
รายการ เกณฑ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) ระดับกระทรวง/สสจ./สสอ. 

ระดับ 1 พบ = 1/   
ไม่พบ = 0 

ระดับ 2 พบ = 1/   
ไม่พบ = 0 

ระดับ 3 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

S : STRUCTURE 1.มีผู้รับผิดชอบ”
ศคอส.เป็นพยาบาล
วิชาชีพหรือจนท.อ่ืนๆ 
อย่างน้อย 1 คน 

  1.มีผู้รับผิดชอบ”ศคอส.”
เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือ
จนท.อื่นๆ อย่างน้อย 2 
คน สังกัดกลุ่มงาน....... 

  1.มีผู้รับผิดชอบ”ศคอส. สังกัดงาน....มีหัวหน้า
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ มี จนท.ประจ ากลุ่มงานเป็น 
พยาบาลวิชาชีพ/นวกสธ. อย่างน้อย 2 คน มีนัก
วิเทศสัมพันธ์ และมีนักจัดการงานทั่วไป 

  

2.มีการจัดต้ัง “ศคอส” 
ขึ้นใน สสจ 

  2.มีสถานที่ต้ัง “ศคอส” 
เป็นสัดส่วนชัดเจน 

  2.จัดต้ังศคอส ในลักษณะ One Stop Service   

I : 
INFORMATION 

1.มีการรวบรวมสถิติ
จ านวนชาวต่างชาติทุก
ประเภท  

  1.มีการรวบรวมสถิติจ านวน
ชาวต่างชาติทุกประเภท 
รายงานต่อ เขต 

  1.มีการรวบรวมสถิติจ านวนชาวต่างชาติทุก
ประเภท รายงานต่อ กระทรวง 

  

2.มีแหล่งข้อมูลในการ
สนับสนุนการให้บริการ 
เช่น ท าเนียบล่าม, 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  2.ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแหล่งข้อมูล
สนับสนุน ให้เป็น
ปัจจุบันทุกไตรมาส 

  2.มีการก าหนดแนวทางในการใช้แหล่งข้อมูล
สนับสนุนอย่างเป็นระบบ เช่น แนวทางในการใช้
อาสาสมัครล่ามแปลภาษา,แนวทางในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  

I : 
INTERVENTION 

1.มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศคอส ของสสจ. 

  1.มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศ
คอส ของสสจ. 

  1.มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การศคอส ของ
สสจ.และจัดแผนพัฒนากับภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง 

  

2.มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของ
งานศคอส 

  2.มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของ
งานศคอส 

  2.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานของศคอส   

3.มีการจัดท า
แผนพัฒนา
สมรรถนะด้าน
ภาษา แก่เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานอย่าง
น้อย 2 ภาษา 

  3.มีการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษา แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ
หน่วยงานอ่ืนๆทั้ง
โรงพยาบาลอย่างน้อย 2 
ภาษา 

  3.มีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา 

แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ภาษา 

และหน่วยงานอื่นๆทั้งโรงพยาบาลอย่างน้อย 
2 ภาษา 

  

4.มีบริการข้อมูล
ข่าวสารทั่วไป
ส าหรับชาวต่างชาติ 

  4.มีบริการข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไปส าหรับ
ชาวต่างชาติ 

  4.มีบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปส าหรับ
ชาวต่างชาติทั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หรือ 
Website หรือ Call Center 

  

5.ประสานงานการ
ให้บริการ
ชาวต่างชาติกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

  5.ประสานงานการ
ให้บริการชาวต่างชาติ
กับหน่วยงานอื่นๆ 

  5.ประสานงานการให้บริการชาวต่างชาติกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

  

I : 
INTERVENTION 

ไม่ม ี   6.ให้บริการประสาน
และด าเนินการ ด้าน
การส่งต่อ 

  6.ให้บริการประสานและด าเนินการ ด้านการ
ส่งต่อ 

  

7.เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ชาวต่างชาติ (Data Center) 
เพื่อรายงานต่อ เขต. 

  7.เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติ (Data 

Center) เพ่ือรายงานต่อ กระทรวง. 
  

