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ค�าน�า

ปัญหาความแออัดของการรับบริการในหน่วยบริการของกระทรวง
สาธารณสขุ และการสญูเสยีบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ เป็นปัญหาส�าคญัทีเ่กดิขึน้ 
ในหน่วยบริการสาธารณสุข และมีแนวโน้มที่ปัญหาจะทวีความรุนแรง 
มากขึน้ หน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุหลายแห่ง ได้มุง่มัน่พฒันา 
ระบบบริการเพื่อแก้ไขปัญหามาโดยตลอด การจัดบริการเพ่ิมพิเศษใดๆ  
จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้องตรงประเด็นหรือไม่  
จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากประชาชน บคุลากรและภาคเีครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้การจัดบริการ
เพิ่มพิเศษสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มได้อย่าง
ครอบคลุมและเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการ 
ระยะเวลารอคอยสั้นลง ความแออัดในหน่วยบริการให้ได้รับความสะดวก
สบายและพึงพอใจมากขึ้น โดยที่บุคลากรเองก็มีความสุขในการให้บริการ
และมีความผูกพันต่อองค์กร ย่อมน�ามาซึ่งความมั่นคงด้านการเงินการคลัง
สุขภาพของหน่วยบริการ 

กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรพัฒนาการจัดบริการให้ตอบสนอง
ต่อประชาชนเพิม่ขึน้ จงึได้จดัท�าข้อมลูน�าเสนอต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุขเมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการให้มี  
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สาธารณสุขที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ ได้ลงนามใน “ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุว่าด้วยการจดับรกิาร
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จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และมีการประชุมเพื่อพิจารณาก�าหนด
กรอบ แนวทาง และจัดท�ารายละเอียดการด�าเนินงาน พร้อมจัดท�าเป็น 
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“คู่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข”ฉบบันีข้ึน้ เพือ่ให้หน่วยบรกิารใช้เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินการจัดบริการและถือปฏิบัติต่อไป

มกราคม ๒๕๖๐
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
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 ๒.๓ เกณฑ์การจัดบริการประเภทต่างๆ          ๒๘

บทที่ ๓ แนวทางการด�าเนินการจัดบริการเพิ่มพิเศษ ๓๓

 ส�าหรับประชาชนฯ
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บทที่ ๔ การบริหารจัดการของหน่วยบริการเพิ่มพิเศษ ๔๓

 ส�าหรับประชาชนฯ

 ๔.๑ การบริหารจัดการด้านบุคลากร ๔๔

 ๔.๒ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง และ ๔๖

      ระบบบัญชี

 ๔.๓ การบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ๔๗

บทที่ ๕ การควบคุม ก�ากับ ติดตาม และประเมินผล ๔๙

 การด�าเนินการ 

 ๕.๑ การก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการ        ๕๐

 ๕.๒ การยกเลิก การระงับ และการขอผ่อนปรน  ๕๒

      การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

 ๕.๓ การบริหารจัดการความเสี่ยง ๕๓

 

บทที่ ๖ ธรรมาภิบาลการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ    ๕๗

 ๖.๑ นโยบายก�ากับองค์กรที่ดี ๕๘

 ๖.๒ ธรรมาภิบาลของหน่วยบริการ ๖๐
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ภาคผนวก ๖๑

๑) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการเพิ่มพิเศษ ๖๕

ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑ แบบแสดงความจ�านงขอจัดบริการเพิ่มพิเศษ   ๖๕

      ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด

      กระทรวงสาธารณสุข
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      ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ

๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดบริการ ๗๓

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

๓) ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  ๒๑๗๔/๒๕๕๘ ๗๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาบริการ

รูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข

 

๔) ค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบบริการ ๘๒

รูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการ

พัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข



สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง  หน้า
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เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการ

พัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข 

(เพิ่มเติม)

๖) ค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน       ๘๙

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่  ๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการ

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๗) ค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน       ๙๘

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่  ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการ

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)       



บทน�า
 ๕
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คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทน�า
การจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของ

หน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

 ก. ความเป็นมา
กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค รวมทัง้ดแูลรักษาประชาชนชาวไทยทกุคน รวมถงึชนทุกเชือ้ชาติ 

ที่พ�านักอยู่หรือมาท่องเท่ียวในราชอาณาจักรไทย หลายทศวรรษที่รัฐบาล

และผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับ

ภารกิจในการดูแลสุขภาพประชาชน ได้มีการพัฒนาบริการแบบเดิมที่

เคยมีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบบริการแบบใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าความมุง่มัน่พยายามดังกล่าวจะประสบผลส�าเร็จ 

ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ แม้ว่า

ประชาชนจะมีอายุท่ียืนยาวข้ึน แต่โรคทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

โรคทีเ่กดิจากความเสือ่มของอวยัวะทีม่ากขึน้ อกีทัง้สภาพสงัคมทีม่กีารแข่งขนั 
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ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

และความเครยีดสงู การจราจรท่ีเปลีย่นไปจากอดีตอย่างสิน้เชงิได้ท�าให้เกดิ

โรคและผลกระทบต่อสุขภาพแบบใหม่ตามมาอีกมากมาย

ช่วงเวลาไม่ถงึ ๑๐ ปีทีผ่่านมา มกีารเข้าถึงบรกิารในระบบสาธารณสขุ

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขนาดเกิดความแออัดของผู ้รับบริการ 

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ประชาชนตื่นตัวต่อการรักษาด้วยเทคโนโลย ี

ทางการแพทย์ใหม่ๆ และมคีวามคาดหวงัต่อการบริการเพิม่สงูขึน้ เกดิการ

แสวงหาแพทย์ผูม้คีวามเช่ียวชาญ มคีวามสามารถเฉพาะด้านทางการแพทย์

ในโรคที่รักษายาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่ต้องใช้หัตถการ และโรคที่ต้อง

ท�าการผ่าตัดรักษาไปจนถึงโรคที่ต้องเปลี่ยนอวัยวะ หรือถึงข้ันปลูกถ่าย

อวัยวะเลยทีเดียว

ไม่เพยีงเกดิความแออดัของผูร้บับรกิารชาวไทย ผูร้บับรกิารชาวต่างชาติ 

ที่หลั่งไหลเข้ามาพ�านัก และท่องเที่ยวในประเทศไทย ก็นิยมใช้บริการ 

กับหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐบาล ยิ่งท�าให้ภาระงานของโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น การให้บริการเฉพาะเพียงในเวลาราชการจึงมักจะ

ไม่เพยีงพอ โรคร้ายแรงหลายอย่าง ยงัต้องรอควิระยะยาว ในการพบแพทย์ 

เฉพาะทาง ในการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษราคาสูง รวมทั้ง 

ต้องรอคิวระยะยาวในการผ่าตัด และแม้ว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข 

จะมีบุคลากร โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ จ�านวนมากข้ึน  

แต่การบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยังไม่เกิดขึ้น กฎระเบียบและ 

ข้อก�าหนดทางราชการเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยบริการในกระทรวงสาธารณสุข

หลายแห่งได้พัฒนาระบบการรับค�าร้องเรียน รวมทั้งการรับข้อเสนอแนะ

ต่างๆ มีการส�ารวจความพึงพอใจในการรับบริการและน�าข้อมูลมาใช้ 
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คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หน่วยบริการบางแห่งท่ีต้องการพัฒนาบริการ

สุขภาพให้สนองตอบประชาชนอย่างครอบคลุมเหมาะสม ได้ท�าการส�ารวจ

ความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม 

ทัง้ส่วนราชการ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน โดยการจดัประชาพจิารณ์

เรือ่งการจัดบรกิารรปูแบบพเิศษขึน้ ผลสรปุจากข้อมลูการท�าประชาพจิารณ์

ในโรงพยาบาล ๕ แห่ง ท่ีกระจายท่ัวท้ัง ๔ ภาค ที่จัดท�าประชาพิจารณ์ 

ทัง้บคุลากรในหน่วยบรกิารและภาคประชาชน ได้ข้อสรปุท่ีน�ามาสูบ่ทเรยีน

อนัยิง่ใหญ่ให้กบักระทรวงสาธารณสุข ซึง่พบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ต้องการ

ให้จัดบริการที่ลดระยะเวลารอคอย ท้ังแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และ 

การผ่าตดัรกัษา ต้องการขยายเวลาให้บรกิารนอกเวลาราชการปกติ ต้องการ

ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น บริการที่จอดรถ และอาคาร 

สถานที่ที่ไม ่แออัด สามารถนัดหมายได้ล ่วงหน้า และเลือกแพทย ์

เฉพาะทางที่หลากหลายสาขา รวมทั้งการตรวจพิเศษต่างๆ ต้องการ 

ให้จดัหอผูป่้วยพเิศษให้บรกิารอย่างเพยีงพอกบัความต้องการ และต้องการ

ให้ได้รับการผ่าตัดทันต่อการรักษา จากบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ได้จากการ 

ท�าประชาพิจารณ์ ท�าให้การพัฒนาศักยภาพการบริการทางการแพทย ์

ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสามารถน�าไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการ 

ของประชาชนได้ครอบคลุมเหมาะสมมากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึง 

บรกิารทางการแพทย์ได้มากข้ึนและรวดเร็วข้ึน เพ่ิมทางเลือกในการใช้บริการ  

มีโอกาสได้เลือกว่าจะใช้บริการช่วงเวลาใด สามารถบริหารจัดการเวลา 

ในการดแูลและรกัษาสขุภาพด้วยตนเองได้มากขึน้ และสามารถเลอืกบรกิาร

เพิม่พเิศษอืน่ๆ นอกเหนือจากบรกิารทางการแพทย์และบรกิารสาธารณสขุภาพ

มาตรฐาน
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ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข จึงมีความจ�าเป็นต้องพัฒนาการจัดบริการ

ให้ตอบสนองต่อประชาชนเพิ่มข้ึน จึงได้จัดท�าข้อมูลน�าเสนอต่อรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งได้เห็นชอบใน 

หลกัการให้ม ี“การจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน” ในหน่วยบรกิาร 

สงักดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมคีวามพร้อมและมศีกัยภาพ และได้ลงนามใน  

“ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙” 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มทางเลือก

