
 

 

 
 
 

แบบแสดงความจํานงการขอจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน 
ของหน�วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
1.ชื่อหน
วยบริการ (โรงพยาบาล)........................................................................................................... 
                       (รหัสสถานพยาบาล)..................……………………………………………………….…………… 
2. ต้ังอยู
เลขท่ี.........................................หมู
ท่ี...............................ซอย/ตรอก....................................... 
ถนน.....................................ตําบล/แขวง.......................................เขต/อําเภอ…………………….………….. 
จังหวัด..............................................................................รหัสไปรษณีย0…………..……………….…………….. 
โทรศัพท0...........................โทรสาร....................................อีเมล0.............................................................. 

3. มีความประสงค0จะขอจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน เบ้ืองต'นจํานวน .............ประเภท 

� ประเภทท่ี 1 : บริการผู'ป/วยนอกและบริการตรวจพิเศษ  ประกอบด5วยบริการตรวจสุขภาพและ
การตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา ร
วมกับคลินิกตรวจรักษาโดยแพทย0เฉพาะทางสาขาต
าง ๆ ดังนี้  

 � อายุรกรรม � กุมารเวชกรรม  � ศัลยกรรม 
 � จักษุ  � ออร0โธป:ดิก  � โสต ศอ นาสิก 
 � ทันตกรรม � แพทย0แผนไทย  � กายภาพบําบัด 
 � แพทย0ทางเลือก �     คลินิกพิเศษอ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................................................
 ...................................................................................................................................................................................... 
� ประเภทท่ี 2 : บริการผู'ป/วยใน เป:ดให5บริการ เบ้ืองต'นจํานวน ......... ห'อง โดยเป=นหอผู5ป>วยต
างๆ ดังนี้ 
 � IPD อายุรกรรม � IPD ศัลยกรรม � IPD สูติ – นรีเวชกรรม 
 � IPD ออร0โธป:ดิก � IPD กุมารเวชกรรม � IPD จักษุ 
 � IPD โสต ศอ นาสิก � IPD รอคลอด  � IPD หลังคลอด 
 � IPD อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................................
� ประเภทท่ี 3 : บริการผ�าตัดและหัตถการท่ีไม�วิกฤตและไม�ฉุกเฉิน โดยให5มีบริการ ดังนี้   
 � บริการผ
าตัด   เบ้ืองต5นจํานวน ................ห5อง  
4.  ผลการทําประชาพิจารณ8ท้ังในองค8กรและประชาชน (เอกสารแนบ) 
 � ผลการทําประชาพิจารณ0ในองค0กร   เห็นด5วย ................%  
  ผลการทําประชาพิจารณ0ประชาชน   เห็นด5วย ................%  

 ลงชื่อ................................................................................ 
  (......................................................................................)      
  ตําแหน
ง.......................................................................... 

                   (ผู5อํานวยการโรงพยาบาล.......................) 
 
 
 
 

แบบ พฉ.01 



 

 

 

 

แบบ พฉ.02 
เกณฑ8ประเมินความพร'อมการจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน  

ของหน�วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวข'อประเมิน ลักษณะท่ีต'องมี /ต'องเป>น/ ต'องทํา 
พบ 

(1 คะแนน) 
ไม�พบ 

(0 คะแนน) 

1.หมวดโครงสร'างพ้ืนฐาน 
1.1 หน�วยงานจัดบริการผู'ป/วยนอกและบริการตรวจพิเศษ (OPD & Investigation) 
ห5องรอตรวจ 
  
  
  
  
  
  

  

1. ต5องมีระบบปรับอากาศในพ้ืนท่ีจัดบริการ   
2. ต5องมีจุดบริการน้ําด่ืมฟรีขณะรอตรวจสําหรับผู5ป>วยและญาติ     

3. ต5องมีบริการรับนัดตรวจทางระบบออนไลน0หรือทางโทรศัพท0     
4. ต5องมีพนักงานต5อนรับและลูกค5าสัมพันธ0ท่ีเพียงพอ     
5. ต5องมี Free WiFi ให5บริการ     
6. ควรจัดระบบทําเวชระเบียน จุดรับยา การเงินแบบ One Stop 
Service ท่ีสะดวกสบาย 

    

