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สิ่งที่ได้เรยีนรูจ้ากปี 2561 

เกณฑ์ไม่เอื้อต่อบริบทและทรัพยากรใน รพ.สต. ที่ขนาดแตกต่าง 

การท าความเข้าใจเกณฑ์มีความหลากหลาย จากการตีความและสื่อสารของแต่ละพื้นที่ 

การใช้เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในคู่มือ (เน้นไปเป็นการประเมิน ประกวด มากกว่าพัฒนา) 

ตัวแทน ครู ก ในแต่ละเขตที่ส่งไปร่วมฝึกไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย (มากกว่า 50%) 

1 

2 

3 

4 



สิ่งที่ได้เรยีนรูจ้ากปี 2561 

บางเขต/บางจังหวัด ไม่มีการไปสร้างทีม ครู ข ครู ค ต่อ ส่งเกณฑ์ให้พื้นที่ศึกษาเองแล้วลงประเมิน 

ผู้ใช้เกณฑ์ทุกระดับ(ส่วนมาก)ขาดความเข้าใจในการใช้เกณฑ์ ขาดทักษะผู้ประเมินแบบเสริมพลังมี 

การตีความผิดประเด็น (เน้น check list) จึงท าให้ผู้ถูกประเมินเป็นทุกข์ 

ผู้ถูกประเมินให้ความส าคัญน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ที่บริบทไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ 

ให้ทีมระดับภายในอ าเภอ/จังหวัด/เขตประเมินกันเอง ท าให้ไม่มีมาตรฐานกลาง (อาจมีการประเมินแบบ

ช่วยเหลือให้คะแนนผ่าน โดยไม่เน้นการพัฒนาตามความจริง) 
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ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ณ วันที่ 9 พ.ย. 2560 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2560 

17.2 

17.2 





จาํนวน รพ.สต.เขตสุขภาพที่ 12 ผา่นการพฒันา รพ.สต.ติดดาว ปี 61

 ลาํดบั   จังหวัด จาํนวน รพ .สต.  ผ่าน ร้อยละ ผ่าน ผ่าน

5 ดาว 4 ดาว 3 ดาว

1 ตรัง 125 43 34.40 70 12

2 สตลู 55 14 25.45 15 26

3 พทัลงุ 124 42 33.87 50 32

4 สงขลา 175 122 69.71 53 0

5 ยะลา 81 29 35.80 21 26

6 ปัตตานี 127 45 35.43 52 30

7 นราธิวาส 111 20 18.02 9 84

รวม 798 315 39.47 270 210



ข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารระดบัสูงตอ่ รพ.สต.ตดิดาว ปี 2562 

1. ปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความเฉพาะและเหมาะสมตามขนาด รพ.สต. S M L 1. ปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความเฉพาะและเหมาะสมตามขนาด รพ.สต. S M L 

2. ไม่ควรเพิ่มเติมเกณฑ์ใดให้ซบัซ้อน หรือเป็นการเพ่ิมภาระแก่พ้ืนที่ ให้ท าความเข้าใจกับเกณฑ์ที่เป็น

พื้นฐานให้ชัดเจน และน าไปปฏิบัติได้จริง ไม่ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปในทางที่ไมเ่หมาะสม 

2. ไม่ควรเพิ่มเติมเกณฑ์ใดให้ซบัซ้อน หรือเป็นการเพ่ิมภาระแก่พ้ืนที่ ให้ท าความเข้าใจกับเกณฑ์ที่เป็น

พื้นฐานให้ชัดเจน และน าไปปฏิบัติได้จริง ไม่ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปในทางที่ไมเ่หมาะสม 

3. ผู้ที่น าเกณฑ์ไปใช้ ควรมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอด พาท า เป็นพี่เลี้ยงแก่พ้ืนที่ ช่วยกันแบบ

กัลยาณมิตร ช่วยพัฒนา ช่วยให้เกิดเครือข่าย ไม่เป็นการสร้างความทุกข์หรือจับผิดพื้นที่ 

3. ผู้ที่น าเกณฑ์ไปใช้ ควรมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอด พาท า เป็นพี่เลี้ยงแก่พ้ืนที่ ช่วยกันแบบ