และโอกาสในการเข้าถึงบริการ ลดความแออัด ธ�ารงบุคลากรสาธารณสุข

ไว้ในระบบบรกิารสุขภาพ และเพิม่ความมัน่คงด้านการเงนิการคลงัสขุภาพ

 ข. กลไกการด�าเนนิการ
๑. ก�าหนดนโยบายการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

หลงัการประกาศ "ระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจดับรกิาร

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  

พ.ศ. ๒๕๕๙" แล้วคณะกรรมการจัดบริการเพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนฯ ซ่ึงมี 

ปลดักระทรวงสาธารณสขุเป็นทีป่รึกษา และมรีองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธาน ได้จดัท�า “นโยบายการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ”  

ขึ้น ดังนี้

๑. จัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู ้รับบริการ 

ทุกระดับได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม

๒. ลดความแออัดของผู้รับบริการในหน่วยบริการภาครัฐ
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คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ ๑ แสดงการก�าหนดนโยบายการจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ ในบริบทของพื้นที่ ที่มีศักยภาพและความพร้อม

๓. ธ�ารงบุคลากรให้คงอยู่ในระบบบริการสาธารณสุข

๔. บริหารจดัการทรพัยากรภาครฐัให้มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล

๕. สร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลังสุขภาพให้กับหน่วยบริการ

ภาครัฐ 

๖. พฒันาศกัยภาพการให้บรกิารและพฒันาบคุลากรทางด้านต่าง ๆ  

เพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ

โดยก�าหนดให้หน่วยบริการที่ต้องการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับ

ประชาชนฯ จะต้องส่งค�าขอจดับรกิารและด�าเนนิการตามขัน้ตอนคูม่อืการ

จัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ทั้งนี้ หน่วยบริการที่ด�าเนินการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ 

ประชาชนฯ จะได้รบัการก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการด�าเนนิการ และ

ควบคุมคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงก�าหนดต่อไป
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ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน 

ของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ มปีลดักระทรวงสาธารณสุข 

เป ็นที่ปรึกษา และมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป ็นประธาน 

คณะกรรมการ เพื่อด�าเนินการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

๒.๒ แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓ คณะ ดังนี้

๒.๒.๑) คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินหน่วย

บริการที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ มบีทบาทหน้าทีใ่นการพฒันาหลกัเกณฑ์/เงือ่นไขการพจิารณา

ค�าขอเพื่อเสนอให้อนุมัติ/แก้ไขปรับปรุง/ระงับ หรือยกเลิกการจัดบริการ  

มีหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินหน่วยบริการ และควบคุมก�ากับประเมิน 

การขออนุมัติด�าเนินการของหน่วยบริการ และจัดท�าสรุปรายงานเสนอ 

ต่อคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒.๒.๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ 

หน่วยบรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวง

สาธารณสุข มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบ

บริการของหน่วยบริการ จัดท�าคู ่มือการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ 

ประชาชนฯ จัดท�าแนวทางการควบคุมก�ากับระบบบริการ การพัฒนาและ

ควบคมุคณุภาพการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ 

และวิจัยพัฒนาระบบบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุข 



16 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒.๒.๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน 

การเงนิการคลงัของหน่วยบริการทีข่อจดับริการเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 

มีบทบาทหน้าที่พิจารณาทบทวนร่างอัตราค่าบริการของสถานบริการ 

สาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด 

บริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ จัดท�าร่างประกาศเพื่อก�าหนด 

ค่าตอบแทนส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบรกิาร และพฒันาระบบ 

บริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการท่ีขอจัดบริการ 

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน 

๓. ก�าหนดมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
เพื่อให้การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์หลกั ซึง่ก�าหนดให้การตอบสนองความต้องการของประชาชน

คือศูนย์กลางของการก�าหนดนโยบายการจัดบริการ จึงก�าหนดให้ภาคี 

เครือข่ายได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการการจัดบริการรวมทั้ง

การตรวจสอบผลการด�าเนินการ โดยมีมาตรการ ดังนี้

๓.๑) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการบริหาร

ก�าหนดให้มตีวัแทนจากผูม้ส่ีวนได้ ส่วนเสยีส�าคญั เป็นทีป่รกึษา

ในคณะกรรมการบริหารการจัดบริการเพิ่มพิเศษของหน่วยบริการ 

๓.๒) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการก�ากับ ติดตามและ

ประเมินหน่วยบริการ

ก�าหนดให้มีตัวแทนจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียส�าคัญ เข้าร่วมเป็น

คณะอนุกรรมการ จ�านวนไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของคณะอนุกรรมการก�ากับ 

ติดตามและประเมินระดับหน่วยบริการ



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๑
 ๕หลกัการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ

ส�าหรบัประชาชนฯ



18 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๑
หลกัการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ
ส�าหรบัประชาชนฯ

 ๑.๑ วตัถุประสงค์
จากสภาพปัญหาการรอคอยรับบริการ การแออัด การสูญเสีย

บุคลากรสาธารณสุข การเหลื่อมล�้าของการบริการที่เกิดขึ้น จึงน�าไปสู่

เป้าประสงค์หลักในการแก้ปัญหา โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็น

หลัก การเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการมากยิ่งขึ้น จึงเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการ 

การธ�ารงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข และความมั่นคงด้านการเงินการคลัง

สุขภาพ



19คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ ๒ แสดงที่มา/กรอบแนวคิดการจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ

 ๑.๒ กรอบแนวคดิ/หลกัการ 
      การจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ

จากกรอบแนวความคิดดังกล่าวจึงน�ามาสู่ “หลักการจัดบริการเพิ่ม

พิเศษส�าหรับประชาชนฯ” ดังนี้ 

๑.๒.๑) จัดบริการท่ีเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขได้มากขึ้น ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล�้า

๑.๒.๒) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๒.๓) ไม่ซ�้าซ้อนการให้บริการเดิม

๑.๒.๔) ถูกต้องตามกฎระเบียบ



20 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๑.๒.๕) จัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของพ้ืนท่ีได้ครอบคลุม 

เหมาะสม โดยการท�าประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

องค์กร 

ทัง้นี ้ก�าหนดให้การจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ ประกอบ

ไปด้วยการจดับรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุตามมาตรฐาน (Standard 

Healthcare) ร่วมกับบริการเสริมอื่นๆ (Facilities added) อันน�ามาซ่ึง

ความสะดวกสบายและความพึงพอใจมากขึ้นของผู้รับบริการ

ภาพที่ ๓ แสดงกรอบการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ



21คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

 ๑.๓ บทบาทและหนา้ท ีข่องหน่วยบรกิาร
๑.๓.๑) บทบาท

๑) ส�ารวจศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการ

๒) ส�ารวจศักยภาพของพื้นที่และภาคีเครือข่าย เพ่ือร่วม

สนับสนุนและพัฒนาบริการสุขภาพ

๓) ส�ารวจความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากร 

ประชาชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

๔) พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้

บริการอย่างต่อเนื่อง

๑.๓.๒) หน้าที่
๑) หน่วยบริการต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

โดยการท�าประชาพิจารณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ 

ก่อนจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ 

๒) หน่วยบริการมีหน้าท่ีต้องจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 

เพื่อชี้แจงและท�าความเข้าใจหลักปรัชญา แนวคิด หลักการ แนวทางการ

ด�าเนินการ ขั้นตอนการด�าเนินการ หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆ อัตรา

ค่าบริการที่เรียกเก็บ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สิทธิประโยชน์ของ 

ผู้รับบริการ รวมท้ังการจัดการความเสี่ยงและข้อร้องเรียนเบื้องต้นต่างๆ  

ในการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 



22 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓) หน่วยบริการมีหน้าที่จัดท�าและบันทึกระบบบัญชี 

ที่สามารถแสดงรายรับ-รายจ่ายต่างๆ อันเกิดจากการจัดบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ เพือ่สามารถน�าไปวเิคราะห์และเป็นข้อมลูต่อการพฒันา

ระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป

๔) หน่วยบริการมีหน้าท่ีในการมอบหมายให้บุคลากร 

ที่มีหน้าที่ดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง การรับเร่ืองร้องเรียนและ 

งานด้านสันติวิธีในหน่วยบริการ ให้เข้าใจหลักปรัชญา แนวคิด หลักการ 

แนวทางการด�าเนินการ ขั้นตอนการด�าเนินการ หลักเกณฑ์และข้อก�าหนด

ต่างๆ อตัราค่าบรกิารทีเ่รยีกเกบ็ อตัราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่สทิธปิระโยชน์

ของผูร้บับรกิาร รวมท้ังการจดัการความเสีย่งและข้อร้องเรยีนเบือ้งต้นต่างๆ 

ในการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ให้สามารถตอบสนอง 

ข้อร้องเรียนต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์จุดเส่ียง 

และหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

๕) หน่วยบรกิารมหีน้าทีต้่องรายงานทันท ีหากมข้ีอร้องเรยีน

ส�าคัญ ต่อคณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินหน่วยบริการ  

๖) หน่วยบริการมีหน้าท่ีจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์

ต่างๆ ทีต้่องใช้เพือ่ให้บรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ มใีช้อย่างเพียงพอ 

๗) หน่วยบริการมีหน้าที่คัดเลือกบุคลากรหรือบุคคลอื่นๆ

ที่ขออนุมัติมาปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และจ่ายค่าตอบแทน

แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ท้ังท่ี 

เป็นเจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วยบริการและที่เป็นบุคคลอื่นนอกหน่วยบริการ 



23คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ทีไ่ด้รบัมอบหมายและได้รับอนมุติัให้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดับรกิารเพิม่พเิศษ

ส�าหรับประชาชนฯ ตามหลักเกณฑ์ทีก่ระทรวงสาธารณสขุประกาศก�าหนด

๘) กรณีหน่วยบริการประสบปัญหารุนแรงจนไม่สามารถ

ด�าเนนิการให้บรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ ต่อไปได้ จะต้องรายงาน

ปัญหาและขอความเห็นจากคณะกรรมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับ

ประชาชนกระทรวงสาธารณสุข โดยผ่านการรับเรื่องและพิจารณาจาก 

คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินหน่วยบริการ เพ่ือให้ 

การช่วยเหลือแก้ไขและสรุปผลการแก้ไขเพ่ือหารือ หรือเพ่ือพิจารณา 

ระงับหรือยกเลิกการจัดบริการ

๙) ในกรณี ที่ผลการด�าเนินงานจากการจัดบริการ 

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ มีรายรับที่มากกว่ารายจ่ายอย่างมีนัยส�าคัญ 

หน่วยบริการควรจดัสรรรายได้ส่วนหนึง่เพือ่การสนบัสนนุและพฒันาระบบ

บริการในบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน

๑๐) หน่วยบริการมีหน้าท่ีพัฒนาและควบคุม ก�ากับ

มาตรฐานบริการให ้เป ็นไปตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  

เช่นเดียวกับการจัดบริการในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ตามมาตรฐาน

๑๑) หน่วยบริการมีหน้าท่ีต้องส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

อย่างมีประสทิธภิาพและทั่วถึง ทั้งในภาคราชการ องค์กรเอกชน องค์กร

ภาคประชาชน ปัจเจกบุคคลท้ังภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้  

ให้ท�าการประชาสัมพันธ์นับตั้งแต่ได้รับเอกสารตอบรับค�าขออนุมัต ิ

จัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ จากคณะอนุกรรมการก�ากับ  



24 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ตดิตาม และประเมนิหน่วยบรกิารท่ีขอจัดบริการเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ 

โดยท�าการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

๑๑.๑ ท�าประชาพจิารณ์การจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบั

ประชาชนฯ ทั้งในและนอกหน่วยบริการ

๑๑.๒ การประชาสัมพันธ์ในหน่วยบริการ

๑) สัญลักษณ์ที่แสดงถึงการจัดบริการ 

เพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ ควรมีรูปแบบชัดเจนและประชาชนสามารถ 

เห็นได้ง่ายว่ามีบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

๒) เสียงตามสายในโรงพยาบาล

๓) บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว 

ต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล

๑๑.๓ การประชาสัมพันธ์นอกหน่วยบริการ

๑) วิทยุกระจายเสียง ท้องถิ่นในพื้นที่

๒) โทรทัศน์ โฆษณา สื่อเอกชนอื่นๆ

๓) การแจ้งประชาสัมพันธ์ของอสม. ในพื้นที่

ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับ

บริบทของแต่ละพื้นที่



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๒
 ๕มาตรฐานการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ

ส�าหรบัประชาชนฯ



26 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๒
มาตรฐานการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ
ส�าหรบัประชาชนฯ

หน่วยบริการท่ีขอจดับริการเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ ต้องด�าเนนิการ

ตามระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดต่างๆ ตามเกณฑ์การจัดบริการ

เพ่ิมพิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

 ๒.๑ มาตรฐานการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ 
ประกอบไปด้วย

๑) หน่วยบริการที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ต้อง

ยื่นแบบแสดงความจ�านงขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนพร้อม

เอกสารแนบตามที่ก�าหนด ไปที่คณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขออนุมัติ

จัดบริการฯ



27คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒) หน่วยบริการต้องจัดประชาพิจารณ์การจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ ทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร ภาคประชาชน และ

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

๓) หน่วยบริการต้องจัดบริการอย่างน้อย ๑ ประเภท ได้แก่ บริการ 

ผูป่้วยนอกและบรกิารตรวจพเิศษ (OPD & Investigation), บรกิารผูป่้วยใน  

(Special IPD) และบริการผ่าตัดและหัตถการท่ีไม่วิกฤตและไม่ฉุกเฉิน  

(Elective Surgery/Procedure) จึงจะขออนุมัติด�าเนินการได้

๔) หน่วยบริการต้องได้รับการประเมินเพื่ออนุมัติจัดบริการตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดบริการ 

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

จึงจะสามารถด�าเนินการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ได้

๕) หน่วยบริการต้องท�าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้มี 

ส่วนได้เสียเข้าใจหลักการ และแนวทางการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วถึง 

ทั้งก่อนการจัดบริการและเมื่อจัดให้บริการไปแล้ว 

๖) หน่วยบริการต้องด�าเนินการจัดบริการทั้ง ๒ ส่วนร่วมกัน คือ 

การจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานร่วมกับการ 

จัดบริการเสริมอื่นๆ อันน�ามาซึ่งความสะดวกสบายและความพึงพอใจ

๗) หน่วยบริการต้องได้รบัการเหน็ชอบจากคณะกรรมการจัดบริการ

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ก่อนจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

๘) หน่วยบรกิารต้องก�าหนดมาตรฐานด้านคณุภาพและธรรมาภบิาล

ในการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ



28 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๙) หน่วยบริการสามารถก�าหนดการจัดบริการได้ตามบริบทและ

ความเหมาะสม ทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกัน การรักษาพยาบาล และ 

การฟื้นฟูสุขภาพ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

 ๒.๒ ประเภทการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ในระยะแรกมี  ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑) บรกิารผูป่้วยนอกและบรกิารตรวจพเิศษ (OPD & Investigation) 

๒) บริการผู้ป่วยใน (Special IPD) 

๓) บริการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่วิกฤตและไม่ฉุกเฉิน (Elective  

Surgery/Procedure)

 ๒.๓ เกณฑ์การจดับรกิารประเภทต่างๆ
๒.๓.๑) เกณฑ์การจัดบริการผู้ป่วยนอกและบริการตรวจพิเศษ 

(OPD & Investigation) 

การจัดบริการประเภทผู้ป่วยนอกและบริการตรวจพิเศษ  

มีข้อก�าหนดดังนี้

๑) ก�าหนดให้ด�าเนินการช่วงนอกเวลาราชการ  

๒) ก�าหนดให้จดับรกิารคลนิิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาต่างๆ 

ร่วมกับบริการตรวจพิเศษด้านการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา  

การตรวจสุขภาพ เป็นต้น



29คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓) การจัดคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาต่างๆ ให้จัดตาม

ความเหมาะสมและบรบิทของพืน้ท่ี ท้ังนี ้ควรพิจารณาผลการประชาพจิารณ์

ร่วมด้วย นอกจากคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาต่างๆ แล้วหน่วยบริการ

อาจจัดบริการทางการแพทย์ด้านอื่นๆ เช่น บริการทันตกรรม บริการการ

แพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก หรือบริการกายภาพบ�าบัด เป็นต้น 

ทั้งนี้ ต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของ

หน่วยบริการ

๔) ก�าหนดให้จัดในพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ โดยโครงสร้าง

และอาคารสถานที่ในการจัดบริการผู ้ป่วยนอก ต้องทันสมัยสวยงาม  

ห้องตรวจที่ไม่แออัด ตามความเหมาะสมในแต่ละบริบทของพื้นที่

๕) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการบริการประเภทผู้ป่วยนอก 

ของหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหาร

ของหน่วยบรกิารก�าหนด โดยท่ีการปฏบิตังิานต้องไม่ซ�า้ซ้อนกบัการปฏบิตังิาน 

ตามภารกิจปกติในห้วงเวลาเดียวกัน และมีการประเมินคุณภาพของ

บุคลากรตามเกณฑ์

๖) การจัดบริการเสริมอื่นๆ (Facilities) ในการจัดบริการ

ประเภทผู้ป่วยนอกและบริการตรวจพิเศษ ควรมีการจัดบริการเสริมอื่นๆ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ดังนี้
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ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

- มีระบบปรับอากาศในพื้นที่การจัดบริการ 

- มีบริการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ

  และลูกค้าสัมพันธ์

- มีบริการศูนย์ประกันชีวิต และศูนย์บริการชาวต่างประเทศ

- มีจุดท�าเวชระเบียน รับยาและช�าระค่าบริการจุดเดียวกันในรูปแบบ 

  One Stop Service  

- มีบริการรับนัดตรวจ เช่น ระบบออนไลน์ ,ระบบทางโทรศัพท์

- มีพื้นที่ให้บริการจอดรถรองรับส�าหรับผู้รับบริการ

- มีบริการเครื่องดื่มฟรีส�าหรับผู้ป่วยและญาติ

ทั้งนี้ บริการเสริมอื่นๆ ให้เป็นไปตามบริบทและความเหมาะสม

ของแต่ละพืน้ที่

๒.๓.๒) เกณฑ์การจัดบริการผู้ป่วยใน (Special IPD) 
๑) ส�าหรับการให้บริการผู ้ป่วยใน ในบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ มีข้อก�าหนดในการให้บริการทั้งในเวลาราชการและ

นอกเวลาราชการ เป็นหอผู้ป่วยพิเศษที่มีพื้นที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่แออัด  

ให้บรกิารหอผูป่้วยเฉพาะทางสาขาต่างๆ ตามบรบิทของแต่ละพืน้ที ่ร่วมกบั 

มีการจัดบริการเสริมอื่นๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย ดังต่อไปนี้



31คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

- มีห้องพิเศษขนาดเหมาะสม มีระบบปรับอากาศ อุปกรณ์อ�านวย

  ความสะดวกสบาย ทันสมัย สวยงาม

- มีบริการศูนย์ Admission Center

- มีบริการ Free WiFi  

- มีAdmission Gift-set

- มีบริการที่จอดรถส�าหรับผู้รับบริการและญาติที่เพียงพอ

- มีบริการ Room Service ที่ประทับใจ 

- มีการอ�านวยความสะดวกด้านอาหาร มีเมนูที่เหมาะสม

- มีเจ้าหน้าที่บริการดูแลเรื่องการเคลมประกันให้ผู้ป่วย

ส�าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการบริการประเภทผู ้ป ่วยใน 

ของหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ ต้องมคีณุสมบตัติามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรหิารของ

หน่วยบริการก�าหนด โดยที่การปฏิบัติงานต้องไม่ซ�้าซ้อนกับการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจปกติในห้วงเวลาเดียวกัน และมีการประเมินคุณภาพของ

บุคลากรตามเกณฑ์



32 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒.๓.๓) เกณฑ์การจดับริการผ่าตดัและหัตถการทีไ่ม่วกิฤติ
และไม่ฉุกเฉิน (Elective Surgery) 