7. ต5องมีบริการอ่ืนๆเช
น ทีวี หนังสือพิมพ0 เป=นต5น     
8. ควรแยกเป=นสัดส
วนจากห5องรอตรวจนอกเวลาปกติของ
โรงพยาบาล 

    

1.2 หน�วยงานบริการผู'ป/วยใน ( Special IPD)  
ห5องพิเศษ 
  
  
  

  

1. ต5องมีบริการ Free WiFi   
2. ต5องมี Admission Gift Set    
3. ต5องมีบริการ Room Service ที่ประทบัใจ     
4. ต5องมีขนาดเหมาะสม ร
วมกับระบบปรับอากาศ สะอาด สวยงาม     
5. ควรมีบริการเมนูอาหารสําหรับผู5ป>วยและญาติที่เหมาะสมและมี
ทางเลือก 

    

1.3 หน�วยงานบริการผ�าตัดและหัตถการท่ีไม�วิกฤตและไม�ฉุกเฉิน ( Elective Surgery/Procedure) 
ห5องผ
าตัดเล็ก/
ห5องผ
าตัดใหญ
 

ควรมีบริการด5านที่พักรอที่สะดวกสบายสําหรับผู5ป>วยและญาตริะหว
าง
รอการผ
าตัดและหลังการผ
าตัด 

    

2. หมวดบริหารจัดการ 
2.1 ด'านบุคลากร 
1. คณะกรรมการ
บริหารด5านการ
บริการเพิ่มพิเศษ
สําหรับประชาชน 

1. ต5องมีคําสั่งแต
งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดบริการบริการเพิ่มพิเศษ
สําหรับประชาชนฯ ของหน
วยบริการ 

    

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดบริการบริการเพิ่มพิเศษ
สําหรับประชาชนฯตามแผนที่กําหนดและมีเอกสารการประชุมประกอบ 

    

2. การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

ต5องมีแผนพัฒนาบุคลากรระดับต
างๆชดัเจน     



 

 

หัวข'อประเมิน ลักษณะท่ีต'องมี /ต'องเป>น/ ต'องทํา 
พบ 

(1 คะแนน) 
ไม�พบ 

(0 คะแนน) 
2.2. ด'านการเงินการคลัง 
1. ระบบบัญชี ต5องมีระบบบัญชีแยกสําหรับบริการเพ่ิมพิเศษฯ ชัดเจน     

2. แผนบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ต5องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน
วยงานท่ี
จัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชนฯ 

    

3. จุดชําระเงิน
และรับยา 

ควรเป=นระบบ One Stop Service และ Green Chanel 
พร5อมรับบริการ Electronic Money 

    

2.3 หน�วยบริการเสริมอ่ืนๆ และการประชาสัมพันธ8 
1. ศูนย0ลูกค5า
สัมพันธ0 

1. ต5องมีสถานท่ีเป=นสัดส
วนชัดเจน     
2. มีบุคลากรท่ีเพียงพอและให5บริการท่ีประทับใจ   

2. ศูนย0เคลม
ประกันลูกค5า 

ต5องมีระบบบริการเคลมประกันสําหรับผู5รับบริการท่ีครบ
วงจร 

    

3. ศูนย0แอดมิชชั่น ต5องมีระบบการจองห5องพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และเป=นแบบ One Stop Service 

    

4. สถานท่ีจอดรถ
สําหรับผู5ป>วยและ
ญาติ 

ต5องมีท่ีจอดรถเพียงพอสําหรับผู5ป>วยและญาติ      

3. หมวดการประชาพิจารณ8 (ข'อละ 2.5 คะแนน) 
1. ผู5ให5บริการ ต5องมีผลประชาพิจารณ0เห็นด5วยในหน
วยบริการ ≥ 80%     

2. ผู5รับบริการ ต5องมีผลประชาพิจารณ0เห็นด5วยกับการให5บริการ ≥ 80%     

รวมคะแนน (30 คะแนน)   

 
 

หมายเหตุ : รายการท่ีมีคําว�า “ต'อง” กํากับไว'เป>นส่ิงท่ีต'องกําหนดให'มี เพ่ือการบรรลุตามวัตถุประสงค8 
ของการจัดบริการเพ่ิมพิเศษสําหรับประชาชน (Convenient Health Care) 
 
 
 

 
 


