
การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

สาขาปฐมภูมิและ 
ระบบสุขภาพอ าเภอ 

เขตสุขภาพที่ 12 
นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ  

ประธานคณะท างานบริการปฐมภมิูและสขุภาพองค์รวม 
เขตสุขภาพที่ 12 





 

 
แผนงานการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ  

โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 

 

 
เป้าหมาย : มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

                KPI: ร้อยละ 60 ของอ าเภอมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

Strategy 1 
สร้างกลไกขับเคล่ือนท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูม ิ
กับชุมชนและท้องถ่ินอย่างมีคุณภาพ  

Strategy 2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภออย่างมีส่วนร่วม 

Strategy 3 
เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

Small success ไตรมาส 1 
มีการประชุม คัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญตาม
บริบทในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมาด าเนินการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
อย่างน้อย 2 ประเด็น 

 
Small success ไตรมาส 2 

- มีคณะท างาน วางแผนแนวทางในการ
ขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามท่ีพ้ืนท่ีก าหนด  
- มีการบริหารจัดการ ทรัพยากรของทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องในการขับเคล่ือนประเด็นฯ 

Small success ไตรมาส 3 
มีการย่ียมเสริมพลังและประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
ประเมินตนเองและผู้เย่ียมระดับจังหวัด
และเขต 

Small success ไตรมาส 4 
มีอ าเภอมีการด าเนินการและผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
ร้อยละ 60 
 

Situati
on/Bas
eline 

Key 
Activi

ty 
กิจกรร
มหลัก 

Small 
Succe

ss 

 

มีการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559  
สถานการณ์ที่ผ่านมา พ.ศ 2559 ส่วนกลางก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 73 อ าเภอ (เขต 12 จ านวน   7 อ าเภอ) 

 พ.ศ 2560 ก าหนดพื้นที่ด าเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 200 อ าเภอ (เขต 12 จ านวน 17 อ าเภอ) 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ รองรับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 (เขตสุขภาพที่ 12 

ด าเนินการแล้ว 65 อ าเภอ) 
 Strateg

y 
มาตการ 

KPI No. 

Target / 

หน่วยงานหลัก : :ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว 
หน่วยงานร่วม ; ส านักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 
                    และพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที ่

หน่วยงานร่วม :กองบริหารการสาธารณสุข 

1.มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอ าเภอตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 
2.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ 
ประเด็นพัฒนา น ามาคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญท่ี 
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบริบทในพ้ืนที 

 

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา/ประเด็น
พัฒนา เพ่ือการขับเคล่ือนบูรณาการการท างานร่วมกันเก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.จัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทใน
พ้ืนท่ี เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 เร่ือง 
3 ด าเนินการตามแผนด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญ
ตามบริบทในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4 สรุปบทเรียนผลการด าเนินงานพัฒนา/แก้ไขปัญหาส าคัญ
ตามบริบทในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

1 ด าเนินการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา/แก้ไขปัญหา
ส าคัญตามบริบทในพ้ืนท่ี เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
3.สรุปผลการด าเนินงาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่ืนชมและ
เสริมพลัง 
4.สนับสนุนและส่งเสริมให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ภายในอ าเภอเดียวกันเป็นบทบาทส าคัญเพ่ือให้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 



แผนงาน : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)  
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 

ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)  
เขตสุขภาพท่ี 12 ปรับแผนตามเป้าหมายใหม่ตามความเป็นไปได้จริง (ตามเกณฑ์ 3 S) ตามจ านวนจริงท่ีมีและผลติแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว (สะสม)  

(ปี 2559 - 61 เปิดด าเนินการแล้ว 99 ทีมคิดเป็นร้อยละ 22.12  ปี 2562 เป้าหมายเปิดด าเนินการเพิม่  38 ทีม) 

ไตรมาส 1 (3 เดือน)  
- ประชุมชี้แจงเพ่ือทบทวนนโยบาย 
- พัฒนาคู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน 