8. ประสานกับ รพ. เพ่ือ
ด าเนินการติดต่อ 
สถานทูต /ศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 

  8. ประสานติดต่อญาติในต่างประเทศ 
สถานทูต/กงศุล และศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียว 

  



รายการ เกณฑ์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) ระดับกระทรวง/สสจ./สสอ. 

ระดับ 1 พบ = 1/   
ไม่พบ = 0 

ระดับ 2 พบ = 1/   
ไม่พบ = 0 

ระดับ 3 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

I : 
INNOVATION 

 ไม่ม ี   1.มีการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการท างาน 

  1.มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน   

   -Application 
แปลภาษา 

     -Application แปลภาษา   

   -ระบบการบริการข้อมูลอัจฉริยะ   

   -ระบบป้ายบอกทางอัจฉริยะ   

M : MONITOR 
& EVALUATION 

1.รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
เพ่ือน าไปพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ชาวต่างชาติ 

  1.รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพ่ือ
น าไปพัฒนาระบบการ
ให้บริการชาวต่างชาติ 

  1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพ่ือ
น าไปพัฒนาระบบการบริการชาวต่างชาติ 

  

2.วิเคราะห์ผลการ
พัฒนาด้านสมรรถนะ
ทางภาษา 

  2.วิเคราะห์ผลการพัฒนาด้านสมรรถนะทาง
ภาษาของบุคลากรในองค์กร 

  

3.วิเคราะห์ความคุ้มทุนด้านบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ 

  

4.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาท า
วิจัยเพ่ือการพัฒนา 

  

  รวมระดับ 1   รวมระดับ 2   รวมระดับ 3   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ส าหรับหน่วยบริการ รพศ/รพท/รพช/รพสต. 

ระดับ 1 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

ระดับ 2 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

ระดับ 3 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

S : 
STRUCTURE 
  

1.มีผู้รับผิดชอบ”งาน
บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ”เป็น
พยาบาลวิชาชีพหรือ
จนท.อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 
คน 

  1.มีผู้รับผิดชอบ”งานบริการ
สุขภาพชาวต่างชาติ”เป็น
พยาบาลวิชาชีพหรือจนท.
อ่ืนๆ อย่างน้อย 2 คน สังกัด
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย
นอก 

  1.มีผู้รับผิดชอบ”กลุ่มงานบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ สังกัดกลุ่มภาระกิจด้านการ
พยาบาล มีหัวหน้ากลุ่มงานเป็นพยาบาล
วิชาชีพ มี จนท.ประจ ากลุ่มงานเป็น 
พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ อย่าง
น้อย 2 คน มีนักวิเทศสัมพันธ์ และมีนัก
จัดการงานทั่วไป 

  

2.มีการจัดต้ัง 
“ศูนย์บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ” ขึ้นใน รพ. 

  2.มีสถานที่ต้ัง 
“ศูนย์บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ” เป็นสัดส่วน
ชัดเจน 

  2.จัดต้ังศูนย์บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ ในลักษณะ One Stop 
Service 

  

I : 
INFORMATION 
  

1.มีการรวบรวมสถิติ
จ านวนชาวต่างชาติ
ทุกประเภท รายงาน
ต่อ ศคอส. 

  1.มีการรวบรวมสถิติ
จ านวนชาวต่างชาติทุก
ประเภท รายงานต่อ 
ศคอส. 

  1.มีการรวบรวมสถิติจ านวน
ชาวต่างชาติทุกประเภท รายงานต่อ 
ศคอส. 

