1

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานที่ตงั้ ของสถานที่ประกอบการ
โรงพยาบาลตากสิน สถานที่ตั้ ง 543 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขตคลอง
สาน กรุงเทพ 10600

รูปที่ 3.1 โรงพยาบาลตากสิน

รูปที่ 3.2 แผนที่ตั้งโรงพยาบาล
โรงพยาบาลตากสิน เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่สังกัดสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
มีประวัติความเป็นมาโดยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เกิด
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มีการระบาดของไข้กาฬโรคในสยามประเทศ พระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งโรงพยาบาลโรคติดต่อขึ้นที่ตาบลคลองสาน “โรงพยาบาลโรคติดต่อ”
จึงได้สร้างขึ้นที่บริเวณ ริมแม่น้าเจ้าพระยาตอนใต้ (ฝั่งธนบุรี) บนที่ดิน 7 ไร่ 74 ตารางวา ที่เจ้าคุณ
กลาโหมน้ อมเกล้าฯถวาย แรกสังกัด กรมนคาธร หรือ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ต่อมา
รัฐบาลได้ จั ด ให้ มี ก ารปกครองใน ระบบรั ฐบาล เมื่ อวั น ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 โรงพยาบาล
โรคติดต่อ จึงได้โอนไปขึ้นกับเทศบาลนครกรุงเทพ ได้รับขนานนามว่า “โรงพยาบาลเทศบาล” แต่
เนื่ องจากความเก่าแก่ข องอาคารเรือนไม้ที่สร้างขึ้น และใช้งานมานานถึง 32 ปี นายกเทศมนตรี
เทศบาลกรุงเทพสมันนั้นคือ (ด.ร.ชานาญ ยุวบูรณ์) เห็นว่าเป็นการไม่คุ้มทุนที่จะซ่อมแซมเพื่อใช้
รัก ษาโรคติ ด ต่ออีก เพราะในระยะนั้ น การป้องกัน โรคติ ด ต่ อและโรคระบาด ต่ างๆ มีวิธีก ารที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพขึ้น คนที่ป่วยโรคติดต่อมีจานวนลดลง
สถานที่ไม่เหมาะสมเพราะได้มีชุมชนหนาแน่นจึงได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงโรงพยาบาล
โรคติดต่อเป็นสถานพยาบาลพักฟื้นสาหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลกลาง และวชิรพยาบาล เรียกกัน
ว่า “โรงพยาบาลพักฟื้น” ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2515 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเทศบาลนครหลวงขึ้น
โดยรวมเทศบาลนครกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรีเข้าด้วยกัน โรงพยาบาลพั กฟื้น จึงเปลี่ยนชื่อ
เป็น “โรงพยาบาลเทศบาลนครหลวง” สาหรับรักษาโรคทั่วไป เพื่อเป็นอนุสรณ์การจัดตั้งเทศบาล
นครหลวง มีพิธีเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2515 นครหลวง
โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมกระดูกเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล
และมี ก ารปรั บปรุ งเปลี่ ยนเป็น กรุ งเทพมาหานคร ในวัน ที่ 18 ธัน วาคม พ.ศ. 2515 ชื่ อของ
โรงพยาบาลจึงเปลี่ยนเป็น “โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร”
เพื่อยุติการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลบ่อยๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลตากสิน” ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2516
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงสถาปนากรุงธนบุรี โรงพยาบาลตากสินจึง
ถือเอาวันที่โรงพยาบาลเปิดรักษาโรคทั่วไปอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมของทุกปีเป็น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสิน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็น ต้นมา ให้บริการประชาชน
ในเขตพื้ น ที่ 5 เขต คือ คลองสาน ธนบุ รี บางแค ภาษีเ จริ ญและหนองแขมรวมทั้ง ให้ บริ ก าร
ประชาชนนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์การ
คือการให้บริการตรวจรักษาคนไข้และให้คาแนะนาในการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้ดี
ขึ้นตามอาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจกับการให้บริการที่ดเี ยี่ยมเป็นที่ประทับใจแก่
ผู้ที่มาใช้บริการให้มากที่สุด
ขั้นตอนการเข้ารับบริการของโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยใหม่)
1) กรอกประวัติ ณ จุดที่ 1 หน่วยคัดกรองจะมีพยาบาลคัดกรอง เพื่อซักถามอาการ/ ประเมิน
อาการ ส่งตรวจ (เอกสารสาคัญ เช่น บัตรประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/หนังสือส่งตัวจากศูนย์
หรือคลินิก)
2) ติดต่อห้องบัตรกลาง พร้อมใบนาทาง ส่งตรวจ
3) ตรวจสอบสิทธิครบถ้วน รอรับการตรวจที่หน้าห้องตรวจตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา
(ผู้ป่วยเก่า) เตรียมหลักฐานบัตรประจาตัวผู้ป่วย หรือ บัตรประจาตัวประชาชน
1) มีพยาบาลคัดกรอง เพื่อซักถามอาการ/ ประเมินอาการ
2) นาใบส่งตรวจ และเอกสารเพื่อขอใช้สิทธิ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
 สิทธิบัตรทอง สิทธิบัตรประกันสังคม (ณ ห้องบัตรกลาง)
 สิทธิผู้พิการ สิทธิบัตรแรงงานต่างด้าว (ณ ห้องบัตรกลาง)
 สิทธิข้าราชการ สิทธิลูกจ้าง กทม. (ณ ห้องประสานสิทธ์)
 สิทธิต้นสังกัด (ณ ห้องประสานสิทธ์)
3) ตรวจสอบสิทธิครบถ้วน รอรับการตรวจที่หน้าห้องตรวจตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา
(ผู้ป่วยนัด) ยื่นสิทธิพร้อมใบนัดตรวจก่อนพบแพทย์
(กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ)
 ให้บริการ 24 ชั่วโมง
 นาเอกสารบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาสูติบัตรหรือสาเนาทะเบียนบ้าน(กรณีผู้ป่วย
เด็ก)นาติดตัวด้วยทุกครั้ง
 กรณีอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยจากรถมีสิทธิ พรบ. ให้ใช้สิทธิ พรบ. ครบ 15,000 บาทก่อน จึง
ขอใช้สิทธิอื่นๆต่อได้
(เมื่อต้องการใช้บริการ)
 แสดงความจานงเพื่อขอใช้สิทธิโดยการแสดงบัตร ดังนี้ บัตรข้าราชการ บัตรประจาตัว
ประชาชน สูติบัตร แล้วแต่กรณีทุกครั้งก่อนใช้บริการ
 เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิทธิ และอนุมัติสิทธิให้ตามหลักฐานที่ท่านนามาแสดง
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 สิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)
- วันจันทร์-วันศุกร์ ยื่นสิทธิก่อนเวลา 18.00 น.
- วันหยุดราชการ ยื่นสิทธิกอ่ นเวลา 12.00 น.
รูปที่ 3.3 สิทธิบัตรประกันสุขภาพ
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหาร

รูปที่ 3.4 โครงสร้างด้านบริหารของโรงพยาบาล
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รูปที่ 3.5 โครงสร้างบุคลากรฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มี 3 กลุ่มย่อย ๆ

กลุ่มการเจ้าหน้าที่
กลุ่มธุรการ

กลุ่มสวัสดิการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รูปที่ 3.6 กลุ่มงานย่อยของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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1) กลุ่มธุรการ เป็นกลุ่มงานหลักของฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร/หนังสือ
ราชการจากภายนอกเพื่อที่จะเสนอผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของแผนกต่างๆ เป็นกลุ่มที่มี
หน้าที่ประสานงานหลักไปยังกลุ่มงานย่อยๆ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2) กลุ่มการเจ้าหน้ าที่ เป็นกลุ่มที่เก็บรวบรวมประวัติ ก ารทางานของเจ้าหน้าที่พนั กงาน
ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น การมาทางาน การลา การขาดงาน รวมทั้งสวัสดิการการทางานต่างๆ
ของพนักงาน
3) กลุ่มสวัสดิการ (ด้านอาคาร/สถานที่/หมวดยานยนต์/งานซักฟอก/ห้องโทรศัพท์กลาง)
รับผิดชอบหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน ด้านอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงพยาบาล รวมถึงชุดรักษา
ความปลอดภัยของโรงพยาบาล
หน่วยงานทีค่ ณะผู้จัดทาได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในครั้งนี้คอื กลุ่มธุรการและกลุ่มสวัสดิการ
กลุ่มธุรการ

รูปที่ 3.7 โครงสร้างบุคลากรกลุ่มธุรการ
ก. การบริการลงทะเบียนรับหนังสือเสนอผูอ้ านวยการ
 นาเอกสารหรื อหนังสือราชการที่ต้องการลงทะเบียนรับหนั งสือ น าเรียนผู้อานวยการ
พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
 การติ ดตามเอกสารหรื อหนังสือราชการ ให้แจ้ง ชื่อเรื่องหนั งสือหรือเลขหนั งสือ ตาม
สาเนาที่นามาลงทะเบียนให้ถูต้องครบถ้วน ตามเอกสารหรือหนังสือที่นามาลงทะเบียนรับ เพื่อ
ความรวดเร็วในการค้นหา
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 เอกสาร/หนังสือราชการ ที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงานนั้นๆ ดาเนินการ หน่วยงานนั้นๆ
จะดาเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
ข. การบริการออกเลขหนังสือราชการส่งออกภายนอก
 น าเอกสาร/หนั งสื อราชการที่ ต้ อ งการออกเลข พร้ อมสาเนา 2 ฉบับ ที่ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือรองผู้อานวยการ 2 ฝ่าย ลงนามเรียนร้อยมาออกเลขหนังสือที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 การออกเลขหนังสือจะออกให้เฉพาะวันปัจจุบันที่นาเอกสาร/หนังสือราชการที่ได้รับการ
ลงนานมาออกเลขเท่านั้น (ไม่รับออกเลขย้อนหลัง)
 ต้ น ฉบั บเอกสาร/หนั งสื อราชการ พร้ อมส าเนา 1 ฉบั บ จะคือ ให้ กับ หน่ ว ยงานที่ น า
เอกสาร/หนังสือราชการมาออกเลขหนังสือ
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเก็บสาเนาเอกสาร/หนังสือราชการ 1 ฉบับไว้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ค. การบริการออกเลขคาสั่งโรงพยาบาลตากสิน
 การออกเลขคาสั่ง ต้องเป็นคาสั่งของโรงพยาบาลตากสินเท่านั้น โดนมีผู้อานวยการเป็นผู้
ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อยก่อนมาขอเลขคาสั่ง และภายใต้รูปครุฑให้ใช้คาว่า “คาสั่ง
โรงพยาบาลตากสิน”
ตัวอย่าง