ไตรมาส 2 (6 เดือน) 
- อบรมระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
- ทีมหมอครอบครัวใหม่ (ผ่านเกณฑ์ 3 S) 50 % 

ไตรมาส 3 (9 เดือน) 
- คลินิกหมอครอบครัว ประเมิน
ตนเองและผ่านการรับรองระดับ
จังหวัด ระดับเขต 

ไตรมาส 4 (12  เดือน) 
ทีมหมอครอบครัวใหม่ (ผ่านเกณฑ์ 3 S) 
 100 % (จ านวนทีมตามแผน PCC ปี 2562) 

สถานกา
รณ์/

ข้อมูล
พื้นฐาน 

กิจกรร
มหลัก 

 
ระดับ

ความส าเร็
จ 
 
 

Situation : ประเทศไทยก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาระจากโรคท่ีป้องกันได้ และข้อจ ากัดของงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ ระบบบริการสุขภาพขับเคล่ือนด้วย
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูม ิโดยจัดท าโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)  
Baseline : เขตสุขภาพท่ี 12 มีแผนการเปิด PCC  ระยะ 10 ปี จ านวน 434 ทีม (ถึงปี 2569) และเปิดด าเนินการแล้วเต็มรูปแบบจ านวน 99 ทีม  คิดเป็นร้อยละ 22.12 ของ 
PCC เป้าหมายท้ังหมด    

ยุทธศาส
ตร์/ 

มาตการ 

ตัวชีว้ัด 

เปา้หมาย/ 

หน่วยงานหลัก: สปค. 
หน่วยงานร่วม: 

1. พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคน 

และทีมสุขภาพ 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการพัฒนา 

กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
4. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

และการอภิบาลระบบ 

1.พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ และการ
ส่งต่อและการส่งกลับ  
2.พัฒนาระบบลงทะเบียน 
3.พัฒนาทีมประเมินการขึ้นทะเบียน PCC ระดับ
จังหวัด 
4.ปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลินิก
หมอครอบครัว  
5. พัฒนาคู่มือการด าเนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัว 
6.ศึกษาวิจัยพื้นที่ต้นแบบการจัดบริการกลุ่มโรค
เร้ือรัง และ Health literacy ในคลินิกหมอ
ครอบครัว 
 

1.ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และอบรม
แพทย์ทั่วไปด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
2.ประเมินและส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทมสห
วิชาชีพ 
3.สนับสนุนการพัฒนาทีมสหวิชาชีพ ให้เพียงพอ
กับการจัดบริการปฐมภูม ิ
 
 
 

1.พัฒนารูปแบบการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
2.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
เชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
3.สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
และ 
พัฒนาระบบปฐมภูมิ ระดับเขตสุขภาพ 
4.พัฒนาทีมประเมินการขึ้นทะเบียน PCC ระดับ
เขต 

1.ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานคลินิก
หมอครอบครัว และก าหนดทิศทางสู่การ
ขับเคล่ือนอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมจาก
หน่วยงานและภาคีต่าง ๆ  
2.ทบทวนแผนการจัดตั้งและกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน 
3.จัดท าอนุบัญญัติหมายการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภูมิ รองรับการด าเนินงาน  ตามรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2559 
4.ประสาน สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพ ในการบริหารจัดการ จัดบริการ และ
แสวงหาการสนับสนุนรูปแบบต่าง ๆ  
5.ส่ือสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจแก่
ประชาชน 



ไตรมาส 1 
1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย (kickoff) 
ระดับประเทศ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทีมประเมิน
ระดับเขต 
3. มคู่ีมือแนวทางการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562 

ไตรมาส 2 
1. ส่งอบรม ครู ข ระดับเขต อย่างน้อย  
1 คร้ัง 
2. แต่งต้ังทีมพัฒนา/ทีมประเมินระดับ
จังหวัด 1 ทีม อ าเภอ 1 ทีม 