กัลยาณมิตร ช่วยพัฒนา ช่วยให้เกิดเครือข่าย ไม่เป็นการสร้างความทุกข์หรือจับผิดพื้นที่ 

4. การลงไปประเมิน ควรเป็นผู้ที่เข้าใจเกณฑ์เป็นอย่างดี เข้าใจบริบทและบทบาทหน้าที่ความเป็น                  

รพ.สต. มองให้เชื่อมโยงเป็นระบบกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 

4. การลงไปประเมิน ควรเป็นผู้ที่เข้าใจเกณฑ์เป็นอย่างดี เข้าใจบริบทและบทบาทหน้าที่ความเป็น                  

รพ.สต. มองให้เชื่อมโยงเป็นระบบกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 



ข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารระดบัสูงตอ่ รพ.สต.ตดิดาว ปี 2562 

5. เน้นพื้นฐานของการผ่านเกณฑ์ประมาณ 3 ดาว เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาต่อ ไม่เน้นแต่               

5 ดาวอย่างเดียว เพราะแห่งที่ยังไม่มีความพร้อมจะเกิดความทุกข์ และไม่อยากร่วมขบวนการพัฒนานี้ 

5. เน้นพื้นฐานของการผ่านเกณฑ์ประมาณ 3 ดาว เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาต่อ ไม่เน้นแต่               

5 ดาวอย่างเดียว เพราะแห่งที่ยังไม่มีความพร้อมจะเกิดความทุกข์ และไม่อยากร่วมขบวนการพัฒนานี้ 

7. ให้กระบวนการ รพ.สต. ติดดาว เป็น การประกันคุณภาพ ไม่ใช่ การประกวด 7. ให้กระบวนการ รพ.สต. ติดดาว เป็น การประกันคุณภาพ ไม่ใช่ การประกวด 

6. ให้มุ่งเน้นงานด้าน ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค ให้เด่นชัด 6. ให้มุ่งเน้นงานด้าน ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค ให้เด่นชัด 



การประชมุพจิารณาเกณฑป์ระเมนิคุณภาพโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลตดิดาว 

(รพ.สต.ตดิดาว) ปี 2562 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 

เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

ตัวแทนผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณาเกณฑ ์รพ.สต.ตดิดาว ปี 2562 

วันที่ 14 กันยายน 2561 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 



ข้อเสนอแนะต่อเกณฑ์ 

ให้มีการแบ่งเกณฑ์ตามขนาดของ รพ.สต. S M L 

 

ปรับให้คะแนนแต่ละหมวดมีน้ าหนักใกล้เคียงกันเพราะทุกหมวดต่างก็มีความส าคัญ 

 

เกณฑ์หมวดการบริการ หรือ หมวดที่เฉพาะของวิชาชีพ ได้แก่ เภสัชกรรม/คบส. IC 

LAB ขอให้ลดเรื่องเอกสารค าส่ัง(ดูจากแม่ข่ายแทน) และลดความละเอียดแบบ 

checklist ที่เป็นการเพิ่มภาระของพื้นที ่

 

เกณฑ์ใดที่ซ้ าซ้อนของ กรม กอง ขอให้ใช้ผลร่วมกันไม่ควรลงประเมินหลายครั้ง 



ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการพฒันาและประเมิน 

ขอใหม้ีข้อสั่งการจากส่วนกลางให้ทุก CUP มีทีมพี่เลี้ยงไปพัฒนา รพ.สต.ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และให้มี

คะแนนเรื่องการสนับสนุนในเกณฑ์ของการน า หมวด 1 บริหารดี 

ควรมีการพัฒนาทีมประเมินแต่ละเขตที่จัดโดยส่วนกลาง เพื่อทักษะการประเมินที่จะน าไปถ่ายทอดและปรับใช้กับ              

บริบทที่ใกล้เคียงกันทุกเขต 

การประเมินควรพิจารณาผลงานแบบเครือข่ายบริการ ในพื้นที่ที่บริบทไม่เอื้ออ านวย ร่วมกับบทบาทโดยตรงของ                