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างคาสั่ง
 กรณีหากผู้อานวยการฯ ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ และได้มีการมอบหมายให้รองผู้อานวยการ
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน ต้องให้รองผู้อานวยการผู้นั้นลงนามให้เรียบร้อยก่อนมาออกเลขคาสั่ง
 ให้ทาสาเนาคู่ฉบับคาสั่งจานวน 3 คู่ฉบับ พร้อมฉบับจริง (ซึ้งฉบับจริงฝ่ายบริหารจะเก็บ
ไว้ในสมุดปิดคาสั่งที่ฝ่ายบริการงานทั่วไป)
 กรณีต้องการขอจองเลขคาสั่งไว้ก่อนสิ้นวันทาการ เดือน ปี ให้มาติดต่อขอจองเลขคาสั่ง
ไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน 1 วันทาการ และหากไม่ต้องการเลขคาสั่งที่ขอจองไว้ ขอให้แจ้งล่วงหน้า
ก่อน 1 วันทาการ
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 การติดต่อขอค้นเลขออกคาสั่งของปีที่ผ่านมา ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนได้รับอนุญาต จะ
อนุญาตให้ค้นได้ในเวลาทาการตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.
ง. การบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์
 ต้องจ่าหน้าซองจดหมาย เขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับปลายทางให้ชัดเจน
 ประทับตราที่อยู่โ รงพยาบาลตากสิน พร้อมลงเลขหนังสือออกให้เรียบร้อยที่มุมซอง
ด้านบนซ้ายมือของซองจดหมาย
 กรณีต้องการส่งจดหมาย ลงทะเบียน ลงทะเบียนตอบรับ EMS ให้ระบุที่มุมซองจดหมาย
ด้านล่างขวามือ (โดยเขียนด้วยดินสอ)
 กรณีต้องการใบตอบรับทางไปรษณีย์ ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ส่งและผู้รับให้
ครบถ้วน ติดที่ด้านหลังของซองและปิดผนึกซองจดหมายให้เรียบร้อย
 การขอรับบริการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่จะเปิดให้บริการส่งจดหมายตั้งแต่
เวลา 08.00 – 11.30 น. โดยรวบรวมข้อมูลบันทึกการส่งทางไปรษณีย์ด้วยคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง

รูปที่ 3.9 ตัวอย่างการจ่าหน้าซอง
จ. การบริการโรเนียว/ถ่ายเอกสาร
 เอกสารต้นฉบับที่ต้องการโรเนียว/ถ่ายเอกสาร จะต้องมีความถูกต้องและคมชัดเพื่อการ
ถ่ายเอกสารที่สมบูรณ์
 หน่วยงานที่สังกัดฝ่ายการพยาบาล ให้นาใบขอโรเนี ยว/ถ่ายเอกสารเสนอผ่านหัวหน้ า
พยาบาลก่อนนาส่งให้กลุ่มธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 เอกสารที่ขอโรเนียว กลุ่มธุรการจะดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-3 วัน
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 การขอรับเอกสารที่โรเนียว/ถ่ายเอกสาร ให้ลงชื่อรับเอกสารที่สมุดคุมทะเบียนทุกครั้ง
ฉ. การบริการส่งหนังสือ/เอกสารทางราชการ ส่งสานักการแพทย์และกทม.1
 นาเอกสารหรือหนังสือราชการใส่ ระบุชื่อ หน่วยงาน ที่ต้องการส่งให้ชัดเจน
(*กรณีต้องการส่งเอกสารไป กทม.1 จะนาส่งเฉพาะรอบเช้าเท่านั้นให้นาเอกสารส่งเจ้าหน้าที่
ก่อนเจ้าหน้าที่เดินเอกสารเวลา 08.30 น.)
 กรณีส่งเอกสารไปสานักการแพทย์ ต้องเขียนใบนาส่งเอกสาร (เป็นใบส่งขนาดเล็ก) โดย
ต้องระบุเลขที่หนังสือส่งออก ชื่อผู้รับหนังสือให้ชัดเจน
 นาเอกสารที่ต้ องการส่ง ใส่ต ะกร้าส่งหนั งสือ สานั ก การแพทย์ และ กทม.1 ได้ ที่ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
(เวลานาส่งหนังสือสานักการแพทย์ รอบเช้าเวลา 08.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น.)
ตัวอย่าง
ที่ กท o๖o๖/xxxxxxx ถึง ผอ.สนพ.
เรื่อง
รับ

ส่งภาพถ่ายกิจกรรมฯ
เวลา

น.

