
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายวีระศักดิ์  โสมโยธ ี  นายช่างเทคนิคอาวุโส 
2. นายนคร  เฟ่ืองฟูธนกิจ นายช่างเทคนิคอาวุโส 
3. นายวุฒิการ  เขมะวิชานุรัตน์ นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
4. นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
5. ที่ร้อยตรีภานุวัส  ยาดี  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นายจิติศักดิ์  เถื่อนช้าง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
7. นายสงกรานต์ ชมภู  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
8. นายภีมภิวัฒน์ วิไลลักษณ์ วิศวกรปฏิบัติการ 
9. นายไมตรี  จันทะจร นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
10. นายเอกวิทย์  เทียบทรง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
11. นายอัครา  ยุบย าแสง นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
12. นายเอกชัย   วงศ์สนันท์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
13. นางสาวกุลชา กุณาฝั้น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
14. นางสาวเสาวลักษณ์  พิลึกเรือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นางสาวกมลพร พันหล้อ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
16. นายศักดิ์ชาย  โชคสวัสดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิกร  โตวราพงศ์ นายช่างโยธาอาวุโส  ติดราชการ 
2. นายสุวิจักขณ์ พรานฟาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 
3. นายพีรวัส  สักแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 
4. นางสาวอัจฉรา  สมสนุก  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 
5. นายวัชชิเนตร หมั่นสาน วิศวกรโยธาช านาญงาน  ติดราชการ 
6. นางสาวรัฐสดา  วงศ์ภูรี  สถาปนิก   ลา 
7. นายวิโรจน ์  สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
8. นายเอกกฤต  ขันค าหมุด สถาปนิกปฏิบัติการ  ติดราชการ 
9. นายนิติพงษ์   กัลป์หะ  นายช่างโยธาช านาญงาน  ติดราชการ 
10. นายสันติ  วงค์ดาว  นายช่างเทคนิคช านาญงาน ติดราชการ 
11. นายวรพงษ์  ค าดี  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ติดราชการ 
12. นายสารพันธุ์  วงค์บุญมา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
13. นายสุกฤชชา  มณีวรรณ นายช่างเทคนิคช านาญงาน ติดราชการ 



 

14. นายชุมพล  เรืองจิตร์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ติดราชการ 
15. นายวิทยา   ภาวะดี  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
16. นางสาวอรอุมา โพธิ์แลกุ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสุภรณ ์  แสงอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2  

เริ่มประชุม ณ เวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1.1 การด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ ศบส.1 ประจ าปีงบประมาณ 
2566 

1) ปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการ ศบส.1 เป็นผู้ตรวจประเมินให้กับโรงพยาบาล 
คณะกรรมการกลางจะไม่ตรวจประเมิน แต่จะเข้าสุ่มตรวจ  

2) ระบบ HS4 เปิดระบบให้โรงพยาบาลเข้าประเมินตนเอง 9 มกราคม - 31 กรกฎาคม และปิด
ระบบ 31 กรกฎาคม 2566 

3) คณะกรรมการ ศบส.1 ตรวจประเมินและรับรองผล 1 – 15 สิงหาคม 2566 
4) ไมม่ีการปิดระบบระหว่างที่คณะกรรมการเข้าตรวจประเมิน เพ่ือโรงพยาบาลจะได้ไม่เสียสิทธิ์

ในการเข้าประเมินตนเอง 
5) กลุ่มวิชาการฯ ติดตามและอัพเดทโรงพยาบาลที่เข้าประเมินตนเองแล้ว ให้โรงพยาบาลและ

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินทราบทางไลน์กลุ่ม HS4 ทุก 2 สัปดาห์ 
 
1.2 ชี้แจงขั้นตอน วิธีและหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1) คณะกรรมการตรวจประเมินจะต้องให้เหตุผล/ขอเอกสารหลักฐานเพ่ิม ในกรณีที่ลงคะแนน 0 

