
ชื่อโครงการ        : พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ 
                        และพึงพอใจในบริการ อ าเภอดอนตูมปีงบประมาณ ๒๕๖6 
ลักษณะโครงการ  : โครงการต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ Service Excellence 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการและ 
                                                                                 ให้บริการด้านสาธารณสุข 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม : การสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี ศรัทธา 
                                                                           และม่ันใจในมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างพึงพอใจ 

2. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับโดยเฉพาะการ

พัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน น าไปสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุขคือเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดีในที่สุดโดยมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค (P&P Excellence) ระบบบริการ (Service Excellence) การพัฒนาคน (People Excellence) และ
ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ในขณะเดียวกันบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขก็มีค่านิยมในการ
ขับเคลื่อนงานร่วมกัน 4 ด้านโดยน าตัวย่อจากชื่อกระทรวงสาธารณสุขคือ MOPH ประกอบด้วย M คือ Mastery 
คือบุคลากรเป็นนายของตัวเองที่ต้องเอาชนะโลภโกธรหลงให้ได้ O คือ Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ P คือ 
People Centered Approach เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและ H คือ Humility อ่อนน้อมถ่อมตน 
  จากปัญหาของการจากการท าสนทนากลุ่มในภาพของเจ้าหน้าที่ พบว่ายังมีปัญหาเรื่องของระบบบริการ 
ระยะเวลารอคอย อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ไม่มีเครื่อง Print ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายยาปฏิชีวนะที่ไม่
เหมาะสม และพฤติกรรมบริการดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอดอนตูม จึงได้มีการพัฒนา
คุณภาพหน่วยบริการสุขภาพในระดับรพ.สต.ขึ้นตามนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล            
ติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)  โดยมุ่งเน้นระบบบริการService Excellenceเป็นการจัดระบบบริการครอบคลุมประเภท
และประชากรทุกกลุ่มวัย เน้นการส่งเสริม ป้องกัน (ท้ังเชิงรุก-เชิงรับ) รักษา ฟ้ืนฟู รวมทั้งต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี 
และการบริหารจัดการซึ่งจะท าให้เกิดการจัดการเป็นระบบทั้งองค์กรมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ  
(ทรัพยากรบุคคลอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ) และการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาขีด
ความสามารถและคุณภาพบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการเกิดการสร้างและพัฒนาเครือข่ายของระบบบริการ
ที่มีการส่งต่อและการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่านกระบวนการชื่นชม
และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพ่ึงตนเองได้ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
และโรงพยาบาลดอนตูมได้จัดท า“พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับการดูแลที่
มีคุณภาพและพึงพอใจในบริการ อ าเภอดอนตูมปีงบประมาณ ๒๕๖6” ขึ้นโดยออกแบบการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการเพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพบริการเพ่ือให้ผู้มาใช้บริการได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยมีสุขภาพที่ดี  
2.2 เพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ 

4. เป้าหมายของโครงการ 
   3.1 ผู้ป่วยได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี ในหมวดที่ 4 
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี ศรัทธาและมั่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษาพึงพอใจในบริการ 
   3.3 มีการปรับปรุงคุณภาพงาน (CQI)  



5. กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอดอนตูม 

6. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖6 (๑ ตุลาคม ๒๕๖5 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖6) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
  รพ.สต.ทุกแห่ง อ าเภอดอนตูม 

8. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดประชุมชี้แจงโครงการที่จะด าเนินการ
ในปีงบ 2566 ดังนี้ 
 - เสริมความรู้ในเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐานการประเมิน รพ.สต.ติดดาวหมวด
ที ่4  เรื่อง บริการดีมีความปลอดภัยทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 2P Safety ด้วย
การเสริมสร้างการเรียนรู้  CQI ,R2R,  และ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพแนวใหม่ 
การด าเนินงาน 
1.จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
2.เขียนแผนอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
เขียน CQI, R2R หรือ นวัตกรรมให้
เจ้าหน้าที่ทุกรพ.สต.ในความรับผิดชอบของ 
ทีม สสอ. 
3.ด าเนินการตามแผนพร้อมติดตาม กระตุ้น
ให้เกิดผลงาน 
4. รพ.สต.แต่ละแห่งส่งผลงาน CQI, R2R 
หรือ นวัตกรรมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ต.ค.65 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.2565 
 
 
 

ธ.ค.  2565 - 
ส.ค.2566 

     
    ก.ย.2566 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ค่าอาหารกลางวัน 
คนละ 80 บาท 
 -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม มื้อละ 
35 บาท  
-ค่าวิทยากร ชั่วโมง
ละ 600 บาท 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบ ารุง 
 

รพ.สต. 
สสอ.ดอนตูม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต. 