ผู้รับ

รูปที่ 3.10 ตัวอย่างใบรับหนังสือ (ขอเบิกที่ฝ่ายพัสดุ)
ช. การติดต่อขอรับประวัติการรักษาพยาบาล
ประเภทการขอประวัติฯ การเตรียมเอกสารประกอบและชาระค่าธรรมเนียม
(เอกสารที่จาเป็นต้องใช้)
๑. หนังสือขอประวัติฯ จากส่วนราชการ บริษัทประกัน หรือจากแพทย์หรือสถานพยาบาล
เอกชน โดยเรียนผู้อานวยการโรงพยาบาลตากสิน ระบุความต้องการ ลักษณะ วัตถุประสงค์การขอ
ประวัติฯ และสถานที่นาประวัติฯ และสถานที่นาประวัติไปใช้ สิ่งที่ส่งมาด้วย ลักษณะการจ่ายชาระ
ค่าธรรมเนียม
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ลงนามในหนังสือขอประวัติฯจากบริษัทประกันฯ
๓. สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรฯใช้สาเนาสูติบัต ร
แทน)
๔. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
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๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของญาติผู้ใกล้ชิดที่มาขอประวัติฯ เช่น บิดา มารดา สามี
ภรรยา บุตร ธิดา (กรณีเป็นผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมีหนังสือศาลสั่งให้เป็นแล้ว)
หรือใช้เพื่อเป็นหลักกรณีให้คายินยอมแทน
๖. สาเนาเอกสารที่ชี้ว่าผู้ป่วยเป็นญาติใกล้ชิดกับผู้ขอประวัติฯ (กรณีญาติมาขอประวัติฯ)
๗. แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ
๘. หนังสือยินยอมการเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ใกล้ชิดหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
๙. หนังสือมอบอานาจ (กรณีนิติบุคคลติดอากรแสตมป์ จานวน ๑๐- บาท)
๑๐. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
๑๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
๑๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพยานในหนังสือมอบอานาจ
๑๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนตัวแทน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทประกันฯ
๑๔. สาเนาบัตรตัวแทนบริษัทประกันชีวิตเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทประกันฯ
๑๕. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของแมสเซนเจอร์
๑๖. สาเนาบัตรเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของแมสเชนเจอร์
๑๗. สาเนาบัตร (กรณีขอประวัติฯผู้เสีนชีวิต)
๑๘. สาเนากรรมธรรม์หน้าที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
๑๙. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับผลประโยชน์ในธรรม์ทุกคน
๒๐. ค่าธรรมเนียม ๒๐๐-บาท(สองร้อยบาทถ้วน) เรียกเก็บเฉพาะกรณีประกันเท่านั้น
๒๑. ค่าธรรมเนียมการทาสาเนา หน้าละไม่เกิน ๕ บาท (ห้าบาทถ้วน) เรียกเก็บเฉพาะกรณี
ประกันชีวิต
๒๒. ค่าสาเนาฟิล์มใบละ ๑๕๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ขอประวัติฯ เพื่อแสดงต่อบริษัทประกันชีวิต
1) ผู้ป่วยมาดาเนินการขอประวัติฯ ด้วยตัวเอง
 ขอให้กรอกแบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือฟอร์มอื่นๆ ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ใกล้ชิดหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม

11
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรี ยกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
 ขอให้ทาสาเนาประวัติการรักษาพายาบาล (OPD) ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ใกล้ชิดหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
 ขอฟิล์มเอ็กซเรย์
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ใกล้ชิดหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
o ค่าสาเนาฟิล์มใบละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ขอให้สรุปประวัติการรักษาพยาบาลหรืออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ใกล้ชิดหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
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2) ญาติผู้ใกล้ชิดมาดาเนินการขอประวัติฯ ผู้ป่วย
 ขอให้กรอกแบบฟอร์มรายงานแพทย์ของบริษทั ประกันฯหรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o สาเนาบัต รประจ าตั ว ประชาชนของญาติ ผู้ใ กล้ ชิด ที่มาขอประวัติ เช่น บิด า
มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา (กรณีเป็นผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมี
หนังสือศาลสั่งให้เป็นแล้ว) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอม
o หนังยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติผู้ใกล้ชิดหรือ
ผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้ความยินยอม
o สาเนาเอกสารที่ชี้ว่าเป็นญาติผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอประวัติฯ (กรณีญาติมาขอประวัติ
ฯ) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอมแทน
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o สาเนามรณะบัตร (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o สาเนากรรมธรรมหน้าที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ทุกคน
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
 ขอสาเนาประวัติการรักษาพยาบาล ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o สาเนาบัต รประจ าตั ว ประชาชนของญาติ ผู้ใ กล้ชิด ที่มาขอประวัติ เช่น บิด า
มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา (กรณีเป็นผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมี
หนังสือศาลสั่งให้เป็นแล้ว) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอม
o สาเนาเอกสารที่ชี้ว่าเป็นญาติผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอประวัติฯ
(กรณีญาติมาขอประวัตฯิ ) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอมแทน
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากญาติผู้ใกล้ชิดหรือญาติผู้
ใกล้ชิดหรือผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้คายินยอม
o สาเนามรณะบัตร (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
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o สาเนากรรมธรรมหน้าที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์
(กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
 ขอฟิล์มเอ็กซเรย์ ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o สาเนาบัต รประจ าตั ว ประชาชนของญาติ ผู้ใ กล้ชิด ที่มาขอประวัติ เช่น บิด า
มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา (กรณีเป็นผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมี
หนังสือศาลสั่งให้เป็นแล้ว) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอม
o สาเนาเอกสารราชการที่ชี้ว่าเป็นผู้ใ กล้ชิดกับผู้ข อประวัติ ฯ (กรณีญาติมาขอ
ประวัติ)
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากญาติผู้ใกล้ชิดหรือญาติผู้
ใกล้ชิดหรือผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้คายินยอม
o สาเนามรณะบัตร (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o สาเนากรรมธรรมหน้าที่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
o ค่าสาเนาฟิล์มใบละ 150 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอให้สรุปผลการรักษาพยาบาลหรืออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o สาเนาบัต รประจ าตั ว ประชาชนของญาติ ผู้ใ กล้ชิด ที่มาขอประวัติ เช่น บิด า
มารดา สามี ภรรยา บุตร ธิดา (กรณีเป็นผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมี
หนังสือศาลสั่งให้เป็นแล้ว) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอม
o สาเนาเอกสารที่ชี้ว่าเป็นญาติผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอประวัติฯ (กรณีญาติมาขอประวัติ
ฯ) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอมแทน
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o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังสือยินยอมเปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลจากญาติผู้ใกล้ชิดหรือญาติผู้
ใกล้ชิดหรือผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ให้คายินยอม
o สาเนามรณะบัตร (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o ส าเนากรรมธรรมหน้ า ที่ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ (กรณี ข อประวั ติ ฯ
ผู้เสียชีวิต)
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
3) ผู้รับมอบอานาจมาขอประวัติฯ ผู้ป่วย
 ขอให้กรอกแบบฟอร์มรายงานแพทย์ของบริษัทประกันฯ หรือฟอร์มอื่น ๆ ใช้เอกสาร
o สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ป่วย (กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรฯ ใช้สาเนา
สูติบัตรแทน)
o ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีในอดีตมีการเปลี่ยนชื่อ)
o บัตรประจาตัวประชาชนของญาติผู้ใกล้ชิดที่มาขอประวัติ เช่นบิดา มารดา สามี
ภรรยา บุตร ธิดา (กรณีเป็นผู้อนุบาลหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมีหนังสือศาลสั่ง
ให้เป็นแล้ว) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอม
o สาเนาเอกสารที่ชี้ว่าเป็นญาติผู้ใกล้ชิดกับผู้ขอประวัติฯ (กรณีญาติมาขอประวัติ
ฯ) หรือใช้เพื่อเป็นหลักฐานกรณีให้คายินยอมแทน
o แบบฟอร์มรายงานแพทย์จากบริษัทประกันฯ หรือแบบฟอร์มอื่นๆ
o หนังสือมอบอานาจ
o สาเนาบัตรประจาตัวบัตรประขาชนผู้มอบอานาจ
o สาเนาบัตรประจาตัวบัตรประขาชนผู้รับมอบอานาจ
o สาเนาบัตรประจาตัวบัตรประขาชนพยานในหนังสือมอบอานาจ
o สาเนามรณะบัตร (กรณีขอประวัติฯผู้เสียชีวิต)
o สาเนากรรมธรรม์หน้าที่ระบุผู้รับผลประโยชน์
o บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
o ค่าธรรมเนี ยม ๒๐๐บาท (สองร้อยบาทถ้ว น) เรียกเก็ บเฉพาะกรณีประกั น
เท่านั้น
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กลุ่มสวัสดิการ