และ 0.5 เพ่ือโรงพยาบาลจะได้น าหลักฐานมาแนบเพ่ิมเติม 
2) ข้อที่ไม่มีหลักฐานแนบ หรือ มีค าอธิบายและไม่มีหลักฐานแนบ คะแนน = 0 
3) ข้อที่เอกสารแนบไม่ตรงกับค าถาม หรือ แนบเอกสารที่ไม่เก่ียวข้อง คะแนน = 0 
4) ข้อที่มีเอกสารแนบและค าอธิบายมีส่วนเกี่ยวข้องกับค าถาม คะแนน = 0.5 
5) แผนงาน โครงการ ปี 2566 (คะแนน = 1) แผนงาน โครงการ ปี 2565 (คะแนน = 0.5)  
6) กิจกรรม / โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ มีแผนงานและผู้บริหารลง

นามแล้ว คะแนน = 1 
  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

 



 

วาระท่ี 2. เรื่องเพื่อพิจารณา 
 2.1 วิธีการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ปี 2566 

1) นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ เสนอกลุ่มวิชาการฯ จะด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และติดตาม
โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

2) ร้อยตรีภานุวัส ยาดี  เสนอคณะกรรมการเยี่ยมประเมินที่ติดต่องานกับโรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมายสามารถด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย
โดยผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

3) นายสงกรานต์ ชมภู เสนอให้ใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคณะกรรมการเยี่ยมประเมินทุกคนใน
ผู้ประสานงาน ศบส. ของระบบ HS4 เพ่ือโรงพยาบาลจะสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้น 

 
2.2 การพิจารณาคณะกรรมการเยี่ยมประเมินเพ่ือเข้าร่วมด าเนินการส่งเสริม พัฒนา เยี่ยม

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลต้นแบบ ณ โรงพยาบาลน่าน วันที่ 3 – 5 เมษายน 
2566 

1) กลุ่มวิชาการฯ ส่งหนังสือให้ทุกกลุ่มงานเพ่ือส่งรายชื่อคณะกรรมการเยี่ยมประเมินด้านที่กลุ่ม
รับผิดชอบ ด้านละ 1 ท่าน 

2) ประมาณค่าใช้จ่ายและนายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ น าเสนอ ผอ. เพ่ือขออนุมัต ิ
 
2.3 การพิจารณาคณะกรรมการเยี่ยมประเมินเพ่ือเข้าร่วมด าเนินการส่งเสริม พัฒนา เยี่ยม

ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลต้นแบบ (เขตภาคเหนือ) ณ โรงพยาบาลก าแพงเพชร 
วันที่ 30 มีนาคม 2566 

1) ประธานเสนอ ส่งคณะกรรมการเยี่ยมประเมินด้านที่ดีเด่นของ ศบส.1 เข้าร่วม ได้แก่ ด้าน
อาคาร ด้านเครื่องมือแพทย ์

 
2.4  การพิจารณาปรับปฏิทินการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ศูนย์สนับสนุน

บริการสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1) คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 21 เมษายน 2566 
2) คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 วันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2566 
3) คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ตรวจประเมินครั้งสุดท้ายและรับรองผล วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 

2566 



 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 

 

 



 

วาระท่ี 3. เรื่องเพื่อทราบ 

1) ส่งหนังสือถึงโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 1 เรื่อง ขอแจ้ง
ปรับระยะเวลาการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เรื่อง 
ปฏิทินการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) และรายชื่อโรงพยาบาลในการ
ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  1 
ปีงบประมาณ 2566 

3) ติดตามการประเมินตนเองของโรงพยาบาล การตรวจประเมินของคณะกรรมการเยี่ยม
ประเมิน และรายงานให้โรงพยาบาล คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ทราบทางไลน์กลุ่ม HS4 
ทุก 2 สัปดาห์ 

 มติที่ประชุม : มอบหมายกลุ่มวิชาการและพัฒนาระบบบริการสุขภาพด าเนินการ 

เลิกประชุม ณ เวลา 16.00 น. 
 
     นางสาวเสาวลักษณ์ พิลึกเรือง ผู้จดรายงานการประชุม 

นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