๑) การจัดบริการประเภทผ่าตัดในการจัดบริการเพิ่มพิเศษ 

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก�าหนด

ให้เป็นการผ่าตัดและหัตถการทางการแพทย์ที่ไม่วิกฤติและไม่ฉุกเฉิน  

โดยให้ด�าเนนิการช่วงนอกเวลาราชการและสามารถจดับรกิารได้ตามบรบิท

และความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ีจัดพื้นท่ีอ�านวยความสะดวก ร่วมกับ 

มีการจัดบริการเสริมอื่นๆ ดังนี้

- มีบริเวณที่พักให้ผู้ป่วยและญาติระหว่างรอรับบริการทั้งก่อน

  และหลังผ่าตัด เพื่อความสะดวกสบาย

- มีบริการ Free WiFi 

- มีบริการที่จอดรถส�าหรับผู้รับบริการและญาติ

- มีบริการเครื่องดื่มฟรีส�าหรับผู้ป่วยและญาติ

๒) ส�าหรบับคุลากรทีป่ฏบิตังิานในบริการประเภทผ่าตัดของ

หน่วยบรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบริการในสงักดักระทรวง 

สาธารณสุข ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารของ 

หน่วยบริการก�าหนด โดยที่การปฏิบัติงานต้องไม่ซ�้าซ้อนกับการปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจปกติในห้วงเวลาเดียวกัน และมีการประเมินคุณภาพ 

ของบุคลากรตามเกณฑ์

ทัง้นี ้บรกิารเสรมิอืน่ๆ ให้เป็นไปตามบริบทและความเหมาะสมของ

แต่ละพืน้ที่



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๓
 ๕แนวทางการด�าเนนิการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ

ส�าหรบัประชาชนฯ



34 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๓
แนวทางการด�าเนนิการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ
ส�าหรบัประชาชนฯ

การด�าเนนิการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิาร 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องค�านึงถึงศักยภาพและความพร้อม 

ของหน่วยบรกิาร รวมทัง้ความพร้อมของพืน้ทีแ่ละภาคเีครือข่ายทีเ่กีย่วข้อง 



35คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข
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36 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ฯแผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนฯ

หนวยบริการเตรียมขอมูลเพ่ือรับการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
จากคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินหนวยบริการ

(Maintained Period)

ดำเนินการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนฯ หลังจากไดรับการอนุมัติ 
(Operating Period)

หนวยบริการดำเนินการเตรียมรับการประเมินเพื่อขออนุมัติจัดบริการ
(Setting Period)

ยื่นแบบแสดงความจำนงขอจัดบริการฯพรอมแนบเอกสารตามที่กำหนดไปที่
คณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษฯ (Pre-setting Period)

ภาพที ่๖ แสดงข้ันตอนการด�าเนนิการจดับริการเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ

 ๓.๑ ข ัน้ตอนการด�าเนนิการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ
      ส�าหรบัประชาชนฯ

การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ของหน่วยบริการสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ที่แจ้งความประสงค์ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนฯ มี ๔ ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี ๑ ขัน้ตอนการขออนมุตัดิ�าเนนิการ  (Pre-Setting Period)

ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินเพื่ออนุมัติด�าเนินการ 

            (Setting Period)

ระยะท่ี ๓ ขัน้ตอนการด�าเนนิการให้บรกิาร (Operating Period)

ระยะที่ ๔ ขั้นตอนการประเมินผลการด�าเนินการ (Maintained 

             Period)



37คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓.๑.๑) ขั้นตอนการขออนุมัติด�าเนินการ (Pre-Setting 
Period) 

หน่วยบรกิารยืน่แบบแสดงความจ�านงขอจัดบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประขาชนฯ (แบบ พฉ.๐๑) พร้อมเอกสารแนบ ตามเกณฑ์เกณฑ์

ประเมนิความพร้อมการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรับประชาชน (แบบ พฉ.๐๒)  

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและแบบประเมินตนเอง 

ในการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรับประชาชนฯ โดยจดัท�าเป็นหนงัสอืราชการ 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน) ส�านักบริหารการสาธารณสุข 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 

ในหน่วยบรกิารนัน้ๆ คอื หน่วยบรกิารในสังกดักรม ต้องได้รบัความเหน็ชอบ

เบื้องต้นจากอธิบดี และส�าหรับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่มีส�านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 

คณะกรรมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน 

ของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้คณะอนกุรรมการ 

ก�ากับ ติดตามและประเมินหน่วยบริการที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินการตรวจสอบเอกสาร 

กลั่นกรองและประเมินข้อมูลเบื้องต้น



38 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓.๑.๒) ข้ันตอนการรบัการตรวจประเมนิเพือ่อนมุตัดิ�าเนนิการ  
(Setting Period)

หน่วยบริการที่ขอจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชนฯ 

ด�าเนินการเตรียมการรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการก�ากับ 

ตดิตามและประเมนิหน่วยบรกิารทีข่อจัดบรกิารเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายในระดับเขต/ระดับ

จงัหวดั ทีห่น่วยบรกิารนัน้ ๆ  สงักดัอยู ่เพือ่ประเมนิศักยภาพและความพร้อม

ของหน่วยบริการตามเกณฑ์การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ  

จากนั้นส่งรายงานสรุปผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการจัดบริการ 

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ท้ังนี้ผลการประเมิน 

ตั้งแต่ ๘๐ % ขึ้นไป จึงจะได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอให้อนุมัติด�าเนินการ

ได้ หากผลการตรวจประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หน่วยบริการที่ย่ืนค�าขออนุมัติ

จัดบริการต้องท�าการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๑๒๐ วัน แล้วน�าเสนอข้อมูล 

ที่ปรับแก้ไขอีกครั้ง

๓.๑.๓) ขั้นตอนการด�าเนินการให้บริการ (Operating 
Period)

เมื่อหน่วยบริการได้รับการอนุมัติให้จัดบริการแล้ว จึงจะ

สามารถเปิดให้บริการได้



39คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓.๑.๔) ขัน้ตอนการประเมนิผลการด�าเนนิการ (Maintained 
Period) 

หลังจากหน่วยบรกิารด�าเนินการจัดบรกิารเพิม่พเิศษส�าหรับ

ประชาชนฯ แล้ว จะต้องจดัเตรยีมข้อมลูผลการด�าเนนิการตามเกณฑ์ทีก่�าหนด  

เพือ่น�าเสนอต่อคณะอนกุรรมการก�ากบั ตดิตามและประเมนิหน่วยบรกิารฯ  

ซึ่งจะมาเยี่ยมส�ารวจและประเมินผลการด�าเนินการเป็นระยะๆ และสรุป 

รายงานส่งให้คณะกรรมการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ อย่างน้อย 

ปีละ ๑ ครัง้ เพือ่พจิารณาให้ด�าเนนิการจดับริการต่อไป หรือพิจารณาระงับ

หรือยกเลิกการจัดบริการ 

ภาพที่ ๗ แสดงกรอบการประเมินเพื่ออนุมัติ ก�ากับ ติดตาม
          และประเมินผลการด�าเนินการของหน่วยบริการ



40 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับบริการ

หน่วนประชาสัมพันธ์
(แผนกรองรับ)

ห้องตรวจผู้ป่วย
(บริการเพิ่มเติมพิเศษ)

จ�าหน่าย

รับยา/ช�าระเงิน

ศูนย์ Admit
การตรวจพิเศษ

เพิ่มเติม

ห้องตรวจ

แผนภูมิที่ ๑ แสดงขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
        และบริการตรวจพิเศษ

หน้าห้องตรวจ

ให้บริการตามมาตรฐาน

Admitระบบจัดคิวตรวจ

แผนกต้อนรับ แผนกต้อนรับ

ระบบจัดคิว

แผนกต้อนรับ/

การเงิน/

แผนกยา

แผนกต้อนรับ/

การเงิน/

เวชระเบียน แผนกต้อนรับ/เวชระเบียน

แสดงความจ�านงเพื่อใช้บริการเพิ่มพิเศษ
ส�าหรับประชาชนฯ

One Stop Service

On Site Service



41คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ผู้รับบริการ

Admission
Center

เตรียมความพร้อม
(ก่อน Admit)

หอผู้ป่วย
(การบริการ

เพิ่มเติมพิเศษ)

ผ่าตัด จ�าหน่าย

นัดหมายผ่าตัด
นัดหมายการตรวจรักษา

(ตามบริการเพิ่มเติมพิเศษ)

แผนภูมิที่ ๒ แสดงขั้นตอนการบริการผู้ป่วยใน

แผนกต้อนรับ/

เวชระเบียน/

การเงิน

แผนกผู้ป่วยใน

แผนกห้องผ่าตัด แผนกต้อนรับ/การเงิน

ตรวจเยี่ยมรักษา

การจัดเตรียมเอกสาร 
ตรวจสอบสิทธิ์ระบบประกันชีวิต/
ตรวจพิเคราะห์ (Lab/X-ray)

น�าส่งผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยพิเศษ
(เวลเปล

แสดงความจ�านงเพื่อใช้บริการเพิ่มพิเศษ
ส�าหรับประชาชนฯ



42 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

แผนภูมิที่ ๓ แสดงขั้นตอนการให้บริการห้องผ่าตัด

ผู้รับบริการ

Admission
Center

แผนกต้อนรับ/บัญชี

แผนกต้อนรับ/บัญชี

แผนกห้องผ่าตัด

แผนกผู้ป่วยใน

ตรวจสอบสิทธิ์เอกสาร

เข้ารับบริการเพิ่มพิเศษ

เข้ารับบริการตรวจวิเคราะห์โรค/X-ray

ตรวจเยี่ยมการรักษา 
ดูแลหลังผ่าตัด

ช�าระเงิน รับยา
ระบบประกันชีวิต

แสดงความจ�านงเพื่อใช้บริการเพิ่มพิเศษ
ส�าหรับประชาชนฯ

หอผู้ป่วยพิเศษ
IPD

หอผู้ป่วยพิเศษ
IPD

ห้องตรวจ
(OPD)

นัดหมายการตรวจรักษา
(ตามบริการเพิ่มพิเศษ)

ห้องผ่าตัด
บริการเพิ่มพิเศษฯ



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๔
 ๕การบรหิารจดัการของหน่วยบรกิาร

เพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ



44 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๔ 
การบรหิารจดัการของหน่วยบรกิาร

เพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ

หน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทีข่อจัดบรกิารเพิม่พเิศษ 

ส�าหรบัประชาชนฯ ต้องมีระบบการบรหิารจดัการให้ไปในทศิทางและรปูแบบ

เดียวกัน โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น ๓ หมวดดังนี้

 ๔.๑ การบรหิารจดัการด้านบุคลากร
ให้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการที่ท�าหน้าที่บริหารจัดการ

บรกิารเพิม่พเิศษส�าหรับประชาชนฯ ในระดบัหน่วยบรกิาร พจิารณาก�าหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารจัดการด้านบุคลากร อย่างโปร่งใส 

เป็นธรรม โดยมีแนวทางดังนี้



45คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๔.๑.๑) บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�าในหน่วยบริการ 
กรณีบุคลากรประสงค์จะไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการ

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ หน่วยบริการมีหน้าที่ต้องท�าการคัดเลือก

บุคลากรอย่างโปร่งใสเป็นธรรม มีหลักปฏิบัติที่ส�าคัญดังนี้

๑) การปฏิ บัติงานในการบริการเ พ่ิมพิ เศษส�าหรับ 

ประชาชนฯ ต้องไม่ซ�า้ซ้อนกบัการปฏบิติังานในภาคปกตใินห้วงเวลาเดยีวกนั

๒) ต้องให้บริการในการปฏิบัติงานภาคปกติมากกว่า 

การปฏิบัติงานในบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

๓) ต้องให้บริการด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี ทั้งการให้

บรกิารในบรกิารการแพทย์และสาธารณสขุตามมาตรฐานและการให้บรกิาร

ในการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

๔) ต้องได้รับการอบรมและมีความรู ้ความเข้าใจใน 

หลักการ แนวคิด หลักเกณฑ์และข้อก�าหนด ขั้นตอนการจัดบริการ อัตรา

ค่าบริการท่ีเรียกเก็บ สิทธิผู้ป่วยท่ีใช้บริการในจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับ

ประชาชน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ในบริการ 

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

๕) ต้องเป็นผู้ท่ียินดีมาปฏิบัติหน้าท่ีในบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ ด้วยความสมัครใจ

๔.๑.๒) บุคคลอื่นๆ ท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ�า
ในหน่วยบริการ

กรณี บุคคลอื่นๆนอกหน่วยบริการ ท่ีประสงค์จะเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที่ ที่หน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ต้องยื่นเอกสาร 



46 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

แสดงความจ�านงและผ่านการอนมุตัติามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารตามที่ 

คณะกรรมการบริหารของหน่วยบริการก�าหนดและเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 

จะต้องได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจ ในการจัดบริการเพิ่มพิเศษ 

ส�าหรบัประชาชนฯ ก่อนปฏบัิตงิานและมกีารประเมนิคณุภาพของบคุลากร

ตามเกณฑ์

 ๔.๒ การบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงัและระบบบญัช ี
หน่วยบริการที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ทุกแห่ง  

ต้องปฏิบัติตามระเบียบทางด้านการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 

ประกอบด้วย

๔.๒.๑) ระบบบัญชี
หน่วยบริการต้องมีการจัดท�าระบบบัญชี ที่สามารถ 

ตรวจสอบวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย ผลการด�าเนินงานด้านระบบบัญชีของ 

หน่วยบริการได้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการที่ 

ท�าหน้าที่บริหารจัดการบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ในระดับ 

หน่วยบริการ เพื่อพิจารณา ควบคุม ก�ากับ แก้ไขปัญหา และลดความเสี่ยง

ภายในองค์กร โดยให้มีการลงทะเบียนในระบบบัญชีของหน่วยงาน (Plan 

Fin) อาจใช้บัญชีงบดุลในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ใน 

โรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ในระยะยาว



47คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๔.๒.๒) การจัดเก็บค่าบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน
ให้หน่วยบริการจัดเก็บค่าบริการจากผู ้ที่มารับบริการ 

ในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด 

๔.๒.๓) การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
ในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก�าหนด

 ๔.๓ การบรหิารจดัการด้านระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ให้หน่วยบริการที่จัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ท�าการ

บันทึกข้อมูลผ่านระบบบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาล 





บทท่ี ๕
 ๕การควบคุม ก�ากบั ตดิตาม

และประเมนิผลการด�าเนนิการ



50 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๕
การควบคุม ก�ากบั ตดิตาม
และประเมนิผลการด�าเนนิการ

 ๕.๑ การก�ากบั ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการ
ให้คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและประเมินหน่วยบริการ 

ที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ด�าเนินการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยบริการ

ที่จัดบริการฯ เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม ร่วมกับรายงานผลการจัด

บรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ ให้คณะกรรมการจดับรกิารเพิม่พเิศษ 

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ในกรณีที่พบปัญหา อุปสรรค

ที่ส�าคัญต่อการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ 

ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ให้รายงานคณะกรรมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการสังกัดในกระทรวงสาธารณสุขทราบ 

โดยเร่งด่วน เพือ่ให้ค�าแนะน�าแก้ไขปรบัปรงุ หรอืพจิารณาระงบั หรอืยกเลกิ

การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในหน่วยบริการนั้นๆ 



51คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภา
พ

ที่ 
๘ 

แส
ดง

กร
อบ

แน
วท

าง
กา

รป
ระ

เม
ินเ

พ
ื่อข

ออ
นุม

ัติด
�าเ

นิน
กา

ร 
   

กา
รก

�าก
ับ 

ติด
ตา

ม 
แล

ะป
ระ

เม
ินผ

ลก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

กร
อบ

แน
วท

าง
 ก

าร
ก�า

กับ
 ต

ิดต
าม

แล
ะป

ระ
เม

ิน 
หน

่วย
บร

ิกา
รท

ี่ขอ
จัด

บร
ิกา

รเ
พ

ิ่มพ
ิเศ

ษส
�าห

รับ
ปร

ะช
าช

นฯ



52 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

เอกสารท่ีหน่วยบริการ ต้องใช้เพื่อประกอบการเตรียมรับการ
ประเมินผลการด�าเนินการ มีดังนี้

๑. ผลการด�าเนินงาน จ�านวนผู้ป่วยและระบบบัญชี ด้านการเงิน 

การคลังของการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

๒. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ (รอบ ๖ เดือนถึง ๑ ปี)

๓. อัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการจัดบริการ

เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ

๔. ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

๕. ข้อร้องเรียน (ถ้ามี)

๖. แผนการด�าเนินงานในอนาคต

 ๕.๒ การยกเลกิ การระงบั และการขอผอ่นปรน      
      การจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนฯ

๕.๒.๑) การพิจารณายกเลิก หรือระงับการจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ให้มีผลเมือ่  

(ข้อใดข้อหนึ่ง)

๑) หน่วยบริการนั้นเกิดการร้องเรียน และไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ 

๒) ผลการด�าเนินการพบว่าผู้มารับบริการไม่เพียงพอต่อ 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนานติดต่อกัน ๖ รอบเดือน



53คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓) หน่วยบริการไม่สามารถให้บริการเพิ่มพิเศษตาม 

หลักเกณฑ์ขั้นต�่าและไม่สามารถแก้ไขใน ๓ รอบเดือน

๕.๒.๒) การขอผ่อนปรน หลักเกณฑ์เม่ือถูกยกเลิกหรือระงับให้จัด

บริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสขุ ให้หน่วยบรกิารนัน้ๆ จดัท�าค�าขอผ่อนปรนฯ พร้อมยืน่แผนการ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามที่ได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการก�ากับ  

ติดตามฯ เสนอต่อคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ  

เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ๕.๓ การบรหิารจดัการความเส ีย่ง
การจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบริการในสังกดั 

กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อ 

ข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม รวดเร็ว สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที 

เพือ่ไม่ให้เกดิผลเสยีต่อผูร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิาร รวมทัง้ผลเสยีต่อองค์กร 

โดยการมอบหมายผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลคณุภาพ ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนและไกล่เกลีย่  

ศูนย์สันติวิธี ให้รับทราบหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัต ิ

ในการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  

และวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้รัดกุม



54 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๕.๓.๑) สถานการณ์และโอกาสในการเกิดความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น มีดังนี้

๑) ด้านบคุลากร เช่น ความเท่าเทยีมกนัของการปฏิบติังาน 

ค่าตอบแทนของบุคลากร

๒) ด้านผูร้บับรกิาร เช่น ความเท่าเทยีมของการรับบริการ 

ความพึงพอใจของการรับบริการ

๓) ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 

๔) ด้านการเงินการคลังและระบบบัญชี 

๕.๓.๒) การป้องกันความเสี่ยง

๑) การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

๒) ช้ีแจงและอธบิายผูรั้บบรกิารถงึการให้บรกิาร/กจิกรรม/

เงื่อนไข

๓) ให้มีการบันทึกข้อตกลงในการรับบริการในบางกรณี

๕.๓.๓) การรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
๑) กรณีความเสี่ยงรุนแรงและส�าคัญต้องรายงานทันที 

และด�าเนินการตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงตามเกณฑ์มาตรฐาน

โรงพยาบาลคุณภาพ 

๒) กรณีเกิดปัญหารุนแรง ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

ให้หน่วยบริการน�าเสนอข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตามและ

ประเมินหน่วยบริการที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของ 

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 



55คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ ๙ แสดงแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยบริการ

๕.๓.๔) การตระหนักถึงระดับความรุนแรงของปัญหา
๑) เรื่องท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตและความปลอดภัย

ของผู้รับบริการและบุคลากร

๒) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร หรือองค์กรที่เสี่ยงต่อการ

ร้องเรียน หรือฟ้องร้อง

๓) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรและชื่อเสียงขององค์กร

๔) หากเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งให้ท�าการบันทึกรายงาน

ความเสี่ยงตามขั้นตอน





บทท่ี ๖
 ๕ธรรมาภบิาลการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ

ส�าหรบัประชาชนฯ



58 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

บทท่ี ๖
ธรรมาภบิาลการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษ
ส�าหรบัประชาชนฯ

 ๖.๑ นโยบายก�ากบัองค์กรทีด่ ี
๖.๑.๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