รูปที่ 3.11 โครงสร้างบุคลากรกลุ่มสวัสดิการ
ก. การขอใช้รถส่วนกลาง
เป็นรถยนต์นั่งสาหรับใช้ในการติดต่อราชการ ตามหน่วยงานภายนอก มีรถจานวน 8 คัน
แยกเป็น รถสาหรั บผู้บริ หาร 3 คัน และสาหรับเจ้าหน้าที่ทั่วไปใช้ได้ ประกอกด้ว ยรถตู้ โดยสาร
จานวน 4 คัน รถกระบะ จานวน 1 คัน (แบบฟอร์มอยู่ที่กลุ่มงานสวัสดิการ)
 มารับแบบฟอร์มขอรถส่วนกลางที่กลุ่มสวัสดิการ ขั้น 1อาคาร 7 ชั้น
 กรอกข้อ มู ลให้ค รบถ้ ว น คื อ ชื่ อ -สกุล /ต าแหน่ ง /เบอร์ หน่ ว ยงานที่ข อ/วั น เวลาที่ ไ ป
(1 ใบ/1 วัน)/สถานที่ไป(ถ้ามีสาเนาคาสั่งให้แนบมาด้วย)/ระบุชื่อ -จานวนผู้ที่ไปด้วย(เพื่อจัดรถได้
ถูกต้อง)
 จากนั้ น ผู้ ข อใช้ ร ถลงนามและให้ หั ว หน้ า ประจ าหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ ล งนามอนุ ญ าต
(การอนุ ญาตใช้ร ถ 8.00-16.00 น. เรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป 16.00-8.00 น. เรียนผู้อานวยการ
โรงพยาบาล)
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 จากนั้นนาใบขอใช้รถส่งกลุ่มงานสวัสดิการ(นาส่งก่อนถึงวันที่กาหนดเดินทางประมาณ
2-3 วัน)
 ทางกลุ่มงานสวัสดิการจะเซ็นรับเอกสาร/ลงรับ(รับด้วยเลขที่รับ/ว.ด.ป/เวลา ของวันที่รับ)
 ทาการขออนุญาตโดยให้ผู้มีอานาจเซ็นอนุญาต (ตามเวลาที่ขอ)
 ส่งใบขอรถไปยังหมวดยานยนต์ ก่อนเวลา 16.00 น. การจัดรถในแต่ ละวันจะจัด เพื่อ
เตรียมความพร้อมของในแต่ละวัน
ข. การขอใช้รถพยาบาล/ รถหน่วยกู้
จานวนรถพยาบาลที่เป็นของส่ว นกลาง จะมี 3 คัน ซึ่งจะใช้สาหรับรับ -ส่งผู้ป่ว ยตาม
โรงพยาบาลและส่งผู้ป่วยกลับบ้าน การขอใช้รถพยาบาลขั้ นตอนการขอก็เหมือนกับการขอใช้รถ
ส่วนกลาง คือ
 มารับแบบฟอร์มขอรถพยาบาลที่กลุ่มสวัสดิการ ขั้น 1อาคาร 7 ชั้น
 กรอกข้อ มู ลให้ค รบถ้ ว น คื อ ชื่ อ -สกุล /ต าแหน่ ง /เบอร์ หน่ ว ยงานที่ข อ/วั น เวลาที่ ไ ป
(1 ใบ/1 วัน)/สถานที่หรือโรงพยาบาลที่จะไป(ถ้ามีสาเนาคาสั่งให้แนบมาด้ วย)/ระบุชื่อ-จานวนผู้ที่
ไปด้วย(เพื่อจัดรถได้ถูกต้อง)
 การขอใช้รถพยาบาลจะต้องระบุชื่อผู้ป่วยให้ถูกต้องและลงเลข HN ด้วย เพื่อสะดวกต่อ
การชาระเงินในกรณีผู้ป่วยขอกลับบ้าน
 ทางหน่วยงานที่ขอใช้รถพยาบาลจะต้องระบุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้กับผู้ป่วยใช้ชัดเจน
 จากนั้ น ผู้ ข อใช้ ร ถลงนามและให้ หั ว หน้ า ประจ าหน่ ว ยงานเป็ น ผู้ ล งนามอนุ ญ าต
(การอนุ ญาตใช้ร ถ 8.00-16.00 น. เรียนฝ่ายบริหารงานทั่ว ไป 16.00-8.00 น.เรียนผู้อานวยการ
โรงพยาบาล )
 นาใบขอใช้รถส่งกลุ่มงานสวัสดิการ (นาส่งก่อนถึงวันที่กาหนดเดินทางประมาณ 2-3 วัน)
 ทางกลุ่มงานสวัสดิการจะเซ็นรับเอกสาร/ลงรับ (รับด้วยเลขที่รับ/ว.ด.ป/เวลาของวันที่รับ)
 ทาการขออนุญาตโดยให้ผู้มีอานาจเซ็นอนุญาต (ตามเวลาที่ขอ)
 ส่งใบขอรถไปยังหมวดยานยนต์ ก่อนเวลา 16.00 น. การจัดรถในแต่ ละวันจะจัด เพื่อ
เตรียมความพร้อมของในแต่ละวัน

*ในกรณีที่เร่งด่วนจะต้องใช้รถนอกเวลาราชการ หลังเวลา 16.00 - 08.00 น. และยังไม่ได้
ด าเนิ น การขอใช้ ร ถ สอบถามข้ อ มู ล ได้ จ ากหมวดยานยนต์ จะมี พ นั ก งานขั บ รถอยู่ ป ระจ า
จานวน 2 คน ผู้ที่มีอานาจเซ็นอนุญาตในกรณีฉุกเฉิน คือ แพทย์เวรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ห้องอุบัติเหตุ
ส่ว นการขอใช้รถหน่ ว ยแพทย์กู้ชีวิต ให้ใ ช้แบบฟอร์มของใบขอรถพยาบาลแต่ต้ องระบุว่าเป็น
รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต ศูนย์เอราวัณ
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ค. การขอใช้ห้องประชุม

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ห้องประชุมทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของกลุ่มสวัสดิการ
ห้องประชุม
ความจุของห้องประชุม
ห้องประชุมสุนทรนนท์
สามารถรับรองได้ 60 ท่าน
ห้องประชุมลิมอักษร
สามารถรับรองได้ 200 ท่าน
สามารถรับรองได้ 30 ท่าน และสามารถ
ห้องประชุมอุดมศักดิ์สังฆ์คุ้ม
ให้บริการได้ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น.
ห้องประชุมเจริญวิทย์ กิจพัฒนา
สามารถรับรองได้ 45 ท่าน
ห้องประชุมประพันธ์ กิติสิน
สามารถรับรองได้ 180 ท่าน
ห้องประชุมวัชราทิตย์
สามารถรับรองได้ 30 ท่าน
ตารางที่ 3.1 ห้องประชุมที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานสวัสดิการ

 การขอใช้ห้องประชุมผู้ข อใช้บริก ารจะต้ องโทรสอบถามก่อนจึงจะน าใบขอใช้ห้อง
ประชุมส่งที่กลุ่มสวัสดิการ
 หน่วยงานหรือผู้ที่ขอใช้ห้องประชุมกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
 นาส่งกลุ่มสวัสดิการ
 กลุ่มสวัสดิการจะลงรับตามเลขที่รับ
 บันทึกการใช้ห้องประชุมลงสมุดรับรายวันและสมุดการใช้ห้องประชุม
 ผู้ที่มีอานาจเซ็นอนุญาตให้ใช้ห้องประชุม คือ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
 นาไปให้ห้องเวชนิทัศน์เพื่อดาเนินการจัดการเตรียมการประชุม