2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน 
(Thermal Printer) (ปัญหาจากfocus 
group มีอุบัติการณ์ผู้ใช้บริการอ่านลายมือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเขียนซองยาไม่ออก / ซองยาลบ
เลือนเห็นขนาดยาไม่ชัดเจน เกิดการทานยา
ไม่ถูกต้อง 

พ.ย.-ธ.ค.65 -เครื่องพิมพ์แบบใช้
ความร้อน 
13,000 บาท 
-สติ๊กเกอร์ขนาด
8.0×4.8 ซม.ราคา
ดวงละ0.20 บาท  
ม้วนละ1,000 ดวง
รวมราคา 200 
บาท/ม้วน 

เงินบ ารุง รพ.สต. 

 



กิจกรรม ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ แหล่งงบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ส ารวจความพึงพอใจ 2 ครั้ง/ปี 
วิธีจัดเจ็บข้อมูล 
1.จัดตั้งทีมส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพของ สสอ.  
2.สุ่มส ารวจความพึงพอใจจ านวน 30 
ราย/ครั้ง                                                                         
3.ทีมส ารวจสุ่มหมู่บ้านที่ รพ.สต.
รับผิดชอบเพื่อจะเข้าส ารวจความพึงพอใจ
ในแต่ละรพ.สต.ตามช่วงเวลาส ารวจ                                                           
  ส ารวจครั้งที่ 1                                                                  
  ส ารวจครั้งที่ 2 
4.แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้
ผู้รับบริการที่อ่านออกเขียนได้ หรือ
สัมภาษณ์กรณีอ่านเขียนไม่ได้ ยกเว้นใน
กรณีท่ีผู้รับบริการปฏิเสธการตอบ 
5.ท าการเก็บแบบสอบถามจนครบตาม
จ านวนที่ก าหนด 
6.น าแบบสอบถามมาแจงนับคะแนนที่
ผู้รับบริการประเมินรพ.สต. 
7.หาผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ
และคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 
8. ค านวณอัตราส่วนร้อยละความพึงพอใจ 

 
 

พ.ย.65 
 
 
 
 
 
 

ม.ค.- ก.พ.66 
มิ.ย.- ก.ค.66 

-ค่าถ่ายเอกสาร
แบบประเมินความ
พึงพอใจ ราคา 
๐.๕๐ บาท/แผ่น 

 

เงินบ ารุง สสอ.ดอนตูม 
รพ.สต. 

4. น าผลส ารวจความพึงพอใจที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
ระบบบริการป้องกันการเกิดซ้ าทั้งครั้งที่1 
และ 2 

มี.ค.,ส.ค.66 - - รพ.สต. 
สสอ.ดอนตูม 

5. รพ.สต.ประเมินตนเองในการรักษา
สภาพ รพ.สต.ติดดาว  ระดับ 5 ดาว         

ต.ค.65 - ก.ย.66 - - รพ.สต. 
สสอ.ดอนตูม 

6. ประเมินผลการด าเนินงานและสรุป
โครงการ 

ก.ย.66 - - รพ.สต. 
สสอ.ดอนตูม 

9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการและแนวทางการแก้ไข 
  ความเสี่ยง 
  - การติดต่อสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพผู้มารับบริการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ มองไม่เห็นเนื่องจาก
ปัญหาสายตาโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  
  - รพ.สต.ที่มีผู้มารับบริการมากอาจท าให้ผู้รับบริการไม่พึงพอใจได้ เนื่องจากรอคอยนานแม้จะได้รับการ
บริการตามระบบก็ตาม 

- การบริการที่ได้มาตรฐานในบางเรื่อง เช่น อุบัติการณ์ผู้ใช้บริการอ่านลายมือเจ้าหน้าที่ที่เขียนซองยาไม่
ออก / ซองยาลบเลือนเห็นขนาดยาไม่ชัดเจน เกิดการทานยาไม่ถูกต้อ 



  แนวทางการแก้ไข 
- รพ.สต.อ านวยความสะดวกส าหรับผู้รับบริการที่ประสงค์จะท าแบบส ารวจในกรณีท่ีมีปัญหาสายตาอ่าน

หนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
- รพ.สต.ที่มีผู้รับบริการมาก เลือกประเมินในวันที่ผู้รับบริการไม่มาก  
- ต้องใช้เวลาเพื่อปรับความเชื่อเดิม ๆในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จ าเป็นในชุมขนส่งเสริม RDU 

Literacy พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน/จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) 

10. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ 
   10.1 ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
     1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้รับการอบรมการท า CQI ,R2R,  และนวัตกรรม อย่างน้อยแห่งละ 2 คน 
    2. ร้อยละ 100 รพ.สต.มีผลงาน R๒R/นวัตกรรม/CQI  
   10.2 ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
    1. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ 
    2. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การประเมินรักษาสภาพ รพ.สต.ติดดาว ในหมวดที่ 4 บริการดี   

๑1. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้ผ่านการอบรมการ
ท าCQI ,R2R,  และนวัตกรรม อย่างน้อย
แห่งละ 2 คน 

จ านวนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่เข้าร่วมอบรม 
จ านวนเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทั้งหมด 
   - จ านวน 2 คน = 5 คะแนน 
   - จ านวน 1 คน = 3 คะแนน 

   - ไม่มี             = 1 คะแนน 

 

ลายเซ็น
ผู้เข้าร่วมอบรม/
หนังสือเชิญ
อบรม 

 

2. รพ.สต.มีผลงาน R๒R/นวัตกรรม/CQI  

(อย่างน้อย 1 เรื่องภายใน 31 ส.ค.66  )    

รพ.สต.มีผลงาน R๒R/นวัตกรรม/CQI 
ส่งไม่ทันตามรอบการประเมิน  
   - มีและส่งทัน    = 5 คะแนน 
   - มีและส่งไม่ทัน = 3 คะแนน 

   - ไม่มี             = 1 คะแนน 

การส่งผลงาน
ของแต่ละ รพ.
สตและ
คณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
ตามเกณฑ์  

 

3. ร้อยละ 85 ของผู้ใช้บริการมีอัตราความ
พึงพอใจ 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ/100 
ผลรวมคะแนนเต็มของแบบสอบถาม 
 

ร้อยละ คะแนน 
≤ 69 ๑ 

7๐ – 74 ๒ 
   75 – ๗๙ ๓ 

๘๐ – 84 ๔ 
≥85 ๕ 

ผลส ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการโดย
การสุ่มของทีม
อ าเภอ 

 

 

 



4. ร้อยละ 100 ของรพ.สต. ผ่านเกณฑ์
การประเมินรักษาสภาพรพ.สต.ติดดาว  ใน
หมวดที่ 4 บริการดี                    (การ
จัดระบบบริการคลอบคลุมประเภทและ
ประชากรทุกกลุ่มวัย)   
 
 

 

รพ.สต.ที่สามารถรักษาสภาพรพ.สต.ติด
ดาวระดับ 5 ดาว ในหมวดที่ 4บริการดี  

 
 
 

 

ร้อยละ คะแนน 
ต่ ากว่า 50  1 
51-60 2 
61-70 ๓ 
71-80 4 

   > 80 5 

-รพ.สต.ได้
คะแนนจากการ
ประเมินร้อยละ 
80ขึ้นไป ใน
หมวดที่ 4                  
(ประเมินตาม
คู่มือเกณฑ์
ประเมิน รพ.
สต.ติดดาว 
หมวด4 บริการ
ดี) 

 

 

 

 

 

 

 

๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้รับบริการพึงพอใจ เกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา 
   2. ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการและผู้ใช้บริการพึงพอใจกลับมาใช้บริการซ้ า 
   3. มีการเรียนรู้ปรับปรุงคุณภาพงาน (CQI)  

๑3. งบประมาณทั้งโครงการ 
  งบประมาณจาก เงินบ ารุงเป็นเงิน  190,100 บาท 
  1. ค่าเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน จ านวน 10 เครื่องๆ ละ 13,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 130,000 บาท 
  2. ค่าสติ๊กเกอร์ จ านวน 250 ม้วนๆ ละ 2๐๐ บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 
  3. ค่าวัสดุ จ านวน 20 คนๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 800 บาท 
  4. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 20 คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน  
9,000 บาท 
  5. ค่าถ่ายเอกสารแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 120 แผ่นๆ ละ ๐.๕๐ บาท เป็นเงิน  300 บาท 
 
 
 
 
 
 
 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  
 


