
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมล้านนา ชั้น 3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

************************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นายนคร  เฟ่ืองฟูธนกิจ นายช่างเทคนิคอาวุโส 
2. นายสุวิจักขณ์ พรานฟาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3. นายพีรวัส  สักแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิกร  โตวราพงศ์ นายช่างโยธาอาวุโส  ติดราชการ 
2. นายวีระศักดิ์  โสมโยธ ี  นายช่างเทคนิคอาวุโส  ติดราชการ 
3. นายวุฒิการ  เขมะวิชานุรัตน์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวัชชิเนตร  หมั่นสาน วิศวกรโยธาช านาญการ 
2. นายสงกรานต์  ชมภู  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิลึกเรือง นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ 

เริ่มประชุม ณ เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1.1 แผนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 กองวิศวกรรม
การแพทยไ์ด้ก าหนดจ านวนโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้แก่ 

- โรงพยาบาลร้อยละ 80 (27 แห่ง : N/A และระดับพื้นฐานให้เป็นระดับพัฒนาขึ้นไป) 
- โรงพยาบาลต้นแบบ (3 แห่ง : ระดับ silver/gold ปี 2565 หรือโรงพยาบาลที่มีความ

พร้อม 
- โรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล 4 ภาค (เขต1,2,3 เลือก 1 แห่ง : ระดับ silver/gold ปี 

2565 หรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้เป็นโรงพยาบาลระดับ Platinum) 
- โรงพยาบาลตัวอย่างลงพ้ืนที่ COACHING (เขต1,2,3 เลือก 1 แห่ง : ระดับ silver/gold ปี 

2565 หรือโรงพยาบาลที่มีความพร้อม) 
- โรงพยาบาลที่มีความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้บริการ (รพ.ศูนย์ 1 แห่ง/รพ.ทั่ว 1 แห่ง/รพ.

ชุมชน 2 แห่ง : แห่งละ 100 ชุด รายชื่อโรงพยาบาลต้องไม่ซ้ าโรงพยาบาลปี 65) 



 

หมายเหตุ : โรงพยาบาลเป้าหมายที่แจ้งรายชื่อกับกองวิศวกรรมการแพทย์แล้วไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

1.2 เกณฑก์ารประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยังคงใช้เหมือนปีงบประมาณ 2565 
1.3 กองวิศวกรรมการแพทย์จะมีการจัดงานวิชาการและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลที่มีผลการ

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2565 ระดับ Platinum ได้รับโลห์รางวัล ระดับ Gold, Silver 
ได้รับเกียรติบัตร วันและสถานที่จะประกาศให้ทราบต่อไป 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2. เรื่องเพื่อพิจารณา 
 2.1 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงพยาบาลเป้าหมายตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1) โรงพยาบาล ร้อยละ 80 (27 แห่ง) โดยคัดเลือกจาก 51 แห่ง ปี 2565 ไม่ได้ประเมิน / 
ระดับพ้ืนฐาน และเลือกโรงพยาบาลที่มีคะแนนการประเมินปี 2565 ผ่านเกณฑ์มากท่ีสุด 

2) โรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล (silver/gold/Platinum) รพ.ต้นแบบกระทรวง
สาธารณสุข (3 แห่ง) โดยคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ได้แก่ โรงพยาบาลแม่จัน 
โรงพยาบาลแม่สาย (ได้โรงพยาบาลต้นแบบระดับ Silver ปี 2565) ส่งประเมินระดับ 
Platinum ปี 2566 โรงพยาบาลล าปาง ส่งประเมินโรงพยาบาลต้นแบบ ปี 2566 

3) โรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล 4 ภาค (เขต1,2,3) (1 แห่ง (Platinum)) โดยเขต 
1,2,3 ได้ประชุมหารือและเลือก โรงพยาบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

4) โรงพยาบาลตัวอย่างลงพ้ืนที่ (COACHING (เขต1,2,3 เลือก 1 แห่ง)) โดยเขต 1,2,3 ได้
ประชุมหารือและเลือก โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