*กลุ่มสวัสดิการจะเป็นศูนย์รวมของแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับอาคาร/สถานที่/ยานยนต์/การทา
ความสะอาดต่างๆรวมถึงการขอใช้ห้องประชุม
ง. การขอบัตรจอดรถ
 มารับแบบฟอร์มขอบัตรจอดรถที่กลุ่มสวัสดิการ ขั้น 1อาคาร 7 ชั้น
 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน/ลงชื่อผู้ขอบัตร พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ในแบบฟอร์มขอบัตรจอดรถ
 นาเอกสารส่งที่กลุ่มสวัสดิการ ขั้น 1อาคาร 7 ชั้น
 กลุ่มสวัสดิการนาเสนอผู้ที่มีอานาจในการเซ็นอนุญาตในการขอบัตรจอดรถ
 เมื่อได้บัตรจอดรถแล้วทางกลุ่มสวัสดิการก็ทาการแจ้งผู้ที่ขอบัตรจอดรถเพื่อมารับบัตร
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จ. การขอที่จอดรถ (การโทรแจ้งกลุ่มสวัสดิการและการทาบันทึกข้อความ)
 กรณีการโทรแจ้งที่กลุ่มสวัสดิการโดยตรงทางกลุ่มสวัสดิการขอรายละเอียด ดังนี้ ชื่อผู้
ขับ/ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรถ/สีของรถ/เรื่องที่มาติดต่อ/เวลาที่มาติดต่อ/ระยะที่มาติดต่อ
 จากนั้นทาการแจ้งไปยัง ผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อทราบรายละเอียดและเตรียมที่จอดรถ
 กรณีก ารทาบันทึก ข้อความต้องผ่านการลงรับหนังสือจากฝ่ายบริหารงานทั่วไปกลุ่ม
ธุรการ(ส่วนใหญ่การทาบันทึกข้อความเป็นการขอที่จอดรถจากบุคคลภายนอก)
 จากนั้นทางกลุ่มสวัสดิการนามาลงรับหนังสืออีกครั้ง
 ทาการลงรับตามเลขหนังสือรับ/ว.ด.ป/เวลา ที่รับและบันทึกลงสมุดรับ
 ปั๊มตรายางหัวหน้ากลุ่มสวัสดิการเพื่อให้หัวหน้ารับทราบและมอบหมายงาน
 จากนั้นทาการแจ้งไปยัง ผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อทราบรายละเอียดและเตรียมที่จอดรถ
ตามตาแหน่งที่ขอ
ฉ. การออกบิลน้ามันรถส่วนกลาง/รถพยาบาล/รถหน่วยกู้
 แจ้งทะเบียนรถที่ต้องการเติมน้ามันยังกลุ่มสวัสดิการ
 เจ้าหน้าที่ทาการกรอกรายละเอียดของรถลงในเว็บบิลน้ามันของ กทม.โดยเฉพาะเพื่อ
ปลิ้นบิลน้ามัน (รถ 1 คันใช้บิลน้ามัน 2 ใบ)
 ทาการปั๊มตรายางผู้ที่มีอานาจเซ็นอนุญาต/ติดกระดาษก๊อปปี่และแม็ก (รถ 1 คันจะมีบิล 1
ชุด)
 จากนั้นนาบิลใส่ในสมุดรถแต่ละคันสมุดรถแต่ละเล่มจะมีเลขทะเบียนรถกากับอยู่
 แจ้งผู้ที่รับผิดชอบรถคันที่ขอเติมน้ามัน
 เมื่อเติ มน้ามัน แล้ว ทางปั๊มน้ามันจะเก็บบิลเพื่อเป็น หลัก ฐาน 1 ใบและพนั กงานขับรถ
นาส่งกลุ่มสวัสดิการอีก 1 ใบ
ช. การให้บริการอาคาร/สถานที่
 กรณีที่บุคลภายนอกขอใช้บริการอาคาร/สถานที่เริ่มจากการโทรแจ้งหรือทาหนังสือแจ้ง
รายละเอียดยังกลุ่มสวัสดิการ
 เจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งจะทาการทาหนังสือแจ้งผู้ที่มีอานาจอนุญาตในการใช้สถานที่
 เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ที่ขอใช้สถานที่เพื่อนัดหมายและคุยรายเอียดในการใช้สถานที่นั้นๆ
 กรณีบุคคลภายในขอใช้บริการอาคาร/สถานที่จะต้องทาเป็นหนังสือหรือบันทึกข้อความ
เพื่อแจ้งรายละเอียดในการใช้สถานที่
 เจ้าหน้าที่จะนาหนังสือเสนอแก่ผู้ที่มีอานาจอนุญาตในการใช้สถานที่เพื่อรอคาสั่ง
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3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาที่ โ รงพยาบาลตากสิ น ฝ่ า ย
บริหารงานทั่วไป กลุ่มธุรการและกลุ่มสวัสดิการ โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. นางสาวอมรรัตน์ ตุ้มนิ่ม ตาแหน่ง พนักงานธุรการ
2. นางสาวรัตนา
เมืองแก้ว ตาแหน่ง พนักงานธุรการ/ทั่วไป
มีห น้ า ที่ ดู แ ลจั ด เก็ บเอกสารภายในโรงพยาบาล รวมถึง งานธุ รการทั่ ว ไปที่ ได้ รั บ
มอบหมายของแต่ละกลุ่มงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มงานย่อย 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มงานที่ได้รับหมอบหมายในการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษา คือ กลุ่มธุรการ และกลุ่ม
สวัสดิการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(กลุ่มธุรการ)
- การออกเลขหนั งสือส่งภายนอก เป็นการออกเลขหนั งสือราชการเพื่อส่งออกนอก
โรงพยาบาลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักการแพทย์ โรงพยาลกลาง ฯลฯ หนังสือราชการที่
ออกเลขนั้นมาจากกลุ่มงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลที่ต้องการออกเลข การออกเลขเริ่มจากการ
บันทึกลงในสมุดออกเลข จากนั้นทาสาเนาให้กับหน่วยงานที่มาออกเลข แล้วจึงทาการบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์
- บันทึกหนังสือเวียนและสมุดประกันสุขภาพ เป็นการลงบันรับหนังสือเวียนต่างๆ ที่ส่ง
มายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพราะหนังสือเวียนจะต้องแจกจ่ายไปยังหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึง
ต้องทาการบันทึกหนังสือเวียนลงในสมุดบันทึกหนังสือเวียนและทาเนาเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
- การลงทะเบียนและคัดแยกจดหมาย การแยกจดหมายต่างๆ เพื่อทาการแจกจ่ายไปยัง
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทาการลงทะเบียนจดหมายทุกฉบับลงในสมุดทะเบียน
- การบริการโรเนียว/ถ่ายเอกสาร เป็นการถ่ายเอกสารตามต้นฉบับจากหน่วยงานต่างๆ
จากนั้นบันทึกการถ่ายเอกสารในแต่ละวัน
(กลุ่มสวัสดิการ)
- บันทึกการขอใช้รถส่วนกลาง/บันทึกการขอใช้รถพยาบาล/ รถหน่วยกู้ เป็นการบันทึกใบ
ขอใช้ร ถจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ลงในสมุดการใช้รถรายวันและสมุดการใช้รถ
ส่วนกลาง รอการอนุญาตใช้รถจากผู้ที่มีอานาจอนุญาต จากนั้นทาใบขอใช้รถไปยังหมวดรถเพื่อทา
การจัดรถของวันต่อไป
- บัน ทึก การขอใช้ห้ องประชุม เป็ น การบัน ทึก การใช้ห้ องประชุม ในแต่ ระครั้ งของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ลงในสมุดห้องประชุม
- ลงรับ-ส่งเอกสารภายใน บันทึกรับและบันทึกส่งหนังสือลงในสมุดรับ -สมุดส่ง ภายใน
โรงพยาบาล
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- บันทึกวันลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน เป็นการบันทึกการลาของบุคลาการของแต่ละกลุ่มงาน
ที่รับผิด ชอบลงในสมุด เช็ค วัน ลงพนั ก งาน การลาพัก ผ่อนต้ องผ่านการอนุ มัติ จ ากผู้อานวยการ
จากนั้นนาส่งกลุ่มการเจ้าหน้าที่
3.5 ชื่อและตาแหน่งพนักงานทีป่ รึกษา
คุ ณ ประภาศรี รั ต นบั ว พา ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การช านาญงานกลุ่ ม ธุ ร การ
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป
คุ ณ วิ ไ ล ศรี ป ระสม ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การช านาญงานกลุ่ ม สวั ส ดิ ก าร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2557 สิ้นสุดการปฏิบัติงานวันที่ 27 มิถุนายน 2557
เวลาที่ทาการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.