ไตรมาส 3 
1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์)  
มีการประเมินตนเองและพัฒนา 
2. มีการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ในระดับ
อ าเภอ จังหวัด และเขต  

ไตรมาส 4 
1. รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 60 
(สะสม) จ านวน 479 แห่ง 
2.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 3 ดาว 100 % 
(รพ.สต.ท่ีเหลือ) 
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1. ประชุมช้ีแจง ทบทวน
เกณฑก์ารพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว ปี 2562  

1. ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.
ติดดาว 
2. หารือร่วมกับ สรพ. เพ่ือจัดท าหลักสูตร
ในการพัฒนาทีมประเมิน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทีม
ประเมินระดับเขต (ครู ก) 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาทีม
ประเมินระดับจังหวัด 
5. บูรณาการคณะท างานปฐมภูมิระดับเขต 

1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย ก าหนด 
ทิศทาง ติดตามการด าเนินงาน 
(kickoff) ระดับประเทศ 
2. ช้ีแจงคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ปี 2562 
3. เพ่ิมช่องทางในการส่ือสาร 
ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์นโยบาย 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว 

1. ปรับปรุงระบบข้อมูล
ทรัพยากรสุขภาพหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ 

1. รพ.สต.ทุกแห่งประเมิน
ตนเอง (ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์) 
2. คณะท างานระดับอ าเภอ 
ประเมิน 
3. คณะท างานระดับจังหวัด 
ประเมิน 
4. คณะท างานระดับเขต 
ประเมิน    เพ่ือหาต้นแบบ 
5. มอบรางวัล รพ.สต. ท่ีผ่าน
เกณฑ์ฯ 

Small 
Succe

ss 

Strate
gy 
 

KPI No. 
Target / 

ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 และผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 (สะสม) 

แผนงาน : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

Situation :ปัจจุบันมีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) หลายเกณฑ์ ซ่ึงด าเนินการโดยหลายหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายในการพัฒนาเกณฑ์
คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ   (รพ.สต.) เป็นเกณฑ์เดียวท่ีบูรณาการในรูปแบบเดียว  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และประชาชนได้รับบริการท่ีมีคุณภาพได้
มาตรฐานบริการปฐมภูมิ 
Baseline : เขตสุขภาพท่ี 12 ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวสะสม 237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 40.98 (ไม่รวม ศสช./ศสม./PCU)  

1. ช้ีแจง/ปรับปรุงเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาว ปี 2562 

2. พัฒนาทีมประเมินให้มีมาตรฐาน 3. ส่ือสาร ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์
นโยบาย แนวทาง และแผนพัฒนา
องค์กรคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

5. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
 





คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวิีต (พชอ.) 
(District Health Board: DHB)  

โดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ด้วยการท างานอย่างมสี่วนร่วมตามแนวทาง“ประชารัฐ” 

                  

ปี 2562 











Template การตรวจราชการ พชอ. 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี  แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ท่ีต้องการ  

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเนน้ รอบ 1  
มีการขับเคล่ือนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
น้อย 2 ประเด็น ครบทุก
อ าเภอ 

กลไกสนับสนุนระดับจังหวัดและ
เขตสุขภาพ ในการขับเคล่ือนท่ี
เช่ือมโยงระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถ่ิน
อย่างมีคุณภาพ 

1.มีนโยบายสนับสนุนการขับเคล่ือน
พชอ.ของผู้ตรวจราชการและ นพ.
สสจ. 
2.มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี 
พ.ศ.2561 
3.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหา/ประเด็นพัฒนา 
น ามาคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญ
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
บริบทในพื้นท่ี 

1.มีการก าหนดประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต อย่างน้อย 2 ประเด็น 
2.มีคณะท างานในการขับเคล่ือน
ประเด็นท่ีก าหนด หรือมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรของทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ่งเน้น 



