ ๑๒



กรณตีัวอย่าง

อ าเภอ

หาดใหญ่

รพ.สต.ติดดาว

๑๐๐ %


