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สองมือบริการ	สีทองอร่าม	ประคองใจสีแดง	อักษรข้างล่าง	“บริการด้วยใจ”	





ความหมาย

	 สองมือทอง	 สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ	

	 ใจสีแดง		 เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน	

 

 

วัตถุประสงค์ของรางวัล

	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับส่วนราชการ	 จังหวัด	

สถาบนัอดุมศกึษา	รฐัวสิาหกจิ	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ตลอดจนทีอ่งคก์ารมหาชนทีม่ผีลการพฒันา

คุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 และเป็นที่

พึงพอใจ	 การได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 จึงถือว่าเป็นการยอมรับในผลการทำงานของ

หนว่ยงานภาครฐัทีป่ระสบความสำเรจ็ในการยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร	 ซึง่จะสรา้งขวัญกำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน	รวมทั้ง	กระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	
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คำนำ
  
	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 เป็นเวลากว่าทศวรรษของการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
(Thailand	 Public	 Service	 Awards)	 ใหแ้กห่นว่ยงานของรฐัทัง้สว่นราชการ	 จงัหวดั	 สถาบนั
อดุมศกึษา	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และองคก์ารมหาชนเพือ่เชดิชเูกยีรต	ิและเปน็ขวญักำลงัใจให้
แกเ่จา้หนา้ทีแ่ละหนว่ยงานทีม่คีวามโดดเดน่ในการพฒันาหรอืปรบัปรงุบรกิารจนสามารถตอบสนอง
และสรา้งความพงึพอใจใหแ้กป่ระชาชนผูร้บับรกิาร	ซึง่สำนกังาน	ก.พ.ร.	ไดจ้ดัใหม้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง		
 
	 ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการให้บริการ
ของภาครฐัทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากประชาชนในระดบัประเทศแลว้	 ยงัเปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาติด้วย	
โดยมีหลายหน่วยงานได้พัฒนาต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล	
United	 Nations	 Public	 Service	 Awards	 ขององค์การสหประชาชาติ	 ซึ่งสำนักงาน	 ก.พ.ร.	
ได้สนับสนนุให้หน่วยงานต่าง	ๆ	ส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลมาตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2550	และ
โรงพยาบาลยโสธรเป็นหน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ในปี	
พ.ศ.	 2551	 ตามด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 สำนักงานสรรพากรภาค	 7	 กรมสรรพากร	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	 และกรมชลประทาน	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2554	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	
กรมชลประทาน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 และโรงพยาบาลราชวิถี	 กรมการแพทย์	 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	 กรมสุขภาพจิต	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	และล่าสุดในปี	พ.ศ.	2557	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	พิษณุโลก	กรมควบคุมโรค	
และโรงพยาบาลขอนแก่น	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		
 
	 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน	
ดังนั้น	ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน	จึงถือเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งที่สามารถนำ
ไปศึกษาและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัหนว่ยงานของตน	สำนกังาน	ก.พ.ร.	 จงึไดร้วบรวมบทความ
ผลงานการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนซึง่หนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ	
ประจำป	ีพ.ศ.	2557	ในระดบัดเีดน่	ขึน้เพือ่นำมาเผยแพรเ่ปน็องคค์วามรูใ้หแ้กผู่ท้ีส่นใจ	อยา่งไรก็ตาม	
การปรบัปรงุบรกิารไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งดำเนนิการตามตน้แบบการพฒันาคณุภาพการใหบ้ริการ
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ประชาชนของหนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลัทกุประการ	 เพราะบรบิทของแตล่ะหนว่ยงานมคีวามแตกต่างกัน	
หน่วยงานจะต้องศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงาน	 ซึ่งในที่สุดจะประสบผลสำเร็จเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการได้
เฉกเช่นเดียวกันกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติในปีนี้	
 
	 	 สำนักงาน	ก.พ.ร.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการต่าง	ๆ	จะได้รับประโยชน์จาก
หนังสือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาต	ิประจำป	ีพ.ศ.	2557	นี	้ และเกดิแรงบนัดาลใจในการขบัเคลือ่นการพฒันาคุณภาพ
การใหบ้รกิารประชาชนของหนว่ยงานอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน	สมดงัเจตนารมณ์
ตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบราชการที่ตั้งไว้ในที่สุด	
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 สำนักงาน	ก.พ.ร.	
	 	 	 	 	 	 	 กันยายน	2557	
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ความเป็นมา         
								•	การพิจารณารางวัล	 	 	 	 	 	 	 	
								•	ผลการพิจารณารางวัล	 	 	 	 	 	 	 	
 
ผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

รางวัลเกียรติยศ

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
 
รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ            
	 •	การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร		
กรมปศุสัตว์	
	 •	โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร		
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
	 •	การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสหกรณด์ว้ยระบบ	CPS	กรมสง่เสรมิสหกรณ ์

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ      
	 •	การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย	สถาบันทันตกรรม	
กรมการแพทย์	
	 •	ศนูย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลตาม	
แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีสถาบันสุขภาพ 
เด็กแห่งชาติมหาราชินี	กรมการแพทย์	
	 •	การบูรณาการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ฯ		
สู่ชุมชน	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงาน	
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
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	 •	การพฒันาขา้วดนิเคม็อยา่งมสีว่นรว่ม	สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	5	ขอนแกน่ 
กรมพัฒนาที่ดิน	
	 •	การฝกึอบรมทกัษะคนตาบอดในบรบิทพืน้ทีส่ถานการณค์วามไมส่งบชายแดน 
ภาคใต้	โรงพยาบาลตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	
	 •	การพฒันางานบรกิารบำบดัรกัษายาเสพตดิ	โรงพยาบาลชมุแพ	จงัหวดัขอนแกน่ 
 
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ      
	 •	อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง	(DIY	SPACER)  
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 •	การพัฒนาการกำกับดูแลเครื่องชั่งวัดอตัราสว่นรอ้ยละของแปง้ในหวัมันเพื่อ 
สร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อเกษตรกร	สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง  
กรมการค้าภายใน	
	 •	คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง	คณะสัตวแพทยศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 •	นวัตกรรมการค้นหาภาวะข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม	
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ	กรมการแพทย์	
	 •	เครือ่งจกัรกลในไรอ่อ้ย	แกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  
ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรสพุรรณบรุ	ีกรมวชิาการเกษตร 
	 •	รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	
	 •	ชดุสวนสารทึบรังสีสำหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องส่วนล่าง	
และช่องท้องทั้งหมด	ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า	(ศูนย์ไอแมค)	คณะแพทยศาสตร์	
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ความเป็นมา
 
	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	
ได้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไวใ้นหลายมาตรา	 ทีส่ำคัญ
หมวด	 5	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 มาตรา	 27	 บัญญัติว่า	 “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 การปฏิบัติราชการ	 หรือ
การดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง	 เพื่อให้เกิด
ความรวดเรว็	และลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ”	และมาตรา	29	บญัญตัวิา่	“สว่นราชการแตล่ะแห่ง
ท่ีตอ้งปฏบิตังิานเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารประชาชนหรอืการตดิตอ่ประสานงานระหวา่งสว่นราชการ
ด้วยกันต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอน	 ระยะเวลาการดำเนินการ	 แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้”	
	 เพื่อให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามกฎหมายดงักลา่ว	 สำนกังาน	 ก.พ.ร.	 จงึไดส้ง่เสรมิ	 สนบัสนนุและผลกัดนัใหท้กุสว่นราชการ
ดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2546	 และ
คณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	 ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมิน
ผลการดำเนินงานเพื่อมอบ	 “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”	 แก่ส่วนราชการที่สามารถ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
ต่อเนื่องมาถึงปี	 พ.ศ.	 2554	จนในปี	พ.ศ.	 2555	สำนักงาน	ก.พ.ร.	 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเฉพาะกิจฯ	 เห็นควรให้มีการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน	
ไปสู่แนวทางการมอบรางวลัในระดบัสากล	 เพือ่เปน็การยกระดบัรางวลัคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน	
และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐไทยพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ	 เป็นมาตรฐาน	
และไดร้ับรางวัลในระดับสากล	 โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่	
เป็น	 “รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต”ิ	 (Thailand	Public	 Service	Awards)	 โดยมรีางวลัที่มอบให้
แก่ส่วนราชการรวม	6	ประเภทรางวัล	จนถึงปัจจุบัน	ได้แก่	
	 1)	รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ	เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่
นำมาตรฐานการใหบ้รกิารของหนว่ยงานไปขยายยงัทกุหนว่ยบรกิารสาขา	เพือ่ใหก้ารบรกิารมมีาตรฐาน	
	 2)	รางวลับรูณาการการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	เปน็รางวลัทีพ่จิารณาใหก้บัหนว่ยงานทีด่ำเนนิการ
ปรับปรงุบรกิารโดยใชร้ปูแบบการทำงานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานของรฐัหรอืองคก์รอืน่เพือ่ร่วมมือ
กันพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน	อันนำไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น		
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 3)	รางวลันวตักรรมการบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	เปน็รางวลัทีพ่จิารณาใหก้บัหนว่ยงานทีส่ร้างสรรค์
งานบริการ	หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในการให้บริการประชาชน			
	 4)	 รางวลัการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนา	
การให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการนำหลักการ	แนวคิด	เทคนิค	เครื่องมือต่าง	ๆ	มา
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน	
	 5)	รางวลับรกิารภาครัฐยอดเยี่ยม	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กบัหนว่ยงานทีม่กีารพัฒนาการ
ให้บริการที่มีความโดดเด่นอย่างน้อย	3	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านมาตรฐานการบริการ	ด้านการบูรณาการ
การบริการ	ด้านนวัตกรรมการบริการ	หรือด้านการพัฒนาการบริการ		
	 6)	รางวัลการบริการอย่างยั่งยืน	เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่นและสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง	อย่างน้อย	3	ปี		
	 ทัง้นี้	 ผลของการมอบรางวัลมีส่วนส่งเสริม	ผลักดัน	และกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง	ๆ	
เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 รวมทั้ง
ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประชาชนได้รับ
บริการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	



การพิจารณาให้รางวัล
 
       1.เกณฑ์การพิจารณารางวัล
	 				แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	
    ส่วนที่1	พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	มี
คะแนนเต็ม	600	คะแนน	 โดยกำหนดประเด็นการพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับรางวัลในแต่ละ
ประเภท	 เนื่องจากในแต่ละรางวัลมีจุดมุ่งเน้นที่ต่างกัน	 ทั้งนี้	 ได้กำหนดประเด็นในการพิจารณา
รางวัลในแต่ละประเภทรางวัล	ดังนี้		
  1)รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
	 							1.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							1.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							1.3)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
  2)รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ
	 							2.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							2.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
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	 							2.3)		การส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน	
	 							2.4)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
	 							2.5)		การเข้าถึงบริการ	และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ	
  3)รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
	 							3.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							3.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							3.3)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
	 							3.4)		การเสนอแนวคิดใหม่	
  4)รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
	 							4.1)		การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	
	 							4.2)		การให้บริการที่มีคุณภาพ	
	 							4.3)		การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	
	 							4.4)		การเสนอแนวคิดใหม่	
    ส่วนที่2	พิจารณาทีผ่ลลพัธข์องการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร	ใน	4	มติ	ิคะแนนเตม็ 
400	คะแนน	โดยมีมิติในการพิจารณา	ดังนี้	
	 			1)มิติด้านความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงบริการ	
	 			2)มิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ			
	 			3)มิติด้านความคุ้มค่า	
	 			4)มิติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์การ	
  
       2.เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล
	 	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	
  ระดับยอดเยี่ยม	 หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีการดำเนินการที่
โดดเด่นครบทั้ง	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านมาตรฐานการบริการ	 ด้านการบูรณาการการบริการ	 และ
ด้านนวัตกรรมการบริการ	หรือด้านการพัฒนาบริการ	
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ระดับด	ี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	75	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

•	
 

       2.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ระดับดีเด่น	ต้องได้คะแนนส่วนที่	1	ด้านการส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน
และการสง่เสรมิใหเ้กดิความเสมอภาคในการรบับรกิาร	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	80	
และส่วนที่	 2	 ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 และคะแนน
ทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800	คะแนน	
ระดับดี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน
และการสง่เสรมิใหเ้กดิความเสมอภาคในการรบับรกิาร	ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	75	
และส่วนที่	 2	 ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 และคะแนน
ทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

•	
 
 
 
•	

       3.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
ระดับดีเด่น	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800	คะแนน	
ระดับดี	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	75	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

•	
 
 
•	

  ระดับดีเด่น หน่วยงานท่ีจะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของ
กระบวนการจดัการเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารและผลลพัธก์ารดำเนนิการ	 ไมน่อ้ยกว่า	
800	คะแนน	
  ระดับด	ี หนว่ยงานทีจ่ะพจิารณาใหไ้ดร้บัรางวลัตอ้งมผีลคะแนนรวมของกระบวนการ
จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์การดำเนินการ	 ได้คะแนนมากกว่า	
750	คะแนน	แต่ไม่ถึง	800	คะแนน	
	 	 ทั้งนี้	 ระดบัของรางวลัมขีอ้กำหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไดร้บัรางวลัในแต่ละประเภท
รางวัล	ดังนี้	
      1. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ระดบัดเีดน่	ตอ้งไดค้ะแนนสว่นที	่1	ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800		คะแนน	

•	
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 4.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ระดับดเีดน่ตอ้งไดค้ะแนนสว่นที	่1	ดา้นการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	ไมน่อ้ยกว่า
ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800		คะแนน	
ระดับด	ี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ	 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ	75	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และ
คะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	
 

•	
 
 
•	

 3.กระบวนการตรวจประเมิน
	 			การพจิารณาตรวจประเมนิรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต	ิประจำป	ีพ.ศ.	2557	ประกอบดว้ย		
7	ขั้นตอน	ดังนี้	
     ขั้นตอนที่1:การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น
	 	 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง	 สมบูรณ์ของการจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินการของส่วนราชการที่เสนอมาเพื่อขอรับการประเมิน	โดยหน่วบงานต้องจัดทำเอกสาร
รายงานต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มและเงื่อนไขที่กำหนด	 หากส่วนราชการจัดทำ
รายงานไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น	จะไมร่บัพจิารณาตรวจประเมินในขั้นต่อไป	
  ขัน้ตอนที่2:การตรวจประเมนิจากเอกสารรายงาน(IndependentReview)
	 	 เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการที่ส่วนราชการเสนอ
ขอรับการประเมินมายังสำนักงาน	ก.พ.ร.	โดยทีมผู้ตรวจประเมิน	ทั้งนี้	 ในแต่ละประเภทรางวัลจะ
มีคะแนนเต็ม	 1,000	 คะแนน	 ผลงานใดได้คะแนนมากกว่า	 750	 คะแนน	 จะได้รับการตรวจ
ประเมินในขั้นต่อไป	
  ขั้นตอนที่3:การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน(ConsensusReview)
	 	 เป็นการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน	 ที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นที่	 1	
โดยทีมผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 ทั้งนี้	 หากกระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยัน
ผลคะแนนมากกว่า	 750	 คะแนน	 แต่ไม่ถึง	 800	 คะแนน	 จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลในระดับดี	
สำหรับกระบวนงานบริการใดได้รับการยืนยันผลคะแนนตั้งแต่	 800	 คะแนน	 ขึ้นไป	 จะได้รับการ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ต่อไป	เพื่อรับรางวัลในระดับดีเด่น	
  ขั้นตอนที่4:ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน(SiteVisitReview)
  เปน็การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิของสว่นราชการ	โดยทมีผูต้รวจประเมิน	
สำหรับผลงานที่มีคะแนนตั้งแต่	800	คะแนน	ขึ้นไป	เพื่อยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน		
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  ขั้นตอนที่5:เสนออ.ก.พ.ร.เกีย่วกบัการยกระดบัและพฒันาคณุภาพมาตรฐาน
และลดขัน้ตอนระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ เพือ่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ประชาชนอนุมัติรางวัล
	 	 นำเสนอผลการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติต่อ	 อ.ก.พ.ร.	 เกี่ยวกับการ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ	 เพื่ออำนวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชน	เพื่ออนุมัติรางวัล	
  ขั้นตอนที่6:ประกาศรางวัล
	 	 ประกาศรายชื่อส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
  ขั้นตอนที่7:มอบรางวัล
	 	 จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ		
 
	 	 โดยมีรายละเอียดกระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัลดังภาพ	
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ผลการพิจารณาให้รางวัล
 
	 ในการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	
ประจำปี	 พ.ศ.	 2557	 มีผลงานที่ส่วนราชการ	 จังหวัด	 สถาบันอุดมศึกษา	 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 องค์การมหาชน	 และรัฐวิสาหกิจ	 	 ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินทั้งสิ้น	 316	 ผลงาน	
จาก	106	หน่วยงาน	แยกเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง	46	หน่วยงาน	จังหวัด	33	จังหวัด	สถาบัน
อุดมศึกษา	8	แห่ง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 6	แห่ง	 องค์การมหาชน	3	แห่ง	 และรัฐวิสาหกิจ	
10	 แห่ง	 โดยผลการพจิารณาปรากฏวา่มกีระบวนงานทีไ่ดร้บัรางวลัระดบัดเีดน่	 28	 ผลงาน	 ระดบัดี	
46	ผลงาน	และรางวัลเกียรติยศ	จำนวน	2	หน่วยงาน	แยกตามประเภทรางวัลดังต่อไปนี้	
 
1.รางวัลเกียรติยศ

	 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณะได้อย่าง
โดดเด่น	 และได้รับรางวัล	 United	 Nations	 Public	 Service	 Awards	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2557	 มี
หน่วยงานภาครฐัไทย	 ไดส้รา้งชือ่เสยีงใหแ้กป่ระเทศ	 โดยไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	 (1st	 Place	Winner)	
จำนวน	2	หน่วยงาน	ได้แก่	
 
	 1)	สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	พิษณุโลก	กรมควบคุมโรค		 	
	 	 ผลงาน	“Community	Participation	for	Effective	Malaria	Management	
in	Tha	Song	Yang	Di”	
	 2)	โรงพยาบาลขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	
	 	 ผลงาน	“One	Stop	Crisis	Centre”	
 
2.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ
	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่นำมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานไป
ขยายยังทุกหน่วยบริการสาขาเพื่อให้การบริการมาตรฐานเดียวกัน	มีจำนวน	5	รางวัล	
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

ระดับดี

1	

2	

4 

3	

5	

การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายใน	
ราชอาณาจักร 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร 

การบรรจุ	การถอนรถขนส่งส่วนบุคคล	ตามกฎหมาย	
ว่าด้วยการขนส่งทางบกต่างสำนักงาน 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบ	CPS 

การส่งเสริมการตลาดสินค้าสหกรณ์	(ศูนย์กระจายสินค้า) 

กรมปศุสัตว ์

สำนักงานคณะกรรมการ	
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรมการขนส่งทางบก 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์์	

3.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานปรับปรุงบริการโดยใช้รูปแบบการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นเพื่อร่วมมือกันพัฒนาบริการภายใต้เป้าหมายเดียวกัน	
อันไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น	มีจำนวน	10	รางวัล	

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

3 

2	

4 

การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย 

การบูรณาการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	
ตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ฯ	สู่ชุมชน 

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยใน	
โรงพยาบาลตามแนวพระราชดำริ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร ี

การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม 

สถาบันทันตกรรม	
กรมการแพทย ์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ	
มหาราชินี	กรมการแพทย ์

สำนกังานพฒันาทีด่นิเขต	5	ขอนแกน่ 
กรมพัฒนาที่ดิน 

5	

6	

การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่สถานการณ์
ความไม่สงบชายแดนภาคใต ้

การพัฒนางานบริการบำบัดรักษายาเสพติด 

โรงพยาบาลตากใบ		
จังหวัดนราธิวาส 

โรงพยาบาลชุมแพ		
จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้		
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ	
เพื่อประสานงานโครงการ									
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ										
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4.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

	 เป็นรางวัลทีพ่ิจารณาให้กับหน่วยงานที่สร้างสรรค์งานบริการ	 หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ในการใหบ้รกิารประชาชน	มีจำนวน	16	รางวัล 

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

3	

2	

4 

อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง		
(DIY	SPACER) 

คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง 

การพัฒนาการกำกับดูแลเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของ
แป้งในหัวมันเพื่อสร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อ
เกษตรกร 

นวัตกรรมการค้นหาภาวะข้อไหล่ติด	
หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	
เฉลิมพระเกียรติ		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

โณงพยาบาลสัตว์	มหาวิทยาลัย	
เกษตรศาสตร์	บางเขน	
คณะสัตวแพทยศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

สำนกักำกบัและตรวจสอบเครือ่งชัง่	
กรมการค้าภายใน 

สถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ	
กรมการแพทย ์

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดี

7	

9	

8	

10	

การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่
อำเภอแม่เมาะ	จังหวัดลำปาง 

การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค	กระบือ		
เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนมีส่วนร่วม	
พื้นที่อำเภอพรรณานิคม	จังหวัดสกลนคร 

ธรรมนูญสุขภาพอำเภอกันตัง	

การบูรณาการการดูแลผู้ป่วยใน	3	จังหวัดชายแดนใต้	

สำนกังานปลดัสำนกันายกรฐัมนตร ี

สำนกังานปศสุตัวจ์งัหวดัสกลนคร	

สำนกังานสาธารณสขุอำเภอกนัตงั	
จงัหวดัตรงั	

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์	
คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยั	
สงขลานครนิทร ์

5	 เครื่องจักรกลในไร่อ้อย	แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม		
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร	
สุพรรณบุรี	กรมวิชาการเกษตร	
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

ระดับดี

9	

12	

15 

6	

7	

8	

11	

14 

10	

13	

16	

แอพพลิเคชั่น	“ฝนหลวง” 

ระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Government	Expense	Travel	:	e-GET) 

การพฒันาและบรูณาการระบบจราจรอจัฉรยิะบนทางพเิศษ	
ภายใต้ศูนย์ควบคุมจราจรอัจฉริยะ 

รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัด
ผ่านกล้อง 

ชุดสวนสารทึบรังสีสำหรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด 

โปรแกรมประยุกต์	Wmap	เวอร์ชั่น	9.12 

การประดิษฐ์เครื่องตรวจนับหยดสารละลาย	
(DROP	SENSOR) 

ระบบติดตามงานสายด่วน	1129	-	Project	Tracking	
System 

ผ่าตัดต้อกระจกสุกยุคใหม่ด้วย	Lerprat	technique 

ชุดทดสอบคุณภาพนํ้าด้านแบคทีเรียอย่างง่าย 

บริการ	Pay/receive	with	mobile	by	KTB	netbank 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
และการสื่อสาร	สำนักงานปลัด	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรม	
ระบบทางพิเศษ	
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธบิด	ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า	
(ศูนย์ไอแมค)		
คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี		
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประปาสว่นภมูภิาค	เขต	9	
การประปาสว่นภมูภิาค 

โรงพยาบาลคา่ยสรุนาร	ี	
กองทพับก 

การไฟฟา้สว่นภมูภิาค 

โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี		
กองทัพบก 

กองควบคมุคณุภาพนำ้		
การประปาสว่นภมูภิาค 

ฝา่ยผลติภณัฑธ์นาคารอเิลก็ทรอนกิส	์	
บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
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5.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่พัฒนาการให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง	
ดว้ยการนำหลักการ	 แนวคิด	 เทคนิค	 เครื่องมือต่างๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน	
มีจำนวน	43	รางวัล	
 

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

5 

3	

7	

10	

2	

6	

9	

4 

8	

11	

การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้		
ภายใต้สถานการณ์ความไม่สง 

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ		
(Business	Data	Warehouse) 

การให้บริการองค์ความรู้	โครงการส่วนพระองค์		
สวนจิตรลดา	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รูปแบบการดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม		
โดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคในพื้นที่	8		
จังหวัดภาคเหนือ 

Mobile	pap	smear	เคลื่อนที่สู่ชุมชน 

ต้นแบบระบบ	thaismartfarmer.net 

ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถสำหรับสถานตรวจ
สภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ	(Inspection	Online)	
และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ
ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	(CCTV) 

การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	
(High	Risk	Pregnancy) 

โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน 

การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ 

โครงการแพทย์แผนไทยสู่ศูนย์การเรียนรู ้

สำนักงานปศุสัตว์เขต	9		
กรมปศุสัตว ์

สำนักข้อมูลธุรกิจ		
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โครงการสว่นพระองค	์สวนจติรลดา 
สำนักพระราชวัง 

สำนักงานปอ้งกนัควบคมุโรคที่	10	
จังหวัดเชียงใหม่	
กรมควบคุมโรค 

โรงพยาบาลตากใบ	
จงัหวดันราธวิาส 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร	
และสหกรณ ์

สำนักวิศวกรรมยานยนต์	
กรมการขนส่งทางบก 

โรงพยาบาลขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น 

สำนักโรคเอดส์	กรมควบคุมโรค 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	
คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย	
สงขลานครินทร ์

เทศบาลเมอืงบรุรีมัย ์

12	 ระบบการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-Civil	Case	
Management	System) 

ศูนย์สารสนเทศ	
กรมบังคับคด ี



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

12

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

16	

14	

21	

24	

13	

25	

17	

18	

20	

23	

15	

19	

22	

สำนกังานขนสง่กรงุเทพมหานครพืน้ที	่1	
กรมการขนสง่ทางบก 

สำนกับรหิารการเงนิ	การบญัช	ี	
และการลงทนุ	
สำนกังานประกนัสงัคม 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

สำนกัการขนสง่สนิคา้		
กรมการขนสง่ทางบก 

สำนกัเทคโนโลยกีารสำรวจและ	
ทำแผนที	่กรมพฒันาทีด่นิ 

สถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา	
กรมสขุภาพจติ 

สำนกัปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	5	
สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและ	
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

สำนกัพฒันาพนัธุส์ตัว	์กรมปศสุตัว ์

กลุม่เงนิทนุหมนุเวยีนยาเสพตดิ	
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

สำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที	่4	
จงัหวดัราชบรุ	ีกรมควบคมุโรค 

สำนกัวจิยั	พฒันาและอทุกวทิยา	
กรมทรพัยากรนำ้ 

โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีา	
ราชนครนิทร	์กรมสขุภาพจติ 

สำนกัชลประทานที	่12		
กรมชลประทาน 

การตรวจสภาพอปุกรณส์ว่นควบใต้ท้องรถ
ด้วย	IP	Camera 

การรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา	39	และ	
มาตรา	40	ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

การพัฒนาการบริการดูแลผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม 

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก		
(Thai	Truck	Center) 

การให้บริการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร		
เบื้องต้นผ่านระบบออนไลน ์

โครงการ	“ร่วมใจ	ร่วมคิด	ร่วมทำ	เพื่อชีวิตใหม่ใน
กรุงเทพมหานคร” 

Anti-Corruption	Map 

การยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์
ปากช่อง	5 

การพัฒนาระบบการจัดส่งยาผ่านระบบไปรษณีย์โลจิสติกส ์

การพฒันาระบบการตรวจหาปรมิาณเชื้อไวรัสเอชไอวี	เพื่อ
ขยายโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ		
เท่าเทียมและทันเวลา 

การเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอุทกภัย-ดินถล่ม 

จติแพทยพ์ีเ่ลีย้ง 

การจดัทำฐานขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตรผ์ูใ้ชน้ำ้ระดบั
แปลงนาและการประยกุตใ์ชเ้พือ่ยกระดบัการใหบ้รกิาร 

ระดับดี
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28	

29	

26	

34	

37	

30	

31	

33	

36	

27	

32 

35	

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	
กองทัพบก 

โรงพยาบาลคา่ยเทพสตรศีรสีนุทร	
กองทพับก	

สำนักมาตรฐานการ	
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	
กรมบัญชีกลาง 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1		
กรุงเทพฯ	
กรมควบคุมโรค 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ		
จังหวัดสุโขทัย 

โรงพยาบาลเขมราฐ		
จังหวัดอุบลราชธาน ี

สำนักงานพัฒนาภาค	3		
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	
กองบัญชาการกองทัพไทย 

สำนักงานจเรตำรวจ	
สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

โรงพยาบาลสระบุรี		
จังหวัดสระบุร ี

กรมส่งเสริมการเกษตร	

สำนักส่งเสริมมาตรฐาน	
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร	
และอาหารแห่งชาต ิ

สำนกังานขนสง่กรงุเทพมหานครพืน้ที	่1	
กรมการขนสง่ทางบก 

โรงพยาบาลพระนัง่เกลา้ 

สำนกัการขนสง่สนิคา้		
กรมการขนสง่ทางบก 

สำนกัเทคโนโลยกีารสำรวจและ	
ทำแผนที	่กรมพฒันาทีด่นิ 

สำนกัปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	5	
สำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและ	
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐั 

สำนกัพฒันาพนัธุส์ตัว	์กรมปศสุตัว ์

กลุม่เงนิทนุหมนุเวยีนยาเสพตดิ	
สำนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

สำนกัวจิยั	พฒันาและอทุกวทิยา	
กรมทรพัยากรนำ้ 

โรงพยาบาลจติเวชนครราชสมีา	
ราชนครนิทร	์กรมสขุภาพจติ 

สำนกัชลประทานที	่12		
กรมชลประทาน 

จังหวัดลำปาง 

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยสูงอาย ุ

โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก	

การตดิตามสถานะการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณ	ผ่านระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

โรคเรือ้นในเมอืงหลวง	:	ศกัดิศ์รแีละคณุภาพชวีติของผูไ้ดร้บั	
ผลกระทบจากโรคเรือ้นทีค่วรไดร้บัการเยยีวยา 

การพัฒนาระบบการติดตามดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ/	
ผู้ป่วยเอดส ์

การพัฒนาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด	STEMI	ในบรบิท	
โรงพยาบาลชมุชนชายแดน 

โครงการเหนี่ยวนำแม่โคให้เป็นสัดโดยใช้ฮอร์โมนเลียนแบบ
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง 

โครงการตรวจราชการผ่านระบบสือ่สารดว้ยวธิกีารทาง
อเิลก็ทรอนกิสใ์นระบบ	e	-	Inspector 

การพฒันาระบบการบรหิารเวชภณัฑ	์ในหน่วยบริการปฐมภูมิ	
เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี	 

การให้บริการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

กระบวนการพฒันาเพือ่ยกระดบัโรงสขีา้วขนาดเลก็ใหไ้ด้
มาตรฐาน	มกษ.	4403-2553	อยา่งมสีว่นรว่ม	 

การบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ	การให้บริการอย่างยั่งยืน 

ระดับดี

ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ
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ลำดับ ผลงาน ส่วนราชการ

ระดับดี

41	

43	

39	

38	

40	

42	

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่		
คณะแพทยศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

บริษัท	ขนส่ง	จำกัด 

สำนักการสาธารณสุขและ	
สิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครหาดใหญ ่

โรงพยาบาลหนองคาย			
จังหวัดหนองคาย 

หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ	
งานบริหารการรักษาพยาบาล	
คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธิบดี		
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ฝ่ายการพยาบาล	ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตน		
คณะแพทยศาสตร์	
โรงพยาบาลรามาธบิด	ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 

The	Vital	Link		
(เส้นทางเชื่อมการรอดชีวิต) 

การพัฒนาระบบควบคุมและ	
ตรวจสอบความปลอดภัยของ	
รถโดยสาร 

เครือข่ายบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ 

รปูแบบการจดัการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบ
บูรณาการสู่ชุมชน/หมู่บ้าน	ลดเสี่ยงลดโรคเรื้อรัง 

การลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารดว้ยระบบการรบัรองสทิธลิว่งหนา้ 

บริการตรวจผู้ป่วยนอก	
รวดเร็ว	เบ็ดเสร็จ	ครบวงจร	
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บริษัท	ขนส่ง	จำกัด 

สำนักการสาธารณสุขและ	
สิ่งแวดล้อม	เทศบาลนครหาดใหญ ่

ผลงานการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการประชาชน
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รางวัลเกียรติยศ

ประจำปีพ.ศ.2557
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สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9พิษณุโลก

กรมควบคุมโรค

ผลงาน“CommunityParticipationforEffectiveMalariaManagementinThaS

 กรมควบคุมโรค โดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก ควัารางวัลชนะเลิศ 
United Nations Public Service Awards 2015 ประเภท fostering participation in 
policy making decision through innovative mechanisms จากผลงานเรื่อง 
การบูรณาการดูแลโรคมาลาเรียในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก...  

	 เป็นความสำเร็จของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง	ๆ	ในพื้นที่ที่ขึ้นช่ือว่า	เป็น
แหล่งชุกชุมของโรคมาลาเรียมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย	 ผู้ป่วยกว่า	 60%	 อยู่ที่นี่	
ความยากลำบากในการเดินทางผ่านป่าเขาในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วย
โรคมาลาเรียไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	 ขาดการคัดกรองโรคเบื้องต้น	 เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่ได้รับยา
อย่างต่อเนือ่ง	 ทมีทำงานในพืน้ทีป่รบัวธิกีารเปน็การทำงานเชงิรกุเนน้การปอ้งกนัและการคัดกรองโรค	
ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 อาทิ	 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง	 หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 อาสาสมัครในชุมชน	 โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน	ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย	ส่งผลให้อัตราการป่วยด้วยโรคมาลาเรียลดลงอย่างชัดเจน	
	 UN	 กล่าวถึงผลงานนี้ว่า	 “เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายใต้ความ
ร่วมมอืจากทกุภาคสว่น	 ซึง่สง่ผลตอ่อตัราการตายดว้ยโรคมาลาเรยีทีล่ดลงประชาชนไดร้บัความพงึพอใจ
ในรปูแบบการบรกิารบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงของโรคมาลาเรยี	 ซึง่ชว่ยใหป้ระชาชน
ลดคา่ใชจ้า่ยและเวลา	ทัง้คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง	คา่รกัษาพยาบาล	และ	ลดระยะเวลารอคอย” 
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 โรงพยาบาลขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศรางวัล United Nations Public Service 
Awards 2015 ประเภท promoting gender responsive delivery of public 
service จากผลงานเรื่อง One Stop Crisis Centre (OSCC)...  

 ระยะเวลากวา่	10	ป	ีนบัตัง้แตป่	ี2542	เปน็ตน้มา	โรงพยาบาลขอนแกน่	เปน็โรงพยาบาลแหง่แรก
ทีไ่ดพ้ฒันารปูแบบการใหก้ารดแูลสตรแีละเดก็ทีถ่กูกระทำรนุแรง	 และ	 การตัง้ครรภท์ีไ่มพ่งึประสงค ์
โดยความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล	ทั้งแพทย์	พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์	
การบริการด้วยความเห็นอกเห็นใจเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ	 จากโรงพยาบาลขอนแก่นได้ขยาย
รูปแบบการบริการในเชิงป้องกันลงไปในชุมชนและโรงเรียน	 ความร่วมมือกับตำรวจ	 อัยการ	
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 รวมทั้งขยายไปในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ในจังหวัด
รอ้ยเอด็	 มหาสารคาม	 กาฬสนิธ์	ุ และในทีส่ดุรปูแบบของ	OSCC	 ไดก้ลายเปน็รปูแบบการชว่ยเหลอื
สังคมในระดับประเทศ	

 UN	กล่าวถึงผลงานนี้ว่า	 “ผลงานกว่า	 14	ปี	 ได้แสดงคุณค่าแห่งการทำงาน	OSCC	ของ
โรงพยาบาลขอนแก่นได้กลายเป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลอื่น	 ๆ	 ในประเทศไทย	 สตรีและเด็ก
ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและด้วยความใส่ใจดูแลทั้งในด้านจิตใจและด้านกฎหมาย	 เป็นตัวอย่าง
ของการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ ให้บริการที่บริการด้วยใจด้วยความรู้สึกที่ละเอียดอ่อน
ต่อผู้ถูกกระทำรุนแรง	ปราศจากการดูถูกที่เป็นค่านิยมเดิมของสังคม” 

โรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น

ผลงาน“OneStopCrisisCentre”
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2557
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การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และ

ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร



กรมปศุสัตว์

 

 “การนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการออกใบอนญุาตเคลือ่นยา้ยสัตว์

และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร เพื่อให้ เกิดการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้

มาตรฐานเดียวกันในทุกสำนักงานทั่วประเทศ ซึ่งพัฒนารูปแบบการให้บริการเป็นระบบ 

e-Service จนถึงปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบ e-Movement ทำให้การเฝ้าระวัง

โรคระบาด ตลอดจนการป้องปรามการกระทำที่ละเมิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 

การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ที่ผิดกฎหมาย....สาเหตุหนึ่งของโรคระบาดสัตว์
	 เนื่องด้วยประเทศไทยจัดเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์

ส่งออกรายใหญข่องโลก	ทัง้เนือ้สตัวแ์ละผลติภณัฑส์ตัวใ์นรปูแบบตา่ง	ๆ	อยา่งไรกต็าม	ปญัหาสำคัญ

เกี่ยวกับสินค้าปศุสัตว์ดังกล่าวคือปัญหาโรคระบาดทั้งระหว่างสัตว์กับสัตว์	 และสัตว์กับมนุษย์	 เช่น	
โรคไข้หวัดนก	 โรคปากและเท้าเปื่อย	 ฯลฯ	 ซึ่งจัด

เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสาธารณสุข	

โดยพบว่าปัญหาโรคระบาดสัตว์ที่เกิดขึ้นมากกว่า	

70	เปอรเ์ซน็ตน์ัน้	มสีาเหตจุากการเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละ

ซากสัตว์ที่ติดโรคอย่างผิดกฎหมาย	 ซึ่งที่ผ่านมา	

การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ภายในราชอาณาจักรเป็นไปอย่างล่าช้า	เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	นอกจากนี้

ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตฯ	 ยังต้องกรอกเอกสารคำร้องด้วยมือ	 ต้องใช้เอกสาร

ประกอบจำนวนมาก	และต้องเดินทางมาติดต่อขอรับบริการด้วยตนเองที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลายครั้งเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตฯ	 ทำให้ผู้ประกอบการไม่ไดร้บั

ความสะดวก	และเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้ประกอบการ	อีกทั้งยังทำให้

ผูป้ระกอบการมแีนวโนม้ทีจ่ะทำการปลอมแปลงเอกสารสงูขึน้	





ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

23

การพัฒนาระบบงานจากe-Serviceสู่e-Movement
	 กรมปศุสัตว์	 โดยกองสารวัตรและกักกัน	 มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุม

เคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัว	์ ปอ้งกนัและกำจดัโรคระบาดสตัว	์ ตามพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์	

พ.ศ.	 2499	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2542	 เพื่อป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์และพัฒนา

ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

จึงได้นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการบริการที่

สะดวก	 รวดเรว็	 มปีระสทิธภิาพ	 และไดม้าตรฐานเดยีวกนัในทกุสำนกังานทีม่กีารยืน่ขอใบอนุญาตฯ	

โดยตั้งแตป่ี	 2549	 ได้ทำการพัฒนารูปแบบการให้บริการเป็นระบบ	e-Service	จนถึงปัจจุบัน

ได้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบ	e-Movement	ซึ่งมีความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ	เพื่อเพิ่ม

ความม่ันใจในมาตรฐานความถกูตอ้งของการใหบ้รกิาร	โดยผูป้ระกอบการสามารถยืน่ขอใบอนญุาตฯ	

และแนบเอกสารประกอบผ่านระบบ	e-Movement	ทางเว็ปไซต์	http://aqi.dld.go.th/th/ 

กรณีที่ได้รับอนุมัติ	ระบบจะแจ้งผลกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อมารับใบอนุญาตฯ	ที่สำนักงาน

ปศุสัตว์ที่ยื่นขอ	 ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติ	 ระบบจะแจ้งผลกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อทำการกัก

สัตว์ไว้หรือทำลายเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่อื่นๆ	ต่อไป	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

24

การนำมาตรฐานการให้บริการขยายผลไปยังหน่วยบริการสาขาทั่วประเทศ  

	 ระบบ	 e-movement	 ทีน่ำมาใช	้ สามารถทำใหเ้กดิการขยายผลครอบคลมุการปฏบิตังิาน

ของหน่วยงานในสังกัดด่านกักสัตว์ทั่วประเทศจำนวน	54	ด่าน	ในพื้นที่	77	จังหวัด	อันจะส่งเสริม

ให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ	 ทั้งการเฝ้าระวังโรคระบาด	 ตลอดจนการ

ป้องปรามการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย	ทั้งนี้	ในใบอนุญาตฯ	จะมีการตรวจสอบด้วยระบบบาร์โค้ด	

เพื่อทำใหส้ามารถเชือ่มโยงและสง่ตอ่ขอ้มลูทัง้หมดของผูร้บัใบอนญุาตฯ	กบัหนว่ยงานตา่ง	ๆ	ภายใน

กรมปศุสัตว์	ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา	

 

มาตรฐานการบริการเพื่อการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด
	 ด้วยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบรกิารออกใบอนญุาตเคลือ่นยา้ยสัตว์	

และซากสัตว์	 และขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นให้สามารถเชื่อมโยงระบบตรวจสอบย้อนกลับ	

(Traceability)	ของกรมปศสุตัว	์ระบบ	National	Single	Window	ของกรมศลุกากร	ระบบมาตรฐาน

สนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต	ิ ของสำนกังานมาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ	 (มกอช.)	 รวมทั้งการพัฒนาการ

จา่ยค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ร่วมกับกองคลงั	

สำนกักฎหมาย	 และธนาคาร	 ตลอดจนการพฒันาระบบรายงาน

อจัฉรยิะสำหรับผู้บริหาร	ร่วมกับกองแผนงาน	ศูนย์สารสนเทศ	

ซึง่มกีารวางแผนปอ้งระบบลม่	โดยดงึขอ้มลูจาก	e-Movement 

มาสรปุไวใ้นระบบรายงานอจัฉรยิะ	เพือ่ไมใ่หร้บกวน	database 

server	 อันส่งผลให้การบริการมีมาตรฐาน	 สะดวก	 และ

ปลอดภัย	ดังนี้	

	 1)	 ชว่ยสร้างมาตรฐานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

สตัวแ์ละซากสตัวภ์ายในราชอาณาจกัร	 ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งประเทศ	

	 2)	 ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว	 ด้วยการติดต่อขอรับใบอนุญาต

เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอินเตอร์เนต	

	 3)	 ชว่ยใหห้นว่ยงานผูใ้หบ้รกิารสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	 ครอบคลมุทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศไทย 

และทุกเวลาตลอด	24	ชั่วโมง	

	 4)	 ช่วยลดปัญหาการลกัลอบเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสัตว์	 ปัญหาการเกิดโรคระบาดสัตว์	

ตลอดจนปัญหาการปลอมแปลงเอกสารต่าง	ๆ	
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	 5)	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม	 ป้องกัน	 และเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด	

ทั้งระหว่างสัตว์กับสัตว์และสัตว์กับมนุษย์	

	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	 รวมถึงการมี

สารสนเทศเพื่อวางแผนควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพกรมปศุสัตว์ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการให้บริการในระยะยาวไว้ได้อย่างชัดเจน	

โดยการพัฒนาการให้บริการของระบบ	e-Movement	ที่ต่อเนื่องจากปี	2554	ได้แก่	

	 	 -	ปี	2555	มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ	NID	ระบบรายงานโรค	ระบบฟาร์ม		

ปลอดโรค	ระบบมาตรฐานฟาร์ม	ระบบมาตรฐานโรงฆ่า		

	 	 -	ปี	2556	มีการขยายการใช้งานให้ครอบคลุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ	และ	

ด่านกักกันสัตว์ทั่วทั้งประเทศ		

	 	 -	ปี	2557	พัฒนาให้ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานสามารถพิมพ์ใบอนุญาต	

ได้เองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้ง		

 

	 ก้าวสำคัญแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นของกรมปศุสัตว์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงบริการมา

อย่างต่อเนื่อง	 เป็นผลมาจากการวางแผนระยะยาว-ระยะสั้นอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน	 ควบคู่ไปกับ

การดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เข้าถึงง่าย	การฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ	(เกษตรกรและผู้ประกอบการ)	การจัดทำระบบฝึกอบรม

และนิเทศงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	 และการพัฒนาระบบการติดตามการใช้งานโดยมีผู้ดูแล

ระบบและมีระบบ	Call	Center	ส่งผลให้บุคลากรเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง	
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 “นักเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร เป็นกลุ่มที่มีการตกหล่นที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา จากข้อจำกัดเรื่องความยากจนและการเดินทางไปกลับ การจัดการศึกษาในเขต
พื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร เป็นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน เพื่อให้
ตอบสนองต่อข้อจำกัดและสร้างทางเลือกในการศึกษาให้หลากหลายมากขึ้น   มุ่งเน้นการ
ประกอบอาชพี และพฒันาทกัษะการใชช้วีติ จงึเขา้มาแทนทีว่ชิาการบางวชิาทีม่คีวามจำเป็นนอ้ย
ในชวีติประจำวนั  การเลือกการเรียนการสอนให้เหมาะกับพื้นที่ สร้างรายได้ในระหว่างเรยีน 
การจดัทีพ่กัแบบประจำในโรงเรยีน การสอนทวภิาษา คอื ภาษาไทย และ ภาษาชนเผ่า การสอน
แบบคละชั้น การจัดห้องเรียนเคลื่อนที่  ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวได้ขยายผล
ไปถึง 2,145 โรงเรียน เป็นการสร้างโอกาสทางการเพื่อสร้างอนาคตให้กับเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารอย่างแท้จริง” 
 
การขาดโอกาสในการศึกษา...ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

 ปัญหาประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร	 มีการคมนาคมยากลำบาก	
ส่วนใหญม่ถีิน่อาศยัตามแนวชายแดนภาคเหนอืและภาคตะวนัตกรวม	20	จงัหวดั	 เปน็กลุม่ชาติพันธุ์	
ชนกลุม่นอ้ย	ทีม่คีวามแตกตา่งดา้นภาษา	ความเชือ่ทางวฒันธรรม 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและให้ความสำคัญกับ
การหาเลีย้งชพีมากกวา่การสง่เสรมิใหบ้ตุรหลานไดร้บัการศกึษา	
ที่ผ่านมาพบว่าการที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง	
ทำให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวเกิดการตกหล่น	 ไม่ได้เข้าเรียน	
ออกกลางคนั	 และไมไ่ดศ้กึษาตอ่	 สง่ผลใหเ้กดิความลอ่แหลม
ต่อปัญหาต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง	
การศกึษา	 ความยากจน	 การขาดความรูท้กัษะในการเพาะปลกูทีเ่หมาะสม	 การขาดความรูแ้ละทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต	การบุกรุกพื้นที่ป่า	การทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นป่าต้นน้ำ 
ปัญหาสุขภาพอนามัย	แรงงานไร้ฝีมือ	การค้ามนุษย์	และความมั่นคงตามแนวชายแดน	ก่อให้เกิด
ความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ	และก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมากมาย	
 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สร้างโอกาส...สร้างอนาคต
	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	
พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 หมวดที่	 2	 ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา	ที่กำหนดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน	 การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า	 12	 ปี	 ที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสที่ต้องจัดให้มีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ	
	 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพปัญหา

ดังกล่าว	 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูง
และถ่ินทุรกันดาร	 ปีงบประมาณ	 2551-2554	 เพื่อให้ประชากร
วัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง	
มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่	 โดยมีเป้าหมายสำคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 การส่งเสริมประชากร
วัยเรียนได้	 มีโอกาสเข้าเรียน	 การลดอัตราการออกกลางคัน	 และ
การเพิ่มอัตราการเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เพื่อให้	

การดำเนินการบรรลตุามเปา้หมาย	 สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึจดัใหม้กีารศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ	8	รูปแบบตามความเหมาะสมในบริบทของแต่ละพื้นที่	ได้แก่		
 1)การจัดการศึกษาแบบที่พักนอนมีการสร้างที่พักนอนในโรงเรียนตลอดจนการจัดให้มี
อาหารเช้าและอาหารเย็นสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่การคมนาคมไม่สะดวก	 ไม่สามารถเดินทาง
ไป-กลับ	โรงเรียนได้		
 2)การจัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคลื่อนที่ เป็นการนำครูและอุปกรณ์การเรียนเข้าไป
หาประชากรวัยเรียนในพื้นที่สูง	ยากลำบากแก่การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน	โดยใช้สถานที่ของ
ชุมชนเป็นห้องเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน	
 3) การจัดการการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและทักษะ
ชีวิต	 มีการสำรวจอาชีพและแหล่งรายได้ของชุมชนท้องถิ่น	 และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดแทรกวิชาชีพที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นนั้นๆ		
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 4) การจัดการศึกษาแบบตามแนวภูมิสังคม	 	 มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 ตลอดจนสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน	 เช่น	 ที่ตั้ง	

ประเพณี	 วัฒนธรรม	 แหล่งรายได้และอาชีพ	 เพ่ือทำการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	 และดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม	
 5)การจัดการศึกษาแบบคละชั้น		เป็นการจัดการ
เรียนรูส้ำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้น	 โดย
นำเอานักเรียนที่มีอายุและระดับชั้นที่ใกล้เคียงกันมาเรียน
รวมกนั	 โดยมีการบูรณาการหลักสูตร	 สื่อการเรียนการสอน	
และเทคโนโลยีทางการศึกษา	
 6)การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเขตพื้นที่และ
ศูนย์เครอืขา่ย	 	 เปน็การปรบับทบาทของเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
จากเดิมที่ทำหน้าที่เฉพาะการกำหนดนโยบาย	 มาเป็น
หนว่ยบรกิารการเรยีน	โดยมกีารจดัการเรยีนรูใ้หแ้กน่กัเรยีน 

 7)การจัดการศึกษาแบบ1โรงเรียน3ระบบ	เป็นการจัดการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ	 และตามอัธยาศัยในโรงเรียนเดียว	 เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกรับบริการการศึกษาที่
เหมาะสมกับข้อจำกัดของตน	
 8)การจัดการศึกษาแบบทวิภาษา	 	 เป็นการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับการใช้ภาษา
ประจำถิ่น	 เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมี
คุณภาพ	พร้อม	ๆ	กับมีความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรม	อัตลักษณ์	และประเพณีของตน	
 
	 นอกจากนี้โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร	 ยังทำให้เกิด
การทำงานในลักษณะพหุเครือข่าย	ได้แก่	1)	ภาคประชาชน	เช่น	ผู้ปกครอง	ผู้นำชุมชน	ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 สถาบันศาสนา	 ชมรมนักการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูง
และถิ่นทุรกันดาร	 ฯลฯ	 2)	 ภาครัฐ	 เช่น	 โรงเรียน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 
ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 สถานีตำรวจภูธร	 กระทรวงมหาดไทย	
กระทรวงแรงงาน	 ฯลฯ	 3)	 ภาคเอกชน	 เช่น	 องค์กร	 UNICEF	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	
องค์กร	PLAN	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนฯ	(CCF)	มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก	มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์	
มูลนิธิสตรอีอสเตรเลยี-นวิซแีลนดใ์นประเทศไทย	สถานประกอบการ	ฯลฯ	และ	4)	องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
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แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัติงานใหม่
แผนผังระบบการปฏิบัติงานเดิม

แผนผังระบบการปฏิบัติงานใหม่
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จากต้นแบบสู่การขยายผลเพื่อความยั่งยืน
	 การดำเนินการตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร	
ปัจจุบันมีการขยายผลไปยัง	 2,145	 โรงเรียน	 ในพื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น	 24	 เขต	 โดยสามารถให้
บรกิารสรา้งโอกาสทางการศกึษาสำหรบันกัเรยีนในเขตพืน้ทีภ่เูขาสงูและถิน่ทรุกนัดารจำนวนทัง้สิน้ 
391,689	คน		
	 ผลจากการดำเนินการได้ช่วยสร้างมาตรฐานการบริการทางการศึกษา	 และเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักเรียนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศส่งผลให้
ประชากรวัย เรียนในเขตพื้นที่ภู เขาสูง
และถิ่นทุรกันดารทุกคน	 ได้รับและลด
ความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา	
ลดปัญหาการออกกลางคัน	 และเพิ่มอัตรา
การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น	 รวมทั้งช่วยให้
ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 มีรายได้
ในขณะเรียนจากการพัฒนาทักษะอาชีพ	
ชุมชนมคีวามเขม้แขง็	มกีารอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	
ตลอดจนวัฒนธรรม	 ประเพณี	 เกิดการ
พัฒนาโรงเรียนของชุมชน	 ซึ่งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการข้อจำกัดต่างๆ	
อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต	และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	

 
“ความงอกงามแห่งเมล็ดพันธุ์ อันเกิดจากความทุ่มเทเสียสละของครูบนภูเขาสูง 

กำลังเบ่งบานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย” 
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โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ด้วยระบบCPS

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์
 
 “ระบบ Cooperative Promotion System (CPS) เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากผู้ให้คำแนะนำส่งเสริมตามบทบาทหน้าที่ตาม
กรอบกฎหมาย มาเป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนามีการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้เพียงพออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นำไปสู่การส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” 
 
จากปัญหาโครงสร้างหน่วยงานในภูมิภาคสู่ปัญหาการให้บริการ
	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม	 สนับสนุน	 เผยแพร่	 และให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์	แก่บุคลากรสหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	และประชาชนทั่วไป	เพื่อ
พัฒนาให้ระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็ง	 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการดำเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ	อีกทั้งเชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์สู่ระดับสากลโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้
สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น	

 จากการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งหนว่ยงานในสว่นภมูภิาคของกรมสง่เสรมิสหกรณอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 ถงึป	ี พ.ศ.	 2553	 สง่ผลกระทบตอ่การปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องเจา้หนา้ที่ส่งเสริม
สหกรณ์	อัตรากำลังที่สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้และบริการสมาชิก
และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอไม่สามารถให้ความรู้และบริการกับสมาชิกและสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร	 รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง	 ทำให้เกิดปัญหาการขาดความเข้มแข็งในการ
ดำเนนิงานของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร	 การบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตาม
กรอบตามกฎหมายและไมเ่ปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาล	 สง่ผลเสยีตอ่สมาชกิและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสีย
ของสหกรณ์	รวมถึงการขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ของประชาชนทั่วไป	
 
จากวิกฤตเป็นโอกาส...พัฒนางานสู่ความเป็นมาตรฐาน
 กรมส่งเสรมิสหกรณไ์ดต้ระหนกัถงึความสำคญัของสภาพปญัหาดงักลา่ว	 ในป	ี พ.ศ.	 2554	
กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้นำเอาแนวคิดในการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์	 (Cooperative	
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Promotion	System:	CPS)	ซึง่เปน็วธิกีารทำงานในการแนะนำสง่เสรมิสหกรณใ์หก้บัเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิ
สหกรณ์	เพื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้รู้สภาพฐานะและการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรก่อนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ความรับผิดชอบ	 เป็นการจัดลำดับความสำคัญและวางแผนว่า	
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรใดบ้างควรจะเข้าไปแนะนำเรื่องอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเร่งด่วน	 ปัญหาใดที่
ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	 เรื่องใดควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา	 อันจะทำให้เจ้าหน้าที่
สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าไปปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมได้อย่างทั่วถึงในงานที่รับผิดชอบ	

	 ระบบ	 CPS	 เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากผู้ให้คำแนะนำส่งเสริมตาม
บทบาทหนา้ทีต่ามกรอบกฎหมาย	 มาเปน็พีเ่ลีย้งใกลช้ดิ	 รว่มคดิ	
ร่วมทำ	 รว่มพฒันามกีารพฒันาความรูค้วามสามารถของเจา้หนา้ที่
ส่งเสริมสหกรณ์ให้ เพียงพออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา	 นำไปสูก่ารสง่มอบบรกิาร
ทีด่	ีมคีณุภาพใหแ้กส่หกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร	โดยมวีธิกีารดงันี ้

 1)การพัฒนาครู/ผู้สอนแนะ		โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็น	Trainers	
ของจังหวัด	 ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่สอนและชีแ้นะการดำเนินงาน
แก่บุคลากรของสหกรณ์	มีความรู้ตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง	ๆ	ตลอดจนนโยบายหรือแนวทาง
การส่งเสริมสหกรณ์ในเรื่องที่สำคัญ	
 2)การทำให้ดูและเรียนรู้ร่วมกัน		เป็นการใช้ข้อมูลในการบริหารงานสหกรณ์เช่น	ข้อมูล
ฐานะการเงิน	ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของสมาชิก	มาทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง	จุดอ่อน	
โอกาส	 และอุปสรรค	 นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
การดำเนินงานของสหกรณ์	
 3)การให้สมาชิกลงมือทำและให้การสนับสนุน		เป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใหต้อบสนองความตอ้งการของสมาชกิ	 เพื่อเพิ่มรายได้หรือลดต้นทนุ
ในการประกอบอาชีพ	
	 ทั้งนีว้งจรการทำงานตามระบบ	CPS	สามารถแบ่งออกได้เป็น	4	ขั้นตอน	คือ	การวางแผน	
(Planning:	 P)	 การปฏิบัติงานในพื้นที่	 (Promotion:	 P)	 การตรวจสอบ	 ติดตาม	 และรายงาน	
(Checking	 and	 reporting:	 C)	 และการประเมินผลให้ข้อเสนอแนะและการพัฒนา	
(Development:	D)		สำหรับกระบวนงานเตรียมการส่งเสริมพัฒนาในประเด็นต่าง	ๆ	
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แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัติงานใหม่
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จากมาตรฐานงานสู่การขยายผลทั่วประเทศ

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดตั้งศูนย์บริหารการพัฒนาระบบการส่งเสริมสหกรณ์	 (ศบร.)	
เพื่อทำหน้าทีว่างแผนและตดิตามการนำระบบการสง่เสรมิสหกรณไ์ปปฏบิตั	ิ โดยดำเนนิการขบัเคลื่อน
ระบบการส่งเสริมสหกรณ์นำร่อง	 27	 จังหวัด	 ประกอบด้วยจังหวัดที่สหกรณ์จังหวัดดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการระดับสูง	จำนวน	21	จังหวัด	ได้แก่	ปทุมธานี	สระบุรี	ฉะเชิงเทรา	กาญจนบุรี	ราชบุรี	
สุพรรณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร		พัทลุง	นราธิวาส	หนองคาย	
เลย	นครพนม	สกลนคร	มหาสารคาม	ลำปาง	น่าน	แพร่	สุโขทัย	
เพชรบูรณ์	 กำแพงเพชร	 นครสวรรค์	 และจังหวัดที่สหกรณ์
จังหวัดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น	 จำนวน	 5	 จังหวัด	
ได้แก่	 พระนครศรีอยุธยา	 กระบี่	 ตรัง	 พะเยา	 อุทัยธานี	 และ
ปัจจบุนัไดข้ยายผลไปยงั	50	จงัหวดั	(51	หนว่ยงาน)	โดยปฏบิตังิาน
เช่นเดียวกับจังหวัดนำร่อง	 โดยได้เริ่มดำเนินการตามระบบการ
ส่งเสริมสหกรณ์ทั้งประเทศ	ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2555	
 
ระบบCPSเพื่อความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 ระบบ	 CPS	 เป็นระบบงานสำหรับผู้ปฏบิัติงานที่ช่วยให้มาตรฐานแนวทางในการพัฒนา
สหกรณร์ะหวา่งเจา้หนา้ทีส่ง่เสรมิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพืน้ที	่ ใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัทัง้ประเทศ	
มกีารแนะนำและสง่เสรมิในทศิทางเดยีวกนั		ผูใ้หบ้รกิารสามารถทราบปญัหาและอปุสรรค	ตลอดจน
มีการร่วมกันคิดหาทางแก้ไขพัฒนาวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์	 สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสมาชิกเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสมาชิก	 รวมทั้งช่วยให้สมาชิกสหกรณแ์ละ
กลุม่เกษตรกรไดร้บัการบรกิารดา้นการผลติและดา้นการตลาดอยา่งทัว่ถงึ	 ซึง่เปน็ผลจากการทีเ่จา้หนา้ที่
สง่เสรมิสหกรณ	์มกีารทำงานรว่มกบัสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรอยา่งใกลช้ดิ	
 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

35

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2557
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การพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียมในประเทศไทย

 

สถาบันทันตกรรมกรมการแพทย์
 
 “ปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากในผู้สูงอายุนับเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง เมื่อผู้สูงอายุ
ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ ร่างกายขาดทั้งปริมาณและสารอาหารที่จำเป็น 
ส่งผลให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอขาดความสุขในการดำรงชีวิต การใส่รากฟันเทียมเป็นการ
แก้ไขปัญหาดงักลา่วอยา่งมปีระสทิธภิาพ แตก่ารฝงัรากฟนัเทยีมเปน็เทคโนโลยทีางการแพทย์
ระดบัสูง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผู้ยากไร้
แทบไมม่โีอกาสเขา้ถงึบรกิารสขุภาพดา้นนี.้..การพฒันาระบบบรกิารรากฟนัเทยีมในประเทศไทย
จึงเกิดขึ้น” 
 
สุขภาพฟันกับปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

 เมือ่ครัง้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	 รบัการถวายการรกัษารากฟนัเทยีมจากคณะทนัตแพทย์
ทรงพบว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีมาก	 พระองค์ท่านจึงมีพระราชดำรัสว่า	 “สามสิบบาท
รักษาได้หรือไม่”	 คณะทันตแพทย์จึงน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการริเริ่ม	 “โครงการ
รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	 80	 พรรษา	 5	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2550”	 เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับ
บริการฝังรากฟันเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนประชากรสูงอายุในประเทศไทย
กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 และปัญหาการสูญเสียฟันทั้งปากในผู้สูงอายุนับเป็นปัญหา
สำคัญอย่างหนึ่ง	 เมื่อผู้สูงอายุไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ	 ร่างกายขาดทั้งปริมาณ
และสารอาหารที่จำเป็น	 ส่งผลให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอขาดความสุขในการดำรงชีวิต	 การแก้ไข
ปญัหาดว้ยการใสฟ่นัเทยีมพบวา่ยงัไมส่ามารถใชง้านไดด้เีทา่ทีค่วร	 เนือ่งจากมปีญัหาฟนัเทยีมชิน้ลา่ง
หลวมหลดุงา่ยเมือ่เคีย้วอาหารหรอืพดู	 วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพทำได้ด้วยการใสร่ากฟนั
เทียมช่วยเสริมความแน่นโดยการฝังรากฟันเทียมจำนวน	 2	 ราก	 แต่การฝังรากฟันเทียมเปน็
เทคโนโลยทีางการแพทยร์ะดบัสงู	 ซึง่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 
ทำให้ผู้ยากไร้แทบไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพด้านนี้	
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จุดเริ่มต้นการพัฒนาระบบบริการรากฟันเทียม
	 สถาบันทันตกรรม	 กรมการแพทย์	 มีหน้าที่ในการศึกษาและพัฒนา	 องค์ความรู้และ
เทคโนโลยทีางการแพทยด์า้นทนัตกรรม	 และจดัใหม้บีรกิารเพือ่รองรบัการสง่ตอ่ผูป้ว่ยระดบัตตยิภมิู
ด้านทันตกรรม	

 การพฒันาระบบบรกิารรากฟนัเทยีมในประเทศไทย	
เป็นการดำเนินการภายใต้	 “โครงการรากฟันเทียม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวา พ.ศ. 2550”	 โดยความร่วมมือระหว่าง	
2	 กระทรวง	 คือ	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้

ศึกษาวิจัยออกแบบและผลิตรากฟันเทียมไทยขึ้นในประเทศ	 ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจำนวน	 10,000	ราย
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ในระยะเวลาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2550	-	2554	
	 กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี มบีทบาทหน้าที่หลักด้านการศึกษาวิจัยออกแบบและ
ผลิตรากฟนัเทยีมและใหค้วามรู	้ เริม่ตน้โดยศนูยเ์ทคโนโลยทีางทนัตกรรมชัน้สงูรว่มกบัศนูยเ์ทคโนโลยี
โลหะและวสัดแุหง่ชาตเิปน็ผูว้จิยัออกแบบรากฟนัเทยีมใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัคนไทย	 ภายใต้
โจทย์ว่าราคาต้นทุนการผลิตจะต้องต่ำเมื่อเทียบกับต่างประเทศ	 จึงต้องทำการวิจัยหลายขั้นตอน	
ได้แก่	 การทดสอบในสตัว	์ และการทดลองในกลุม่อาสาสมคัรจนกระทัง่ประสบผลสำเรจ็เปน็อยา่งดี	
จากผลสำเร็จของงานวิจัยจึงได้มีการผลิตเป็นจำนวนมากโดยว่าจ้างให้บริษัท	 พัฒนาวิทย์	 จำกัด	
เป็นผู้ผลิต	 ซึ่งรากฟันเทียมของไทยที่คิดค้นพัฒนาขึ้นนั้นใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย	 สามารถนำไป
ใช้งานได้จริง	 และได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
เทียบเท่ากับรากฟันเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ	
โดยได้รับมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการวิจัยและพัฒนา	
มาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับนานาชาติหลาย
มาตรฐานด้วยกัน		

 กระทรวงสาธารณสุขรับช่วงต่อในด้านการบริหารจัดการเพื่อผลักดันให้ประชาชนเข้าถึง
บริการรากฟันเทียม	 โดยสถาบันทันตกรรมรับหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ	 ประสานงานไปยัง
หน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่ผู้ให้บริการซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุข	 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงกลาโหม	 คณะทันตแพทย์จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และสภากาชาดไทย	
รวมสถานบริการทัง้สิน้	117	แหง่	ใหม้กีารฝกึอบรม	สอน	และสาธติใหแ้กท่นัตแพทยแ์ละชา่งทนัตกรรม 
รวมทั้งการฝึกภาคปฏบิตั	ิ มรีะบบพีเ่ลีย้งและตดิตามนเิทศใหก้ารสนบัสนนุดา้นวชิาการ	 มกีารประชุม
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วิชาการการฝึกอบรมทันตแพทย์	 เพื่อให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 มีความรู้	 ความเข้าใจและมี
ความสามารถในการนำเทคโนโลยีการฝังรากฟันเทียมบริการให้กับประชาชน		
 สำหรับงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการและ
ประโยชนข์องการฝงัรากฟนัเทยีมใหก้บัผูส้งูอาย	ุ มกีารดำเนนิการโดยเผยแพรผ่า่นสือ่โทรทศัน	์ วทิยุ
ชมุชน	โดยขอความรว่มมอืจากอบต.	อบจ.	ทกุจงัหวดั	อสม.	และชมรมผูส้งูอาย	ุเพือ่ชว่ยประชาสมัพนัธ์
โครงการ	มกีารจดักจิกรรมรณรงคภ์ายในโรงเรยีน	เพือ่ใหค้วามรูแ้ละชกัชวนประชาชนในหมูบ่า้น	
 
แผนผังระบบการปฏิบัติงานใหม่

การสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 ภายใต้เป้าหมายสูงสุด	 คือ	 ประโยชน์สุขของประชาชน	 หน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบ
โครงการนีค้อื	กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์	และกระทรวงสาธารณสขุ	ไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์ทคโนโลยทีางทนัตกรรม
ชัน้สงูรว่มกบัคณะทนัตแพทยจ์าก	3	มหาวทิยาลยั	ไดแ้ก	่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัมหดิล 
และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ รว่มกนัวจิยัรากฟนัเทยีมจากโลหะไทเทเนยีม	 และมอบหมายใหบ้รษิทัเอกชน
เปน็ผูผ้ลติและจำหนา่ยได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล	 โดยสถาบันทันตกรรมมกีารดำเนนิการ
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เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการ	 ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ได้พัฒนาวิชาการและ
บคุลากรใหม้คีวามสามารถในการทำทนัตกรรมรากฟนัเทยีม	 ศกึษาพฒันาและประเมนิผล	 ดำเนนิงาน
ด้านสนับสนุนและติดตามโครงการ	 การประชาสัมพันธ์	 	 ประสานงานกับโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงกลาโหม	และสภากาชาดไทย	รวมหนว่ยบรกิาร 
117	แหง่ทัว่ประเทศ	อกีทัง้มกีารทำประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุผา่นสือ่ตา่ง	ๆ	รว่มงานกบัหนว่ยงานจงัหวดั 
ผู้บริหารโรงพยาบาล	อบต.	อบจ.	อสม.	และชมรมผู้สูงอายุเพื่อให้ข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมาย	ทั้งนี้
การบูรณาการมีเจตนารมย์เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่มีราคาสูง
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	
 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
	 การพัฒนาระบบบรกิารรากฟันเทียมในประเทศไทย	 ทำให้ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย
สามารถเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีความเสมอภาคทัดเทียมกันใน
สังคมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	และช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการฝังรากฟันเทียมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปกติ	 รับรู้รสชาติอาหารมากขึ้น	 ทำให้
สขุภาพแขง็แรงและมคีวามสขุ	 รวมทัง้ประเทศไทยมกีารพฒันาดา้นเทคโนโลยทีางการผลติรากเทยีม
ได้มาตรฐานสากล	 และได้คุณภาพที่สามารถส่งขายในยุโรป	 ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดใน
ภูมิภาคเอเชีย	 	 เนื่องจากปัจจุบันมีเพียง	 2	 ประเทศคือประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น
ในแถบเอเชียที่สามารถผลิตรากฟันเทียมได้ ส่งผลให้ช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจาก
การนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ	 ตลอดจนพัฒนาทันตบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีใหม่
ในการทำทันตกรรมขั้นสูง	
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ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเด็กป่วย

ในโรงพยาบาลตามแนวพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์

 
 “ภายใตแ้นวคดิ  “เดก็ปว่ยทกุคน ตอ้งไดเ้รยีน” สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนิ ี 
รว่มกบักระทรวงศกึษาธกิารและกระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ สรา้งสรรคศ์นูยเ์รยีนรูใ้นโรงพยาบาล 
ใหเ้ดก็ทีเ่จบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงั ไดเ้รยีนรู ้ผลติสือ่สำหรบัเดก็ ในรปูแบบ “edutainment” เปน็
พฒันาการการบริการจากการสอนข้างเตียงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษาทีเ่หมาะสมดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลผูป้ว่ยเดก็ทัง้สขุภาพกาย สขุภาพใจ 
และ สขุภาพปญัญา  เพือ่ใหห้ายจากความเจบ็ปว่ยอยา่งมคีณุภาพ” 
 
ผู้ป่วยเด็ก...โอกาสทางการศึกษาที่ขาดหายไป
	 ปัจจุบัน	 สถานพยาบาลต่าง	 ๆ	 มีผู้ป่วยในที่เป็นเด็ก
จำนวนมากที่มารับการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนาน	
ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา	 มีพัฒนาการและการเรียนรู้
ทางสติปัญญาที่ด้อยกว่าเด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มที่
หรือทำให้การศึกษาไม่ต่อเนื่อง	
 
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเหน็ความสำคญัของการศกึษา	
ดว้ยสายพระเนตรอนัยาวไกล	ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้พัฒนาประเทศชาติเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตและโอกาสการเรียนรู้ทางด้านการศึกษา
ของประชาชน	อันเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลย
เดชและทีส่ำคญั	 ทรงตระหนกัถงึความสำคญัและประโยชนข์องเทคโนโลยสีารสนเทศตอ่การนำมาเสรมิ
สร้าง	 พฒันาคุณภาพศักยภาพของเด็กไทยที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กที่เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล
หรือเด็กผู้พิการที่ขาดโอกาสได้รับการเรียนรู้ ในระบบการศึกษาโดยใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่อให้ได้มีพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเหมือนเด็กปกติทั่วไป
เมื่อมารักษาที่โรงพยาบาล	ทำให้สามารถกลับไปศึกษาต่อในหลักสูตรปกติได้	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

41

 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ...กับการประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน

 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 กรมการแพทย์	 มีหน้าที่ในการศึกษาและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเด็ก	 และทำการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเด็กแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	
 
	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 กรมการแพทย์	 เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา
ทีจ่ะชว่ยพฒันาคณุภาพเดก็ไทย	 ทำใหเ้ดก็เจบ็ปว่ยสามารถดแูลตวัเองได	้ อกีทัง้เปน็การตอบสนอง
แนวพระราชดำรใิหเ้กดิเปน็รปูธรรมและเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 สยามบรมราชกมุาร ี
ทีพ่ระองคท์รงดำรไิว	้ จงึไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบัเดก็ปว่ยในโรงพยาบาลตามแนวทาง
พระประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ภายหลังทรงพระราชทานพิธี
เปิดอาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเมื่อปี	 พ.ศ.	 2547	 พร้อมทั้ง	 พัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสม	มีการนำโปรแกรมพัฒนา	 (CAI)	มาใช้กับผู้ป่วยเด็กพิเศษ	 	 เช่น	ออทิสติก	 เด็กที่มีภาวะ
บกพร่องทักษะการเรียนรู้	 และมีการพัฒนาโปรแกรมและผลจากการใช้ที่ส่งผลกับผู้ป่วยกลุ่มนี้
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกันของหน่วยงานข้ามสังกัดอย่างเป็นทางการอย่างมีรูปธรรม	
 

 ในการพัฒนาการบริการนั้น	มีการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเรียน
การสอนและจัดระบบการเรียนการสอนให้เหมือนหลักสูตรภาคปกติ	 โดยได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ไดแ้ก	่CAI	คอมพวิเตอร	์วดีทีศัน	์Tablet	 Internet	มาใชช้ว่ยในการเรยีนการสอนเดก็ปว่ย
ในโรงพยาบาลเพือ่ใหเ้ดก็ไมต่อ้งขาดโอกาสทางการศกึษาและเพือ่ใหเ้ดก็มคีวามสขุ	เสรมิสรา้งภมูปิญัญา 
อาชีพระหว่างเจ็บป่วยจากกิจกรรมสันทนาการต่าง	นอกจากนี้ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งที่สามารถไป

เรียนต่อและเข้าสอบได้โดยไม่ถือว่าขาดเรียน	 อีกทั้งยังจัดให้มี
การจัดการสอบขึ้นภายในโรงพยาบาลโดยประสานงานกับครู
ที่โรงเรียนเดิมของเด็กพร้อมส่งข้อสอบและผลการสอบกลับไป
ยังโรงเรยีนทีเ่ดก็กำลงัศกึษาอยู	่เดก็ไดเ้รยีนตอ่จนจบ	นอกเหนอื
จากการเรียนการสอนแก่เด็กป่วยที่เป็นรูปแบบหลักสูตรแล้ว 
ยังดำเนินกิจกรรมอีกหลากหลายรูปแบบสำหรับกลุ่มเด็กป่วย
ทีม่ภีาวะแตกตา่งกนัไป	 อาท	ิ การเรยีนการสอนขา้งเตยีงผูป้ว่ย
สำหรบักลุ่มเด็กที่เป็นโรครุนแรง	 และไม่สามารถเคลือ่นยา้ย
ตนเองมายังห้องเรียนได้	

	 สำหรับการดำเนนิงานของศนูยเ์ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ	สถาบนัสขุภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินีได้จัดสถานที่ส่วนหนึ่งให้เป็นห้องการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยที่มารับการดูแล
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รักษาในโรงพยาบาลระยะยาวนาน	ดว้ยความรว่มมอืแบบสหวชิาชพีของแพทย	์	พยาบาลและเจา้หน้าที่
สาธารณสุขอื่น	 ๆ	 ในการสนับสนุนให้เด็กป่วยได้มีโอกาสทางการศึกษา	 และมีการจัดหาคุณครู
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ	 มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญมาสอนเด็กเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบหลักสูตรเสมือน
การเรียนการสอนตามปกติ	
	 ทั้งนี้	 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 กรมการแพทย์	 มีแผนการขยายเครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังสถานพยาบาลเครือข่ายในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัด	 โดยตั้งเป้าหมายชัดเจนปีละ	2	แห่ง	และมีการ
ตั้งเกณฑ์สำหรับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนาบริการในโรงพยาบาล	โดยต้อง
มีความพร้อมทั้งสถานที่แน่นอน	บุคลากรเพียงพอ	 จำนวนผู้ป่วยเด็กและความต้องการของญาติ
ผู้ป่วยมากพอและอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนั้น	 ๆ	 และที่สำคัญ
ที่สุดคือ	การเล็งเห็นความสำคัญ	ความจำเป็นของคณะผู้บริหารโรงพยาบาล	
 
ตารางแสดงจำนวนศูนย์เครือข่ายโครงการในปัจจุบัน	และจำนวนผู้ป่วยเด็กที่ได้รับบริการ	
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ผนึกกำลังภาครัฐเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ผู้ป่วยเด็ก

  ภายใต้เป้าหมายในการให้การดูแลและการศึกษากับกลุ่มเด็กที่เจ็บป่วยตามโรงพยาบาล
หรือเด็กผู้พิการที่ขาดโอกาสได้รับการเรียนรู้ในระบบการศึกษา	 จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวง	3	กระทรวง	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์สนับสนุนเรื่องงบประมาณและ
องค์ความรู้ด้านสุขภาพเด็ก	 กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนเรื่องบุคลากรที่จะมาช่วยในการศึกษา
การเรียนการสอนเด็กป่วย	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	
โดยมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผ่านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ	MOU	ระหว่างกระทรวงและ
หน่วยงาน	ทั้งนี้	การบูรณาการมีเจตนารมย์เพื่อให้กลุ่มเด็กผู้ป่วยดังกล่าวได้รับบริการการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม	
 ผลจากการดำเนนิโครงการชว่ยใหเ้ดก็ทีเ่จบ็ปว่ยตาม
โรงพยาบาลหรอืเดก็ผูพ้กิารทีข่าดโอกาสได้รับการเรียนรู้ใน
ระบบการศึกษา	 ได้รับการศึกษาเสมือนเด็กปกติในโรงเรียน
ทั่วไปและขยายพืน้ฐานคณุภาพชวีติ	ทัง้ทางดา้นจติใจ	สงัคม
ของเด็กเจบ็ปว่ยในโรงพยาบาลใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม
และมคีุณภาพทางการศึกษาที่ดี	 	สามารถกลับไปศึกษาต่อ
ในชั้นเรียนตามปกติได้		รวมทั้งช่วยให้กลุ่มเด็กเจ็บป่วย
ในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 มีพัฒนาการ	 และทักษะการเรียนรู้
ทางการศึกษาโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	
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การบูรณาการการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ฯสู่ชุมชน



ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ

  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
 “ตัวอย่างของการบริหารงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การพัฒนาแบบบูรณาการ 
(Integrated Development) โดยเป็นรูปแบบการบริหารที่รวมเอากิจกรรมและการ
ดำเนินงานของหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นลักษณะ “รวมศูนย์” เป็นการ
ผสานความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้บริการประชาชน การจัดรูปแบบการบริหารศูนย์ฯ 
โดยมิได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หากแต่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้ผลประโยชน์ ตกอยู่
แก่ประชาชน และมีระบบการบริการที่เรียกว่า “ระบบการบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว” 
(One stop services for the farmers)”   
 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต..ต้นแบบการพัฒนาสู่ชุมชน
	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 ก่อกำเนิดจากการที่ได้รับ
พระราชดำร	ิ เมือ่วนั	11	ธนัวาคม	พ.ศ.	2525	ทีพ่ระราชประสงคท์ีจ่ะใหเ้ปน็ศนูยก์ลางในการศกึษา 
ทดลองที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือ	 และเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง	
โดยต้นทางเป็นการศึกษาสภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารและปลายทางเป็นการศึกษาด้านการ
ประมงตามอ่างเก็บน้ำต่าง	 ๆ	 ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตรกรรม	 ด้านปศุสัตว์และโคนม	 และ
ด้านเกษตรอุตสาหกรรม	 เพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบ	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามา
ศึกษากิจกรรมต่าง	ๆ	ในศูนย์ฯ	แล้วนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผล	ดังมีพระราชดำริว่า	“ให้ศูนย์ศึกษา
การพฒันาฯ	ทำหนา้ทีเ่สมอืน	“พพิธิภณัฑธ์รรมชาตทิีม่ชีวีติ”	หรอือกีนยัหนึง่เปน็	“สรปุผลการพฒันา” 
ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้”	
 จากปฐมพระราชดำร	ิ“….เรือ่งเดมิเมือ่วนัที	่22	กมุภาพนัธ	์2525	ไปตรวจเขือ่นหว้ยฮอ่งไคร้
ตอนลา่ง	ซึง่สรา้งขึน้สำหรบัชว่ยราษฎรในบรเิวณสหกรณส์นักำแพง		ไดป้รกึษากบันายทนิกร	คมกฤต 
ผู้เชี่ยวชาญปศุสัตว์	 เรื่องลู่ทางที่จะใช้บริเวณเหนือเขื่อนสำหรับการเลี้ยงโคนม	 เขาบอกว่ามีแต่หิน	
อาจเลี้ยงได้สักสองสามตัวเท่านั้น	 ไม่คุ้มค่าลงทุน	ครั้งนั้นได้คิดว่าถ้าได้พื้นที่นั้นมา	จะสามารถ
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ทำให้คนอิจฉาในห้าปี.....”	ถึงวันที่	 11	ธันวาคม	2525	จึงได้มีการขอใช้บริเวณลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้
ทั้งลุ่ม	 เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา	 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ	 8,500	 ไร่	 เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	
เนื่องจากการลักลอบตัดไม้และจากไฟไหม้ป่าและดินนั้นถูกชะล้างเป็นส่วนใหญ่เหลือเป็นหินลูกรัง
และกรวด	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ	 ไดม้พีระราชดำรจิดัตัง้ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร้
อันเนือ่งจากพระราชดำรขิึน้	 เพือ่แสวงหารปูแบบการพฒันาบรเิวณพืน้ทีบ่รเิวณตน้นำ้ลำธารภาคเหนือ
ใหส้มบรูณเ์ปน็หลกั	และปลายทางเปน็การศกึษาดา้นการประมง	ผสมกบัการศกึษาดา้นเกษตรกรรม	
เกษตรอุตสาหกรรม	 ด้านปศุสัตว์และโคนม	 รวมทั้งการตลาด	 เพื่อให้เป็นศูนย์ฯ	 ที่สมบูรณ์แบบ
ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อสนับสนุนงานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 และพัฒนา	 มุ่งสู่การ
ขยายผลสู่เกษตรกรเป้าหมายและราษฎรผู้สนใจ	โดยการสาธิต	ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม	สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน	
 
การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
	 ตลอดระยะเวลา	30	กวา่ปทีีผ่า่นมา	ทางศนูยฯ์	
ได้มุง่เนน้การศกึษาทดลอง	 วจิยั	 ตามแนวพระราชดำริ	
สามารถนำผลงานศึกษา	 ทดลอง	 วิจัย	 ที่ประสบผล
สำเร็จขยายผลสู่ราษฎร	 โดยมุ่งเน้นให้ศูนย์ฯ	 เป็น
แหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และขยายผลไปสู่ราษฎร
ตามแนวพระราชดำริ	 ราษฎรสามารถนำองค์ความรู้
ไปพฒันาอาชพีตลอดจนใชป้ระโยชนใ์นชวีติประจำวนัได้	
โดยมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน	มกีารเพิม่เครอืขา่ย
การขยายผลทัง้ในภาครฐั	และภาคเอกชน	 เปน็ศนูยก์ลาง
แห่งการเรียนรู้และฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริโดย
เฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่สำคัญคือ
รูปแบบของการบริหารของศูนย์ฯ	นั้น	ถือได้ว่าเป็น
ตัวอย่างของการบริหารงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	
การพฒันาแบบบูรณาการ	 (Integrated	 Development)	 โดยเป็นรูปแบบการบริหารที่รวมเอา
กิจกรรมและการดำเนินงานของหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกันเป็นลักษณะ	 “รวมศูนย์”		
เป็นการผสานความร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อให้บริการประชาชน	 โดยปรับลดอัตตวิสัยของ
แต่ละหนว่ยงานซึง่มกัคุน้เคยกบัความเปน็เจา้ของและอำนาจหนา้ทีเ่บด็เสรจ็ของแตล่ะสว่นราชการ	
การจัดรูปแบบการบริหารศูนย์ฯ	 โดยมิได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ	 หากแต่ร่วมมือร่วมใจกัน
ทำงานเพือ่ใหผ้ลประโยชนต์กอยู่แก่ประชาชน	 และมีระบบการบริการที่เรียกว่า	 “ระบบการบรกิาร
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เบด็เสรจ็ทีจ่ดุเดยีว”	(One	stop	services	for	the	farmers)		เกษตรกรและประชาชนผูส้นใจสามารถ
เขา้ไปในศนูยศ์กึษาฯ	 ตามความสะดวกและขอรบับรกิารตัง้แตเ่รือ่งการใชพ้ืน้ทีด่า้นการเกษตร ดา้นนำ้	
ดา้นปา่ไม	้ดา้นเมลด็พนัธุพ์ชื	ดา้นประมง	และอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วกบัวงจรชวีติและการทำมาหากนิ	ตลอด
จนการฝกึอบรมถา่ยทอดองคค์วามรู	้และรบัการสนบัสนนุปจัจยัการผลติ	โดยเสยีเวลาเพยีงครั้งเดียว	
ณ	ที่แห่งเดียว	
	 สำหรับรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	 เริ่มตั้งแต่ทุกหน่วยงานร่วมกันค้นหา
สาเหตขุองปญัหา	รว่มกนักำหนดแผนงาน	สูก่ารนำไปปฏบิตั	ิและรว่มกนัประเมนิผลการดำเนนิงาน	
โดยคำนึงถึงเป้าหมายการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง	 โดยทางศูนย์ได้จัดให้มี
บริการต่างๆ	ดังนี้	
	 1)	การศกึษาดงูานภายในศนูยฯ์	ซึง่ทางศนูยฯ์	ได้จัดทำการสาธิตหรือแปลงสาธิตไว้ภายใน
ศูนย์ฯ	 เพื่อจัดแสดงผลสำเร็จ	กิจกรรมด้านต่าง	ๆ	 ในลักษณะศนูยบ์รกิารเบด็เสรจ็	โดยมเีจา้หนา้ที่
คอยให้คำแนะนำ	 ปรึกษา	 ตอบข้อสงสัย	 และถ่ายทอด
องค์ความรู้ในเรื่องต่าง	 ๆ	 ให้	 รวมทั้งศูนย์ฯ	 ได้จัดเตรียม
วิทยากรที่มีความพร้อมไว้คอยให้บริการนำผู้มาศึกษาดูงาน
เข้าเยีย่มชมกจิกรรมตา่ง	 ๆ	 ของศนูยศ์กึษาฯ	 ตามความสนใจ 
พร้อมทั้งมีเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้แจกจ่ายให้กับ
ผู้สนใจ	โดยจากผลสำรวจพบว่าในปี	2556	มีผู้มาศึกษาดูงาน	
จำนวนทั้งสิ้น	632	คณะ	57,309	คน		
	 2)	 การฝกึอบรมถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละสนบัสนนุปจัจยัการผลติ	 เพือ่ใหผู้ร้บัการฝกึอบรม
ไดรู้	้ ไดเ้หน็	 	 ไดส้มัผสัองคค์วามรูต้า่ง	 ๆ	 อยา่งจรงิจงั	 นำปจัจยัการผลติไปทดลองปฏบิตัเิกดิการเรยีนรู้
จากการปฏบิัติจริง	 จนเกิดความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยนำผลสำเร็จ
จากการศกึษา	ทดลอง	 วจิยั	พฒันาเปน็หลกัสตูรฝกึอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั	ิ โดยมหีนว่ยงาน
ตา่ง	 ๆ	 เขา้มาดำเนนิการรว่มกนัในโดยในป	ี 2556	 มหีลกัสตูรฝกึอบรมทีเ่ปน็ผลสำเรจ็ทีโ่ดดเดน่ของ
ศนูยฯ์	จำนวน	20	หลกัสตูร	และหลกัสตูรทัว่ไป	จำนวน	33	หลกัสตูร	และมผีูเ้ขา้รบับรกิารขอเขา้รบั
การฝกึอบรมถา่ยทอดองคค์วามรู	้จำนวนทัง้สิน้	10,166	คน 
	 3)	การเผยแพร่องค์ความรู้	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการจากศูนย์ศึกษาฯ	และ
รบัลงทะเบยีนฝกึอบรมผา่นเวป็ไซตข์องศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไครฯ้	(www.hongkhrai	.com)	 

	 4)	 การเผยแพรอ่งคค์วามรู	้ และประชาสมัพนัธช์อ่งทาง		
การเข้าร่วมโครงการขยายผล	 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง	
ครอบคลุมพื้นที่	 8	 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	 รายการใต้ร่ม
พระบารมีที่ห้วยฮ่องไคร้	รวม	3	สถานีวิทยุกระจายเสียง	ได้แก่	
สถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ (มก.เชยีงใหม)่ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	(สวท.เชียงใหม่)	และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้	
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	 5)	 การเผยแพร่องค์ความรู้	 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าร่วมโครงการขยายผลและ
การเข้ารบับรกิารจากศนูยฯ์	 ดว้ยวธิกีารจดัแสดงนทิรรศการรว่มกบัหนว่ยงานในพืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม่
และจงัหวดัตา่ง	ๆ	เพือ่เปน็การใหบ้รกิารประชาชนเคลือ่นที	่ประกอบดว้ย	การจดันทิรรศการ	การแนะนำ
หลักสูตรฝึกอบรม	 ใหอ้งคค์วามรูด้า้นตา่ง	 ๆ	 ตลอดจนแนะนำชอ่งทางการเขา้รว่มโครงการขยายผล
ศูนย์ฯ	การรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้ารับฝึกอบรม	
	 6)	 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
อาท	ิ โครงการอำเภอยิม้เคลือ่นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอดอยสะเกด็	 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลช้างเผือก	 อำเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยจัดกิจกรรม
แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมและรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม	 ตลอดจนการถ่ายทององค์
ความรู้	 สาธิต	 และฝึกปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น	 เช่น	 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ	 การขยายพันธุ์พืช	
และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า	เป็นต้น 
 7)	 การใหบ้รกิารเปน็แหลง่เรยีนรู	้ และฝกึประสบการณว์ชิาชพีใหก้บันสิติ	 นกัศกึษา	 ทัง้ระดบั 
ประกาศนียบัติวิชาชีพ	และระดับอุดมศึกษา	ได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมดา้นตา่ง	ๆ	
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาวชิา	โดยในป	ี2556	มนีกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาตา่ง	ๆ	เขา้มาเรยีนรู้	จำนวน
ทั้งสิ้น	17	สถาบัน	96	คน		

ต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม:แนวทาง
การพัฒนาสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
 ภายใตเ้ปา้หมายสงูสดุในการเปน็พพิธิภณัฑธ์รรมชาตทิีม่ชีวีติ	ตน้ทางเปน็ปา่ไม	้ปลายทางเปน็
ประมง	ระหวา่งทางเปน็เกษตรกรรม	เพือ่นำไปขยายผลสูป่ระชาชนอยา่งยัง่ยนื	ตามแนวปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 จึงได้มี
การบูรณาการการทำงานระหว่าง	11	หน่วยงาน	ได้แก่		
	 1)	กรมชลประทาน		
	 2)	กรมป่าไม้		
	 3)	กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช		
	 4)	กรมพัฒนาที่ดิน		
	 5)	กรมปศุสัตว์		
	 6)	กรมประมง		
	 7)	กรมวิชาการเกษตร		
	 8)	กรมส่งเสริมการเกษตร		
	 9)	กรมการข้าว		
	 10)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
	 11)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
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	 รูปแบบการบริหารงานมีคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ฯ	 ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม	
กำกับ	 ดูแล	 ประสานดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทของศูนย์ฯ 
ตลอดจนกำกับดูแลการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของแผนแม่บท	
และจัดทำงบประมาณเสนอขออนุมัติงบประมาณประจำปี	 และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง	ๆ	
ที่ปฏิบัตงิานศนูยฯ์	นอกจากนีย้งัมคีณะทำงานโครงการศนูยฯ์	ซึง่มหีนา้ทีบ่รหิารงานภายศนูยฯ์	รว่มกนั
ดำเนินงานการบริหารงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริ	
	 ผลจากการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพตามแนวพระราชดำริจากศูนย์ฯ	 สู่ชุมชน	 ชว่ยให้
เกษตรกรไดร้บัความสะดวก	 ประหยดัทัง้เวลา	 ค่าใช้จ่าย
ในคราวเดยีวกนั	 รวมทัง้สรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัเกษตรกร	
เป็นการสร้างโอกาสในการ	ทำมาหากิน	สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และเป็นการสร้างรายได้	 ลดรายจ่ายที่ยั่งยืน	
นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดเกษตรกรตัวอย่างที่ได้รับ
การคัดเลือกจากเกษตรกรผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์
ศึกษาฯ	 ในกิจกรรมด้านต่าง	ๆ	ที่ดำเนินกิจกรรมได้ดี	 มีความต่อเนื่อง	 สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับชุมชน	ตลอดจนชว่ยใหเ้กดิการบรหิารงานแบบบรูณาการ	ทกุหนว่ยงานรว่มกนัปฏบิตังิานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
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การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ขอนแก่น
กรมพัฒนาที่ดิน

 
 “การพัฒนาข้าวดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม เป็นการทำงานภายใต้การบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา โดย
จุดมุ่งหมายเพือ่ใหเ้กษตรกรทีอ่ยูใ่นพืน้ทีด่นิเคม็ไดม้คีวามรู ้ ความสามารถในการผลติขา้วดนิเค็ม 
และมีการพัฒนาผลติภณัฑข์า้วดนิเคม็ใหม้คีณุคา่ และมคีณุภาพยิง่ขึน้ เปน็การเพิม่มลูคา่ผลผลติ 
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น และเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มมีความยั่งยืน 
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้” 
 
การผลิตข้าวดินเค็ม...โจทย์ที่ท้าทาย
	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ประมาณ	 107	 ล้านไร่	 มีพื้นที่การทำนามากที่สุดใน
ประเทศไทย	 แต่ผลผลิตต่อไร่ต่ำ	 เพราะดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ	 และมีปริมาณธาตุอาหาร
ในดินต่ำ	 สูญเสียอินทรียวัตถุไปได้ง่าย	 ทั้งนี้
เนื่องจากพืน้ทีเ่พาะปลกูมกัประสบปญัหาดนิเค็ม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลิตผล
ของพืช		

	 ตำบลเมืองเพีย	 อำเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าไปแก้ปัญหา
ดินเค็มของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	 5	 โดยมีโครงการนำร่องในปี	 พ.ศ.2543	 เริ่มจากการฟื้นฟู
พื้นที่เพียง	 500	 ไร่	 และต่อมาในปี	 พ.ศ.2544-2552	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินงาน
เพิ่มขึ้นเป็นปีละ	 1,000	 ไร่	 ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ	
ซ่ึงได้รับความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เนื่องจากเกษตรกรเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญ	
จนถึงปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้รับเพิ่มงบประมาณจากปีละ	 1,000	 ไร่	 เป็น	 7,000	 ไร่	 โดยมีการ
ทำงานแบบบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก	
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จากการทดลอง...สู่การปฏิบัติจริง
	 กรมพัฒนาที่ดิน	 มีหนา้ที่ในการศึกษาและพัฒนาวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน	 ตลอดจนการ
ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร	
	 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	5	ขอนแก่น	กรมพัฒนาที่ดิน	จึงได้ทำการสำรวจและวิเคราะห์
ปัญหาดินเค็มซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของตำบลเมืองเพีย	 ในสภาพพื้นที่จริง	 พิจารณาการฟื้นฟู

ปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม	 การผลิตข้าวดินเค็มว่า
สามารถทำการเกษตรบนพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัการปรบัปรุง
บำรุงดินและผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นหรือไม่	 จากนั้น
จึงจัดให้มีการคัดเลือกและอบรมเกษตรกรเพื่อ
ผลิตข้าวหอมดินเค็ม	 โดยให้ความรู้แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับการผลิตข้าวดินเค็ม	 เพื่อให้เกษตรกร
ได้รบัความรู้ต่างๆ	 ในการเพิ่มคุณภาพผลลิต
ข้าวดินเค็ม	 แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม	 เพื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มมีผลผลิตและมีคุณภาพ

ที่ดี	ซึ่งพันธุ์ข้าวทนเค็มที่เหมาะสม	คือ	พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	105		พันธุ์	กข	6	และพันธุ์	กข	15		
อยา่งไรก็ตาม	 การที่ผลผลิตข้าวยังขายได้ในราคาทั่วไป	 ซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนและความเสี่ยง
ต่อการปลูกข้าวเพื่อจำหน่าย	 ทำให้ต้องมีการจัดหาตลาดรับซื้อแน่นอน	 ในราคายุติธรรม	 โดย
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	5	ขอนแก่น	ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือซีเมนต์ไทย	(SCG)	
ในการสนับสนุนและดูแลด้านการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มที่เกษตรกรผลิตได้	จึงทำให้
สามารถให้บริการเกษตรกรได้อย่างครบวงจร	 โดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการปลูกข้าวบนพื้นที่ดินเค็ม	จะมี
การปรับรูปแปลงนาตามแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	 การปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อการปรบัปรงุบำรงุดนิ	
การคดัเลอืกเมลด็	จะแนะนำใหเ้กษตรกรคดัเลอืกเมลด็ทีไ่มม่สีิง่เจอืปน	การดแูลรกัษาตลอดระยะเวลา
ที่ข้าวเจริญเติบโตจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต	 การจัดการพื้นที่เพาะปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าว	
การตากรวงข้าวเพื่อการลดความชื้น	การนวดสีโรงสีขนาดเล็ก	 (ไม่ขัดขาว)	 เพื่อไม่ให้ข้าวดินเค็ม
ที่เกษตรกรผลิตไม่มีสารเคมีเจือปน	มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	การบรรจุถุงสูญญากาศ	และการ
ส่งตลาดตามสั่ง	
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แผนผังระบบการปฏิบัติงานใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การผลิตข้าวดินเค็ม...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร

 ภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มได้มีความรู้	 ความสามารถในการ
ผลติขา้วดนิเคม็	และมกีารพฒันาผลติภณัฑข์า้วดนิเคม็ใหม้คีณุคา่และมคีณุภาพยิง่ขึน้	เพือ่เพิม่มลูคา่ 
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น		และเพือ่ใหก้ารฟืน้ฟพูืน้ทีด่นิเคม็มคีวามยัง่ยนื	เกษตรกร
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้	สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต	5	ขอนแก่น	กรมพัฒนาที่ดิน	
ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคท้องถิ่น	ภาคประชาชน	และ
สถาบันการศึกษา	ดังนี้		
	 1)	 ร่วมกบัหนว่ยงานสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ (สวทช.)	 ในการ
ให้ความรู้แก่ เกษตรกรในด้านการเพิ่มคุณภาพ
ของข้าว	 แปรรูปข้าวดินเค็ม	 โดยมีต้นทุนต่ำแต่
มลูคา่สงู 
	 2)	 รว่มกบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ (มก.)	
ในการวเิคราะห์ความหอมของขา้ว	 ซึง่เปน็ผลติภณัฑ์
ข้าวแห่งเดียวที่ได้รับการวิเคราะห์ข้าวหอมจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	 3)	 ร่วมกับงานหน่วยงานเครือซีเมนต์ไทย	
(SCG)	ในด้านการทำการตลาด	และการวางจำหน่ายสินค้าข้าวดินเค็มในท้องตลาด	
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	 4)	 ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล	 (อบต.)	 ในการสนับสนุนให้มีการจัดการ
อบรมและการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ร่วมกับเกษตรกร	
	 5)	 ร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในด้านการเพิ่มผลผลิตข้าวหอม	 ให้เกษตรกรสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ทั้งนี้	 กรมพัฒนาที่ดินทำหน้าที่ในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ดิน
เค็มได้ร่วมกันทำกิจกรรมการฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นทีด่นิเคม็อยา่งเปน็รปูธรรม	 และใหเ้กษตรกร
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการพฒันาพืน้ทีด่นิเค็ม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้พื้นที่ดินเค็ม
เป็นหลัก	 ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การดำเนนิการ	เพือ่ใหเ้กดิการขยายผลองคค์วามรู้
ดา้นการแกป้ญัหาดินเค็มเป็นไปอย่างกว้างขวาง	

  
	 ผลจากการดำเนนิการชว่ยใหก้ลุม่เกษตรกร	 ไดร้บัความรูใ้นการผลติขา้วดนิเคม็	 เกษตรกรมี
ความมั่นใจและมีความมั่นคงในอาชีพการทำนา	 สร้างความยั่งยืน	 และสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่
ดินเค็มในจังหวัดอื่น	ๆ	ได้แก่	จังหวัดกาฬสินธุ์	และจังหวัดอุดรธานี		นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภค	
ได้รับสินค้าตรงตามความต้องการและมีมาตรฐาน	 ผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็มไม่มีสารเคมีเนื่องจากไม่มี
การขัดขาว	จึงทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ข้าวดินเค็ม	
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การฝึกอบรมทักษะคนตาบอดในบริบทพื้นที่

สถานการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้

โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาส
 
 “การให้บริการฝึกทักษะทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation and Mobility) ใช้หลักแนวคิดการเข้าถึงชุมชนที่คนตาบอดอาศัยและ
ใช้บริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และแหล่งฝึก สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติให้คน
ตาบอดสามารถพึ่งพาตนเองและประกอบอาชีพได้ โดยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้รับการฝึกทักษะ” 
 
คนตาบอดกับปัญหาความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
	 ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดทิศทางการสนับสนุนงบประมาณ
การดแูลแกค่นพกิารทกุประเภท	 ซึง่คนพิการทางการมองเห็นที่เป็นคนตาบอดและสายตาเลอืนราง
จงึถกูกำหนดใหเ้ปน็กลุม่เปา้หมายทีส่ำคญัตอ่การฟืน้ฟทูกัษะทางการทำความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม
และการเคลื่อนไหว	(Orientation	&	Mobility	 :	O&M)	มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอด
ที่ผ่านการฝึกทักษะดังกล่าวได้สามารถพึ่งพาตนเองต่อการทำกิจวัตรประจำวัน	การเดินทางไปยัง
ทีต่า่ง	ๆ	ดว้ยตนเองโดยใชไ้มเ้ทา้ขาว	และการประกอบอาชพี
ตามศักยภาพของตนเองได้	 โดยได้กำหนดให้โรงพยาบาล
จังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่จัดบริการฟื้นฟูทักษะดังกล่าวให้แก่
คนพกิารทางการมองเหน็	 โดยการนำคนตาบอดและสายตา
เลื่อนรางมารับการฝึกทักษะ	
	 สำหรับการให้บริการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	
พบว่าจากข้อมูลคนจดทะเบียนคนพิการ	 ณ	 วันที่	 31 
มีนาคม	 2552	 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุยจ์งัหวดันราธวิาส	 มคีนพกิารทางการมองเหน็จำนวนทัง้สิน้	 2,719	 คน	 ซ่ึงพบว่า
มากกว่าร้อยละ	 95	 ของคนพิการตาบอดไม่สามารถช่วยเหลือ	 ตนเองต่อการทำกิจวัตร
ประจำวัน	 ตลอดจนไม่สามารถเดินทางไปยังที่ต่าง	 ๆ	 ได้	 นอกจากนั้นยังพบว่า	 การให้บริการ
ฝึกทักษะดังกล่าวจากหน่วยงานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ที่กำหนดเนื่องจากสาเหตุหลายประการ	อาทิ	
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	 •	คนพิการทางการมองเห็นไม่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมในสถานที่	ๆ	หน่วยบริการ			
กำหนดขึ้น	เนื่องจากระยะทางที่ไกล	และระยะเวลาเดินทางยาวนาน	
	 •	ระยะเวลาในการฝึกอบรมยาวนาน	(จำนวน	20	วัน	ต่อ	หลักสูตรการเรียน)	ญาติและ				
ผู้ดูแลมีความวิตกกังวล	เนื่องจากต้องหารายได้ในครอบครัว	
	 •	บุคลากรที่เป็นครูฝึกทักษะ	O&M	ไม่สามารถออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน	ส่วนหนึ่งมี	
ความวิตกกังวลกับความไม่ปลอดภัย	
	 •	สถานการณ์การความไม่สงบภาคใต้	ทำให้ความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคีที่	
เกี่ยวข้องยังมีน้อย	
 
แนวคิดเข้าใจเข้าถึงร่วมพัฒนากับการฝึกทักษะO&M
	 ในปีงบประมาณ	 2555	 โรงพยาบาลตากใบ	 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัด
นราธิวาส	 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม
ทักษะทางการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลือ่นไหว	 (Orientation	 &	 Mobility	 :	 O&M)	 ในคนพิการ
ทางการมองเห็น	 โดยใช้กลยุทธ์	 เข้าถึง..	 เข้าใจ.. 
ร่วมพัฒนา	 ปรับรูปแบบเป็นการสร้างทีมบุคลากรครูฝึกที่มี
จิตอาสา	ที่ผ่านการอบรมทักษะครูฝึก	O&M	จากวิทยาลัย
ราชสุดา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และการดึงภาคีในพื้นที่	 ๆ	

คนพิการอยู่เข้ามาเป็นทีมที่มีบทบาทเป็นผู้เอื้ออำนวยให้คนพิการทางการมองเห็นได้เข้าถึงการ
ฝึกทักษะครบตามระยะเวลา	 และในขณะเดียวกันการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้กระชับ
ลดระยะเวลาให้สั้นลง	และใช้ฐานของชุมชนเป็นแหล่งฝึกทักษะเพื่อให้คนพิการได้เรียนรู้ได้อย่าง
รวดเร็วและนำไปใช้ได้จริง	
 จากกลยทุธ์	 เข้าถึง..เข้าใจ..ร่วมพัฒนา	 โรงพยาบาลตากใบได้ดำเนินการปรับปรงุรปูแบบ

การให้บริการ	กล่าวคือ		
เข้าถึง: จากรูปแบบเดิมของการให้บริการใช้โรงพยาบาล
เป็นฐานแหล่งฝึกอบรม	 ปรับเปลี่ยนเป็นเข้าถึงชุมชนที่
คนตาบอดอยู่อาศัยและใช้บริบทของชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้และแหล่งฝึก	
เข้าใจ:	 สร้างความเข้าใจแก่คนตาบอด	 ผู้ดูแล	 ญาติ	 และ
คนในชุมชนที่คนตาบอดอยู่อาศัย	 ให้รับรู้เข้าใจและปรับ

ทัศนคตติอ่คนพกิารตาบอดวา่มคีวามสามารถพึง่พาตนเองได้	 เดินทางไปไหนได้ด้วยตนเอง	 และ
สามารถประกอบอาชีพได้	 หากได้รับการฝึกอบรมทักษะ	 O&M	 จากวิทยากรครูฝึกครบตาม
หลักสูตรที่กำหนด	
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ร่วมพัฒนา:
	 1)	ทีมครูฝึกที่มีจิตสาธารณะ	ความกล้าหาญต่อการออกให้บริการเชิงรุกนอกพื้นที ่
สถานการณ์ความไม่สงบ	ในจังหวัดนราธิวาส	
	 2)	การสนับสนุนและเอื้ออำนวยของโรงพยาบาลตากใบ	และอนุญาตให้บุคลากรออก	
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สนับสนุนยานพาหนะ	เพื่อให้เข้าถึงยังชุมชน	
 3)	พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหล้ดระยะเวลาจากเดมิ	20	วนั	(160	ชัว่โมง)	เปน็	10	วนั  
(80	ชัว่โมง)	และลดระยะเวลาการเดนิทาง	จากมากกวา่	1	ชัว่โมงเปน็	นอ้ยกวา่	20	นาที	ส่งผลต่อ
การลดภาระค่าใช้จ่าย	
	 4)	พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคีภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่	ได้แก่	
รพช.	 สสอ.	 รพ.สต.	 อบต.	 และ	 อสม.	 ผูน้ำชมุชน	 สง่ผลใหค้นตาบอดเขา้รบับรกิาร	 ครบระยะเวลา
ตามหลักสูตร	


แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัติงานใหม่


แผนผังระบบการปฏิบัติงานเดิม
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แผนผังระบบการปฏิบัติงานใหม่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายใต้จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสายตาให้ดีขึ้น	 โรงพยาบาล
ตากใบได้บูรณาการทำงานในการให้บริการฝึกทักษะทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื่อนไหว	(Orientation	and	mobility)	โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้	(CB	O&M)	โดยมี
หน่วยงานที่เข้าร่วมคือ			
	 1)	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	(พมจ)	ในบทบาทนายทะเบียนที่รับ	
การขึ้นทะเบียนคนพิการทุกประเภทดังนั้นจึงต้องเอื้อต่อการสนับสนุนข้อมูลคนพิการทางการ
มองเห็น	
	 2)	องคก์รสว่นทอ้งถิน่	(อบต.	เทศบาล)	ให้การสนับสนุนระบบนำส่งคนพิการมารับบริการ 
ฝกึทกัษะO&M 
	 3)	สำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตสินบัสนุนงบประมาณและสนบัสนนุขอ้มลูความรู้	
ทางวิชาการให้แก่ทีมวิทยากร	 ตลอดจนการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทใน
แต่ละพื้นที่	
	 4)	บุคลากรสาธารณสุข	ในรพช.	สสอ.	และ	รพ.สต.	อสม.	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายใน 
ที่นั้นนำไปสู่กระบวนการฝึกทักษะO&Mและติดตามการประเมินผล	
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	 5)	ผู้บริหาร	ได้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล	สาธารณสุขจังหวัด	มีบทบาทในการกำหนด			
ทีมทางนโยบายการให้บริการที่สอดคล้องกับบริบทของคนพิการในพื้นที่	 เช่น	 การเอื้อใหท้มีวทิยา
ออกปฏบิตังิานในพืน้ที	่การกำหนดเปน็นโยบายการดำเนนิงานของโรงพยาบาล	
 
	 ทัง้นี	้ โรงพยาบาลตากใบไดท้ำการสนบัสนนุบคุลากรโดยการคดัเลอืกพยาบาลทีม่จีติสาธารณ
ในโรงพยาบาล	ไปรับการฝึกอบรมครูฝึกสอนทักษะ	O&M	ที่วิทยาลัยราชสุดา	มหาวิทยาลัยมหดิล	
สนบัสนนุยานพาหนะในการเดนิทางเพือ่ออกใหบ้รกิารเชงิรกุในทกุ	ๆ	พืน้ทีข่องจงัหวดันราธวิาส	และ
การตดิตามประเมินผลเยี่ยมบ้านหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม	 สนับสนุนให้บุคลากรออกปฏิบัติงาน
นอกพืน้ทีข่องโรงพยาบาลตากใบ	ตามหลกัสตูรการอบรม	และประสานงานและประชาสมัพนัธโ์ครงการ	
O&M	แกส่ว่นราชการตา่ง	ๆ	ในจงัหวดันราธวิาสใหร้บัทราบการดำเนนิงานโครงการ	
	 การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจะช่วยให้คนพิการทางการมองเห็นสามารถพึ่งพา
ตนเองได	้ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้	 ชว่ยยกระดบัมาตรฐานของระบบการใหบ้รกิาร
จากชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ส่งต่อการเข้าถึงของ
ผูบ้ริการที่เพิ่มขึ้น	 ลดระยะเวลาการเดินทางมารับ
บรกิารและประหยัดค่าใช่จ่ายในการรับบรกิาร	 ชว่ย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีในพื้นที่นั้นเกี่ยวข้อง	
และช่วยเพิ่มความไว้วางใจระหว่างกลุ่มคนตาบอด	
ประชาชนในพืน้ที	่ ผูด้แูล	 กบัเจา้หนา้ทีภ่าครฐัทำให้
ความสนัตสิขุเกดิขึน้ทา่มกลางภาวะวกิฤตสิถานการณ์
ความไมส่งบ	
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การพัฒนางานบริการบำบัดรักษายาเสพติด



โรงพยาบาลชุมแพจังหวัดขอนแก่น
 
 “คลนิกิสขีาวโรงพยาบาลชมุแพเปน็สถานพยาบาลทีผ่า่นการพฒันาคณุภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาลบำบดัรกัษาและฟืน้ฟผููเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิจากสถาบนัรบัรองคณุภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลและสถาบันธัญญารักษ์ตั้งแต่ปี 2549 และได้ขยายสถานบำบัดรักษายาเสพติด 
บุหรี่ สุรา ลงไปในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวน 19 แห่ง เพื่อให้ผู้ใช้
บริการสะดวก สบาย เกดิความพงึพอใจในการบรกิารตัง้แตป่ ี 2550 เปน็ตน้มา เปน็ตน้แบบ
ด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่นและเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร” 
 
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในอำเภอชุมแพ
 ในปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงและภัยคุกคามของยาเสพติดทุกชนิดในประเทศไทย
เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ	เป็นปัญหาระดับประเทศ	รัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วนแห่งชาติให้
ทกุจงัหวดัดำเนนิการตามแผนงานและประกาศเปน็นโยบายเรง่ดว่น	 อำเภอชมุแพ	 จงัหวดัขอนแก่น	
ก็เปน็อกีสว่นหนึง่ของประเทศไทยเปน็พืน้ทีส่ชีมพ	ู ทีม่กีารคกุคามของยาเสพตดิเพราะมภีมูปิระเทศ
เป็นเทือกเขาติดต่อกับหลายจังหวัด	 เช่น	 อ.ภูเขียว	 อ.คอนสาร	 จ.ชัยภูมิ	 อ.ภูกระดึง	 จ.เลย		
อ.หล่มสัก	จ.เพชรบูรณ์		อ.สีชมพู	อ.ภูผาม่าน	อ.หนองเรือ	อ.ภูเวียง	อ.หนองนาคำ	จ.ขอนแก่น	
ยาเสพติดที่คุกคามมากที่สุดในปัจจุบัน	 คือ	 ยาบ้า	 กัญชา	 ยาไอซ์	 กระท่อม	 สารระเหย	 และ	
4X100	 ตามลำดับ	 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการขยายตัวของยาเสพติดในอำเภอชุมแพ	 คือ	 ความเจริญ
ด้านเศรษฐกิจ	 การเพิ่มของประชาชนอย่างรวดเร็ว	 มีประชากรอพยพเข้ามาอยู่ในอำเภอชุมแพ
อย่างรวดเร็ว	 และทำให้มีการระบาดของยาเสพติดอย่างรวดเร็วเช่นกัน	 เดิมทีการแก้ไขปัญหา
การป้องกัน	 การปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด	 ต่างคนต่างทำกับหลาย	 ๆ	 กระทรวง	
ทำให้ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	ขาดตัวชี้วัดชัดเจนในแต่ละกระทรวง		

รปูแบบของการบรูณาการหนว่ยงานตา่งๆเพือ่รว่มแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
 โรงพยาบาลชุมแพได้เล็งเห็นปัญหาในการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดที่ต้องมี
การบูรณาการแบบสหวิชาชีพและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน	
ประหยัดงบประมาณ	 จงึไดห้ารอืในทีป่ระชมุระดบัอำเภอแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบใหม	่ และมีการประชมุ
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วางแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยศูนย์
ปฏบิตักิารพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิอำเภอชมุแพ	
โรงพยาบาลชมุแพ	สาธารณสขุอำเภอชมุแพ	โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตำบลทกุแหง่	 สถานีตำรวจภูธรชุมแพ	
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมและมัธยมขยายโอกาส
จำนวน	28	แห่ง	หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง	

	 โดยการดำเนินการนั้น	 เริ่มตั้งแต่การประชุม	วางแผนงานคณะทำงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	การให้ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและคณะทำงาน	การสร้างและทบทวนการใช้เครื่องมือ
ในการคัดกรองและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการคัดกรอง	 การสร้างแกนนำใน
ชุมชน	 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทุกหน่วยงานในอำเภอชุมแพ	 จัดสื่อประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในพื้นที่	 การดำเนินการคัดกรองและ
การบำบัดรักษาโดยจัดให้มีการเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม	ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหาร
และนักเรียน	และบำบัดรักษาที่คลินิกสีขาวโรงพยาบาลชุมแพโดยใช้	Matrix	 Program	 ในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ/	เอกชน	/สถานประกอบการ	
 ในปจัจบุนัจงึไดม้กีารวางแผนงาน	แผนเงนิ	แผนคน	ชดัเจน	มกีารบรูณาการทัง้	3	แผนงาน 
โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอชุมแพ	 ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมแพ	
สาธารณสุขอำเภอชุมแพ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง	สถานีตำรวจภูธรชุมแพ	
ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนมธัยมทกุแหง่	หวัหนา้สว่นราชการทกุแหง่	ไดป้ระชมุวางแผนการคดักรองผูป้ว่ย
ยาเสพตดิทัง้ในระบบ	และนอกระบบ	คอื	มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการคดักรอง	คน้หาผูป้ว่ยยาเสพตดิ
ในแต่ละตำบล	 ประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน	 ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านเป็น
กรรมการ	 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นเลขานุการ	 ทั้ง	 12	 ตำบล	 5	 เทศบาล	
สำหรับด้านการบำบัดรักษายาเสพติดมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพเป็นประธาน	 สาธารณสุข
อำเภอชุมแพเป็นรองประธาน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นกรรมการ	
เจ้าหน้าที่ตำรวจ	 หัวหน้างานบำบัดรักษายาเสพติดเป็นเลขานุการ	 ด้านการปราบปรามยาเสพติด	
มีผู้กำกับการตำรวจภูธรชุมแพเป็นประธาน	 สถานีตำรวจภูธรชุมแพเป็นผู้รับผิดชอบและมีตำรวจ
บ้านแต่ละหมู่บ้านคอยสอดส่องดูแล	ช่วยเหลือและนำผู้เสพ	ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา	
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กระบวนการหลักของการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดการคัดกรองในระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษา
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กระบวนการหลักของการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนอกระบบในการตรวจเลือกทหารเกณฑ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบูรณาการเพื่อสร้างความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
 การดำเนินงานด้วยการบูรณาการดังกล่าวส่งผลให้เกดชุมชนมีส่วนร่วม	 มีอาสาสมัคร
สาธารณสขุเชีย่วชาญดา้นการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิทัง้ในระดบัชมุชน	 และระดบัประเทศ	 มจีติอาสา
สาขายาเสพติดในโรงพยาบาลชุมแพ	และในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบลทุกแห่ง	มีการจัดตั้ง 
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน	ในโรงเรียน	และในสถานประกอบการ	จำนวน	11	แห่ง	และมีเยาวชน
ต้นแบบเกง่และด	ีTo	Be	Number	One	Idol	ระดับประเทศ	โดยการบรูณาการในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 มีผลในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก	 เป็นการเกื้อกูลกันทั้งทรัพยากรบุคคล	 และ
งบประมาณ	 ได้อย่างมีคุณภาพ	 เปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	 ได้รับการบำบัดรักษา
อย่างถูกต้อง	และมีทรรศนะคติที่ดีในการดำรงชีวิตพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคม 
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2557
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อุปกรณ์ช่วยพ่นยาท่ีสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเอง

(DIYSPACER)

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 
 “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุแก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยการพัฒนานวัตกรรม DIY Spacer จะช่วยให้ผู้ป่วย
ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วย
มีโอกาสที่จะหายหรือทุเลาจากโรคหืดได้มากขึ้น”  
 
ปญัหาของอปุกรณพ์น่ยารกัษาโรคหดื
 เนื่องจากปัจจุบัน	 จำนวนผู้ป่วยโรคหืดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 และส่วนใหญ่พบในเด็ก
และผู้สูงอายุซึ่งต้องใช้อุปกรณ์พ่นยาชนิด	 Meter-dose-inhaler	 (MDI)	 โดยอุปกรณ์พ่นยาชนิดนี้
ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการกดยาพร้อมจังหวะหายใจเข้าและกลั้นหายใจทำให้พ่นยาก

ในเด็กและผู้สูงอายุ	 ดังนั้นจึงต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมเพื่อ
ช่วยให้พ่นยาง่ายขึ้น	 โดยผู้ป่วยไม่ต้องกลั้นหายใจและ
ไม่จำเป็นต้องกดยาพร้อมหายใจเข้า	 อุปกรณ์ช่วยพ่นยาชนิด
นี้	 เรียกว่า	spacer	ซึ่งคุณสมบัติของ	 spacer	ที่ดีประกอบ
ด้วยหน้ากากที่แนบหน้า	 และมีลิ้นปิดเปิดตามการหายใจ	
อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้าง
แพงและตอ้งนำเขา้จากตา่งประเทศ	 เปน็ทีม่าของความพยายาม
ในการประดิษฐ์และพัฒนา	 spacer	 ในประเทศเพื่อให้
มีราคาลดลงสำหรับคนไทย	
 

DIYSpacerนวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
 จากแนวคิดที่ต้องการทำอุปกรณ์พ่นยาที่สามารถทำได้ง่ายด้วยตนเองและต้นทุนต่ำ	
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต	ิโดย	รศ.พญ.อรพรรณ	โพชนกุลู	จงึไดร้เิริม่ทำ	spacer	ขึน้มา
โดยใชอ้ปุกรณ์ที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนและท้องตลาด	 เช่น	 ขวดน้ำ	 ไซฟอนปั๊ม	 เป็นต้น	 และ
ตั้งชื่อว่า	TU	(Thammasat	University)	spacer	หลงัจากนัน้จงึไดน้ำไปใชก้บัผูป้ว่ยในโรงพยาบาล
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ธรรมศาสตรแ์ละใกลเ้คยีงพบวา่ใชไ้ดผ้ลดรีะดบัหนึง่	และผลงานชิน้นีไ้ดน้ำไปประกวดในงานประชมุ
วชิาการระดบัชาต	ิ มหาวทิยาลยัทกัษณิได้รางวัลประเภทนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
หลงัจากนัน้จงึเปลีย่นชือ่เปน็	 DIY	 (Do-It-Yourself)	 spacer	 เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น	 และได้
นำไปประกวดในงาน	 Seoul	 International	 Innovation	 Fair	 2012	 ที่เกาหลีแต่เนื่องจาก
อุปกรณ์พ่นยานี้ยังมีปัญหาเรื่องความคงทนของข้อต่อซึ่งใช้กาวร้อนเป็นส่วนประกอบ	 จึงได้พัฒนา
วิธีการผลิตให้คงทนขึ้นโดยไม่ต้องใช้กาวแต่ใช้การหมุนเกลียวซึ่งผลิตจากไซฟอนปั้มเป็นข้อต่อ
แทนใช้กาวร้อน	 และมีการทำ	 Safety	 filter	 โดยเย็บจากด้าย	 เพื่อป้องกันการหลุดของลิ้นวาล์ว
ปิดเปิด	 โดยใช้เวลาพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา	 4	 ปี	 จนได้ชิ้นงานในปัจจุบัน	 ซึ่งได้นำไป
ประกวดที่กรุงเจนวีา	 สมาพันธรัฐสวิสและได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ	 และรางวัลพิเศษ
ในการพฒันาคณุภาพชวีติและครอบครวัจากประเทศไตว้นั	 และลา่สดุไดร้บัรางวลัประเภท	 นวัตกรรม
ดีเด่น	จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	ปี	2557	
 ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้มี
การสร้างงานวิจัยเพื่อรองรับประสิทธิภาพของนวัตกรรม	 DIY	
spacer	 พร้อมๆ	 กับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างโดย
การสรา้งเครือข่าย	 อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์
ทั่วประเทศ	 และประชาชนมีการกระจายไปตามพื้นที่ต่าง	 ๆ	
เพื่อใหผู้ป้ว่ยเขา้ถงึไมว่า่จะเปน็โรงพยาบาลเครอืขา่ย	 ชมุชนตา่ง	 ๆ 

ให้เข้ามามีส่วนร่วม	 ตลอดจนการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน	
โดยการจดัโครงการบรกิารสงัคม	 ประดษิฐ์	 DIY	 spacer	 แจกฟรีให้กับผู้ป่วยโรคหืดทั่วประเทศ	
นอกจากนี้ไดม้ีเหล่าจิตอาสาจากหลายหน่วยงานรวมตัวกันและช่วยในการผลิต	 DIY	 Spacer	
จำนวนมากและได้มกีารเดนิสายออกนำเสนอจดังานในการแสดงสนิคา้ตา่ง	 ๆ	 เพือ่เปน็การเผยแพร่
ทั้งในเว็บไซต์และสื่อวารสาร	 ๆ	 ของโรงพยาบาล	 โดยทีมชมรมโรคหืดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรม	
	 สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยโรคหืด	 ซึ่งผู้ป่วย	 ผู้ดูแลและคนทั่วไป	
สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองจากชิ้นส่วนที่มีอยู่ในครัวเรือนทั่วไปให้เป็นเครื่องมือแพทย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยอุปกรณ์นี้มีความพิเศษแตกต่างจากอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่ทำเองได้โดยทั่วไป	 คือ	
มีการควบคุมทิศทางการไหลของการหายใจเพื่อสูดละอองยา	 	ทำให้การพ่นยามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น	 อุปกรณ์ช่วยพ่นยาแบบทำได้ด้วยตนเองนี้มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับอุปกรณ์ช่วยพ่นยาที่
นำเข้าจากต่างประเทศ	
	 โดยอุปกรณ์ดังกล่าว	 มีส่วนประกอบหลัก	 คือ	 ล้ิน
ควบคุมทิศทางการหายใจ	 นอกจากนี้ยังปรับให้ส่วนมีส่มัผสั
กบัหนา้ของผูป้ว่ยใหม้คีวามออ่นนุ่มมากขึ้นโดยใช้ท่อลมซิลิโคน
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หรอืสายยางหุม้ใหผู้ป้่วยไม่รู้สึกระคายเคือง	 หรือ	 บาดหน้าจากขอบกรวยของอุปกรณ์ช่วยพ่นยา	
พร้อมทั้งสามารถปรับแต่งขนาดของกรวยให้กระชับกับใบหน้าของผู้ป่วยตามขนาดได้ตามความ
ต้องการ	 วิธีการประดิษฐ์อปุกรณช์ว่ยพน่ยานีผู้ป้กครอง	 สามารถทำตามไดโ้ดยงา่ย	 โดยที่แพทย์
หรือพยาบาล อาจจะเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการทำอุปกรณ์ช่วยพน่ยาตวันี	้ทำใหผู้ป้ว่ยทีอ่าจจะเปน็
เดก็หรอืผูส้งูอายุในบ้านมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ช่วยพ่นยามีประสิทธิภาพสูง	 โดยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์
นำเขา้ทีม่รีาคาแพง 
	 นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหืดกำเริบ	 เป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายและเศรษฐกิจของครอบครัว	 อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
ง่ายขึ้นจากนวัตกรรม	DIY	Spacer	ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
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การพัฒนาการกำกับดูแล

เคร่ืองช่ังวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน

เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในทางการค้าต่อเกษตรกร



สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่งกรมการค้าภายใน

 
 “การให้บริการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน
ที่แสดงค่าแบบดิจิทัล เป็นนวัตกรรมการให้บริการใหม่ที่กรมการค้าภายในสามารถให้บริการ
กับผู้ประกอบธรุกจิผลติเครือ่งชัง่ ตอบสนองความต้องการทางการค้ามันสำปะหลังที่ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องเที่ยงตรง ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้อีกทางหนึ่งด้วย” 
 
ปัญหาที่ผ่านมาของการชั่งน้ำหนักและปริมาณเปอร์เซ็นต์แป้ง
	 การใช้เครื่องชั่งน้ำหนักใช้หาเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันในการ
รับซื้อขายมันสำปะหลังมีมาตั้งแต่ปี	 2523	 และได้รับการบรรจุให้เป็น
เครื่องชั่งตาม	พ.ร.บ.	มาตราชั่งตวงวัด	พ.ศ.	2542	และเปลี่ยนชื่อเป็น
เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน	 กรมการค้าภายในเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลให้เครื่องชั่งดังกล่าวมีมาตรฐาน
เทีย่งตรงถกูตอ้ง	 และไดด้ำเนนิการตรวจสอบใหค้ำรบัรองตามกฎหมาย
เพือ่ใหเ้กดิความเปน็ธรรมในการซือ้ขายมนัสำปะหลงั	 เครือ่งชัง่นำ้หนัก
ใช้หาเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันดังกล่าวมีกลไกการทำงานเป็นแบบ
แมคคานิค	แสดงคา่นำ้หนกัและปรมิาณเปอรเ์ซน็ตแ์ปง้บนคนัชัง่	ซึง่ผูใ้ช้
ต้องอาศยัความชำนาญในการใชง้าน	 ทีส่ำคญัเครือ่งชัง่ดงักลา่วนีส้ามารถ
บอกค่าเปอร์เซ็นต์แป้งได้ไม่เกิน	30%	เท่านั้น	
	 ต่อมากรมการค้าภายในมักได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังว่า	ไม่ได้
รบัความเปน็ธรรม	 เนือ่งจากคณุภาพของมนัสำปะหลงัพนัธุใ์หมม่ปีรมิาณแปง้ในหวัมนัมากกวา่	 30% 
นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนว่ามีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนักใช้หาเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันแบบใหม่	
แสดงค่าเป็นแบบตัวเลขดิจิทัล	 ใช้ในกำหนดราคาการซื้อขายมันสำปะหลังในภาคตะวันออก	
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคกลาง	แตย่งัไมม่กีารตรวจสอบใหค้ำรบัรอง	 เนือ่งจากเครือ่งชัง่วดั
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แบบใหมท่ีผู่ป้ระกอบการนำมาใชม้ลีกัษณะแตกตา่งจากเครือ่งช่ังวดัแบบ	 เดมิทีก่ำหนดในกฎกระทรวง
ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบและให้คำรองได้		
 ดังนั้น	การออกแบบและสร้างเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน	ที่แสดง
ค่าแบบตัวเลขดิจิทัล	 เป็นนวัตกรรมของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดใหม่	 ที่พัฒนามาจากรุ่นเดิมที่ทำงาน
แบบคนัชัง่	 เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางการคา้มนัสำปะหลงั	 ทีต่อ้งการความรวดเรว็	 เทีย่งตรง
ถูกต้อง	 และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย	 เครื่องชั่งฯ	 แบบดิจิทัลใช้งานง่ายและน่าเชื่อถือ	 แต่มีมีกลไกการ
ทำงานทีซ่บัซอ้นกวา่เดมิ	 ควบคมุการทำงานดว้ยวงจรอเิลคทรอนคิและสัง่งานดว้ยซอฟทแ์วร	์ ดงันัน้
การกำกับดูแลให้เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันแบบดิจิทัลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีมาตรฐานความเที่ยงตรง	 ไม่เป็นเครื่องมือฉ้อโกงได้ง่าย	 จึงเป็นสิ่งท้าทายบทบาทหน้าที่ของ
กรมการค้าภายในอย่างยิ่ง	

รูปแบบของพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการสร้างเครื่องชั่งวัดดิจิทัล
 กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่งดำเนินการกำหนด
แนวทางการกำกบัดูแลเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และมมีาตรฐานความเที่ยงตรงเป็นที่ยอมรับ	 เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อเกษตรกร	 โดยแนวทาง
ในการปรับปรุงมีสองด้านคอื	 1)	 การปรับปรุงด้านกฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการ

ตรวจสอบให้คำรับรองได้	 โดยอาศัยข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงฯ	พ.ศ.	2546	ขอ้	8	ทีใ่หอ้ำนาจสำนกังานกลางชัง่ตวงวดั
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้
ในกฎกระทรวง	 และหากปรากฏว่าลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด
ดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดในกฎกระทรวง	
และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรอง
เครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวได้	 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
กำกับดูแลเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้
ถูกต้องตามกฎหมาย	 และ	 2)	 การพัฒนาด้านมาตรฐานวิธีการ

ตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันแบบดิจิทัล	ให้มีความถูกต้อง	
เที่ยงตรง	 ไม่เป็นเครื่องมือฉ้อโกงได้ง่าย	 และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยดำเนินการ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ออกสำรวจเก็บข้อมูลการใช้เครื่องชั่งฯ	 จากสถานที่ซื้อขาย
มันสำปะหลงั	 เกบ็ตวัอยา่งมนัสำปะหลงัมาทดสอบการวดัเปอรเ์ซน็ตแ์ปง้ในหอ้งปฏบิตักิาร	 รวมทั้ง
สร้างเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งต้นแบบที่เป็นดิจิทัล	 เมื่อได้รับผลสำเร็จจากห้อง
ปฏิบัติการแลว้	จงึจดัทำคูม่อืแนวทางการตรวจสอบใหค้ำรบัรองเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้ง
ในหัวมัน	และให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

69

	 นวัตกรรมเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันที่แสดงค่าแบบดิจิทัล	 ช่วยให้
กรมการคา้ภายในสามารถตรวจใหค้ำรบัรองเครือ่งชัง่อตัราสว่นรอ้ยละของแปง้ในหวัมนัทีใ่ชโ้หลดเซลล์	
ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ได้รับความเป็นธรรม	จากการนำ
มันสำปะหลังสดไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ	ลานมัน	โรงแป้ง	ทำให้กรมการค้าภายในสามารถส่งเสริมให้
ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาการผลิตเครื่องชั่งอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันแบบใหม่ได้อีก	
เป็นการลดต้นทุนการผลิต	ทำให้ผู้ซื้อมันสำปะหลังมีกำลังซื้อเครื่องชั่งอัตราส่วนร้อยละของแป้ง 
ในหัวมันแบบใหม่ได้	และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องชั่งอัตราส่วนร้อยละของแป้ง
ในหัวมัน	 ผลิตเพื่อการส่งออกให้แก่ประเทศที่มีการปลูกมันสำปะหลัง	 เช่น	 อินโดนีเซีย	 อินเดีย	
เปน็ตน้	 โดยการดำเนนิงานทีส่ามารถใหบ้รกิารตรวจสอบใหค้ำรบัรองเครือ่งชัง่วดัอตัราสว่นรอ้ยละ
ของแป้งในหัวมันแบบดิจิทัล	 จนประสบความสำเร็จนี้	 ทำให้กรมการค้าภายในสามารถนำไปเป็น	
“ต้นแบบ”	 ในการดำเนินการให้บริการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดชนิดอื่นๆ	 ที่ยังไม่
สามารถให้บริการได้อีกต่อไป	
 
นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกร

 ประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตกรรมเครื่องชั่งวัด
อัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันที่แสดงค่าแบบดิจิทัล 
สามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วน	 ได้แก่	 1)	ต่อเกษตรกร	 โดย
ช่วยอำนวยความเป็นธรรมในทางการค้าต่อเกษตรกร	
คิดเป็นจำนวนได้ถึง	 480,484	 ครัวเรือน	 (ที่มีสมาชิก	
ประมาณ	 2.2	 ล้านคน)	 และช่วยสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่จะพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลิตที่มคีุณภาพ
และมีอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันสูงขึ้น	 2)	 ต่อผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิต
แป้งและผลิตภัณฑ์อื่น	 เช่น	 เอทานอล	 จากมันสำปะหลัง	 ทำให้สามารถกำหนดปริมาณการรับซื้อ
มันสำปะหลงัสดใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณผลผลติทีจ่ะผลติออกสูต่ลาดไดถ้กูตอ้ง	 และ	 3)	 ตอ่หนว่ยงาน
ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคามันสำปะหลัง	 ทำใหส้ามารถกำหนดราคามันสำปะหลงัที่
เหมาะสม	 เพราะทราบข้อมูลที่แท้จริงของสัดส่วนแป้งที่ผลิตได้กี่กิโลกรัมต่อมันสำปะหลังสด
หนึ่งเมริกตัน	
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แผนผังการปฏิบัติงานใหม่
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คลินิกสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เล้ียง



โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 “โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งการเรียนการสอนทางคลินิก
ปฏิบัติให้นิสติฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีหน้าที่ให้บริการวิชาการ 
ได้แก่ การบริการรักษาสัตว์ การให้ความรู้ทางสัตวแพทย์แก่ชุมชนและสังคม และเป็นแหล่ง
สนับสนนุการวิจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์ โดยได้ริเริ่ม
ดำเนินการต่อยอดผลงานวิจัยสมุนไพร สู่การประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง เป็นรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ต่างๆ จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการเปิดคลินิกเฉพาะทาง คลินิกสมุนไพรสัตว์เลี้ยง โดยให้บริการ
สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันอังคาร วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ปัญหาโรคผิวหนังในสัตว์
	 ปัญหาโรคผิวหนังในสัตว์	ที่เกิดขึ้นทั้งในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ	 เป็นปัญหาสำคัญ
อย่างหนึ่ง	 เนื่องจากสามารถติดต่อกันได้จากการสัมผัส	ทำให้สัตว์มีอาการคัน	 เกา	 เลีย	แทะ	ไม่มี
เวลาพักผ่อน	 ผิวหนังอักเสบเป็นแผล	 ส่งผลต่อมาให้เจ้าของสัตว์ต้องเสียเวลาพาไปหาหมอ	 เสีย
ค่าใช้จ่าย	 เสียเวลาดูแลรักษา	ทั้งป้อนยา	ทายา	นอกจากนี้การนำเข้ายารักษาโรคสัตว์ในแต่ละปี
ยังก่อให้เกิดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศซึ่งมูลค่ามหาศาล	 และทำให้ประเทศเสียดุลการค้า
จากการนำเข้า 
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ทางเลือกในการรักษานอกจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน	 คือการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมา
แต่โบราณ	 ทุกคนยอมรับว่าสมุนไพรไทย	 เป็นสิ่งมีคุณค่า	 ใช้ได้ประโยชน์จริงทั้งในคนและสัตว์	
แต่เนื่องด้วยความคุน้เคยในการรักษาผ่านการแพทย์แผนใหม	่ จงึทำใหว้ชิาแพทยแ์ผนโบราณที่ใช้
สมุนไพรเป็นหลักถูกลืมเลือนไป	

นวัตกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์
	 คณะผู้วิจัย	 นำโดย	 รองศาสตราจารย์	 น.สพ.ดร.ณรงค์	 จึงสมานญาติ	 สังกัด
คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จึงได้เริ่มศึกษาวิจัยสมุนไพรเพื่อใช้แก้ปัญหา
พยาธิภายนอกของสัตว์และโรคผิวหนัง	 ลดการนำเข้าสารเคมีฆ่าแมลงและยา	ตั้งแต่ปี	 2531	และ
ได้นำเสนอผลงานวิจัยมาแล้วหลายสิบฉบับ	 เพ่ือ
แก้	 ปญัหาเหบ็	 หมดั	 และโรคผวิหนงัในสตัวเ์ลีย้ง	 สนุัข	
และแมว	 และริเริ่มเปิดเป็นคลินิกสมุนไพรให้บริการ
เป็นแหง่แรกของประเทศไทย	 ตั้งแต่ปี	 2548	 โดย
สามารถแก้ปัญหาโรคต่าง	ๆ	ในสัตว์ได้ดังนี้	
	 1)	ปัญหาเห็บ	หมัด	ของสุนัขและแมว	
	 2)	ปัญหาโรคผิวหนังของสุนัขและแมว		
	 				ที่เกิดจากตัวไรขี้เรื้อน	เชื้อรา	เชื้อยีสต์	
	 3)	ปัญหาแผลที่ผิวหนัง	
	 4)	ปัญหาแผลในช่องปาก	
	 5)	ปัญหาโรคของแมวที่เกิดจากเชื้อไวรัสเยื่อบุช่องท้องอักเสบ	
	 โรงพยาบาลสัตว์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 และทีมวิจัยสมุนไพร	 ได้ริเริ่ม
ดำเนินการต่อยอดผลงานวจิยัสมนุไพร	สูก่ารประยกุตใ์ชอ้ยา่งจรงิจงั	เปน็รปูผลติภณัฑร์ปูแบบต่าง	ๆ	
ตั้งแต่ปี	 2554	 และได้นำแนวทางแก้ปัญหา	 โดยเปิดคลินิกเฉพาะทาง	 คลินิกสมุนไพรสัตวเ์ลี้ยง	
โรงพยาบาลสัตว์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 เปิดบริการสัปดาห์ละ	3	วันคือ	วันอังคาร	วันเสาร์	
และวันอาทิตย์	ตั้งแต่เวลา	9.00	-15.00	น.	
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แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัติงานใหม่

















	 การใช้สมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยด้าน
สมุนไพรไทย	ด้วยการสกัดเอาสารธรรมชาติจากพืชต่าง	ๆ	เช่น	เมล็ดน้อยหน่า	ทองพันชั่ง	ตะไคร้	
มังคุด	 โดยนำมาเปน็สว่นผสมสำคญัในการกำจดัพยาธภิายนอก	 ชว่ยในการรกัษาโรคผวิหนงัสัตว์เลี้ยง	
จากผลงานวิจัยด้านสมุนไพรถูกนำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์	 เพื่อช่วยรักษาโรคผิวหนังสัตว์เลี้ยง	
เปน็ผลติภณัฑร์ปูแบบตา่ง	ๆ	คอื	สเปรย	์แชมพ	ูครมีตา่ง	ๆ	มากกวา่	10	ชนดิ	ไดผ้ลในการรกัษาดมีาก	และ
มีการวจิัยติดตามผลต่อเนื่อง	 ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าของสัตว์ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้ง
ค่ารักษาและค่าดูแล	เจ้าของมีความสุขไม่เครยีดจากการทีเ่หน็สตัวข์องตนคนัเกาตลอดเวลา	ชว่ยให้
สัตว์ป่วยมีความสุข	ไม่ต้องกินยาแผนปัจจุบันทุกวันที่มีเคมีซึ่งเป็นพิษต่อตับไต	ไม่ต้องเกา	คัน	เลีย	
แทะหนัง	 อกีทัง้ยงัชว่ยสรา้งชือ่เสยีงใหโ้รงพยาบาลสตัว	์ ในการเปน็ผูน้ำดา้นการรกัษาแบบทางเลอืก
ในวงการสตัวแพทยอ์กีดา้นหนึง่	 และไดร้บัรายไดเ้พิม่จากการใหบ้รกิารคลนิกิสมนุไพรที่มีแห่งเดียว
ในประเทศไทย	 และรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑ	์ และชว่ยใหน้สิติไดร้บัความรู	้ เหน็เปน็ตวัอย่าง
และมีแนวทางการพัฒนาให้มากขึ้น	 นอกจากนี้ยังช่วยลดการขาดดุลการค้าของประเทศ	 รวมทั้ง
ลดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม	และเป็นการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว	
 
 

รักษาโรคผิวหนัง

โดยยาจากประเทศตะวันตก

หายเร็ว หายเร็วค่าใช้จ่ายแพง ค่าใช้จ่ายถูกยาเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

สมุนไพรไม่เป็น

อันตราย	ต่อสุขภาพ

รักษาโรคผิวหนัง

โดยใช้สมุนไพรไทย
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นวัตกรรมการค้นหาภาวะข้อไหล่ติดหลัง

การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์
 

 “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้าน
โรคมะเร็งแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง
แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ด้วยการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จนเกิดนวัตกรรม Thai 
Arthrometric Navigator Scale (TAN Scale) เพื่อช่วยลดปัญหาข้อไหล่ติดจากการผ่าตัด
มะเร็งเต้านม” 

ปัญหาข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
	 ปัญหาข้อไหล่ติดหรือการลดลงขององศาข้อไหล่ภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมเป็น
ปัญหาสำคัญและพบได้บ่อย	 ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้แขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน	 เช่น	 การหวีผม	
ใส่เสื้อผ้า	 หรือ	 การหยิบจับสิ่งของในที่สูง	 โดยที่อาจ
จะเกดิเปน็ภาวะพกิารถาวรถา้หากไมไ่ดร้บัการวนิจิฉยั
ร่วมกบัการแก้ไขอย่างถูกวิธีและทันเวลา	 ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย	
รวมทัง้เปน็ภาระแก่ครอบครัว	 ตลอดจนเพิ่มค่าใช้จา่ย
และเวลาในการดูแลบำบัดรักษา		
 

	 จากการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม	ตั้งแต่ปี	 2553-2555	พบว่ามีผู้ป่วยที่มี
ปัญหาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ต่ำกว่ากำหนด	 (150	 องศา)	 มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ	 10.68	 –	 37	
แม้ว่าจะทราบปัญหาและเห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อไหล่ติด	แต่การประเมิน
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ภาวะดงักลา่วในประเทศไทยเปน็เรือ่งทีย่ากลำบากเนือ่งมาจากการขาดเครือ่งมอืวดัทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในการค้นหา	ตลอดจนบุคลากรที่ทำหน้าที่เฉพาะ	ทำให้การเฝ้าระวังและติดตามภาวะข้อไหล่ติด	
รวมถึงการจัดการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	

นวตักรรม Thai Arthrometric Navigator Scale แกป้ญัหาและเพิม่การเขา้ถงึ
บรกิารสขุภาพ
	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ทีมนำทางคลินิกด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม	(Expert	Care	
Team,	 ECT	 Breast)	 จึงได้ริเริ่มและพัฒนากระบวนการ	 ตลอดจนเครื่องมือในการประเมินองศา
ข้อไหล่	เพื่อค้นหา	ติดตาม	และดำเนินการแก้ไขภาวะดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยตั้งแต่
ปี	2553	ทีม	ECT	Breast	ได้ดำเนินการประเมินองศาข้อไหล่ด้วยเครื่องมือวัด	Goniometer	
ในหอผู้ป่วย	 พบว่าด้วยกระบวนการวัดวิธีนี้สามารถประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและหลงัจำหนา่ยได้
เพยีง	รอ้ยละ	34	และ	ร้อยละ	27	เท่านั้น	และมีอัตราการเกิดภาวะข้อไหล่ติดอยู่ที่ร้อยละ	10.68	
เมื่อนำมาใช้ในการติดตามเพื่อจะประเมินภาวะดังกล่าวหลังการจำหน่าย	อย่างต่อเนื่อง	ผลปรากฏ
ว่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้ป่วยเกือบทั้งหมดจะไม่ได้รับประเมินเพื่อค้นหา	 และติดตามผล	 การดูแลอย่าง
ต่อเนื่องเพราะวิธีการวัดมีความยุ่งยาก	 ในปี	 2554	 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามเป็น	
ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ	 โดยใช้นักกายภาพบำบัด	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องมาจากจำนวนผู้ป่วยสะสมที่
เข้ารับการประเมินทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกินกำลัง
ของเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบำบัด	 รวมทั้งการเพิ่มขั้นตอนในกระบวนการส่งต่อเพื่อรอรับการ
ประเมินภาวะข้อไหล่ติด	 ทำให้เกิดความไม่สะดวกในกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับ
การรักษาอื่น	ๆ	ควบคู่ไปด้วย	
	 ปี	 2554	 ทีม	 ECT	 Breast	 จึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือการวัดแบบใหม่ขึ้น	 ชื่อว่า	 Thai	
Arthrometric	Navigator	Scale,	(TAN	Scale)	โดยใช้หลักการ	3	ข้อ	คือ	1)	วัดเองได้	2)	ใครใช้
ก็ได้	 และ	 3)	 สามารถทราบผลทางคลินิกได้อย่างรวดเร็วเป็นโครงการทดลองนำร่องใช้ในผู้ป่วย	
พบว่าสามารถเพิ่มการประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด	และก่อนการจำหน่ายได้ทั้งหมด	รวมทั้ง
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพการประเมนิภาวะขอ้ไหลต่ดิในผูป้ว่ยเก่า
เพิ่มขึ้นถึง	 7	 เท่า	 จากร้อยละ	 10	 เป็น	 ร้อยละ	 70	 จึงได้
ทำการจดอนุสิทธิบัตรเลขที่	 8050	 นอกจากนี้ทีม	 ECT	 Breast	
ยังได้พัฒนากระบวนการคดัแยก	 โดยให้ผู้ป่วยเป็นผู้ปฏบิตัดิว้ยวิธี	
“Shoulder	 Lift	 Technique”	 (SLT)	 คอืการยกแขนดา้นหนา้
และดา้นขา้ง	 เมือ่เขา้มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่พยาบาล	สำหรบั
ผูป้ว่ยที่มี	 องศาการเคลื่อนไหวข้อไหล่ต่ำกว่า	 180	 องศา	 จะได้
รับการประเมินด้วย	TAN	Scale	ต่อไป	
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	 TAN	 Scale	 และกระบวนการคัดกรองภาวะข้อไหล่ติด	 เป็นเครื่องมือและกระบวนการ
ที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย	 สะดวก	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยคำนึงถึงข้อจำกัดของทางด้าน
ต่าง	ๆ	ของบุคคลากร	และดา้นทรพัยากรของประเทศไทย	ตลอดจนวสัดทุีใ่ชใ้นการผลติราคาไมแ่พง	
มอียูท่ัว่ไป	จงึสามารถถา่ยทอดการใชง้านดงักลา่วไปยงั	โรงพยาบาลตามภมูภิาคไดอ้ยา่งง่ายดายและ
รวดเร็ว	 เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางในการบริการผู้ป่วย	ตลอดจน	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ที่ถูกละเลย	เช่น	ผู้สูงอายุต่าง	ๆ	ที่มีโอกาสได้ใช้งานจากเครื่องมือดังกล่าวมีจำนวน
มากมาย	ทำให้ความต้องการใช้งานในอนาคตหลังการเผยแพร่จะมีจำนวนมากขึ้นอีกด้วย	
	 ประโยชน์ที่ได้รับจะช่วยให้ผู้ป่วยทุกรายสามารถเข้าถึงกระบวนการประเมินปัญหา
ข้อไหล่ติด	 เพื่อให้ทราบ	 และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม	 ได้ทัน
ท่วงที	ตลอดจน	สามารถจะประเมนิผลลพัธท์ีเ่ปน็รปูธรรมของ	การใหค้ำแนะนำการบรหิารขอ้ไหลข่อง
ผูป้ว่ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ		ชว่ยลดภาระงาน	และจำนวนของเจา้หนา้ทีก่ายภาพบำบดัซึง่มจีำนวนนอ้ย 
และขาดแคลนใน	สถานพยาบาลรัฐทั่วไปลง	ทำให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีเวลาในการให้คำแนะนำ	
เพือ่แกไ้ขปญัหาแกผู่ป้ว่ยทีจ่ำเปน็	 และสง่ผลดใีนการดแูลผูป้ว่ยมากขึน้	 และชว่ยใหเ้กดิการขยายผล
การใช้งานให้กว้างขวางมากขึ้น	 นอกเหนือจากการนำไปใช้งานเพื่อประเมินองศาข้อไหล่หลังจาก
ด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านม	 โดยสามารถประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มอื่น	 ๆ	 เช่น	 กลุ่มผู้	 ป่วยสูงอายุ	
หรือ	 ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัการผา่ตดับรเิวณตน้คอ	 โดยทีไ่มเ่ปน็การเพิม่ภาระงานตอ่บคุลากรทางการแพทย์
ในการค้นหาภาวะดังกล่าว		
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เคร่ืองจักรกลในไร่อ้อยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน



ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีกรมวิชาการเกษตร
 

 “กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช เครื่องจักรกล
การเกษตร และปัจจัยการผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ 
เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้งนี้ 
นวัตกรรมเครื่องจักรกลในไร่ออ้ยจะช่วยแก้ปัญหาการเผาใบและเศษซากอ้อย ช่วยแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลงได้อย่างมาก” 
 
ปัญหาการเผาใบอ้อย
	 ออ้ยเปน็พชืเศรษฐกจิทีส่ำคญัของประเทศ	โดยไทยสามารถสง่ออกนำ้ตาลเปน็อนัดบั	2	ของโลก
รองจากประเทศบราซิล	 อย่างไรก็ตาม	 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยยังคงประสบปัญหาต้นทุนการผลิต
ที่สูง	 อันเนื่องมาจากต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น	 ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มักหันมาใช้วิธีการ
เผาใบออ้ยกอ่นการเกบ็เกีย่วเพือ่เปน็การลดปญัหาดา้นแรงงานและเพือ่ใหส้ามารถตดัออ้ยไดเ้รว็ทนั
ฤดูเปิดหีบของโรงงานน้ำตาล	
	 การเผาใบอ้อยของเกษตรกรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยต่ำ	
เนือ่งจากการเผาออ้ยจะทำใหอ้อ้ยสญูเสยีนำ้หนกัและคณุภาพความหวาน	 ยิง่หากสมัผสักบัพืน้ดนิกจ็ะมี
เศษสิง่เจอืปนตา่ง	ๆ	ทัง้	กรวด	หนิ	ดนิ	ทราย	ทำใหเ้มือ่สง่ออ้ยเขา้โรงงาน	ประสทิธภิาพการสกดันำ้ตาล
จะลดลง	 ออ้ยไมท่นแลง้	 การไวต้อของออ้ยไมด่	ี มปีญัหาการระบาดของแมลงศตัรอูอ้ยมากขึน้เนือ่งจาก
การเผาใบออ้ยเปน็การทำลายแมลงทีม่ปีระโยชน	์ เชน่	 ตวัหำ้-ตวัเบยีน	 ทีช่ว่ยควบคมุและกำจดัแมลง
ศตัรอูอ้ย	 ความอดุมสมบรูณข์องดนิทีล่ดตำ่ลง	 โครงสรา้งของดนิแนน่ทบึไมเ่หมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโต
ของออ้ย	 ซึง่ทัง้หมดจะสง่ผลกระทบใหต้น้ทนุการผลติออ้ยสงูขึน้	 นอกจากนีก้ารเผาใบออ้ยยงัเปน็การ
ทำลายสภาพแวดลอ้ม	สรา้งมลพษิ	และมผีลตอ่สขุภาพของประชาชนอกีดว้ย	
 
ลดปัญหาการเผาด้วยเครื่องจักรกลในไร่อ้อย
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	 5	
กรมวิชาการเกษตร	ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว	จึงได้สร้างเครื่องสับใบและกลบ
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เศษซากอ้อยเพื่อแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยก่อนการเตรียมดิน	สร้างเครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ
เพื่อแก้ปัญหาการเผาใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยสด	สร้างเครื่องสางใบอ้อยและรถตัดอ้อยเพื่อใช้
แก้ปัญหาการเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว	 มีการเผยแพร่ความรู้ทั้งการอบรม	 สาธิต	 ให้ยืมเครื่อง
มือทดลองใช	้ และเผยแพรท่างสือ่ตา่ง	 ๆ	 ทำใหช้าวไรอ่อ้ยทีม่คีวามพรอ้มในเครือ่งจกัรกลการเกษตร
นำไปใช้เพื่อลดการเผาใบอ้อยในการปรับปรุงการให้บริการดังกล่าว	 ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ	
5	ขั้นตอน	คือ	
	 1)	การรวบรวมปัญหาที่เกิดจากการเผาใบอ้อยของเกษตรกร	
	 2)	การจำแนกลกัษณะ	วเิคราะหส์าเหตแุละผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาใบออ้ยของเกษตรกร 
	 3)	การดำเนินการวิจัยแก้ปัญหาเผาใบอ้อยโดยเริ่มจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักร
การเกษตรทีใ่ชแ้กป้ญัหาการเผาใบอ้อยที่เหมาะสมกับการเผาใบออ้ยในแตล่ะลกัษณะ	 โดยยึดหลัก
การว่าต้นทุนต้องไม่สูง	มีกลไกที่ไม่ซับซ้อน	และเกษตรกรต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง	
	 4)	การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ	ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ได้เครื่องจักร
กลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ	สามารถนำไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์	
	 5)	การเผยแพร่ผลงานสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	และผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร	
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	 การสร้างเครื่องจักรกลในไร่อ้อยเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้แก้ปัญหาการ
เผาใบอ้อย	โดยมีวิวัฒนาการการประดิษฐ์คิดค้น	ดังนี้	
	 ปี	2539:	รวบรวมปัญหา	ลักษณะ	สาเหตุ	และผลกระทบที่เกิดจากการเผาใบอ้อยของ
เกษตรกร	
	 ป	ี2546:	 ประดิษฐ์เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย	 เพื่อแก้ปัญหาการเผาใบออ้ย
กอ่นการเตรยีมดนิ 
	 ป	ี 2547:	 ประดิษฐ์เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถวอ้อยตอ	 เพื่อแก้ปัญหาการเผาใบออ้ยหลงั
การเกบ็เกีย่ว 
	 ป	ี2548:	ประดษิฐเ์ครือ่งสางใบออ้ยตดิตัง้บนรถไถเดนิตาม	เพือ่แกป้ญัหาการเผาใบออ้ยกอ่นการ
เกบ็เกีย่ว 
	 ปี	2554:	ประดษิฐร์ถตดัออ้ยชนดิตดัเปน็ลำ	เพือ่แกป้ญัหาการเผาใบออ้ยกอ่นการเก็บเกี่ยว	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

80

 
 
นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยและอาเซียน
	 นวัตกรรมนี้เหมาะสำหรับใช้กับขนาดของรถแทรกเตอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศอาเซียน	 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตในเมืองไทย	 เมื่อเกษตรกรนำเครื่องมือที่
กรมวิชาการเกษตรประดษิฐข์ึน้ไปใชง้าน	สามารถหาอะไหลไ่ดใ้นทอ้งถิน่	ประกอบกบักลไกไม่ซับซ้อน

ทำใหเ้กษตรกรสามารถซอ่มบำรงุดว้ยตนเองได	้	
อีกทั้งราคาไม่แพงเหมือนเครื่องจักรกล
การเกษตรที่นำเข้ าจากต่างประเทศ	
เครื่องจั กรกลการ เกษตรที่ ประดิษฐ์
คดิคน้ขึ้นมานี้	 เป็นเครื่องมือที่ช่วยรักษา
สิง่แวดล้อม	 ช่วยลดมลพิษจากการเผา
ใบออ้ย	ทำให้การทำไร่อ้อยมีความยั่งยืน	
จงึเปน็การชว่ยเปลีย่นวธิกีารของเกษตรกร
ใหส้ามารถใช้เครื่องสับใบอ้อยแทนการเผา
ใบดินมีความอุดมสมบูรณ์	 อ้อยทนแล้ง

มากขึ้น	ลดค่าดูแลรักษาอ้อย	ได้แก่	ค่าให้น้ำ	ค่าปุ๋ย	ค่าสารกำจัดวัชพืช	ทำให้ไว้ตออ้อยได้นานขึ้น	
ทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยลดลง	 ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ	 แตนเบียนหนอนกอมีมากขึ้น
ในไร่อ้อยที่ไม่เผาใบ	 ดินมีอินทรียวัตถุและความชื้นมากขึ้น	 ทำให้เชื้อราเขียว	 (Metarhizium)	
ในดนิช่วยควบคุมหนอนด้วงหนวดยาว	 อีกทั้งยังเป็นการบุกเบิกตลาด	 เนื่องจากเครื่องจักรกล
การเกษตรที่ประดิษฐ์คิดค้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานในกลุม่ประเทศอาเซยีน	เพราะ
เปน็เครือ่งมือที่ใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดที่กลุ่มประเทศอาเซียนใช้กันโดยส่วนใหญ	่ จงึเปน็สนิคา้ที่
สามารถสง่ขายในกลุม่ประเทศอาเซยีน 
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รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะ

เพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดผ่านกล้อง



คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 “รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ จากความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานประจำที่รับผิดชอบ ซึ่งนำไปสู่การใช้งานประจำในปัจจุบัน และได้ผ่านการ
ทดลองใช้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีหลักฐานยืนยันการใช้ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี อีกทั้งได้
รับการยอมรับจากศัลยแพทย์ว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มาก ทำให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานมากขึ้น”  
 
ปัญหาที่พบจากการผ่าตัดผ่านกล้องในปัจจุบัน
	 การผ่าตัดในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก	และมีการพัฒนาเป็นการผ่าตัด
ผ่านกล้อง	 (laparoscopic	 surgery)	 การผ่าตัดผ่านกล้องจากเดิมเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจดี	 เพราะผลลัพธ์หลังผ่าตัดแตกต่าง
จากการผา่ตดัแบบเปดิแผลกวา้ง	 เชน่	 เจบ็แผลผา่ตดั
นอ้ยกวา่	 เสยีเลอืดนอ้ย	 อตัราการตดิเชือ้แผลผา่ตดั
ตำ่กวา่	 จำนวนวนันอนโรงพยาบาลสัน้กวา่	 การฟืน้ตัว
เรว็กวา่	 แผลเล็กกว่ามาก	 โดยในปัจจุบันการผ่าตัด
ผ่านกล้องในหลายหัตถการถือเป็นการผ่าตัดแบบ
มาตรฐานแล้ว	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าการผ่าตัดผ่านกล้องจะได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสากลในหลาย
หัตถการแล้วก็ตาม	 แต่จากประกาศของกระทรวงการคลัง	 ทางกรมบัญชีกลางได้ใช้อำนาจ
ตามความในมาตรา	 8	 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสามารถ
เบิกค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการผ่าตัดผ่านกล้อง	 (รหัสอุปกรณ์	 5601)	 เฉพาะ	 3	 หตัถการเทา่นัน้	 ดงันี	้
การผา่ตดัไสเ้ล่ือนผ่านกล้อง	 การผ่าตัดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง	 การผ่าตัดปอดผ่านกล้อง	
กำหนดเพดานเบิกเหมาจ่ายเพียง	 11,000	 บาท/ราย	 (เริ่ม	 1	 ม.ค.	 2557)	 จากเดิมเบิกได้	
5,500	บาท/ราย	ในทุกหัตถการที่ทำผ่าตัดผ่านกล้อง	(พ.ศ.	2553)	ทำให้ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายจากการ
ผ่าตัดผ่านกล้องที่ต้องจ่ายเองจำนวนมาก	อันเนื่องมาจากการผ่าตัดผ่านกล้องมีค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ที่ราคาค่อนข้างสูง	
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	 ในการทำหัตถการผ่าตัดผ่านกล้อง	 จะต้องมีท่อแทงเจาะ	 (trocar)	 เพื่อเป็นทางผ่านของ
เครื่องมือขนาดยาวเขา้สูภ่ายในตวัผูป้ว่ยและไปยงัอวยัวะเปา้หมายทีจ่ะทำผ่าตัดทุกครั้ง	ปัญหาที่พบ
คือขณะผ่าตัดหากพบว่าท่อแทงเจาะรั่ว	 ศัลยแพทย์จะไม่เปลี่ยนท่อแทงเจาะ	 แต่จะใช้วิธีเพิ่ม
ค่าความดันภายในช่องท้อง	 (abdominal	 pressure)	 จากเดิมตั้งที่	 12-15	 มิลลิเมตรปรอท	
(เป็นค่ามาตรฐานทีป่ลอดภยั)	 ใหเ้พิม่ขึน้เพือ่ใหป้รมิาณแกส๊ทีร่ัว่ออกสมัพนัธก์บัแกส๊ทีอ่ยูใ่นชอ่งท้อง	
ผลลัพธ์ท่ีได้คือความดันแก๊สที่เพิ่มขึ้นไปกดหัวใจและปอดของผู้ป่วย	 ซึ่งเป็นอันตรายกับผู้ป่วย	
อีกทั้งหลังผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีอาการปวดไหล่	 (shoulder	 pain)	 เพิ่มขึ้น	 แต่ศัลยแพทย์	 และ
วิสัญญีแพทย์ต้องจำยอมเพราะท่อแทงเจาะราคาแพง	 (4,600	บาท/ตัว)	และผู้ป่วยใช้ท่อแทงเจาะ	
2-6	ตัว/ราย	ขึ้นอยู่กับหัตถการที่ทำผ่าตัด	
 
แนวทางการพัฒนายางครอบท่อแทงเจาะ
 เพื่อแก้ไขปัญหาท่อแทงเจาะรั่ว	 ในเบื้องต้นโรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล

จึงได้ลองนำเอาถุงยางอนามัยมาครอบแล้วเจาะรูพอให้เครื่องมือผ่านได้	 ผลปรากฏว่าใช้ผ่าตัดต่อ
ได้ระยะหนึ่ง	แสดงว่าแนวคิดถูกต้องและมีความเป็นไปได้สูง	จึงขอได้ทุนจากหน่วยบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรมคณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อมาผลิตแท่นแม่พิมพ์	 พร้อมกับหา
บริษัทผลิต	หาวัสดุที่เป็น	medical	gradeมาผลิต	วัสดุที่หาได้เป็นซิลิโคนธรรมชาติซึ่งไม่ก่อให้เกิด
การแพ้ผิวหนังกับผู้ป่วย	
	 ในการพัฒนายางครอบท่อแทงเจาะ	 โรงพยาบาลรามาธิบดีได้นำแนวทางการพัฒนา
คุณภาพงาน	(Deming	Cycle)	มาใช้ใน	4	ระดับ	กล่าวคือ	
	 1)	การวางแผนหาวัสดุมาป้องกันลมรั่ว	ซึ่งเบื้องต้นคือถุงยางอนามัย	และเมื่อนำมา
ทดสอบความเป็นไปได้และทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วพบว่าสามารถป้องกันลมรั่วออกได้ระยะหนึ่ง	
แต่ถุงยางอนามัยบางเกินไป	
	 2)	การดำเนินการขอทุนจากงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม	ศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสม	
เพื่อนำมาผลิต	 โดยวัสดุที่ได้เป็นซิลิโคนธรรมชาติ	 จากนั้นดำเนินการติดต่อบริษัทที่มีคณุภาพ
เพือ่ผลิตแท่นแม่พิมพ	์ แลว้จงึนำเอารามาธบิดยีางครอบ
ท่อแทงเจาะหลังปรับปรุงมาใช้กับผู้ป่วยและดำเนินการ
เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ช้	
	 3)	การนำผลการศกึษามาใชจ้รงิกบัผูป้ว่ย  
	 4)	การขยายผลเชิงพาณิชย์โดยมีการศึกษา		
วางแผนพัฒนา	และออกแบบบรรจุภัณฑ์	และการขอ
อนุญาตใช้เครื่องหมาย	อ.ย.	
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นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
 รามาธบิดยีางครอบทอ่แทงเจาะประดษิฐจ์ากยางซลิโิคนธรรมชาต	ิ(silicone	rubber	nature) 
สีธรรมชาติที่ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ต่อเนื้อเยื่อมนุษย์	 จึงไม่ทำให้เกิดอาการแพ้	

มคีวามยืดหยุ่นสูงมีความนิ่ม	 คงรูป	 คงทน	
สามารถทนต่อความร้อนสูงได้เป็นอย่างดี	อีกทั้ง
เป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ได้ผ่านการรับรองจาก	
US	 FDA	 21	 CFR	 177.2600	 และขบวนการ
ผลิตได้ผ่านการรับรองจาก	 ISO	 9001/2008	
รามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะช่วยนำของที่
เสียแล้ว	 สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกจึงเป็นมิตร
กบัสิ่งแวดล้อม	 ช่วยลดปริมาณขยะ	 และลด
ภาวะโลกร้อนได้ผลดียิ่ง	ใช้ง่าย	ราคาถูก	ช่วยให้
ค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินจากเพดานเบิกตามสิทธิ์

ของผู้ป่วยจากการผา่ตดัผา่นกลอ้งลดลงเปน็จำนวนมาก	 จงึชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการผา่ตดัลงไดเ้ปน็จำนวนมาก	 อกีทัง้ยังไม่มีเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ลักษณะแบบนี้จำหนา่ย
ในทอ้งตลาด จงึชว่ยใหผู้ป้ว่ยสามารถเขา้ถงึบรกิารทางการรกัษาทีม่มีาตรฐานไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	 นอกจากนี้
ยงัสามารถนำมาใช้ร่วมกับท่อแทงเจาะที่รั่ว	 เพื่อป้องกันลมรั่วขณะผ่าตัดได้	 จึงเป็นการเพิ่มความ
ปลอดภัยให้กบัการผ่าตัดในทางหนึ่งด้วย	 โดยปัจจุบันรามาธิบดียางครอบท่อแทงเจาะได้มีการ
พฒันาศกัยภาพในเชงิพาณชิยแ์ลว้	โดยสามารถชว่ยผูป้ว่ยในโรงพยาบาลรามาธบิด	ีและโรงพยาบาลต่าง	ๆ	
ทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้ในวงกว้าง	 อีกทั้งนำไปใช้ในการเรียนการสอนฝึกผ่าตัดของ
ศัลยแพทย์ประจำบ้านกับอาจารย์ใหญ่	(ศพ)	ที่คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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ชุดสวนสารทึบรังสีสำหรับการตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ช่องท้องส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมด


ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ศูนย์ไอแมค)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

 
 “ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นองค์กรต้นแบบทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัยด้วย CT MRI และเป็นศูนย์การ
เรียนรู้งานด้าน CT MRI ขั้นสูง ได้พัฒนานวัตกรรมชุดสวนสารทึบรังสี ที่เหมาะสมกับการใช้
งานและมีต้นทุนที่ไม่แพงที่สามารถนำมาใช้ในงานประจำได้ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคและไม่มีการเลือ่นหลดุของขอ้ตอ่ทาใหน้ำ้ยาไหลเปรอะเปือ้นผูร้บับรกิาร ชว่ยลดระยะเวลา
ในการตรวจ และเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่ง รวดเรว็” 
 
ปัญหาในการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบเดิม
	 ในปัจจุบัน	การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์	 (Computed	Tomography,	CT)	
ได้ถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย	 โดยสามารถใช้ตรวจอวัยวะ
ได้ทุกส่วนของร่างกาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนช่องท้อง	 (CT	
Abdomen)	ตามสถติ	ิศนูยไ์อแมค	มผีูป้ว่ยมารบับรกิารการตรวจเอกซเรยค์อมพวิเตอรส์ว่นชอ่งท้อง
ส่วนล่างและช่องท้องทั้งหมดเป็นจำนวนมาก	 โดยเฉลี่ยประมาณ	 2,000	 รายต่อปี	 การตรวจ
เอกซเรย์คอมพวิเตอรส์ว่นชอ่งทอ้งลา่ง	หรอื	 ชอ่งทอ้งทัง้หมดนี	้ เปน็การตรวจอวยัวะตา่ง	ๆ	ภายใน
ช่องท้องได้แก่	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบทางเดินปัสสาวะ	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 และระบบสืบพันธุ์	
เป็นต้น	เพื่อเป็นการหาความผิดปกติของระบบนั้น	ๆ	เช่น	ก้อนเนื้องอก	มะเร็ง	ภาวะเลือดออกใน
ช่องท้อง	การติดเชื้อ	การอุดตันของลำไส้	เป็นต้น	ซึ่งผู้รับบริการต้องมีการเตรียมตัวก่อนการตรวจ	
ได้แก่	การงดอาหารและน้ำดื่มก่อนการตรวจ	4	–	6	ชั่วโมง	ดื่มน้ำผสมสารทึบรังสีจำนวน	1	ลิตร	
เปิดหลอดเลือดเพื่อฉีดสารทึบรังสีในห้องตรวจ	เพื่อเป็นการแยกส่วนของกระเพาะอาหารและ
ลำไส้เล็กออกจากอวัยวะอื่น	ๆ	และมีการสวนน้ำผสมสารทึบรังสีเข้าทางทวารหนัก	จำนวน 
200	–	500	มิลลิลิตร	เพื่อแยกลำไส้ใหญ่ส่วนปลายออกจากอวัยวะอื่น	ๆ	ที่อยู่ข้างเคียง	ทั้งนี้	เพื่อ
ประโยชน์ในการวินิจฉัยรอยโรคได้แม่นยำและถูกต้อง	
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 ในการสวนนำ้ผสมสารทบึรงัสเีขา้ทางทวารหนกันัน้	 จะมกีารใชอ้ปุกรณ	์หมอ้สวนสแตนเลส
ขนาด	2	ลติร	ตอ่สายยางเหลอืงยาว	150	เซนตเิมตร	ตอ่กบัขอ้ตอ่ทีป่ระยกุตจ์าก	ปลอกเขม็ตดัปลาย	
และใช้สายดูดเสมหะขนาด	18Fr.	แทนสายสวนน้ำยาเข้าทางทวารหนัก	 โดยควบคุมการเปิดปิด
โดยใช้คีมหนีบหลอดเลือด	(Artery	Clamp)	แสดงดังรูปที่	1	ในการใช้งานระหว่างผู้ป่วยแต่ละราย 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะทำการเปลี่ยนสายสวนใหม่ทุกราย	 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่มักพบของ
ผู้ปฏิบัติงานในการใช้อุปกรณ์แบบเดิม	คือ	
	 1)	 เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานไมส่ะดวกในการทำงานเนือ่งจากมองไมเ่หน็ระดบัปรมิาตรของสารทึบ
รังสีว่าไหลหรือไม่	ต้องยกลงดูว่าหมดหรือยัง	
 2)	การเลือ่นหลดุของขอ้ตอ่	ทำใหม้กีารหกของสารทบึรงัส	ีเปยีกทีต่วัผูป้ว่ย	พืน้และเตยีงตรวจ
ตอ้งทำความสะอาดกอ่นการตรวจ	มผีลทำใหเ้พิม่ระยะเวลาในการตรวจ	เกดิความลา่ชา้ขึน้ 
	 3)	มีความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของเชื้อโรค	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


รูปที่1แสดงการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสวนน้ำผสมสารทึบรังสีตามการปฏิบัติงานเดิม	

แนวทางแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานสู่การพัฒนานวัตกรรม
	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ในเบื้องต้น	 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าได้พยายามหาชุดสวน
อุจจาระแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมาดัดแปลงเพื่อทดแทนการใช้งาน	 แต่พบว่า
ชุดสวนอุจจาระที่มีในท้องตลาดมีราคาแพง	 มีผลทำให้ต้นทุนในการตรวจสูงขึ้น	 อีกทั้งมีปริมาตรที่
เกินความต้องการ	 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าจึงได้ออกแบบชุดสวนสารทึบรังสี	 ที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานและมีต้นทุนที่ไม่แพง	 โดยเริ่มพัฒนาจากการใช้ถุงและข้อต่อสาหรับบรรจุอาหารที่ให้ทาง
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สายยางมาต่อกับสายดูดเสมหะขนาด	18	Fr.	 ใช้เป็นชุดสวนสารทึบรังสี	ผลปรากฏว่าผู้ปฏิบัติงาน
สามารถเห็นระดับของน้ำผสมสารทึบรังสีที่สวนได้	 และไม่พบปัญหาการเลื่อนหลุดของข้อต่อ	 ไม่มี
การหกเลอะผู้มารับบริการ	 พื้นและเตียงตรวจ	 อย่างไรก็ตามขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ยังมี
ความยุ่งยากและเสียเวลาในการประกอบอุปกรณ์	
	 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าจึงได้ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตให้ผลิตชุดสวนสารทึบ
รงัสตีามทีค่ณะทำงานไดอ้อกแบบไว	้ โดยใชแ้บบถงุทีใ่ชบ้รรจอุาหารสาหรบัการใหอ้าหารทางสายยาง
ซึง่ทางบรษิทัผลติอยูแ่ลว้	 แทนถงุบรรจนุำ้และสารทบึรงัส	ี แตใ่หท้ำขดีบอกปรมิาตรของสารนำ้เพิม่เตมิ 
และคณะทำงานได้ประดิษฐ์คิดค้นสายสวนสารทึบรังสีให้มีความยาวไม่ต่ำกว่า	 150	 เซนติเมตร	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	 6	 มิลลิเมตร	 ที่ซึ่งปลายด้านหนึ่งจะมีข้อต่อยึดติดอยู่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อ
ระหว่างสายสวนกับบริเวณปลายอีกด้านหนึ่งของอุปกรณ์กักเก็บน้ำผสมสารทึบรังสี	 และปลายอีก
ด้านหนึ่งจะมีลักษณะปลายมนและมีการเจาะรู	 โดยจะมีการติดตั้ง	Click	Clamp	บริเวณกึ่งกลาง
สายสวนสารทบึรังสีเพื่อใช้ควบคุมการไหลของสารทึบรังสีขณะปฏิบัติการได้	 อุปกรณ์ทั้งชุดจะ
ถกูประกอบและบรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑเ์ดยีว	 ผา่นการทำให้ปราศจากเชื้อโรคตามมาตรฐานการผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์	ดังแสดงในรูปที่	2	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่2แสดงการเตรียมอุปกรณ์สาหรับการสวนน้าผสมสารทึบรังสีตามการปฏิบัติงานใหม่	
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นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการแพร่เชื้อ

 จุดเด่นของผลงาน	คือ	ชุดสวนสารทึบรังสีนี้เป็นผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรก

ในประเทศไทยได้รับอนุสิทธิบัตรเลขที่	 7652	 สายสวนสารทึบรังสี	 จดทะเบียนเมื่อวันที่	 30	
พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2555	 เป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาการบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ส่วนช่องท้องทั้งหมดให้มีอุปกรณ์สำหรับสวนสารทึบรังสีที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและ
ผลิตตามมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลักษณะเด่นของผลงานคือ	เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
ทำการประกอบอุปกรณ์	 ขจัดปัญหาการหลุดของข้อต่อ	 มองเห็นการไหลของน้ำยา	 มีขีดระบุ
ปริมาณน้ำยาที่ผู้รับบริการได้	 เจ้าหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ำยาด้วย	 Click	 Clamp	 เพิ่ม
ประสทิธภิาพและความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ในการทำงาน	 และช่วยป้องกันการแพรก่ระจายของ
เชื้อโรคเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง	
	 นวัตกรรมชุดสวนสารทึบรังสีนี้	 ได้ก่อให้เกิดประโยชน์	 ต่อผู้รับบริการ	 เจ้าหน้าที่	 และ
องค์กร	 เป็นอย่างมาก	 คือ	 ช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ	 เนื่องจากชุดสวนสารทึบรังสี
ใช้เฉพาะบุคคล	 ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค	 และ	 ไม่มีการเลื่อนหลุดของข้อต่อทำให้
น้ำยาไหลเปรอะเปื้อนผู้รับบริการ	 ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 รวดเร็ว	 ช่วยลด
ระยะเวลาในการตรวจ	 ชว่ยลดตน้ทนุดา้นอปุกรณก์ารตรวจของหนว่ยงาน	 และชว่ยพฒันาบุคลากร
โดยการสนับสนุนการทำงานพัฒนาคุณภาพ	และการทำงานเป็นทีม	
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2557
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การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ


สำนักงานปศุสัตว์เขต9กรมปศุสัตว์
 

 “กรมปศุสัตว์ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็น
แนวทางปฏิบัติช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและ
มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทำให้
เขา้ถึงพื้นที่ได้อย่างเป็นมิตรและเข้าใจปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนางานปศุสัตว์ที่ส่งผลให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมหลากหลาย มีความเข้มแข็งได้ด้วยความรักสามัคคี” 
 
ผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่กับการทำปศุสัตว์
	 สถานการณ์ความไม่สงบและรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (จชต.)	 ได้แก่	 จังหวัด
นราธิวาส	 ยะลา	 ปัตตานี	 สตูล	 และสงขลา	 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี	 2547	 ทำให้
การดำเนินชีวิตมีความเสี่ยงภัยและอันตราย	 สภาพพื้นที่ที่มีปัญหาได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
งานทกุดา้นทัง้การศกึษา	การสาธารณสขุ	รวมทัง้การเกษตรและปศสุตัว	์ซึ่งส่งผลกระทบเศรษฐกิจ
ในพื้นที่อย่างมาก	
	 จากสภาพปัญหาของพื้นที	่ ทำให้การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ดำเนินการได้ไม่ดีนัก	การผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่เป็นไปอย่างช้า	ๆ	ทำให้ได้ปริมาณไม่เพียงพอ
ตอ่ความตอ้งการบรโิภค	ทัง้ทีช่มุชนมสุลมิมคีวามตอ้งการทัง้โคเนือ้	แพะ	แกะ	สตัวป์กีสงูมาก	จงึจำเปน็
ต้องนำเข้าจากพื้นที่อื่น	นอกจากนี้ยังพบปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ได้แก่	
	 1)	เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน	ขาดปัจจัยการผลิต	เลี้ยงสัตว์แบบรายย่อย	เลี้ยงแบบ
ไม่จริงจังและไม่หวังผล	ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ	
	 2)	ปญัหาการตดิตอ่สือ่สาร	เปน็อุปสรรคในการเข้าถึงเกษตรกร	ทำใหเ้กษตรกรขาดความรู้
และความเข้าใจที่ดี	และขาดการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต	
	 3)	การปฏบิตังิานในพืน้ทีน่ีม้คีวามยุ่งยากซับซอ้น	หนว่ยปฏบิตัขิาดการสนบัสนนุทัง้สิง่อำนวย   
ความสะดวกในการทางาน	และการพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่	
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บูรณาการการให้บริการจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
	 จากปัญหาที่เกิดขึ้น	 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้สำนักงานปศุสัตว์เขต	 9	 พัฒนาปรับปรุงการให้
บรกิารแกเ่กษตรกร	 โดยเสนอทางเลอืกในการประกอบอาชพีทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและความตอ้งการ
ของชุมชนใน	จชต.	ได้แก่	ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ	แกะ	โคเนื้อ	และสัตว์ปีก	ซึ่งได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรที่ผ่านการทำประชาคมสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก	 แนวทางการส่งเสริมเน้นการ
ส่งเสริมเชิงพัฒนาทั้งรูปแบบการเลี้ยงสัตว์	การพัฒนาความรู้และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อให้
สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์เขต	 9	 ได้บูรณาการ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกมารว่มสนบัสนนุและดำเนนิการ	 โดยคำนงึถงึการแกป้ญัหา
ทั้งเกษตรกรผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	 มุ่งผลสัมฤทธิ์ในผลผลิตปศุสัตว์สูงขึ้น	 และให้ได้
ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	 จชต.	 โดยมีหน่วยงานภายในที่เข้าร่วม	 อาทิ	
สำนักงานปศุสตัวจ์งัหวดันราธวิาส	 สำนกังานปศสุตัวจ์งัหวดัยะลา	 สำนกังานปศสุตัวจ์งัหวัดปัตตานี	
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล	 สำนักงานปศุสัตว์สงขลา	 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา	 สถานี
วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา	ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส	 เป็นต้น	และมีหน่วยงานภายนอก	อาทิ	
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (ศอ.บต.)	 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน	 (สงขลา	
สตูล	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 โดยการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันนี้	 ทุกหน่วยงานมุ่งสู่จุดประสงค์ในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกร	โดยกำหนดแนวทางบูรณาการงานส่งเสริมและพัฒนา	ทั้งด้านการผลิตและ
ปรับปรุงพนัธุส์ตัว	์ดา้นพชือาหารสตัว	์ดา้นสขุภาพสตัว	์และดา้นรบัรองมาตรฐาน	เกดิการพฒันาแบบ
ครบวงจร	และยังประสานงานกับหน่วยงานใน	ส่วนกลางในด้านนโยบาย	และสนับสนุนการพัฒนา
งานปศุสัตว์ทุกด้าน	โดยมีขั้นตอนการดำเนินการคือ		
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	 1)	กำหนดรูปแบบทางเลือกการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการ
ของชมุชน	 สำรวจความตอ้งการอาชพีผา่นการทาประชาคมตามทีเ่กษตรกรแจง้ความจำนง	 ภายใต้
นโยบายสนับสนุนของรัฐที่ให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่างทั่วถึง	 แล้วรวบรวมเสนอโครงการเพื่อ
ขอสนับสนนุงบประมาณ	ปริมาณงานจึงเพิ่มขึ้นตามความ	
	 				ต้องการของเกษตรกร	
	 2)	กำหนดรปูแบบการประสานงาน	ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	โดยเพิ่มบุคคลากร	
ช่วยปฏิบัติงานผู้นำกลุ่มเกษตรกร	 ให้เกิดการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร	
ผา่นกระบวนการตา่ง	ๆ	 เชน่	 เครอืขา่ยเกษตรกร	แกนนำเกษตรกร	 อาสาสมัคร	 เพื่อช่วยลดช่องว่าง
การสื่อสาร	และการทำความเข้าใจที่ถูกต้อง	
	 3)	สร้างกระบวนการเรียนรู้	ผ่านการฝึกอบรมและดูงานเป็นระยะ	ๆ	เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเขา้ใจในการประกอบอาชพี	สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีโดยนำเกษตรกร	แกนนำกลุ่ม	 เดินทางไป
ทัศนศึกษา	เกิดการพัฒนาเรียนรู้	

	 4)	สนบัสนนุการเตรยีมความพรอ้มใหก้บัหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกคล่องตัวโดยเฉพาะเครื่องมืออุปกรณ์	
ได้แก่	จัดหายานพาหนะให้ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ	ศูนย์/สถานี
ทุกหนว่ย	 รวมทัง้คอมพวิเตอร	์ กลอ้งถา่ยรปู	 เครือ่งฉาย	และงบประมาณ
ในการปรบัปรงุหนว่ยตามความจำเปน็	
	 5)	บูรณาการหน่วยสนับสนุนให้ร่วมดำเนินการพัฒนาไป	
พร้อมกัน	
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แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัติงานใหม่


แผนผังระบบการปฏิบัติงานเดิม













แผนผังระบบการปฏิบัติงานใหม่
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พัฒนาการให้บริการด้วยหลักคิดCustomerCentric
 สำนักงานปศสุตัวเ์ขต	9	ไดใ้ชแ้นวคดิ	Customer	Centric	ดว้ยการพฒันางานเพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของเกษตรกร	มีการสร้างเครือข่าย	บูรณาการการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนที่
มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน	 ทำให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์	 win-win	 situation	 และได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2551	โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง	
	 1)	เกษตรกร	ได้รับการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์	และเพิ่มศักยภาพการผลิต	ทั้งความรู้	
เทคโนโลยี	ปัจจัยการผลิต	ระบบการผลิตและการเพิ่มผลผลิต	
	 2)	เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์	ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ทั้งความรู้	เทคโนโลยี	
ยานพาหนะ	 และอปุกรณ	์ รวมทัง้เพิม่กำลงัคนในการชว่ยปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่สีย่งภยั	 ทัง้อาสาสมคัร	
เกษตรกรแกนนำ	ผู้ดูแลกลุ่มเกษตรกร	และการสร้างขวัญกำลังใจใน	การทำงาน		
	 3)	หน่วยงานปฏิบัติ	ได้รับการพัฒนาศักยภาพงานบริการ	ทั้งครุภัณฑ์ยานพาหนะ	และ
อุปกรณ์	ที่จำเป็น	และได้งบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 
	 สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตปศุสัตว์นั้น	 สำนักงานปศุสัตว์เขต	 9	
ได้ทำการสนับสนุนในหลายรูปแบบ	อาทิ	
	 -	พัฒนาการเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาติไปเป็นระบบฟาร์ม	มีโรงเรือน	
	 -	พัฒนาระบบการเลี้ยงแบบรายย่อย	เป็นเลี้ยงแบบเชิงพาณิชย์	
	 -	มีระบบการควบคุมโรคในฟาร์ม	ทดสอบโรค	สร้างฟาร์มปลอดโรค	
	 -	พัฒนาสายพันธุ์แพะ	แกะ	และโคเนื้อ	ด้วยการใช้พ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีจากต่างประเทศ	
	 -	มหีนว่ยผสมเทยีมโคและแพะเพิม่ขึน้	ใหบ้รกิารเกษตรกรไดท้ัว่ถงึ	โดยใชน้ำ้เชือ้สตัวพ์นัธุด์ ี
	 -	ใช้เทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนในการผลิตแพะสายพันธุ์ดี	
	 -	ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์	เพื่อไว้เป็นอาหารหลัก	มีอาหารสำรองให้เพียงพอ	
ทัง้แปลงหญา้สดและการแปรรปู	และใชเ้ครือ่งมอือปุกรณใ์นการผลติพชือาหารสตัวท์นัสมยัเพิม่ขึ้น	
	 -	สร้างระบบการประสานงานกับเกษตรกร	โดยผ่านกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรที่มีความ	
เข้มแข็ง	ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัด	เขต	และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ	
	 -	ฟื้นฟูอาสาสมัครปศุสัตว์	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย	
	 -	ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความคิดเชิงพัฒนา	เสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่าง	
ต่อเนื่อง	โดยการอบรมทบทวนความรู้และการดูงานต่างพื้นที ่
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 นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตปศุสัตว์แล้ว	เพื่อยกระดับการ 
ใหบ้รกิารประชาชนอยา่งตอ่เนือ่ง	สำนักงานปศุสัตว์เขต	9	ยังไดพ้ฒันาองคก์ร	และผูป้ฏบิตังิาน	โดย 
	 -		ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่างขึ้นรองรับการบริการด้าน	
การชันสูตรโรค	
	 -		พัฒนาสถานที่ในการปฏิบัติงานให้สวยงาม	โดยปรบัปรุงซ่อมแซม	ให้มีความพร้อมใน	
	 			การทำงาน	
	 -		พัฒนาวิธีการทำงาน	และเครื่องมือ	อุปกรณ์	เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกให้	
บรกิารเกษตรกร	 ไดแ้ก	่ ยานพาหนะทัง้ระดบัอำเภอและจงัหวดั	 ศนูย	์ สถาน	ี พรอ้ม	 เครือ่งคอมพวิเตอร์	
กล้องถ่ายรูป	
	 -		พัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน	โดยการฝึกอบรม	สัมมนาและดูงาน 
อย่างต่อเนื่อง	
	 การดำเนินการพัฒนางานดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรได้รับการตอบสนองตรงต่อความ
ต้องการอย่างแท้จริง	 มีอาชีพที่มั่นคง	 มีรายได้ที่สม่ำเสมอ	 และยังคงประกอบอาชีพที่ได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต	 มีการพัฒนาอาชีพ	 ได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตที่จำหน่ายและบริโภค	
พึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน	 และทำให้เกษตรกรได้รับการบริการทั่วถึงมากขึ้น	 โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพ	เช่น	การบริการตรวจโรคแท้งติดต่อเพื่อสร้างฟาร์มปลอดโรค 
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ต้นแบบระบบthaimartfarmer.net
 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

 “กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดเ้นน้การพฒันาเกษตรกรไทยเปน็ “Smart Farmer” 
โดยม ี“Smart Officer” เปน็เพือ่นคูค่ดิ ซึง่ Smart Farmer คอืเกษตรกรทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งที่
ทำอยู ่ มีขอ้มูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผูบ้รโิภค มคีวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม/สงัคม มคีวามภมูใิจในความเปน็เกษตรกร และ 
Smart Officer เปน็บคุลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณท์ีม่คีวามรกัเกษตรกรเหมอืนญาติ 
มีความรอบรูท้างวชิาการและนโยบาย ใชเ้ทคโนโลยมีาชว่ยเหลอืเกษตรกร สรา้งความเขม้แข็ง
แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร” 
 
ปัญหาการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลที่แยกส่วนขาดการบูรณาการ

 ที่ผ่านมาพบว่า	 ในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 มักมีการปฏิบัติงานแบบแยกส่วนงาน
บรกิาร	 ส่งผลให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย 
ไม่ครอบคลุม	 และไม่มีข้อมูลผู้รับบริการที่เป็น
หนึง่เดยีวและมคีวามถกูตอ้ง	ไมส่ามารถวเิคราะห์

ถึงความต้องการ	 และการแก้ไขปัญหา	 สำหรับใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรได้อย่าง
เหมาะสม	 ในส่วนของผู้รับบริการ	 พบว่าเกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความสะดวกและ
ไม่มีความคล่องตัวในการขอรับบริการของฝ่ายต่าง	 ๆ	 ของกระทรวงฯ	 เนื่องจาก	 ตอ้งไป
ขอรบับรกิารจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรง	 และต้องจัดเตรียมเอกสาร	 หลักฐาน	 จำนวนมาก	
มีความซ้ำซ้อน	ลำบาก	ยุ่งยาก	และอาจได้รับบริการไม่ตรงตามความต้องการ	อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถให้บริการแบบบูรณาการได้	
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เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการด้วยSmartCard
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งเป็น
หนว่ยงานทีม่พีนัธกจิเกีย่วกบัการเกษตรของประเทศ	 โดยปฏิบัติงานในการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ให้มีศักยภาพในด้านการแข่งขัน	 และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น	 โดยส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
และแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ	 ได้ตระหนักถึงปัญหา	และเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการที่สะดวก	รวดเร็ว	 เข้าถึงการบริการ
ได้ตลอดเวลา	อีกทั้งระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่วประเทศ	จึงได้ประยุกต์
เอาระบบดังกล่าวเชื่อมโยงกับบัตรประชาชน	Smart	Card	และนำมาขยายผลและสร้างประโยชน์
ให้คุ้มค่ามากที่สุด	ด้วยการจัดทำระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์	ภายใต้โครงการต้นแบบระบบ	
thaismartfarmer.net	 โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชน	 Smart	 Card	 ในเข้าถึงบริการด้าน
การเกษตรในพื้นที่	โดยรายละเอียดของ	thaismartfarmer.net	ประกอบด้วย	
	 1)	มกีารบรูณาการขอ้มลูทะเบยีนเกษตรกร	รว่มกบัขอ้มูลทะเบียนราษฎร	และจดัเกบ็ขอ้มลู 
สำคัญของเกษตรกรลงในบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์	 (Smart	 Card)	 และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 2)	มกีารบรูณาการใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนกิสภ์าครฐั  
ด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ใหส้ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน
ได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	(One	stop	service)	ณ	จุด
ให้บริการระดับตำบล	อำเภอและจังหวัด	
	 3)	มกีารพฒันาศกัยภาพ	ความรู	้ใหก้บัเกษตรกร					
เป็น	 Smart	 Farmer	และ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น	 Smart	
Officer	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	 Smart	 Farmer	 &	 Smart	 Officer	 พร้อมถ่ายทอดองคค์วามรู้
ดา้น	การเกษตรขอ้มลูทีส่ำคญั	ไปสูเ่กษตรกรผา่นทางเทคโนโลยกีารสื่อสาร	
	 4)	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทั้งด้านฐานข้อมูล	ข้อมูลแผนที่	ที่ถูกต้อง	ทันสมัยซึ่งม ี
แหล่งที่มาของข้อมูลจากหน่วยงานราชการต่าง	 ๆ	 ที่รับผิดชอบข้อมูล	 ในแต่ละด้านเพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการจัดพื้นที่ด้านการผลิตด้านการเกษตร	 และสามารถขยายผลระบบงาน
สารสนเทศ	 เพือ่สนบัสนุนศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร	 สำหรับผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวง
เกษตร	ใช้ประกอบการบริหารงานและตัดสินใจ	
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กระบวนงานพัฒนาthaismartfarmer.net
 การขบัเคลือ่น	thaismartfarmer.net	 เริม่ตัง้แตร่ะดบันโยบายกระทรวง	โดยมคีณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบาย	Smart	Farmer	และ	Smart	Officer	โดยมีรองปลัดกระทรวงฯ	ทีร่บัผดิชอบ	
เปน็ประธาน	 และรองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 มีผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร	 (ธ.ก.ส).	 ผูแ้ทนกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	 	 ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิ
การปกครองสว่นทอ้งถิน่	 ผูแ้ทนศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต	ิ (NECTEC)	
ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ผู้แทนสำนักงบประมาณ	 ผู้แทน
หอการคา้	 ผูแ้ทนสำนกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา	 เปน็ตน้	 โดยมสีำนกัแผนงานและโครงการพเิศษ	
สำนกัพฒันาระบบบรหิาร	 และศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	 เปน็หนว่ยงานหลกัในการ
ขับเคลื่อน	
	 ในส่วนคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย	Smart	Farmer	และ	Smart	Officer	ระดับกรม	
มีรองหัวหนา้สว่นราชการทีไ่ดร้บัมอบหมายเปน็ประธานคณะทำงาน	และมคีณะทำงานประกอบดว้ย	
ผูอ้ำนวยการ	 สำนกั/กอง	 ทีเ่กีย่วขอ้ง	 ผูแ้ทนจากภายนอกภาครฐั	 เอกชน	 สถานศกึษา	 และสุดท้าย	
ในส่วนคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย	Smart	Farmer	และ	Smart	Officer	ระดับจังหวัดมรีอง
ผูว้า่ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะทำงาน	 และมีคณะทำงานประกอบด้วย	
หวัหนา้สว่นราชการสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณข์องจงัหวดั	ผูแ้ทนหนว่ยงานอืน่	ๆ 
	 สำหรับกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรใน	 thaismartfarmer.net	 ประกอบด้วย	
4	กระบวนงานสำคัญ	คือ	
	 1)	การตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร	(e-Check)	จากบัตร	Smart	Card	โดยประชาชน 
สามารถยื่นบัตรประชาชนSmart	Card	เพื่อรับบริการต่างๆ	
	 2)	การบริการให้กับประชาชน	(e-Service)	เป็นระบบให้บริการกับประชาชนด้วยตนเอง
ทั้งแบบใช้บริการผ่านหน้าระบบฯ	หรือติดต่อเจ้าหน้าที่	ณ	จุดให้บริการ	โดยมีการให้บริการจาก
ทุกหน่วยงาน	
	 3)	เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ	Smart	Farmer	/Smart	Office	เกษตรกรสามารถ	
ตรวจสอบข้อมูลต้นแบบเกษตรกรต้นแบบที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำได้	 และเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงเกษตรที่สามารถให้คำปรึกษาในแต่ละด้าน	
	 4)	ข้อมูลองค์ความรู้	(Knowledge	base)	การให้ข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับพื้นที่การผลิต	
ที่ เหมาะสม	 ข้อมูลการผลิต	 การตลาด	 โรคและศัตรูพืช	 ปศุสัตว์	 ประมง	 และด้านการเกษตร
สำคัญต่างๆ	
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thaismartfarmer.netระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อเกษตรกร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการให้บริการเกษตรกรที่มี
ประสิทธิภาพในทุกมิติ	 โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในกลไกหลักสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
การเกษตรอย่างบูรณาการ	 การออกแบบและดำเนินการโครงการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในอดีต	
เช่น	 ภาครัฐไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวน	 สถานะ	 และข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่สำคัญของเกษตรกร	
ทำให้การบริหารจัดการ	 การกำหนดแนวทางการพัฒนา	 การตรวจสอบสถานภาพหรือผลกระทบ
จากภัยพิบัติด้านการเกษตรในพื้นที่ทำได้ยากและข้อมูลบางส่วนไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	 ซึ่ง
โครงการนี้เป็นการดำเนินการแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากขึ้น	 โดยจะช่วยให้ประชาชนและเกษตรกร	
สามารถใช้บริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ได้โดยใช้บัตรประชาชนอเนกประสงค์	 (Smart	
Card)	 รับบริการในทุกจุดให้บริการระดับตำบล	 อำเภอและจังหวัดของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ นอกจากนี	้ ยงัชว่ยใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ มขีอ้มลูการรบับรกิาร
ของเกษตรกรทั่วประเทศ	 ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาประมวล	 ปรับปรุง	 วิเคราะห์	 ถึงความต้องการ	
และการแก้ไขปัญหา	 ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรได้	 และทำให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	การให้บริการ	การทำงานและการบูรณาการข้อมูลจาก 
ทุกหน่วยงานในการให้บริการเกษตรกร	สู่การเป็น	Smart	Officer	ยิ่งกว่านั้น	ยังช่วยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ	์ มีข้อมูลด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงาน	 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 (One	 stop	 service)	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	
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การให้บริการองค์ความรู้

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
 

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสำนักพระราชวัง
 

 “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรที่มีการ
ศึกษาทดลองตามแนวพระราชดำริ จนเกิดองค์ความรู้และมีพระราชประสงค์ให้เผยแพร่แก่
เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ส่งผลให้เกษตรกรมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและ
ก่อเกิดวิถีชีวิตเกษตรกร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจกับคนในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์
ซึ่งทรงเสียสละและเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ ดังพระราชประสงค์ที่ต้องการให้องค์ความรู้
ดังกล่าวสามารถเข้าถึงและจับต้องได้จริง” 
 
จากโครงการส่วนพระองค์ฯ...สู่องค์ความรู้อันทรงคุณค่า
	 โครงการส่วนพระองค์	เกี่ยวกับการเกษตร	สวนจิตรลดา	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2504	ตาม
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่จะทรงใช้เป็นสถานที่ในการศึกษา	 ค้นคว้า	
วิจัยและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ในด้านการเกษตร	 การประมง	 ป่าไม้	 และพลังงานจาก
ธรรมชาติ		ในเขตพระราชฐานที่ประทับ	โดยทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	เป็นทุนดำเนินงาน
ในขั้นต้น	เช่น	การทำแปลงนาข้าวสาธิต	การเลี้ยงโคนมในสวนจิตรลดา	การสร้างโรงสีข้าวตัวอย่าง	
ยุ้งฉางเก็บข้าวเปลือกและการสร้างโรงนมผง	 สวนดุสิต	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรและแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ	
	 ปัจจุบันโครงการดังกล่าวจึงได้ชื่อว่า	 “โครงการส่วนพระองค์	
สวนจิตรลดา”	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อเป็นโครงการ
ทดลอง	 นำร่องในด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร		
และเป็นโครงการตัวอย่างในการผลิต	 การบริการ	 และการเงิน	 ครบวงจร	
โดยดำเนินงานของโครงการเป็นไปเพื่อการสร้างองค์ความรู้	 ขยาย	 พัฒนา
องค์ความรู้	และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สู่เกษตรกรโดยไม่หวังผลกำไร	
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รูปแบบของการให้บริการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การประยุกต์ใช้
	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้าง
โครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและ
พระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่าง	 ๆ	 ที่สนใจ	 “ดูกิจการได้ทุกเมื่อ”	 ในแต่ละปีจึงมีผู้เข้ามา
ศึกษาดูงานโครงการต่าง	 ๆ	 เกือบ	 20,000	 คนต่อปี	 โดยลักษณะของโครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา	แบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	ได้แก่	
	 1)	 โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ	 เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร	ทรงให้ความสำคัญกับการ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ	 ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้
ทางดา้นอาหาร	 และ	 สนบัสนนุใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้นอกเหนอืไปจากภาคเกษตร	 อกีทัง้เนน้การพฒันา
และอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต	ิ โครงการเหลา่นีไ้ดแ้ก	่ โครงการเกีย่วกบัปลานลิ	ปา่ไมส้าธติ	นาขา้ว
ทดลองข้าวไร่	 การผลิตแก๊สชีวภาพ	 ปุ๋ยอินทรีย์	 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 สวนพืชสมุนไพร	 สาหร่าย
เกลียวทองโครงการทดลองปลูกพืชโดยปราศจากดิน	
	 2)	 โครงการกึ่งธุรกิจ	 เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร	 มีการจัด
ผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร	 แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชน
บริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย	 ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง	 โครงการต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ได้แก่	
โรงโคนมสวนจิตรลดา	 โรงบดและอัดแกลบ	 ห้องปฏิบัติการทดลอง	 โรงผลิตน้ำผลไม้	 โรงนมเม็ด
สวนดุสิต	โรงอบผลไม้	โรงกลั่นแอลกอฮอล์	โรงเนยแข็ง	โรงสีข้าว	โรงเห็ด	โรงอาหารปลา	โรงผลิต
กระดาษสา	และโรงหล่อเทียนหลวง	
	 โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดาที่จัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรมีมากมาย	
ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทั้งใน
ด้านอยู่ดีกินดีและเสริมสร้างรายได้	ตัวอย่างของโครงการต่าง	ๆ	เหล่านี้ได้แก่	
	 1)	 โรงโคนมสวนจิตรลดา	 :	 เริ่มต้นในปี	 พ.ศ.	 2505	 โดยมีบริษัทและหน่วยราชการ
นอ้มเกลา้ฯ	 ถวายโค	 ตอ่มาเมือ่แมโ่คตกลกูและเริม่ทำการรดีนม	 นำ้นมทีเ่หลอืจากการแบง่ใหล้กูโค
กินแล้ว	ได้นำไปจำหน่าย	 เมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มขึ้น	ทั้งจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปี	และมีผู้น้อมเกล้าฯ	
ถวายสมทบ	 ทำใหส้ามารถผลตินำ้นมออกจำหนา่ยแกบ่คุคลภายนอกและโรงเรยีนตา่ง	 ๆ	 ในละแวก
ใกล้เคียง	 เมื่อมีกำไรสะสมมากยิ่งขึ้น	 ก็ได้ขยายงานออกไปตามลำดับทั้งในด้านการผลิตน้ำนม	
คุณภาพนมดบิ	และการสง่เสรมิอาชพีแกเ่กษตรกร	ผลพลอยไดจ้ากโรงโคนมคอื	มลูโคซึง่เมือ่นำมาหมัก
จะได้	 “ไบโอแก๊ส”	 หรือ	 “แก๊สชีวภาพ”	 สำหรับเป็นเชื้อเพลิง	 กากจากบ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
ยังสามารถใช้ทำเป็นปุ๋ย	 มูลโคที่เป็นสารละลายที่อยู่ในถังหมัก	 ส่วนหนึ่งนำไปใช้สำหรับเพาะเลี้ยง
สาหร่ายเกลียวทอง	ซึ่งสามารถนำไปทำอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงปลาอีกส่วนหนึ่งทำเป็นปุ๋ย 
ใส่แปลงพืชอาหารสัตว์	และบางส่วนนำไปใช้สำหรับบำรุงบ่อเพาะพันธุ์ปลานิล	
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	 2)	 เครื่องอบแหง้พลังแสงอาทิตย์	 :	 ในป	ี พ.ศ.	 2538	 สถาบนัการศกึษาและบรษิทัเอกชน
เยอรมัน	 ได้ร่วมน้อมเกล้าถวายเครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์	 เพื่อใช้อบผลิตผลทางเกษตรต่าง	 ๆ	
เช่น	 เมล็ดธัญญพืช	 เมล็ดถั่ว	 ผัก	ผลไม้	พืชสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์ประมงและเป็น
เครื่องต้นแบบให้เกษตรกรที่ทำอุตสาหกรรมกล้วยตากอบแห้งนำไปเป็นต้นแบบในการผลิต	
	 3)	 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 :	 เริ่มเมื่อปี	 พ.ศ.	 2527	เพื่อเก็บรักษาพันธุ์พืชที่หายากและ
เปน็การขยายพนัธุพ์ชืไมใ่หก้ลายพนัธุ	์ ในหอ้งปฏบิตักิารเพาะ
เลีย้งเนือ้เยือ่พชืประกอบดว้ยสว่นสำคญัคอืหอ้งเตรยีมอาหาร	
หอ้งถา่ยเนือ้เยือ่	 และห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 พืชเป้าหมายของ
โครงการคอื	สมอไทย	ขนุน	พุดสวน	มณฑา	และยี่หุบ	
	 4)	 ศนูยร์วมนมสวนจติรลดา	 :	 รบันมดบิจากสหกรณ์
โคนมหนองโพและโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อผลิตนมพาส
เจอร์ไรซ์จำหน่ายให้กับสมาชิกและโรงเรียน	 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพและยังนำรายได้ไปช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงนมผงสวนดุสิต	
นมพาสเจอร์ไรซ์ที่ผลิตในโครงการมีการบรรจุ	2	แบบคือ	แบบบรรจุถุงและแบบบรรจุขวด	
	 5)	โรงนมผงสวนดุสิต	:	ตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2512	เนื่องจากเกิดภาวะนมสดล้นตลาด	สมาชิก
ผู้เลี้ยงโคนมจงึไดท้ลูเกลา้ถวายฎกีาใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงชว่ยเหลอื	 จงึทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมขึ้น	เพื่อผลิตนมผงเป็นการแก้ปัญหานมสดล้นตลาด	
	 6)	 โรงเนยแข็ง	 :	 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้สร้างโรงเนยแข็งน้อมเกล้าถวายใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 รอบ	 พุทธศักราช	 2530	 และคณะกรรมการบริหารของบริษัท	
ซี.ซี.	 ฟรีสแลนด์	 ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ร่วมน้อมเกล้าถวายอุปกรณ์สำหรับการผลิตเนยแข็ง	
ปจัจบุนัโรงเนยแขง็สามารถผลติผลติภณัฑต์า่ง	ๆ	ออกสูต่ลาด	เชน่	นมขน้หวานบรรจหุลอด	นมเปรี้ยว
พรอ้มดืม่รสตา่ง	ๆ	ไอศครมี	นมสดพาสเจอรไ์รซป์ราศจากไขมนั	เนยแขง็เกาดา้	 เนยแขง็เชด็ด้า	และ
เนยสด	
	 7)	โรงนมเม็ด	:	โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	เคยผลิตนมเม็ดเมื่อปี	พ.ศ.	2512 
แต่ประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้	 ต่อมาเมื่อ	 พ.ศ.	 2527	 โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจึงได้จัดทำโรงนมเม็ดขึ้นใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการแก่ผู้บริโภค	
และเพื่อเป็นการแนะนำการผลิตนมเม็ดขึ้นในประเทศ	
	 8)	ห้องควบคุมคุณภาพผลผลิต	 :	มีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลติภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สม่ำเสมอและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดไว้	
	 9)	 โรงสขีา้วตวัอยา่ง	 :	 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้ง
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โรงสีข้าวตัวอย่างขึ้น	 ในปีพ.ศ.	 2515	 เพื่อทำการทดลอง
สีข้าวและสร้างยุ้งฉางเก็บข้าวเปลอืกแบบตา่ง	 ๆ	 และใน
ปัจจุบันได้ดัดแปลงยุ้งฉางแบบสหกรณ์ให้สามารถนำข้าว
เปลือกเข้าและออกจากยุ้งไปสีโดยไม่ต้องใช้คนแบกขน	
	 10)	 งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง	 :	 เริ่มขึ้น
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2528	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
มพีระราชกระแสใหศ้กึษาตน้ทนุการผลติแอลกอฮอลจ์ากอ้อย	
เพราะว่าในอนาคตอาจเกิดเหตุการณ์น้ำมันขาดแคลนหรืออ้อยราคาต่ำ	 และต่อมาโครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจึงได้ร่วมกับบริษัทสุราทิพย์ขยายกำลังผลิตแอลกอฮอล์เพื่อให้มีพอใช้
ผสมกับน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์สำหรับรถยนต์ทุกคันของโครงการที่ใช้เบนซิน	

การให้บริการองค์ความรู้สู่ความยั่งยืนด้านการเกษตร
	 การพัฒนาการบริการดำเนินการโดยเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการโครงการ
ส่วนพระองค์ได้ดำเนินงานเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์	 เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในเรื่องการพัฒนาและแก้ไขคุณภาพชีวิตของประชาชน	นำไปสู่การ
พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	 (Sustainable	 Agriculture)	 โดยการนำองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การบรูณาการนำไปพัฒนาความรู้ในเชิงปฏิบัติด้านการผลติ	 การแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร
และการนำพลงังานจากธรรมชาตมิาใชเ้ปน็พลงังานทดแทน	เปน็ตวัอยา่งของการใหบ้รกิารการเรยีนรู้
แบบครบวงจร	 (One	 Stop	 Service)	 เพื่อนำไปพัฒนาในการสร้างอาชีพเป็นรายได้	 พัฒนาชีวิต
ของประชาชนให้ยั่งยืนต่อไป	
	 หลังจากได้กำหนดแนวทางในการให้บริการในเชิงรุกเพื่อให้เกิดการเผยแพร่บริการความรู้
อย่างทั่วถึง	 จึงเกิดการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในการพัฒนาองค์ความรู้	
และสร้ างภาคี เครือข่ ายในการเผยแพร่
องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการศึกษา	
ทดลอง	 ในกระบวนการผลิตและ	 การแปรรูป
ของโครงการสว่นพระองคฯ์	รว่มกบัหนว่ยงานอืน่	ๆ	
ท่ีมีภารกิจหลักที่คล้ายคลึงกัน	 โดยการนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และจัดทำ
ฐานข้อมูล	 โดยจัดตั้งหน่วยงานตัวแทนเพ่ือ
ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้
โดยมีช่องทางร่วมกับสื่อมวลชนทกุแขนงและ
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ตอ้นรบันำชมภายในสถานที่จริงของโครงการส่วนพระองค์ฯ		เพื่อให้การศึกษา	เรียนรู้ครบทั้งวงจร	
รวมทั้งจดัทำหลักสตูรการฝกึอบรมใหผู้ท้ีส่นใจและนกัเรยีน	 นกัศกึษานำความรูไ้ปประกอบอาชพีด้วย	
พร้อมแทรกเนื้อหาด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 หลักการทรงงาน	 พระราชประวัติ	 และ
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ	 เพื่อให้ซึมซับพระวิสัยทัศน์	 และสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล	และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในองค์กร	โดยนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	technology)	ที่เรียกว่า	ระบบ	Intranet	(LAN)	เพื่อ
ส่งข้อมูลของคณะผูเ้ยีย่มชมจำนวนมากกวา่	1,000	คนตอ่สปัดาห	์ 	ซึง่ในแตล่ะสปัดาหใ์หห้น่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	 นำไปจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนำชม	 และสาธิตการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งการ
จัดทำขอ้มลู	 และตอบขอ้ซกัถามของสือ่มวลชนทีม่คีวามสนใจเขา้มาถา่ยทำเพือ่นำไปเผยแพรข่้อมูล	
กิจกรรมต่าง	ๆ	ของโครงการฯ		และผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาดภายนอกโดยรว่มมอืกบัหนว่ยงานภาครัฐ
และเอกชนในการจัดงานออกร้าน	 และ	 สร้างเครือข่ายกระจายผลิตภัณฑ์ร่วมกับโครงการตาม
พระราชดำริอื่น	ๆ	เช่น	ภูฟ้า	ดอยคำ	และโกลเด้น	เพลส	เป็นต้น	
	 การพัฒนาการบริการการองค์ความรู้	 โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 จึงเป็นการ
พัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน	 ส่งประโยชน์ต่อหลายกลุ่มหลายระดับ	 ตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่ง
เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ	คือ	เกษตรกรและประชาชนทั่วไป	ทำให้เกิดแนวทางการพัฒนา
อาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ	 ลดการ
เกิดภาวะละทิ้งถิ่นฐาน	 เดินทางเข้าสู่เมืองเพื่อประกอบอาชีพขายแรงงาน	 เนื่องจากมีความภูมิใจ
ในการประกอบอาชพี	 และสบืสานอาชพีเกษตรกรสง่ตอ่ใหค้นรุน่หลงัมคีวามรกัในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร	ขณะที่หน่วยงานราชการและเอกชนที่ร่วมกันในการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อร่วมกันใน
พัฒนากลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ	 โดยสร้างจากพื้นฐานการเกษตรที่โครงการส่วนพระองค์ฯ	
เป็นตน้แบบ	 และถา่ยทอดความรูสู้บ่คุคลในระดบัตา่งๆ	 เพือ่ใหเ้กดิความตระหนกัในดา้นการเกษตร 
สิ่งแวดลอ้ม	 และพลงังาน	 ในขณะเดยีวกนัเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ที่โครงการส่วนพระองค์ฯ	 สามารถให้คำปรึกษา	 ถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความรักใน
องคก์รของเจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิตังิาน	ขณะทีก่ารใหบ้รกิารอยา่ง
ต่อเนือ่งเพือ่ประโยชนข์องเกษตรกรและประชาชน	 สรา้งทศันคติ
และความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพระราชกรณยีกจิของพระมหากษตัริย์

ทีท่รงงานเพือ่ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดเวลานับแต่ทรงครองราชย์จนถึง
ปจัจบุนั	 ทัง้นี	้ ยงัประโยชนส์ดุทา้ยถงึระดบัประเทศตอ่ถงึระดบัสากล	 กลา่วคอื	 อาชพีเกษตรกรเป็น
พื้นฐานของโลกเนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่หล่อเลี้ยงคนในการดำรงชีพต่อไป	 เพื่อสร้างอาชีพที่
มัน่คงและยั่งยืนแล้วยังสร้างระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและสามารถส่งต่อต้นแบบในการแลกเปลีย่น
ความรู้ด้านการเกษตร	และเกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร	
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โครงการการจัดบริการท่ีเป็นมิตรสำหรับเยาวชน

สำนักโรคเอดส์กรมควบคุมโรค
 
 “การดำเนินงานในการพัฒนาศูนย์บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน มีการพัฒนาการ
มสี่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีการประสานงานจัดการพัฒนา
ศักยภาพผูใ้หบ้รกิาร และผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง และการพฒันาระบบการ ดำเนนิงานอยา่งบรูณาการ
สอดคลอ้งกบัแผนงานของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามความ
เหมาะสม การออกแบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับเยาวชนได้คำนึงปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้
สามารถบริการสนองความต้องการของเยาวชนได้ถูกต้องจึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
ป้องกันโรคเอดส์ในเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 
ความรุนแรงของปัญหาโรคเอดส์ในเยาวชน
	 สภาพสังคมและสื่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน	 มีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบที่เป็นปัญหา
ต่อเยาวชนและอุปสรรคต่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย	
พฤติกรรมทางเพศของเยาวชนก็เป็น
สาเหตหุนึง่	จากการเฝา้ระวงัพฤตกิรรม
ที่ สั มพันธ์ กั บการติ ด เชื้ อ เอช ไอวี
ป	ีพ.ศ.	2554	ของสำนกัระบาดวทิยา	
กรมควบคุมโรค	 พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2	 และ	5	อาชีวศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปทีี่	 2	 พบว่า	 ส่วนใหญน่กัเรยีน
ชายและหญิง	 ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 อายุเฉลี่ยเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรก	 12	 ปี	 จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา	 ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อ	 1	 แสน
ประชากร	เพิ่มขึ้นจาก	29	เปอร์เซ็นต์ใน	พ.ศ.	2550	เป็น	44	เปอร์เซ็นต์ใน	พ.ศ.	2554	และ
ในจำนวนนีป้ระมาณ	 42	 เปอรเ์ซน็ตเ์ปน็วยัรุน่	 วยัรุน่มอีตัราการตดิเชือ้เอชไอวมีากกวา่ทกุกลุ่มอายุ	
อัตราการตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยกว่า	 20	 ปีเพิ่มสูงขึ้น	 กรมอนามัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	พบผู้ป่วยทำแท้งเป็นกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน	
กลุ่มอายุ	 15-19	 ปี	 ร้อยละ	 24.3	 ซึ่งเป็นผลจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 และไม่ได้มีการ
ป้องกันถึงร้อยละ	 80	 หากเยาวชนเผชิญปัญหาสุขภาพทางเพศ	 ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อเอชไอวี	
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โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ และการตัง้ครรภเ์มือ่ไมพ่รอ้ม	 กจ็ะหาทางแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง	 ปรกึษาเพือ่น	
และหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต	 เลือกจัดการปัญหานั้นเอง	 เช่น	 หากเกิดการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม	
ก็เลือกที่จะซื้อ	 “ยาขับ”	 หรือให้คนรู้จักพาไป	 “ทำแท้ง”	 ตามคลินิกเถื่อน	 (จากข้อมูลภาคสนาม
ของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์)	ซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง	
 การทีเ่ยาวชนตอ้งเผชญิกบัปญัหาเหลา่นัน้	เพราะเขา้ไมถ่งึขอ้มลูดา้นสขุภาวะทางเพศทีถ่กูตอ้ง 
เขา้ไมถ่งึระบบบรกิารสขุภาพ	 สว่นหนึง่เพราะสงัคมไทยยงัไมย่อมรบัการมเีพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร 
โดยเฉพาะในเยาวชนหญงิซึง่มกัถกูตตีราจากสงัคม	กรณปีญัหาการทำแทง้	การทอดทิง้ลกูหลงัคลอด 
หรือการกระทำที่ทำให้บุตรเสียชีวิตหลังคลอด	จากข้อมูลภาคสนามของมูลนิธิเอดส์พบว่า	เยาวชน
ต้องการเดินเข้าไปรับบริการแล้วไม่ถูกมองด้วยสายตาตำหนิขณะรับบริการ	 ไม่ว่าจะเป็นบริการ
ปรึกษาหรือรักษา	จะไม่ถูกตัดสินพฤติกรรมที่ไปกระทำมาว่าดีหรือไม่ดี	ถูกหรือผิด	ต้องเป็นบริการ
ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย	 เพราะเยาวชนส่วนใหญ่ยังไม่มีรายได้	 ดังนั้นหลาย	 ๆ	 ฝ่ายจึงต้องช่วยกันดูแล
เยาวชน	 ให้เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องรวมถึงรับรู้วิธีการป้องกัน	 การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการ	
 
พัฒนาระบบบริการเพื่อมุ่งสู่การบริการตรวจและป้องกันโรค
 สำนกัโรคเอดส	์ วณัโรค	 และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์ ซึง่มบีทบาทภารกจิหลกัในการปอ้งกนั 
ควบคุมโรคเอดส์	 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	 ในประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 จึงได้มี
แนวคดิการพฒันาระบบบรกิารทีเ่ปน็มติรในกลุม่เยาวชนขึน้	 โดยรว่มมอืกบักลุม่ภาคเีครอืขา่ยตา่ง	 ๆ 

อาทิ	 องค์การแพธ	 สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย	
มูลนิธิรักษ์ไทย	 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา	 มูลนิธิ
ดวงประทีป	 และเครือข่ายภาครัฐ	 ได้แก่	 สำนักอนามัยการ
เจริญพันธุ์	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และหน่วยบริการ
สุขภาพต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ร่วมจัดระบบบริการที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของเยาวชน 
ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมตา่ง	ๆ	ไดแ้ก	่การประเมนิความพร้อม

ของผู้ให้บริการและหน่วยบริการในการจัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตร	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ
จัดตั้งศูนย์บริการที่เป็นมิตรของจังหวัด	 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของเยาวชน	
(ลูกค้า)	และผู้ให้บริการ	และการจัดทำชุดรูปแบบการให้บริการ	ประกอบด้วยการใหค้วามรู	้การให้
คำปรกึษา	การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอว	ีการตรวจรกัษาโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์การบรกิารฝากครรภ์	
การให้การปรึกษากรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 การปรับทัศนคติของผู้ให้บริการ	 การอบรมทักษะ
การใหก้ารปรกึษาแกแ่กนนำเยาวชน	 โดยมกีารใหบ้รกิารทัง้เชงิรบั	 คอืการใหบ้รกิารในหน่วยบริการ
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สุขภาพ	ซึ่งส่วนใหญตั้งอยู่ในโรงพยาบาล	และเชิงรุก	คือ	การพัฒนาศักยภาพชุมชน	และการอบรม
แกนนำเยาวชนในชมุชน	เพือ่ใหก้ารปรกึษากบัเพือ่น	ๆ	ทีป่ญัหา	และสง่เขา้สูร่ะบบบรกิาร 
 จากการตดิตามผลการดำเนนิงานการจดับรกิารทีเ่ปน็มติรพบวา่มกีารประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ
ทำให้เยาวชนเข้าถึงระบบบริการได้มากขึ้น	มีการนำ	social	media	 เช่น	Facebook	และการใช้	
Call	Center	มาเป็นส่วนหนึ่งของ	สื่อประชาสัมพันธ์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
ชว่ยสรา้งความมัน่ใจใหเ้ยาวชน	ลดขัน้ตอนการรบับรกิาร	 โดยในระบบเดมิ	 เดก็วยัรุน่มาโรงพยาบาล
ตอ้งทำบตัรที	่ OPD	 แตเ่มือ่มรีะบบการจดับรกิารทีเ่ปน็มติรมา	 วยัรุน่กเ็ขา้ตรงสูค่ลนิกิบรกิารทีเ่ปน็มติร
ไดท้นัท	ีมบีรกิารทีร่วดเรว็ชว่ยลดขัน้ตอน	สะดวก	ตอ่ผูร้บับรกิาร	โดยผูร้บับรกิารเขา้รบับรกิารในคลนิกิ
ได้ทันที	 สถานที่บริการของคลินิกมีความมิดชิดสามารถพูดคุยได้อย่างสะดวกใจ	นอกจากนี้	 ยังมี
การให้บริการนอกเวลาราชการหลังเวลาเลิกเรียนอีกด้วย	
	 ในการปฏิบัติงาน	สำนักโรคเอดส์	วัณโรค	และโรคติดทางเพศสัมพันธ์	ได้ประสานงานกับ
สำนกังานบรหิารโครงการกองทนุโลก	จดัทำขอ้ตกลงการดำเนนิงานโครงการการพฒันาระบบบรกิาร
ที่เป็นมิตรฯ	 โดยในข้อตกลงประกอบด้วย	 ข้อมูลการบริหารจัดการ	 บันทึกข้อตกลงประกอบการ
ดำเนินงาน	 สรุปย่อโครงการ	 และภาคผนวก	 โดยข้อตกลงการดำเนินโครงการ	 เป็นการลงนาม
ระหวา่งสำนกับรหิารกองทนุโลก	กรมควบคมุโรค	ลงนามโดยอธบิดกีรมควบคมุโรค	และสำนกัโรคเอดส ์
วัณโรค	และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	นอกจากนี้	สำนักโรคเอดส์ยังได้จัดทำแผนงานกิจกรรมการ
ดำเนินงานพร้อมประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดและกิจกรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรฯ	 ให้กับองค์กร
เอกชน	และสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัทีร่ว่มดำเนนิงาน	มีการ
ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม	 (work	 plan)	 และรายงาน
ตัวชี้วัดของสำนักโรคเอดส์ฯ	 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และ
องค์กรเอกชน	เป็นรายไตรมาส	
	 ผลที่ได้ทำให้เกิดเครือข่ายของบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน	 ในพื้นที่	 43	 จังหวัด	
จำนวน	 1,022	 แห่ง	 โดยแบ่งออกเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ
สถานีอนามัย	 โรงพยาบาลเอกชน	คลินิก	 ศูนย์อนามัย	 ร้านขายยา	 ศูนย์กามโรค	 และศูนย์บริการ
สุขภาพ		สสจ.	และ	สสอ.		โรงเรียน		องค์กรเอกชนและกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี		นอกจากนี้	ยังมี
เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอีกถึง	1,149,225	คน		
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แผนผังการปฏิบัติงานใหม่	
 
 
 
 
 
 
 

การให้บริการที่เป็นมิตรเพื่อการป้องกันโรคอย่างยั่งยืน
 ด้วยสำนักโรคเอดส์มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน	จึงทำให้สามารถดำเนินงานตามแผน 

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 มีการจัดระบบการรายงานผลการดำเนินงาน	 การใช้จ่ายงบประมาณ	
การวิเคราะหผ์ลการดำเนนิงานรายไตรมาส	 การประสานงานกบัเครอืขา่ย	 ทำใหท้ราบถงึกลวธิกีาร
ดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	 มีการจัดทำข้อมูลของเยาวชนที่มารับบริการ	
ทั้งเรื่องการให้ความรู้	 การเข้าถึงบริการปรึกษา	 การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี	 การทำงานเชิงรุก
ในชมุชนและสถานศกึษาผา่นกจิกรรม	 สรา้งจดุบรกิารใหค้ำปรกึษาขัน้พืน้ฐาน	 และกระจายถงุยางอนามยั
ในชุมชน	 ทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงศูนย์บริการ	
ร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และได้รับความรู้	 และกล้า
เข้ามาปรึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องเพศได้มากขึ้น	
พบว่ามีเยาวชนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผลจากการ
ดำเนินงานของโครงการ	สามารถเข้าถึงและได้รับ
ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ที่มี
ผลต่อการปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย
และมีสุขภาพที่ดี	
	 รูปแบบบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุก	ๆ	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ที่ต้องการเห็นคุณภาพของเยาวชนมีทักษะชีวิต	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 มีอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดี	
ป้องกันตนเองได้จากโรคเอดส์	 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	บริการด้านสุขภาพต้องมีการพัฒนา
ขึ้นไปให้ทันต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ	 ส่วนสำคัญคือต้องมี
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความจริงใจ	
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การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ

(BusinessDataWarehouse)


สำนักข้อมูลธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

 “ระบบ “คลังข้อมูลธุรกิจ” เป็นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูล
ผลประกอบการและขอ้มลูการถอืครองหุน้ของนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกิจการค้า 
ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด 
นิติบุคคลต่างด้าว สมาคมการค้าและหอการค้า เข้าสู่คลังข้อมูลของกรมและนำมาประมวลผล
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ตรงตามความต้องการ 
โดยนำเสนอผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th” 
 
จากคลังข้อมูลสู่แนวคิดการสร้างฐานข้อมูลธุรกิจ
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจหลักในการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	 ทำให้
เปน็แหลง่รวมของขอ้มลูทะเบยีนนติบิคุคล	งบการเงนิ	บญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้	ดงันัน้	กรมพฒันาธรุกจิการค้า
จึงเปรียบเสมือนเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่
ท่ีสุดของประเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อประกอบการตัดสิน ใจ ใน เชิ ง ธุรกิจ	
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตัดสินใจเชิง
นโยบายและดำเนินการให้สอดคล้องกับ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	
	 ในปจัจบุนั	(ณ	เดอืนมนีาคม	2557)	มนีติบิคุคลทีด่ำเนนิกจิการอยู	่561,245	ราย	(แบ่งเป็น	
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 170,857	 ราย	 บริษัทจำกัด	 389,342	 ราย	 และบริษัทมหาชนจำกัด	
1,046	 ราย)	 นิติบุคคลต่างด้าว	 5,847	 ราย	 สมาคมการค้า	 3,010	 สมาคม	 และหอการค้า	 111	
หอการค้า	อย่างไรก็ตาม	ข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะแยกส่วนความสัมพันธ์จากกัน	โดยผู้ที่ต้องการใช้
ข้อมูลจะต้องนำข้อมูลไปเชื่อมโยงและประมวลผลวิเคราะห์ด้วยตนเอง	 ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

110

	 นอกจากนี้	 การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องมีการแข่งขันกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	 ข้อมูลธุรกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
ในการเป็นฐานความรู้ในการตัดสินใจ	 เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ	 แต่
การได้มาหรือการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนค่อนข้างสูง	 ถ้าเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญย่อ่มมเีงนิทนุหรอืมศีกัยภาพในการเขา้ถงึขอ้มลู	 แตจ่ากขอ้มลูทางทะเบยีนนติบิคุคล	 พบวา่ 
ธุรกิจส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	 95	 จัดตั้งด้วยเงินทุนไม่เกิน	 5	 ล้านบาท	 ถือเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 (SMEs)	 ซึ่งมีเงินทุนในการดำเนินกิจการในระดับไม่สูงมาก	 และต้องมีการควบคุม
ตน้ทนุในการดำเนนิกจิการทีเ่หมาะสม	 ดงันัน้	 หากธรุกจิเหลา่นีต้อ้งแบกรบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูทางธรุกจิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหต์ดัสนิใจวางแผนทางธรุกจิ	กย็อ่มเปน็อปุสรรคตอ่การพฒันาศกัยภาพ 
ผูป้ระกอบการและภาคธรุกจิของไทย	ซึง่เปน็รากฐานสำคญัในการขบัเคลือ่นการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของประเทศ	
 ในปี	 2550	 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	 ได้พัฒนา	 “ฐานข้อมูลสู่ธุรกจิ”	
เป็นการบริการออนไลน์ข้อมูลทาง
ทะเบียนและงบการเงินของนิติบุคคล
ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
www.dbd.go.th	 โดยนำข้อมูลมา
ประมวลผลและหาความสมัพนัธเ์ชือ่มโยง
ระหว่างข้อมูลวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงลึก	
ซ่ึงผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการ	 เป็นการอำนวยความสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลและสร้างคุณค่าของข้อมูล	ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สำหรับ
ผูป้ระกอบการ	 นกัลงทนุ	 และหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	 อยา่งไรกต็าม	 รปูแบบขอ้มลูทีบ่รกิาร
ดังกล่าว	ยังไม่ได้รวบรวมและเชื่อมโยงขอ้มลูจากฐานขอ้มลูอืน่	ๆ	ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า	เช่น	
ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า	 และข้อมูลนิติบุคคลต่างด้าว	 รวมถึงเป็นการนำเสนอข้อมูล
จากความตอ้งการของหนว่ยงานเพยีงดา้นเดยีว	 จงึทำใหก้ารประมวลผล/วเิคราะหข์อ้มลูและการจดัทำ
รายงานต่าง	 ๆ	 ที่ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ	 ไม่ตอบสนองกับความต้องการใช้บริการข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง	 นอกจากนี้	 การกำหนดรหัสธุรกิจเพื่อใช้สำหรับการแบ่งและจัดหมวดหมู่
ประเภทธุรกิจ	 ภายใต้ระบบ	 “ฐานข้อมูลสู่ธุรกิจ”	 ใช้รหัสธุรกิจที่อ้างอิงมาจากการจัดประเภท
มาตรฐานอตุสาหกรรม	(ประเทศไทย)	ป	ี2544	(TSIC	ป	ี2544)	ซึง่มจีำนวนเพยีง	551	ประเภทธรุกจิ 
ไม่รองรับประเภทธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น	 และไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนำข้อมูล
มาวิเคราะหเ์ชงิลกึเพือ่การสง่เสรมิพฒันาธรุกจิ	 รวมถงึใหห้นว่ยงานภาครฐัและภาคเอกชน	 สามารถ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาธุรกิจและประเทศ	
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เชื่อมโยงอย่างสมบูรณ์มุ่งสู่การบริการข้อมูลที่เป็นเลิศ

 เพื่อให้การบริการข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบธุรกิจ	หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	และประชาชนทั่วไป	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงได้พัฒนาการให้บริการดังกล่าวให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมที่มีอยู่เพิ่มเติม	
พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น	 เช่น	 ข้อมูลนิติบุคคล	 (การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน)	
ข้อมูลงบการเงนิ	 (มลูคา่รวมของกลุม่ธรุกจิ)	 ขอ้มลูนติบิคุคลตา่งดา้ว	 สมาคมการคา้และหอการคา้	
เปน็ตน้ ให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์	
และเป็นปัจจุบัน	 และผู้ใช้บริการสามารถ
นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้	 ยังได้
ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลให้เป็น
มาตรฐานสากล	 โดยจัดประเภทธุรกิจ
เพิ่มขึ้นจาก	551	ธุรกิจ	เป็น	1,098	ธุรกิจ	
เพือ่ใหส้ามารถนำขอ้มลูมาวเิคราะหร์ายธรุกจิ
ได้ละเอียดมากขึ้น	 สะท้อนภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลนิติบุคคลดังกล่าวไปใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ได้ทันทีโดยไม่ต้อง
แปลงขอ้มลู	 รวมทัง้ปรบัปรงุเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการสบืคน้หาขอ้มลู	 เพือ่ใหส้ามารถนำไปประมวลผล
และวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ	 (Business	 Data	 Warehouse)	
ที่สมบูรณ์แบบของประเทศ	
	 ในการนี้	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สำนักข้อมูลธุรกิจ	จึงได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ระบบ	
“ฐานข้อมูลธุรกิจ”	และข้อมูลนิติบุคคลอื่น	ๆ	อยู่ภายใต้ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มี
อยู่ในปัจจุบัน	สำรวจความต้องการข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการ	นักลงทุน	และหน่วยงานต่าง	ๆ	
ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบคลังข้อมูลธุรกิจ	 (Business	 Data	
Warehouse)	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	จากนั้นจึงได้ดำเนินการร่วมกับสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้การพัฒนาระบบและการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง	ๆ	รวมถึงการประมวลผลและแสดงข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์	และได้ทดสอบระบบ
คลังข้อมูลธุรกิจ	 (Business	 Data	 Warehouse)	 ก่อนนำระบบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 นอกจากนี้ยังได้ฝึกอบรมการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่ของกรมทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค	ให้มีความรู้ในการใช้ระบบงาน	การบริหารจัดการ	และการดูแลระบบ	และประชาสัมพันธ์
การใช้ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ	 (Business	 Data	 Warehouse)	 แก่ผู้ประกอบธุรกิจ	 นักลงทุน	
สถาบันการศึกษา	รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	
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	 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ	(Business	Data	Warehouse)	จึงเป็นการต่อยอดการ
พัฒนาข้อมูลจากฐานข้อมูลสู่ธุรกิจให้มีความครบถ้วน	 สมบูรณ์	 ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 สามารถ
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามความต้องการข้อมูลของผู้ประกอบการ	 นักลงทุนและผู้สนใจ	
ตลอดจนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 โดยระบบคลังข้อมูล
ธุรกิจ	 (Business	 Data	 Warehouse)	 สามารถสืบค้นข้อมูลนิติบุคคล	 ข้อมูลการลงทุนตาม
สัญชาติ	 ข้อมูลเปรียบเทียบงบการเงิน	 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยงบการเงินของกลุ่มธุรกิจ	
รวมทั้งการค้นหาแบบมีเงื่อนไข	เช่น	คู่ค้าทางธุรกิจ	โอกาสทางธุรกิจ	โดยเพิ่มเติมการเชื่อมโยงการ
ค้นหาข้อมูลธุรกิจต่างด้าว	 ข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า	 โดยข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านการ
ประมวลและวิเคราะห์	 ผ่านระบบคลังข้อมูลธุรกิจ	 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่กำลัง
วางแผนที่จะประกอบธุรกิจได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจประกอบธุรกิจ	 เช่น	 ข้อมูล
งบการเงิน	 ได้แก่	 งบดุล	 งบกำไรขาดทุน	 รวมทั้งอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	 รวมทั้งข้อมูลคู่ค้า
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ	 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงข้อมูลจำนวนคู่แข่งในแต่ละพื้นที่	 เพื่อการ
วางแผนการประกอบธุรกิจที่เหมาะสม	
 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
 ระบบคลงัขอ้มลูไดเ้ปดิใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที	่ 26	 กมุภาพนัธ	์ 2556	 โดยมสีถติผิูเ้ขา้ใชบ้รกิาร
ตั้งแต่วันที่	26	กุมภาพันธ์	2556	-	28	กุมภาพันธ์	2557	จำนวนทั้งสิ้น	4,094,494	ครั้ง	
โดยผู้ประกอบการ	หน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมถึงประชาชนทั่วไป	 ได้นำข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ	 ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ในการขยายการลงทุนทำให้นักลงทุนสามารถประเมินธุรกิจของตัวเองและภาพรวมของธุรกิจได้
อย่างถูกต้อง	 และสามารถวางแผนตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ช่วยต่อยอดธุรกิจและ
สร้างเครือข่าย	 เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจในการหาคู่ค้า/สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจท่ี
เกี่ยวข้อง	และช่วยกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยสามารถระบุประเภทธุรกิจที่มี
แนวโน้มเติบโตหรือลดลงของนิติบุคคลในประเทศข้อมูลสมาคมการค้า	 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว	 ข้อมูลการเพิ่ม-ลดทุนของนิติบุคคลจากข้อมูลงบการเงิน	 ทำให้สามารถนำมา
วางแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ	รวมถึงกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ	
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ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ

สำหรับสถานตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ

(InspectionOnline)และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ของสถานตรวจสภาพรถ

ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)
 

สำนักวิศวกรรมยานยนต์กรมการขนส่งทางบก

 
 “การนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานและการควบคมุ กำกบัดแูลสถาน
ตรวจสภาพรถ โดยกำหนดให้สถานตรวจสภาพรถจะต้องส่งข้อมูลรายงานผลการตรวจสภาพ
รถจากสถานตรวจสภาพรถมายงั กรมการขนสง่ทางบกผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็แบบ Real Time 
รวมถึงการกำหนดใหส้ถานตรวจสภาพรถจะต้องมีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกสามารถมองเห็นภาพขณะการทำงานของสถานตรวจสภาพรถ
ทุกแห่งทั่วประเทศผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์” 

ปัญหาการตรวจสภาพรถที่พบในปัจจุบัน
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	
(ตรอ.)	 เพื่อช่วยแบ่งเบาภารกิจในการตรวจสภาพรถแทนภาครัฐ	 เนื่องจากเห็นว่าภาคเอกชนมี
ศักยภาพทั้งในด้านบุคลากรและเงินลงทุน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถที่ผ่านการตรวจสภาพมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน	 อันเป็นการช่วยป้องกันและ
ลดอบุตัเิหตทุีม่สีาเหตมุาจากความชำรดุบกพรอ่งของตวัรถ
และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ	 ซึง่ในแตล่ะปอีบุตัเิหตุ
บนท้องถนนได้สร้างความสูญเสียชีวิต	 ร่างกาย	 และ
ทรพัยส์นิของประชาชนเปน็จำนวนมาก	 รวมทัง้ยงัเปน็การ
ช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย	
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 แตท่วา่ทีผ่า่นมาการดำเนนิการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	 ยงัไมเ่ปน็ทีย่อมรบั
จากประชาชนและหนว่ยงานตา่ง	ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	เนือ่งจากสถานตรวจสภาพรถสว่นใหญม่กีารดำเนนิการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบ	ประกาศที่ทางราชการกำหนด	 โดยจงใจหรือทุจริตออกใบรับรอง
การตรวจสภาพรถ	โดยไมม่กีารตรวจสภาพรถจรงิ	บางรายเพยีงแคล่อกลายเลขตวัรถ	เลขเครือ่งยนต์
แล้วออกใบรับรองการตรวจสภาพรถให้กับเจ้าของรถเพื่อนำมาใช้ประกอบในการชำระภาษีรถ
ประจำปี	 บางรายมกีารนำใบรบัรองการตรวจสภาพรถออกไปนอกทีท่ำการของสถานตรวจสภาพรถ
ในลักษณะเป็นการขายใบรับรองการตรวจสภาพ	 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนมาโดยตลอด	 และไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น	 โดยได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการออกตรวจสอบ	ติดตามการดำเนินงานของสถานตรวจ
สภาพรถในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด	 โดยสถานตรวจสภาพรถทุกแห่งจะ	 ต้องได้รับการ
ตรวจสอบอยา่งนอ้ย	1	ครัง้ในรอบระยะเวลาทกุ	ๆ	3	เดอืน	นอกจากนีย้งัไดจ้ดัทำโครงการตรวจสอบ	
ตดิตามการดำเนนิงานของสถานตรวจสภาพรถทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	 โดยจดัสง่เจ้าหน้าที่
จากส่วนกลางออกตรวจสอบ	 ติดตาม	 กำกับดูแล	 การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถทั้งใน
ส่วนกลางและสว่นภมูภิาคอกีทางหนึง่ดว้ย  
	 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรที่จะทำการ
ออกตรวจสอบ	ติดตามการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถได้อย่างทั่วถึง	ในขณะที่ทั่วประเทศ
มีสถานตรวจสภาพรถจำนวนมากถงึเกอืบ	2,000	แหง่	สง่ผลใหก้ารควบคมุ	กำกบัดแูล	การดำเนนิงาน
ของสถานตรวจสภาพรถไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ	อกีทัง้ในการดำเนินการ
ของสถานตรวจสภาพรถทั้งในด้านการตรวจสภาพรถและการรับรองผลการตรวจสภาพรถ	
จะดำเนินการในรปูแบบของการบนัทกึเอกสารดว้ยมอื	(Manual)	ทัง้การบนัทกึผลการตรวจสภาพรถ	
การรายงานผลการตรวจสภาพรถ	 และการดำเนนิการตรวจสภาพรถสว่นใหญจ่ะใชว้ธิโีดยการตรวจพนิิจ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ	 มีบางรายการเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการ
ตรวจโดยใชเ้ครือ่งตรวจสภาพรถ	 ไดแ้ก	่การตรวจวดัคา่ควนัดำ	การวดัคา่กา๊ซคารบ์อนมอนนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน	 (CO/HC)	 การตรวจวัดระดับเสียง	 การทดสอบห้ามล้อและศูนย์ล้อรถ	
ทำให้สถานตรวจสภาพรถสามารถกระทำความผิด	 มีการทุจริตได้โดยง่าย	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ของสถานตรวจสภาพรถจะเป็นผู้บันทึกผลการตรวจสภาพลงในแบบใบบันทึกการตรวจสภาพรถ
ด้วยตนเอง	 นอกจากนี้การรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่าง	 ๆ	 เพื่อดำเนินมาตรการลงโทษกับ
สถานตรวจสภาพรถที่มีการกระทำความผิด	 ก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะเจ้าของรถไม่ต้องการที่
จะได้รับความเดือดร้อน	 เสียเวลา	 และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้การเป็น
พยานต่อเจ้าหน้าที่ทำให้การดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ	 และยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถอีกด้วย	
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แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและCCTVสู่การบริการที่เป็นเลิศ
	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 สำนักวิศวกรรมยานยนต์	 กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีแนวคิด
ริเริ่มจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบในการรายงานผลการตรวจสภาพรถและกำกับดูแลสถานตรวจ
สภาพรถขึน้	เพือ่ควบคมุกำกบัดแูลใหส้ถานตรวจสภาพรถปฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	ประกาศทีท่างราชการ
กำหนดอย่างเคร่งครัด	 โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน	 เพื่อให้สถาน
ตรวจสภาพรถทุกแห่งทั่วประเทศสามารถส่งข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ	 ทั้งผลการตรวจสภาพรถ
ด้วยเครือ่งตรวจสภาพรถ	และผลการตรวจสภาพรถด้วยการตรวจพินิจต่าง	ๆ	รวมถึงภาพถ่าย
ของรถที่ทำการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถมายังกรมการขนส่งทางบกผ่านทางระบบ
อินเทอรเ์นต็แบบ	Real	time	โดยผลการตรวจวดัคา่ระดบั	เสยีง	การวดัคา่กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน	 (CO/HC)	 การตรวจระบบห้ามล้อและศูนย์ล้อรถจากเครื่องทดสอบจะมี

การบันทึกค่าโดยอัตโนมัติ	
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ของสถานตรวจสภาพรถจะ
ไมส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลง
รายละเอียดได้	นอกจากนี้
ยังได้กำหนดให้สถานตรวจ
สภาพรถจะตอ้งทำการตดิต้ัง
กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	
(CCTV)	 เพื่อส่งข้อมูลภาพ
ขณะทำงานของสถานตรวจ
สภาพรถมายงักรมการขนส่ง

ทางบกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	แบบ	Real	time	อีกด้วย	จากเดิมที่สถานตรวจสภาพรถเมื่อมีการ
ตรวจสภาพรถแล้วเสร็จ	 เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจะทำการบันทึกผลการตรวจสภาพรถด้วยมือ 
(Manual)	 ลงในใบบันทึกการตรวจสภาพรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด	 แล้วออกใบรบัรองการ
ตรวจสภาพรถใหก้บัเจา้ของรถเพือ่นำไปใชป้ระกอบในการยืน่ชำระภาษรีถประจำป ี
	 ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถสำหรับสถานตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารเทศ	
(Inspection	 Online)	 ซึ่งนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถจะมีขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานโดยสถานตรวจสภาพรถต้องมีการลงทะเบียนเพื่อรับ	Username	และ	Password	เพื่อ	
Login	 เข้าระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ	 และเมื่อประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพกับ
สถานตรวจสภาพรถ	 เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถก็จะทำการตรวจสภาพรถ	
ถ่ายภาพรถ		คันที่ตรวจสภาพ	บันทึกผลการตรวจสภาพรถทั้งหมดทั้งผลการตรวจสภาพด้วย
เครื่องทดสอบและผลการตรวจสภาพด้วยการตรวจพินิจ	 ซึ่งผลการทดสอบห้ามล้อและศูนย์ล้อรถ	
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การตรวจวัดค่าระดับเสียง	 การวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน	 (CO/HC)	
จะรับค่าจากเครื่องทดสอบเข้าระบบ	 โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้	 จากนั้นระบบจะมีการ
ประมวลผลการตรวจสภาพรถ	“ผ่าน”	หรือ	“ไม่ผ่าน”	โดยอัตโนมัติ	และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ของสถานตรวจสภาพรถจะจัดส่งข้อมูลผลการตรวจสภาพรถดังกล่าวจากสถานตรวจสภาพรถไป
ยังกรมการขนส่งทางบกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต	 แบบ	 Real	 Time	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมการ
ขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ	
และยังสามารถตรวจสอบการทำงานของสถานตรวจสภาพรถผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงปิด	
(CCTV)	ณ	ศูนย์ควบคุมกรมการขนส่งทางบกได้อีกทางหนึ่งด้วย	
	 นอกจากการใช้ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถดังกล่าว	
ปัจจุบันกรมการขนสง่ทางบกยงัไดอ้ยูร่ะหวา่งการพฒันาปรบัปรงุระบบงานทางทะเบยีนและภาษีรถ	
เพื่อนำข้อมูลผลการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถดังกล่าวมาเชื่อมต่อกับระบบงาน
ทางทะเบียนและภาษีรถ	ซึ่งต่อไปประชาชนสามารถที่จะยื่นชำระภาษีรถประจำปีได้โดยที่ไม่ต้อง
ใชเ้อกสารใบรบัรองการตรวจสภาพรถ	 ซึง่จะเปน็การอำนวยความสะดวกแกป่ระชาชนและลดขัน้ตอน 
ระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงานของสถานตรวจสภาพรถ	 รวมถงึเปน็การปอ้งกนักลุม่มจิฉาชพี
ทำการปลอมแปลงเอกสารใบรับรองการตรวจสภาพรถดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย	
 
การพัฒนาระบบการตรวจสภาพรถแบบใหม่...ปลอดภัยสะดวกรวดเร็ว

	 ผลจากการพัฒนาให้มีระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศของ
สถานตรวจสภาพรถ	 (Inspection	 Online)	 และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถานตรวจ
สภาพรถด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	ก่อให้เกิดประโยชน์	กับทั้งประชาชนผู้รับบริการ
ตรวจสภาพ	คอื	ผูร้บับรกิารไดร้บัความสะดวก 
รวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	และ
ไดร้บัการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถ
ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	กับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถคือ
สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้แบบพมิพใ์บ
บันทึกการตรวจสภาพรถและช่วยลดปริมาณ
เอกสาร	 อุปกรณ์สำนักงาน	 และพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสารของสถานตรวจสภาพรถที่ต้อง
จดัเกบ็	 และสุดท้ายสำหรับสังคมคือรถยนต์ที่
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มีอายุการใช้งานตั้งแต่	7	ปีขึ้นไป	และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่	5	ปีขึ้นไป	เป็นรถที่
อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ	ก่อนการชำระภาษีรถประจำปี	
เมื่อใช้ระบบ	 Inspection	 Online	 แล้ว	 จะทำให้รถที่มีความชำรุดบกพร่องไม่สามารถผ่านการ
ตรวจสภาพ	 ซึง่เจ้าของรถจะไม่สามารถชำระภาษีรถคันดังกล่าวได้	 จนกว่าจะนำรถไปดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อยเสียก่อน	 เนื่องจากระบบจะแสดงผลการตรวจในทันที	 ดังนั้น	 เมื่อ
รถเหล่านี้	 ไม่สามารถนำมาใช้งานบนทางถนนได้	 ก็จะเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุ
เกิดจากความชำรุดบกพร่องของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ	 รวมทั้งเป็นการลดมลพิษทาง
อากาศและเสียงด้วย	
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รูปแบบการบูรณาการการดำเนินงาน

ควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วม

โดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคในพ้ืนท่ี8

จังหวัดภาคเหนือ



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดเชียงใหม่กรมควบคุมโรค


 “การดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิก
วัณโรค ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกันตั้งแต่ในระดับโรงพยาบาลซึ่งใกล้ชิด
กับภาคประชาชนทำใหส้ามารถตดิตามผูป้ว่ยและใหก้ารรกัษาไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ระดบัจงัหวดั เขต 
มีการส่งและรับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลและวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหา และระดับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ได้นำข้อมูลไปบริหารจัดการ สนับสนุนงบประมาณ และเวชภัณฑ์ยาในการรักษาวัณโรคให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น” 
 
ความรุนแรงของปัญหาวัณโรคในประเทศไทย
	 วัณโรค	 เป็นโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง	 โดยการ	 ไอ	 จาม	 ทำให้ผู้ป่วยมีไข้	
อ่อนเพลีย	 เหนื่อยง่ าย	 ไม่มีแรง	
ไอเรื้อรัง	 เบื่ออาหาร	น้ำหนักลด	หาก
ไม่ได้รับการรักษา	 จะทำให้ผู้ติดเชือ้
เสยีชวีติ	รวมทัง้เกดิความเครยีดวติกกงัวล
กลัวที่จะแพร่เชื้อให้ผู้ใกล้ชิด	 และเกิด
ความรู้สึกเป็นปมด้อย	 ผู้ป่วยวัณโรค
ทำงานไมไ่ดเ้ตม็ที	่อาจตอ้งหยดุงานหรือ
ออกจากงานทำใหข้าดรายได	้ ตอ้งขาดเรยีน	
สญูเสียภาพลักษณ์ทางสังคม	 และถูก
รังเกียจจากสังคม	
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	 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วัณโรคอยู่ในภาวะฉุกเฉินสากล	 ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน	
และจดัใหป้ระเทศไทยอยูใ่นกลุม่	 22	ประเทศทีม่ปีญัหาวณัโรคสงูมาตัง้แตป่	ี พ.ศ.	 2543	 เปน็ต้นมา	
โดยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มประเทศเหล่านี้	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 ของผู้ป่วยทั่วโลก	 สำหรับ
ประเทศไทย	จัดให้วัณโรคอยู่ใน	10	อันดับโรคที่ยังเป็นโรคติดต่อที่สำคัญ	การควบคุมและป้องกัน
วัณโรคเป็นไปด้วยความยากลำบาก	 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อ	 HIV	 เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งทำให้มี
โอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ง่าย	
 ความสำเร็จของการรักษาวัณโรคขึ้นอยู่กับการกำกับการกินยาวัณโรคอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนการรกัษาอยา่งนอ้ย	6	เดอืน	และการตดิตามผูป้ว่ยในกรณขีาดการรกัษา	ในป	ี2548	พบวา่ 
อัตราการขาดยามากกว่า	 2	 เดือน	 ในพื้นที่	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค	 10	 (สคร.	 10)	 สูงที่สุด	
คิดเป็นร้อยละ	 8	 เนื่องจากอาการข้างเคียงของยารักษาวัณโรคที่รุนแรง	 ประกอบกับผู้ป่วยมี
สภาพรา่งกายทีอ่อ่นแอ	ทำใหผู้ป้ว่ยมอีาการคลืน่ไสอ้าเจยีน	 และเบือ่อาหาร	 โดยเฉพาะในระยะแรก
ของการรักษา	 จึงหยุดกินยาเอง	 ดังนั้น	 การติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดสามารถแก้ไขปัญหา
ได้รวดเร็ว	 จะช่วยให้ผู้ป่วยกินยาได้ครบตามระยะเวลาของการรักษา	 ทำให้อัตราความสำเร็จของ
การรักษาเพิ่มขึ้น	
 
บูรณาการหน่วยงานและพัฒนาโปรแกรมTB-CMเพื่อมุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ
	 กระบวนการที่สำคัญในการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมวัณโรคให้มีประสิทธิภาพ	
จำเปน็จะตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ย	ตัง้แตร่ะดบัผูป้ฏบิตั	ิผูก้ำกบัตดิตาม	และผูถ้า่ยทอด
นโยบาย	ดว้ยเหตนุี	้สคร.10	จงึไดพ้ฒันาการดำเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของแตล่ะพืน้ที	่ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการในคลินิกวัณโรคให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง	 ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในพื้นที่	 และ
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคเป็นเครื่องมือ	
	 ระบบข้อมูลในการดำเนินงานวัณโรคที่ผ่านมาพบปัญหาว่า	 โรงพยาบาลทำหน้าที่บันทึก
ขอ้มลูผูป้ว่ยวณัโรคลงในสมดุทะเบยีนผูป้ว่ยเพยีงอยา่งเดยีว	 ซึ่งข้อมูลในสมุดใช้ในการกำกับดแูลผูป้ว่ย
ตลอดระยะเวลาการรักษา	และใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการจัดทำรายงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ผูท้ำหนา้ทีบ่นัทกึตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจตอ่คำนยิามของการขึน้ทะเบยีนรกัษาผูป้ว่ยวณัโรค	 รวมถงึ
การจดัทำรายงาน	 โดยรายงานแตล่ะรายงานนัน้	 มคีวามแตกตา่งกนัในเรือ่งของรายละเอยีดของผูป้ว่ย
วัณโรค	และช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป	ได้แก่	รายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และรักษาซ้ำในช่วง	
0–3	 เดือนที่ผ่านมา	 รายงานผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้นของผู้ป่วย	 วัณโรครายใหม่และ
รักษาซ้ำในชว่ง	 6–9	 เดือนที่ผ่านมารายงานผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนในช่วง	
12–15	 เดือนที่ผ่านมา	 และ	 รายงานการดำเนินงานผสมผสานงานวัณโรคและโรคเอดส์ในช่วง 
3–6	 เดือนที่ผ่านมา	 โดยการจัดทำรายงานทั้ง	 4	 รายงาน	 จะต้องใช้เวลาในการทำรายงาน
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ประมาณ	1–2	สัปดาห์	แต่หากต้องการข้อมูลย้อนหลังก็จะต้องใช้เวลาในการจัดทำรายงานเพิ่มขึ้น
ไปอีก	ซึ่งทำให้เสียเวลามาก	และไม่มีเวลาเพียงพอเพื่อไปทำกิจกรรมอื่น	ๆ	ซึ่งต้องดำเนินการ	และ
มคีวามสำคญัเชน่กนั	 หากเกดิการสญูหายของสมดุทะเบยีน	 หรอืการปรบัเปลีย่นบคุลากรผูร้บัผดิชอบงาน 
จะส่งผลต่อการบันทึกข้อมูลในสมุดที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง	ไม่น่าเชื่อถือ	
	 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 10	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยโรงพยาบาลสันกำแพง	 จึงได้
พัฒนาและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นเอง	 ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับจัดทำ
รายงาน	 โดยมีแนวคิดในการที่จะนำมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่	 โดยพัฒนา
โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรค	 (Tuberculosis	 Clinic	 Management:	 TB-CM)	 ให้มีความ
สมบูรณ์	 และครอบคลมุในการใชป้ระโยชนม์ากยิง่ขึน้	 รว่มกบัการบรูณาการ	 การดำเนนิงานวัณโรค
ทุกภาคส่วน	 ในการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการดำเนินงานควบคุมวัณโรคอย่างมีประสทิธภิาพ	
การทีโ่รงพยาบาลมรีะบบฐานขอ้มลูทีม่คีณุภาพและม	ีความนา่เชือ่ถอื	กอ่ใหเ้กดิการประสานความร่วม
มือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่แล้ว	
ประชาชนยังได้รับทราบถึงสภาพปัญหาเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 และนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างถูกต้อง	 และยั่งยืน	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนในการป้องกันการแพร่กระจายวัณโรคในพื้นที่	 ฐานข้อมูลวัณโรครายบุคคลจึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในแก้ไขปัญหาวัณโรคได้เป็นอย่างดี	 เพื่อช่วยป้องกันให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
และห่างไกลจากวัณโรคจากกระบวนการในการพัฒนาโปรแกรมสำเรจ็รปูสำหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลู
และประมวลผลการดำเนินงานวัณโรค	
ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปวิเคราะห์
และพฒันาระบบบรกิารในคลนิกิวณัโรค	
ทำใหก้ารใหบ้รกิารผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิาร
ในคลินิกวัณโรคมีความสะดวก	 รวดเรว็	
และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้	 รวมถึง
การวเิคราะหส์ถานการณ์ในการวางแผน	
และจัดทำโครงการในการเฝ้าระวัง
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคใน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
 
การควบคุมวัณโรคอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันอย่างยั่งยืน
 การดำเนนิงานโครงการรปูแบบการบรูณาการการดำเนนิงานควบคมุวณัโรคอยา่งมสีว่นรว่ม
โดยใช้โปรแกรมบริหารงานคลินิกวัณโรคในพื้นที่	8	จังหวัดภาคเหนือ	ส่งผลให้การบริการในคลินิก
วัณโรคมปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมความรู้	 และมั่นใจ	 ในการให้
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บริ ก ารผู้ ป่ วยวัณ โรคและสามารถ
ดำเนินงานได้ตามมาตรฐานคลินิก
วัณโรคคณุภาพ	 โดยมผีูป้ว่ยเปน็ศนูยก์ลาง
ของการให้บริการ	 เกิดรูปแบบการให้
บริการแบบช่องทางด่วน	 และการให้
บริการแบบ	One	Stop	Service	จากการ
สุม่ประเมนิมาตรฐานคลนิกิบรกิารวณัโรค
ทีม่คีณุภาพ	ของ	สคร.10	 ในปงีบประมาณ 
2556	 มีโรงพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์
คุณภาพ	 ร้อยละ	 70	 (ภาพรวมของประเทศผ่านเกณฑ์	 ร้อยละ	 56.65)	 และจากการประเมนิ
ความพงึพอใจของผูป้ว่ยวณัโรคตอ่การใหบ้รกิารคลนิกิวณัโรค	มผีลการประเมนิอยูท่ี	่ รอ้ยละ	91.7	มี
ความพงึพอใจตอ่การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็	 นอกจากนีย้งัเกดิการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูผู้ป่วยวัณโรค
รายบุคคล	 ในระดับภาคประชาชน	 คือ	 การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ทีร่ะหวา่ง	อสม.	และ	รพ.สต.	เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการดำเนนิงาน
จากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับโรงพยาบาล	 คือ	 สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน	 และการให้บริการในคลินิกวัณโรค	 รวมถึงการกำกับติดตามกรณีผู้ป่วยขาดการรักษา	
การย้ายทีอ่ยู	่ และการสง่ตอ่ผูป้ว่ยไปรบัการรกัษานอกพืน้ทีร่บัผดิชอบ	 รวมถงึการขอรบัการสนบัสนนุ
งบประมาณ ในการดำเนินงานวัณโรคและเวชภัณฑ์ยาจาก	 สปสช.	 ในระดับจังหวัด	 ระดับเขต	
และสำนักวัณโรค	 คือ	 การส่งและรับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการ
ติดตามประเมนิผล	และวางแผนเพือ่การแกไ้ขปญัหาไดร้วดเรว็ขึน้	จากเดมิปลีะ	1	ครัง้	เปน็ทกุ	6	เดือน	
โดยภายในปี	 2558	 จะกำหนดใหม้กีารวางแผนและแกไ้ขปญัหาทกุเดอืน ส่งผลให้การดำเนินงาน
ควบคุมวัณโรคมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ส่วนในระดับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิคอื	
การนำขอ้มลูไปบรหิารจัดการ	 สนับสนุนงบประมาณ	 และเวชภัณฑ์ยาในการรักษาวัณโรค	 ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ช่วยลดปัญหายาหมดอายุ	 และยาไม่เพียงพอต่อการให้การรักษาผู้ป่วย

วัณโรค	 ในโรงพยาบาล	 โดยปัจจุบัน	
สปสช.	 ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนา
โปรแกรมอย่างต่อเนื่อง	เพื่อตอบสนอง
ต่อการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาคี
เครือข่าย	
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การบริการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ



โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้พัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริการ โดยยึดมั่น
ในพระราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดา “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็น
ปรัชญาชี้นำการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและสังคม พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลที่มีผลลัพธ์ การรักษาเท่าเทียมระดับสากล” 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์...โรงพยาบาลชั้นเลิศของภาคใต้

 โรงพยาบาลสงขลานครนิทรเ์ปน็โรงพยาบาลสงักดัคณะแพทยศาสตร	์มหีนา้ทีห่ลกัรกัษาโรค
ยากและซบัซอ้น	 รบัการสง่ตอ่จากโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	 เปน็แหลง่ศกึษาฝกึอบรม 
ค้นคว้า	 วิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 เริ่มเปิดบริการ	 เมื่อ	 22	กุมภาพันธ์	 2525	
ไดร้บัพระราชทานนาม	“โรงพยาบาลสงขลานครนิทร”์	ปจัจบุนัม	ี816	เตยีง	ผูป้ว่ยนอก	917,256	ราย/ปี	
ผู้ป่วยใน	39,132	ราย/ปี	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	51,393	ราย/ปี	ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่มาจาก	3	จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	มากกว่าปีละ	100,000	ราย	การเป็นแหล่งรับส่งต่อผู้ป่วยโรคยากซับซ้อนและ
ผู้ป่วยวิกฤต	ทำให้ค่าเฉลี่ยความหนักของโรค	(case-mixed	index)	สูงเป็นลำดับ	2	ของประเทศ	
โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่มาจาก	 3	 กองทุน	 หลักประกันสุขภาพ	 ประกันสังคม	 และข้าราชการ	
ซึง่ถูกส่งต่อมารับการรักษาจากเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างและตอนบน	ทำให้ต้องแบกรับภาระ
เนื่องจากเงื่อนไขอัตราการเบิกจ่ายเงินของ	3	กองทุน	(reimbursement	rate)	ต่ำกว่าต้นทุนจริง
ของโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์	
	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	มีบุคลากรทั้งสิ้น	4,941	คน	เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	424	คน	
พยาบาล	 1,353	 คน	 เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 อัตรากำลังข้าราชการ	
จงึถกูจำกดัจากนโยบายของรฐับาลตัง้แตปี่	พ.ศ.	2543	เปน็ตน้มา	ซึง่สวนทางกบัภารกจิของโรงพยาบาล
ทีข่ยายตวัอยา่งตอ่เนือ่งจากการทีร่ฐับาลเริม่โครงการหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า	 ในป	ี พ.ศ.	 2545 
จงึตอ้งใชเ้งนิรายไดใ้นการจา้งบคุลากรเพือ่รองรบัภารกจิดงักลา่ว	ปจัจบุนัมจีำนวนสงูถงึ	2,107	คน 
	 การเปน็โรงพยาบาลชัน้เลศิของภาคใต	้ ทำใหผู้ป้ว่ย	 ญาตแิละโรงพยาบาลทีส่ง่ตอ่	 มคีวาม
คาดหวังสูงในการเข้าถึงบริการ	ผลการรักษาที่ดี	มีความสะดวกรวดเร็ว	ในขณะที่โรงพยาบาล 
ไมส่ามารถจดัหาอตัรากำลงัใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการทัง้หมดได	้ ประกอบกบัโรงพยาบาลตัง้อยูใ่น
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พื้นที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ความรุนแรง	และยังมีภารกิจสำคัญด้านการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของ 
นกัศกึษาแพทย	์พยาบาล	เภสชักร	และวทิยาศาสตรก์ารแพทยต์ลอดจนแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญมากกวา่	
40	สาขา	ซึง่โรงพยาบาลไดก้ำหนดนโยบายทีจ่ะจดับรกิารผูป้ว่ยใหด้มีคีณุภาพ	คณุธรรม	เพือ่เปน็ตน้แบบ
หลอ่หลอมบุคลากรวิชาชีพเหล่านั้น	 ทั้งหมดจึงเป็นแรงผลักดันให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	

น้อมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดาสู่การบริการที่เป็นเลิศ
 ดว้ยตระหนกัถงึความสำคญัของปญัหาดงักลา่ว	 ในป	ี พ.ศ.	 2555	 ทมีนำคณะแพทยศาสตร ์
คณะกรรมการประจำคณะ	 ทีมบริหารโรงพยาบาล	 จึงได้ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์	 กำหนดค่านิยม
ของคณะแพทยศาสตร	์ นโยบายของโรงพยาบาล	 โดยนอ้มนำเอาพระราโชวาทของสมเดจ็พระราชบดิา 
“ถอืประโยชนข์องเพือ่นมนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่”	 เปน็ปรชัญาชีน้ำการทำงาน	 ไดร้ว่มกนักำหนดคา่นยิม 
5	ประการ	ได้แก่	1)	มุ่งเน้นคุณภาพ	2)	มุ่งเน้นผู้รับบริการ	3)	ทำงานเป็นทีม	4)	จิตสำนึก
ด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย	5)	ยึดหลักคุณธรรม	
	 เพือ่เป็นการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงได้จัดการรักษา
พยาบาล	โดยมุ่งเนน้คณุภาพ	เพือ่เปน็ตน้แบบทีด่สีำหรบัการเรยีนรู	้มกีารฝกึอบรมและหลอ่หลอม
นักศึกษาแพทย์	 แพทย์ใช้ทุน	 แพทย์ประจำบ้าน	และบุคลการวิชาชีพ	ให้มีลักษณะของแพทย์
ทีพ่งึประสงค	์รบัรองสทิธขิองผูป้ว่ย	และจดัระบบบรกิารใหส้อดคลอ้งตามประกาศของสภาวชิาชพีที่
เกี่ยวข้อง	มีการประกันและพัฒนาคุณภาพงานรักษาพยาบาลในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง	และให้มีการ
ประเมนิรบัรองคณุภาพจากองคก์รภายนอก	 สร้างการทำงานเป็นทีมที่มุ่งประโยชน์เพือ่ผูร้บับรกิาร	
(Client-focus)	ทั้งทีมภายในและทีมภายนอกโรงพยาบาล	มีมาตรฐานในการทำงาน	และกำหนด
แนวทางการรักษาพยาบาลที่ เหมาะสม	 (Clinical	
Practice	 Guideline)	 มีการกระจายความรับผิดชอบ	
(Decentralization)	 ให้เกียรติผู้ร่วมงานและเคารพ
บทบาทของผู้ร่วมงานแต่ละระดับ	 มีการสื่อสารท่ีดี
ภายในทมีรกัษา	 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยและญาตไิดร้บัทราบขอ้มูล	
แผนและความก้าวหน้าในการรักษา	 และมีส่วนร่วม
ตัดสินใจ	มีระบบเวชระเบียนที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และ
สื่อสารเรียนรู้ได้	
	 นอกจากนี้	 	 ทางโรงพยาบาลยังให้การรักษาผู้ป่วยทุกเศรษฐานะ	 โดยมีมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล	 (Basic	 medical	 need)	 ที่ดี	 ดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	 (Cost	
containment)	 และดูแลรักษาผู้ป่วยรายได้น้อยหรือด้อยสิทธิอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	 โดย
โรงพยาบาลกำหนดค่ารักษาให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แบกรับ	 โดยหักส่วนที่รัฐจัดสรรงบประมาณ
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สนบัสนนุ	 มกีารจดัหาและอำนวยความสะดวกใหม้กีารใชเ้ครือ่งมอื	 เทคโนโลยทีีม่รีาคาแพงอยา่งคุม้คา่ 
เหมาะสมกับความจำเป็นทางหลักวิชาการ	 และจัดการทบทวนการใช้ทรัพยากร	 (Utilization	
review)	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ	 และความพอเพียง	 มีระบบจัดการดูแลการใช้ยาตามความ
จำเป็นและเหมาะสม	 คัดเลือกยาโดยพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการและประกันคุณภาพยาที่
นำมาใช้	 อีกทั้งยังมีการสื่อสาร	 และทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่	 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การดแูลผู	้ปว่ยรว่มกนัและยกระดบัศกัยภาพการดแูลผูป้ว่ย	และจดัใหม้กีารรบัฟงัความเหน็	คำแนะนำ 
ข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย	ชุมชน	และสังคม	เพื่อนำมาตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขการทำงาน	ตามความ
ต้องการของผู้ร้องเรียน	
 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

 การพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลเปน็ไปอยา่งตอ่เนือ่ง	

โดยมีการพัฒนาระบบต่าง	ๆ	เพื่อสนับสนุนงานดังนี้	
 1)ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ปัจจุบัน	ระบบ	IT	
สามารถให้บริการผู้ป่วยครอบคลุมกิจกรรมหลักได้ทั้งหมด
ทุกจุดบริการ	ตลอดจนขยายการเชื่อมโยงให้แพทย์ผู้รักษา
สามารถติดตามอาการและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ที่เป็นปัจจุบันได้ผ่านระบบ	 Internet	ทำให้สามารถลด
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย	ลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร	การนัดหมาย	ลดความคลาดเคลื่อน
ของการสั่งการรักษาและความคลาดเคลื่อนของการสั่งใช้ยา	 ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญที่สุดลงเกือบ
ถึงศูนย์	
 2)การตอบสนองต่อความต้องการและข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ	 โดยจัดให้มีระบบ

รับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจผู้รับบริการ	 เป็นชุด
ประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน 
1	ชุด	 ผู้ป่วยใน	 1	 ชุด	 สำรวจเป็นประจำปีละ	 2	 ครั้ง	 มี
ระบบรายงานอุบัติการณ์โดยบุคลากรภายในเอง	 เมื่อพบ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	ซึ่งแบ่งความรุนแรงเป็น	9	ระดับ	
โดยความรุนแรง	 4	 ระดับสุดท้าย	 ผู้รับผิดชอบต้อง
รายงานให้ผู้บริหารทราบโดยทันที	 เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
และกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดซ้ำ	 และมีระบบจัดการ

เรื่องร้องเรียน	สามารถร้องเรียนได้	4	ช่องทาง	คือ	1)	จุดให้บริการที่เกิดเหตุ	2)	สนง.รพ./ศนูยร์บั
เรือ่งรอ้งเรยีน	3)	ตูร้บัฟงัความคดิเหน็ตามจดุบรกิาร	4)	จดหมายแสดงตน/บตัรสนเทห่ ์
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 3)การเพิม่ประสทิธภิาพและอำนวยความสะดวกในการบรกิารแผนกผูป้ว่ยนอก		ผูป้ว่ย
ได้รับการบริการต่อเนื่อง	 โดยทุกหน่วยงานจัดเวลาทำงานให้มีการเหลื่อมเวลาตามกระแสของงาน
สลบัเจา้หนา้ทีพ่กักลางวนั	 เพือ่ใหก้ารบรกิารตอ่เนือ่งในทกุจดุ	 และจดัระบบกระจายเวลาการนดัผูป้ว่ย
เพื่อลดการกระจุกตัวเป็นคอขวด	 โดยการประกันเวลาพบแพทย์ก่อนและหลังเวลานัด	 20	 นาที	
หากผู้ป่วยตรวจหลายแผนกจะนัดหมายเวลาให้เสร็จภายในวันเดียวและนัดหมายเอื้อให้ผู้ป่วย 
จากพื้นที่เสี่ยงภัยเดินทางกลับบ้านได้ก่อนวิกาล	
 4)การสร้างเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่		ด้วยการ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 การติดตามประเมินผลความร่วมมือ	 และการสนับสนุน
เพื่อยกระดับขีดความสามารถและความรว่มมอื	 เชน่	 การอบรมหลกัสตูรระยะสัน้และฝกึปฏบิตังิาน
จริง	หรือการจัดทีมแพทย์ไปพัฒนาเทคนิคใหม่ให้กับโรงพยาบาลรอบข้าง	
 5)การรักษาโรคยากและซับซ้อน		โรงพยาบาลประสบความสำเร็จในด้าน	1)	การรักษา
โรคมะเร็งโดยใช้มาตรฐานสากล	โดยมีผู้เชี่ยวชาญ	เทคโนโลยีที่ครอบคลุม	ได้แก่	การผ่าตัด	การใช้
ยาเคมบีำบดั	รงัสรีกัษาขัน้สงู	(True	beam)	และการปลกูถา่ยไขกระดกู	2)	โรคหวัใจและหลอดเลือด	
ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	 ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที	 3)	 การพัฒนาเทคนิค
การผ่าตัดสมัยใหม่	 ซึ่งช่วยลดอัตราการตายของวิธีการรักษาแบบเดิม	 หรือเดิมรักษาไม่ได้	 ได้แก่	
EVAR,	 intervention	 radiology	 โรคลำไส้และตับ	 4)	 การรักษาภาวะบาดเจ็บที่เกิดพร้อมกัน
หลายระบบ	 (multiple	organs	 injury)	ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะจากสถานการณ์ในภาคใต้	และ	
5)	ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนด	และมีน้ำหนักตัวน้อยมาก	(extreme	preterm	birth)	
แห่งเดียวในภาคใต้	ที่เปิดโอกาสให้เด็กแรกเกิด	น้ำหนักตัวน้อยกว่า	1,000-1,500	กรัม	มีชีวิตรอด	
ภาวะแทรกซ้อนน้อย	
 
การพัฒนาระบบบริการมาตรฐานเทียบระดับสากล
	 ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการทำงานของโรงพยาบาล	ส่งผลให้ประชาชนใน
ภาคใต้ได้รับการดูแลที่ได้มาตรฐานเทียบได้ในระดับสากล	 รอดชีวิต
หรือหายจากโรคร้ายโดยไม่ต้องเดินทางเข้ารับการรักษาในกรุงเทพ	
ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย	 เช่น	
การผ่าตดัชั้นสูง	 Radio	 Intervention	 การใส่สายสวนหัวใจ	
การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร	 เป็นต้น	 ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
การบรกิาร	ทีส่ะดวกผา่นการสือ่สารบนัทกึดว้ยระบบ	HIS	และการขยาย
ศักยภาพของโรงพยาบาล	 ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย	 ซึ่ง
ทำให้ระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงขึ้น	 นอกจากนี้บุคลากร
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างก็มีความสุขที่ได้ทำงานตามปรัชญา	ชี้นำ	 เสียสละ	อุทิศตนแก่สังคม	 เช่น	การมี
จิตอาสาเข้าร่วมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดในจังหวัดสงขลา	การมี
จิตอาสาดแูลผูป้ว่ยและญาตใินอาคารเยน็ศริะ	 การมุง่พฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ในสาขาวชิาชพีและ
การนำความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาให้บริการรักษามีความก้าวหน้าจากผลงานวิชาการหรือ
งานบริการในหน้าที่	 ซึ่งทั้งหมดจะชว่ยสง่เสรมิและสนบัสนนุใหส้งัคมและชุมชนได้รับบริการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ	ควบคุมต้นทุนการดำเนินการ	ในขณะที่ผลการรักษาเทียบได้ในระดับนานาชาติ	
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การพัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับ

สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง

(HighRiskPregnancy)



โรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
 

 “การดแูลสตรตีัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่เปน็การดแูลทัง้สขุภาพของมารดาและทารกนัน้ 
ตอ้งอาศัยความละเอียดรอบคอบ มีความพร้อมในการช่วยเหลือและแก้ไขอันตรายจากภาวะ
แทรกซอ้นต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้ว มารดา 
และ/หรือทารกบางรายอาจเสยีชวีติหรอืมภีาวะแทรกซอ้น สง่ผลใหต้อ้งมารดา และ/หรอืทารก
ได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เสี่ยงต่อความพิการและเสียชีวิต 
ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม และทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพิ่มขึ้น” 
 
อันตรายของภาวะการตั้งครรภ์เสี่ยง
	 ภาวะการตั้งครรภ์เสี่ยง	 (High	 risk	 pregnancy)	 ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของ
มารดา	และ/หรือทารกในครรภ์	 โดยอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียชีวิตได้ทั้งในขณะตั้งครรภ	์
คลอดหรอืหลงัคลอด	 ซึ่งภาวะหรือความรุนแรงของการตั้งครรภ์เสี่ยง	 มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
ทารกเกิดก่อนกำหนด	 บางครั้งภาวะแทรกซ้อนอาจรุนแรงจนคุกคามต่อชีวิตมารดาและทารก	

จากการศึกษาสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงที่รับส่งต่อจาก
เครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่น	 ตั้งแต่ป	ี พ.ศ.	
2544	 -2556	 พบว่าถึงแม้สถิติจะมีแนวโน้มลดลง
จาก	1,514	ราย	(ร้อยละ	26.74)	เหลือ	1,180	ราย	
(ร้อยละ	 16.90)	 แตก่ย็งัถอืวา่เปน็ปรมิาณทีส่งูมาก	
นอกจากนั้นยังพบว่า	 ทารกที่มีอายุต่ำกว่า	 1	 ป	ี

เสยีชวีติมากกวา่วัยอื่น	(ร้อยละ	45	หรือประมาณ	13,000	-15,000	คนต่อปี)	และมีแนวโน้มสูงขึ้น	
โดยเฉพาะทารกวัยแรกเกิด	 อายุ	 0-28	 วัน	 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมีภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะก่อน
และหลงัคลอด	 และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยสูงถึง	 300,000	 บาท
ต่อราย	
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 ก่อนปี	 พ.ศ.	 2547	 ระบบการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงมายังโรงพยาบาลขอนแก่น 
ยังใช้ระบบเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไป	 นั่นคือสำหรับสตรตีัง้ครรภท์ีเ่ขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล	 เมื่อ
มีภาวะวิกฤติหรืออาการทรุดลงจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เร่งด่วนและซับซ้อนมากขึ้น	 แพทย์ที่
ดูแลรักษาจะตัดสินใจส่งต่อมายังโรงพยาบาลขอนแก่นตามความเหมาะสม	ซึ่งแพทย	์พยาบาล	ที่
โรงพยาบาลขอนแก่น	 จะไม่ทราบล่วงหน้า	 ดังนั้นเมื่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงถูกส่งมาถึงห้องอบุตัเิหตุ
ฉกุเฉนิ	โรงพยาบาลขอนแกน่	ตอ้งรอใหส้ตูนิรแีพทย์เวรออกมาประเมนิ	จงึเกดิความลา่ชา้ในการเขา้ถงึ
บรกิาร	เพราะตอ้งเริม่ใหก้ารดแูลรกัษาตามขัน้ตอน	ใหม่อีกครั้ง	ทำให้เสียเวลาประมาณ	30-60	นาที	
อีกทั้งยังขาดการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านทีมบุคลากร	เครื่องมืออุปกรณ์	ห้องผ่าตัด	ห้องคลอด	
เลือดและยาที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า	 ขาดความพร้อมด้านการประสานงานกับกุมารแพทย์ล่วงหน้าเพื่อ
เตรียมตู้อบเครื่องช่วยหายใจสำหรับดูแลเด็กแรกเกิด	 นอกจากนั้นยังพบว่าการเตรียมสตรีตั้งครรภ์
เสี่ยงสูงก่อนการส่งต่อ	 การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลต้นทาง	 การแก้ไขปัญหา
กรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างนำส่ง	 และสมรรถนะ
ของบคุลากรทมีดแูล	ตัง้แตก่ารเฝา้ระวงัวนิจิฉัยอาการ
และปฏิบัติช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นมีความแตกต่างกัน
ซึ่งมักไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	 ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพความปลอดภัยของมารดาและทารกในครรภ์
อย่างยิ่ง	
 
 
ระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 โรงพยาบาลขอนแกน่	 โดยกลุม่งานสตูนิรเีวชกรรม	 ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสำคญัของปัญหาดงักลา่ว 
จึงได้พัฒนาระบบทางด่วนพิเศษสำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	(High	Risk	Pregnancy)	ซึ่งเป็นการ
พัฒนาระบบสง่ตอ่สตรตีัง้ครรภเ์สีย่งสงู	ตัง้แตก่ารเตรยีมสตรตีัง้ครรภเ์สีย่งสงูกอ่นสง่ตอ่และระหว่าง
ส่งตอ่จากโรงพยาบาลชมุชนซึง่เปน็โรงพยาบาลตน้ทาง	 การประสานงานระหวา่งแพทยข์องโรงพยาบาล
ตน้ทางและแพทยโ์รงพยาบาลประจำจงัหวดัซึง่เปน็โรงพยาบาลปลายทาง	 การเตรยีมรับสตรีตั้งครรภ์
เสี่ยงสูง	จัดลดขั้นตอนให้เข้าถึงห้องคลอด	ห้องผ่าตัดหรือหอผู้ป่วยหนักได้ทันเวลา	โดยกรณี
สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงที่มีอาการวิกฤต	สูตินรีแพทย์จะมารอรับที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินให้การดูแล
รักษากอ่นสง่เข้าหอผู้ป่วยหนักหรือห้องผ่าตัดทนัท	ี	พรอ้มทัง้พฒันาศกัยภาพบคุลากรทางสาธารณสขุ 
ทั้งแพทย์	พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	 ให้มีความรู้	 ทักษะในการปฏิบัติดูแลรักษาพยาบาล
ที่เหมาะสม	ถูกต้อง	และรวดเร็ว	
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 นอกจากนี้	 โรงพยาบาลขอนแก่น	 ได้มีการบูรณาการรูปแบบการดูแลระบบส่งต่อแบบ
ช่องทางด่วนพิเศษสำหรับสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงให้ครอบคลุมทั้งเขตบริการสุขภาพท่ี	 7	 (ขอนแก่น	
ร้อยเอ็ด	 	มหาสารคาม		กาฬสนิธุ	์ :รอ้ย-แกน่-สาร-สนิธุ)์	ซึง่ตอ้งมกีารจบัมอืรว่มกนัในภาคเีครอืข่าย
ของคณะกรรมการงานอนามยัแมแ่ละเดก็ทัง้	 4	 จงัหวดั	 และสำนกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	
เขต	 7	 ขอนแกน่	 ใหม้เีวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัของเครอืขา่ย	 พฒันารปูแบบการเพิม่ความรู้	
ศักยภาพให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมาใช้ประโยชน์
ในการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงของแต่ละเครือข่ายในเขตจังหวัดต่าง	ๆ	 ให้เกิดการพัฒนาระบบ
การส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงให้ดีมีประสิทธิภาพขึ้น	
 
กลยุทธ์การสร้างระบบทางด่วนสำหรับคนพิเศษสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
 เริ่มต้นด้วยการลดขั้นตอนที่ซับซ้อน	 ลดระยะเวลาการบริการสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	
เพิม่ชอ่งทางดว่นพเิศษการดแูลรกัษาเขา้ถงึบรกิารทีเ่หมาะสม	มคีวามปลอดภยัสงูสดุ	มกีารจดัระบบ
บริการรับส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงโดยไม่ต้องผ่านการรอตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	 เจ้าหน้าที่
เวรเปลสามารถนำส่งสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงนั้น	 ๆ	 เข้าไปยังห้องคลอดได้ทันที	 นอกจากนั้นยังได้มี
การจัดทำคู่มือการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน
ในเครือข่ายจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเข้าใจและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันโดยส่งสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
มายังห้องคลอดได้ทันที	
 หลังจากนั้นจึงมีการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 โดยพัฒนาระบบคุณภาพ
บริการสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงเริ่มจากโรงพยาบาลต้นทาง	บุคลากรทางสาธารณสุขผู้รับผิดชอบการ
ดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง	 ทีมแพทย์	 พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	 ทั้งในเครือข่าย
บริการและนอกเครือข่าย	 ซึ่งต้องมีความรู้	 ทักษะการปฏิบัติดูแลที่ได้มาตรฐาน	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว		
โดยการจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงให้เครือข่าย	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้
เกิดแนวทางเพื่อให้มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 มีการประสานการส่งต่อผู้ป่วยระดับ
จังหวัดและระดับเขต	 ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความพร้อม	 เชื่อมประสาน
การดูแลผูป้ว่ยเปน็เครอืขา่ยอยา่งมปีระสทิธภิาพ	 เพือ่ใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการดแูลรกัษาพยาบาลทีม่คีณุภาพ
เหมาะสมปลอดภัย	 นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการให้การ
ส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงของแต่ละเครือข่ายเขตในจังหวัดต่าง	 ๆ	 ให้เกิดการพัฒนาระบบการ
ส่งต่อสตรตีัง้ครรภเ์สีย่งสูงให้ดีมีประสิทธิภาพขึ้น		มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัเปน็ประจำ
ทกุปีเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 	มีการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบการจดัเกบ็
ขอ้มลู	ทำโปรแกรมเกบ็ขอ้มลูการรบั-สง่	การจดัระบบ	Hot	Line	สายตรงทีห่อ้งคลอดทัง้เบอรค์ูส่าย	
และ	เบอรโ์ทรศพัทเ์คลือ่นที	่ในการปรกึษากอ่นการสง่ตอ่ใหข้อ้มลูทีม่คีวามสำคญัต่อการดูแลรักษา	
 
 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

130

ก่อนการพัฒนาระบบการส่งต่อ








หลังการพัฒนาระบบการส่งต่อ







ขยายเครือข่าย...ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

 การพัฒนาระบบทางดว่นพเิศษสำหรบัสตรตีัง้ครรภเ์สีย่งสงู	 เขตบรกิารสขุภาพที	่ 7	 จึงเป็น	
การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การดำเนินงานโดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแล

รักษาให้เข้มแข็งและพัฒนาระบบการส่งต่อ
สตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงให้ปลอดภัยก่อนและ
ระหว่างส่งต่อภายในและระหว่างเครือข่าย 
ตามแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดูแล
รกัษาสตรตีัง้ครรภท์ีม่คีวามเสีย่งสงู	ซึง่การจดัทำ
และพัฒนาคู่มือเกิดจากการมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายทั้งโรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลทั่วไป	 โรงพยาบาลจังหวัด	 โรงพยาบาลศูนย์	 ในเขต
บริการสุขภาพที่	7	ทั้ง	4	จังหวัด	จนกลายเป็นคู่มือที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาและ
ส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงที่ถูกต้อง	 มีประสิทธิภาพ	 นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งภายในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ	 รวมถึงโรงพยาบาลนอกเครือข่าย	
ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
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	 จากการดำเนินงานที่เน้นรูปแบบ	 “เครือข่ายสุขภาพ”	 ซึ่งก่อให้เกิดพลังในการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกัน	ทำให้การดำเนินงานพัฒนาระบบการส่งต่อสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงซึ่งต้องอาศัย
การติดต่อประสานงานข้อมูลระหว่างแพทย์ใน
เครือข่าย	 โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
การติดต่อสื่อสารนั้น	 มีประสิทธิภาพ	 สามารถลด
ขั้นตอนการบริการและลดระยะเวลา	 ทำให้ผู้ป่วย
สามารถเขา้ถงึบรกิารทีจ่ำเปน็ไดร้วดเรว็ขึน้	 ซึง่เปน็การ
จัดระบบบริการด้านสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตมารดาและทารก	 ดังเป้าหมาย
สำคัญที่สุดคือ	“ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย”
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Mobilepapsmearเคลื่อนที่สู่ชุมชน



โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาส
 
 “โรงพยาบาลตากใบดำเนินงานเชิงรุกโดยจัดทำโครงการ Mobile Pap smear 
เคลื่อนที่สู่ชุมชน เสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักให้สตรีทุกคนมีความเข้าใจ 
เจาะตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้รับรู้ปัญหาของการละเลย และ
ประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจะส่งผลต่อสตรีมุสลิมให้มีการเดินทาง
มารับบริการเพิ่มมากขึ้น” 
 
ปัญหาที่พบในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
	 จากการดำเนินงานการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมาย	 อายุ	 30	 –	 60	 ปี	
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งด้วยการตรวจหาโรคมะเร็งให้ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกซึ่งสามารถ
ทำการรักษาให้หายได้และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษามะเร็งนั้น	 พบว่าผลการดำเนินงานยัง
ต่ำกว่าเป้าหมายมาก	 โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด	 12,282	 ราย	 ในปีงบประมาณ	 2556	 ได้รับการ
ตรวจคัดกรองจำนวนเพียงแค่	887	ราย	คิดเป็นร้อยละ	7.22	ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดซึ่งไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามเป้าหมาย	 สาเหตุมาจากการปฏิบัติงานเดิมซึ่งเป็นแบบตั้งรับ	 ทำให้มีผู้มารับบริการ
จำนวนนอ้ย	ทีผ่า่นมาการรอใหผู้ร้บับรกิารมารบับรกิาร	ณ	จดุบรกิาร	กม็กัพบปญัหาในหลาย	ๆ	ด้าน	
ได้แก่	 ปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 และความไม่ปลอดภัยในการเดินทางมารับบริการ
จากสถานการณค์วามรนุแรงใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้สง่ผลใหก้ารใสใ่จดา้นสขุภาพเปน็เรือ่งรอง 
นอกจากนี้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 วิถีชีวิตของผู้คนใน	 3	 จังหวัด	 ซึ่งกว่าร้อยละ	 90	 นับถือ
ศาสนาอิสลามนั้น	 ยิ่งทำให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่มีมิติทางความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่า
ประชากรในภมูภิาคอืน่	ดงันัน้	การดำเนนิงานดา้นสขุภาวะในพืน้ทีด่งักลา่ว		จงึเปน็เรือ่งทีล่ะเอยีดออ่น 
โดยเฉพาะในสตรีมุสลิมนั้น	ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาและเข้าใจในอัตลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย
อยา่งลกึซึง้	 จงึจะเกดิประสทิธภิาพในการทำงานสงูสดุ	 นอกจากสตรกีลุม่เปา้หมายในพืน้ทีม่กัไมต่ระหนกั
ถงึความสำคญัของการตรวจ	 Pap	 smear	 เนือ่งจากกลวัจะพบความผดิปกต	ิ และอายไมก่ลา้ตรวจนัน้ 
สาเหตุสำคัญยังเนื่องมาจากมิติวัฒนธรรมเกี่ยวกับการเปิดเผยอวัยวะเพศที่นอกเหนือจากการเป็น
โรคแล้ว	 กลัวจะเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักปฏิบัติทางศาสนา	 อาจจะเป็นบาปได้	 ขณะเดียวกันการไม่ได้
รับการยินยอมจากสามีได้ส่งผลต่อการไม่มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย	 จึงทำให้
สตรีกลุ่มเป้าหมายที่นับถือศาสนาอิสลามเกิดความลำบากใจในการตัดสินใจ	ซึ่งหากเป็นสตรีมุสลิม
ทีย่ดึถอืแนวคดิวฒันธรรมอยา่งเครง่ครดัแลว้กจ็ะสง่ผลใหไ้มม่ารบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู 
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ก้าวข้ามพรมแดนวัฒนธรรมเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณค่าสู่ชุมชน  
	 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ	 โรงพยาบาลตากใบได้เล็งเห็นถึง
ปัญหาของการเข้ารับบริการของผู้รับบริการ	ส่งผลให้หน่วยงานต้องวิเคราะห์	 วางแผนและหา

แนวทางการปฏบิตัใิหมเ่พือ่ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีถ่กูตอ้ง 
เหมาะสม	 และสะดวกมากขึ้น	 จึงได้มีการดำเนินงานเชิงรุก	
จัดสรรเจ้าหน้าที่ออกให้บริการในชุมชน	 โดยเริ่มจากการให้	
อสม.	เปน็ผูค้น้หากลุม่เปา้หมายในชมุชนของตนเองทีร่บัผดิชอบ 
และลงเชิงรุกให้บริการในแต่ละพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอ
ตากใบ	นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอีกด้วย	
 ในการนี	้ โรงพยาบาลตากใบได้จัดกิจกรรมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก	มีการออกเย่ียมบ้านทุกครัวเรือนเพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและมีการ
ลงพืน้ทีอ่อกใหบ้ริการในชุมชนด้วยการจัดระบบบริการตรวจ	 Pap	 smear	 	 เชิงรุก	 เจาะกลุ่ม
เป้าหมายตรง	เพื่อลดความซ้ำซ้อน	ลงพื้นที่	โดยนำนวัตกรรม	Mobile	Pap	smear	ที่สร้างขึ้น
จากแนวความคิดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบในการ
ปรับปรงุชิน้งานเพือ่ใหส้ามารถเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก	 พกพางา่ย 
และสามารถนำไปใชง้านเชงิรกุไดจ้รงิใน	 พืน้ที	่ โดยชดุ	 Mobile 
Pap	 smear	 ประกอบด้วยเตียง	 mobile	 โคมไฟ	 mobile	
เก้าอี้	 mobile	 ม่าน	 กางเกงตรวจมะเร็งปากมดลูก,	 อุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่ ใช้ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยมีการมอบ
ของชำร่วย	(ผ้าถุง)	ก่อนรับบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	ใช้
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หลักศาสนาอิสลามมาเป็นเครื่องมือ	 โดยมีหลักว่า	 ผู้นำศาสนา	สามี	ชุมชน	และความเชื่อเป็น
สิ่งสำคัญและเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สตรีกลุ่มเป้าหมายยินยอมรับบริการเพิ่มมากขึ้น	 โดยการ
เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้นำศาสนา	 ผู้นำชุมชนให้เห็นถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สุขภาพของคนในชมุชนรว่มกบัเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ	 (ใหค้วามรูแ้กผู่น้ำศาสนาเพือ่ใหป้ระชาสมัพันธ์
ข้อมูลแก่กลุ่มสามีของสตรีกลุ่มเป้าหมาย)	 และสร้างความตระหนักให้สตรีทุกคนมีความเข้าใจ	

เรื่องมะเรง็ปากมดลกูปอ้งกนัไดด้ว้ยการตรวจ	Pap	smear 
เพื่อค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรกและสามารถรักษาได้	 ซึ่ง
แนวทางนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปลดล็อกเงื่อนไขอัน
ละเอียดอ่อน	 ทำให้สตรีมุสลิมเข้าถึงบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลกูงา่ยขึน้	 “เมือ่สามแีละผูน้ำศาสนามคีวามเขา้ใจ
ในการรบัรู	้ 	 ถงึความรนุแรงของการเกดิโรคมะเรง็ปากมดลูก	
การรบัรูป้ระโยชนข์องการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู	
ก็จะส่งผลต่อสตรีมุสลิมคือมีการเดินทางมารับบริการ
เพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ”	นัน่คอืการใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการรับรู้
ปัญหา	 และมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน	 อสม./ผู้นำชุมชน		

ในการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายมารับบริการ	 ซึ่งสถานที่
ตรวจจะให้	 อสม.หรือผู้รับบริการเป็นผู้เลือกสถานที่	 โดยจะต้องเป็นสถานที่ที่ปกปิดมิดชิด	 ทั้งนี้
โรงพยาบาลตากใบได้จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกขั้นตอน	 ซึ่งลงถึง
ตัวผู้ป่วย	 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโปรแกรม	 Cervical	 Screening	 2010	 ให้ครอบคลุม	
ครบถ้วน	ถูกต้องและทันเวลา	 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน	และเก็บผลงานความครอบคลุมโดย
การรวมรวบผลการตรวจในคลินิกเอกชนมาลงในโปรแกรมฯ	 จัดทำทะเบียนผู้รับบริการการตรวจ
มะเร็งปากมดลูก	 เพื่อประสานงานกับ	 อสม.	 ในการติดตามกลุม่เปา้หมายทีย่งัไมไ่ดร้บัการตรวจ
มะเรง็ปากมดลกูตอ่ไป	 ตดิตามและสง่ผูป้ว่ยทีม่ผีลเซลลผ์ดิปกติให้ไปรับการรักษาและมีการประชุม
สรุปผลการดำเนินงานทุก	 3	 เดือน	 เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	
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หญิงไทยห่างไกลมะเร็ง
 การดำเนนิการตามโครงการดงักลา่ว	 จะชว่ยใหห้ญงิวยัเจรญิพนัธุ	์ อาย	ุ 30-60	 ป	ี มคีวามรู ้
ความเขา้ใจและเกดิความตระหนกัในการดแูลสขุภาพและเขา้รบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูก 
ซึ่งเมื่อตรวจพบความผิดปกติแล้วจะได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องและทันต่อเวลา	
ทั้งนี้ด้วยการนำหลักทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตดัสนิใจรบับรกิารของหญงิวยัเจรญิพนัธุ	์ และสร้าง
ให้ผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตามแนวทาง
ศาสนาที่ถูกต้องควบคู่กับการดูแลสุขภาพของตนเอง
เป็นสำคัญ	 จึงจะสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น	
นอกจากนั้นการสร้างตัวอย่างให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึง
ปัญหา	 ประโยชน์และโทษจะทำให้กลุ่มเป้าหมาย
มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น	 การนำบุคคลต้นแบบมาสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยให้เกิดกระแสการตื่นตัว
ในการเข้ารับบริการของกลุ่มเป้าหมายได้อีกทางหนึ่ง	
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โครงการแพทย์แผนไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้
 

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 

 “โครงการแพทย์แผนไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้ เปน็ทางเลอืกหนึง่ของการรกัษาพยาบาล
ของประชาชนที่ต้องการดูแลสุขภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาโรค 
มีการผลิตบุคลากรด้านการนวดแผนไทยจากหลักสูตรที่คิดริเริ่มของท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ
และรายได้ของครอบครัวอย่างยั่งยืน จนเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการขยายผล
ในวงกว้าง” 
 
จากแพทย์แผนปัจจุบันสู่แนวคิดการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
 ศูนย์บริการสาธารณสขุเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	 	 เป็นสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิที่เปิดให้
บริการด้านสาธารณสุข	ทั้งการรักษาพยาบาล	 การส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันควบคุมโรคและ
การฟื้นฟูสภาพ	 เป็นภารกิจหนึ่งที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	 จัดให้มีบริการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิน่สามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานไดอ้ยา่งทัว่ถงึ	 โดยมุง่หวงัใหป้ระชาชนมสีขุภาพ
อนามัยแข็งแรง	 	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ซึ่งการให้บริการด้านสาธารณสุขดังกล่าวเปรียบเสมือนคลินิก
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล	 ที่ประชาชนสามารถใช้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ	 ในกรณีที่
เจ็บปว่ยไมร่นุแรง	 ลดการไปรอคอยการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล	 ซึ่งใช้เวลานาน	 บางครั้งต้องรอ
เปน็วนั	 	แตถ่า้ตรวจพบการเจบ็ปว่ยทีเ่กนิขดีความสามารถในการรกัษาพยาบาลของพยาบาลประจำ
ศูนย์บริการฯ	ก็สามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้		ดังนั้นผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะช่วยลด
เวลาการรกัษาพยาบาลได	้ ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เปิดให้บริการมากวา่	
27	ป ี
 จากสถติผิูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารตรวจรกัษาพยาบาลทีศ่นูยบ์รกิารฯ	นอกจากโรคตดิเชือ้ทัว่	ๆ	ไป  
อาการทีพ่บมากอกีอาการหนึง่คอื		โรคระบบโครงสรา้งรา่งกายรวมกลา้มเนือ้ยดึเสรมิ		เชน่		การปวดเอว  
ปวดขาและอาการปวดอื่น	ๆ	ตามร่างกาย	ซึ่งมีสาเหตุจากการทำงานหรือกิจกรรมใด	ๆ	ซ้ำ	ๆ	จึง
เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมา	 ซึ่งเดิมจะรักษาด้วยยา	 เช่น	 ยาแก้ปวด	 ยาคลายกล้ามเนื้อ	 ซึ่ง
ยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นแผลในกระเพาะอาหาร	 และบางราย
หากรบัประทานมาก	 ๆ	 อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุได้	 	 ทำให้ในแต่ละปีต้องใช้ยาบรรเทาอาการปวด
จำนวนมาก		
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	 อย่างไรก็ตาม	ในป	ี	2541		การแพทยแ์ผนไทยไดเ้ขา้มามบีทบาทในการดแูลส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน	 โดยเป็นแพทย์ทางเลือกสำหรับประชาชนในการช่วยบรรเทาอาการปวดต่าง	 ๆ 
โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญ	จึงส่งพยาบาลเข้าศึกษาอบรม
การนวดแผนไทยทีว่ัดโพธิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย	 และได้มาเปิด
ใหบ้ริการแพทย์แผนไทยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	 เพื่อเป็นทางเลือกให้
ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยอาการปวดต่าง	ๆ	 เพื่อลดการรักษาด้วยยา	 โดยอาศัยคำชี้แนะจากแพทย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู	 โรงพยาบาลบุรีรัมย์	 การให้บริการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยภายในศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี	 2542	 จนถึงปัจจุบัน	 เพื่อเป็นทาง
เลือกด้านสาธารณสุขของประชาชน		ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาให้กับผู้ป่วยในโรคที่เกิดขึ้นกับระบบ	
โครงสร้างกล้ามเนื้อยึดเสริม	 ซึ่งมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากการทำงานหรือ
กิจกรรมต่าง	ๆ	จนเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา	ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	
ผู้ปว่ยอมัพฤกษอ์มัพาต	ผูพ้กิารและผูป้ว่ยทีต่อ้งการฟืน้ฟสูภาพรา่งกายหลงัออกจากโรงพยาบาลอกีดว้ย	
 
การขยายผลแนวคิดการรักษาเพื่อการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
	 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความนิยมในการใช้บริการรักษาด้วย
แพทย์แผนไทยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 จึงได้คิดริเริ่มการจัดทำหลักสูตรการนวดแผนไทยขึ้น	 2	 หลักสูตร		
คือ		หลักสูตรนวดฝ่าเท้า	60	ชั่วโมง		และหลักสูตรนวดตัว	150	ชั่วโมง		โดยหลักสูตรดังกล่าว

ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจประเมิน
สถานประกอบการ		กระทรวงสาธารณสขุ		ตัง้แตป่	ี2542	
และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้ออกใบประกาศนียบัตร
ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง	 2	 หลักสูตรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ	 ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี	 2549	 ได้เปิดรับ
สมัครผู้สนใจการนวดแผนไทย	 และจัดอบรมมากว่า	
36	รุ่น		มีผู้ผ่านการอบรมกว่า	1,400	คน	ซึ่งผู้ผ่านการ
อบรมบางรายได้ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพทั้งใน

และต่างประเทศ		และได้รวมกลุ่มในการออกให้บริการแพทย์แผนไทยในชุมชน		โดยเทศบาล
เมืองบรุรีมัยไ์ดส้นบัสนนุงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้ผู้นวด	ซึ่งถือเป็นบริการเชิงรุก	 	 โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ต้องนอนติดเตียงนาน	 ๆ	 การนวดจะเป็นการกระตุ้นให้ระบบไหล
เวียนโลหติไดด้ขีึน้	 เปน็การกระตุน้กลา้มเนือ้ไมใ่หแ้ขนขาลบี	 นอกจากนัน้ยงัมกีารประคบดว้ยสมนุไพร	
และที่สำคัญทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่มีคนทั่วไปเยี่ยมและให้บริการนวดถึงบ้าน	 ทำให้ไม่รู้สึก
ถูกทอดทิ้ง	 โครงการดังกล่าวจึงเปน็ทีช่ืน่ชอบของประชาชน	 และเปน็ทีป่ระทบัใจมาก	 ซึง่ถอืเปน็การ
พฒันาคณุภาพบรกิารทีห่ลากหลายและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	
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 การใหบ้รกิารรกัษาดว้ยแพทยแ์ผนไทยเปน็การใหบ้รกิารแบบใหมแ่ละมกีารดำเนนิการเชงิรกุ	
ซึง่เปน็ภมูปิญัญาทอ้งถิน่	 ไมจ่ำเปน็ตอ้งใชย้า	 ยงัชว่ยผอ่นคลายและทีส่ำคญัชว่ยในการฟืน้ฟูบำบัดผู้ป่วย
ที่มีความผิดปกติของโครงสร้างกล้ามเนื้อยึดเสริม	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ป่วย
ท่ีนอนติดเตียง	 ซึง่การพฒันาการบรกิารจากการแพทยแ์ผนปจัจบุนัสูก่ารแพทยแ์ผนไทยต้องมีการ	
เตรียมการเพือ่สู่การปฏิบัติ	 ตั้งแต่	 การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์	
การถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือบุคลากรอื่น	 ๆ	 ที่ให้ความสนใจเพื่อเปิดให้บริการ	
การพัฒนาบุคลากรด้านการนวด	 เพื่อให้เพียงพอกับการเปิดให้บริการนวดแผนไทย	 ความริเริ่ม
ในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง	 การพัฒนาสถานที่ให้บริการ
นวดแผนไทย	 สู่มาตรฐาน	 การให้บริการนวดแผนไทยทั้งใน
เชงิรบัในศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและเชงิรกุในชมุชน	 การคดิค้น
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้การแพทย์แผนไทยเป็นการ
บริการที่ดีมีมาตรฐาน	 และการติดตามประเมินผลการให้
บริการแพทย์แผนไทยทั้งในศูนย์บริการฯ	และในชุมชน	
 
พลิกฟื้นแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่ประชาชน
	 โครงการแพทย์แผนไทยสู่ศูนย์การเรียนรู้	 	 เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มทางเลือกด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชนในการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
มากมาย	อาทิ	เป็นการช่วยฟื้นฟูร่างกายโดยลดการใช้ยาหรือสารเคมีใด	ๆ	ที่อาจส่งผลข้างเคียงได้	
สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาต่อยอด	 รักษาไว้มิให้สูญหาย	 ช่วยสร้างอาชีพและรายได้
โดยสามารถใช้รับรองการประกอบอาชีพนวดแผนไทย	 ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมไปประกอบ
อาชีพทั้งในและต่างประเทศ	ช่วยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่	ๆ	 ในการดูแลสุขภาพประชาชนโดย
การใชว้สัด	ุ อปุกรณแ์ละพชืสมนุไพรในทอ้งถิน่ควบคูไ่ปกบัการใหบ้รกิารนวดแผนไทย	 เชน่	 ไมต้พีรกิ 
กล่องใส่ยาขนาดเล็ก	 กะลามะพร้าว	 และที่สำคัญคือการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำหรับหน่วยงานต่าง	ๆ	และผู้ที่สนใจ	
 ความสำเร็จของโครงการฯ	 เห็นได้จาก
การที่	 ในปัจจุบัน	 มีผู้มาขอรับบริการปีละกว่า	
1,200	 คน	 สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ปีละ
ประมาณ	 240,000	 บาท	 การให้บริการนวด
แผนไทยในชุมชนซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงรุกเมื่อ
ประมาณป	ี2553	โดยการสนบัสนนุงบประมาณเปน็
คา่ตอบแทนให้ผู้บริการนวดปีละกว่า	60,000	บาท	
และในการจดัการอบรมหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทย
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ทั้งนวดตัว	 150	 ชั่วโมง	 และนวดฝ่าเท้า	 60	 ชั่วโมง	 	 ได้ เปิดอบรมหลักสูตรให้ผู้สนใจจำนวน	
36	 รุน่	 มผีูผ้า่นการอบรมกวา่	 1,400	 คน	 และจากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มแพทย์แผนไทยชุมชน
เมืองที่ให้บริการนวดแผนไทยบริเวณลานไทร	 ช่วงเวลา	 16.00	 –	 20.00	 น.	 แต่ละคนจะมีรายได้
ประมาณ	300-500	บาท	ต่อวัน 
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ระบบการบังคับคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-CivilCaseManagementSystem)



ศูนย์สารสนเทศกรมบังคับคดี
 

 “E-Civil Case Management System ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกระบวนการ
บังคับคดีแพ่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางแพ่งให้กับประชาชนเป็น
อย่างมาก โดยทำให้การปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งในการให้บริหารประชาชนเป็นไป
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากลดระยะเวลาการเดินทางของสำนวน การพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนวน รวมถึงทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
สามารถตรวจสอบถึงความคืบหน้าของสำนวนต่าง ๆ ได้ อันส่งผลดีต่อการได้รับชำระหนี้
ตามคำพิพากษาของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา” 
 
ปัญหาความล่าช้าในการบังคับคดีแพ่ง
	 ถึงแม้ว่ากรมบังคับคดีจะได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้
ในการบรหิารจดัการสำนวนในคดเีพ่ือใหบ้รกิารแกป่ระชาชนทัว่ประเทศ	 แตร่ะบบงานของกรมบงัคบัคดี
โดยเฉพาะการบังคับคดีแพ่งนั้นมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก	 และต้องใช้โปรแกรมในการ
ปฏิบัติงานกว่า	 700	 โปรแกรมทำงานเชื่อมโยงกัน	 แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวต้องรองรับการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานบังคับคดีมากกว่า	 100	 แห่งทั่วประเทศ	 รวมถึงการบังคับคดีต้องให้
บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นประจำทุกวัน	 การปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวจึงยังต้องใช้
สำนวนเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	ซึ่งหากมองในแง่ของการบริหารงานภาครัฐ	การทำสำนวนแบบ
กระดาษจำเป็นต้องมีพื้นที่ในการเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก	 ใช้ปริมาณกระดาษในการจัดทำ
สำนวนต่าง	ๆ	การจัดทำสำนวนคดีและเอกสารเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายต่าง	ๆ	ดำเนินการบังคับคดี
ใช้เวลานานเนื่องจากต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนส่งผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งไปยังฝ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการ	 ส่งผลให้การบังคับคดีมีการดำเนินการที่ล่าช้า	 และทำให้ผู้บริหารไม่สามารถเห็นภาพ
รวมของการดำเนนิการบงัคบัคดใีนภาพรวมไดอ้ยา่งเปน็ปจัจบุนั	 ในแงข่องการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน
ผูเ้กีย่วขอ้งในคดกีเ็กดิปญัหาอปุสรรค	 เนือ่งจากประชาชนตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบความคบืหน้า
คดีของตนเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีต้องใช้เวลาในการสืบค้นค้นสำนวน	 ซึ่งความล่าช้าในการ
บังคับคดีแพ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสิทธิตามกฎหมายของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา	 ทำให้เจ้าหนี้
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ตามคำพิพากษาได้รับชำระหนี้ช้า	 และยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งของไทยที่
ถูกมองว่ามีความล่าช้า	 ไม่ทันสมัย	 และขาดประสิทธิภาพ	 กระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศ
ในการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ	
 
การปรับปรุงการให้บริการด้วยระบบE-CivilCaseManagement
	 กรมบังคับคดีได้ตระหนักถึงปัญหาอุปสรรคในการให้บริการด้านการบังคับคดีแก่
ประชาชน	 ปัญหาความล่าช้าในการจัดทำสำนวนคดี	 การส่งต่องานของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร	
ตลอดจนความยากลำบากในการติดตามความคืบหน้าของคดีในภาพรวมทั้งในระดับสำนักงาน
และในระดับประเทศ	 กรมบังคับคดีจึงได้พัฒนาระบบการจัดทำสำนวนทางอิเล็กทรอนิกส์	
(E-Civil	 Case	 Management	 System)	 เพื่อนำมาใช้ในการ	 บริหารจัดการสำนวนคดีแพ่งของ
กรมบังคับคดี	โดยได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	(สพทอ.)	
	 ในการปฏิบัติงานด้วยระบบ	E-Civil	Case	Management	System	นั้น	การดำเนินงาน
จะเริ่มต้นจากฝ่ายคำคู่ความจะทำหน้าที่บันทึกรายละเอียดหมายบังคับคดีและคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์	
โดยบันทึกข้อมูลในระบบ	และต้องทำการสแกนหมายและคำสั่งต่าง	ๆ	จัดเก็บในระบบ	เพื่อให้งาน
ตั้งเรื่องการยดึทรพัยด์งึภาพหมายออกมาดำเนนิการตัง้เรือ่ง	 ตรวจสอบเอกสาร	 และวางเงินตั้งเรื่อง	
โดยเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับวางเงินและใบเสร็จรับเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้มาตั้งเรื่อง	
หลังจากนั้นนิติกรเวรจะสั่งจ่ายคิวงานให้นิติกรดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามหมาย
บงัคบัคด	ี เมือ่นติกิรดำเนนิการยดึทรพัยส์นิหรอือายดัทรพัยส์นิแลว้	 จะตอ้งตรวจสอบบคุคลลม้ละลาย
หรือตรวจสอบการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นนิติบุคคล	ตรวจสอบการ
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินซ้ำ	 (ซึ่งกฎหมายห้ามเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เจ้าหนี้
ตามคำพิพากษาในคดีอื่นได้ยึดหรืออายัดเอาไว้แล้ว)	บันทึกรายละเอียดทรัพย์ที่ยึด	ภาพทรัพย์	
แผนที่ทรัพย์	 รวมทั้งสแกนคำสั่งศาล	 หนังสือมอบอำนาจ	 บันทึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมด	
และออกรายงานการยึดทรัพย์สิน	 ประกาศยึดทรัพย์สิน	 หมายแจ้งจำเลย	 หมายแจ้งผู้รับจำนอง	
หมายแจ้งที่ดิน	ฯลฯ	ในส่วนงานอื่น	ๆ	เช่น	กองจำหน่ายทรัพย์สิน	เมื่อจัดทำข้อมูลทรัพย์ที่จะขาย
ในแต่ละวันแล้ว	จะต้องแจ้งผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี	นอกจากนั้น	ในส่วนงานอายัดทรัพย์สิน
จะต้องตรวจสอบบุคคลล้มละลาย ตรวจสอบการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้เป็น
นติบิคุคล	 ตรวจสอบการอายดัซำ้	 เมือ่ดำเนนิการอายดัทรพัยส์นิจะตอ้งแจง้นายจา้งเพือ่ใหอ้ายดัเงนิ 
หรือธนาคารผู้รับคำสั่งอายัด	รวมถึงแจ้งโจทก์	ซึ่งกระบวนการบังคับคดีแพ่งทั้งหมดนี้	เจ้าหน้าที ่
ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละฝ่ายสามารถทำงานผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ได้ทั้งหมดแล้ว	 ตั้งแต่ฝ่ายธุรการ	
ฝ่ายงานนิติกรในการดำเนินการยึดอายัด	 และฝ่ายการเงินการคลังในการคำนวณเงินและจ่ายเงิน
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ให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีที่มีสิทธิได้รับเงิน	 ซึง่ขอ้มลูใน
การดำเนนิการบงัคบัคดแีพง่ทัง้หมดถกูจดัเกบ็เขา้สูร่ะบบคลงัขอ้มลู	 (Data	 Warehouse)	 โดยอตัโนมตั ิ
ซึ่งจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นประเภทต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 รายงานการขาย	 รายงานการเงิน	 รายงานตัวชี้วัด	
รายงานบัญชี	 และรายงานการยดึอายดั	 เพือ่เปน็การตรวจสอบการดำเนนิการและนำขอ้มลูที่ได้รับ
มาประเมินผลการดำเนินการเพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง	 และผู้บริหารกรมบังคับคดี
สามารถตรวจสอบการดำเนินการบังคับคดีได้ทั้งระบบทั่วประเทศ	
 

แผนผังเปรียบเทียบระบบการปฏิบัติงานเดิมและระบบการปฏิบัติงานใหม่
 

แผนผังระบบการปฏิบัติงานเดิม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

143

 
 

แผนผังระบบการปฏิบัติงานใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-Civil	 Case	 Management	 System	 เป็นระบบการบริหารจัดการสำนวนและการดำเนินการ
ด้านการบังคับคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยเป็นระบบ	Web	Application	เพื่อนำมาใช้ในการ
ทำงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการให้บริการประชาชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	
มีวัตถุประสงค์	คือ	
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	 1)	เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่งในการให้บริการประชาชนเป็นไปด้วย
ความสะดวก	
	 2) เพื่อลดภาระและประหยัดพื้นที่รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บและค้นหาสำนวน	
	 3)	เพื่อจัดเก็บกระบวนการในการปฏบิตังิานของบคุลากร	และสามารถนำขอ้มลูมาวเิคราะห์	
เพ่ือลดระยะเวลาในการปฏิบตังิาน	 และปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีแพ่งให้มีประสทิธภิาพ
อย่างต่อเนื่อง	
 
	 โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของ
กรมบังคับคดีซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	(พ.ศ.	2555	–	2558)	
	 การบริหารจัดการสำนวนด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์	 หรือ	 E-Civil	 Case	 Management	
System	 ถือเป็นนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการกับประชาชน	 โดยมี
ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ	 คือ	 การมุ่งเน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุง
กระบวนงานทางกฎหมายที่มีความสลับซับซ้อน	 โดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
จากผู้บริหารและเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านระบบ	 และคำนงึถงึความตอ้งการของประชาชนในการรบับรกิาร
เกีย่วกบัการบงัคบัคดแีพง่ ทำให้ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง	อีกทั้งเปน็การพฒันาประสทิธภิาพของกระบวนการบงัคบัคดีอย่างก้าวกระโดด	
ทั้งในแง่ของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ	เนื่องจากการส่งต่อและการประสานงาน
ภายในของกรมบังคับคดีดำเนินการผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด	 ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความ
โปรง่ใสตรวจสอบไดใ้นการบงัคบัคดแีพง่	 และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดโีดยผูบ้รหิารได้
กรณมีขีอ้รอ้งเรยีนต่าง	 ๆ	 อีกด้วย	 ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีแพ่ง
ในการให้บรหิารประชาชนเปน็ไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว	 เนือ่งจากลดระยะเวลาการเดนิทาง
ของสำนวน	 การพิมพ์เอกสารต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสำนวน	 ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีให้สามารถตรวจสอบถึงความคืบหน้าของสำนวนต่าง	 ๆ	 ได้	 อันจะส่งผลดี
ต่อการได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา	 ช่วยลดภาระและประหยัดพื้นที่
รวมถงึระยะเวลาในการจดัเกบ็และคน้หาสำนวนคดตีา่ง	ๆ	
และช่วยส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่งมาวิเคราะห์	 เพื่อลด
ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน	 และปรบัปรงุกระบวนการ
บังคับคดีแพ่งให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	
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ภาคผนวก
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