2557
มี.ค.57

เม.ย.57

พ.ค.57

มิ.ย.57

กาหนดโครงเรื่อง
ศึกษาข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล
ทาแบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการดาเนินโครงงาน
ตารางที่ 3.2 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

1) กาหนดโครงเรื่อง โดยดูจากงานที่ได้รับมอบหมายและนาข้อมูลของงานมาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการทางานกาหนดรูปแบบของโครงงาน
2) ศึกษาข้อมูล ศึกษาข้อมูลรายละเอียดในเรื่องของการจัดการเอกสาร รวมถึงระบบการ
จัดเก็บเอกสาร
3) เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมรายระเอียดด้านการจัดเก็บเอกสารการใช้ระบบต่างๆ เข้า
มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และระบบการจัดเก็บ
แบบเอกสาร
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4) ทาแบบประเมิน ความพึงพอใจ จัด ทาแบบประเมิน ความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการ
จัดเก็บเอกสารทั้ง 2 ระบบ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี-ข้อเสียในแต่ละระบบรวมถึงแนวทางการปรับปรุง
ระบบ
5) สรุปผลการดาเนิ นโครงงาน เป็น การเปรียบเทียบระบบการจัดเก็บข้อมูล 2 ระบบ คือ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์กับระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสารเพื่อให้เห็นว่าระบบ
ไหนมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ดแวร์
 เครื่องคอมพิวเตอร์
 เครื่องถ่ายเอกสาร
 Printer

ซอฟแวร์
 โปรแกรม Microsoft Office 2007
 โปรแกรม Microsoft Excel 2007

ตารางที่ 3.3 เครื่องมือที่ใช้

อุปกรณ์สานักงาน
 แฟ้มจัดเก็บเอกสาร
 สมุดบันทึก
 ตรายาง
 ตู้จัดเก็บเอกสาร