3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มีการประชุม คัดเลือก
ประเด็นที่ส าคัญตาม
บริบทในพื้นที่ที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมา
ด าเนินการพัฒนาหรอื
แก้ไขปัญหาอย่างน้อย 
๒ประเด็น 
  

- มีคณะท างาน 
วางแผนก าหนด
แนวทางในการ
ขับเคล่ือนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามที่พ้ืนที่ก าหนด  
- มีการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรของทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องในการ
ขับเคล่ือนประเด็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

มีการยี่ยมเสริมพลังและ
ประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตาม
แนวทาง UCCARE โดย
การประเมินตนเองและผู้
เยี่ยมระดับจังหวัดและ
เขต 

อ าเภอมีการด าเนินการ
และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ร้อยละ 60 

Small Success 



รพ.สต.ติดดาว (5 ดาว 5 ดี)   
สู่ประชาชนสุขภาพดี  

ปี 2562  



การแปลผล 
ระดับดาว 

     ระดับ 3 ดาว = ร้อยละ 60.00 - 69.99    (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่การพฒันา)    
     ระดับ 4 ดาว = ร้อยละ 70.00 - 79.99 (รายงาน เขต และจังหวัด เพือ่การพฒันา) 
     ระดับ 5 ดาว = ร้อยละ 80 ขึ้นไป (รายงานเป็นตัวชี้วัด PA) 

หมายเหตุ คะแนนแต่ละหมวด  ≥  ร้อยละ 80 
 คะแนนรวมท้ัง 5 หมวด  ≥  ร้อยละ 80 จึงจะผ่านระดับ 5 ดาว 

การรับรองผล     เขต จังหวัด และอ าเภอ ร่วมพัฒนาและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว โดยรักษาสภาพ 2 ปี ก่อนเข้ารับการประเมนิใหม่ 

รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม) KPI 62 

การพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 

ผลงาน 61 รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว  122 แห่ง ร้อยละ 69.71 (สะสม) 

รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 100 



ส่วนที่ 1 บริหารดี 

ส่วนที่ 4 บริการดี 

ส่วนที่ 2 ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 

ส่วนที่ 5 ประชาชนมีสุขภาพดี 

ส่วนที่ 3 บุคลากรดี 

หมวด 1 การน าองค์กรและการจัดการดี ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
1.1  ภาวะผู้น  า การน  า ธรรมาภบิาล 
1.2  แผนปฏิบตัิการด้านสุขภาพ 
1.3  ระบบบริหารจัดการที่ส าคัญ 
1.4   การสนบัสนุนทมีพี่เลีย้งเพ่ือพัฒนาตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 

หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย  
             ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
     4.1  การจัดบริการตามสภาพปัญหาส าคัญของพ้ืนที ่ ( OTOP ) 
     4.2  การจัดบริการในสถานบริการ 
     4.3  การจัดบริการทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม 
     4.4  การจัดบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั 
     4.5 การจัดบริการในชุมชน 
     4.6 การจัดบริการเภสัชกรรม RDU และ คบส. 
     4.7 ระบบสนบัสนุนบริการ : IT, IC, LAB 

หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
             ( OTOP และ การจัดระบบบริการ )  

หมวด 5 ผลลัพธ์ ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
     5.1 Self care  
     5.2 ผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัด ( KPI ) 
     5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ 

รพ.สต.ติดดาว  
(5 ดาว 5 ด)ี ปี 2562 

25% 
15% 
10% 
30% 
20% 

การแปลผล รพ.สต. 5 ดาว 
คะแนนรายหมวด  ≥  ร้อยละ 80 
คะแนนรวม 5 หมวด  ≥  ร้อยละ 80 



การแบ่งเกณฑ์การประเมินตามขนาด รพ.สต. ระดับ  S M L 



PA 
กระบวนการพัฒนา/ประเมนิ รพ.ติดดาว ปี 2562 

รพ.สต.ประเมนิตนเอง 

อ าเภอ 
พัฒนา/ประเมนิ 

จังหวัด 
พัฒนา/ประเมนิ 

เขต 
พฒันา/ประเมิน/รับรองผล 

รายงานผล 

รายงานผล 

รายงานผล 

รพ.สต. เขา้ร่วม 
กระบวนการ  

100% 
(รพ.สต. ทีย่งั          
ไม่ผา่น ระดบั  

5 ดาว ในปี 60-61) 

