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ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุุขจังหวัด) 



1. การเข้าสู่เว็บไซต์
สาธารณสุขจังหวัด เข้าสู่ระบบ “ระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ” 

โดยพิมพ์ URL :  http://hs4.hss.moph.go.th ระบบจะปรากฎ เข้าสู่ระบบ 

ภาพที่ 1 : หน้าจอ http://hs4.hss.moph.go.th  
2. การเข้าสู่ระบบ Login

2.1 คลิกเข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ภาพที่ 2 : เข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ 



2.2 จะปรากฏหน้าจอเข้าสู่ระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ กรอก Username และ Password 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ภาพที่ 3 : กรอก Username และ Password 

3. เข้าสู่หน้าหลัก 
3.1 เมื่อ Login ส าเร็จ จะปรากฏหน้าหลักสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 

 (1) สถานพยาบาล 
 (2)  รายงาน 

ภาพที่ 4 : หน้าหลักสาธารณสุขจังหวัด 
 
 

1 2 



3.2 เมื่อคลิกสถานพยาบาล จะปรากฎรายชื่อสถานพยาบาลทั้งหมดที่สาธารณสุขจังหวัด
นั้นที่รับผิดชอบ สามารถคลิกชื่อ สถานพยาบาลหรือ คลิกเลือก ในการเข้าการประเมินสถานพยาบาล 

ภาพที่ 5 : รายชื่อสถานพยาบาล 

3.3 เมื่อคลิกสถานพยาบาลที่ต้องการดูผลการประเมิน จะปรากฏภาพรวมสถานพยาบาล
ที่ต้องการดูผลการประเมิน โดย ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลทั่วไปสถานพยาบาล 
(2) มาตรฐาน (ด้านที่ 1-9) 
(3) ผลจากการประเมินตนเอง (ภาพรวม %) 
(4) ผลประเมินโดยคณะกรรมการ (ภาพรวม %) 
(5) ประเมิน 

ภาพที่ 6 : ภาพรวมสถานพยาบาลที่ต้องการดูผลการประเมินสถานพยาบาลที่รับผิดชอบ   
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3.4 เมื่อคลิกด้านที่ต้องการดูผลการประเมิน จะปรากฏภาพรวมด้านมาตรฐานที่ต้องการดู
ผลการประเมิน ประกอบด้วยทั้งหมด 9 ด้านดังนี้ 

 (1) ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
 (2) ด้านที่ 2 ด้านการบริการ 
 (3) ด้านที่ 3 เกณฑ์การประเมินด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 (4) ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 (5) ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย 
 (6) ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 (7) ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนที่ส าคัญ 
 (8) ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 (9) ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ซึ่งสาธารณสุขจังหวัดสามารถดูผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินโดยกรรมการ 
ในภาพรวมด้านนั้น ๆ เพ่ือน าผลคะแนนไปแจ้งให้สถานพยาบาลในความรับผิดชอบน าไปปรับปรุงแก้ไข ให้มี
มาตรมากยิ่งขึ้น 

ภาพที่ 7 : ตัวอย่างผลคะแนนการประเมินสถานพยาบาลด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  

 

 

 



 

3.5 เมื่อคลิกกลับมาที่หน้ารายชื่อสถานพยาบาลที่รับผิดชอบ ท่านสามารถคลิกที่ คลิก 
เพ่ือติดต่อผู้ประสานงานในด้านด่าง ๆ 

ภาพที่ 8 : รายชื่อสถานพยาบาล 

3.6 จะปรากฎหน้าจอรายชื่อ และเบอร์ติดต่อผู้ประสานงานในด้านด่าง ๆ  

ภาพที่ 9 : หน้ารายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้ประสานด้านต่าง ๆ 

 

 



 

3.7 เมื่อคลิกกลับมาที่หน้าหลักสาธารณสุขจังหวัด ท่านสามารถคลิกที่ รายงาน เพ่ือดูผล 

ภาพที่ 10 : หน้าหลักสาธารณสุขจังหวัด 

3.8 เมื่อคลิกที่ รายงาน จะปรากฎสรุปรายงานผลรวมการประเมินตนเอง และการ
ประเมินโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

(1) รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต(ประเมินตนเอง) 
(2) รายงานสถานพยาบาลแยกตามกระทรวง(ประเมินตนเอง) 
(3) รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต(ประเมินโดยคณะกรรมการ) 
(4) รายงานสถานพยาบาลแยกตามกระทรวงทั้งหมด (ประเมินโดยคณะกรรมการ) 
(5) รายงานตารางภาพรวมทั้งหมด (จังหวัด) 
(6) รายงานย้อนหลังปี 63 (จังหวัด) 
(7) รายงานความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพที่ 11 : ภาพรวมสรุปรายงานผลรวมการประเมินตนเอง และการประเมินโดยคณะกรรมการ 

3.9 เมื่อคลิกที่ รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต(ประเมินตนเอง) จะปรากฎหน้าจอผล
รายงานชื่อสถานพยาบาลและระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลแยกตามเขต(ประเมินตนเอง) 

 

ภาพที่ 12 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต(ประเมินตนเอง) 
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3.10 เมื่อคลิกที่ รายงานสถานพยาบาลแยกตามกระทรวง (ประเมินตนเอง) จะปรากฎ
หน้าจอผลรายงานสถานพยาบาลแยกตามส่วนราชการ แสดงกราฟการประเมินแล้ว กับ ก าลังประเมิน ส่วน
ตารางเป็นตารางสรุปผลระดับมาตรฐานสถานพยาบาลแยกตามส่วนราชการ 

 

 

ภาพที ่13 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานสถานพยาบาลแยกตามกระทรวง(ประเมินตนเอง) 

3.11 เมื่อคลิกท่ี รายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต (ประเมินโดยคณะกรรมการ) รายงาน
ผลงานชื่อสถานพยาบาลและระดับมาตรฐานของสถานพยาบาลแยกตามเขต (ประเมินโดยคณะกรรมการ) 

 

ภาพที่ 14 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานสถานพยาบาลแยกตามเขต(ประเมินโดยคณะกรรมการ)  



3.12 เมื่อคลิกที่ รายงานสถานพยาบาลแยกตามกระทรวงทั้งหมด (ประเมินโดย
คณะกรรมการ) จะปรากฎหน้าจอผลรายงาสถานพยาบาลแยกตามส่วนราชการ แสดงกราฟการประเมินแล้ว 
กับ ก าลังประเมิน ส่วนตารางเป็นตารางสรุปผลระดับมาตรฐานสถานพยาบาลแยกตามส่วนราชการ 

 

 

ภาพที่ 15 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานสถานพยาบาลแยกตามกระทรวงทั้งหมด (ประเมินโดยคณะกรรมการ) 

 



3.13 เมื่อคลิกที่ รายงานตารางภาพรวมทั้งหมด (จังหวัด) จะปรากฎหน้าจอรายงานผล
ประเมินตนเองทั้ง 9 ด้าน และผลประเมินโดยคณะกรรมการ ทั้ง 9 ด้าน 

ภาพที่ 16 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานตารางภาพรวมทั้งหมด (จังหวัด) 

3.14 เมื่อคลิกที่ รายงานย้อนหลังปี 63 (จังหวัด) จะปรากฎหน้าจอรายงานผลแต่ละด้าน 
และรายงานผลระดับมาตรฐานสถานพยาบาล 

ภาพที่ 17 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานย้อนหลังปี 63 (จังหวัด) 

 



3.15 เมื่อคลิกที่ รายงานความพึงพอใจ จะปรากฎหน้าจอรายงานผลความพึงพอใจของ
สถานพยาบาลทีส่าธารณสุขจังหวัดนั้นที่รับผิดชอบ 

 

ภาพที่ 18 : ตัวอย่างหน้าจอรายงานความพึงพอใจ 

 

4. ออกจากระบบ  
เมื่อคลิกท่ี ออกจากระบบ ด้านขวามือจะออกจากระบบ 

 

ภาพที่ 19 : ออกจากระบบ 