รพ.สต. นั้นๆ โดยยึดกรอบมาตรฐานของเกณฑ์ 

เขต จังหวัด อ าเภอ สามารถท าข้อตกลงให้เป็นแนวทางเดียวกันในแต่ละเกณฑ์เพื่อให้เป็นมาตรฐานภายในเขต

นั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว เป็นพื้นฐาน 

รพ.สต. ที่ผ่าน 5 ดาวแล้ว ก็ควรมีทีมพี่เลี้ยงลงไปนิเทศตามเกณฑ์ของ รพ.สต. ติดดาวอย่างสม่ าเสมอ                 

เพื่อจะได้ ช่วยเป็นพี่เลี้ยงของ รพ.สต. ที่ยังไม่เข้ากระบวนการ หรือยังเป็น ระดับ 3 ดาว และ 4 ดาว 



วัตถุประสงค์ รพ.สต.ตดิดาว 

พัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ไปสู่การด าเนินงาน พชอ. 

ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ UCCARE  ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการปัญหาสุขภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

พัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS) ไปสู่การด าเนินงาน พชอ. 

ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ UCCARE  ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน

การจัดการปัญหาสุขภาพ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
1 1 

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์และมีเครื่องมอืในการก ากับและประกันคุณภาพของ

ระบบต่าง ๆ 

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์และมีเครื่องมอืในการก ากับและประกันคุณภาพของ

ระบบต่าง ๆ 2 2 

พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อตอบสนอง ความต้องการและความ

จ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชน 

พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อตอบสนอง ความต้องการและความ

จ าเป็นด้านสุขภาพของประชาชน 3 3 



เกณฑ์ประเมิน  

รพ.สต.ติดดาว  

ปี 2562 



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 ธรรมาภิบาล 
1.2  แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ 
1.3  ระบบบรหิารจัดการที่ส าคัญ 
1.4   การสนับสนุนทีมพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 

หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 

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

หมวด 2 การให้ความส าคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
             ( OTOP และ การจัดระบบบริการ )  

หมวด 5 ผลลัพธ์ ( OTOP และ การจัดระบบบริการ ) 
     5.1 Self care  
     5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ( 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 
คะแนนแต่ละหมวด  ≥  ร้อยละ 80 
คะแนนรวม 5 หมวด  ≥  ร้อยละ 80 



กระบวนการพัฒนา/ประเมิน และ การแปลผล 



กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 

อ าเภอ 
พัฒนา/ประเมิน 

จังหวัด 
พัฒนา/ประเมิน 

เขต 
พัฒนา/ประเมิน/รับรองผล 

รพ.สต. เข้าร่วมกระบวนการ 100% (รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่าน ระดับ 5 ดาว ในปี 60-61) 

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

ส านักสนับสนุน 
ระบบสุขภาพ 
ปฐมภูม ิ

รพ.สต. 
ประเมินตนเอง 

รายงานผล รายงานผล รายงานผล 

สสอ./ รพช. สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงตามเกณฑ์  
เพื่อพัฒนา 

จัดอบรมครู ค และพัฒนา
ทีมพ่ีเลี้ยง/ 
ทีมประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/ 
จัดอบรมครู ข/ 
ทีมประเมิน 

นโยบาย/ 
จัดอบรมครู ก/ 
ทีมประเมิน 

มีหนังสือจากกระทรวง 
ขอใหท้่าน นพ.สสจ. ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอ าเภอ ด าเนินการแต่งตั้ง
ทีมพี่เลี้ยงและสนับสนุนทีมพี่เล้ียงในการพัฒนาคณุภาพ                 
รพ.สต.ติดดาว เพื่อทีมพี่เลี้ยงคอยให้ค าแนะน าและสนับสนุน
ทรัพยากรในส่วนที่ขาดแคลน 

สป. สนับสนุนงบ 
ในการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว  

ให้กับทุกเขตสุขภาพ 

งาน พร.  
หรือ งานอื่นๆ 

ประธาน CUP 

นพ.สสจ. 



ทีมพัฒนา รพ.สต.ตดิดาว  

หมวด 1 

หมวด 2 

หมวด 3 

หมวด 4 

Lab 

IC 

เภสัชกรรม / RDU และ คบส. 