ก.พ. 62 

มี.ค.-พ.ค. 62 

มิ.ย.-ก.ค. 62 

ส.ค. 62 

 ก.ย. 62 

1. รพ.สต. ทีผ่่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.                  
ติดดาว ระดับ  3 ดาว ร้อยละ 100  

2. รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์การพฒันาคุณภาพ รพ.สต.                   
ติดดาว ระดับ  5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม) 

ตามกระบวนการและบริบทของพืน้ทีน่ั้นๆ 

รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ง (76 แห่ง) 

รพ.สต. 5 ดาว อย่างน้อยร้อยละ 60 (สะสม) ของทุกเขต 

รพ.สต.  3 ดาว อย่างน้อยร้อยละ 100 (สะสม) ของทุกเขต 

รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ง 

รับเข็ม/ ใบรับรอง 

รับเข็ม/ ใบรับรอง/  
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

กระบวนการพฒันา/  
เยี่ยมประเมินขึ้นกับ

กระบวนการของอ าเภอ/
จังหวัด/เขต นั้นๆ                      

โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562                           
เป็นมาตรฐาน ซึ่งให้
พจิารณาตามบริบท               
ของพ้ืนทีร่่วมด้วย 

รับรองผล  
1. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ                    
รพ.สต. ติดดาว ระดับ  3 ดาว ร้อยละ 100  
2. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว ระดับ  5 ดาว ร้อยละ 60 (สะสม) 

รับรองผล รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ง 

ส านักสนับสนุน 
ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ



กระบวนการพัฒนา/ประเมนิ รพ.ติดดาว ปี 2562 

อ าเภอ 
พัฒนา/ประเมนิ 

จังหวัด 
พัฒนา/ประเมนิ 

เขต 
พฒันา/ประเมิน/รับรองผล 

รพ.สต. เขา้ร่วมกระบวนการ 100% (รพ.สต. ทีย่งัไม่ผา่น ระดบั 5 ดาว ในปี 60-61) 

ก.พ. 62 มี.ค.-พ.ค. 62 มิ.ย.-ก.ค. 62 ส.ค. 62  ก.ย. 62 

ส านักสนับสนุน 
ระบบสุขภาพ 

ปฐมภูม ิ

รพ.สต. 
ประเมนิตนเอง 

รายงานผล  รายงานผล  รายงานผล  

สสอ./ รพช. สนับสนุนทมีพีเ่ลี้ยงตามเกณฑ์  
เพ่ือพฒันา 

จัดอบรมครู ค และ
พฒันาทมีพีเ่ลี้ยง/ 

ทมีประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/ 
จัดอบรมครู ข/ 
ทีมประเมนิ 

นโยบาย/ 
จัดอบรมครู ก/ 
ทีมประเมนิ 

ประธาน CUP งาน พร.  
หรือ งานอ่ืนๆ 

นพ.สสจ. 



ทีมพัฒนา รพ.สต.ติดดาว  
•CUP จะตอ้งมีการสนับสนุนทีมพ่ีเล้ียง สหวิชาชีพตามเกณฑ์                   
เพื่อไปพฒันา รพ.สต. ให้ครบทุกเกณฑ์ เน้นการชว่ยเหลือ เติมส่วนขาด 
ส่งเสริมจุดเดน่ และเกิดเครือขา่ยส่งเสริมสุขภาพและบริการ  

ทีมประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
•ประเมินทุกเกณฑ์ 
•ประเมินเชิงระบบ 
•ประเมินในรูปแบบเครือขา่ย 
 