5) โรงพยาบาลที่มีความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้บริการ (4 แห่ง)  รพ.ศูนย์ 1 แห่ง/รพ.
ทั่วไป 1 แห่ง/รพ.ชุมชน 2 แห่ง โดยเลือกโรงพยาบาลที่อยู่ในเขตเมืองสามารถเข้าถึงการ
ใช้งาน QR Code ได้ง่าย 

รายชื่อสถานพยาบาลในการด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ล าดับ กิจกรรม รายช่ือโรงพยาบาล 
1 โรงพยาบาล ร้อยละ 80 

(27 แห่ง) 
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
4. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
5. โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
6. โรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
7. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
8. โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดล าพูน 
9. โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
10. โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดล าพูน 



 

11. โรงพยาบาลเถิน จังหวัดล าปาง 
12. โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
13. โรงพยาบาลเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
14. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ 
15. โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
16. โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน 
17. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 
18. โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่าน 
19. โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 
20. โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 
21. โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
22. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย 
23. โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 
24. โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
25. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
26. โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่ 
27. โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน 

2 โรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล 
(silver/gold/Platinum) 
รพ.ต้นแบบกระทรวงสาธารณสุข 
(3 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
2. โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
3. โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

3 โรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล 
4 ภาค (เขต1,2,3) 
(1 แห่ง (Platinum)) 

โรงพยาบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

4 โรงพยาบาลตัวอย่างลงพ้ืนที่ 
(COACHING (1 แห่ง)) 
(เขต1,2,3) 

โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 

5 โรงพยาบาลที่มีความเชื่อมั่นจาก
ประชาชนผู้ใช้บริการ 
(4 แห่ง) 

1. โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (รพศ) 
2. โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน (รพท.) 
3. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (รพช.) 
4. โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (รพช.) 

2.2 วิธีส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลอย่างไร 
ประธาน ให้ความเห็นว่า ควรมีการจัดอบรม ส่งเสริมความรู้แก่โรงพยาบาลทั้ง 120 แห่ง โดยใช้

ระบบ Web Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ส่วนโรงพยาบาลเป้าหมายจะให้ความรู้แบบตัว
ต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้านทางโทรศัพท์ 

2.3 โรงพยาบาลตัวอย่างลงพ้ืนที่ (COACHING) โรงพยาบาลล าปาง วันที่ 11-13 มกราคม 
2565 มีผู้เข้าร่วมมีใครบ้าง 



 

นายสงกรานต์ ชมภู เสนอให้ผู้ที่เข้าร่วมคือ คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพทั้งคณะ 

ประธานแจ้งทุกกลุ่มงานส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม ก่อนวันที่ 6 มกราคม 2565 เพ่ือเสนอ ผอ.ศบส.1 
พิจารณา 

2.4 โรงพยาบาลที่มีความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้บริการ มีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเข้า
ไปตอบแบบสอบถาม 

นายวัชชิเนตร หมั่นสาร เสนอให้มีการจัดบูท แจกของช าร่วย มีเจ้าหน้าที่จาก ศบส.1 ให้ค าแนะน า
ในการประเมิน ซึ่งการมีบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการจะท าให้มีความ
เชื่อมั่นในการประเมินมากขึ้น 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบ 

วาระท่ี 3. เรื่องเพื่อทราบ 
 นายวัชชิเนตร หมั่นสาร เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการตาม ค าสั่งศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 1 ที่ 406/2565 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ดังนี้ 
 ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

เพ่ิมเติม 1. นายเอกกฤต   ขันค าหมุด สถาปนิกปฏิบัติการ 
2. นายนิติพงษ์   กัลป์หะ  นายช่างโยธาช านาญงาน 

 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ 
 ถอนรายชื่อ  1. นายสารพันธุ์  วงบุญมา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
 เพ่ิมเติม  1. นายเอกชัย  วงศ์สนัน  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
   2. นายวิทยา  ภาวะดี  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

 มติที่ประชุม : มอบหมายกลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท าค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เลิกประชุม ณ เวลา 15.00 น. 
 
     นางสาวเสาวลักษณ์ พิลึกเรือง ผู้จดรายงานการประชุม 

นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