สร้างระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ 

การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการจัดบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประชาชนฯ 

๖.๑.๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑) มุ่งมั่นสร้างจิตส�านึกในการให้บริการ พัฒนาระบบการ

เรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง สามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาค



59คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒) ให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน  

ข้อเสนอแนะ ค�าชมเชยเกี่ยวกับบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย

๖.๑.๓) ด้านองค์กร 
๑) มุ่งมั่นในการด�าเนินงานตามภารกิจให้เป็นที่ยอมรับ 

ของสังคม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และเกิดความคุ้มค่า

๒) สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทีมบุคลากร 

เพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด

๓) ส่งเสรมิให้เกดิระบบสร้างจติส�านกึ คณุธรรม จรยิธรรม 

ในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๖.๑.๔) ด้านผู้ให้บริการ
๑) มุ ่งมั่นส ่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะที่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการที่มารับบริการ

การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ ที่เหมาะสม

๒) เสรมิสร้างบรรยากาศในองค์กร เพ่ือเป็นองค์การน่าอยู่

น่าท�างานและมีความสุข



60 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

 ๖.๒ ธรรมาภบิาลของหน่วยบรกิาร
๖.๒.๑) ด� า เนินงานตามนโยบายการพัฒนาและสนับสนุน 

ระบบบริการสุขภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ 

๖.๒.๒) จัดหาบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออ�านวย 

ความสะดวกต่อการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ โดยไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อการให้บริการภาคปกติ

๖.๒.๓) ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ให้บุคลากรทุกหน่วยงานมี 

ส่วนร่วมในการท�างาน 

๖.๒.๔) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดตาม

ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๖.๒.๕) ส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรบคุคล สร้างขวญัก�าลงัใจ และ

ความก้าวหน้าในการปฏบิติังานของบคุลากรโดยเฉพาะการก�าหนดต�าแหน่ง

ที่สูงขึ้น และการปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

๖.๒.๖) พัฒนาการจัดท�ายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการให้มี 

ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนฯ 

ที่ไม่เกิดผลกระทบต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม

มาตรฐาน



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก๕



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข



63คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก

๑) แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน 

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑ แบบแสดงความจ�านงขอจดับริการเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของ

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๒ เกณฑ์ประเมินความพร้อมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

๓) ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๑๗๔/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม  

พ.ศ.๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาบริการรูปแบบ

พิเศษของกระทรวงสาธารณสุข 

๔) ค�าสัง่คณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการพฒันาบริการรูปแบบ 

พิเศษของกระทรวงสาธารณสุขที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม  

พ.ศ.๒๕๕๙

๕) ค�าสั่งคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาบริการ 

รูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๕๙



64 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๖) ค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของ 

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ๒/๒๕๕๙  

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการ

เพ่ิมพิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗) ค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของ 

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ ๖/๒๕๕๙  

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการ

เพ่ิมพิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

(เพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



65คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๑

แบบ พฉ.๐๑

แบบแสดงความจ�านงการขอจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน
ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. ชื่อหน่วยบริการ (โรงพยาบาล)..............................................................

         (รหัสสถานพยาบาล).......................................…………

๒. ต้ังอยูเ่ลขท่ี................หมูท่ี่...............................ซอย/ตรอก........................

ถนน............................ต�าบล/แขวง.........................เขต/อ�าเภอ………………...

จังหวัด................................................................รหสัไปรษณย์ี…….…......…..

โทรศพัท์.........................โทรสาร..........................อเีมล์.................................

๓. มีความประสงค์จะขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน 

    เบื้องต้นจ�านวน .............ประเภท

 ประเภทที่ ๑ : บริการผู้ป่วยนอกและบริการตรวจพิเศษ ประกอบ

ด้วยบริการตรวจสุขภาพและการตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา  

ร่วมกับคลินิกตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ดังนี้ 



66 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

  อายุรกรรม         กุมารเวชกรรม  

  ศัลยกรรม    จักษุ

  ออร์โธปิดิก        โสต ศอ นาสิก

  ทันตกรรม         แพทย์แผนไทย     

  กายภาพบ�าบัด   แพทย์ทางเลือก  

  คลินิกพิเศษอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................

....................................................................................................................

 ประเภทที่ ๒ : บริการผู้ป่วยใน เปิดให้บริการ 

      เบื้องต้นจ�านวน ......... ห้อง โดยเป็นหอผู้ป่วยต่างๆ ดังนี้

  IPD อายุรกรรม   IPD ศัลยกรรม

  IPD สูติ – นรีเวชกรรม   IPD ออร์โธปิดิก

  IPD กุมารเวชกรรม   IPD จักษุ

  IPD โสต ศอ นาสิก   IPD รอคลอด  

  IPD หลังคลอด

  IPD อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................

.....................................................................................................................

 ประเภทท่ี ๓ : บริการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่วิกฤตและไม่ฉุกเฉิน 

โดยให้มีบริการ ดังนี้  

  บริการผ่าตัด   เบื้องต้นจ�านวน ..................... ห้อง 



67คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๔.  ผลการท�าประชาพิจารณ์ทั้งในองค์กรและประชาชน (เอกสารแนบ)

  ผลการท�าประชาพิจารณ์ในองค์กร   เห็นด้วย..............%

  ผลการท�าประชาพิจารณ์ประชาชน   เห็นด้วย..............%

 

  ลงชือ่................................................................................

    (.....................................................................................)     

    ต�าแหน่ง..........................................................................

หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล......................................

เบอร์โทร.....,....................

ผู้ประสานงาน กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการเฉพาะ 

ส�านักบริหารการสาธารณสุข โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๒๔๕๗



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

68 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

แบบ พฉ.๐๒

เกณฑ์ประเมินความพร้อมการจัดบริการเพิ่มพิเศษ
ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ
ประเมิน

ลกัษณะทีต้่องม/ีต้องเป็น/ต้องท�า
พบ

(๑ คะแนน)
ไม่พบ

(๐ คะแนน)

๑. หมวดโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ หน่วยงานจดับรกิารผูป่้วยนอกและบรกิารตรวจพิเศษ 
      (OPD & Investigation)

ห้องรอตรวจ ๑. ต้องมีระบบปรับอากาศ
    ในพื้นที่จัดบริการ

๒. ต้องมีจุดบริการน�้าดื่มฟรี
    ขณะรอตรวจส�าหรับผู้ป่วย
    และญาติ

๓. ต้องมีบริการรับนัดตรวจ
    ทางระบบออนไลน์หรือ
    ทางโทรศัพท์

๔. ต้องมีพนักงานต้อนรับและ
    ลูกค้าสัมพันธ์ที่เพียงพอ



69คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ
ประเมิน

ลกัษณะทีต้่องม/ีต้องเป็น/ต้องท�ำ
พบ

(๑ คะแนน)
ไม่พบ

(๐ คะแนน)

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๕. ต้องมี Free WiFi ให้บริการ

๖. ควรจัดระบบท�าเวชระเบียน 
    จุดรับยา การเงินแบบ 
    One Stop Service 
    ที่สะดวกสบาย

๗. ต้องมีบริการอื่น ๆ เช่น ทีวี  
    หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

๘. ควรแยกเป็นสัดส่วนจาก
    ห้องรอตรวจนอกเวลาปกติ
    ของโรงพยาบาล

๑.๒ หน่วยงานบริการผู้ป่วยใน ( Special IPD) 

ห้องพิเศษ ๑. ต้องมีบริการ Free WiFi

๒. ต้องมี Admission Gift Set 

๓. ต้องมีบริการ Room Service 
    ที่ประทับใจ

๔. ต้องมีขนาดเหมาะสม ร่วมกับ
    ระบบปรับอากาศ สะอาด 
    สวยงาม

๕. ควรมีบริการเมนูอาหาร
    ส�าหรับผู้ป่วยและญาติ
    ที่เหมาะสมและมีทางเลือก



70 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ
ประเมิน

ลกัษณะทีต้่องม/ีต้องเป็น/ต้องท�ำ
พบ

(๑ คะแนน)
ไม่พบ

(๐ คะแนน)

๑.๓ หน่วยงานบริการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่วิกฤตและไม่ฉุกเฉิน 
      (Elective Surgery/Procedure)

ห้องผ่าตัด
เล็ก/ห้อง
ผ่าตัดใหญ่

ควรมีบริการด้านที่พักรอที่
สะดวกสบาย ส�าหรับผู้ป่วยและ
ญาติระหว่างรอการผ่าตัดและ
หลังการผ่าตัด

๒. หมวดบริหารจัดการ

๒.๑ ด้านบุคลากร

๑. คณะ
    กรรมการ
    บริหาร
    ด้านการ
    บริการ
    เพิ่มพิเศษ
    ส�าหรับ
    ประชาชน

๑. ต้องมีค�าสั่งแต่งตั้ง
    คณะกรรมการบริหาร
    การจัดบริการเพิ่มพิเศษ
    ส�าหรับประชาชน
    ของหน่วยบริการ

๒. มีการประชุมคณะกรรมการ
    บริหารการจัดบริการ
    เพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน
    ตามแผนที่ก�าหนดและ
    มีเอกสารการประชุมประกอบ

๒. การพัฒนา
    ศักยภาพ
    บุคลากร

ต้องมีแผนพัฒนาบุคลากรระดับ
ต่างๆ ชัดเจน



71คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ
ประเมิน

ลกัษณะทีต้่องม/ีต้องเป็น/ต้องท�ำ
พบ

(๑ คะแนน)
ไม่พบ

(๐ คะแนน)

๒.๒. ด้านการเงินการคลัง

๑. ระบบ
    บัญชี

ต้องมีระบบบัญชีแยกส�าหรับ
บริการเพิ่มพิเศษฯ ชัดเจน

๒. แผนบรหิาร
    จัดการ
    ความเสี่ยง

ต้องมีแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงาน
ที่จัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ
ประชาชน