External audit > Internal audit 

แปรตามบริบทของพื ้นท่ี 

มุ่งเน้น 

กระบวนการพัฒนา/ประเมนิ รพ.ติดดาว ปี 2562 



 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : ร้อยละของ รพ.สต.ติดดาว ท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
 

เป้าหมาย มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเนน้รอบที่ 1     
1) ทุกอ าเภอแต่งตั้งทมี   

พี่เลี้ยง และทีมประเมิน
ระดับจังหวัด 1 ทีม 1 
อ าเภอ 

1) มีค าส่ังแต่งตั้งทีม     
พ่ีเล้ียง และการให้
ค าแนะน าและสนับสนุน
ทรัพยากรของทีมพ่ีเล้ียง 

1) จ านวนอ าเภอที่มีทีมพี่เล้ียง
ติวเข้มเพื่อเตรียมรับการ
ประเมิน 

1)  ทุกอ าเภอมีทีมพ่ีเล้ียงให้
ค าแนะน าและสนับสนุน
ทรัพยากรในส่วนที่ขาด    
เพ่ือรองรับการประเมิน 

2) ทุกเขตมีการอบรม ครู ข 
อย่างน้อย เขตละ 1 ครั้ง 

2) ครู ข ทุกเขตสุขภาพ
ได้รับการอบรม 

2) จ านวนเขตที่จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ครู ข ระดับเขต 

2) ทุกเขตสุขภาพมีครู ข    
ในการสนับสนุนการการ
ประเมินตามเกณฑ์พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

Template การตรวจราชการ รพ.สต.ติดดาว 



3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. ประชุมช้ีแจงนโยบาย 
(Kickoff) ระดับประเทศ 

1. อบรมครู ข ทุกเขตอย่าง
น้อย เขตละ 1 ครั้ง 

1. ทุก รพ.สต. มีทีมพี่เล้ียง
คอยให้ค าแนะน าและ
สนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่
ขาดแคลนเพื่อรับการ
ประเมิน  

1. รพ.สต.ร้อยละ 100  
ได้รับการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว ในระดับอ าเภอ 
จังหวัด และเขต 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทีมประเมินระดบัเขต 
(ครู ก) 

2. แต่งตั้งทีมพ่ีเล้ียง/ทีม
ประเมินระดับจงัหวัด 1 ทีม 
1 อ าเภอ 

2. รพ.สต. ร้อยละ 100    
(ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์)  มีการ
ประเมินตนเองและพัฒนา 

2. รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 3 ดาว ร้อยละ 
100 

3. มคีู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพเกณฑ์ รพ.สต.ติด
ดาว ปี 2562 

3. ทีมพ่ีเล้ียงติวเข้มทุก    
รพ.สต.เพ่ือเตรียมรับการ
ประเมิน 

3. รพ.สต.ร้อยละ 80   
ได้รับการประเมิน รพ.สต.
ติดดาว ในระดับอ าเภอ 
จังหวัด และเขต 

3. รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติด
ดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 
60 (สะสม) 

Small Success 



ปี 2562 







ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นท่ี 
(Primary Care Cluster) จากจ านวน 1,170 ทีม 

ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ความส าเร็จในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวกับ   แผน 10 ปี ในการ
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
2. ผลการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (3S) จ านวนทีมสหวิชาชีพ การด าเนินงาน (Function) 
โอกาสพัฒนา/ปัญหา/อุปสรรค 
3. กลไกการขับเคล่ือนเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 
 - แผนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 - แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
 - แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 
4. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาบริการ ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย
การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว การจัดบริการด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว หลักการมุ่งเน้นคุณค่า 
(Value-base health care) ในเป้าหมายการจัดบริการสุขภาพด้วย Triple Aims 

Template การตรวจราชการ PCC 



เป้าหมาย มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ่งเน้น รอบ 1 
1.จ านวนคลินิก
หมอครอบครัวท่ี
เปิดด าเนินการ 