IT / KPI 

หมวด 5 

วิเคราะหส์ว่นขาดตามเกณฑ ์หาจดุพัฒนารว่มกนั 

สนับสนนุจาก CUP 

ทีมพี่เลีย้ง 
เยี่ยมประเมิน วิเคราะห์

ร่วมกับร่วมกับ รพ.สต. 

CUP รพ.สต. ประเมนิตนเอง 



ทีมประเมนิ รพ.สต.ตดิดาว  

S 

M 

L 

หมวด 1 

หมวด 2 

หมวด 3 

หมวด 5 

เน้นบริการ 

แบบเครือข่าย 

บริการด้วยตัวเอง 

หรือเครือข่าย  

เป็น Node ของ S 

เน้นบริการด้วยตัวเอง  

เป็น Node ของ S, M 

หมวด 4 

เกณฑ์ 

ไม่แบง่ 

S M L 



ทีมประเมนิ รพ.สต.ตดิดาว  

S 

M 

L 

ประเมนิตนเอง 

พัฒนา / ประเมนิ 

Internal 

ประเมนิผลแบบไขว ้

External 

ประเมินแบบ               

ลงทุกเกณฑ์ 

ประเมินแบบ  

รวมเกณฑ์ 

ประเมินแบบ

ระบบ 
3 ดาว 

4 ดาว 

5 ดาว 
แปรตามบริบทของพื้นที่ 



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

การแปลผล 
ระดับดาว 
การแปลผล 
ระดับดาว 

หมายเหตุ คะแนนแต่ละหมวด  ≥  ร้อยละ 80 
 คะแนนรวมทั้ง 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 ก่อนเข้ารับการประเมินใหม่ 

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

การพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 การพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 

ผลงาน 61 รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ร้อยละ 50.88 (สะสม) ( จ านวน 4,987 แห่ง) 

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

ปีที่เข้ากระบวนการและผ่าน 5 ดาว รักษาสภาพ 2 ปี เริ่มเข้ากระบวนการอีกครัง้ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562) 

ปีงบประมาณ 2563 
(1 ตุลาคม 2562) 



PA 
กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 กระบวนการพัฒนา/ประเมิน รพ.ติดดาว ปี 2562 

รพ.สต.ประเมินตนเอง 

อ าเภอ 
พัฒนา/ประเมิน 

จังหวัด 
พัฒนา/ประเมิน 

เขต 
พัฒนา/ประเมิน/รับรองผล 

รายงานผล 

รายงานผล 

รายงานผล 

รพ.สต. เข้าร่วม 
กระบวนการ  

100% 
(รพ.สต. ที่ยัง          
ไม่ผ่าน ระดับ  

5 ดาว ในปี 60-61) 

ก.พ. 62 

มี.ค.-พ.ค. 62 

ม.ิย.-ก.ค. 62 

ส.ค. 62 

 ก.ย. 62 

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

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

ตามกระบวนการและบริบทของพื้นที่นั้นๆ 

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

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

ตามกระบวนการและบริบทของพื้นที่นั้นๆ 

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 รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ง 

รับเข็ม/ ใบรับรอง 

รับเข็ม/ ใบรับรอง/  
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

กระบวนการพัฒนา/  
เยี่ยมประเมินขึ้นกับ
กระบวนการของอ าเภอ/
จังหวัด/เขต นั้นๆ                      

โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562                           
เป็นมาตรฐาน ซึ่งให้
พิจารณาตามบริบท               
ของพื้นท่ีร่วมด้วย 

กระบวนการพัฒนา/  
เยี่ยมประเมินขึ้นกับ
กระบวนการของอ าเภอ/
จังหวัด/เขต นั้นๆ                      

โดยใช้เกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว ปี 2562                           
เป็นมาตรฐาน ซึ่งให้
พิจารณาตามบริบท               
ของพื้นท่ีร่วมด้วย 

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  
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 รับรองผล รพ.สต. 5 ดาว ตัวแทนจังหวัดละ 1 แห่ง 

ส านักสนับสนุน 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 