  

2.มีแหล่งข้อมูลในการ
สนับสนุนการ
ให้บริการ เช่น 
ท าเนียบล่าม, 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแหล่งข้อมูล
สนับสนุน ให้เป็น
ปัจจุบันทุกไตรมาส 

  2.มีการก าหนดแนวทางในการใช้
แหล่งข้อมูลสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

เช่น แนวทางในการใช้อาสาสมัครล่าม
แปลภาษา,แนวทางในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

I : 
INTERVENTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการสขุภาพ
ชาวต่างชาติ ของ
โรงพยาบาล 

  1.มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการสขุภาพ
ชาวต่างชาติ ของ
โรงพยาบาล 

  1.มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ระบบบริการสขุภาพชาวต่างชาติของ
โรงพยาบาล และจัดแผนพัฒนากับภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

  

2.มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของ
งานบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ 

  2.มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานของงานบริการ
สุขภาพชาวต่างชาติ 

  2.มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานของกลุ่ม
งานบริการสุขภาพชาวต่างชาติ 

  

3.มีการจัดท า
แผนพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษา แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
อย่างน้อย 2 ภาษา 

  3.มีการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะด้านภาษา แก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
และหน่วยงานอื่นๆทั้ง
โรงพยาบาลอย่างน้อย 2 
ภาษา 

  3.มีการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษา แก่เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
อย่างน้อย 3 ภาษา และหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 ภาษา (มี
ค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญในทักษะ
ด้านภาษา ) 

  

4.มีบริการข้อมูล
ข่าวสารทั่วไปส าหรับ
ชาวต่างชาติ 

  4.มีบริการข้อมูลข่าวสาร
ทั่วไปส าหรับ
ชาวต่างชาติ 

  4.มีบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปส าหรับ
ชาวต่างชาติทั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
หรือ Website หรือ Call Center 

  

5.ประสานงานการ
ให้บริการชาวต่างชาติกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

  5.ประสานงานการ
ให้บริการชาวต่างชาติ
กับหน่วยงานอื่นๆ 
 

  5.ประสานงานการให้บริการ
ชาวต่างชาติกับหน่วยงานอื่นๆ 

  

 ไม่ม ี  6.ให้บริการประสานและ
ด าเนินการ ด้านการเค
ลมประกัน 

 6.ให้บริการประสานงานและ
ด าเนินการด้านการเคลมประกันไทย
และนานาชาติ 

 



รายการ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ ส าหรับหน่วยบริการ รพศ/รพท/รพช/รพสต. 

ระดับ 1 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

ระดับ 2 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

ระดับ 3 พบ = 1/   

ไม่พบ = 0 

 I : 
INTERVENTION 
  
  

  
7.เป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลชาวต่างชาติ (Data 

Center) เพ่ือรายงานต่อ 
ศคอส. 

  7.เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติ 

(Data Center) เพ่ือรายงานต่อ ศคอส. 
  

8. ประสานกับ รพ. 
ระดับ 3 หรือ ศคอส 
เพ่ือด าเนินการติดต่อ 
สถานทูต /ศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว 

  8. ประสานติดต่อญาติในต่างประเทศ 
สถานทูต/กงศุล และศูนย์ช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียว 

  

ไม่ม ี   9. ให้บริการการส่งต่อทางการแพทย์
ระหว่างประเทศ 

  

I : 
INNOVATION 
  
  
  

 ไม่ม ี   1.มีการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการท างาน 

  1.มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ท างาน 

  

   -Application แปลภาษา      -Application แปลภาษา   

ไม่ม ี      -ระบบการนัดหมายอัจฉริยะ   

   -ระบบป้ายบอกทางอัจฉริยะ   

M : MONITOR 
& 
EVALUATION 
  
  
  

1.รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน 
เพ่ือน าไปพัฒนา
ระบบการให้บริการ
ชาวต่างชาติ 

  1.รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผู้รับบริการ
ชาวต่างชาติ ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพ่ือ
น าไปพัฒนาระบบการ
ให้บริการชาวต่างชาติ 

  1.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ ปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดข้ึน เพ่ือน าไปพัฒนา
ระบบการบริการชาวต่างชาติ 

  

ไม่ม ี   2.วิเคราะห์ผลการพัฒนา
ด้านสมรรถนะทางภาษา 

  2.วิเคราะห์ผลการพัฒนาด้าน
สมรรถนะทางภาษาของบุคลากรใน
องค์กร 

  

ไม่ม ี   3.วิเคราะห์ความคุ้มทุนด้านบริการ
สุขภาพชาวต่างชาติ 

  

4.รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

มาท าวิจัยเพ่ือการพัฒนา 

  

 

 

 