๓. จุดช�าระ
    เงิน และ
    รับยา

ควรเป็นระบบ One Stop 
Service และ Green Chanel 
พร้อมรับบริการ Electronic 
Money

๒.๓ หน่วยบริการเสริมอื่นๆ และการประชาสัมพันธ์

๑. ศูนย์ลูกค้า
    สัมพันธ์

๑. ต้องมีสถานที่เป็นสัดส่วน
    ชัดเจน

๒. มีบุคลากรที่เพียงพอและ
    ให้บริการที่ประทับใจ

๒. ศูนย์เคลม
    ประกัน
    ลูกค้า

ต้องมีระบบบริการเคลมประกัน
ส�าหรับผู้รับบริการที่ครบวงจร

๓. ศูนย์
    แอดมิชชั่น

ต้องมีระบบการจองห้องพิเศษที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็น
แบบ One Stop Service



คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

72 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

หัวข้อ
ประเมิน

ลกัษณะทีต้่องม/ีต้องเป็น/ต้องท�ำ
พบ

(๑ คะแนน)
ไม่พบ

(๐ คะแนน)

๔. สถานที่
    จอดรถ
    ส�าหรับ
    ผู้ป่วย
    และญาติ

ต้องมีที่จอดรถเพียงพอส�าหรับ
ผู้ป่วยและญาติ

๓. หมวดการประชาพิจารณ์ (ข้อละ ๒.๕ คะแนน)

๑. ผู้ให้บริการ ต้องมีผลประชาพิจารณ์
เห็นด้วยในหน่วยบริการ 
≥ ๘๐%

๒. ผู้รบับรกิาร ต้องมีผลประชาพิจารณ์
เห็นด้วยกับการให้บริการ 
≥ ๘๐%

รวมคะแนน (๓๐ คะแนน)

หมายเหตุ : 

๑. รายการที่มีค�าว่า “ต้อง” ก�ากับไว้เป็นสิ่งที่ต้องก�าหนดให้มี เพื่อการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน 

(Convenient Health Care)

๒. กรณีเปิดบริการไม่ครบทุกหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น การคิดคะแนน

รวมจะลดไปตามสัดส่วน



73คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๒

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙

                                      

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดความแออัด และ 

ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผูร้บับรกิารได้อย่างครอบคลุม เหมาะสม  

เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขตามมาตรฐานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการทรพัยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สร้างความมัน่คงด้านการเงิน 

การคลังสุขภาพให้กับหน่วยบริการ สามารถธ�ารงบุคลากรให้อยู่ในระบบ

สาธารณสุข อันน�ามาซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการ

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๙ แห่ง

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ�ารุงของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้



74 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการ

จัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการจัดบริการ 

เพ่ิมพิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

“บริการเพิ่มพิเศษ” หมายความว่า การให้บริการท่ีนอกเหนือจาก 

การบริการรูปแบบปกติและให้หมายความรวมถึง การจัดให้มีบริการ 

ด้านการรักษาพยาบาล ท่ีครอบคลุมการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  

ลดความแออัด เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการ 

ทางการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับบริการเสริมอื่นๆ อันน�ามาซ่ึง 

ความสะดวกสบายและความพงึพอใจของผูร้บับรกิารนอกเหนอืจากบรกิาร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐาน นอกเวลาราชการ ซ่ึงจัด

บริการทั้งในและนอกหน่วยบริการ

“ค่าตอบแทนส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏบิตังิานในหน่วยบริการเพิม่พเิศษ

ส�าหรับประชาชน”หมายความว่า ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการก�าหนดให้

จ่ายตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ�ารุงของหน่วยบริการ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่แก้ไขและเพิ่มเติม

-๒-



75คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๔ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่ เรยีกว่า คณะกรรมการจัดบริการ

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ประกอบด้วย

(๑)   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ปรึกษา

(๒)   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ

       หรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

(๓)   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กรรมการ

(๔)   รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

(๕)   รองอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

(๖)   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ

(๗)   รองอธิบดีกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

(๘)   ผู้แทนชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  กรรมการ

(๙)   ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการ

(๑๐) ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังและพัสดุ  กรรมการ

       ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(๑๑) ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย  กรรมการ

       ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๒) ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ

       ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ

(๑๓) รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข  กรรมการ

       ที่ได้รับมอบหมาย ส�านักงาน  และผู้ช่วยเลขานุการ

       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

-๓-



76 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและน�าเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(๒) ให้ค�าแนะน�าแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการออก

ประกาศเก่ียวกับการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(๓) ให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้

(๔) อนุมัติค�าขอ การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ การระงับ หรือ

ยกเลิก การจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

(๕) ก�ากับ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการจัดบริการ

เพ่ิมพิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

(๖) จัดท�าประกาศเพ่ือก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน เพ่ือเสนอต่อ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

(๘) ด�าเนนิการอืน่ๆ ตามทีป่ลดักระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

ข้อ ๖ ให้มคีณะกรรมการบรหิารหน่วยบริการท�าหน้าทีบ่ริหารจัดการ

บริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในระดับหน่วยบริการ

-๔-



77คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามระเบียบนี้

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

  

       (นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร)

                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-๕-



78 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๓

ส�าเนา

ค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ที่  ๒๑๗๔/๒๕๕๘

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาบริการรูปแบบพิเศษ

ของกระทรวงสาธารณสุข

                                      

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาด้านบริการรูปแบบ

พิเศษ เพื่อเพิ่มรูปแบบบริการพิเศษท่ีตอบสนองต่อวิถีชีวิตตามกลุ ่ม 

ผู้รับบริการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

เป้าหมายที่เป็นเมืองท่องเที่ยว และมีสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มี 

ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง  

เพื่อรองรับรูปแบบบริการพิเศษดังกล่าวนั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินการพัฒนารูปแบบบริการพิเศษของสถาน

บรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุเป็นไปอย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการ

พัฒนาบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ

และอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้



79คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษา

๒.   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่ปรึกษา

๓.   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปรึกษา

๔.   ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ที่ปรึกษา

๕.   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ประธาน

๖.   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองประธาน

      (ด้านพัฒนาการแพทย์) 

๗.   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธาน

๘.   รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

๙.   รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ

๑๐. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรรมการ

      ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี   กรรมการ

๑๒. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหนองคาย กรรมการ

      จังหวัดหนองคาย

๑๓. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ กรรมการ

      จังหวัดหนองคาย

๑๔. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กรรมการ

๑๕. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กรรมการ

๑๖. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย  กรรมการ

      จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-๒-



80 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

-๓-

๑๗. ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังและพัสดุ กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๘. ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย    กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๙. ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข    กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และเลขานุการ

๒๐. นายพรเพชร  ปัญจปิยะกุล  กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     และเลขานุการ

๒๑. นายอัครพล  คุรุศาสตรา  กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ

๒๒. นางธัชนัน  สิงหทัต  กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูช่้วยเลขานกุาร

๒๓. นางวิราณี  นาคสุข   กรรมการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข     และผูช่้วยเลขานกุาร

อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พจิารณาการจัดบรกิารรปูแบบพเิศษสถานบรกิารสขุภาพในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

๒. ปรับปรุงพัฒนากฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. ด�าเนินการจัดบริการรูปแบบพิเศษ ก�ากับ ติดตาม ประเมินผล 

หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย



81คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

-๔-

๔. แต่งตั้งคณะท�างานตามความเหมาะสม

๕. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

         (ลงชื่อ)    ปิยะสกล  สกลสัตยาทร

                   (นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร)

                                 รัฐมนตรีว่าการการทรวงสาธารณสุข

   ส�าเนาถูกต้อง

                 

(นางวิราณี นาคสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ   กมลชนก/คัด



82 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๔

ส�าเนา

ค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษ

ของกระทรวงสาธารณสุข 

ที่ ๑/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบ

บริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข 

                                      

ตามอนุสนธิค�าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๑๗๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ 

๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนา 

บริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อด�าเนินการพัฒนา 

รูปแบบบริการพิเศษของสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ�านาจหน้าที ่

ของประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการ

พัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  

จงึแต่งตัง้คณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการพฒันาระบบบริการ

รูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้



83คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๑.   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ที่ปรึกษา

      (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) 

๒.   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ที่ปรึกษา

      (กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ)

๓.   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประธาน

๔.   สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๖ รองประธาน

๕.   อธิบดีกรมการแพทย์ หรือผู้แทน คณะท�างาน

๖.   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน    คณะท�างาน

๗.   ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข         คณะท�างาน

๘.   ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี หรือผู้แทน       คณะท�างาน

๙.   ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คณะท�างาน

      จังหวัดภูเก็ต

๑๐. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี     คณะท�างาน

๑๑. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์     คณะท�างาน

      จังหวัดเชียงใหม่

๑๒. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น คณะท�างาน

      จังหวัดขอนแก่น

๑๓. ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช       คณะท�างาน

      ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

๑๔. ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย  คณะท�างาน

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน

-๒-



84 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๑๕. ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์       คณะท�างาน

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน

๑๖. นายวิสิษฐ์  วิจิตรโกสุม       คณะท�างาน

      โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  

      จังหวัดอุดรธานี

๑๗. นายนภชา  สิงห์วีรธรรม   คณะท�างาน

      สถาบันพระบรมราชชนก  

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๘. นายสรรเสริญ  นามพรหม คณะท�างาน

      กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๙. นายอัครพล  คุรุศาสตรา  คณะท�างาน

      ส�านักบริหารการสาธารณสุข และเลขานุการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๐. นายเลอศักดิ์  ลีนะนิธิกุล คณะท�างานและ

      โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  เลขานุการร่วม

      จังหวัดภูเก็ต

๒๑. นายนิพนธ์  จันดารักษ์  คณะท�างานและ      

      ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เลขานุการร่วม

๒๒. นางธัชนัน  สิงหทัต  คณะท�างานและ

      ส�านักบริหารการสาธารณสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-๓-



85คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

-๔-

๒๓. นางวิราณี  นาคสุข  คณะท�างานและ

      ส�านักบริหารการสาธารณสุข  ผู้ช่วยเลขานุการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๔. นางสาวกมลชนก  คชฤทธิ์ คณะท�างานและ

      ส�านักบริหารการสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขานุการ

      ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑. พฒันาและออกแบบระบบบรกิารรปูแบบพเิศษของสถานบรกิาร

สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. จัดท�า (ร่าง) ข้อเสนออัตราค่าบริการและค่าตอบแทนบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุขส�าหรับบริการสุขภาพที่มีการจัดบริการ 