- พัฒนารูปแบบการจัดบริการ 
-- เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ 
- การจัดบริการท่ีสอดคล้องกับ
หลักเวชศาสตร์ครอบครัว และ
เกณฑ์มาตรฐานการจัดต้ัง 

- ผู้บริหารทุกระดับเข้าใจนโยบาย PCC 
และสามารถด าเนินการอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท 
- พื้นท่ีต้นแบบ PCC ระดับเขต 12 แห่ง 
- PCC ประเมินตนเอง (3S) 
- มีการศึกษาดูงานและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้พื้นท่ี PCC ต้นแบบ 

  - พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก าลังคน 

- มีแผนการผลิตแพทย์อบรม
ระยะส้ัน 
- มีแผนการพัฒนาศักยภาพสห
วิชาชีพ 
  

- PCC ผ่านการประเมินรับรอง ของ
จังหวัด/เขตสุขภาพ 
- PCC ขยายผลพื้นท่ีต้นแบบเพิ่ม 1 แห่ง/
เขตสุขภาพ 
- ประชาชนรู้จักทีมหมอครอบครัว 50% 
- มีคลินิกหมอครอบครัว (ผ่านเกณฑ์ 3S) 
1,170 ทีม (สะสม) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : การจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 



3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

  PCC ที่เปิด
ด าเนินการใหม่ 
50% 

  PCC ที่เปิดด าเนินการ
ใหม่ 100% (มี
เป้าหมายสะสม 1,170 
ทีม 

Small Success 



26 ตุลาคม 2561 

การบูรณาการเชื่อมโยง  
รพ.สต.ตดิดาว กับ การพัฒนาคณุภาพชีวติระดบั
อ าเภอ (พชอ.) และ คลินิกหมอครอบครัว (PCC) 





การบูรณาการ พชอ.-PCC-รพสต.ติดดาว 
พชอ. 

ขับเคล่ือนกระบวนการท างานด้วยหลักของ  
UCCARE คณะกรรมการ พชอ. 21 คน 

• ประเด็นปัญหาคณุภาพชีวติ 2 ประเด็น 
• เชื่อมสูก่ารบริการของ รพ.สต.ติดดาวและPCC 

• ราชวทิยาลยั FM / สถาบนัหลกั / สถาบนัสมทบ 
ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
• ศูนย์เรียนรู้เพื่อพฒันาระบบปฐมภูมแิละ                             
เวชศาสตร์ครอบครัว (ศรร.) เขตละ 1 แหง่ 
ผลิตสหวชิาชีพใน PCC 

• ยกระดบัคณุภาพบริการปฐมภูม ิ
• บุคลากรมศีกัยภาพเพิ่มข้ึน 
• ประชาชนไดรั้บบริการ “ทุกคน ทุกท่ี ทุกอยา่ง                  
ทุกเวลาดว้ยเทคโนโลยี” 
 

• ภาวะผูน้ าและการสนับสนุน 
• ชมุชนมสีว่นรว่ม 
• บุคลากรมศีกัยภาพและความสุข 
• ระบบบริการท่ีจ าเป็นเกดิประโยชน์ตอ่ผูรั้บบริการ
และประชาชนทุกกลุม่วยั 

• เกดิการแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัในพื้นท่ีท่ีกระทบ
คณุภาพชีวติ       OTOP  พชอ. 
• เกดิบริการพื้นฐานของ รพ.สต.ท่ีไดม้าตรฐานเพื่อ
พฒันาไปสู ่PCC เมือ่มคีวามพร้อมตามองค์ประกอบ 
3S (staff / system + service / structure) 

ประชาชน ชุมชน ได้รับประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 



พชอ. 

ผลลัพธ์ 

FCT  
(Family Care Team) 

พชต. 

พชม. 

คกก.พัฒนา 
รพ.สต. 

คกก.อ่ืนๆ 
ตามบริบท 

ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับชุมชน 

OTOP 