รูปแบบพิเศษ

๓. เสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนา

บริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



86 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

       (ลงชื่อ)    โสภณ  เมมฆธน

         (นายโสภณ  เมฆธน)

    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     ประธานคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนา

            ระบบบรกิารรปูแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข

   ส�าเนาถูกต้อง

                 

(นางวิราณี นาคสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ   กมลชนก/คัด

-๕-



87คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๕

ส�าเนา

ค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษ

ของกระทรวงสาธารณสุข

ที่  ๔/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบ

บริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

                                      

ตามค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบบริการรูปแบบ

พิเศษของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑ / ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการ

พัฒนาบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข นั้น เพื่อให้การ

ด�าเนินการพัฒนารูปแบบบริการพิเศษของสถานบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท�างาน

ภายใต้คณะกรรมการอ�านวยการพัฒนาระบบบริการรูปแบบพิเศษ  

(เพิ่มเติม) ดังนี้

๑. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๔ รองประธาน

๒. นางสาวสายจินต์  อิสีประเสริฐ  คณะท�างาน

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  



88 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

อ�านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนา

ระบบบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ 

๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

        (ลงชื่อ)    โสภณ  เมมฆธน

          (นายโสภณ  เมฆธน)

            ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   ประธานคณะกรรมการอ�านวยการพัฒนา

      ระบบบริการรูปแบบพิเศษของกระทรวงสาธารณสุข

   ส�าเนาถูกต้อง

                 

(นางวิราณี นาคสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ   กมลชนก/คัด

-๒-



89คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๖

ส�าเนา

ค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่  ๒/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

                                      

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดบริการเพิ่มพิเศษ 

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้การด�าเนินงานพัฒนาการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ อาศัยอ�านาจตามข้อ ๕(๗) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้



90 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๑. คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตาม และประเมินหน่วยบริการ 

ที่ขอจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบด้วย

๑.๑  นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา  ที่ปรึกษา

๑.๒  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   ประธาน

๑.๓  สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๔         รองประธาน

๑.๔  นายประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล   รองประธาน

  กรมการแพทย์

๑.๕  ผู้อ�านวยการส�านักตรวจและประเมินผล   อนุกรรมการ

๑.๖  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี อนุกรรมการ

๑.๗  นายเจษฎา  จงไพบูลย์พัฒนะ อนุกรรมการ

๑.๘  นายกุลเดช  เตชะนภารักษ์ อนุกรรมการ

๑.๙  นายอัครพล  คุรุศาสตรา อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข และเลขานุการ

   ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑๐ นางธัชนัน  สิงหทัต อนุกรรมการ

   ส�านักบริหารการสาธารณสุข และผูช่้วยเลขานกุาร

   ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑.๑๑ นางวิราณี  นาคสุข อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข และผูช่้วยเลขานกุาร

    ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-๒-



91คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. จดัท�าร่างและพฒันาหลกัเกณฑ์/เงือ่นไขการพจิารณาอนมุตัคิ�าขอ 

การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ การระงับ หรือยกเลิกการจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. ลงพื้นที่ประเมินหน่วยบริการที่ส่งค�าขอจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม 

หลักเกณฑ์ 

๓. มอบหมายคณะบุคคลลงพื้นที่ประเมินหน่วยบริการได้ตาม 

ความเหมาะสม

๔. เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับ

ประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา

อนุมัติ การผ่อนปรนหลักเกณฑ์ การระงับ หรือยกเลิกการจัดบริการ 

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

๕. ก�ากับ ติดตามผลการด�าเนินงานบริการในระดับพ้ืนท่ี และสรุป

รายงานเสนอต่อคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของ

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-๓-



92 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการเพิ่มพิเศษ 

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประกอบด้วย

๒.๑  นายกิตติ  กรรภิรมย์  ประธาน

  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๕

๒.๒  นายศิริชัย  ลิ้มสกุล  รองประธาน

  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

๒.๓  นายศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน์ อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา

๒.๔  นางสาวสายจินต์  อิสีประดิฐ อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 

   จังหวัดนครปฐม

๒.๕  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ อนุกรรมการ

  หรือผู้แทน    

๒.๖  ผู้อ�านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  อนุกรรมการ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๗  นายอัครพล  คุรุศาสตรา อนุกรรมการ

  รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข

๒.๘  นางสาวชัญญาวีร์  นารีจรูญศักดิ์ อนุกรรมการ

  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเลขานุการ

-๔-



93คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๒.๙ นางธัชนัน  สิงหทัต อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข และผูช่้วยเลขานกุาร

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๑๐ นางสาวอรรฉราพรรณ  ชมภู่ อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข  และผูช่้วยเลขานกุาร

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒.๑๑ นางสาวกมลชนก  คชฤทธิ์ อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข  และผูช่้วยเลขานกุาร

    ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. จดัท�าร่างนโยบายและพฒันาระบบบรกิารของหน่วยบรกิารทีข่อ

จัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. จดัท�าแนวทางการควบคมุก�ากบัระบบบรกิารและควบคมุคณุภาพ

การจัดบรกิารเพิม่พเิศษของหน่วยบรกิารทีม่กีารจดับรกิารเพิม่พิเศษส�าหรบั

ประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. วิจัยและพัฒนารูปแบบระบบบริการเพิ่มพิเศษตามระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของ

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

-๕-



94 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๔. เสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน  

การคลัง ในหน่วยบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

๓.๑  นายพิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ  ประธาน

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

  เขตสุขภาพที่ ๕

๓.๒  นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ รองประธาน

  รองอธิบดีกรมการแพทย์

๓.๓  ผู้อ�านวยการส�านักนโยบาย อนุกรรมการ

  และยุทธศาสตร์หรือผู้แทน 

๓.๔  ผู้อ�านวยการกลุ่มกฎหมาย  อนุกรรมการ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๕  ผู้อ�านวยการกลุ่มคลังและพัสดุ  อนุกรรมการ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๖  ผู้อ�านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน         อนุกรรมการ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๗  ผู้อ�านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  อนุกรรมการ

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-๖-



95คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๓.๘  นายดนัย  สุวรรณา  อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓.๙  นายศิริชัย  ศิลปอาชา อนุกรรมการ

  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลป่าตอง

  จังหวัดภูเก็ต

๓.๑๐ นายจักรพันธ์  ปรีดานนท์ อนุกรรมการ

  โรงพยาบาลขอนแก่น

๓.๑๑ นางสาวศรัญญา  จิรธนานนท์ อนุกรรมการ

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

๓.๑๒ นางธัชนัน  สิงหทัต  อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๑๓ นายวิสิษฐ์  วิจิตรโกสุม อนุกรรมการ

  โรงพยาบาลอุดรธานี  และเลขานุการ

๓.๑๔ นายเลอศักดิ์  ลีนะนิธิกุล อนุกรรมการ

  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๑๕ นายนิพนธ์  จันดารักษ์ อนุกรรมการ

  ส�านักงานสาธารณสุข  และผู้ช่วยเลขานุการ

  จังหวัดมุกดาหาร

-๗-



96 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

-๘-

๓.๑๖ นางวิราณี  นาคสุข  อนุกรรมการ

  ส�านักบริหารการสาธารณสุข      และผู้ช่วยเลขานุการ

    ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. จัดท�าร่างอัตราค่าบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วย

บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. จัดท�าร่างประกาศเพื่อก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับเจ้าหน้าที ่

ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๓. พฒันาระบบบรหิารจดัการด้านการเงิน การคลงั ในหน่วยบรกิาร

เพ่ิมพิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

๔. เสนอผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษ

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



97คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

-๙-

  สั่ง  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

    

            (ลงชื่อ)    ประนอม  ค�าเที่ยง

            (นางประนอม  ค�าเที่ยง)

                            รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

           ประธานคณะกรรมการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน

                  ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

   ส�าเนาถูกต้อง

                 

(นางวิราณี นาคสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ   กมลชนก/คัด



98 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

ภาคผนวก ๗

ส�าเนา

ค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่  ๖/๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม)

                                      

ตามค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการเพิ่ม

พิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น 

เพื่อให้การด�าเนินงานพัฒนาการจัดบริการเพ่ิมพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด  

จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของ 

หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ดังนี้



99คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

๑. คณะอนุกรรมการก�ากับ ติดตาม และประเมินหน่วยบริการที่ขอ

จัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ อนุกรรมการ

กรมการแพทย์

๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการเพิ่มพิเศษ

ส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์  อนุกรรมการ

กรมการแพทย์

๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน  

การคลัง ในหน่วยบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายโมลี  วนิชสุวรรณ   อนุกรรมการ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร

อ�านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามค�าสั่งคณะกรรมการจัดบริการเพิ่ม

พิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-๒-



100 คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

    

      (ลงชื่อ)     ประนอม  ค�าเที่ยง

                 (นางประนอม  ค�าเที่ยง)

                         รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

           ประธานคณะกรรมการจดับรกิารเพิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน

                ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

   ส�าเนาถูกต้อง

                 

(นางวิราณี นาคสุข)

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ   กมลชนก/คัด

-๓-



101คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชน

ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออก ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยการจัดบริการเพิ่มพิเศษส�าหรับประชาชนของหน่วยบริการ  

ในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๕๙ จงึก�าหนดนโยบายการจดับรกิาร 

เพิม่พิเศษส�าหรบัประชาชนของหน่วยบรกิารในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ดังนี้

๑. จัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการทุก

ระดับได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม

๒. ลดความแออัดของผู้รับบริการในหน่วยบริการภาครัฐ

๓. ธ�ารงบุคลากรให้คงอยู่ในระบบบริการสาธารณสุข

๔. บรหิารจดัการทรัพยากรภาครฐัให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

๕. สร้างความมัน่คงด้านการเงนิการคลงัสขุภาพให้กบัหน่วยบรกิารภาครฐั 

๖. พฒันาศกัยภาพการให้บรกิารและพฒันาบคุลากรทางด้านต่าง ๆ  

เพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ





103คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข

คู่มอืการจดับรกิารเพ ิม่พเิศษส�าหรบัประชาชน 
ของหนว่ยบรกิาร ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข










