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สัญลักษณ์

ความหมาย

วัตถุประสงค์ของรางวัล

สองมือบริการ สีทองอร่าม ประคองใจสีแดง อักษรข้างล่าง “บริการด้วยใจ” 

สองมือทอง  สื่อให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการให้บริการ  

ใจสีแดง  เป็นใจที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน 

 รางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต ิ เปน็รางวลัอนัทรงเกยีรตทิีม่อบใหก้บัสว่นราชการ 

จังหวดั สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนองค์การมหาชน

ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส เปน็ธรรม และเปน็ทีพ่งึพอใจ การไดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาติ

จงึถอืวา่ เปน็การยอมรับในผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จ

ในการยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร ซึง่จะสรา้งขวญักำลงัใจในการปฏบิตังิาน รวมทัง้

กระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

ตราสัญลักษณ์
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	 หนึ่งทศวรรษของการมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่รางวัล

บริการภาครัฐแห่งชาติ	 (Thailand	 Public	 Service	 Awards)	 ให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐทั้งส่วนราชการ	จังหวัด	สถาบันอุดมศึกษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ

องค์การมหาชนเพื่อเชิดชูเกียรติ	 และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน

ที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาหรือปรับปรุงบริการจนสามารถตอบสนองและสร้าง

ความพงึพอใจใหแ้กป่ระชาชนผูร้บับรกิาร	ซึง่สำนกังาน	ก.พ.ร.	ไดจ้ดัใหม้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

	 ผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ

การให้บริการของภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับประเทศแล้ว	

ยงัเปน็ทีย่อมรบัในระดบันานาชาตดิว้ย	โดยมหีลายหนว่ยงานไดพ้ฒันาตอ่ยอดผลงานการ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการจนได้รับรางวัล	 United	 Nations	 Public	 Service	

Awards	 ขององค์การสหประชาชาติ	 ซึ่งสำนักงาน	 ก.พ.ร.	 ไดส้นบัสนนุใหห้นว่ยงาน

ตา่ง	ๆ	สง่ผลงานเพือ่สมคัรขอรบัรางวลัมาตัง้แต	่ป	ีพ.ศ.	2550	และโรงพยาบาลยโสธร

เปน็หน่วยงานแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	 โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในปี	 พ.ศ.	 2552 

สำนกังานสรรพากรภาค	7	กรมสรรพากร	 ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	 (1st	Place	Winner)	

และกรมชลประทาน	ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ	(2nd	Place	Winner)	ในป	ีพ.ศ.	2554 

และล่าสุด	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 กรมชลประทาน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (1st	 Place	

Winner)	 และโรงพยาบาลราชวิถี	 กรมการแพทย์	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 (2nd	

Place	Winner)		

	 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนไม่ได้เกิดขึ้น

เพียงชั่วข้ามคืน	ดังนั้น	ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนจึงถือเป็น

แหลง่เรยีนรูห้นึง่ทีส่ามารถนำไปศกึษาและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัหนว่ยงานของตน 

สำนกังาน	ก.พ.ร.	จงึไดร้วบรวมบทความผลงานการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน

คำนำ
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ซึ่งหนว่ยงานทีไ่ดร้บัรางวลับรกิารภาครฐัแหง่ชาต	ิประจำป	ีพ.ศ.	2555	ในระดบัดเีดน่ 

จดัทำขึ้นเพื่อนำมาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ	อย่างไรก็ตาม	การปรับปรงุ

บรกิารไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งดำเนนิการตามตน้แบบการพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ประชาชนของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทุกประการ	 เพราะบริบทของแต่ละหน่วยงาน

มีความแตกตา่งกนั	 หนว่ยงานจะตอ้งศกึษาและนำไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัแนวทาง

การพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารประชาชนของหนว่ยงาน	 ซึง่ในทีส่ดุจะประสบผลสำเรจ็

เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการได้เฉกเช่นเดียวกันกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการ

ภาครัฐแห่งชาติในปีนี้	

	 สำนักงาน	ก.พ.ร.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการต่าง	ๆ	จะได้รับประโยชน์

จากหนังสือต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานที่ได้รับ

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	ประจำปี	พ.ศ.	2555	นี้	 และเกิดแรงบันดาลใจในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 สมดังเจตนารมณ์ตามเป้าหมายของการพัฒนา

ระบบราชการที่ตั้งไว้ในที่สุด 

สำนักงาน	ก.พ.ร.	

ธันวาคม	2555	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 7

หน้า	
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สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	กรมปศุสัตว์	 	
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สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน		สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	 		

การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง		

(สค้ิีวโมเดล)	ศนูยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนครราชสมีา	กรมวชิาการเกษตร	

  

การบรหิารจดัการบรกิารสขุภาพชอ่งปากเชงิรกุแบบบรูณาการผา่นกลไก

การมสีว่นรว่มทกุภาคสว่นเพือ่รอยยิม้ชาวสระแกว้	 สำนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดสระแก้ว	 	

การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบ	

ครบวงจร	โรงพยาบาลกงไกรลาศ	จังหวัดสุโขทัย	 	
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หนึ่งภูมิภาค	หนึ่งโรงพยาบาลใหญ่	(One	Region,	One	Big	Hospital	

:	 OROBH)	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

ชดุตรวจวนิจิฉยัโรคเทา้ชา้งสำเรจ็รปู	 “FilariaDIAG”	 คณะแพทยศาสตร ์

ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	กรมควบคมุโรค	 และคณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

  

การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่	โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ		

ภาคประชาสังคม	และชุมชน	สำนักการช่าง	เทศบาลนครหาดใหญ่	

 

การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน		 	

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	กรมปศุสัตว์		

การบรหิารจดัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดำร	ิฯ			

ศนูยส์าธิตและสง่เสรมิงานศลิปาชพี	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื		

กองบญัชาการช่วยรบที่	2	กองทัพภาคที่	2	กองทัพบก	 	

การกำกับดูแลการทุจริตในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์		

(เครื่องชั่งสินค้าเกษตร)	กรมการค้าภายใน	 	

การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล/คำปรึกษา	SMEs 

เพื่อการส่งออก	สำนักส่งเสริมธุรกิจ	SMEs	เพื่อการส่งออก  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 	

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วย

นวัตกรรม	Cloud	Computing	(Cloud-VRT)	กลุ่มบริหารการคืนภาษี

มูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว	กรมสรรพากร		

การสรรค์สร้างนวัตกรรมการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	

ด้วยระบบเสมือนจริง	 (e-Museum)	 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	กรมธนารักษ์	 	

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ  
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส่วนราชการ

การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน	

อย่างยั่งยืน		โครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดา	สำนักพระราชวัง 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 9

การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ

อเิลก็ทรอนกิส	์และออกใบอนุญาตขับรถ	(Mobile	E-exam)		

กรมการขนส่งทางบก	 	

หลกัสตูรพฒันาการบำบดัผูป้ว่ยออทสิตกิอายไุมเ่กนิ	6	ป	ีโดยผูป้กครอง

เปน็ผูร้ว่มบำบดั	โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ	์กรมสขุภาพจติ  

ระบบดแูลเฝา้ระวงัโรคซมึเศรา้ระดบัจงัหวดั	โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ	์

กรมสุขภาพจิต	 	

CO-OP	REPO	Market	ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์		

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมและติดตามการขนส่ง

นำ้มนัทางบก	สำนกัตรวจสอบปอ้งกนัและปราบปราม	กรมสรรพสามติ  

สำนักงานบริการประทับใจ	สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	

สาขาเมืองเชียงใหม่	กรมสรรพสามิต	 	

การให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า	

ผา่นระบบอนิเตอรเ์นต็สำนกับรหิารการนำเขา้	กรมการคา้ตา่งประเทศ	

 

ระบบจดัควิอจัฉรยิะ	(Genius	Queue)	ควบคมุระยะเวลา	

การใหบ้รกิาร	สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี	 	

คิดใหม่	ทำใหม่	เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย	โรงพยาบาลขอนแก่น		

จังหวัดขอนแก่น	 	

เครือ่งมอืจบักระดกูจากภายนอกชนดิยดืหยุน่	 โรงพยาบาลปตัตานี	

จังหวัดปัตตานี	

   

หุน่จำลองยางพารา	 สือ่ประหยดัเพือ่การศกึษาไทย	 คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	

การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ	 นวตักรรมการอบแหง้ประสทิธภิาพสงู 

เพือ่เพิม่มลูคา่	ผลผลติการเกษตร	ศนูยค์วามเปน็เลศิเทคโนโลยพีลาสมา 

เพือ่การประยกุตท์างกสกิรรม	สำนกัวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ 

One	Day	Service	โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่	

คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	
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โครงการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่

ตดิเชือ้มาแตก่ำเนดิ	(Development	of	Pediatric	HIV	by	Disclosure 

Model)	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 	

การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 ไท	 ชิ	 ชี่กง	 หน่วยโรคระบบ

การหายใจและเวชบำบดัวกิฤต	 คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธบิดี	

มหาวิทยาลัยมหิดล			

 

การบรกิารหอ้งปฏบิตักิารสขุภาพสตัวแ์หง่ชาต	ิสถาบนัสขุภาพสตัวแ์หง่ชาติ

และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค	กรมปศุสัตว์	 	

การรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	 (ด้วยระบบ	

Drive	Thru)	กรมการขนส่งทางบก	 	

การตอ่อายทุะเบยีนและชำระภาษรีถตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนสง่ทางบก 

(ภาษีขนส่งทั่วไทย)	กรมการขนส่งทางบก	 	

การให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	กรมการกงสุล	 	

การใหบ้รกิารใบอนญุาตนำเขา้สง่ออกสตัวน์ำ้	ซากสตัวน์ำ้	กรมประมง  

  

โรงพยาบาลตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	 	

โรงพยาบาลเบตง	จังหวัดยะลา	

โรงพยาบาลปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความ

สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	

ประจำปี	พ.ศ.	2555	 	

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์

ภาคผนวก 

205	

212	

217	

221	

226	
231	

240	

241	

242	

244	

246	

201	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 11

	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	

ไดก้ำหนดแนวทางในการปรบัปรงุงานของรฐัใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ไวใ้นหลายมาตราทีส่ำคญั 

หมวด	 5	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 มาตรา	 27	 บัญญัติว่า	 “ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ

กระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 การปฏิบัติราชการ	

หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง 

เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว	 และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ”	 และมาตรา	 29	 บัญญัติว่า	

“ส่วนราชการแต่ละแห่งที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนหรือการติดต่อ

ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอน	 ระยะเวลาการดำเนินการ	

แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้”	

	 ดังนั้น	เพื่อให้ส่วนราชการต่าง	ๆ	พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว	สำนักงาน	ก.พ.ร.	จึงได้ส่งเสริม	สนับสนุนและผลักดันให้ทุก

สว่นราชการดำเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่	ี พ.ศ.	 2546 

และคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน	ได้กำหนดให้มีการติดตาม

ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อมอบ	 “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”	 แก่ส่วนราชการ

ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน	

ที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงปี	 พ.ศ.	 2554	 จนในปี	 พ.ศ.	 2555	 สำนักงาน	 ก.พ.ร.	 โดยคณะ

อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจฯ	 เห็นควรให้มีการปรับปรุงเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

การให้บริการประชาชนไปสู่แนวทางการมอบรางวัลในระดับสากล	 เพื่อเป็นการยกระดับรางวัล

คณุภาพการใหบ้รกิารประชาชน	 และสง่เสรมิใหห้นว่ยงานภาครฐัไทยพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร

ให้มีประสิทธิภาพ	เป็นมาตรฐาน	และได้รับรางวัลในระดับสากล	โดยการเปลี่ยนชื่อรางวัลและ

ปรับเกณฑ์การพิจารณารางวัลใหม่	 เป็น	 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	 (Thailand	 Public	

Service	Awards)	โดยมีรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการรวม	5	ประเภทรางวัล	ได้แก่	

 

ความเป็นมา
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 1)	 รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่มีการ

พัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง	 3	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านมาตรฐานการบริการ	 ด้าน

การบูรณาการการบริการ	และด้านนวัตกรรมการบริการ		

	 2) รางวลัภาพรวมมาตรฐานการบรกิารท่ีเปน็เลศิ	เปน็รางวลัทีพ่จิารณาใหก้บัหนว่ยงาน

ที่มีการดำเนินการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในทุกหน่วยบริการสาขา	

 3)	 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่

ดำเนินการปรับปรุงบริการโดยอาศัยการทำงานร่วมกันด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	

บรูณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานหรือภาคส่วนต่าง	 ๆ	 อันไปสู่คุณภาพการให้บริการที่ดี

ขึ้น		

	 4) รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ	 เปน็รางวลัทีพ่จิารณาให้กับหน่วยงานที่มีการ

พัฒนาการให้บริการด้วยวิธีการที่หลากหลาย	 สร้างสรรค์งานบริการใหม่	 วิธีการทำงานใหม่	

หรือนำเทคโนโลยีใหม่	ๆ	มาใช้ในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน			

	 5)	 รางวัลการพัฒนาการบริการอย่างยั่งยืน	 เป็นรางวัลที่พิจารณาให้กับหน่วยงานที่ได้

รับรางวัลและสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	3	ปี	

ซึ่งจะมอบรางวัลครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2558	

	 ทั้งนี้	ผลของการมอบรางวัลมีส่วนส่งเสริม	ผลักดัน	และกระตุ้นให้ส่วนราชการต่าง	ๆ 

เห็นความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 รวมทั้ง

ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประชาชนได้รับ

บริการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป	

 

 

 1.เกณฑ์การพิจารณารางวัล

	 	 แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

  ส่วนที่	 1	 พิจารณาที่กระบวนการจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้

บริการใน	7	ประเด็น	มีคะแนนเต็ม	600	คะแนน	โดยมีประเด็นในการพิจารณา	ดังนี้	

	 	 1)	การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	

	 	 	 1.1)	 มีการปรับปรุง/ลดขั้นตอน	หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/	

           กระบวนการให้บริการ	หรือดำเนินการอื่น	ๆ	เพื่อเพิ่ม 

	 	 	 							ประสิทธิภาพการให้บริการ	

การพิจารณาให้รางวัล
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2)	การให้บริการที่มีคุณภาพ	

	 2.1)		มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	

	 2.2)		มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ		

	 2.3)		มีมาตรฐานในการให้บริการของทุกหน่วยบริการ																																																																																								

	 2.4)		มีความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยบริการทั้งหมด		

3)	การให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและคำติชมของประชาชน	

	 3.1)  มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ/	มีการจัด	

      	กิจกรรมในการรวบรวมความคดิเหน็/ความพงึพอใจ	เพือ่นำไปสู่	

	 							การพัฒนางาน/การบริการ	

4)	การส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน	

	 4.1)		มีกลไกในการเปิดโอกาส/สนับสนุนให้ภาคส่วนอื่น	ๆ	เข้ามามี	

	 							ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน/บริการ		

5)	การเข้าถึงบริการ	และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ	

	 5.1)		สามารถเข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง	หรือสามารถเข้าถึง	

	 							บริการของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ในจุดเดียว		

	 5.2)		ขยายการใหบ้รกิารไปยงักลุม่ผูด้อ้ยโอกาส	และประชาชนมากขึน้  

6)	การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ	

	 6.1)		มีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ	ให้มี	Service	mind	

	 6.2)		มกีารสรา้งความมสีว่นรว่มของบคุลากรในองคก์รในการปรบัปรงุ  

	 							คุณภาพการปฏิบัติงาน/บริการ	

	 6.3)		มีการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ	

7)	การเสนอแนวคิดใหม่	

	 7.1)		มีการให้ความสำคัญกับสิ่งท้าทายขององค์กร		

	 7.2)		มีการสรา้งสรรคก์ารใหบ้รกิารใหม	่รปูแบบ	วธิกีาร	คณุลกัษณะ	

       	ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	

	 7.3)	 มกีารนำองคค์วามรู/้เทคโนโลยใีหม	่มาใชใ้นการปฏบิตังิาน/บรกิาร 

       ส่วนที่	 2	 พิจารณาที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	 ใน	 3	 มิติ	

คะแนนเต็ม	400	คะแนน	โดยมีมิติในการพิจารณา	ดังนี้	
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	 	 1)		มิติประสิทธิภาพการให้บริการ	

									 	 	 1.1)		การลดขั้นตอน	และระยะเวลาในการให้บริการ		

									 	 	 1.2)		การดำเนินการตามมาตรฐานงานที่กำหนด	

								 	 	 1.3)		ผลของตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให ้

	 	 	 							บริการอื่น	ๆ	

					 	 2)		มิติคุณภาพการให้บริการ	

									 	 	 2.1)		ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	

									 	 	 2.2) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย	/ความพึงพอใจของ	

	 	 	 							ภาคสว่นต่าง	ๆ	ที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงานหรือบริการ	

									 	 	 2.3)		ความไม่พึงพอใจ/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ	

	 	 3)		มิติความคุ้มค่า		

									 	 	 3.1)		การลดค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการของประชาชน		

									 	 	 3.2)		การลดต้นทุน/ผลิตภาพการให้บริการของหน่วยงาน	

									 	 	 3.3)		ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	สังคม	และชุมชนโดยรวม 

 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติแบ่งออกเป็น3ระดับ

 ระดบัยอดเยี่ยม	หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีการดำเนินการที่โดดเด่น

ครบทัง้	 3	 ดา้นไดแ้ก	่ ดา้นมาตรฐานการบรกิาร	 ดา้นการบรูณาการการบรกิาร	 และดา้นนวตักรรม

การบริการ		

 ระดบัดีเด่น	หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวลัตอ้งมผีลคะแนนรวมของกระบวนการ

จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์การดำเนินการ	 ไม่น้อยกว่า	 800	

คะแนน	

 ระดับดี	 หน่วยงานที่จะพิจารณาให้ได้รับรางวัลต้องมีผลคะแนนรวมของกระบวนการ

จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์การดำเนินการ	 ได้คะแนนมาก

กว่า	750	คะแนน	แต่ไม่ถึง	800	คะแนน	

	 ทัง้นี	้ ระดบัของรางวลัมขีอ้กำหนดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการไดร้บัรางวลัในแตล่ะประเภทรางวลั 

ดังนี้	

เกณฑ์การพิจารณามอบรางวัล

1.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 ระดับดีเด่น	ต้องได้คะแนนส่วนที่	1	ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ	ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	และส่วนที่	 2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และคะแนนทั้ง

สองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800		คะแนน	
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2.กระบวนการตรวจประเมิน

 การตรวจประเมินกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	

ประจำปี	พ.ศ.	2555	ประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 ขั้นตอนที่	1	:	การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น	

	 เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง	สมบูรณ์ของการจัดทำเอกสารรายงานผลการ

ดำเนินการของส่วนราชการที่เสนอมาเพื่อขอรับการประเมิน	 	

	 ขั้นตอนที่	2	:	การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน	(Independent	Review)	

	 เป็นการประเมินผลจากเอกสารรายงานผลการดำเนินการที่ส่วนราชการเสนอ

ขอรับการประเมินมายังสำนักงาน	ก.พ.ร.	โดยทีมผู้ตรวจประเมิน		

 ระดับดี	ต้องได้คะแนนส่วนที่	1	ด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ	ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ	 75	 และส่วนที่	 2	 ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 และคะแนนทั้งสอง

ส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน	

2.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

 ระดับดีเด่น	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วน

และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และส่วน

ที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่

น้อยกว่า	800	คะแนน	

 ระดับดี	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการส่งเสริมการทำงานแบบหุ้นส่วนและ

การส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคในการรับบริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และส่วนที่	2	

ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และคะแนนทั้งสองส่วนรวมกันต้องไม่น้อย

กว่า	750	คะแนน	

3.รางวัลนวัตกรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ

 ระดับดีเด่น	 ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่	 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	80	และส่วนที่	2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	และคะแนนทั้ง

สองส่วนรวมกันต้องไม่น้อยกว่า	800	คะแนน	

 ระดับด	ี ต้องได้คะแนนส่วนที่	 1	 ด้านการเสนอแนวคิดใหม่	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	

75	และส่วนที่	 2	ผลลัพธ์การดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	และคะแนนทั้งสองส่วน

รวมกันต้องไม่น้อยกว่า	750	คะแนน 
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	 ขั้นตอนที่	3	:	การกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน	(Consensus	Review)	

	 เป็นการประชุมกลั่นกรองผลการตรวจประเมิน	 ที่ผ่านการพิจารณาจากขั้นที่	 1	 โดยทีม

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน	ก.พ.ร.		

	 ขั้นตอนที่	4	:	ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน	(Site	Visit	Review)		

	 เปน็การตรวจประเมนิในพืน้ทีป่ฏบิตังิานจรงิของสว่นราชการ	 โดยทมีผูต้รวจประเมนิ	 เพือ่

ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน	อันนำไปสู่การมอบรางวัล		

	 ขั้นตอนที่	5	:	เสนอ	อ.ก.พ.ร.	เกี่ยวกับการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและลด

ขั้นตอนระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ	 เพือ่อำนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการประชาชน

อนุมัติรางวัล	

	 ขั้นตอนที่	6	:	ประกาศรายชื่อส่วนราชการที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	

	 ขั้นตอนที่	7	:	จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ
โดยมีรายละเอียดกระบวนการตัดสินรางวัลและมอบรางวัลดังภาพ 
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	 ในการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ	

ประจำปี	 พ.ศ.	 2555	 มีผลงานที่ส่วนราชการ	 จังหวัด	 สถาบันอุดมศึกษา	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินทั้งสิ้น	 275	ผลงาน	จาก	129	หน่วยงาน	

แยกเป็นส่วนราชการในส่วนกลาง	45	หน่วยงาน	จังหวัด	66	จังหวัด	สถาบันอุดมศึกษา	9	แห่ง	

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 9	 แห่ง	 โดยผลการพิจารณาปรากฏว่ามีกระบวนงานที่ได้รับ

รางวัลระดับดีเด่น	39	ผลงาน	ระดับดี	19	ผลงาน	แยกตามประเภทรางวัลดังตาราง	ต่อไปนี้	

 

1.รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม



ผลการพิจารณาให้รางวัล

กรมปศุสัตว์

2.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

 

2	

 

3	

 

4 

การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อ

แก้ไขความขัดแย้ง	

การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	

จติเวชในชมุชน	โดยพระสงฆเ์ปน็แกนนำ	

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดน	

การพฒันากระบวนการถา่ยทอดเทคโนโลยี	

การผลิตมันสำปะหลัง	(สีคิ้วโมเดล) 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์			

กรมปศุสัตว์	

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา

ราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	

กองบญัชาการตำรวจตระเวนชายแดน	

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา	กรมวิชาการเกษตร	
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ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

5	

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10	

 

 

11	

 

 

 

 

 

12	

การบริหารจัดการบริการสุขภาพช่องปาก

เชิงรุกแบบบูรณาการผ่านกลไกการมี

สว่นรว่มทกุภาคสว่นเพือ่รอยยิม้	

ชาวสระแกว้ 

การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร	

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร	

 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคล	

ออทิสติกสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข		

จังหวัดขอนแก่น	

การพฒันาระบบสง่กลบั-รบัคนื	ฟืน้ฟผููป้ว่ย

และคนพิการ	

 

หนึ่งภูมิภาค	หนึ่งโรงพยาบาลใหญ่	(One	

Region,	One	Big	Hospital	:	OROBH)	

 

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป	

“FilariaDIAG”	

 

 

 

 

การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่	โดยการ 

บรูณาการระหวา่งภาครฐั	ภาคประชาสงัคม 

และชุมชน	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สระแก้ว	

 

 

โรงพยาบาลกงไกรลาศ	จังหวัด

สุโขทัย	

โรงพยาบาลสีชมพู	สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	

โรงพยาบาลขอนแก่น		

จังหวัดขอนแก่น	

 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์		

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี	

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่		

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	

ภาควชิาปรสติวทิยา	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง		

กรมควบคมุโรค	กระทรวงสาธารณสขุ 

ภาควชิาปรสติวทิยา	คณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

สำนกัการชา่ง	เทศบาลนครหาดใหญ่	
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3.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดี
13	

 

 

 

14	

 

15	

 

 

16	

การพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบ

บรูณาการ	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัและความยัง่ยนืของชวีติความเปน็อยู่

ของเกษตรกร	

การบูรณาการการจัดการศึกษาให้กับ	

ผู้ต้องขังในเรือนจำ	ทัณฑสถาน	

การบูรณาการการตั้งจุดตรวจความพร้อม

ของรถโดยสารสาธารณะและผูข้บัรถในชว่ง

เทศกาลปีใหม่	และเทศกาลสงกรานต ์

ลดขยะ	ลดโลกร้อน	

กองปศุสัตว์ต่างประเทศ	และสำนัก

ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	

กรมปศุสัตว์	

 

สำนกัพฒันาพฤตนิสิยั	กรมราชทณัฑ์	

 

กรมการขนส่งทางบก	

 

 

โรงพยาบาลวชริะภเูกต็	จงัหวดัภเูกต็ 

ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

 

2	

3	

 

 

4	

 

5	

 

 

6 

การพฒันาพลงังานทดแทนเพือ่ความเปน็อยูท่ีด่ี

ของประชาชนอยา่งยัง่ยนื	

การผลติไกป่ระดูห่างดำเชยีงใหมอ่ยา่งยัง่ยนื 

การบรหิารจดัการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ตามแนวพระราชดำร	ิฯ	ศนูยส์าธติและสง่เสรมิ

งานศิลปาชีพ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

การกำกบัดแูลการทจุรติในการใชเ้ครือ่งชัง่

รถยนต์	(เครื่องชั่งสินค้าเกษตร)	

การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

ด้านข้อมูล/คำปรึกษา	 SMEs	 เพื่อการ

ส่งออก	

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษี

มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม	

Cloud	Computing	(Cloud-VRT)	

โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	

สำนักพระราชวัง	

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์	กรมปศุสัตว์	

กองบัญชาการช่วยรบที่	2		

กองทัพภาคที่	2	กองทัพบก	

 

กรมการค้าภายใน	

 

สำนักส่งเสริมธุรกิจ	 SMEs	 เพื่อการ

ส่งออก	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง	

ประเทศ	

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้

แก่นักท่องเที่ยว	กรมสรรพากร	
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ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10	

 

11	

 

12	

 

13	

 

14	

 

15	

 

16	

17	

18	

 

19	

การสรรค์สร้างนวัตกรรมการจัดแสดง

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ

เสมือนจริง	(e-Museum)	

การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบ

ภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 และ

ออกใบอนุญาตขับรถ	(Mobile	E-exam)	

หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติก	

อายุไม่เกิน	 6	 ปี	 โดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วม

บำบัด	

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับ

จังหวัด	 	

CO-OP	REPO	Market	ตลาดสนิเชือ่กลาง

ระหว่างสหกรณ์	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

ควบคมุและตดิตามการขนสง่นำ้มนัทางบก  

สำนักงานบริการประทับใจ	

 

การให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติ	

ถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	

ระบบจัดคิวอัจฉริยะ	 (Genius	Queue)	

ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ	

คิดใหม่	ทำใหม่	เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย	

เครือ่งมอืจบักระดกูจากภายนอกชนดิยดืหยุน่	

หุ่นจำลองยางพารา	 สื่อประหยัดเพ่ือการ

ศึกษาไทย	

การพฒันาเทคโนโลยไีมโครเวฟ	 นวตักรรม

การอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตการเกษตร 

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและ

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ	กรมธนารกัษ ์

 

กรมการขนส่งทางบก	

 

 

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	

กรมสุขภาพจิต	

 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์			

กรมสุขภาพจิต	

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

 

สำนักตรวจสอบป้องกันและ	

ปราบปราม	กรมสรรพสามิต	

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	

สาขาเมืองเชียงใหม่	กรมสรรพสามิต	

สำนักบริหารการนำเข้า		

กรมการค้าต่างประเทศ	

สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี	

 

โรงพยาบาลขอนแกน่	จงัหวดัขอนแกน่	

โรงพยาบาลปัตตานี		จังหวัดปัตตานี	

คณะสตัวแพทยศาสตร	์ มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์	

ศนูยค์วามเปน็เลศิเทคโนโลยพีลาสมา

เพ่ือการประยุกต์ทางกสิกรรม	สำนัก

วทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

20	

 

 

21	

 

 

 

22	

 

 

 

23	

 

 

 

 

 

24	

 

25	

 

26	

 

 

27	

28	

 

 

One	Day	Service	

 

 

หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่าน

กล้องศิริราช	

 

 

โครงการพฒันารปูแบบการเปดิเผยสภาวะ 

การติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อมาแต่

กำเนิด	 (Development	 of	 Pediatric	

HIV	by	Disclosure	Model)	

การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	

ไท	ชิ	ชี่กง	

 

 

 

 

การแจ้งย้ายรถผ่านสังคมออนไลน์		

(e-social	service)	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ตรวจปล่อยสินค้า	(e-Inspection)	

การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลการ

บริหารเวชภัณฑ์ยาจิตเวชในผู้ป่วยจิตเวช

ส่งต่อ	

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีพุทธ	

การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	(Be	fast	to	LG)	

 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่		

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์	ภาควิชาสูติศาสตร์-

นรีเวชวทิยา	คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

มหาวิทยาลัยมหิดล	

 

หน่วยโรคระบบการหายใจและเวช

บำบัดวิกฤต	คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยั

มหิดล	

 

 

กรมการขนส่งทางบก	

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	กรมศุลกากร	

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา		

ราชนครินทร์	กรมสุขภาพจิต	

 

โรงพยาบาลสงฆ์	กรมการแพทย์	

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์	กรมบัญชีกลาง	

ระดับดี
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ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดี

29	

 

30	

31	

 

32	

 

 

33	

34	

 

35	

36	

 

 

37	

 

 

 

38	

 

 

โครงการ	CCTV	Police	7		

 

งานบังคับคดีแพ่งโดยใช้ระบบสารสนเทศ	

การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ	2	ระบบ	

 

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วย

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็ง	

ลำไส้ใหญ่ที่ผ่าตัดเปิดทวารเทียม	

Baby	helper	2555	

ศนูยฟ์ืน้ฟสูมรรถภาพเดก็พกิาร	อำเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาส	

ตามรอยหนา้งานสูก่ารพฒันางานจา่ยกลาง	

การบริการเคมีบำบัดแบบเบ็ดเสร็จ	

 

 

โครงการลดตน้ทนุและปรบัปรงุประสทิธภิาพ

การเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และ	

เห็นผลจริง	

 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนครนนท์วิทยา	 5	

ทานสัมฤทธิ์	(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ) 

ตำรวจภูธรภาค	7	สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ	

กรมบังคับคดี	

สถานสงเคราะหเ์ดก็หญงิบา้นราชวถิ ี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	

โรงพยาบาลสระบุรี	จังหวัดสระบุรี	

 

 

โรงพยาบาลวชริะภเูกต็	จงัหวดัภเูกต็	

โรงพยาบาลตากใบ	จงัหวดันราธวิาส	

 

โรงพยาบาลเบตง	จังหวัดยะลา	

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์	

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	

โรงพยาบาลสตัว	์มหาวทิยาลยัเกษตร 

ศาสตร	์หนองโพ	คณะสตัวแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์วทิยาเขต	

กำแพงแสน	

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนคร

นนท์วิทยา	 5	ทานสัมฤทธิ์	 เทศบาล

นครนนทบุร ี
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	 	 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน	 มีมติมอบรางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ	์ ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ

เพิ่มเติมจากประเภทรางวัลที่กำหนดให้แก่หน่วยงานใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ทุ่มเท	

เสียสละในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	 จำนวน	 3	

หน่วยงาน	ได้แก่	

	 	 1.	โรงพยาบาลตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	

	 	 2.	โรงพยาบาลเบตง	จังหวัดยะลา	

	 	 3.	โรงพยาบาลปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	

 

 

ลำดับ    ผลงาน              ส่วนราชการ

ระดับดีเด่น

1	

 

 

2	

 

3	

 

 

4	

5	

 

การบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ		

 

การรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนต์	(ด้วยระบบ	Drive	Thru)	

การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก		

(ภาษีขนส่งทั่วไทย)	

การใหบ้รกิารหนงัสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิส	์	

การใหบ้รกิารใบอนญุาตนำเขา้สง่ออกสตัวน์ำ้ 

ซากสัตว์น้ำ 

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

ประจำภูมิภาค	กรมปศุสัตว์	

กรมการขนส่งทางบก	

 

กรมการขนส่งทางบก	

 

 

กรมการกงสุล	

กรมประมง	

4.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

5.รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์
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รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

ประจำปีพ.ศ.2555

ผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชน
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รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม

“กรมปศุสัตว์”

	 รางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาการให้บริการที่ได้รับรางวัล

ระดับดีเด่นครบทั้ง	3	ด้าน	

รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ผลงาน	:		การบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	

รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ผลงาน	:		การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง	

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ผลงาน	:		การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน	  

	 กรมปศุสัตว์	 มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์	 การถ่ายทอด

องค์ความรู้	 และเทคโนโลยี	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน	

การป้องกัน	ควบคุม	แก้ไขปัญหาโรคสัตว์	รวมทั้ง	กำกับ	ดูแล	และอำนวยความสะดวก

ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	

  	 การทำงานที่ผ่านมาในหลายทศวรรษ	 มุ่งเน้นการปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจ

หนา้ทีท่ีก่ฎหมายกำหนด	 ดแูลความเปน็ไปดา้นปศสุตัวใ์หก้บัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

เป็นหลัก			

	 จุดพลิกผันที่สำคัญที่ทำให้กรมปศุสัตว์ปรับบทบาทอย่างจริงจังและมีผล

กระทบต่อประเทศไทย	คือ	ยุทธศาสตร์	“อาหารปลอดภัย”	หรือ	Food	Safety	ที่เป็น

แรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้กรมปศุสัตว์จะต้องสร้างความเชื่อมั่นในเวทีการแข่งขันใน

ระดับนานาชาติให้ประจักษ์ว่า	 “อาหารจากประเทศไทย	 เป็นอาหารที่มีคุณภาพและมี

ความปลอดภัย”	 ดังนั้น	 ทุกองคาพยพในองค์กรจึงได้รับการพัฒนาทั้งระบบและวิธีการ

ทำงานเพือ่ไปสูจ่ดุหมายเดยีวกนั	 ทกุระบบงานในทกุพืน้ทีไ่ดร้บัการพฒันาใหไ้ดม้าตรฐาน

สากลตลอดห่วงโซ่การผลิต	 ตั้งแต่การดูแลมาตรฐานฟาร์มทั้งเกษตรกรรายย่อย	 และ

ผู้ประกอบการรายใหญ่	การพัฒนาพันธุ์สัตว์และพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ	โรงงานผลิต

กรมปศุสัตว์...เส้นทางแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
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อาหารสตัวท์ีไ่ดม้าตรฐาน	การพฒันาระบบมาตรฐานการเคลือ่นยา้ยสตัวท์ีป่ลอดภยั

และรวดเร็ว	 โรงฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐาน	 การออกใบรับรอง

คุณภาพผลิตภัณฑ์	จนถึงการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการที่ได้

มาตรฐาน			

										การพฒันาการบรกิารของกรมปศสุตัว	์จะยงัคงดำเนนิตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้เกี่ยวข้องใน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ของไทย	 รวมถงึความปลอดภยัดา้นอาหารของผูบ้รโิภค

ทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้า 
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2555
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 “ตวัอยา่งของรปูแบบการบรูณาการความรว่มมอืทีไ่ดใ้ชค้วามพยายาม

ในการแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยความอดทน ช่วยกันแก้ไขปัญหา 

จนสามารถฟนัฝา่อปุสรรคตา่ง ๆ มาได ้ สง่ผลใหเ้กษตรกรมคีวามเปน็อยู่

ที่ดีขึ้น.... วันแรกที่เห็นปัญหาทุกอย่างไร้ทางออก มีเพียงจินตนาการ

และความอดทนเท่านั้น ที่เป็นบันไดไต่ไปสู่ความสำเร็จ....” 

การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ ไข

ความขัดแย้ง

รูปแบบการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

	 เริ่มต้นจากปี	 2544	 ที่ตำบลกุดน้อย	 อำเภอสีคิ้ว	 จังหวัดนครราชสีมา	 เมื่อปัญหาน้ำเสีย

จากบอ่บำบดัของโรงงานมนัสำปะหลงั	 บรษิทั	 คอรน์โปรดกัส	์ (ประเทศไทย)	 จำกดั	 ไหลซมึลงพืน้ที่

ปลกูขา้วของเกษตรกรทีม่เีนือ้ทีก่วา่	 300	 ไร	่ ไดร้บัผลกระทบ	 ชาวบา้นไดป้ระทว้งเพือ่ใหป้ดิโรงงาน

และ	ปญัหาความขดัแยง้ทวคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ย	ๆ	ศนูยว์จิยัพฒันาและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสมีา 

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	 กรมปศุสัตว์	 จึงได้เข้าไปศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นการทดลอง

ปลูกพืชที่มีสภาพเหมาะสมกับน้ำจากบำบัดของบริษัท	 จนในที่สุดพบว่า	 “หญ้าเนเปียร์”	 เป็นพืช

ท่ีมคีวามเหมาะสมกบัสภาพนำ้ทีม่ปีรมิาณจลุนิทรยีด์งักลา่ว	 รวมทัง้เปน็อาหารสตัวค์ณุภาพดสีำหรบั

โคนมและโคเนื้อ	 จึงได้ประสานกับบริษัทเพื่อร่วมกันวางแผนการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกหญ้า 

รวมทั้งการหาตลาดรองรับโดยประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย	 และสหกรณ์โคนม	

บริษัทไดว้างท่อส่งน้ำเข้าสู่ไร่หญ้าของเกษตรกร	 ทำความเข้าใจโดยเริ่มจากหาเกษตรกรต้นปลูก

ปลูกสาธิต	จนในที่สุดเมือ่หญ้าเนเปียร์เก็บเกี่ยวได้ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นกว่าการปลูกข้าว	

เป็นตัวอย่างรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือที่ได้ความพยายามในการแก้ไขขัดแย้งในพื้นที่

ด้วยความอดทน	ช่วยกันแก้ไขปัญหา	จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง	ๆ	มาได้	ส่งผลให้เกษตรกร

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
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ปัญหามลภาวะกับความขัดแย้งที่ยาวนาน

	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีประชากรโคนม	 87,300	 ตัว	 โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่

ประสบปัญหาอาหารหยาบคุณภาพไม่ดี	 และมีไม่เพียงพอกับความต้องการของโคนมในพื้นที่	 ที่มี

ความต้องการอาหารหยาบมากกว่า	 65,000	 ตันต่อปี	 ทำให้คุณภาพน้ำนมที่ได้มีคุณภาพต่ำไม่ได้

มาตรฐาน	 และมีต้นทุนในการเลี้ยงโคนมเพิ่มขึ้น	 ประกอบกับในพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.	

กุดนอ้ย	 อำเภอสคีิว้	 จงัหวดันครราชสมีา	 เกษตรกรในชมุชนไดร้บัความเดอืดรอ้นจากปญัหานำ้เสยี

ของโรงงานผลติแปง้มนัและสารใหค้วามหวานจากมนัสำปะหลงั	บรษิทัคอรน์โปรดกัส	์ (ประเทศไทย) 

จำกัด ที่มีปริมาณน้ำทิ้งจากโรงงานที่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันละประมาณ	 5,080	 ลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งส่งผลกระทบกับนาข้าวของเกษตรกรกว่า	 28	 ครัวเรือน	

ในพื้นที่รอบบ่อพักของโรงงานกว่า	 350	 ไร่	 เกษตรกรไม่สามารถทำนาข้าวได้	 เนื่องจากข้าวไม่ติด

ดอกออกรวง	 ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้	 เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนฯ	

และบริษัทฯ	มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า	10	ปี	(ตั้งแต่ปี	2544)		
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 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวจึงทำให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	 ภายใต้

สงักัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์	 กรมปศุสัตว์	 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย	 และ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร	ต้องพัฒนาการให้บริการแบบบูรณาการ	กับ	อบต.	

กุดน้อย	 และบริษัทคอร์นโปรดักส์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 มาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชอาหารสัตว์

คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วม	

 

การพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

	 การบรหิารจดัการแบบบรูณาการ	 เพือ่ผลติพชือาหารสตัวค์ณุภาพดแีบบมสีว่นรว่ม	ในการ

ลดความขัดแย้งในชุมชนพื้นที่	อบต.กุดน้อย	อำเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	โดยศูนย์วิจัย

และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	 มีบทบาทในการส่งเสริมแนะนำความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์

รวมถึงการสนับสนุนท่อนพันธุ์ให้กับเกษตรกรโดยตรง	 และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย 

มีบทบาทในการทำความเขา้ใจและคดัเลอืกเกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นและมคีวามประสงค์

จะเข้าร่วมการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	 ในขณะที่บริษัทคอร์นโปรดักส์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	

มีบทบาทในการติดตั้งระบบการจ่ายน้ำที่ได้รับการบำบัดจากบ่อพักไปยังแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์

ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม	
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	 การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมในการ

ลดความขัดแย้งในชุมชนพื้นที่	 อบต.กุดน้อย	 อำเภอสีคิ้ว	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยศูนย์วิจัยและ

พัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	มีบทบาทในการส่งเสริมแนะนำความรู้ด้านพืชอาหารสัตว์รวมถึง

การสนับสนุนท่อนพันธุ์ให้กับเกษตรกรโดยตรง	 และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย	 มีบทบาท

ในการทำความเข้าใจและคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความประสงค์จะ

เข้าร่วมการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี	 ในขณะที่บริษัทคอร์นโปรดักส์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	 มี

บทบาทในการติดตั้งระบบการจ่ายน้ำที่ได้รับการบำบัดจากบ่อพักไปยังแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์

ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม	

 ทัง้นี	้ศนูยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัวน์ครราชสมีา	ไดส้ง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกูหญา้เนเปยีร์

ปากช่อง	 1	 ซึ่งสามารถใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานได้เป็นอย่างดี	 ให้ผลผลิตสูงน้ำหนักสด	

70	ตันต่อไร่ต่อปี	สามารถนำมาผลิตเป็นหญ้าหมักเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่	

อำเภอสคีิว้	จงัหวดันครราชสมีา	เปน็การเพิม่รายได	้และเพิม่ปรมิาณอาหารหยาบคณุภาพด	ีรวมทัง้

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานมาใช้ประโยชน์

ทางการเกษตร	 ช่วยลดปัญหามลภาวะในพื้นที่	 และขจัดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานได้

อย่างเป็นรูปธรรม	

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรคือความสำเร็จที่แท้จริง

	 จากการดำเนินการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความขัดแย้งใน

ชุมชนพื้นที่	อบต.กุดน้อย	อำเภอสีคิ้ว	จังหวัดนครราชสีมา	ได้มีการจัดสรรน้ำที่ผ่านการบำบัดจาก

โรงงาน	กว่า	3	แสนลูกบาศก์เมตรต่อเดือน	ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง	1	จำนวน	

600	ไร่	ทำให้ผลิตหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1	ได้ผลผลิตน้ำหนักสดปริมาณ	48,000	ตันต่อปี	ส่งผลให้

เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายหญ้าเนเปียร์ปากช่อง	 1	 ไม่ต่ำกว่า	 105,000	 บาทต่อไร่ต่อปี	

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีอาหารหยาบคุณภาพดีใช้เลี้ยงโคนมตลอดทั้งปี	 ส่งผลให้ผลิตน้ำนมได้เพิ่ม

ขึ้นจาก	 12-13	 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน	 เป็น	 17-18	 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน	 และคุณภาพน้ำนมดิบได้
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ความขัดแย้งที่ได้รับการแก้ไขกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนา

	 การดำเนนิการนีน้บัเปน็ตน้แบบของการบรูณาการระหวา่ง	 ศนูยว์จิยัและพฒันาอาหารสตัว์

นครราชสีมา	 สำนักพัฒนาอาหารสัตว์	 กรมปศุสัตว์	 บริษัท	 คอร์น	 โปรดักส์	 (ประเทศไทย)	 จำกัด	

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลกดุนอ้ย	 และสหกรณโ์คนม	 เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนพชือาหารสตัว ์

และลดปัญหามลภาวะในชุมชนที่จะเกิดจากการผลิตของเสียจากโรงงานแบบชุมชนมีส่วนร่วม	

ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายพืชอาหารสัตว์	 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีอาหารหยาบ

คุณภาพดีใช้ตลอดทั้งปี	

 นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้ในการขยายผลในแหล่งที่มีน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ทางการเกษตร	 โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป	 หรือน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 เพื่อการผลิตพืช

อาหารสัตว์คุณภาพดีให้เพียงพอต่อความต้องการในการเลี้ยงสัตว์ของประเทศต่อไปในอนาคต 

 

มาตรฐาน	 คือ	 มีไขมันในน้ำนมไม่น้อยกว่า	 3.2	 เปอร์เซ็นต์	 โปรตีนไม่น้อยกว่า	 3	 เปอร์เซ็นต์	

Total	solid	ไมน่อ้ยกวา่	12	เปอรเ์ซน็ต	์ซึง่ชว่ยแกไ้ขปญัหามลภาวะสิง่แวดลอ้มในชมุชนใหล้ดลง 

เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 รวมทัง้มคีวามรูใ้นการบรหิารจดัการแปลงหญา้ 

และการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานเพื่อทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ในพื้นที่ของตนเอง		
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โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต 

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช

ในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมา

เปน็เวลากวา่ 10 ป ีและไดข้ยายแนวคดินี้ไปในอกี 17 ชมุชน การดำเนนิงาน

ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ผลลพัธอ์ยา่งชดัเจน ผูป้ว่ยจติเวชมอีาการดขีึน้จากอาการ

หนกัถงึขัน้ตอ้งตตีราดว้ยโซต่รวน จนสามารถปฏบิตักิจิวตัรประจำวนัดว้ย

ตนเอง รวมทั้งผู้ป่วยสามารถช่วยงานในครอบครวัและไดร้บัการยอมรบั

จากชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชนโดยมี

พระสงฆเ์ปน็แกนนำ และรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ โรงพยาบาล

จติเวชนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสรมิ 

สขุภาพชุมชน โดยมีจุดศูนย์กลาง คือ ผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้แนวคิดท่ีวา่ 

“ความเอาใจใส่ของครอบครัวและชุมชน คือ ยาขนานเอกในการบำบัด

ผูป้ว่ย” 

การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

โดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ

	 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	 เป็นโรงพยาบาลขนาด	 300	 เตียง	 ตั้งอยู่

อำเภอเมอืงนครราชสมีา	 จงัหวดันครราชสมีา	 ในเขตตรวจราชการสาธารณสขุที	่ 14	 หรอืทีเ่รยีกวา่

เขต	 “นครชัยบุรินทร์”	 (นครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 และสุรินทร์)	 มีหน้าที่ให้บริการส่งเสริม	

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	 การบำบัดรักษา	 และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชเพียงแห่งเดียวใน

พื้นที่เขตรับผิดชอบ	มีประชากรกว่า	6	ล้านคน	
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	 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์	 พบว่ามีสถิติผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงปี	

พ.ศ.	 2541	 จำนวน	 72,733	 ราย	 ปี	 พ.ศ.	 2542	 จำนวน	 74,439	 ราย	 ปี	 พ.ศ.	 2543	 จำนวน	

73,829	ราย	รับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในจำนวน	6,401	ราย	5,934	ราย	และ	5,270	ราย	ตามลำดับ	

และพบว่าเฉลี่ยร้อยละ	50	ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยใน	ตลอดทั้งมีสถานการณ์ที่ญาติ

ไม่มารับผู้ป่วยกลับบ้านเมื่ออาการทุเลา	เฉลีย่ปลีะ	175	ราย	สง่ผลกระทบตอ่สภาพจติใจของผูป้ว่ย 

ทำให้วิตกกังวล	 คดิถงึบา้น	 และขณะเดยีวกนั	 ญาตกิม็ปีญัหาเศรษฐกจิ	 ขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง

โรคจติเวช และผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องใช้เวลาในการรักษาต่อเนื่องที่บ้าน	 ทำให้ญาติรู้สึกเป็นภาระ 

เบื่อหน่าย	 และยากลำบากในการดูแลผู้ป่วย	 จึงทอดทิ้งผู้ป่วยไว้ให้นอนเรือนนาน	 ครอบครัว	

และชุมชนปฏเิสธผูป้ว่ย	 สำหรบัโรงพยาบาลตอ้งใชท้รพัยากร	 ทีม่จีำนวนจำกดัอยูแ่ลว้	 เพือ่การดแูล

รกัษาผูป้ว่ยเพิม่มากขึน้	 ซึง่แนวโนม้ปญัหาสขุภาพจติในอนาคตจะมขีนาดใหญแ่ละรนุแรงเพิม่ขึน้สง่ผล

ตอ่เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ		

	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	เป็นต้นมา	โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ	จึงได้พัฒนารูปแบบ

การดำเนินงานดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช	 ซึ่งเป็นผู้พิการทางจิตในชุมชนด้วยการสร้าง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง	(Change	Agents)		ส่งเสริมศักยภาพของญาติ	และชุมชนในการมีส่วนร่วม

ดูแลรวมทั้ง	 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางจิตในครอบครัวและชุมชน	 โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

ได้นำเสนอแนวคิดการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำต่อ

คณะสงฆ์ในการประชุม	

	 พระสงัฆาธกิาร	จงัหวดันครราชสมีา	ซึง่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุโดยมวีดัหว้ยพรหมเปน็วดันำรอ่ง

ดำเนินงานดแูลผูป้ว่ยจติเวชในชมุชน		คณะพระสงฆป์ระกอบดว้ย	พระธรรมวรนายก	เจา้คณะจังหวัด

นครราชสมีา	 พระโพธวิรญาณ	 ทีป่รกึษาเจา้คณะอำเภอพมิาย	 และพระครปูระโชตสิงัฆกจิ	 เจา้คณะ

ตำบลอุดมทรัพย์	 เจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม	 รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว	 ร่วมเป็นแกนนำ	

วัตถุประสงค์การดำเนินงานได้แก่	1)	ผู้ป่วยจิตเวชได้รับการดูแลต่อเนื่อง	2)	ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วม

กบัครอบครวัและชมุชนไดน้านและเหมาะสมมากขึน้	และ	3)	สง่ผลใหล้ดอัตราการปว่ยซำ้ในโรงพยาบาล 

 

ปัญหาสุขภาพจิตแนวโน้มที่พึงระวัง
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การจัดระบบบริการแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

เส้นทางการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชโดยพระสงฆ์เป็นแกนนำ

 

	 บทบาทของคณะทำงานสหวิชาชีพของโรงพยาบาล	 ได้แก	 1)	 เป็นผู้เสริมพลังชุมชน	

ประกอบด้วย	 การวิเคราะห์สถานการณ์ในชุมชน	 การค้นหาผู้นำที่แท้จริงของชุมชน	 การส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ	 การลดอคติ	 การสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ		

และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง	 2)	 เป็นผู้สนับสนุนวิชาการ/องค์ความรู้	 ให้การปรึกษา	 แนะนำ	

สนบัสนุนบุคลากร	 ร่วมเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงชมรมฯ	 3)	 เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 4)	 เป็นผู้นิเทศ	 ติดตาม	 และร่วมการปรับปรุงพัฒนาร่วมกับเครือข่ายอย่าง

สม่ำเสมอ	

	 แผนงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนของวัดห้วยพรหม	เป็นการทำงานแบบ	”หุ้นส่วน”	การ

ยึดหลัก	5	ร่วม	ได้แก่	ร่วมมือ	ร่วมแรง	ใช้เวลาทำงานร่วมกัน	เป็นเจ้าของร่วมกัน	และมีเป้าหมาย

ร่วมกันในการทำงาน	คือ	 ลดอคติของชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวช	 สร้างแกนนำขบวนการ	 สร้างเสริม

สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช	 ตั้งเป็นชมรมส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนเพื่อ

ขับเคลื่อนงาน	และกิจกรรมอื่น	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	 การจัดกิจกรรมปีใหม่ด้วยดวงใจ	กิจกรรม

ค่ายครอบครัวอบอุ่น	 การให้โอกาสผู้ป่วยทำงานในชุมชน	 ในองค์กรภาครัฐ	 ในภาคอุตสาหกรรม	

อาชีพอิสระ	ฟื้นฟูด้านการรักษา	การจัดระบบรักษาต่อเนื่อง	การจัดระบบส่งต่อ	และช่วยหารือ

ผู้พิการทางจิตที่มีอาการรุนแรง	ฯลฯ	

 

	 การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

จิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์ เป็นแกนนำ	

ผสมผสานควมรูด้า้นวถิพีทุธ	 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

และความรู้ด้านจิตเวช	 พระสงฆไ์ดส้รา้งความ

ตระหนักให้คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย

จิตเวชมีธรรมะสัญจร	 พรมน้ำมนต์เพื่อลด

ความรูส้กึทกุขใ์จใหก้บัผูป้ว่ย	สนบัสนนุและฟืน้ฟู

สมรรถภาพผูป้ว่ยดา้นอาชพี	 ดว้ยขนบธรรมเนยีม

ประเพณ	ี วฒันธรรมทอ้งถิน่	 ฝกึดนตรกีลองยาว	 เลน่กฬีาพืน้บา้น	 และใหโ้อกาสผูป้ว่ยรว่มกจิกรรม

ชมรมและชุมชน	 ตลอดทั้งการให้การปรึกษาแนวพุทธ	 การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์	 การจัดการ
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	 จากจำนวนผูป้ว่ยทีจ่ำหนา่ยออกจาก

โรงพยาบาล	 และอยู่ในการดูแลของชมรม

ส่งเสริมดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนฯ	 วัด

ห้วยพรหม	 จำนวน	 88	 ราย	 (ผู้ป่วยจิตเภท 

28	 ราย	 Psychosis	 15	 ราย	 Anxiety	 22	

ราย	Depression	จำนวน	6	ราย	และอื่นๆ	

17	 ราย)	 พบว่า	 ร้อยละ	 100	 ผู้ป่วยไม่กลับ

มารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชภายใน	2	ปี	

รอ้ยละ	69.5	ไมก่ลบัมารกัษาซำ้ในโรงพยาบาล

ภายใน	12	ปี	ร้อยละ	100	ผู้ป่วยสามารถอยู่

ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้	 ร้อยละ	 94	

ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองและทำกิจวัตร

ประจำวันได้	 ร้อยละ	 89	 ผู้ป่วยสามารถ

ประกอบอาชพีได	้และยงัไมพ่บผูป้ว่ยรายใหม ่

ปัจจุบันชุมชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจาก

อาการกา้วรา้วรนุแรงของผูป้ว่ย	 ไมพ่บจติเวช

รายใหม่	 และมีการลดการตีตราผู้ป่วย	 ให้

โอกาสผูป้ว่ยเขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆ	 ของชมรม

และชุมชน	

 

อาการหูแว่วด้วยธรรมะ	 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช	 ตลอดทั้งการส่งเสริม

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง	อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้สมาชิกชมรมฯ 

แกนนำชุมชน	 จิตอาสา	 ผู้ป่วย	 และญาติทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม	 นอกจากนีย้งัเปน็การ

ฟืน้ฟสูงัคมทีเ่อือ้เฟือ้	 เอือ้อาทร	 รว่มดว้ยชว่ยกนัโดยชุมชนเพื่อชุมชนทำให้ผู้ป่วยมีความสามารถ

เพิ่มขึ้น	

 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 255540

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน     

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 “ความต้องการการบริการสาธารณสุขบริเวณชายแดนยังมี

อยู่อีกมาก เราไม่ได้ทำงานแค่เพียงบนเส้นเขตแดน การบริการของเรา

ไร้เขตแดน ทุกชนชาติบริเวณชายแดน คือ งานของเรา เมื่อเราพัฒนา

ที่ใดและความเจริญได้เข้ามาถึง เราจะพัฒนาต่อไปในที่อื่น ๆ ที่ที่ซึ่งยัง

มีความขาดแคลนอีกมากมาย” 

สุขศาลาพระราชทาน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 มีพระราชดำริที่จะพัฒนาหน่วย

พยาบาลที่อยู่ห่างไกลให้เป็น	“สุขศาลาพระราชทาน”	ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งหวังให้พสกนิกร

ผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	 จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	

สำนกังานตำรวจแหง่ชาต	ิรวมทัง้กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	กระทรวงสาธารณสขุ	กรมพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 รุ่นที่	 46	 และ

บรษิทั	ทโีอท	ีจำกดั	มหาชน	ไดน้อ้มนำกระแสพระราชดำรดิงักลา่ว	เปน็แนวทางในการดำเนนิงาน 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งสุขศาลา	 พระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น	 ตั้งแต่ปี	

2549	 เป็นต้นมา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	 เป็นศูนย์กลางของ

แหล่งบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงบริการเป็นไปด้วยความยากลำบาก	

 เพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

ทีท่รงมุ่งหวังให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร	 ห่างไกลความเจริญ	 และพื้นที่เสี่ยงภัย	 ได้รับการดูแล	

และพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	 นอกจากนีย้งัเปน็การชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชน

ในพื้นทีท่ีต่อ้งมภีาระคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปรบับรกิารสาธารณสขุจากภาครฐั	 (ประหยดัทรพัย ์

ประหยัดเวลา)	 เนื่องจากมีฐานะยากจน	 และอยู่ห่างไกลการคมนาคม	 ด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ของทุกภาคส่วนในสังคม	 โดยการปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	

จัดหายาและเวชภณัฑใ์หเ้พยีงพอสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหาการเจบ็ปว่ยของนกัเรยีน	 และประชาชน
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ที่ตั้งสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

	 การจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน	 เพื่อเป็นต้นแบบการจัดบริการ	 และนำไปขยายผล

ในพื้นที่อื่นๆ	ได้ดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนำร่องจำนวน	9	แห่ง	ดังนี้	

ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก	 (สาขานเรศวรบ้านห้วยโศก)	 บ้านโป่งลึก	 ตำบลห้วยแม่เพรียง	

อำเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	สังกัด	กก.ตชด.	14		

ร.ร.ตชด.ชมรมพทุธศลิปะไทยอนสุรณ	์บา้นแสนคำลอื	ตำบลถำ้ลอด	อำเภอปางมะผา้ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สังกัด	กก.ตชด.	33	

ร.ร.ตชด.บา้นละโอ	ตำบลศรบีรรพต	อำเภอศรสีาคร	จงัหวดันราธวิาส	สงักดั	กก.ตชด.	44 

ร.ร.ตชด.	 บ้านไอร์บือแต	 ตำบลช้างเผือก	 อำเภอจะแนะ	 จังหวัดนราธิวาส	 สังกัด	

กก.ตชด.	44	

ร.ร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เนื่อง

ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ	 50	 พรรษา	 2	 เมษายน	 2548	 (กรุงไทยการไฟฟ้า	

จำกัด	อุปถัมภ์)	บ้านไบ้	ตำบลบุดี	อำเภอเมือง	จังหวัดยะลา	สังกัด	กก.ตชด.	44		

ร.ร.ตชด.บ้านเลตองคุ	ตำบลแม่จัน	อำเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	สังกัด	กก.ตชด.	34	

ร.ร.ตชด.บ้านแม่จันทะ	ตำบลแม่จัน	อำเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก	สังกัด	กก.ตชด.	34	

ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ	 ตำบลบึงนคร	 อำเภอหัวหิน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

สังกัด	กก.ตชด.	14	

ร.ร.ตชด.บ้านทีไล่ป้า	 ตำบลไล่โว่	 อำเภอสังขละบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 สังกัด	

กก.ตชด.	13	

1.	

 

2.	

 

3.	

4.	

 

5.	

 

 

6.	

7.	

8.	

 

9.	

ในพืน้ที	่ รวมถงึการพฒันาศกัยภาพครพูยาบาลตำรวจตระเวนชายแดนผูป้ฏิบัติงานในสุขศาลา

พระราชทาน	 ให้มีความรู้และทักษะในด้านการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 การส่งเสริม	

สขุภาพ	 การเฝ้าระวัง	 ป้องกันและควบคุมโรค	 ตลอดจนการจัดการเรียนรู้และสื่อสารด้าน

สุขภาพ	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 255542

การให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

	 “สุขศาลาพระราชทาน”	 เป็นการพัฒนาหน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งใน

ยามปกติและยามฉุกเฉิน	เป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการขั้นพื้นฐานแบบผสมผสาน	เป็น

แหล่งเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพ	รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานการพัฒนาสุขภาพของชุมชน	โดยมี

สถานะเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีอนามัยกับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชนภายในสุขศาลาพระราชทาน	มีองค์ประกอบหลัก	2	ส่วน	คือ	

	 “หน่วยพยาบาล”	 ทำหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 การปฐมพยาบาล	 และ

การเฝ้าระวังโรค	 โดยมีวัสดุครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น	 เช่น	 เครื่องมือทำแผล	 ชุดทำคลอด	

อุปกรณ์ช่วยหายใจ	 ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้	 รวมทั้งระบบวิทยุ

สื่อสารเพื่อรักษา	 ให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ในยามปกติ	 มีการให้

บริการยา	 และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและเพียงพอโดยคำนึงถึงความเหมาะสม	 และความจำเป็นของ

สุขศาลาพระราชทานแต่ละแห่ง	 มีการวางแผนการบริหารยาและเวชภัณฑ์ให้ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	 และเพียงพอต่อการใช้งาน	 ตลอดจนการสนับสนุนอย่างเป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพ	

เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนยา	หรือยาหมดอายุ	

	 ในกรณีที่จำเป็นและฉุกเฉิน	 มีการจัดระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน	 และการส่งต่อ	

ผูป้่วยไปยังสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล	 ด้วยการจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ช่วยชีวิต	

พาหนะ	 เครื่องมือการสื่อสาร	 และเทคโนโลยีอื่นๆ	 ที่จำเป็นให้พร้อมบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 และทันเหตุการณ์	 (Emergency	 Set)	 ยานพาหนะ	 วิทยุสื่อสารเพื่อ

การรักษาพยาบาล	รวมทั้งการพัฒนาทักษะครูพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทานให้

สามารถรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้	

รูปภาพ	1	การให้บริการในสุขศาลาพระราชทาน 
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รูปภาพ	 2	 การนำระบบการรักษาพยาบาลด้วยการ

สื่อสารทางไกล	 (Telemedicine)	ทั้งภาพและเสยีง	

เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างสุขศาลาพระราชทาน	

กับโรงพยาบาลชุมชน	

	 อีกส่วนหนึ่งเป็น	 “ศูนย์การเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพ”	 ประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์															

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สื่อสิ่งพิมพ์	 และโสตทัศนูปกรณ์	 ตลอดจนองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่จำเป็น

สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน	และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ความรู้แก่ชุมชน	รวมถึงการประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ผู้นำ

ชมุชน	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดัการดา้นสขุภาพของนกัเรยีนและประชาชน	โดยการ 
ให้ความรู้สุขภาพ	 เช่น	 การดูแลอนามัยแม่และเด็ก	 การดูแลอนามัยส่วนบุคคล 

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 2009	 การป้องกันโรคชิคุนกุนยา	 การป้องกันโรคเอดส์	

การป้องกันยาเสพติด	ฯลฯ	

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องสุขภาพ	 เช่น	 การป้องกันไข้มาลาเรีย	 การป้องกัน

ไข้หวดั	2009	การปอ้งกนัโรคเอดส	์การดแูลสขุภาพสว่นบคุคล	การปอ้งกนัยาเสพตดิ 

เป็นต้น	

การจัดบอร์ดความรู้		

ให้บริการข้อมูลข่าวสารความรู้		

การให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ	

การจัดอบรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ	

การตรวจสุภาพ	โดยการตรวจร่างกายและอนามัยส่วนบุคคลเดือนละ	1	ครั้ง		

ในทุกโรงเรียน	

การเยี่ยมบ้าน	

ประสานสนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น	

 

 

(1)	

 

 

(2)	

 

 

(3)	

(4)	

(5)	

(6)	 

(7)	

 

(8)	
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สุขศาลาพระราชทานที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน

	 มีประชาชนในถิ่นทุรกันดาร	 ไกลคมนาคม	 หรือในพื้นที่เสี่ยงภัย	 ได้รับบริการด้านการ

รักษาพยาบาลในสุขศาลาพระราชทานฯ	ทั้ง	9	แห่ง	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551-2555	จำนวนถึง	

61,427	คน	เฉลี่ย	12,000	คนต่อปี	พบว่า	ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดิน

หายใจมากทีส่ดุ	 รองลงมาเปน็โรคระบบทางเดนิอาหาร	 และโรคกลา้มเนือ้	 การทำแผล	 โรคผวิหนงั 

โรคมาลาเรีย	 โรคทางหูตาคอจมูก	ตามลำดับ	สุขศาลาพระราชทานฯ	บ้านเลตองคุ	มีการส่งต่อ

ผู้ป่วยมากที่สุด	 รองลงมาสุขศาลาพระราชทานฯ	 บ้านแม่จันทะ	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ไกลคมนาคม	

การเข้าออกยากลำบาก		

	 	 	 	 	 “สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”	 เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของนักเรียน

และประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติ	 และยามฉุกเฉิน	 รวมทั้งช่วยให้เกิดความไว้วางใจใน

เจา้หน้าที่ของรัฐ	 และเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงของชาติตรงตามภารกิจหลักของกอง

บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน	 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	 คือการร่วมมือกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในการที่จะทำให้สุขศาลาพระราชทานเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของนักเรียนและ

ประชาชนในถิ่นทุรกันดารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 มีการบูรณาการงานอย่างเป็นระบบของภาคี

เครือข่าย	 (หน่วยงานร่วมสนองงานตามพระราชดำริ)	 การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันเพื่อนำ

มาใชใ้นการบรหิารจดัการในสขุศาลาพระราชทาน	 และการมจีติสำนกึของผูใ้หบ้รกิารทีจ่ะชว่ยเหลอื

นักเรียน	และประชาชนด้านสุขภาพพื้นฐานอย่างเต็มกำลัง	
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 “รปูแบบการบรูณาการหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและ

เอกชนเพื่อพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง

แบบครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตสูงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทำงานมาสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

เกษตรกร ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตมันสำปะหลัง จัดทำแปลงต้นแบบ

ตามสภาพปัญหาการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อให้

เกษตรกรในชมุชนตา่ง ๆ ไดน้ำเทคโนโลยกีารผลติไปปรบัใช้ใหเ้หมาะสมกบั

สภาพภมูสิงัคม ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ทำใหท้กุภาคสว่นทีร่ว่มกนัทำงานสามารถ

บรรลุเป้าหมายตามภารกิจในหน้าที่ของตนเอง กลายเป็นรูปแบบของ

ความร่วมมือเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่งผลให้ผู้ประกอบการ

โรงมันสำปะหลังได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนโรงงาน สามารถผลิตเพื่อใช้

ในประเทศ และสง่ออกนำรายไดเ้ขา้ประเทศไดต้อ่เนือ่งยัง่ยนื” 

การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตมันสำปะหลัง(สีคิ้วโมเดล)

วิกฤตเพลี้ยแป้ง....วิกฤตมันสำปะหลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร 

	 ป	ีพ.ศ.	 2551	 เกดิวกิฤตการณเ์พลีย้แปง้สชีมพรูะบาดในแหลง่ปลกูมนัสำปะหลงัทีส่ำคญั

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโดยรวมของประเทศลดลง 

เนื่องจากในปี	พ.ศ.	2552	มีพื้นที่การระบาดของเพลี้ยแป้ง	60%	ของพื้นที่ทั้งหมด	ทำให้ผลผลิต

ลดลงประมาณ	 25%	 และทำใหเ้กดิวกิฤตการณข์าดแคลนทอ่นพนัธุม์นัสำปะหลงัในป	ี พ.ศ.	 2553 

นอกจากจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเสียหายแล้ว	ยังทำให้โรงงานแป้งมันสำปะหลัง 

อตุสาหกรรมจากมนัสำปะหลังขาดแคลนวัตถุดิบเข้าโรงงาน	 ทำให้กรมวิชาการเกษตรตระหนักถึง

การแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ผ่านมา	 ที่เน้นการตามแก้ปัญหาเชิงรับ	 โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลติพชืของกรมวชิาการเกษตรทีมุ่ง่เนน้การแกป้ญัหาการผลติ	ซึง่ไดเ้ขา้ไปถา่ยทอดความรู้และ
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ปฏิวัติการให้บริการทางวิชาการ

	 จากเดิมที่กรมวิชาการเกษตร	 ให้การบริการแบบตั้งรับคือเมื่อเกษตรกรมีปัญหาด้าน

การเกษตรจะเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร	ที่ประจำอยู่ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดต่างๆ	 แล้วเจ้าหน้าที่จะออกไปตรวจสภาพปัญหาในพื้นที่ของเกษตรกร	 ซึ่งการดำเนินการ

ดังกลา่วทำใหเ้กษตรกรตอ้งใช้เวลาเดินทางมารับบริการทีละราย	 เกษตรกรเสียเวลาและคา่ใชจ้า่ย 

จึงทำให้การเข้าถึงบริการทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร	 มีข้อจำกัด	 และการที่มีมุมมอง

แบบ	 “inside	 out”	 คือ	 “คิดแทนลูกค้า”	 ว่าลูกค้าต้องการอะไร	 ส่งผลให้ผลงานทางวิชาการที่

กรมวิชาการเกษตรมีอยู่	 ออกสู่การใช้ประโยชน์ได้ไม่มากเท่าที่ควร	 แต่ด้วยแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหม่กรมวิชาการเกษตรปรับมุมมองเป็น	 “outside	 in”	 โดยมีแนวคิดว่าการกำหนด

นโยบายเริ่มจากความต้องการของผู้รับบริการ	 และการบริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการ

บริการอย่างทั่วถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง	ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพลังอำนาจ	 (Empowerment)	คือ		

ความรู้	 ความเป็นสถาบันและการสร้างเครือข่าย	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา

จึงปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้	“Center	of	Knowledge”	ของเทคโนโลยี

การผลิตมันสำปะหลัง	 เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตมันสำปะหลัง 

ไดเ้ข้ามาศึกษาดูงาน	 และนำวิธีการไปปรับใช้	 ผ่านเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	

อย่างเปน็สถาบัน	 จากแนวนโยบายดังกล่าวและการสนับสนุนจากผู้บริหารของกรม	 ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาจึงได้พัฒนา	“กระบวนการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มันสำปะหลัง”	 หรือที่เรียกว่า	 “สีคิ้วโมเดล”	 โดยบูรณาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการผลิต

มันสำปะหลังทั้งระดับต้นน้ำ	 กลางน้ำและปลายน้ำ	 ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ	 หนว่ยงาน

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภาคเอกชน	 และเกษตรกร	 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะสูงสุด	 โดย

กรมวชิาการเกษตรปรบับทบาทตวัเองใหเ้ปน็เฟอืงบรูณาการเชือ่มตอ่การทำงานของแตล่ะภาคสว่น 

(เดิมจะมีการทำงานในลักษณะเฟืองเดี่ยว)	ให้ทำงานไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง	จนสามารถขยาย

อบรมให้กับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิศาสตร์	 อันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุด

แต่ไม่เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืน	 ซึ่งปัญหาทางด้านการเกษตรไม่สามารถแก้ปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งได้	

เนือ่งจากผลกระทบของปัญหาจะเกดิตอ่เนือ่งเปน็ลกูโซส่ะสมจนเกดิผลกระทบครัง้ใหญ	่แตเ่นือ่งจาก

ข้อจำกัดของอัตรากำลังและกรอบอำนาจหน้าที่ทำให้กรมวิชาการเกษตรไม่สามารถดำเนินการ

แก้ปัญหาดา้นการเกษตรในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื	 จงึเกดิแนวคดิการทำงานเชงิบรูณาการแบบหุน้สว่น	

(Public	-	Private	Partnership)	ร่วมกันแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

อีก		
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ผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกรได้ตรงกับความต้องการได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว	 เกิดเป็นความ

รว่มมอืเชงิสถาบนัก่อตั้งเป็นกลุ่ม	 KOTAC	 (Korat	 Tapioca	 Cluster)	 ที่ร่วมคิด	 ร่วมทำกันอยา่ง

จรงิจงั	โดยมสีโลแกนการทำงานวา่	“จรงิใจตอ่กนั	จรงิจงัตอ่งาน”	และมบีทบาทรว่มกนั	ดงันี ้

 ศนูยว์จิัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมาเป็นหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่	

มบีทบาท	 และหน้าที่ในการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสม

กับสภาพพื้นที่	เพื่อถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ	เอกชนและเกษตรกร		

 บริษัท	 สงวนวงษ์อุตสาหกรรม	 จำกัด	 เป็นโรงแป้งรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ที่ตั้งอยู่ในเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	บริษัทจึงเข้าร่วมโครงการ	โดยบริษัท

เป็นตัวกลางในการแสวงหาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังโดยประสานงานกับหน่วยราชการ			

	 บรษิทัจำหนา่ยเครือ่งจกัรกล	 มเีปา้หมายคอืมุง่เนน้การพฒันาเครือ่งจกัรกล	 และการสง่เสรมิ

ให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตพืช	 ผ่านการให้ความรู้	 และประสบการณ์ในเครือข่ายของ

บรษิทั	ปญัหาดนิดานในแปลงมนัสำปะหลงั	ทีท่ำใหห้วัมนัเนา่ในฤดฝูน	และตน้มนัแหง้ตายในฤดแูลง้ 

สามารถแก้ไขได้จากการไถระเบิดดินดาน	 บริษัทฯ	 จึงได้ร่วมสร้างแปลงต้นแบบด้วยการไม่คิด

ค่าใชจ้า่ยในส่วนการไถระเบดิดนิดานในแปลงตน้แบบ	 และขยายผลการใชเ้ทคโนโลยไีถระเบดิดนิดาน

ใหม้ากขึน้ด้วยประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ		
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จาก“สีคิ้วโมเดล”สู่“โคราชโมเดล”และการขยายผลในอนาคต

	 การดำเนินการโครงการนำร่อง	 “การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

มันสำปะหลัง”	 กรมวิชาการเกษตรสามารถจัดการวิกฤตการณ์เพลี้ยแป้งสีชมพูระบาดในแหล่ง

ปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ภายในเวลา	 3	 ปี	 รวมถึงการลดระยะ

เวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการวิชาการของกรมวิชาการเกษตร	 เนื่องจากเกษตรกรมีการ

รวมกลุ่มช่วยเหลือกัน	โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงในการนำเทคโนโลยีการผลิตที่

เหมาะสมกบัพืน้ที	่ผา่นการทำแปลงตน้แบบกระจายไปตามแหลง่ปลกูมนัสำปะหลงัโดยเปน็เทคโนโลยี

ที่สอดคล้องกับแต่ละสภาพภูมิอากาศ	 ภูมิศาสตร์	 ภูมิสังคมและภูมิปัญญา	 “หลังจากตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการทำให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว	 เพราะมีเพื่อนช่วยคิด	 แม้ว่าจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ก็เต็มใจ	

มีความสุขที่เห็นต้นมันสำปะหลังเติบโต	สวยงาม	ผลผลิตมาก		และจะทำต่อไป”	เกษตรกรกล่าว

อย่างมีความสุข	

	 การปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานว่าด้วยผลประโยชน์สาธารณะสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้

จากความร่วมมือหลาย	ๆ	ภาคส่วน	ทำให้เกิดการเสริมแรงชุมชนให้เกิดพลังในการแก้ปัญหาของ

ตนเอง	โดยภาครัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนส่งเสริม	ร่วมกับภาคเอกชนซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย	และที่สำคัญ

คือความยั่งยืนในการผลิตมันสำปะหลังที่เกษตรกรมีความเข้มแข็งด้วยตนเองโดยที่รัฐไม่ต้อง

สนับสนนุงบประมาณ	 และทกุภาคสว่นทีร่ว่มกนัทำงานสามารถบรรลเุปา้หมายตามภารกจิในหนา้ที่

ของตนเองในลักษณะ	 Win-Win	 ทำให้การทำงานในทุกภารกิจนั้นมีความสุข	 และยังเกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการวิชาการจากการได้เข้าไปเรียนรู้ร่วมกัน	 และตกผลึกความคิด

ในการพฒันาตลอด	 Supply	 Chain	 ของมันสำปะหลัง	 	 เกิดความคิดต่อยอดความร่วมมือกัน
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เพ่ือแก้ปญัหาในจดุตา่ง	ๆ	และคอ่ย	ๆ	มภีาคสว่นตา่ง	ๆ	เขา้มาเปน็หุน้สว่นเพิม่ขึน้	 เกดินวตักรรม

การรวมกลุ่มทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 ประชาสังคมและเกษตรกรเพื่อร่วมกันเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง	

ไม่ใชเ่พยีงการจดัการเพลีย้แปง้สำเรจ็แลว้กจ็บภารกจิ	และยงัมกีารขยายผลจาก	“สคีิว้โมเดล”	เป็น	

“โคราชโมเดล”	 จนมีคำกล่าวจากตัวแทนในภาคเอกชนที่ว่า	 “การรวมตัวกันในลักษณะนี้	 ทำให้

เกิดผลประโยชน์อย่างประเมินค่ามิได้	 เพราะในการทำงานของเรา	 ถ้าไม่คุ้มค่าก็คงถอนตัวไป

นานแล้ว”	นอกจากนั้นการติดตามและประเมินผลโครงการ	ทำให้ทราบข้อมูลจากเกษตรกรและ

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย	 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ประโยชน์	 โดยนำไปเป็นโจทย์ในการทำงานวิจัย

ชิ้นต่อไป		

	 จากความสำเร็จดังกล่าวกรมวิชาการเกษตรจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลต่อในพืชอื่น 

เช่น	 อ้อย	 ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีปัญหาเรื่องโรคใบขาวที่ยังเป็นปัญหาสำคัญ	 โดย

กรมวชิาการเกษตรจะคอ่ย	ๆ	 ลดบทบาทจากมนัสำปะหลงัลงเปน็เพยีงพีเ่ลีย้ง	 หลงัจากทีเ่กษตรกร

ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	 สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง	 และเริ่มใช้แนวทาง

ปฏิบตัเิชน่เดยีวกนันีก้บัพชือืน่ควบคูก่นัไป	 พร้อมกับการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ให้มปีระสทิธผิลและสอดคลอ้งไปกบัสถานการณม์ากขึน้	ตามแนวคดิทีว่า่นวตักรรมเกดิจากการเรยีนรู้

และการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบัติ	 ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์การให้บริการใหม่ที่

พลิกโฉม	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
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 “การขยายบรกิารสาธารณสขุดา้นสขุภาพชอ่งปากลงสูช่มุชนดว้ย

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาสุขภาพ

ชอ่งปากโดยเน้นงานเชิงรุกควบคู่กับงานเชิงรับ โดยการมองข้ามผ่าน

อปุสรรคด้านทรัพยากรบุคคล ทำให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเปน็

ภาคเีครือข่ายร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง โดยการสร้างงานสรา้งอาชพี

ใหก้บัชาวสระแกว้ในการเลีย้งโคนม และการเปน็สมาชกิสหกรณ์โคนมผลติ

นมฟลอูอไรดท์ีม่คีณุภาพด ี ทำใหเ้ดก็ ๆ ชาวสระแกว้ ไดด้ืม่นมฟรทีกุคน 

ทกุวนัรวมทัง้การปลกูฝงัพฤตกิรรมทีด่ีใหก้บัเดก็ในการดแูลรกัษาสขุภาพ

ชอ่งปาก”  

 

การบริหารจัดการบริการสุขภาพช่องปากเชิงรุก

แบบบรูณาการผา่นกลไกการมสีว่นรว่มทกุภาคสว่น

เพื่อรอยยิ้มชาวสระแก้ว

ปัญหาสุขภาพช่องปากปัญหาที่ซับซ้อนและมีข้อจำกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

 

	 จากสภาวะการณ์โรคในช่องปากและการเข้าถึงบริการของ

ประชาชนจากการสำรวจของสำนกัทนัตสาธารณสขุ	 ป	ี พ.ศ.	 2550	 ซึง่มี

การสำรวจทุก	5	ปี	พบว่าสุขภาพช่องปากของประชากรแต่ละกลุ่มวัย								

มีปัญหามาก	 โดยพบว่า	 ช่วงวัยเด็กอายุ	 3-5	 ปี	 มีฟันผุสูงถึง										

ร้อยละ	80.64	ช่วงวัยผู้ใหญ่อายุ	 35-44	ปี	 มีฟันผุสูงถึง	 ร้อยละ	

89.57	และช่วงวัยผู้สูงอายุ	60-74	ปี	มีฟันผุสูงถึงร้อยละ	96.15		
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	 จากสภาวะการณ์โรคในช่องปากและการเข้าถึงบริการของประชาชนจากการสำรวจของ

สำนักทันตสาธารณสุข	 ปี	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งมีการสำรวจทุก	 5	 ปี	 พบว่าสุขภาพช่องปากของ

ประชากรแต่ละกลุ่มวัย	 มีปัญหามาก	 โดยพบว่า	 ช่วงวัยเด็กอายุ	 3-5	 ปี	 มีฟันผุสูงถึง	 ร้อยละ	

80.64		ช่วงวัยผู้ใหญ่อายุ	35-44	ปี	มีฟันผุสูงถึง	ร้อยละ	89.57	และช่วงวัยผู้สูงอายุ	60-74	ปี	

มีฟันผุสูงถึงร้อยละ	 96.15	 และจากการสำรวจพบว่าปัญหาที่สำคัญ	 คือ	 การเข้าถึงบริการ

สุขภาพช่องปากซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก	 โดยในช่วงอายุ	 3-5	 ขวบ	 มีร้อยละการเข้าถึงบริการ

ทนัตกรรมเพียง	 24.43	 เด็กอายุน้อยกว่า	 3	 ขวบมีร้อยละในการเข้าถึงบริการไม่ถึง	 ร้อยละ	 5	

ประชากรในช่วงวัย	35-44	ปี	มีร้อยละในการเข้าถึงบริการทันตกรรมเพียง	38.29	และวัยสูงอายุ	

60-74	ปีมีร้อยละการเข้าถึงบริการ	ทันตกรรมเพียง	32.28	

	 สถิติโรคภายในช่องปากในจังหวัดสระแก้ว	 5	 ปีย้อนหลัง	 โรคภายในช่องปากท่ีเป็น

ปัญหาสำคัญ	คือ	ฟันผุและปริทันต์	(เหงือกอักเสบ)	ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟัน	และ

พบวา่มกีารสญูเสยีฟนันำ้นมและฟนัแทต้ัง้แตเ่ดก็เริม่มฟีนัขึน้สู	่ชอ่งปาก	คอื	วยั	6	เดอืน	และ	6	ป ี

ตามลำดับ	ซึ่งหากปล่อยให้	

	 สถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไป	 ปัญหาที่ชาวสระแก้วจะสูญเสียฟันรวมถึงต้องอาศัยฟันเทียม

จะคงอยู่ตลอดไปซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา		

	 จังหวัดสระแก้วมีเครือข่ายที่ให้บริการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพในช่องปาก																	

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ	 ดังนี้	 โรงพยาบาลประจำจังหวัด	 1	 แห่ง	 โรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอ		

6		แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล		38	แห่ง	โดยมีทันตบุคลากร		ดังนี้	ทันตแพทย์	27	คน	

ทันตาภิบาล	 64	 คน	 มีประชากรทุกกลุ่มอายุที่ต้องดูแลเป็นจำนวนทั้งสิ้น	 544,100	 คน	 คิดเป็น		

1	 ใน	15	ของประชากร	 ในภาคตะวันออก	ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนจำนวนทันตบุคลากรต่อจำนวน

ประชากรเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	 คือทันตแพทย์	 1	 :	 20,152	 (ระดับประเทศ 

1:6,713)	ทันตภิบาล	1	:	8,502	(ระดับประเทศ	1:15,732)	จากข้อมูลดังกล่าว		พบว่า	จำนวน

ทันตแพทย์ในจังหวัดยังขาดแคลนอยู่มากและถึงแม้จะมี	 ทันตาภิบาลเป็นสัดส่วนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ	 เนื่องจาก	 เราเป็นจังหวัดชายแดนที่มีผู้ป่วย

จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาใช้บริการเป็นสัดส่วนถึง	1	 ใน	5	ของผู้ป่วยภายในจังหวัด	และจาก

สภาพพืน้ทีข่องจงัหวดัทำใหป้ระชาชนเดนิทางมายงัสถานบรกิารแตล่ะแหง่ไดย้ากลำบาก	 แตก่ระนัน้

สถานบริการแต่ละแห่งต้องรองรับผู้ป่วยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	 50	 คนต่อวัน	 และในงาน	ที่ต้องใช้ความ

สามารถเฉพาะ	 อาท	ิ การรกัษารากฟนั	 ฟนัเทยีม	 ฟนัคดุ	 ตอ้งเขา้ควิผูป้ว่ยซึง่อาจตอ้งคอยนานกวา่  

1	เดือนจึงจะได้รับการรักษา	
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	 ข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ							

ปี	 2554	 ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วอยู่ที่	 103	 บาทต่อวัน	 (ค่าเฉลี่ยประเทศไทย	 200	 บาทต่อวัน)	

รายได้	 ต่อครัวเรือน	 จังหวัดสระแก้ว	 15,522	 ต่อเดือน	 (ค่าเฉลี่ยประเทศไทย	 23,544	 บาทต่อ

เดือน)	ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน	17,861	บาท	และมีหนี้สินทั้งปีต่อครัวเรือนถึง	136,526	

บาท	ประชากรส่วนใหญ่	มีอาชีพรับจ้าง	ทำไร่	ทำนา	เกษตรกรรม	การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ประถม	 และอนุปริญญา	 จัดได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดยังอยู่ในฐานะยากจนต้องทำงานหา

เช้ากินค่ำ	 รายรับไม่สมดุลรายจ่าย	 มีปัญหาหนี้สิน	 ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้อง

มากกว่าปัญหาสุขภาพ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพในช่องปากซึ่งหากไม่มีอาการฉุกเฉินรุนแรงก็ยัง

ไม่ไปพบทันตแพทย์	ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที	 ไม่สามารถรักษาได้	ต้องสูญเสีย

ฟันไม่มฟีันบดเคี้ยวส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่าง	ๆ	ต่อไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาย่อมมี
มูลค่ามากขึ้นตามความรุนแรงเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่ว่า

ขั้นตอนใดก็ตาม	 และยิ่งอาการรุนแรงมากเท่าไหร่การรักษาย่อม

ต้องใช้เวลานาน	การรักษาซับซ้อน	ค่าใช้จ่ายสูง	 และผู้ป่วยก็จะ

ไม่ประทับใจกับการรักษาที่ยุ่งยาก	หลีกเลี่ยงที่จะเข้ารับการรกัษา

ในคร้ังต่อ	ๆ	ไปรวมถึงการถ่ายทอดความกังวลไปสู่คนรอบข้าง	

ทำให้ผู้คนกลัว	การทำฟันโดยที่ไม่เคยได้รับประสบการณ์จริง	

ฟันแข็งแรงคนแข็งแรงร่วมแรงสามัคคี

	 “การบริหารจัดการบริการสุขภาพช่องปากเชิงรุกแบบบูรณาการผ่านกลไกการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วนเพื่อรอยยิ้มชาวสระแก้ว”	 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน	 และลดปัญหาสุขภาพช่องปากโดยเน้นงานเชิงรุกและทำควบคู่ไปกับงานเชิงรับ	 โดย

การมองข้ามผ่านอุปสรรคด้านทรัพยากรบุคคล	ทำให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นภาคีเครือ

ข่ายในการดำเนินงานกลุ่ม	เป้าหมายหลัก	ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี		

	 ปัญหาสุขภาพช่องปากในจังหวัดสระแก้วเป็นปัญหาซับซ้อนและมีข้อจำกัดมากมายใน

การดำเนิน	การแก้ไข	 จำเป็น	อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาอย่างเป็นระบบและใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีให้

เกิดประโยชน์สูงสุด	 มุ่งให้ความสำคัญกับงานส่งเสริมป้องกันมากกว่าการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่

จังหวัดสระแก้วมีข้อด้อย	 ด้านจำนวนทันตแพทย์	 และหาเครือข่ายเพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพในช่อง

ปากรวมถึงการสร้างระบบที่มั่นคงและยั่งยืนโดยมีการสนับสนุนความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองและ

ชุมชน	
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การขยายผลเพื่อความยั่งยืน

	 โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถทำให้ประชาชนจังหวัด

สระแก้ว	มีสุขภาพช่องปากที่ดีตลอดไปได้	 เมื่อประสบความสำเร็จในพื้นที่หนึ่งแล้ว	พื้นที่ดังกล่าว

มีความพร้อมสำหรับการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้	และเป็นพี่เลี้ยงให้กับพื้นที่อื่น	ๆ	ภายในจังหวัด	

ซึ่งมีการถา่ยทอดองคค์วามรูผ้า่นกลไกตา่ง	ๆ	มากมาย	อาท	ิการรบัศกึษาดงูาน	การออกเยีย่ม/นเิทศ/

ให้คำแนะนำนอกสถานที่	 การนำเสนอผลงานทั้งในระดับจังหวัด	 ระดับเขต	 และระดับประเทศ	

 

	 โดยในกลุ่มแม่และเด็ก	 ครอบครัวนับเป็นแกนนำที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ

อาสาสมัคร	 ทันตสาธารณสุขที่เป็นผู้ทำงานร่วมกัน	 พบว่าการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กได้มี

ส่วนร่วมในระดับบุคคล	ครัวเรือน	ก่อให้เกิดสายใยความรัก	ความผูกพันในครอบครัว	นอกจากจะ

สามารถปลูกฝังพฤติกรรมเด็กในครอบครัวแล้ว	 ยังสามารถเชื่อมโยงสู่สถาบันครอบครัว	 เพราะ

การจะสอนเดก็ได	้ ผูใ้หญต่อ้งเปน็แบบอยา่งทีด่	ี การทำงานในกลุม่นีจ้งึเปน็เหมอืนการสรา้งพฤตกิรรม

ในทุกกลุ่มวัยที่อยู่ร่วมกัน	 หวังผลได้ตลอดไปว่า	 ทุกคนในครอบครัวจะมีสุขภาพช่องปากที่ดี 

มีฟันใช้งานได้ตลอดชีวิต   

	 ในกลุม่วยัเรยีน	 พบวา่โรงเรยีนตน้แบบมคีวามเขม้แขง็	 สามารถดำเนนิงานและเปน็แกนนำ

เครือข่ายตลอดจนสามารถขยายผลได้	 ปัจจุบันสามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มเป็น	 4	 เครือข่ายใน	 1	

อำเภอ	 ซึ่งครอบคลุมทุกโรงเรียนในอำเภอคลองหาด	 และอำเภอต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดสระแก้วและ

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับโรงเรียนต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 ผลสำเร็จที่ได้เกิดจากแกนนำที่ดี	 คือครู

และผู้นำนักเรียน	 ตลอดจนความร่วมมือและเห็นด้วยกับการทำโครงการของผู้บริหารโรงเรียน	

ทำให้เกิดความสำเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน			

	 นอกจากกิจกรรม	 ความรู้	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วปัจจัยเสริมในการทำให้อัตรา

การเกิดฟันผุลดลงคือการได้รับนมฟลูออไรด์	 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จ	 คือ	 การร่วมมือกัน

ระหว่างโรงเรียน	 การให้การสนับสนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตลอดจนโรงผลิตนมที่มี

ศักยภาพในการผลิตและเล็งเห็นความสำคัญในการผลิตนมฟลูออไรด์	 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ร่วมกันทำโครงการนี้	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

สวนจิตรลดา	 ทำให้เด็กๆชาวสระแก้ว	 ได้ดื่มนมฟรี	 ทุกคน	 ทุกวัน	 นมมีคุณภาพดีจากความตั้งใจ

ของทุกคนในโครงการ	นอกเหนือจากนี้	ยังทำให้	ชาวสระแก้ว	มีอาชีพที่มั่นคง	โดยการเลี้ยงโคนม	

และการเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนม	สร้างงานสร้างอาชีพ	มีเงินใช้	ไม่เป็นหนี้สิน	ทุกคนได้ประโยชน์

ร่วมกัน	ภายใต้ความช่วยเหลือเกื้อกูล	ก่อเกิดความรักความสามัคคี		
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การถา่ยทอดผลงานผา่นรายการโทรทศัน	์ การประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารทางวทิยกุระจายเสยีง	 และ

การถ่ายทอดผลงานผ่านทางเว็บไซต์	 สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอ	 และระดับจังหวัด	 มี

การดำเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบให้สามารถใช้ได้ครอบคลุม

ทุกพื้นที่ของจังหวัด	 และเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ดำเนินการอยู่นี้จะสามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศหรือ

ทุกประเทศทั่วโลกที่มีบริบทเหมือนหรือใกล้เคียงกับจังหวัดสระแก้ว	

	 ผลลัพธ์ของความสำเร็จที่ได้รับจากความร่วมมือกันของชาวสระแก้วที่ไม่ใช่เพียงการมี

สุขภาพฟันที่ดี	 มีฟันใช้ตลอดชีวิตเท่านั้น	 แต่ยังทำให้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของสุขภาพที่ดีด้วย

ตนเอง	 เป็นต้นแบบการมีสุขภาพดีได้ทุกคน	 สิ่งเหล่านี้ถือเป็นรางวัลชีวิตที่เราทุกคนสามารถ

ร่วมกันสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องแข่งขันกับผู้ใด	นี่คือสิ่งที่มีคุณค่ามากมายกว่าทรัพย์สินอื่นใด		
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 “รปูแบบการบริการสาธารณสุขเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนที่มีการ

คมนาคมหา่งไกลไดเ้ขา้ถงึการบรกิารไดอ้ยา่งทัว่ถงึและรวดเรว็ โดยอาศยั

ความรว่มมอืจากชมุชน อสม. จติอาสา แกนนำชมุชน ผูน้ำทอ้งถิน่ อบต. 

อบจ. ร่วมดูแลผู้ป่วยการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ให้ผู้ป่วยยืม การส่ง

ผูป้ว่ยใหร้วดเรว็ทนัเวลาดว้ยระบบแพทยฉ์กุเฉนิและระบบ First Responsive 

โดยประสานความรว่มมอืจากหนว่ยอาสาสมคัรและโรงพยาบาลพทุธชนิราช 

นอกจากนี้ ระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในชุมชน ทำให้บ้านกลายเป็น

โรงพยาบาล (Home Health Care) ซึ่งจะมีนักกายภาพบำบัด และ อสม. 

จิตอาสา ดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” 

การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

แบบครบวงจร



โรคหลอดเลือดสมองปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ  

จังหวัดสุโขทัย 

	 โรคหลอดเลือดสมอง	 เป็นโรคที่พบมากขึ้นทุกปีและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ	 3 

ของประเทศไทยก่อให้เกิดความพิการทุพพลภาพ	 เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ	

ความก้าวหน้าทางการแพทย์	 ในปัจจุบันสามารถช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ	 หรืออุดตันใน

ระยะเฉียบพลันให้รอดชีวิตและลดความพิการทุพพลภาพได้	 แต่ยังพบผู้ป่วยยังไม่สามารถเข้าถึง

บริการที่จำเป็นทำให้การรักษาพยาบาลของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันได้	

โยงใยสู่ชมชน

คิดค้นนวัตกรรม

ประสานความร่วมมือ

ดูแลอย่างต่อเนื่อง
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	 โรงพยาบาลกงไกรลาศเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด	 30	 เตียง	 ไม่มีอายุรแพทย์	 จึงให้

ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร	โดยมี

โรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นแม่ข่าย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นลูกข่าย	 มีเป้าหมาย	

เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ	 ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน	 ทันเวลา			

ในการรักษาพยาบาลและปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 หัวใจสำคัญใน

การพัฒนาคือ	 การสร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย	 มีรูปแบบการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ	

มีการทำงานเป็นระบบ	 มีการประสานงานระหว่างเครือข่ายที่ดี	 มีการทำงานเป็นทีม	 ให้การดูแล

อย่างต่อเนื่องตามสภาพของผู้ป่วย	 และเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการ

ดูแล	และติดตามประเมินผลร่วมกัน	

 

การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร

แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลกงไกรลาศ	ประกอบด้วย	

1.การให้ความสำคัญกับสิ่งท้าทายขององค์กร

	 สิ่งที่ท้าทายสำหรับองค์กรคือการพัฒนาเครือข่ายให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการ

ดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร	 โดยการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมองเพีอ่ใหผู้ป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองไดร้บัการดแูลอยา่งครอบคลมุและตอ่เนือ่ง

โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย	มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	

2.การสร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่

	 ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเน้นการดูแลผู้ป่วยแบบเชิงรุก

และมีระบบการทำงานแบบภาคีเครือข่าย	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงานแบบเครือข่ายโดย

เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ	 ตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงชุมชน	 มีแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 กายภาพ		

อาสาสมัครในหมู่บ้าน	 จิตอาสา	 แกนนำชุมชน	 ผู้นำท้องถิ่น	 องค์กรเอกชน	 และศูนย์มิตรภาพ

บำบัด	 มีระบบการประสานงานที่ชัดเจน	 กำหนดบทบาทหน้าที่	 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย	 จัดตั้ง

หมู่บ้านต้นแบบ	และจัดทำเป็นแกนนำขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ	

      3.การใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่

	 1)	โรงพยาบาลกงไกรลาศใช้โปรแกรม	Hos	XP		เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล	

										2) ผูป่้วยมีศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งรอบรวมข้อมูล	ทั้งรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนกิส์	

ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลสามารถใช้ข้อมูล	
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สารสนเทศในการวเิคราะหแ์ละพฒันางานได	้ ในการสง่ตอ่ผูป้ว่ย	 มกีารประสานงานโดยใชโ้ทรศพัท์

ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยพร้อมใบส่งต่อผู้ป่วยสำหรับการรวบรวม

ข้อมูลคุณภาพมีการใช้ระบบ	Intranet	ส่งไปยังเครือข่ายในเขตอำเภอกงไกรลาศและแม่ข่าย	

		 3)	 ในชุมชนมีการใช้ระบบ	 Skype	 ช่วยในการปรึกษาวินิจฉัย	 กับแพทย์ที่โรงพยาบาล 

ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	

		 4)	 มีระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	 1669	 ที่เป็นช่องทางการรับผู้ป่วยในชุมชนและเป็น

ช่องทางที่ผู้ป่วยสามารถปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ	

		 5)		เครื่องมือเครื่องใช้และการเก็บข้อมูลเป็น	Electronic	File		

	 6) ในการปฏิบัติงานได้มีการบูรณาความรู้ต่าง	ๆ	ในการดแูลผูป้ว่ย	และทำใหเ้กดินวตักรรม 

ดังนี้	

	 				•	ความรู้คู่พัด	

	 				•	ถั่วเขียวเพิ่มพลัง		

	 				•	ชักรอกปลอดข้อติด		

	 				•	นาฬิกาพลิกตะแคง		

	 				•	ไม้ดามเท้า	

 

นอกจากนี้ได้มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	คือ		

 1. ระยะกอ่นเกดิโรค	 จดุประสงคห์ลกัเนน้ประชาชนตอ้งมคีวามรู	้ การปอ้งกนัการเกดิโรค 

อาการแสดงเบื้องต้นของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้	 มีระบบเครือข่ายส่งต่อในชุมชนที่รวดเร็ว	

เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย	

 2. ระยะเกิดโรค	 เป็นระยะที่ต้องให้การดูแล	 รักษา	 และส่งต่ออย่างเร่งด่วนโดยมีระบบ

การแพทย์ฉุกเฉินที่ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 มีระบบช่องทางด่วนในการดูแล

รักษาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย	 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษารวดเร็ว	 ปลอดภัย 

ลดภาวะแทรกซ้อน	

 3. ระยะหลังการเกิดโรค	 เป็นระยะที่มีความพิการหลงเหลืออยู่	 จุดเน้นผู้ป่วยและญาติ

ต้องมีความรู้	 และส่วนร่วมในการดูแลตนเอง	 เจ้าหน้าที่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขา

วิชาชีพเป็นแนวทางเดียวกันมีศูนย์มิตรภาพเพื่อสนับสนุนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็น	มีการฝึก

ฟืน้ฟูทางร่างกายให้ผู้ดูแล	 ดูแลเรื่องภาวะจิตใจ	 มีระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยไปที่ชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ	 มีหน่วยงานในชุมชนสนับสนุนเรื่องรายได้	 และมีเครือข่ายผู้ดูแลติดตามการดูแล	

ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	
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 4.ระยะสุดท้ายเน้นการดูแลแบบประคับประคอง	โดยยึดหลักผู้ป่วยอยู่ในชุมชนได้อย่าง

มีความสุขตามศักยภาพ	 เน้นการดูแลทางด้านจิตใจ	 มีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ 

โรงพยาบาลสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ที่จำเป็น	 อุปกรณ์ช่วยหายใจ	 เครื่องดูดเสมหะ	 ที่นอนลม	 โดย

ให้การดูแลแบบวิถีพุทธและมีเครือข่ายผู้ดูแลติดตามการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้าน	

 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบ	Home	Health	Care	
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รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร	
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ความสำเร็จของงานคือการสร้างสังคมแห่งการดูแลเกื้อกูล

 ผู้ปว่ย เมื่อมีอาการ	 สามารถเข้าถึงบริการได้

อย่างรวดเร็วและปลอดภัยได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐาน

ลดความพิการและได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ	

ลดการเกดิภาวะแทรกซอ้นจาก	2.5	%	(พ.ศ.	2552)	เหลอื 

0.05	%	(พ.ศ.	2554)	ทำให้ไม่กลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำ		

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	มีกำลังใจในการดำรงชีวิต	

 

 ผู้ดูแล/ครอบครัว	 เกิดความรักความผูกพันความ

ห่วงใย	 ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	 ญาติรับรู้ต่อการ

เจบ็ป่วย	 และ	 มีทักษะการดูแลผู้ป่วย	 คอยช่วยเหลือ

กิจวัตรประจำวัน	 มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก	 81.6%	

(พ.ศ.	2552)	เป็น	91.37%	(พ.ศ.	2554)	

 

 ชุมชน	 สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองได้	มีการทำงานเป็นทีม	มีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย	

เกิดชุมชนต้นแบบจาก	 1	 ตำบลเป็นครบทุกตำบล	 และ

เกิดความภาคภูมิใจในการได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน		

 

 โรงพยาบาล	 มีรูปแบบในการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร	 มีความคล่องตัวใน

การทำงานและมีการประสานงานในการทำงานที่ดี	 ได้รับ

ความเชื่อถือศรัทธาจากครอบครัวชุมชน	 ลดค่าใช้จ่ายใน

การรักษาพยาบาล	จาก	17,850	บาท	(พ.ศ.	2552)	เหลือ	

4,752	บาท	(พ.ศ.	2554)	
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 “โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อรายได้ของประชาชนและ

ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วย เนื่องจากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

และทันเวลา ดังนั้น การพัฒนากระบวนการรักษาและดูแลแบบพื้นบา้น 

เพือ่ฝกึคนในบ้านให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้เองจึงเกิดขึ้น โดยอาศัยความ

รว่มมือในการดูแลสุขภาพพื้นฐานระหว่าง โรงพยาบาลสีชมพู องค์การ

บรหิารส่วนตำบล ภาคประชาชน อาสาสมัครชุมชนซึ่งได้รับงบประมาณ

สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั” 

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร

โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน

โรงพยาบาลสีชมพู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

 

	 โรงพยาบาลสีชมพู	 อำเภอสีชมพู	 จังหวัดขอนแก่น	 มีผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นจำนวนมาก		

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและขาดผู้ดูแล	 จากเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถโดยสารจากหมู่บ้าน		

มีเพียงวันละ	1	 เที่ยว	ระยะทางระหว่าง	10-30	กิโลเมตร	และในอดีตจนถึงปี	พ.ศ.	2553	นั้น 

ผู้ป่วยมารอรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา	24.00	น.	ก่อนวันนัด	 เพื่อจะได้ตรวจเป็นคนแรก	ๆ	 ในวันรุ่งขึ้น  

บางรายต้องมานอนพักที่ตึกผู้ป่วยนอนของโรงพยาบาล	บางรายนอนไม่หลับตื่นเช้าเจาะเลือด

พบว่าน้ำตาลในเลือดสูงมาก	 เนื่องจากมีภาวะเครียด	 นอกจากนั้นยังพบประเด็นปัญหาสุขภาพ

ทีส่ำคญัของผูป้ว่ยกลุม่นีค้อื	การเกดิแผลทีเ่ทา้ซึง่เปน็ภาวะแทรก	ซอ้นทีม่อิาจหลกีเลีย่งได	้ซึง่ปญัหา

และอุปสรรคของผู้ป่วยเหล่านี้ในการดูแลแผล	 คือความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการ	 เช่น	

ระยะทางไกล	 ไม่มีผู้ดูแล	 ไม่มีเงินค่าโดยสาร	 รอนาน	 ดูแลแผลเองที่บ้านโดยไม่ถูกต้องตามหลัก

การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและดูแลไม่ต่อเนื่อง	 ทำให้แผลหายช้า	 เกิดการตัดอวัยวะ	 เช่น	

นิ้วเท้าตัดเท้า	เป็นต้น		
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	 ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพได้	กลายเป็นภาระของครอบครัว		สังคม	ภาครัฐน้ัน	

สูญเสียใช้จ่ายใจการรักษาโรคเรื้อรังจำนวนมาก	 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในภาพรวมด้วย	

	 อำเภอสีชมพูจึงได้กำหนดให้โรคเบาหวาน	 เป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่	

เนื่องจาก	 มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด	 และได้มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 และขยายสู่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	และชุมชน	 ได้แก่	 ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจร		

เพือ่ให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับบริการอย่างรวดเร็ว	 ปลอดภัย	 มีคุณภาพ	 ลดขั้นตอนการบริการ 

ให้บริการ	 ณ	 จุดเดียว	 และลดภาวะแทรกซ้อนทางตา	 ไต	 เท้า	 แก่ผู้ป่วยเบาหวาน	 เพื่อให้เกิด

คุณภาพการดูแลอันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเบาหวานต่อไป	

ลายแทงสู่ความสำเร็จ

	 โรงพยาบาลสีชมพูได้จัดรูปแบบในการให้บริการประชาชน	 เพื่อหวังดูแลสุขลักษณะของ

ชาวบ้านให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี	โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้	

	 1.	 ทีมสหวิชาชีพและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานเบาหวานจาก	 รพ.สต.ร่วมประชุมปรึกษา

สถานการณ์โรคเบาหวาน	 โดยการวิเคราะห์ปัญหา	 สาเหตุ	 จุดเด่น	 จุดด้อย	 ของกระบวนการ

ทำงานเดิม	

	 2.		วางแผนกำหนดแนวทางกระบวนการแบบใหม่	

	 3.		ดำเนินการตามกระบวนงานแบบใหม่	ดังรายละเอียดการปรับปรุงคุณภาพดังนี้	

	 	 3.1	การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยเบาหวาน	ได้มีการปรับปรุงการนัดหมาย	บริการ

จากเดิมนัดผู้ป่วย	เบาหวาน	ทั้ง	10	ตำบล	115	หมู่บ้าน	เป็นนัดทีละ	3	ตำบล	ประมาณ	30-40	

หมู่บ้าน	

	 	 3.2	ปรับเวลาให้บริการ	 เริ่มให้บริการเวลา	06.00	น.	 โดยแจกบัตรคิวให้บริการ

พร้อมให้บริการได้เลย	

	 	 3.3	 การค้นบัตรตรวจโรคไว้รอผู้ป่วยที่จะมารับบริการในวันรุ่งขึ้นแยกเป็นราย

ตำบลทำให้สะดวก	รวดเร็ว	ในการค้นหาบัตรผู้ป่วย	

	 	 3.4	 การเจาะเลือดผู้ป่วยเบาหวาน	 ซึ่งมีการตรวจเลือด	 แยกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	

กลุ่มบัตรสีขาว	 ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเดียวส่งเจาะเลือดที่	 คลินิกเบาหวานและ

รับบริการที่คลินิกในขั้นตอนต่อไป	ส่วนกลุ่มบัตรสีเหลือง	ตรวจเลือดหาระดับน้ำตาลในเลือดตรวจ

หน้าที่ของไตและตรวจไขมันในเส้นเลือด	ส่งเจาะเลือดที่ห้อง	LAB	ทำให้การบริการในขั้นตอนนี้ไม่

แออัด	เกิดความรวดเร็ว	สามารถให้บริการเสร็จในเวลา	ไม่เกิน	07.00	น.	
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	 	 3.5	การประเมินภาวะฉุกเฉิน	 เช่น	น้ำตาลในเลือดสูง	หรือต่ำเกินไป	 ให้ตรวจ

รักษาโดยแพทย์	ในระบบ	One	Stop	Service		

	 	 3.6	ปรับปรุงให้มีกิจกรรมที่จำเป็น	เพิ่มเติมในกระบวนการทำงาน	คือการเพิ่ม

กิจกรรม	 การออกกำลังกาย	 แบบดุลยภาพบำบัด	 และสมาธิบำบัด	 ซึ่งดำเนินการโดยจิตอาสา

และแกนนำผู้ป่วยเบาหวานระหว่างการรอรับบริการในขณะเดียวกันทีมสหวิชาชีพ	สามารถ

ให้บริการที่จำเป็น	 เช่นการตรวจเท้า	 การแช่เท้า	 การนวดเท้า	 และการดูแลเมื่อเกิดแผลที่เท้า	

โดยใช้	 มินิเซ๊ท	 และน้ำยาสมุนไพรรักษาแผล	 ที่ทำจาก	 น้ำสกัด	 เปลือกมังคุด	 น้ำผึ้งและน้ำมัน

มะพร้าว		

	 	 3.7	 การแบ่งกลุ่มดูแลรักษา	 โดยการแบ่งตามบัตรสีต่าง	 ๆ	 เช่น	 สีแดง	 ตรวจ

รักษาโดยแพทย์,	สีเหลือง	ตรวจรักษาโดยเภสัชฯ	สีเขียว	ตรวจรักษาโดยพยาบาลทำให้การดูแล

รักษารวดเร็ว	ครอบคลุม	มีคุณภาพ	มากยิ่งขึ้น	

	 	 3.8	 การติดตามเยี่ยมบ้านในกลุ่มที่มีปัญหาเกิดภาวะแทรกซ้อน	 ควบคุมระดับ

น้ำตาลไม่ได้	 กลุ่มรักษาซ้ำ	 (Re-Admit)	 โดยทีมสหวิชาชีพ	 ประสานกับบุคลากร	 รพ.สต.	 อ

สม.ในพื้นที่	

	 4.	 ประเมินผลการดำเนินงานตามกระบวนงานแบบใหม่	 โดยการประเมินความสะดวก

รวดเร็ว	 การประเมินระยะเวลาบริการ	และระยะเวลารอคอย	ประเมินคุณภาพ	ความปลอดภัย	

ประเมินความผิดพลาดที่เกิดจากการบริการและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	

	 5.		ปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนงานบางขั้นตอนหากพบปัญหา	
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ความภาคภูมิ ใจกับความสำเร็จและผลลัพธ์สู่สังคม

ประชาชนได้รับการบริการในระยะเวลารวดเร็วมากขึ้น	จาก	8	ชม.	ลดเหลือ	3	ชม.	

ผู้ป่วยมีที่เคยรักษาแผลนาน	 1-6	 เดือน	 แผลหายภายใน	 1	 สัปดาห์	 	 ผู้ป่วยที่เคย

รักษาแผลนาน	 6	 เดือน	 –	 2	 ปี	 หายภายใน	 1	 เดือน	 และผู้ป่วยที่เคยรักษาแผล

นาน	2	ปีขึ้นไป	แผลหายภายใน	3	เดือน	ประมาณ	80	%			

ผู้ป่วยเบาหวานสามารถลดระยะเวลาในการบรกิารเหลอืเพยีง	 3	 ชัว่โมง	 ผูร้บับรกิาร

ได้กลับบ้านก่อน	 12.00	 น.	 ทันเวลาขึ้นรถโดยสารเข้าหมู่บ้าน	 ไม่ต้องจ้างเหมารถ

เข้าหมู่บ้าน	ทำให้ค่าเดินทางมารับบริการต่อครั้งลดลง	 จาก	 150	บาท/ครั้ง/เดือน	

เหลือเพียง	30	บาท/ครั้ง/เดือน	

จากเดิมผู้ป่วยเบาหวานต้องเดินทางมาล้างแผลที่โรงพยาบาลทุกวัน	 เสียค่าใช้จ่าย	

1,500	บาท/คน/เดือน	 เหลือเพียง	150	บาท/คน/เดือน	 เนื่องจากได้รับ	“มินิเซ็ท

และน้ำยาสมุนไพร”	 	 ได้รับการฝึก	 ทำแผลด้วยตนเองได้และมาตรวจแผลสัปดาห์

ละ	1	ครั้งเท่านั้น	

กลุ่มผู้ป่วยมีปัญหาแทรกซ้อนทางตา	 เช่น	 ตาต้อกระจก	 จอประสาทตาเสื่อม	 ต้อง

เดินทาง	 ไปรับบริการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น	 ด้วยระยะทาง	 115	 กิโลเมตร	

ขึ้นรถโดยสาร	 2	 ต่อ	 ต้องนอนค้างคืนในตัวจังหวัด	 แต่เมื่อปรับระบบบริการแล้ว

โรงพยาบาลสีชมพูได้จัดบริการให้โดยการนำจักษุแพทย์มาตรวจ	 ผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม

และผ่าตัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลสีชมพู	เป็นประจำทุก	6	เดือน	

การป้องกนัการเกดิแผลทีเ่ทา้	 โดยการจดัหาแผน่รองเทา้และรองเทา้ใหผู้ป้ว่ยเบาหวาน 

ซึ่งหากจัดหาโดยการซื้อจากบริษัทจะเสียค่าใช้จ่ายคู่ละ	 1,700	 บาท	 แต่ทาง

โรงพยาบาลได้จัดทำเอง	 โดยบุคลากรของโรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมแล้ว	 เหลือ	

คู่ละ	 400	บาท	 ลดลงร้อยละ	 76.47	 และได้แผ่นรองเท้าที่มีคุณภาพสูงกว่าบริษัท	

(มีความยืดหยุ่นและเหนียวทนทานกว่า)	 ในปี	 พ.ศ.2554	 จนถึงปี	 2555	 สามารถ

ประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลได้ถึง	 695,500	 บาท	 และเบิกเงินทดแทน

จาก	สปสช.ได้ถึง	2,140,000	บาท	

 

1.	

 

2.	

 

3.	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 65

 จากความพยายามของโรงพยาบาลสชีมพ	ูทีไ่ดเ้หน็ความยากลำยากและภาระของประชาชน

ในการเข้ารับบริการทางสาธารณสุข	 และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากระบบสาธารณสขุทีม่ปีระสทิธภิาพ 

และพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นดูแลให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขลักษณะที่ด ี 

จึงสามารถลดผู้พิการในสังคมลงได้	ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว	 	ลดต้นทุนการให้บริการรักษาผู้ป่วย

เบาหวาน	และทีส่ำคญัผูป้ว่ยมคีวามภาคภมูใิจทีส่ามารถดแูลตนเองได	้ผูป้ว่ยบอก	“เพิง่รูว้า่เปน็หมอ

รักษาตัวเองได้”	 ครอบครัวบอกผู้ป่วยไม่เป็นภาระ	 ทีมสหสาขาวิชาชีพมีความสุข	 ดูแลผู้ป่วย

เหมือนญาติ		ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เกิดชุมชนและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขในที่สุด	
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 การบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทัง้ในสว่นของผู้ให้

บริการ ภาคสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก ในรูปแบบคณะกรรมการภาคี

เครอืขา่ยการดแูลบคุคลออทสิตกิจงัหวดัขอนแกน่ โดยเนน้การผนกึกำลงั 

(Synergy) ของเครือข่าย เพื่อเปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “ทุนทางสังคม” 

ยดึหลกัการทำงานแบบพึง่พงิกนั เชือ่มโยงองคก์รในแนวราบ พฒันาแตล่ะ

องค์กรเครือข่าย อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งโดยรวม 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู่

ชุมชนอยู่ดีมีสุขจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

“..........เดก็ออทสิตกิ อาจมคีวามบกพรอ่งหรอืความผดิปกต ิ 

แตเ่ขาไม่ใชค่นผดิปกติ 

เขายงัเปน็คน คนทีม่คีวามรูส้กึ มคีวามตอ้งการ และมคีวามหวงั 

เราจงึยงัคงคน้หาวถิทีางทีจ่ะ“เขา้ถงึ”เดก็ออทสิตกิแตล่ะคน  คน้หากญุแจวเิศษ

เพือ่เปดิประตทูีซ่อ่นอยู.่.....” 
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ออทิสติกสถานการณ์แห่งความยากลำบาก

ร่วมด้วยช่วยกัน...การบูรณาการแก้ปัญหาในทุกมิติ

	 ออทิสติกหรือออทิซึม	 (Autistic	 Spectrum	 Disorder;	 ASD)	 เป็นความพิการประเภท

หนึง่	ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนคนทั่วไป	แต่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ	3	ด้าน	ได้แก่	

ปฏิสมัพันธ์ทางสังคม	 (Social	 interaction)	 การสื่อสาร	 (Social	 communication)	 และ

การจินตนาการ	 (Imagination)	 ทำให้ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 และมีอุปสรรค

ต่อการดำรงชีวิตมากมายกว่าคนปกติทั่วไป		

	 จงัหวดัขอนแกน่มบีคุคลออทสิตกิกวา่หนึง่พนัคน	 ในจำนวนนีเ้ขา้เรยีนในสถานศกึษาตา่ง	 ๆ 

พ.ศ.2552	 จำนวน	 198	 คน	 คิดเป็นเพียงร้อยละ	 15.22	 แสดงถึงการไม่ได้กระตุ้นพัฒนาการใน

ระยะเริ่มแรกอย่างเหมาะสม	 เข้มข้น	 และต่อเนื่อง	 (Early	 intensive	 intervention)	 เมื่อถึงวัย

ต้องเข้าโรงเรียนแต่ยังไม่มีระบบการจัดการที่เหมาะสมรองรับ	 เป็นเหตุให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถ

เรียนรูไ้ด	้ ทัง้นีส้ว่นหนึง่ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิาร	 และบรกิารทีม่ยีงัแยกตามภารกจิของแตล่ะหนว่ยงาน 

(สาธารณสุข	 :	กระตุ้นพัฒนาการ-	 เด็กเล็ก	ศึกษาธิการ:	 จัดการศึกษา–เด็กโต	พัฒนาสังคมฯ	 :	

ดูแลเรื่องสวัสดิการ/อาชีพ	–	ผู้ใหญ่)				

	 เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุฝา่ยเดยีว	 ไมส่ามารถปฏบิตังิานครอบคลมุเสน้ทางชวีติของเปา้หมายได ้

และจากความรู้ในปัจจุบันได้พิสูจน์ว่า	ถ้าความบกพร่องนั้น	ๆ	ไม่มีความรุนแรงมากนัก	หากปล่อย

ทิ้งไวอ้าการอาจคงทีห่รอืเพิม่ทวขีึน้	หากไดร้บัการดแูลแกไ้ขตัง้แตเ่นิน่	ๆ	ตัง้แตว่ยัเดก็อยา่งเหมาะสม 

และ“เข้าใจ”	 ความบกพร่องในแง่ลบจะทุเลาเบาบางลง	 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น	 ดีกว่า	 หรือใกล้เคียง

กับบุคคลทั่วไป	 นับเป็นการป้องกันปัญหาในประชากรกลุ่มเสี่ยง	 รวมทั้งเป็นการควบคุมปัญหา

ไม่ให้รุนแรงขึ้น		

	 การดูแลจำเป็นต้องมีการบูรณาการแก้ปัญหาในทุกมิติ	 ได้แก่	 การศึกษา	 สาธารณสุข	

เศรษฐกจิ	 สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	 จากหลกัคดิทีเ่นน้การมสีว่นรว่มของทมี	 และจดัการแบบผนึกกำลัง	

(Synergy)	 ยึดหลักการทำงานแบบพึ่งพิงกัน	 เชื่อมโยงองค์กรในลักษณะแนวราบ	 แบ่งงานกันทำ	

เกิดรูปแบบ	 “คณะกรรมการภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น”	 ประกอบ

ดว้ยหน่วยงาน		
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  ภาคสาธารณสุข : โรงพยาบาลขอนแก่น	 โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 โรงพยาบาลจิตเวช

ขอนแก่นราชนครินทร์	สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		

 ภาคการศึกษา :	ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา	9	ขอนแก่น	สำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1-5		ศูนย์วิจัยออทิสติก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โรงเรียนเอกชน		

การศึกษานอกโรงเรียน		

 ภาคพัฒนาสังคม :	 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น	

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

 ภาคเอกชน :	สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น	บ้านเติมเต็ม	หอการค้า	

สภาอุตสาหกรรม		
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เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อสังคม

 1. จัดทำแผนที่ศักยภาพคน	 ใช้ทุนทางสังคม	 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุม

เส้นทางชีวิต	 (life	 span	 และ	 life	 setting)	 พร้อมกำหนดภารกิจ	 และวิธีการทำงานของแต่ละ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ใช้การได้	และ“คิดเป็น	ทำเป็น”	

 2. ศึกษาชุมชน ค้นหาปัญหาสุขภาพเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม ร่วมวิเคราะห์ความ

ต้องการและปญัหาของบคุคลออทิสติกในแต่ละบรบิทของพืน้ที	่ บทบาทของตนเองในการชว่ยเหลอื	

กลุม่เปา้หมาย	ประชมุภาคฯี	จดัทำแผนงาน/โครงการในการแกไ้ขปญัหา	ทำอยา่งไรใหชุ้มชน	“รู้จัก		

เข้าใจ	ยอมรับ		มีส่วนร่วมในการดูแล”	

 3.ออกแบบระบบบริการสุขภาพเสริมพลังอำนาจผู้เกี่ยวข้อง		ได้แก่		

	 	 	 	 3.1	 การพัฒนาระบบคัดกรองในเด็กเล็ก	 โดยอบรม	 อสม.	 ครูสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัย

เรียน	และพ่อแม่	

     3.2		การพัฒนาระบบการดูแลแต่แรกเริ่มของภาคีเครือข่าย	ต่าง	ๆ		ดังนี้	

  ด้านสาธารณสุข การบริการ:	 มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการใกล้บ้านเครือข่าย

โรงพยาบาลขอนแก่น	3	แห่ง	มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการในโรงพยาบาลชุมชน	3	แห่ง	วิชาการ:	มี

การอบรมผู้ดูแล	 การบริหาร:	 มีศูนย์ประสานงานจัดทำฐานข้อมูล	 พัฒนาระบบการส่งต่อ	 และ

ขยายผลสู่โรงพยาบาลชุมชนต้นแบบ	

  ด้านการศึกษา	 มีการติดตามเยี่ยมโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม	 6	 แห่ง	 มีศูนย์วิจัย

ออทิสติก	และศูนย์การศึกษาพิเศษ	 เขตการศึกษา	9	ขอนแก่น	 เป็นต้นแบบการจัดการศึกษา

ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	ขยายผลสู่การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนเทศบาล	4	แห่ง	และ

โรงเรียนเอกชน	2	แห่ง	

  ดา้นมหาดไทยและพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ เทศบาลนครขอนแกน่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์การบริหารส่วนตำบล	 สนับสนุนสวัสดิการสังคมและการศึกษา

ในพื้นที่	 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม	 และศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น	

เพื่อจัดการศึกษาสร้างอาชีพ	

  ดา้นองคก์รเอกชน	มบีา้นเตมิเตม็เพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นเรยีน	และทีส่ำคญัยิง่ 

คือเกิดการรวมกลุ่มของผู้ปกครองจากสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น	ที่ร่วมมือ

รวมพลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก	 มีแผนการดำเนินงานและจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพบุคคลออทิสติกอย่างต่อเนื่อง		
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 4. สร้างทีมการดูแลเด็กพิเศษแบบมีส่วนร่วม	 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลบุคคล

อออทิสติก	

     4.1พัฒนาระบบการดแูลแตแ่รกเริม่ในโรงพยาบาลขอนแกน่	กำหนดเปา้หมาย	เด็ก

ต้องได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ	 20	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 โดยทีมสหวิชาชีพและครอบครัว	 เพื่อ

พัฒนาระบบบริการด้านพัฒนาการเด็ก	 และปรับระบบบริการ	 ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์	 ขยาย

ชอ่งทางดว่น	นดัวนัเขา้รบับรกิาร	และนดัประประเมนิความสามารถทางเชาวนป์ญัญากอ่นพบแพทย ์

พรอ้มกบัการดแูลตอ่เนือ่งถงึบา้นและชมุชน	ผลลพัธด์า้นการพฒันาระบบการดแูล	พบวา่จำนวนครัง้

ของการมาใช้บริการเพิ่มขึ้น	โดยเฉลี่ยจาก	1.32	ครั้งต่อปี	เป็น	3.79	ครั้งต่อปี	“น้องเรียนถึง	ป.5	

แล้วไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเพื่อนล้อ	 พ่อถูกรถชนผ่าสมองพิการอยู่บ้านย่า	 แม่อยู่กับลูกสองคน

มีอาชีพขายอาหารหน้าโรงงาน	 ต้องให้น้องอยู่บ้านคนเดียว	 ทีมหมอไปเยี่ยม	 จึงให้ยืมเงินเปิดร้าน

ขายของชำที่บ้าน	 เอาหมูหลุมมาให้เลี้ยง	ที่บ้านเลี้ยงเป็ดด้วย	น้องก็ช่วยทอนเงินและให้อาหารหมู

และเป็ด	ได้ทำงานอยู่บ้านกับลูก	มีความสุข	ชีวิตดีขึ้น”	

            4.2พัฒนาระบบการดูแลแต่แรกเริ่มในสถานบริการสาธารณสุข/สถานศึกษา	ด้วย

กิจกรรมคาราวานพฒันาการเคลือ่นที	่ โดยความรว่มมอืของสหวทิยาการ	 ใหเ้ปน็บรกิาร	ณ	 จดุเดยีว 

(One	stop	service)	ดังนี้	

	 	 ปี	2552-2553	คัดกรองเด็กปฐมวัย	–	14	ปี	พื้นที่	อำเภอพล	กลุ่มเสี่ยง	100	คน	

ได้รับการวินิจฉัยและจดทะเบียนคนพิการ	ดูแลด้านการศึกษา	61	คน	และกระตุ้นพัฒนาการ	24	

คน			

	 	 ปี	2553-2554	ขยายพื้นที่การดำเนินงานใน	3	อำเภอ	ได้แก่	อำเภอพล	ชุมแพ	

และบ้านไผ่	กลุ่มเสี่ยง	300	คน	ได้รับการวินิจฉัย	จดทะเบียนคนพิการกว่า	200	คน	ผลลัพธ์ด้าน

ประสิทธิภาพของการให้บริการ	พบว่า	 สามารถลดขั้นตอนการมารับบริการลง	จาก	6	 เหลือ	 2 

ขั้นตอน	“พอรูว้า่ลกูเปน็	 กท็กุข	์ หมอมาเยีย่มบา้น	ตดิตอ่โรงเรยีนให	้ ตอนแรกโรงเรยีนกไ็มอ่ยากรบั 

จนมาโรงเรียนนี้ดีมากแต่ไกล	ก็อดทนเอา	น้องดีขึ้นไปแข่งวาดรูป	ได้รางวัลที่	2”		

           4.3พัฒนาระบบการดูแลแต่แรกเริ่มคลินิกในชุมชน	เอกชนร่วมบริการ	โดยสมาคม

ผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น	 ณ	 ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครอบครัวและเด็ก	

(Autistic	Learning	Center;	ALC)	

	 กิจกรรมประกอบด้วย	คลินิกกระตุ้นพัฒนาการด้วยเทคนิค	DIR/Floortime	การดูแลเด็ก

ที่มีปัญหาซับซ้อน	ติดตามเยี่ยมบ้าน	และกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครองวันอาทิตย์	ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม

การให้บริการ	เด็ก	24	คน	ที่มารับบริการมี	“พัฒนาการที่ใช้ได้”	ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น	และ
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 •บุคคลออทิสติกและกลุ่มบกพร่องอื่น	ๆ	เช่น	พิการสติปัญญา	บกพร่องทางการเรียนรู้	

และสมาธิสั้น	 รวม	 100	 คน	 ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ	 และได้รับการดูแลแบบองค์รวม	

เชื่อมโยงส่งต่อตามช่วงวัย	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20		

 • เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงมีส่วนร่วม

ดำเนนิงานรว่มกบัภาคเีครอืขา่ยทกุขัน้ตอน	ในรปูแบบสมาคมผูป้กครองบคุคลออทสิตกิจงัหวดัขอนแกน่ 

 • เกิดความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	กว่า	50	หน่วยงาน	บูรณาการดำเนินงานร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง	

 • ด้านนวัตกรรม	 ระบบการดูแลบุคคลออทิสติก	ด้วยกิจกรรม	Non	clinic	ทำให้บุคคล

ออทิสติกทุกช่วงวัย	ทุกระดับความรุนแรงมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	

	 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพบุคคลออทิสติกสู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข	 เน้นความเข้มแข็งของ

ภาคีเครือข่าย	 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน	 สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่	 แผนยุทธศาสตร์	

การเขา้ถึงและความครอบคลุมของบริการ	 “สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี หรือสังคมสุขภาวะ”  

เป็นสังคมที่เป็นธรรม	 เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน	 เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์เสมอกัน	 ด้วยพลังแห่ง

ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 ในการทำให้จังหวัดขอนแก่นน่าอยู่ที่สุดในโลก	 และ

บรรลุเป้าหมาย	“บุคคลออทิสติก	คิดเป็น	ทำเป็น”	ต่อไป	

 

เกิดกลุ่มพ่อแม่	 15	 ครอบครัว	 ร่วมเรียนรู้และเติมพลังให้กัน	 เพื่อยกระดับพัฒนาการลูกให้สูงขึ้น	

“เราทำอะไรกับลูกอยู่	ผิดหมดเลย	มันต้องกลับไปเปลี่ยนแปลง	เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเรา	เราอยากให้ลูก

ดแูลตวัเองคดิเปน็ทำเปน็	เมือ่เราตายจะไดไ้มห่ว่ง	แตก่ลบับรกิารและควบคมุเขา	อยากใหเ้ขาทำตาม

คำสั่งเรา”	

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคม
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 “รูปแบบการบริการสาธารณสุขเชิงรุกแบบบูรณาการสู่ชุมชน 

เพือ่ให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะพิการได้รับการฟื้นฟู โดยเครอืขา่ยการฟืน้ฟู

สมรรถภาพคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงาน

ร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีความเข้มแข็งและมีความรู้สึก

เป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐให้กบั

ประชาชนและลดค่าใช้จ่าย มีการประสานงานที่รวดเร็วเพื่อให้คนพิการ

เข้าถึงบริการได้เร็วที่สุด และเสริมพลังกลุ่มคนพิการให้เข้มแข็ง โดย

มจีดุมุง่หมายใหค้นพกิารสามารถชว่ยเหลอืตนเองไดอ้ยา่งเตม็ทีต่ามศกัยภาพ 

และมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถดำรงชีวิตอิสระ โดยไมเ่ปน็ภาระ

ต่อครอบครัวและสังคม แต่จะอยู่ได้ในสังคมภายใต้การให้บริการที่ดีของ

ภาครัฐ” 

การพัฒนาระบบส่งกลับ-รับคืน

ฟื้นฟูผู้ป่วยและคนพิการ

ระบบส่งกลับ-รับคืนเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

 

	 จากการสำรวจภาวะความพิการและภาวะทุพพลภาพ	 พ.ศ.	 2550	 ของสำนักงานสถิติ

แห่งชาติ	พบว่า	ประชากรจำนวน	65.5	ล้านคน	เป็นคนพิการร้อยละ	2.9	คนพิการส่วนใหญ่อาศัย

อยู่นอกเขตเทศบาล	 และคนพิการทางการเคลื่อนไหวพบมาก	 สอดคล้องกับฐานข้อมูลคนพิการ

จังหวัดอุบลราชธานีปี	 2551	 ที่มีคนพิการทั้งหมด	 22,012	 คน	 เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว

และอาศัยอยู่ในชนบทมากที่สุด	 เช่นเดียวกับข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง	 การบริการกายภาพบำบัดใน

ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค	์ (ป2ี550)	 พบวา่ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมอง
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การจัดระบบบูรณาการการบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับคนพิการ

เป็นผูป้ว่ยทีม่คีวามเสีย่งตอ่ความพกิารพบมากเปน็อนัดบั	 3	 และอาศยัอยูน่อกตวัเมอืง	 ผูป้ว่ยเขา้รบั

การรักษาในโรงพยาบาลในระยะเฉียบพลันและร้อยละ	72.8	ได้รับบริการทางกายภาพบำบัด

เพียง	 1-2	 ครั้ง	 แล้วถูกจำหน่ายกลับบ้านโดยไม่สามารถมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องใน

โรงพยาบาลได้เพราะบ้านอยู่ไกลต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่มีคนพาผู้ป่วยมา

โรงพยาบาล	 ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งไม่มีระบบการส่งต่อที่ดี	

ทำให้ไมท่ราบว่าในพื้นที่มีผู้ป่วย	 ที่ต้องไปให้บริการ	 และญาติหรือผู้ดูแลยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย	ที่สำคัญคือจำนวน	นักกายภาพบำบัดในพื้นที่มีไม่เพียงพอ	ทำให้

ผู้ป่วยไมไ่ดร้บัการฟืน้ฟสูภาพในชว่งเวลาทีเ่หมาะสม	 การฟืน้ฟสูภาพผูป้ว่ยจะเกดิขึน้ในระยะ	 3-6 

เดือนแรก	 (	Golden	period	 )	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	3	 เดือนแรกจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วย

สามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด	 จากการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสง่ผลให	้

การฟื้นตัวของผู้ป่วยช้าและเกิดความพิการหลงเหลืออยู่มากกว่าที่ควรจะเป็น	 ทำให้ไม่สามารถ

ใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่	 ดังนั้น	จึงได้มีการพัฒนาระบบส่งกลับ	รับคืน	และฟื้นฟูผู้ป่วยที่

เสี่ยงต่อความพิการในระยะกึ่งเฉียบพลัน	 (subacute)	 ของคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น	

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสม	สามารถช่วยลดความรุนแรงของความ

พิการหรือลดจำนวนคนพิการรายใหม่ได้	 ช่วยประหยัดงบประมาณที่จะต้องนำไปใช้ในการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการ	 และเพื่อให้คนพิการได้รับบริการทั้งทางการแพทย์	 การศึกษา	 อาชีพและ

ทางสังคม		

	 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้การฟื้นฟู

สมรรถภาพเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัด	 	 โดยมีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระดับ

จังหวัดจากทุกภาคส่วน	 ภาคีเครือข่ายเป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน	 เน้นนโยบายเชิงรุกสู่

ชุมชน	 โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดจากทุกพื้นที่เป็นผู้ประสานงานหลักและเสริมพลังกลุ่มคนพิการ

ให้เข้มแข็ง		

 การจัดระบบบริการแบ่งเป็น2กลุ่มคือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคน

พิการและการจัดระบบส่งกลับรับคืนและฟื้นฟูผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน
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	 	 	 2)	 การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านหรืออาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้านเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด	 	 และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการร่วมกับ

นักกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง	

	 	 	 3)	 กลุม่นกักายภาพบำบดัไดร้่วมกันกำหนดวิธีการประเมินระดับความสามารถ

ในการช่วยเหลือตนเองของคนพิการโดยใช้แบบประเมิน	Barrthel	index	และออกแบบระบบการ

จัดเก็บข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพ			คนพิการ	(โปรแกรม	PTSoft	)	เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทั้งจังหวัด			

 1.การจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

	 เปน็การประสานความรว่มมอืจากภาคเีครอืขา่ยทกุภาคสว่นดำเนนิกจิกรรม	5	ดา้น	คอื 

  1)	 ดา้นการจดัตัง้เครอืขา่ย	 ฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารประกอบดว้ย	 นกักายภาพ	

บำบดั	แพทยเ์วชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ูนกักจิกรรมบำบดั	ชา่งกายอปุกรณ	์พยาบาล	บคุลากรโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล	 อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน	 (อสม.)	 หรืออาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบ่า้นเชีย่วชาญ	 (อสมช.)	 ผูน้ำชมุชน	 คนพกิารในชมุชน	 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลเปน็ผูส้นบัสนนุ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารในชมุชน	 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสนบัสนนุคาราวานซอ่มอปุกรณ์

เคล่ือนที่	 สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทำหน้าที่จดทะเบียนคนพิการ	

ศูนย์ฝึกอาชีพทองพูนเผ่าพนัสและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำ

หน้าที่ฝึกอาชีพคนพิการทั้งในศูนย์และในชุมชน	 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต	 10	 ปรับเปลี่ยนบ้าน

เป็นห้องเรียน	 และศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนคนพิการในชุมชน	

มีการจดัประชุมเครือข่ายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน	 นักกายภาพบำบดัจากโรงพยาบาล

ทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแกนนำเครือข่ายในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ในชมุชนและเปน็ศนูยป์ระสานงานในแตล่ะพืน้ที	่ คนพกิารในพืน้ทีม่บีทบาทสำคญัในการรว่มเปน็

ทีมฟื้นฟูสมรรถภาพทำหน้าที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาคนพิการ	
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	 	 	5)	ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดทำคาราวานซ่อม

กายอุปกรณ์	 เคลื่อนที่ไปในชุมชุน	 ให้คนพิการสามารถนำอุปกรณ์ที่ชำรุดมาซ่อมและนำกลับไปใช้

ใหม่	ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อใหม่	

 

 2.การจัดระบบส่งกลับรับคืนและฟื้นฟูผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน(Subacute)

	 เมื่อปี	 2553-ปัจจุบัน	 เครือข่ายได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาระบบส่งกลับ	 รับคืนและ

ฟื้นฟูผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน	 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น	 โดยเน้นการให้บริการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยกลุ่ม

เสี่ยงที่จะเกิดความพิการในระยะ	 กึ่งเฉียบพลัน	 โดยมีการคิดค้นพัฒนาโปรแกรม	 PTSendRefer	

ซึ่งเป็นโปรแกรมในการส่งต่อข้อมูลที่จำเป็น	 ของผู้ป่วยจากงานกายภาพบำบัด	 โรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ส่งถึงนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง	เพื่อแจ้งให้นักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลชมุชนทราบวา่มผีูป้ว่ยทีจ่ะตอ้งไปใหก้ารฟืน้ฟตูอ่เนือ่งภายในชมุชน	 ภายหลงัทีน่กักายภาพ	

บำบดัในโรงพยาบาลชมุชนไดร้บัขอ้มลูการสง่ตอ่แลว้	 จะดำเนนิการจดัแผนการออกฟืน้ฟสูภาพผูป้ว่ย

หลังจากไปใหก้ารฟืน้ฟสูภาพผูป้ว่ย	 จะนำขอ้มลูมาลงในโปรแกรม	PTSoft	 ระบบดงักลา่ว	ทำใหผู้ป้ว่ย

ได้รับการฟื้นฟูสภาพในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่งผลให้สามารถช่วยลดความรุนแรงของความพิการ

หรือช่วยลดจำนวนคนพิการรายใหม่ได้		

	 	 	4)	การจัดคาราวานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิารเคลือ่นทีท่ัง้จงัหวัดเพื่อให้คนพิการ

ที่อยู่ในชุมชนได้มีโอกาสรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพประกอบด้วย	

แพทยเ์วชศาสตรฟ์ืน้ฟ	ู	นกักายภาพบำบดั	และ	นกักจิกรรมบำบดั		ดำเนนิกจิกรรม	1	ครัง้/สปัดาห ์

และนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ออกคาราวานฟื้นฟูสมรรถภาพร่วมกับทีม

ฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่	ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	4	ครั้ง	/	สัปดาห์	
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	 การใหบ้รกิารเชงิรกุในชมุชนทำใหไ้มต่อ้งสิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาโรงพยาบาล 

คนพกิารเขา้ถงึบรกิารมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ทกุปจีาก	5,457	คนในป	ี2551	เปน็	14,723	คนในป	ี2554 

แผลกดทับมีแนวโน้มลดลงร้อยละ	1.85,	1.79,	1.0	และ	0.97	ตามลำดับ	ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย

ในการรักษาภาวะแทรกซ้อนลดลงและคนพิการมีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองได้โดย

ไม่ต้องมีคนช่วยเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	 การส่งต่อผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน	พบว่าตั้งแต่เดือน

สิงหาคม	2553	–	ธันวาคม	2554	มีผู้ป่วยได้รับการส่งต่อจำนวน	1,528	ราย	ได้รับการฟื้นฟู

ภายใน	6	 เดือนร้อยละ	38.41	ส่งผลให้ผู้ป่วยร้อยละ80	สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้อง

มีผู้ช่วยเหลือ	ส่วนผู้ป่วยที่เหลืออยู่ในแผนฟื้นฟูประจำปี	

	 สำหรับการทำงานของทีมภาคีเครือข่าย	 สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด			ได้จดทะเบียนคนพิการ	24,958	คน	คนพิการกู้เงินประกอบอาชีพ	2,464	คน	และได้รับ

รถโยก	 รถเข็น	 495	 คน	 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต	 10	 ได้ปรับบ้านเป็นห้องเรียน	 60	 ครอบครัว	

ศูนยก์ารศกึษาตามอธัยาศยั	ไดส้อนนกัศกึษา	32	คนมคีรฝูกึสอนรบัผดิชอบคนพกิาร	2	คน	ศนูยฟ์ืน้ฟู

อาชีพคนพิการบา้นทองพนูเผา่มนสั	 ไดฝ้กึอาชพีระยะสัน้ในชมุชน	 192	 คน	 สถานฟืน้ฟสูมรรถภาพ 

คนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ได้ฝึกอาชีพคนพิการในชุมชนจำนวน	 248	 คน	 ซึ่งทั้งหมดของ

การดำเนินการได้ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจถึงร้อยละ	 93	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ

พึงพอใจร้อยละ	85	

 

เป้าหมายสูงสุด...คนพิการได้รับการฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธภาพ
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 “การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พฒันาระบบการสง่ขอ้มลูทางการแพทยเ์ชงิรกุ 

และเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ทุกพื้นที่ของ

ภาคเหนือตอนบนสามารถเข้าถึงและรับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

ระดบัโรงเรยีนแพทย ์ณ โรงพยาบาลใกลบ้า้น รวมทัง้ สามารถสง่ตอ่ผูป้ว่ย

ไปยงัโรงพยาบาลตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยมกีารจดักจิกรรมการอบรม

รว่มกนั การซกัซอ้มการชว่ยเหลอืผูป้ว่ย และการพฒันาเครือ่งสง่ขอ้มลู 

(Tele Monitor) ผา่นระบบดาวเทยีม ทำใหโ้รงพยาบาลทีร่บัผูป้ว่ยไปรกัษาตอ่

สามารถเตรยีมการรกัษาผูป้ว่ยไดอ้ยา่งทนัทว่งท”ี 

หนึ่งภูมิภาคหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่

(OneRegion,OneBigHospital;OROBH)

การสร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยระบบการส่งต่อ

ที่มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่                                                                                                                                  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

	 จากสถานการณ์ปัจจุบัน	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 พบปัญหาการให้บริการด้าน

สุขภาพหลายด้าน	ได้แก่		

 

	 1)	 	ปัญหาที่เกิดจากตัวของผู้ป่วย	 เช่น	 	ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทางมายังโรงพยาบาล

เนื่องจากระยะทางไกล	 หรือมาไม่ตรงกับวันที่แพทย์ออกตรวจ	 อีกทั้งผู้ป่วยบางรายเดินทางมา

โรงพยาบาลเมื่อมีอาการหนักมาก	ตลอดจนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง	จึงส่งผลให้ผู้ป่วย

ไม่ได้รับการรักษาให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น	
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	 2)	 ปัญหาที่เกิดจากระบบการส่งต่อของโรงพยาบาล	 เช่น	 ในกรณีของโรงพยาบาลชุมชน	

ขาดความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน	 เนื่องจากจำนวนแพทย์ที่ทำการรักษา	 ยารักษาโรค

และเครือ่งมอื	ทีท่นัสมยัไมเ่พยีงพอตอ่การใหบ้รกิาร	สง่ผลตอ่การรกัษาทีม่โีอกาสเกดิความผิดพลาด

และอาจทำใหถ้กูฟอ้งรอ้งได	้	อกีทัง้ผูป้ว่ยซึง่มอีาการหนกัทีส่ง่ไปรกัษายงัโรงพยาบาลอืน่	ไมส่ามารถ

รับผู้ป่วยไว้ได้	 เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนเตียงของโรงพยาบาล	 รวมทั้งยังไม่มีระบบ

ส่งต่อที่มีประสิทธิภาพระหว่างโรงพยาบาล	

	 3)	 ปญัหาทีเ่กดิจากจำนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่		

เช่น	ผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารตรวจรกัษามจีำนวนมาก	เกนิกำลงัของบคุลากรทีโ่รงพยาบาลสามารถรบัได ้

ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับการรักษานานขึ้น	ประกอบกับมีขั้นตอนในการติดต่อที่ยุ่ง

ยาก	 โดยต้องมาตรวจตามวันที่แพทย์ออกตรวจเท่านั้น	 อีกทั้งยังขาดแคลนเตียงในการรองรับผู้

ป่วยที่เข้ามารับการรักษา	 ในโรงพยาบาล	 และไม่สามารถส่งผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นให้กลับไปรักษา

ต่อที่โรงพยาบาลเดิมได้	

										 จากปัญหาการให้บริการของทางโรงพยาบาลชุมชน	 ซึ่งไม่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคซับซ้อน		

อีกทั้งผู้ป่วยเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลใหญ่	ๆ	 ได้ยาก	ประกอบกับระบบบริการสุขภาพยังได้

กำหนดให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา	 ณ	 โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อน	 จึงทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สะดวก

ต่อการเข้ารับการรักษา	

 

แนวคิด“หนึ่งภูมิภาคหนึ่งโรงพยาบาลใหญ่”:

OneRegion,OneBigHospital

	 ในปี	 2550	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ได้มีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ

โรงพยาบาลในภาคเหนือตอนบน	 เพื่อลดปัญหาต่าง	 ๆ	 ในระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นอุปสรรค

ต่อการใหบ้รกิารประชาชน	 โดยมกีารพฒันาศกัยภาพของโรงพยาบาลเครอืขา่ย	 มกีารใหค้ำปรกึษา

ระหว่างโรงพยาบาลด้วยกันตลอด	24	ชั่วโมง	 และมีระบบ	Fast	 track	 สำหรับโรคที่ต้องการการ

รักษาอย่างเร่งด่วน	เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น		โรงพยาบาล

จังหวัด	โรงพยาบาลชุมชน	โรงพยาบาลเอกชน		สาธาณสุขจังหวัด	ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินเวียงพิงค์		

และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		โดยเน้นการดำเนินการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง		ทำให้

ผู้ป่วยที่อยู่ทุกพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนสามารถเข้าถึงและรับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน

ระดับโรงเรียนแพทย์	ณ	โรงพยาบาลใกล้บ้าน	
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การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการบริการที่ดีสำหรับประชาชน

	 1.	 การ	 Referred	 Online	

เป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับ

ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้เข้ามารับการ

รกัษา	 ณ	 โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่	 ได้อย่างรวดเร็ว	 โดยแพทย์/

พยาบาลของโรงพยาบาล	ทีต่อ้งการสง่ตอ่

ผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล		สามารถเข้า

ระบบและลงทะเบียนให้ผู้ป่วย	ช่วย	

	 ในปีพ.ศ.	 2553	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ได้จัดทำโครงการ	 “หนึ่งภูมิภาค 

หนึ่งโรงพยาบาลใหญ่	 (One	Region,	One	Big	Hospital;	OROBH)”	ขึ้น	โดยมีนโยบายให้

โรงพยาบาลต่าง	ๆ	สามารถให้คำปรึกษา	และส่งต่อการรักษาผู้ป่วยได้	เปรยีบเสมอืนการปรกึษา

ระหวา่งแผนกของโรงพยาบาลใหญ่	 ที่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหวา่งโรงพยาบาลโดย

ไมค่ำนงึถึงต้นสังกัดของหน่วยงาน	หรือต่างองค์กร			

	 ในปีพ.ศ.	 2554	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ได้พัฒนาระบบการส่งข้อมูลทางการ

แพทย์เชิงรุก	 (Logistic	Medical	 Information)	 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาล	โดย

โรงพยาบาลที่ส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักมารับการรักษาด้วยระบบ	 Referred	 online	 เมื่อผู้ป่วย

กลับบ้าน	ระบบจะส่งข้อมูลสรุปผลกลับไปยัง	Mailbox	เพื่อให้แพทย์โรงพยาบาลต้นทางทราบผล

การวนิจิฉยัพรอ้มทัง้แนวทางการรกัษาโรค	และใหด้ำเนนิการตอ่	ณ	โรงพยาบาลใกลบ้า้นตามแนวทาง

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ป่วยโดย

ไมต่อ้งเดนิทางไกลมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม	 นอกจากนี	้ ระบบการสง่ขอ้มลูทางการแพทย์

เชิงรุกยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 (Continuous	

Medical	Education;	CME)					

	 โครงการ	 “หนึ่งภูมิภาค	 หนึ่งโรงพยาบาลใหญ่”	 ช่วยในการลดขั้นตอนและข้อจำกัด

ในการเชือ่มโยงการทำงานระหวา่งโรงพยาบาลดว้ยกนั	 พรอ้มทัง้ชว่ยแกไ้ขปญัหาความลา่ชา้และอปุสรรค

ที่เกิดขึ้นอย่างมีระบบ	
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ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจรักษาทันทีเมื่อมา

ถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 ตามวัน

ที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมานัด

ด้วยตนเอง				

	 2.	Logistic	Medical	Information	

ระบบการสง่ขอ้มลูการรกัษาพยาบาลระหวา่ง

โรงพยาบาล	 	 	 	

	 3.	 Tele-monitor	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	 	 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งข้อมูล

ผู้ปว่ยผา่นดาวเทยีมทำใหท้างหอ้งฉกุเฉนิทราบวา่	 ผูป้ว่ยจะมาถงึเวลาใด	 ผา่นทางหนา้จอ	 monitor 

ด้านซ้าย		และหน้าจอด้านขวาแสดงสัญญาณชีพของผู้ป่วยขณะอยู่ในรถฉุกเฉิน	และเมื่อรถฉุกเฉิน

มาถึงจะมีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมให้การรักษา							

	 ประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจากการดำเนนิการ	 คอื	 การลดขัน้ตอนการสง่-รบัตอ่การรกัษา

พยาบาล	มาตรฐานการรักษาพยาบาลของประเทศสูงขึ้น	ประชาชนได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ	ได้

มาตรฐานใกล้เคียงกันทั่วทั้งประเทศ	ณ	โรงพยาบาลใกล้บ้าน	 	

	 ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	ติดตามตัวชี้วัด	ที่แสดงถึงการรักษาตามมาตรฐานที่

ได้วางระบบการส่งต่อไว้แล้วนั้น	 พบว่า	 อัตราการตายของผู้ป่วยในโรควิกฤตที่ต้องการการรักษา

แบบเฉียบพลันลดลง	โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาการตายระดับต้น	ๆ	เช่น	โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

ขาดเลือด	โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน			
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กราฟแสดงผลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด		ซึ่งจากการร่วมมือกับ	

โรงพยาบาลต่าง	ๆ			ทำให้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ		เมื่อเทียบกับโรงเรียนแพทย์ทั้งหมด	

กราฟแสดงผลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน	

ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	
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 “การดำเนนิการรว่มกนัของภาควชิาปรสติวทิยา คณะแพทยศาสตร ์

ศิริราชพยาบาล สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค และ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ

พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การติดเชื้อเท้าช้าง ซึ่งชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น 

มีความไวและความจำเพาะสูงและใช้เลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว จึงสามารถ

ปฏบิตักิารโดยอาสาสมคัรในพืน้ทีท่ีผ่า่นการฝกึฝนได ้ทัง้นีส้ามารถเจาะเลอืด

เวลาใดกไ็ดท้ำใหส้ะดวกตอ่การใชง้าน และสามารถนำผลจากการตรวจมาประเมนิ

สถานการณข์องโรคนำไปสูก่ารกำหนดนโยบาย และวางแผนควบคมุโรคได้

เปน็การบรูณาการทีม่ผีลในการปอ้งกนัโรคระบาดไดอ้ยา่งชดัเจนและแก้ไข

ปัญหาให้พื้นที่เสี่ยงภัยได้ทั้งคนในพื้นที่และผู้ปฏิบัติงานทันต่อเวลาและ

ลดงบประมาณได้อย่างชัดเจน” 

ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป

FilariaDIAG

ภายในปีค.ศ.2020กำจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปหรือ

จำกัดให้เหลือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค  

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 สาเหตุของโรคเท้าช้าง	 มาจากหนอนพยาธิตัวกลมที่มีชื่อว่า	 Wuchereria	 bancrofti		

Brugia	 malayi	 และ	 Brugia	 timori	 โดยมียุงทุกชนิดเป็นพาหะนำโรค	 โรคเท้าช้างแม้ว่าจะไม่

อันตรายถึงชีวิตอีกทั้งยังเป็นโรคที่สามารถรักษาและควบคุมได้	 เนื่องจากพยาธิไม่ดื้อต่อยาท่ีใช้

ในการรักษา	 แตย่งัคงทำใหเ้กดิความพกิารทีเ่ปน็ปญัหาทัง้ทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ
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นวัตกรรมเพิ่มความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง

	 องค์การอนามัยโลกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	 โดยสำนักโรคติดต่อนำ

โดยแมลง	ได้เริ่มโครงการกำจัดโรคเท้าช้าง	ให้ยารักษากับประชาชนทุกคนที่อาศัยในแหล่งระบาด

ของโรค	(Mass	Drug	treatment)	โดยให้ยา	DEC	ร่วมกับยา	albendazole	ทุกปี	ติดต่อกันนาน	

5	 ปี	 ซึง่ขณะนีเ้ขา้สูร่ะยะการเฝา้ระวงัและตรวจตดิตามการดำเนนิของโรคในแหลง่ระบาดเกอืบทกุแหง่

ยกเวน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส	 ซึง่เปน็จงัหวดัทีม่อีบุตักิารณข์องโรคเทา้ชา้งสงูสดุในประเทศไทยเนือ่งจาก

ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาด	 ซึ่งมีป่าพรุขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเสือซึ่งเป็นพาหะหลัก

ของพยาธิ	 อีกทั้ง	 สัตว์เลี้ยงที่นิยมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งระบาดคือแมว	 ซึ่งเป็น

แหล่งกักตุนเชื้อของพยาธิฟิลาเรีย	ชนิด	Brugia	malayi		

ในเขตร้อนและชิดเขตร้อน	 จากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่า	 ประมาณ	 90.2	 ล้านคนที่เป็น

โรคเท้าช้าง	 ผู้เป็นโรคกว่า	 81.6	 ล้านคนมีสาเหตุมาจากพยาธิ	 Wuchereria	 bancrofti	 และ

ประมาณ	 8.6	 ล้านคนมีสาเหตุมาจาก	 B.	 malayi	 และ	 B.	 timori	 โดยสองในสามของผู้ติดเชื้อ

อาศยัอยู่ในอินเดีย	จีน	อินโดนีเซีย	ประเทศไทย	ประเทศต่าง	ๆ	ในทวีปเอเชียและแปซิฟิก		

	 องคก์ารอนามัยโลกได้ริเริ่มโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในแหล่งระบาดทั่วโลก	(The	global	

plan	 for	elimination	of	 lymphatic	 filariasis;	GPELF)	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2002	และตั้งเป้าที่จะ

ควบคุมและกำจัดให้หมดไปหรือจำกัดให้เหลือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด	ภายในปี	ค.ศ.	2020 

โรคเท้าช้าง	 (lymphatic	 filariasis)	 ด้วยวิธีการตรวจวินิจฉัยที่มีความไวและความจำเพาะสูง 

จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการตรวจติดตามทุกระยะของโครงการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้าง	

ต้ังแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะการเฝ้าระวังตรวจติดตามการดำเนินการของโรคเท้าช้างในแหล่ง

ระบาด		
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	 ในการสืบค้นผู้ติดเชื้อในโครงการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้าง	ในจังหวัดทางภาคใต้ของ

ประเทศไทย	 หรือในแรงงานต่างด้าวชาวพม่า	 จะใช้วิธีการตรวจหาพยาธิไมโครฟิลาเรีย	 ซ่ึงต้อง

เจาะเลือดตรวจเวลากลางคืนเท่านัน้	 เนื่องจากพยาธิจะปรากฏตัวในกระแสเลือดในเวลากลางคืน	

จึงไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน	 อีกทั้งจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาส	 โดยเฉพาะ

พื้นที่ที่เป็นแหล่งระบาดของโรคเท้าช้าง	 เป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรง	 ซึ่งเป็นอุปสรรค	ทำให้โครงการ

ควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างในจังหวัด	ไม่บรรลุเป้าหมาย	นอกจากนี้	วิธีย้อมฟิล์มเลือด	แบบหนา	

เพื่อตรวจหาพยาธิไมโครฟิลาเรีย	 มีข้อจำกัดที่ต้องนำสไลด์มา	 ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์	 ใช้เวลา

ไม่น้อยกว่า	30	นาที/	 เลือด	1	ตัวอย่าง	และไม่สามารถตรวจพร้อม	ๆ	กันได้	หากมีตัวอย่าง

จำนวนมาก	จะต้องใช้เวลาในการตรวจนาน	นอกจากนั้น	 วิธีการนี้ยังมีความไวต่ำ	 และไม่สามารถ

ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มติดเชื้อที่ไม่พบไมโครฟิลาเรีย	ในกระแสเลือดได้		

การทำงานเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัย

ของประเทศไทย

	 ภาควิชาปรสิตวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 สำนักโรค

ติดต่อนำโดยแมลง	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุขและโครงการงานปราบปรามโรคติดต่อ

และการสาธารณสุข	 ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จังหวัดนราธิวาส	และภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม	่ เปน็หุน้สว่นดา้นงานวจิยัมาตัง้แตป่	ี พ.ศ.	 2542	 โดยไดร้ว่มกนัทำการวจิยัดา้นโรคเทา้ชา้ง

และโรคปรสติ	 โดยเปน็โครงการวจิยัแบบบรูณาการ	 เพือ่ตอบโจทยป์ญัหาของการควบคุมและกำจัด

โรคเท้าช้างและโรคปรสิต	ในแหล่งที่มีการระบาดของโรค	โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย		

	 จากปัญหาการตรวจวินิจฉัยการติดโรคเท้าช้าง	 ภาควิชาปรสิตวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาลและหุ้นส่วน	 จึงได้ร่วมกันทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง	

โดยการตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อพยาธิเท้าช้างคือ	 antifilarial	 IgG4	 ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไว

และความจำเพาะสูง	และระดับของ	antifilarial	 IgG4	จะลดลงหลังการรักษา	จึงสามารถใช้

ติดตามผลการรกัษาไดอ้กีดว้ย	 ทีส่ำคญัยงัสามารถเจาะเลอืดเพือ่ตรวจในเวลาใดกไ็ด	้ ซึง่ผลงานวจิยั

ดังกลา่วไดร้บัการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาต	ิ และเพือ่ใหผ้ลงานวจิยัสามารถนำไปใชป้ระโยชน์

ได้จริง	นอกจากนั้นทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดลและหุ้นส่วน	 ได้ขอ

ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 เพื่อต่อยอดมาผลิตเป็นชุดตรวจวินิจฉัยโรค

เท้าช้างสำเร็จรูป	 เพื่อสะดวกในการใช้งานสามารถประหยัดงบประมาณ	 ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้า



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 255586

จุดเด่นของชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป

	 1.		สามารถตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อทั้งชนิดที่พบในคนไทยและในแรงงานชาวพม่า	

	 2.		ตรวจวินิจฉัยโดยสามารถเจาะเลือดตรวจได้ทุกเวลา	ตามความสะดวกของผู้ใช้งาน		

	 3.	 ใช้เลือดจำนวนน้อยในการตรวจวินิจฉัย	 จึงสามารถเจาะจากปลายนิ้ว	 ซึ่งง่ายและ

สะดวก	

	 4.		มีน้ำยาต่าง	ๆ	ไว้พร้อมใช้งาน	ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย	สะดวก	ไม่จำเป็นต้องใช้

เครื่องมือราคาแพง	เช่น	ELISA	washer	(เครื่องล้าง)	และ	ELISA	reader	(เครื่องวัดความเข้ม	

จากต่างประเทศ	 ถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งพร้อม	 ทั้งพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของ

ประเทศไทย	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง	 ซึง่เปน็ความจำเปน็เรง่ดว่น

สำหรับประเทศไทยในขณะนี	้ จงึไดร้ว่มกนัวางแผนและจดัแบง่หนา้ทีใ่นโครงการวจิยัตามความถนดั

ของแต่ละหน่วยงาน	ได้แก่	ภาควิชาปรสิตวิทยา	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	ได้ดำเนินการ

วิจัยในสว่นงานภายในห้องปฏิบัติการโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 พร้อมทั้ง

เขียนรายงานการวิจัยในส่วนของภาควิชาปรสิตวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้ดำเนินการวิจัยในสัตว์ทดลอง	 และกรมควบคุมโรค	 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง	 ได้รับผิดชอบ

งานภาคสนามและการติดต่อประสานงาน	โดยมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกัน	ดังนี้	
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ของสี)	 เพราะสามารถอ่านผลด้วยตา	 โดยเทียบสีกับตัวควบคุม	 (low	positive	control)	และไม่

จำเป็นต้องเจือจาง	 ตัวอย่างน้ำเหลืองหรือพลาสมาก่อนดูดใส่พลาสติก	 เพราะ	 ใช้วิธีดูดตัวอย่างลง

ใน	diluents	ซึ่งอยู่ในหลุม	แล้วนำไปเขย่า	2	นาที		ในขณะที่ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างจากต่าง

ประเทศ	ชนิดที่ใช้หลักการเดียวกัน	จะต้องอ่านผลด้วย	ELISA	reader	(เครื่องวัดความเข้มของสี)		

	 5.	 ถงึแมว้า่ขัน้ตอนทัง้หมดในการตรวจจะใชเ้วลาประมาณ	 3	 ชัว่โมง	 แตเ่นือ่งจากสามารถ

ตรวจวนิจิฉยัตวัอยา่งเปน็จำนวนมากไดพ้รอ้ม	ๆ	กนั	ดงันัน้ในการตรวจเลอืดจำนวน	100-200	ตวัอยา่ง

ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน	3	ชั่วโมง	เมื่อคิดเป็นเวลาที่ใช้/ตัวอย่างจึงเหลือเพียง	น้อยกว่า	5	นาที		

	 6.	 ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่พัฒนาขึ้นนี้	 มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน

จากต่างประเทศ	

การนำชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูปไปใช้

ในงานบริการภาครัฐ

	 กรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้นำชุดตรวจวินิจฉัยที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในการ

ประเมินผลโครงการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างในแหล่งระบาดในจังหวัดสุราษฏร์ธานีและ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และนำไปใช้ในการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้าง	 ในแหล่งระบาด 

จ.	นราธิวาส	(ชุดตรวจจำนวน	95	กล่อง	สำหรับ	8800	ราย)	ในปีงบประมาณ	2553	โดยในวันที่	

20	 เมษายน	 2554	 กรมควบคุมโรค	 โดยอธิบดีฯ	 และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 โดย

รองเลขาธกิารฯ	 ไดล้งนามความรว่มมอืทางวชิาการในการนำองคค์วามรูจ้ากผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเท้าช้างและปรสิตอย่างเป็นรูปธรรม	 (MOU)	 ณ.	 ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์	

ธนะรัชต์	สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ		

	 ซึง่จากการนำผลงานประดษิฐค์ดิคน้ชดุตรวจวนิจิฉัยโรคเทา้ชา้งสำเรจ็รปูมาใช	้ ทำใหส้ามารถ

เห็นภาพสถานการณ์การติดเชื้อโรคเท้าช้างอย่างชัดเจนและครอบคลุม	 อีกทั้งช่วยลดความเสีย่ง

ของเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน	 ทำให้โครงการควบคุมและกำจัดโรคเท้าช้างโดยเฉพาะในจังหวัด

นราธิวาสสามารถดำเนินการได้	 แม้เหตุการณ์ความรุนแรงยังคงมีอยู่	 อันช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต

ของประชากรที่อาศัยในแหล่งระบาดต่อไป	 อีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณในการนำเข้า

ชุดตรวจสำเร็จรูปจากต่างประเทศ	 และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาศักยภาพ

ของงานวิจัยของประเทศไทย	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง	ซึ่งเป็น

ความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับประเทศไทยในขณะนี้	
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 “โครงการเพือ่แกป้ญัหาอทุกภยัเมอืงหาดใหญ ่โดยเนน้การนำปญัหา

เป็นตัวตั้ง ในการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีการ

แบ่งปันทรัพยากรความรู้ที่มีระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การดำเนินการให้ความสำคัญกับเครือข่ายและการแจ้งข่าวสารให้ทันเวลา

และมีแผนงานที่ชัดเจน ได้แก่ แผนที่ทำมือสำหรับให้ความช่วยเหลือ จัดทำ

คู่มืออทุกภยัในชมุชน จดัตัง้เครอืขา่ยวทิยเุครือ่งแดง จดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรู ้

การแจ้งข่าวผ่านบ้านพี่เลี้ยง รายงานผ่านมือถือเปิดสายด่วน 1559 และ

พฒันาระบบชว่ยเหลอืกลุม่เปราะบาง เชน่ คนชรา คนพกิาร หญงิมคีรรภ ์

โดยจัดตั้งทีมงานทุกภาคส่วนทั้งจังหวัด” 

การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่

โดยการบรูณาการระหวา่งภาครฐั

ภาคประชาสงัคมและชุมชน

สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ ่

	 เทศบาลนครหาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มแอ่งกระทะของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งมีพื้นที่รับน้ำ	

2,400	 ตารางกิโลเมตร	 ที่ผา่นมาเกิดอุทกภัยใหญ่ในปี	 พ.ศ.	 2543	 และ	 2553	 ทำให้เกิดความ

เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	 เนื่องจากนครหาดใหญ่เป็นศูนย์การทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า 

การลงทุน	 การท่องเที่ยว	 การคมนาคมขนส่งการศึกษา	 และการพยาบาลโดยความเสียหาย

ด้านทรัพย์สินคิดเป็นมูลค่าแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า	10,000	ล้านบาท	

	 นับตั้งแต่การเกิดอุทกภัยในปี	 พ.ศ.	 2543	ท้องถิ่นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ป้องกันน้ำท่วมต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม	 แก้มลิง	 สถานีสูบน้ำ	

ท่อขนสง่นำ้	 นั่นก็เป็นเพียงมาตรการใชส้ิง่กอ่สรา้งซึง่ในปไีหนมปีรมิาณนำ้มากเกนิขดีความสามารถ

อุทกภัยนครหาดใหญ่...ความจริงที่ต้องเผชิญ
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องค์กรภาคีร่วมทำงานด้วยจิตสาธารณะ 

รับมืออุทกภัย....บูรณาการความร่วมมือองค์กรภาคี

ในการป้องกันอุทกภัยของเมืองจะเกิดอุทกภัย

ดังเช่นในปี	พ.ศ.	2553	หรือ	ต้นปี	พ.ศ.	2555	

นอกจากนี้จากการเก็บสถิติด้านการเกิดอุทกภัย	

ในพื้นที่พบว่า	 การเกิดอุทกภัยในแต่ละปีมีโอกาส

เกดิถีข่ึน้	 นำ้หลากผา่นเมอืงมปีรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้

และไหลเชีย่ว	ระดบันำ้ทว่มและพืน้ทีน่ำ้ทว่มมรีะดบั

ที่สูงขึ้น 

	 ในปี	 พ.ศ.	 2553	 เทศบาลนครหาดใหญ่ได้

เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 (Asian	 Cities 

Climate	 Change	 Resilience	 Network	 –	

ACCCRN	:	HatyaiCity)	ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์	

ผ่านทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ผู้บริหารท้องถิ่นใน

ขณะนั้น	 ภายใต้การนำของ	 ดร.ไพร	 พัฒโน	 นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่	 มองว่าการแก้ไข

ปัญหาอุทกภัยควรพิจารณาถึงระบบภูมินิเวศน์นั่นก็คือลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภามากกว่าขอบเขตของ

เทศบาลนครหาดใหญ่จึงมีการแต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย	 มีทั้งนักวิชาการ

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ภาคประชาสังคมได้แก่	 หอการค้าจังหวัดสงขลา	 สภาลุ่มนำ้

ทะเลสาบสงขลา	มลูนธิชิมุชนสงขลา	มลูนธิชิมุชนไท	นกัจดัรายการวทิย	ุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งได้แก่	

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก	 สำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค	 8	 สำนกังานปอ้งกนัและ

การประชุมคณะทำงานโครงการฯ  

เพื่อระดมควาเห็น 

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสงขลา	 โครงการชลประทานสงขลา

ฝ่ายทอ้งถิน่ไดแ้ก	่ เทศบาลเมอืงคอหงส	์ เทศบาลเมอืงคลองแห 

เทศบาลเมืองควนลัง	 เทศบาลตำบลพะตง	 และฝ่ายท้องที่	

ได้แก	่ ผูใ้หญบ่า้น	 ตำบลคูเ่ตา่ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารทำงานไมย่ดึตดิ

กับพื้นที่คือเทศบาลนครหาดใหญ่และเพื่อความคล่องตัวใน

การบรหิารจดัการโครงการจงึไดม้กีารแตง่ตัง้ใหท้างนายสมพร 

สิริโปราณานนท์	 รองหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

คณะทำงาน	 โดยคณะทำงานจากเทศบาลนครหาดใหญ่

อุทกภัยนครหาดใหญ่ พ.ศ. 2553 
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เป็นกองเลขานกุาร นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ	 ซึง่มผีูว้า่ราชการจงัหวดั

สงขลาเปน็ประธานกรรมการ	มหีนา้ทีใ่หค้ำปรกึษาและผลกัดนั	สู่ระดับนโยบาย 

	 การดำเนินงานที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่การประชุมเพื่อ

ระดมความคดิเหน็ในการดำเนนิโครงการ	 การบรูณาการหนว่ยงาน

ด้านการรบัมอือทุกภยัในพืน้ทีลุ่ม่นำ้คลองอูต่ะเภา	 เพือ่หาจดุเดน่

และจุดด้อยของแต่ละหน่วยงาน	 ตลอดจนแสวงหาองค์ความรู้	

และผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 ของแต่ละหน่วยงานที่สามารถนำใช้งาน

ในส่วนรวมหรือเพื่อการเผยแพร่	 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการ

ประชาชนเข้าถึงทุกช่องทางความช่วยเหลือ...เพื่อพ้นภัย

เผยแพร่ข้อมูลด้านการเตือนภัยอุทกภัย	 (www.hatyaicityclimate.org)	 ซึ่งมีการนำข้อมูลทาง

อุตุนิยมวิทยาข้อมูลทางอุทกวิทยา	 และการใช้กล้องวงจรปิด	 มานำเสนอให้ประชาชนได้ตัดสินใจ

ลว่งหนา้	 โดยเวบ็ไซตด์งักลา่วตัง้ขึน้เพือ่ใหเ้กดิ	 “การเตอืนภยัโดยไมต่อ้งเตอืนภยั”	 การจดัทำแผน

เว็บไซต์ เพื่อการเตือนภัยอุทกภัย 
ของนครหาดใหญ ่

คู่มือรับมืออุทกภัยระดับชุมชน 

รบัมอือทุกภยัระดบัชมุชน	การจดัทำคูม่อืรบัมอือทุกภยัของชมุชน	การจดัตัง้เครอืขา่ยวทิยเุครือ่งแดง

เพื่อการเตือนภัย	 การจัดตั้งศูนย์เรียนองค์กรภาคีร่วมทำงานด้วยจิตสาธารณะ	 การประชุม

คณะทำงานโครงการฯ	 เพื่อระดมความเห็นรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมอืงหาดใหญ	่	นอกจากนีท้างเทศบาลนครหาดใหญ่ยังมีการพัฒนาระบบการแจ้งข่าวสาร	ได้แก ่
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	 1.		การจัดตั้งเครือข่ายบ้านพี่เลี้ยงสำหรับชุมชนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย	

	 2.	 การรายงานสถานการณ์อุทกภัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือด้วย	 SMS,	 ป้ายอักษรไฟวิ่ง	

(VMS),	สายดว่นกญุชร	1559	(ตลอด	24	ชัว่โมง),	สถานวีทิย	ุFM	96.0	MHz.	และรถประชาสมัพนัธ	์

เป็นต้น		

	 สำหรับจังหวัดสงขลา	ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์น้ำจังหวัด

สงขลา	ขึ้น	โดยมีคณะทำงานโครงการฯเข้าร่วมคณะดังกล่าวของจังหวัดจำนวน	3	ท่าน	

	 จากการดำเนินการที่ผ่านมา	(อุทกภัยปลายปี	2554	และ	ในต้นปี	พ.ศ.	2555)	เทศบาล

ประสบผลสำเร็จในระดับที่ประชาชนพึงพอใจ	 โดยได้ประกาศเตือนชุมชนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดอุทกภัยจำนวน	8	ชุมชน	ล่วงหน้ามากกว่า	8	ชั่วโมง	ผ่านทางช่องทางต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	 www.hatyaicityclimate.org	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 กลุ่มเจ้าของธุรกิจ	 ร้านค้า 

หนว่ยงานราชการ	ตลอดจนประชนทั่วไปที่สามารถเข้าเว็บไซด์	ซึ่งจากการเปิดดำเนินงานมา	1	ปี	

(ตั้งแต่	กรกฎาคม	2554	)	มีผู้เข้าชมจำนวนประมาณ	800,000	ราย	หรือประมาณ	2.5	ล้านครั้ง	

	 2.	 SMS	 ในโทรศัพท์มือถือ	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 กลุ่มเจ้าของธุรกิจ	 ร้านค้า	 หน่วยงาน

ราชการ	ตลอดจนประชนทั่วไปที่ตอบรับการขอข้อมูลผ่านทางระบบ	SMS	กับเทศบาล	

	 3. เครือข่ายบ้านพี่เลี้ยง	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ชุมชน	 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก

อุทกภัย	ปัจจุบันมีจำนวน	200	หลังคาเรือน	

	 4.	 เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง	 กลุ่มเป้าหมายคือ	 ชุมชน	 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก

บ้านพี่เลี้ยง 

อุทกภัย	ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีวิทยุเครื่องแดง	

	 5. ชอ่งทางอืน่	ๆ	เชน่	ปา้ยอกัษรไฟวิง่	(VMS),	สายดว่นกญุชร	1559	(ตลอด	24	ชัว่โมง), 

สถานีวิทยุ	FM	96.0	MHz.	และรถประชาสัมพันธ ์
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ต้นแบบความสำเร็จ...บทเรียนเพื่อการขยายผลสู่ความยั่งยืน

	 จากการสื่อสารที่ทั่วถึงและการเตรียมความพร้อมดังกล่าว	 ได้ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจร้านค้า

ต่าง	 ๆ	 สามารถเก็บสินค้าขึ้นที่สูง	 หรือขนย้ายสินค้าไปยังที่ปลอดภัย	 ส่วนครัวเรือนก็เช่นกัน

สามารถขนย้ายสิ่งของต่าง	ๆ	 ได้ทัน	และเคลื่อนย้ายยานพาหนะต่าง	ๆ	 ไปยังจุดที่ทางเทศบาล

กำหนดไว้	 ทำให้ลดความเสียหายทางด้านชีวิตและทรัพย์สินลงได้มากการดำเนินการที่ผ่านมา

ทัง้หมดถอืไดว้า่ประสบผลสำเรจ็อยา่งยิง่ในการเตอืนภยั	 แตท่างเทศบาลนครหาดใหญแ่ละเครอืขา่ย

เมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังพร้อมที่จะพัฒนาระบบคาดการณ์

และเตือนภัย	 ให้ทันสมัย	 มีความแม่นยำ	 และพร้อมที่จะพัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง	 เช่น	

เด็ก	คนชรา	ผู้พิการ	ผู้ป่วย	ตลอดจนหญิงตั้งครรภ์	ให้สามารถรู้ตำแหน่งที่ตั้ง	สถานะของโรคภัย

ไข้เจ็บ	 การช่วยเหลือในเบื้องต้นหรือการเตรียมขนย้ายไปยังที่ปลอดภัย	 ตลอดจนพร้อมผลักดัน

ขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังลุ่มน้ำย่อยต่าง	ๆ	ในจังหวัดสงขลา	เพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับ

อุทกภัยด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2555
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 “ป ีพทุธศกัราช 2528 ณ ขณะนัน้เปน็เวลาทีท่กุประเทศกำลงัเผชญิ

กบัวิกฤติราคาน้ำมัน ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงมีพระราชกระแสให้โครงการส่วนพระองค์ 

สวนจิตรลดา ศึกษาวิจัยการนำอ้อยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เพื่อแก้ปัญหา

ผลผลติลน้ตลาดและราคาตกตำ่ นอกจากนี ้ ยงัสามารถรองรบัวกิฤตริาคา

น้ำมันและพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และป้องกันการขาดแคลนพลังงาน

ในประเทศ...และจนถงึวนันีเ้กอืบสามทศวรรษไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ พลงังานทางเลอืก 

ไดก้ลายเปน็สว่นหนึง่สำหรบัการดำรงอยูข่องมนษุยชาต.ิ.. ผลงานนวตักรรมนี้

จงึถอืไดว้า่ เปน็นวตักรรมแหง่อนาคตอนัเปน็พระมหากรณุาธคิณุตอ่พสกนกิร

อย่างแท้จริง” 

การพัฒนาพลังงานทดแทน

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

อย่างยั่งยืน
 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สำนักพระราชวัง 

จากปัญหาสู่การศึกษาวิจัย

	 ในอดีตที่ผ่านมาปัญหาของประชาชนในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีสภาพ

ความเป็นอยู่อันแร้นแค้น	 ขาดองค์ความรู้ในการจัดการระบบการปลูกพืชและการบริหารจัดการ

ผลผลิตของตนเอง	 พืชผลขายได้ราคาต่ำ	 ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต	 ทำให้เกิดปัญหาผลผลิต

ล้นตลาดขึ้นเป็นประจำ	 โดยเฉพาะกับพืชไร่	 เช่น	 อ้อยและมันสำปะหลัง	 โดยที่รัฐบาลไม่สามารถ
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รูปแบบความร่วมมือและความเชื่อมโยงสู่การวิจัยเพื่ออนาคต

	 โครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 ได้ศึกษาวิจัยการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยและ

กากน้ำตาล	เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน	ได้แก่	แก๊สโซฮอล์	ดีโซฮอล์และไบโอดีเซล	โดย

มีการบูรณาการในการวิจัยร่วมกับบริษัทน้ำมันบางจาก	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	บริษัท	

สุราทิพย์	 จำกัด	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 กรมอู่ทหารเรือ	 กองงานส่วนพระองค์และสถาบัน

การศึกษาอีกหลายแห่ง	 ซึ่งในการดำเนินการมีรูปแบบการสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกับ

ทุกภาคส่วนอันประกอบด้วย	

 1.การวิจัยพัฒนา	โดยโครงการส่วนพระองค์	สวนจิตรลดาได้นำแนวพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาศึกษาวิจัยและพัฒนาในกระบวนการผลิตต้นแบบการวิจัย

แก๊สโซฮอล์ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท	สุราทิพย์	จำกัด	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บริษัทบางจาก 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	 และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	

ในส่วนของไบโอดีเซลได้มีการศึกษาร่วมกับกรมอู่ทหารเรือ	 กองงานส่วนพระองค์และสถาบัน	

การศึกษาอีกหลายแห่ง	 ซึ่งเป็นการบูรณาการ	 การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ	 เอกชนและ

สถาบันการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ได้ต้นแบบของพลังงานทางเลือก	

แกปั้ญหาให้ยุติได้	 ประกอบกับในปี	 พ.ศ.	 2526	 ได้เกิดปัญหาอ้อยล้นตลาด	 เกษตรกรชาวไร่อ้อย

รวมตัวกันประท้วงและนำอ้อยไปเผาทิ้ง	 เพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ำ	ด้วย

สายพระเนตรอนัยาวไกลของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	ทำใหพ้ระองคท์รงเหน็ถงึความสำคญัของ

พลังงาน	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2517	 พระองค์ท่านทรงสนพระทัยและได้เริ่มค้นคว้าหาความรู้เรื่อง

พลังงานทางเลอืก	และทรงมพีระราชกระแส	ในป	ีพ.ศ.	2528	แกเ่จา้หนา้ทีโ่ครงการสว่นพระองคฯ์ 

ที่โรงงานผลิตน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ว่า	 “.....ให้ทดลองผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อยเพราะในอนาคต

น้ำมันจะแพง	 ในขณะที่พืชผลทางการเกษตรล้นตลาด	 ให้เอามาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ใช้เป็น

เช้ือเพลงิก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้	 ให้ไปทดลองทำปีหน้าเราจะมาดู.......”	 งานโครงการคน้ควา้

น้ำมันเชื้อเพลิง	 ในโครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในสังกัด

สำนักพระราชวังและตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของพระตำหนักจิตรลดารโหฐานได้เริ่มดำเนินการ

แต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน	
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 2. การเชื่อมโยงกับภาคเกษตร	 แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ต้องการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นส่วนเกินหรือล้นตลาด	 ราคาตกต่ำ	 โดยการนำ

มาแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือก	 อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ราคาผลผลิตทางการเกษตร

เหล่านั้น	เช่น	อ้อย	มันสำปะหลัง	และปาล์มน้ำมันมีเสถียรภาพด้านราคามากขึ้น	

 3. การสรา้งฐานอตุสาหกรรมแปรรปูสนิคา้เกษตร	 การทำพลงังานทางเลอืกสง่ผลใหเ้กดิ

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 เช่น	 โรงงานน้ำตาล	 โรงงานผลิตแอลกอฮอล์	

โรงงานแปรรูปปาล์มน้ำมัน	 เป็นต้น	 เพื่อรับผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือจากการบริโภคมาผลิต

เป็นวัตถุดิบในการทำ	 พลังงานทางเลือก	 มีการเสริมสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่เชื่อมโยงเข้ากับตลาด	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

 4.การเชือ่มโยงกบัตลาด	 เมือ่วจิยัพฒันาแลว้ไดม้กีารสาธติ	และเผยแพรอ่อกสูส่าธารณชน

ด้วย	จึงเกิดเป็นฐานความคิดและแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวที่จะร่วมกัน

ใช้พลังงานทดแทนจากพืช	 ทำให้เกิดความเชื่อมโยงในการผลิต	 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่งเสริมด้านผลผลิตทางการเกษตรเพื่อผลิตพืชพลังงานทดแทน	 และกระทรวงพลังงานประสาน

กับผู้ประกอบการเพื่อผลิตแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพลังงานจากพืช

มีเพิ่มมากขึ้น	สถานีบริการเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล	ได้ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ	

 5. ผลักดันให้เกิดนโยบายรัฐบาล	 โดยรัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายในการจัดทำแผน

พลังงานทดแทนและประกาศใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ	ทำให้ผู้ผลิต

น้ำมันภายในประเทศนำการศึกษาดังกล่าวไปขยายผล	และนำมาผลิตและจำหน่ายในสถานีบริการ

น้ำมันทั่วประเทศ	

จุดเริ่มที่ห้องทดลองในพระราชวังสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง
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	 จากจุดเริ่มต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ไดท้รงคน้คดิและมอบหมายใหโ้ครงการสว่น

พระองค	์	สวนจติรลดา	เปน็ผูน้ำในการศกึษา	คน้ควา้และวจิยัภายใตก้ารกำกบัดแูลของพระองคท์า่น

โดยการดำเนนิการของโครงการสว่นพระองค	์	มพีฒันาการมาตามลำดบั	ดงันี้	

	 •	 ในป	ีพ.ศ.	2517	ประชาชนไดร้ว่มบรจิาค	 เปน็เงนิรวม	3,093,814	บาท	 เพือ่รว่มทำการ

วจิยัและทดลองพลงังานทางเลอืก	

	 •	 ปี	พ.ศ.	 2528	 ร่วมกับสถาบันการศึกษา	ประกอบด้วย	คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยศึกษาวิจัยการผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย	ในปเีดยีวกนันัน้มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์

สรา้งโรงงานสกดันำ้มนัปาลม์บรสิทุธิข์นาดเลก็		

	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2538	 กลุ่มบริษัทสุราทิพย์ได้สร้างอาคารโครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่

พร้อมติดตั้งถังหมักและหอกลั่นแอลกอฮอล์	 95%	 และคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั	ไดท้ดลองใชแ้กส๊โซฮอลใ์นรถยนต์	

	 •	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน	 เป็นผู้ดูแลในเรื่องสัดส่วน

การผสมนำ้มนักบัแอลกอฮอล	์ตลอดจนการวจิยัและพฒันาเพือ่สนบัสนนุการใชง้าน	

	 •	 16	 พฤษภาคม	 2539	 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยน้อมเกล้าถวายฯ	 สถานีบริการ

แกส๊โซฮอลใ์นโครงการสว่นพระองคฯ์	เพือ่ใชเ้ปน็ทีเ่ตมิเชือ้เพลงิแกร่ถทกุคนัของโครงการสว่นพระองคฯ์	

	 •	รฐับาลประกาศเปน็มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่19	กนัยายน	2543	สนบัสนนุการผลติและ

การใชเ้อทานอลเชงิพาณชิย์	

	 •	 ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์	 สวนจิตรลดา	 ได้ขับรถต้นแบบที่ใช้แก๊สโซฮอล์เป็น

เชือ้เพลงิ	 และเลขานายกรฐัมนตรไีดข้บัรถแทรคเตอรท์ีใ่ชไ้บโอดเีซลเปน็เชือ้เพลงิ	 เขา้สูท่ำเนยีบรฐับาล

เพือ่เปน็การสาธติในวนัทีม่กีารประกาศเปน็มตคิณะรฐัมนตรี	

 • ป	ีพ.ศ.	2543	โครงการสว่นพระองคฯ์	รว่มกบักองงานสว่นพระองค	์ศกึษาการนำนำ้มนัปาลม์

มาใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ	

	 •	 เมื่อศึกษาแล้วได้มีการทดสอบและทดลอง	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้

กบัรถยนตพ์ระทีน่ัง่ในการเสดจ็เปดิเขือ่นคลองทา่ดา่น	จงัหวดันครนายก	เมือ่วนัที	่2	มถินุายน	2544 

ซึง่เปน็การถา่ยทอดสดทัว่ประเทศ		ชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่ในการใชง้านจรงิใหก้บัประชาชนทัว่ประเทศไทย 

	 •		มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่10	กรกฎาคม	2544	ใหใ้ชไ้บโอดเีซลเชงิพาณชิย์	

	 •	 ได้บูรณาการส่วนราชการและเอกชนได้แก่	 กรมอู่ทหารเรือ	 บริษัทราชาไบโอดีเซล	

โรงงานยาสูบ		ในการศกึษาวจิยัคน้ควา้และสรา้งโรงงานตน้แบบไบโอดเีซล	

	 • ป	ีพ.ศ.	 2544	 ตดิตัง้ระบบ	Molecular	 Sieve	 Dehydration	 เพือ่ผลติแอลกอฮอลไ์รน้ำ้	

(Anhydrous	Ethanol)	จากความบรสิทุธิ	์95%	เปน็	99.5%	
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จากแนวพระราชดำริสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตและความยั่งยืน

			 จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่พระองค์ได้ทรงติดตาม	

ทดสอบ	ทดลองใหด้เูปน็ตวัอยา่งดว้ยพระองคเ์อง	กอ่ใหเ้กดิความมัน่ใจในวธิกีารแกป้ญัหา	ส่งผลให้	

การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ

อย่างงดงาม	 ทัง้กอ่ใหเ้กดิความรว่มมอืของภาครฐัและภาคเอกชน	 เกดิประโยชนแ์กภ่าคประชาชน	

ทำให้ได้ใช้น้ำมันชีวภาพทดแทนน้ำมันปิโตรเลียม	 เกษตรกรเกิดการพัฒนาการปลูกพืชน้ำมันที่มี

	 •	 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย	 ไดเ้ขา้มาศกึษาวจิยั	 Molecular	

Sieve	Dehydration	Unit	ในโครงการฯ	เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์

ไรน้ำ้	(Anhydrous	Ethanol)	

	 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำแผนผลิตอ้อยและมนัสำปะหลงั	ป	ีพ.ศ.	2545-2549	

เปน็การกระตุน้ใหเ้กษตรกรปลกูพชืพลงังานทางเลอืก	เพือ่รองรบัการผลติเอทานอลเปน็เชือ้เพลงิ	

 •	 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	และบริษัทบางจากปิโตรเลยีม	จำกดั	 (มหาชน)	 ไดเ้ปดิ

สถานบีรกิารนำ้มนัแกส๊โซฮอลเ์ชงิพาณชิยข์ึน้เปน็ครัง้แรก	 เมือ่วนัที	่ 11	มกราคม	2544	หลงัจากนัน้	

ได้มีการขยายไปยังสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า	 3,000	 แห่ง	 โดยเป็นสถานีบริการน้ำมัน

แกส๊โซฮอล	์E-85	จำนวน	64	แหง่	และสถานบีรกิารนำ้มนัแกส๊โซฮอลล	์E-20	จำนวน	1,207	แหง่	

	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2547	กระทรวงพลังงานได้จัดทำยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน	 โดยกำหนด

เปา้หมายการใชพ้ลงังานทดแทนของไทยเปน็รอ้ยละ	8	ของการใชพ้ลงังานทัง้หมดภายในป	ีพ.ศ.	2554 

	 •	 ป	ี พ.ศ.	 2548	 ไดเ้ปดิสถานบีรกิารนำ้มนัไบโอดเีซลเชงิพาณชิย	์ ปจัจบุนัไดม้กีฎหมายให้

ผสม	3-5%	ทัว่ประเทศแลว้	

	 •	 วนัที	่ 1	 มกราคม	2552	 ไดป้ระกาศใชน้ำ้มนัแกส๊โซฮอล	์ E-20	 จำหนา่ยทัว่ประเทศ	และ

เริม่การจำหนา่ย	E-85	ทัว่ประเทศเชน่กนั	

	 •	 ในปี	พ.ศ.	2555-2560	กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนพลังงานทดแทนและพลังงาน

ทางเลือก	โดยกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนของไทยเป็นร้อยละ	25	ภายใน	10	ปี	
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ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น	 เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชน้ำมัน	 และเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวกับพลังงาน

ทดแทนมากขึ้น	 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

ในภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้น	นอกจากนี้ยังทำให้ปริมาณมลภาวะจากไอเสียของรถยนต์ลดลง	ส่งผลให้

คุณภาพอากาศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นโดยภาพรวม	 สร้างการพึ่งพาตนเองด้าน

พลังงาน	 เกดิการศกึษาวจิยัเพือ่เสาะหานวตักรรมพลงังานทดแทนอยา่งกวา้งขวาง	 ทำใหท้กุภาคสว่น

ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
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 “การพัฒนากระบวนการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ซึ่งเป็นไก่พันธุ์

พื้นเมืองของเชียงใหม่ ให้สามารถเพิ่มคุณค่าในด้านผลิตและจำหน่าย โดย

ดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์ไก่ การสร้างเอกลักษณ์

ของพนัธุไ์ก ่ การสรา้งการรบัรูพ้นัธุไ์ก ่ การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ย

ผูผ้ลติพนัธุ ์และพฒันาระบบการผลติตลอดหว่งโซก่ารผลติสูอ่าหารปลอดภยั

ต่อผู้บริโภค นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงของประชาชน” 

การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

จากปัญหาสู่งานวิจัย

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ 

 

	 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พันธุ์	 พัฒนาพันธุ์และผลิตสัตว์

พันธุ์ดี	 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	 เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ	ทำให้ส่งผล

กระทบต่อการพัฒนาและผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์ดีบริการแก่ประชาชน	อีกทั้งผลิตพันธุ์ไก่ไม่เพียงพอ

กับความต้องการ	 ในการดำเนินงานด้านไก่พื้นเมืองไทยไม่สามารถนำมาสร้างเป็นอาชีพทางเลือก

ของชุมชนได้	 ทั้งที่ไก่พื้นเมืองให้ผลดี	 ในด้านความยั่งยืนการพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องนำเข้าพันธุ์จาก

ต่างประเทศและยังเป็นไก่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าไก่พันธุ์อื่น	ๆ	เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ		

	 ส่วนการพัฒนาพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นพร้อมทั้งการบริหาร

จัดการเชิงรุก	ในการต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไก่ได้อย่างครบวงจร	เริ่มตั้ง

แต่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่	 โรงฆ่า	 ตลาดชุมชนไปจนถึงร้านอาหารปรุงสำเร็จ	 สามารถสร้างโอกาสให้

พันธุ์ไก่พื้นเมืองไทยขยายการผลิต	 อีกทั้งยังเป็นการกระจายการรับรู้สู่ผู้บริโภค	 และพัฒนาเข้าสู่

เชิงพาณิชย์	นำไปสู่อาชีพของคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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จากงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเกษตรกร

	 กลยุทธ์ในการดำเนินงาน	 เริ่มจากการศึกษาวิจัยไก่พันธุ์พื้นเมือง	 พัฒนาพันธุ์ไก่ประดู่

หางดำเชียงใหม่		ขยายผลงานโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์	แสวงหา

ความรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครฐัและเอกชนในการรบัเทคโนโลย	ี สูก่ารผลติเชงิพาณชิย์

อย่างครบวงจร		ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	 เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545	ดำเนินงานโครงการวิจัยการสร้างฝูงไก่พื้นเมืองไทย	 (ประดู่หางดำ

เชียงใหม่)	 ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่	 โดยมีขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกตามหลัก

วิชาการ	 มีความสม่ำเสมอเป็นเอกลักษณ์	 สามารถใช้จำแนกพันธุ์ได้	 มีลักษณะประจำพันธุ์ทั้ง

คุณภาพและปริมาณ	 เช่นเดียวกับไก่พันธุ์แท้ต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 มีความสามารถทางการผลิตในระบบ

ฟารม์สงูกวา่ไกพ่ืน้เมอืงทัว่ไป	มนีำ้หนกัตวัทีม่อีายใุนการจำหนา่ยสงูกวา่	30	%	และผลผลติไขท่ัง้ปี

สูงกว่า	 40	 %	 สามารถเลี้ยงให้มีชีวิตรอดได้ดีในลักษณะการเลี้ยงของเกษตรกรในหมู่บ้าน	 ให้

จำนวนลูกไก่สูงกว่าไก่พื้นเมืองของเกษตรกรกว่า	 30	%	 และยังมีคุณค่าทางการบริโภคโดยมี

คลอเรสเตอรอลต่ำกว่าไก่เนื้อทางการค้ากว่า	 2	 เท่า	 หลังจากวิจัยและพัฒนาจนได้ฝูงไก่พันธุ์แท้	

จึงบริหารจัดการ	 เชิงรุกในการดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อขยายผลงานวิจัย	 นำพันธุ์ไก่ไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างครบวงจร	 ได้แก่	 การสร้างการรับรู้พันธุ์ไก่	 การสร้างอัตลักษณ์พันธุ์ไก่	 การติดตาม

การใชป้ระโยชนพ์นัธุไ์ก	่ การสรา้งเกษตรกรและฟารม์เครอืขา่ยผลติพนัธุไ์ก	่ จนถงึเชือ่มโยงเครอืขา่ย

ย่อยต่าง	ๆ	 ได้แก่	 ไก่ขุน	 โรงฆ่า	 ร้านจำหน่ายไก่สดและร้านอาหารปรุงสำเร็จ	อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการผลิตและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	

	 จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ได้ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์แท้	 พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่	 ที่

มีศักยภาพการผลิตสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป	 มีศักยภาพในการผลิตไก่พันธุ์แท้และลูกผสมที่ดีทั้งใน

ระดบัชมุชนและอตุสาหกรรม	สามารถเพิม่กำลงัการผลติพนัธุไ์กป่ระดูห่างดำเชยีงใหมข่องศนูยว์จิยัฯ 

เชียงใหม่จากที่ผลิต	ได้	120,000	ตัว/ปี	จนเพิ่มการผลิตได้มากถึง	10	เท่าหรือ	1,500,000	ตัว/ปี	

โดยความร่วมมือของเครือข่ายต่าง	ๆ	ภายใต้การผลิตตลอดห่วงโซ่ที่ได้มาตรฐาน	
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FROMRESEARCHTOTABLE:การพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

	 จากการดำเนนิงานพฒันาพนัธุไ์กพ่ืน้เมอืง

มานานกวา่	30	ป	ีหวัใจของการพฒันาคอื	การบรหิาร

จัดการเชิงรุกในการต่อยอด	 ขยายผลงานวิจัย	

สร้างเครือข่ายผลิตไก่พื้นเมืองไทยประดู่หางดำ

เชียงใหม่	 เชื่อมโยงเครือข่ายการนำพันธุ์ไก่ไปใช้

ประโยชนเ์ชงิพาณชิยแ์บบครบวงจร	 สรา้งการรบัรู้

และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน	 จนเป็นที่

ตอ้งการของตลาดและผูบ้รโิภค	 เปรียบเสมือนการ

นำผลงานวจิยัจากหิง้ไปสูห่า้ง	 คอื	 เกษตรกร/เอกชน 

และสู่ผู้บริโภค	 หรือ	 FROM	 RESEARCH	 TO	

FARM,	 FROM	 FARM	 TO	 MARKET,	 FROM	

MARKET	TO	TABLE	หรอื	FROM	RESEARCH	TO	

TABLE		โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย	

	 พร้อมทั้งเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับการบริการ	 โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบทุ่มเท	 จริงจัง	

จริงใจและใส่ใจ	 ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งศักยภาพของพันธุ์ไก่และ

การผลิตพันธุ์ที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ	นำไปสู่อาชีพของคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป	ดังนี้	

              

	 	 1.	 	 	 ผลจากการที่ไก่ประดู่หางดำมีน้ำหนักตัวสูงกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปกว่า	 30%	 	ทำให้

เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับไก่พื้นเมือง	 /	 ไก่ลูกผสมพื้นเมือง	 เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาก

กว่า	 50	 ล้านบาทต่อปีและ	 ให้ไข่สูงกว่าถึง	 40%	 ทำให้การผลิตลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ในระบบ

ฟาร์มมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก	นำไปสู่ความสามารถ	ในการผลิตไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้	ในเชิงพาณิชย์	

เพือ่จำหนา่ยในตลาดระดบัสงูในประเทศหรอืการพฒันาใหเ้ปน็สนิคา้สง่ออกคณุภาพสงู	 เชน่เดยีวกบั

ไก่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ	 ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันกับไก่เนื้อทางการค้า

ของต่างประเทศ	ที่ต้องนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ทุก	ๆ	ปี	เป็นมูลค่ากว่า	500	ล้านบาทต่อปี			
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	 2.	ได้แนวทางและการสร้างการรับรู้/รู้จักสินค้าปศุสัตว์	(พันธุ์ไก่)	แก่ผู้บริโภคได้ดีในระยะ

เวลาสั้น	ๆ	ซึ่งจะเป็นต้นแบบหนึ่งในการนำไปพัฒนาสร้างการรับรู้สินค้าปศุสัตว์ชนิดอื่น	ๆ	ของ

ประเทศ		

	 3.	 การสร้างเครือข่ายฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่	 และเครือข่ายเกษตรกร	 เป็นการนำ

ผลงานวิจัยของรัฐไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง	 และยังเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลูกไก่สู่

ชุมชนและผู้ประกอบการ	ทำให้มีการผลิตไก่เชิงพาณิชย์	ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ไก่ประดู่หางดำกลับ

ไปสู่ถิ่นกำเนิดเดิม	และยังเป็นการขยายไก่พันธุ์แท้กลับไปสู่หมู่บ้านต่าง	ๆ	ที่ยังคงไว้ซึ่งความหลาก

หลายทางชีวภาพ	ทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรในเครือข่ายกว่า	 250	 ราย	 และมีปริมาณลูกไก่เพิ่มขึ้น

ในหมู่บ้านกว่า	 50,000	 ตัว	 โดยอาศัยการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรวิธีการจัดตั้งกลุ่มพร้อมทั้งมี

การจดัทำวคัซนีปอ้งกนัโรค	 และการเลอืกซือ้พนัธุท์ีด่	ี อกีทัง้เจา้หนา้ทีร่ฐัไดเ้ขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื

โดยการให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกร	 ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ

ไก่พื้นเมืองแก่ชุมชน	 ถือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตจาก

ขั้นตอนการผลิตลูกไก่ไปสู่ผู้บริโภคเป็น		98	%		โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพ		
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“พัฒนาสัตว์ปีกพันธุ์ดีมีเพียงพอต่อยอดเครือข่ายขยายเชิงพาณิชย์

ผู้ผลิตผู้บริโภคพึงพอใจ”

ผู้ผลิตลูกไก่(40%)ผู้เลี้ยงไก่(25%)ผู้ชำแหละไก่(9%)ผู้ขายไก่สด(24%)
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 “เพยีงแคเ่ปลีย่นมมุมองในการทำงานใหม ่จากการอบรมเกษตรกร

รุ่นแล้วรุ่นเล่าตามวิธีการเดิม ๆ มาสู่การนำเอาพื้นฐานความรู้และความ

ต้องการที่แตกต่างกันของเกษตรกรมาเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ

การทำงานและพัฒนาสู่รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ จึง

ทำให้เกดินวตักรรมขึน้ในทกุ ๆ ขัน้ตอนของการทำงาน  และความสำเรจ็

ทีแ่ทจ้รงิทีเ่ปน็ความภาคภมูิใจ คอื เกษตรกรไดน้ำเอาความรู้ไปใชแ้ละกอ่ให้

เกดิการเพิม่พนูรายได้ในครวัเรอืน” 

การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ

ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 

กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก 

ทหารกับงานพัฒนา

	 กองบัญชาการช่วยรบที่	 2	 กองทัพภาคที่	 2	 กองทัพบก	 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

บริหารจัดการ	“ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ฯ  ศูนย์สาธิต

และส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	 ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2544	 เพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการ

ถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและงานด้านศิลปาชีพ	 ซึ่งมุ่งเน้นเยาวชน	 เกษตรกร 
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นวัตกรรมการเรียนรู้:จากปัญหาสู่การแก้ไข

	 จากการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ	ในห้วงที่ผ่านมา	มีสถิติผู้เข้าฝึกอบรม	ศึกษา

ดูงาน	เฉลี่ยเดือนละประมาณ	2,147	ราย	และได้ทำการวิเคราะห์	รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น	

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ	 ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ	 ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย	ประกอบกับการประเมินองค์การด้วยตนเองผ่านเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่	

พบปัญหาเรื้อรังที่ไม่สามารถแก้ไขได้	 ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์การที่ต้องเอาชนะเพื่อการบรรลุ

ภารกจิในการพัฒนาระบบการทำงานให้การบริการมีประสิทธิภาพ	ซึง่ปญัหาทีจ่ะตอ้งรบีดำเนนิการ

แก้ไข		ได้แก่	

การใช้ระยะเวลาในการให้บริการในบางขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างนานและยังขาด

ประสิทธิภาพ	

การอบรมในเรื่องที่ไม่ตรงกับความต้องการและไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำวันได้จริง	

การประเมินผลที่ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาบริหารจัดการ		

นอกจากจะใช้เวลานานและยังขาดประสิทธิภาพแล้ว	 ยังขาดความสะดวกรวดเร็วและ

เกิดความผิดพลาด	

การให้ความรู้และวิธีการสอนของวิทยากรในการอบรมยังไม่มีประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอนอบรม		

 

•	

 

•	

 

•	

 

 

•	

 

 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 นอกจากนั้นยังได้มีการร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ	

20	 จงัหวดัของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 เพือ่ใหก้ลุม่เปา้หมายดงักลา่วปรบัเปลีย่นวธิคีดิสรา้งจติสำนกึ  

และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถพึ่งพาตนเอง	 และรวมกลุ่มเชื่อมโยง

เครือขา่ยพึ่งพาซึ่งกันและกัน	ตลอดจน	ให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพสังคมที่

เป็นอยู่	 เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว	 ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงได้อย่างมีความสุข	 โดยผ่าน

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริง			
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	 จากปัญหาดังกล่าว	ศูนย์การเรียนรู้ฯ	กองบัญชาการช่วยรบที่	2	จึงมีแนวความคิดในการ

จัดทำนวัตกรรมใหม่	ๆ		เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพ	ที่สำคัญได้แก่	

	 1.	ได้มีการจัดทำนวัตกรรมที่ช่วยให้สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน	โดย

ใช้หลักการของ	 LEAN	 มาประยุกต์ใช้	 เพื่อหากิจกรรมที่จะเปลี่ยนขั้นตอนต่อหน้าให้เป็นขั้นตอน

ลับหลังให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความสูญเสียหรือลดค่าใช้จ่ายในการทำงานลง		

	 2.	นำระบบการประกนัคณุภาพในการเรยีนการสอนมาใช	้เพือ่ใหเ้กดิคณุภาพและมาตรฐาน 

ตามหลักสากล	

	 3.	 นำระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการตดิตามประเมนิผลของการดำเนนิงานตามแผนงาน	 โครงการ 

ทีแ่สดงผลเปน็ปจัจบุนั	 และสามารถนำขอ้มลูจากระบบสารสนเทศมาวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามวงจร	PDCA	ทำให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

	 4.	 นอกจากการจัดทำนวัตกรรมแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 จึงมีแนวคิดที่จะมีการจัด

กิจกรรมในลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์การให้บริการแบบใหม่	ให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่ง

ขึ้น							

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ

	 ศูนย์การเรียนรู้ฯ	 ได้นำนวัตกรรมและการสร้างสรรค์การให้บริการแบบใหม่มาใช้	 เพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทั้งระบบใน	6	ขั้นตอนของการให้บริการ	ดังนี้	

ขั้นตอนที่1การสำรวจฐานข้อมูลมีการใช้นวัตกรรม	ดังนี้	

	 1.1	 นวัตกรรมการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ในการสำรวจข้อมูลผู้รับ	 บริการทำให้สามารถ

ลดขั้นตอนในการสอบถามข้อมูลและระยะเวลา

ในการกรอกข้อมูล	 มีการลดความผิดพลาด

และประหยัดงบประมาณในการถ่ายเอกสาร

ประกอบการกรอกข้อมูล			

	 1.2	 นวัตกรรมโปรแกรมการคัดแยก

ผู้รับบริการเพื่อการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายในระบบ

ภูมิสารสนเทศ	 (GIS)	 ผ่านระบบ	 เพื่อนำข้อมูล
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มาใช้ประโยชน์ในการให้ตรวจเยี่ยมและช่วยแก้ไขปัญหาในการ

ประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับการอบรม	ณ	ภูมิลำเนา	

	 1.3	 การใช้กิจกรรมลักษณะที่เป็นคุณ	 โดยการเปิด

เพลงปลูกฝังความรักความสามัคคีของคนในชาติตามแนวทาง

ของทหาร	 	 ในขณะมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนฐานความรู้และ

ห้วงเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวัน			

ขั้นตอนที่2การประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม

	 2.1	 โดยใชน้วตักรรมโปรแกรมการคดัแยกกลุม่ผูร้บับรกิารออกเพือ่แยกกลุม่ใน	 การประเมนิ

พื้นฐานความรู้ตามกลุ่มพื้นฐานความรู้ที่คัดแยก	 ก่อนรับการอบรมได้	 อย่างรวดเร็ว	 และประหยัด

งบประมาณ	

	 2.2	 วิธีการประเมินความรู้กลุ่มผู้ที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้	 โดยนำนวัตกรรมระบบการ

สอบถามด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบเสียงและภาพ	 แลว้เลอืกกดคำตอบทำใหล้ดเวลาในการประเมนิ

ความรู้และเสียงบประมาณด้านการจัดทำเอกสาร	

 

ขั้นตอนที่3การปรับพื้นฐานความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม

	 3.1	 นำโปรแกรม	 Training	 Need	 ให้ผู้รับบริการเลือกเรียนให้ตรงต่อความต้องการและ

สามารถนำกลับไปประยุกต์	ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง		 	

	 3.2	 ใช้โปรแกรมในการจัดทำตารางการอบรมตาม	 Training	 Need	 ที่ผู้รับบริการเลือก

ตามความต้องการของตน	

	 3.3	 มกีารนำระบบการประกนัคณุภาพ

ในการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน	 เช่น	

การประเมินผลการสอนและการสำรวจความ

พึงพอใจ	 และได้นำระบบ	 CCTV	 มาใช้เพื่อ

ตรวจสอบและติดตามการให้ความรู้ของ

วิทยากร	 เพื่อเกิดคุณภาพในการเรียนการสอน

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย										
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ขัน้ตอนที่4การใหอ้งคค์วามรูผู้เ้ขา้รบัการอบรม

 4.1	 การปรับห้วงเวลาการอบรมตามโปรแกรม	

Training	Need	เหลือระยะเวลาเพียง	3	วัน	2	คืน	และ

แยกกลุ่มเข้ารับอบรมกลุ่มละไม่เกิน	 35	 คนหมุนเวียน

เขา้รบัการใหบ้รกิารตามฐานความรูต้ามทีแ่ตล่ะคนเลอืกไว ้   

	 4.2	 นำนวัตกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากร	 อาทิ	 การประกันคุณภาพ

มาตรฐานการสอนโดยคณะกรรมการ	 การรายงานการประเมินตนเองและการจัดทำสรุปบทเรียน

ของวิทยากร	โดยสรุปรูปแบบคำถามที่ถามบ่อย	ๆ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เป็นต้น	

	 4.3	 	จัดให้มีการพัฒนามาตรฐานกระบวนการให้บริการ	 เช่น	จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้

บริการตา่ง	ๆ	และมกีจิกรรมในการสรา้งพฤตกิรรมการใหบ้รกิารทีด่ใีหเ้กดิเปน็เอกลักษณ์ของบุคลากร

ในศูนย์การเรียนรู้ฯ	เป็นต้น	



ขัน้ตอนที่5การประเมนิผลการใหบ้รกิาร

	 5.1	 ได้นำนวัตกรรมที่เป็นโปรแกรมการประเมินผล	 วิเคราะห์และทำการแสดงผลเป็นรูป

กราฟหรือแผนภาพ	แบบเป็นปัจจุบัน	(Real	Time	)	ผ่านระบบ	Management	Cockpit	รวมทั้ง

นำผลดังกล่าวมาจัดทำบอร์ดแสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ตามวงจร		PDCA			

	 5.2	 การประเมินผลหลังการฝึกอบรม	 ด้วยวิธีการใช้	 	 Mobile	 Unit	 ประกอบ	 Skype		

ผ่านการประชุม	Teleconference		กับวิทยากรในแต่ละวิชา	ทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดงบประมาณในการติดตามตรวจเยี่ยมและสามารถวิเคราะห์การเรียนการสอนหลังการอบรมได้	

	 5.3.	การใช้นวัตกรรมจัดทำโปรแกรม	เพื่อจัดตั้งเครือข่ายในระบบภูมิสารสนเทศ	(GIS)	

ผา่นระบบ	3G	เพือ่วางแผนการตรวจเยีย่ม	การประสานงานและปรกึษาหารอืภายในกลุม่เครอืขา่ย	



ขัน้ตอนที่6การรายงานผล

	 จัดให้มีการรายงานผลผ่านระบบ	 Management	 Cockpit	 แทนการรายงานผล

ทางเอกสาร	ทั้งนี้มีการแสดง	ผลลัพธ์ที่เป็นตัวชี้วัดทั้งเป็นรายบุคคล	แยกเป็นแต่ละส่วน/ฝ่าย	หรือ

ตามมิติในแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ	 มีการจัดทำบอร์ดแสดงดัชนีความก้าวหน้าในการ

ใหบ้รกิารอย่างสม่ำเสมอ	
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นวัตกรรมของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ...

นวัตกรรมแห่งความมุ่งมั่นด้วยใจ

	 1.	 มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการช่วยปฏิบัติงาน	 ทำให้สามารถลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 เป็นการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างแบบก้าวกระโดด 

ทำให้ผลการให้บริการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น	 ลดการสูญเสียงบประมาณ	 ทำให้ยกระดับความ

พึงพอใจ	และสร้างความประทับใจในการรับบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 2.	 	มรีะบบการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน	จากการใชร้ะบบเทคโนโลยแีละขอ้มลู

สารสนเทศมาใช้ในการติดตามประเมินผลผ่านระบบ	 Management	 Cockpit	 ทำให้เกิดความ

รวดเร็ว	 ต่อเนื่อง	 และเป็นปัจจุบัน	 และยังสามารถแสดงดัชนีความก้าวหน้าของการให้บริการ

ภายในศนูยก์ารเรยีนรูฯ้	ซึง่สามารถนำขอ้มลูจากระบบสารสนเทศมาวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุกระบวนการ 

ปฏิบัติงานตามวงจร	PDCA		ส่งผลให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3.	 มีระบบการติดตามประเมินผลและตรวจเยี่ยมในพื้นที่ประกอบการหลังการฝึกอบรม	

ทำให้สามารถวิเคราะห์การเรียนการสอน	 และประเมินการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ

วันได้อย่างเป็นระบบ	 สามารถแก้ปัญหาของผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามความต้องการและนำไป

ใช้ประโยชน์ได้จริง	ทำให้ผู้เข้ารับบริการสามารถเพิ่มรายได้	สร้างความมั่นคงในครัวเรือน	ส่งผลให้

ลดปัญหาทางสังคม	อาชญากรรมและโจรกรรมในชุมชนที่อาศัยอยู่	

 นอกจากการจัดทำนวัตกรรมดังกล่าวแล้ว	 ศูนย์การเรียนรู้ฯ	 ยังมีการสร้างสรรค์การให้

บริการใหม่ที่มีรูปแบบ	 วิธีการและการดำเนินการในลักษณะที่เป็นคุณ	 เพื่อส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการใหบ้รกิารใหเ้กดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้	 โดยมกีารดำเนนิการทีส่ำคญั	 ไดแ้ก	่ การเปลีย่น

วิธีการสอนสาธิตเป็นการฝึกปฏิบัติจริงและเพิ่มการถ่ายภาพในแต่ละขั้นตอนของแต่ละบุคคล

มาจดัทำเปน็	 CD	 แจกจา่ยใหผู้เ้รยีน	 เปน็เทคนคิกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจการเรยีนรู	้ นอกจากนัน้

แล้วยังได้มีการเปลี่ยนลักษณะที่เป็นคุณของการให้บริการใหม่	 เช่น	 การจัดกิจกรรมปลูกฝัง

ความรักชาติ	 สร้างระเบียบวินัย	 การฝึกให้เกิดการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น	 โดยใช้การฝึก

ตามเอกลกัษณแ์บบทหาร	 มกีจิกรรมการดืม่นำ้สาบานตอ่สิง่ศกัดิส์ทิธิว์า่จะสำนกึในบญุคณุแผ่นดิน

ให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ		เป็นต้น			
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	 4.	 มกีารปรบักระบวนทศันใ์นการทำงานและเปลีย่นทศันคตขิองเจา้หนา้ที	่ ซึง่จะส่งผลต่อ

การเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	เปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน	และเตรียมพร้อมก้าวสู่

การทำงานของหน่วยงานราชการยุคใหม่	 ที่ให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 และ

ขับเคลื่อนองค์การสู่องค์การที่มีการให้บริการที่เป็นเลิศต่อไป 
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 “การพัฒนาเครื่องตรวจจับความถี่ (Spectrum Analysis) เพื่อ

ตรวจสอบว่า มีการใช้รีโมทปรับเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าน้ำหนักของ

เครื่องชั่งที่ใช้ในการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรหรือไม่ เป็นการพัฒนา

นวัตกรรมในการช่วยรักษาประโยชน์สาธารณะจากปัญหาการโกง

เครื่องชั่งรถยนต์ ซึ่งทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร และมี

ข้อมูลที่น่าสนใจ คือ หากมีการใช้เครื่องชั่งเอาเปรียบโดยการรีโมทแก้ไข

น้ำหนัก เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการชั่งน้ำหนักเพียงประมาณ 0.5 ตัน 

ต่อการนำสินค้าเกษตรไปขาย เมื่อคิดภาพรวมในแต่ละปีแล้วคิดเป็นมูลค่า

ทางเศรษฐกิจที่ถูกโกงสูงถึงประมาณ 10,700 ล้านบาท” 

“การกำกับดูแลการทุจริตในการ

ใช้เครื่องชั่งรถยนต์(เครื่องชั่งสินค้าเกษตร)”

ปัญหาโกงเครื่องชั่ง:ปัญหาท้าทายที่ยังคงอยู่

กรมการค้าภายใน 

	 โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนหนึ่งมาจากเกษตรกรรม	 ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน

เกษตรกรมกัถกูเอารดัเอาเปรยีบจากการซือ้ขายสนิคา้เกษตรทัง้ดา้นราคาและปรมิาณทีไ่มเ่ปน็ธรรม 

โดยเฉพาะจากการใชเ้ครือ่งชัง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง	 ซึง่ทีผ่า่นมากรมการคา้ภายในไดป้ฏบิตัภิารกจิสำคญั	 คอื 

การตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งซื้อขายให้ถูกต้องเที่ยงตรง	เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชนอ์ยา่ง

เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างแท้จริง			

	 แม้ว่าที่ผ่านมา	กรมการค้าภายในจะได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น		เช่น		

	 •	ปี	 2544	 ได้ออกประกาศเรื่อง	“ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่ง

รถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล”	โดยกำหนดให้เครื่องชั่งมีการส่งสัญญาณจากส่วน

ชัง่นำ้หนกั	 (หวัอา่น)	 ไปยงัคอมพวิเตอรแ์ละสว่นแสดงคา่ภายนอกในทศิทางเดยีวเทา่นัน้	 ผูท้ีท่ำการชัง่	

ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ปรับเปลี่ยนผลการชั่งได้		



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 113

	 •	 ปี	 2546	 ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรฐานของเครื่องชั่ง	 โดยกำหนดชนิด	

ลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัด	 และรายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัด	 อัตราเผื่อเหลือ

เผื่อขาด	 ทำให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าได้นำหัวอ่านประมาณปีละ	 4,000	 เครื่อง	 มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบความถูกต้องเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ		

	 อยา่งไรก็ตาม	 ภายหลังการตรวจสอบและการตดิตัง้ใชง้านแลว้อาจมกีารแอบนำอปุกรณ์

ปรับเปลี่ยนตัวเลขไปติดตั้งพ่วงอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ได้		

	 ปัจจุบันผู้ประกอบการมีเครื่องชั่งรถยนต์	 จำนวน	 19,093	 เครื่อง	 ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

เนื่องจากเกษตรกรนำสินค้าเกษตรไปขาย	ณ	สถานที่รับซื้อบางแห่ง	ซึ่งมีการใช้เครื่องชั่งรถยนต์

ชั่งน้ำหนักเพื่อรับซื้อสินค้าเกษตรและมีการร้องเรียนในทุก	 ๆ	 ช่องทางว่า	 ถูกเอาเปรียบจาก

เครือ่งชั่ง	 ซึ่งจากการติดตามปัญหาส่วนหนึ่งมาจากเครื่องชั่งรถยนต์	 ที่ผู้ประกอบการจะใช้

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมควบคุมการทำงานและมีการใช้รีโมทเป็นตัวสั่งการทำให้ง่ายต่อการ

เปลี่ยนแปลงน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ว	 และถ้าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบจับกุม	 ผู้ประกอบการ

จะกดรีโมทปรับให้กลับมาสู่หน้าจอที่ถูกต้องในทันทีและรวดเร็ว	 กรมฯซึง่มหีนา้ทีส่ว่นหนึง่ในการ

สำรวจตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งและเครื่องวัดสินค้าเกษตรในระหว่างการใช้งาน 

จึงต้องหาวิธีการแก้ไขการโกงน้ำหนัก	 โดยเฉพาะการใช้เครื่องชั่งรถยนต์ในการชั่งสินค้าเกษตร	

ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในขายสินค้า		

	 การตรวจสอบเครือ่งชัง่ทีผ่า่นมามกีารจดัสายตรวจออกตรวจสอบพรอ้มรถเครน	ซึง่ตอ้งใช้

ทรัพยากรจำนวนมาก	เช่น	งบประมาณ		บุคลากร	เป็นต้น	รวมทั้ง	ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญ

หน้ากับผู้มีส่วนได้เสียก่อนเข้าไปพิสูจน์ความถูกต้องของเครื่องชั่งทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคค้นหา

ของกลางและอาจมีการเลือกปฏิบัติหรือเกรงใจในการทำงานได้		

	 การพัฒนางานการกำกับดูแลป้องกันการทุจริตในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์	 (เครื่องช่ัง

สินค้าเกษตร)		จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลากับสถานการณ์ปัจจุบัน	 อันเป็นการสนับสนุนภารกิจที่ดีของราชการและรักษาความ

เป็นธรรม	 เสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับหน่วยงานราชการและสร้างความ

น่าเชื่อถือให้กับเครื่องชั่งสำหรับชั่งสินค้าเกษตร	
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นวัตกรรม“การกำกับดูแลการทุจริตในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์

(เครื่องชั่งสินค้าเกษตร)”

	 กรมการค้าภายใน	 มีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็น

อิเล็คทรอนิกส์	 (หัวอ่าน)	 ซึ่งห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์	 ประกอบด้วย	 Spectrum	

Analysizer	 คือ	 ส่วนที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นความถี่	 ว่ามีการใช้รีโมทปรับเปลี่ยนแปลงการแสดง

ค่าน้ำหนักของเครื่องชั่งหรือไม่	(ผลการชั่ง)	และ	RF	Signal	Generator	คือ	เครื่องใช้สำหรับล็อก

คลื่นสัญญาณความถี่ไม่ให้สามารถปรับความถี่ที่โกงกลับคืนได้	 และเครื่องสามารถส่งคลื่นความถี่

ไปยังเครื่องชั่งที่นำมาทดสอบว่ามีผลโดยตรงกับการเพิ่มหรือลดน้ำหนักหรือไม่	

	 การดำเนินการและการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรคือมีการออกตรวจสอบเครื่องชั่ง

รถยนต์โดยใช้เครื่องตรวจจับคลื่นความถี่	 (Spectrum	 Analysizer)	 และใช้เครื่องล็อกคลื่น	 (RF	

Signal	 Generator)	 ในภาคสนาม	 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและพัฒนาระบบการ

ทำงานโดยนำวธิกีารใชเ้ครือ่งตรวจจบัคลืน่ความถี	่ (Spectrum	 Analysizer)	 และใชเ้ครือ่งลอ็กคลืน่ 

(RF	Signal	Generator)	ไปใช้ประโยชน์เขตพื้นซื้อขายสินค้าเกษตรให้มากขึ้น		

	 ชอ่งทาง	วธิกีารในการกำกบัดแูล	การออกตรวจสอบโดยการใชก้ารสง่คลืน่สญัญาณ	Remote 

ไปยังบริเวณเครื่องชั่งที่สงสัยว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนตัวเลขในส่วนประกอบของ

เครื่องชั่ง	 แต่การส่งคลื่นความถี่	 (Spectrum	 Analysizer)	 อาจตรวจจับคลื่นความถี่ไปได้ไม่ถึง 

ซึ่งมีแนวทางแก้ไขคือ	การเคลื่อนที่เข้าไปใกล้จุดตรวจวัดให้มากขึ้น			 

	 แนวทางและมาตรการ	 มีการส่งเสริมประสิทธิภาพในการกำกับการใช้เครื่องชั่งให้ถูกต้อง

และเป็นธรรม	 โดยตรวจสอบให้เป็นไปตามแผน	 เพิ่มการกำกับดูแลเครื่องชั่งที่มีผลกระทบต่อ

ประชาชน	และส่งเสริมให้ประชาชน	เกษตรกร	และผู้บริโภคได้รับความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การใช้เครื่องชั่งที่ถูกวิธี	เพื่อป้องกันตนเองจากการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ถูกต้อง	

เครื่องตรวจจับความถี่ เครื่องตรวจจับความถี่
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	 ในอนาคตกรมฯ	 มแีผนเพิม่อปุกรณแ์ละพฒันาเครือ่งมอืในการตรวจจบัการทจุรติใหม้ากขึน้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นเพี่อสร้างความยั่งยืนและการขยายผล

การพัฒนาไปยังภูมิภาค	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือตรวจจับการทุจริตในการใช้เครื่อง

ชั่งรถยนต์		

 

นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นธรรม

	 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรม	

	 1.	 การใหค้วามสำคญักบัสิง่ทา้ทายองคก์าร	 ปจัจบุนัเครือ่งชัง่ทีใ่ชใ้นการชัง่ซือ้ขายมจีำนวน

มากทำให้ต้องตรวจเครื่องชั่งทุกเครื่องด้วยบุคลากรมีจำนวนน้อย	และการทุจริตมีวิธีการซับซ้อน

มากขึ้น	 การนำเครื่องมือการตรวจจับคลื่นความถี่	 (Spectrum	 Analysizer)	 และ	 การล็อกคลื่น

ความถี่	 (RF	 Signal	 Generator)	 เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปใช้หน้าจอปกติ	 ซึ่งทำให้การตรวจสอบ

และดำเนินคดีได้และเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	

การใช้เครื่องดังกล่าวมาปฏิบัติงานเพื่อลดการเผชิญหน้ากับผู้กระทำการทุจริตโดยตรงเป็นการลด

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน	 และทำใหส้ามารถทราบขอ้มลูการทจุรติไดล้ว่งหนา้ในระยะทาง

ประมาณ	1	กิโลเมตร	 	

	 2.	 การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์สามารถใช้เคร่ืองมือ

ดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า	ผู้ประกอบการมีการทุจริตโดยวิธีใช้คลื่นความถี่

รีโมทหรือไม่	 หากพบการว่ามีการโกง	 การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการวัดจากเครื่องมือดังกล่าว	

โดยไม่ต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	 นอกจากนี้การมีเครื่องมือที่สามารถตรวจจับการทุจริตโดยใช้

เครื่องช่ังรถยนต์ที่ไม่ถูกต้อง	จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นเกิดความเกรงกลัว	ไม่กล้าประพฤติ

ทุจริต	 การใช้เครื่องมือดังกล่าวสามารถติดตั้งบนรถยนต์	 และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังโรงสีหรือ

ท่าข้าวได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	โดยการตรวจสอบจะเน้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง	

การส่งคลื่นไปยังตำแหน่งเป้าหมายเพื่อตรวจจับคลื่นความถี่
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	 3.	 การพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้	 ทำให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 สังคม	

และชุมชน	โดยรวม		

  ด้านเศรษฐกิจ	 หากมีการใช้เครื่องชั่งเอาเปรียบโดยการรีโมทแก้ไขน้ำหนัก	 (ผลการ

ชั่ง)	ประมาณ	0.5	ตัน	ต่อการนำสินค้าเกษตรไปขาย	ประมาณ	22	ตัน/คันรถ	คิดเป็นร้อยละ	

2.27	เช่น	ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือก	จำนวน	22	ล้านตัน	จะถูกโกงเป็นเงิน	7,500	ล้านบาท	

ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง	 จำนวน	 21	 ล้านตัน	 จะถูกโกงเป็นเงิน	 1,365	 ล้านบาท	

ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมัน	 จำนวน	 9.174	 ล้านตัน	 จะถูกโกงจำนวนเป็นเงิน	 1,007	 ล้าน

บาท	ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	จำนวน	4.45	ล้านตัน	จะถูกโกงเป็นเงิน	828 ล้าน

บาท	รวมผลผลิต	4	ชนิดดังกล่าว	ในการนำสินค้าไปขายคราวละมาก	ๆ	ประมาณ	22	ตัน/

คันรถ	หากถูกโกง	0.5	ตัน	 เมื่อคิดภาพรวมแล้วคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ถูกโกง	ประมาณ	

10,700	ล้านบาท	ซึ่งยังไม่นับรวมถึงสินค้าเกษตรที่สำคัญอื่น	ๆ	อีก	เช่น	กาแฟ	และยางพารา	

เป็นต้น		

 ด้านสังคมและชุมชุน	 การป้องกันการทุจริตจากการใช้เครื่องชั่งรถยนต์จึงเป็นการเพิ่ม

รายได้จากการขายสินค้าของเกษตรกรให้เกิดความโปร่งใสในการซื้อขายสินค้าเกษตร	

เกษตรกรจะได้ราคาผลิตผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการชั่งน้ำหนักสินค้าและจะมีความ

อยู่ดีกินดี		
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	 ปัจจุบันมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและศึกษาวิธีการใหม่	ๆ	 เพื่อป้องกัน

การเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่งรถยนต์อย่างต่อเนื่อง	 การออกกฎหมายควบคุมการใช้

เครื่องชั่งไม่ถูกต้อง	มีการติดตามวิธีแก้การโกงใหม่	ๆ	ภายในห้องปฏิบัติการโดยการทำแบบจำลอง

การโกงวิธีต่าง	ๆ	พร้อมการแก้ไขไม่ให้โกงควบคู่ไปด้วยกันรวมถึงศึกษาข้อกฎหมายหรือควบคุม

การใช้เครื่องชั่งไม่ถูกต้องในอนาคต	 ซึ่งบางส่วนการพัฒนามาจากการได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้มี

สว่นไดส้ว่นเสยีเปน็ทางการ	ผา่นโทรศพัท	์สายตรง	และสายดว่น	1569	หรอืชอ่งทางรอ้งเรยีนอืน่	ๆ 

เช่น	 ข้อมูลจากผู้ประกอบการและช่างที่ติดตั้งเครื่องชั่ง	 รวมทั้งเกษตรกร	 และการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์	 รวมถึงปัจจัย	 รูปแบบการโกงอาจมีการพัฒนาแต่สามารถติดตามและ

ป้องกันได้		
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 ศนูย์ให้ข้อมูล/คำปรึกษา SMEs เพื่อการส่งออก เป็นหน่วยงาน

ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการ

ดา้นขอ้มลู/คำปรกึษา ดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ รวมทัง้รบัเรือ่งรอ้งเรยีน

ของผูป้ระกอบการ ผูส้ง่ออก ผูส้นใจดำเนนิธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ 

หนว่ยงานภาครฐั/เอกชน ทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศทีม่าตดิตอ่ดว้ย

ตนเองหรอืทางโทรศพัท ์ผา่นเคานเ์ตอร์ใหบ้รกิาร รวมถงึสายตรงการคา้

ระหว่างประเทศ 1169 โดยมีสถิติผู้ขอรับบริการมากกว่า 25,000 ราย

ตอ่ป ีเพือ่ใหผู้ข้อรบับรกิารไดร้บัขอ้มลู/คำปรกึษาทีเ่ปน็มาตรฐาน ชดัเจน 

ตรงตอ่ความตอ้งการและรวดเรว็ สง่ผลใหเ้กดิประโยชนด์า้นการตดัสนิใจ

และสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การสนบัสนนุและสง่เสรมิการสง่ออกของไทย อนัเปน็ปจัจยัสำคญัในการ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ เนือ่งจากปจัจบุนัรอ้ยละ 65-70 ของ 

GDP เปน็ผลมาจากการสง่ออกของประเทศ อนัเปน็ภารกจิหลกัทีส่ำคญั

ของรฐับาล 

การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้าน

ข้อมูล/คำปรึกษาSMEsเพื่อการส่งออก

จุดประกายการเปลี่ยนแปลง

สำนักส่งเสริมธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งออก  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 มีภารกิจหลักในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่สำคัญ	คือ	การให้บริการ

ข้อมูล/คำปรึกษา	 ด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ผู้ส่งออก

และผู้สนใจทำธุรกิจส่งออก	โดยเพื่อให้เกิดความมั่นใจ	และความชัดเจนว่า	การให้บริการข้อมูล/
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คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้เกิดโอกาสด้านการ

ส่งออกแก่ผู้ประกอบการ	ประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล/คำปรึกษา	 SMEs	 เพื่อการ

สง่ออก	 พรอ้มทัง้สะทอ้นถงึมาตรฐานการใหบ้รกิารทีด่	ี และภาพลกัษณท์ีด่ขีองกรมสง่เสรมิการคา้

ระหว่างประเทศ	ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการ	

	 การยกระดับการให้บริการด้านข้อมูล/คำปรึกษา	 SMEs	 เพื่อการส่งออก	 กรมส่งเสริม

การคา้ระหวา่งประเทศใหม้มีาตรฐานการใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	 ชดัเจน	 และมแีนวทางการพฒันา

อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง	จนนำมาสู่การริเริ่มนวัตกรรมโครงการ..	

.	 

 “สรา้งสรรคก์ารจดัการองคค์วามรู้

ผ่านระบบสารสนเทศ”	 เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล

การค้าระหว่างประเทศ	 จึงได้มีการจัดทำ

ระบบ	 Call	 Center	 Knowledge	 Base	

Management	 System:	 CKS	 	 เพื่อเป็น

ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลด้านการค้า

ระหว่างประเทศจากแหล่งฐานข้อมูลสำคัญ

“การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ

 ด้านข้อมูล/คำปรึกษาSMEsเพื่อการส่งออก”

นวัตกรรมสู่ความสำเร็จ

ต่าง	ๆ	กว่า	6	แหล่ง	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ส่งออก	ผู้นำเข้า	ข้อมูลสินค้า	ข้อมูลตลาด	ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการส่งออก	 หรือแม้แต่ข้อมูลการค้าการลงทุนในตลาด	 AEC	 พร้อมเพิ่มศักยภาพ

ของการให้บริการผ่านระบบประมวลผล/กลั่นกรองข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงต่อความต้องการของ
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ผูป้ระกอบการ	สง่ผลใหเ้กดิการบรกิารขอ้มลูดา้นการคา้ระหวา่งประเทศทีม่คีวามครบถว้น	ทนัสมยั 

และรวดเร็ว	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านตลาดต่างประเทศที่ได้รับการจัดทำและส่งตรงจาก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ	 กว่า	 62	 สำนักงานทั่วโลก	 อัพเดทข้อมูลทุกวันตลอด 

24	ชั่วโมง	

 “มั่นใจในคุณภาพข้อมูล/

คำปรกึษาดา้นการคา้ระหวา่งประเทศ” 

การใหบ้รกิารขอ้มลู/คำปรกึษาด้านการ

ค้าระหว่างประเทศ	เป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง

ต่อการเปิดโอกาสด้านการส่งออกให้กับ

ผู้ประกอบการ	SMEs	ดังนั้นเพื่อให้เกิด

ความมั่น ใจว่ าข้อมูล/คำปรึกษามี

คณุภาพทีด่	ีสง่ผลใหเ้กดิการสง่ออกจรงิ	

 “บริการแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของกรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ”	ณ	ปจัจบุนั

ไม่วา่จะเปน็สนิคา้หรอืบรกิาร	 Customer	 Relationship 

Management:	 CRM	 เปน็เครือ่งมอืสำคญัในการเสรมิ

สรา้งมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างทั้งในด้านสินค้า

และบริการ	 โดยด้วยตระหนักถึงความสำคัญของ	

CRM	 การบริหารจดัการดา้นการใหบ้รกิารทีด่	ี ทีเ่ปน็

มาตรฐานสากล	 จึงได้ถูกปลูกฝังกับเจ้าหน้าที่ให้

คำปรกึษาทกุคน	ผา่นการฝกึอบรมในหลกัสตูรตา่ง	ๆ	

	 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เป็น

มาตรฐานเฉพาะของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกว่า	 46	 หลักสูตร	 ทั้งในด้านการเรียนรู้

ในหอ้งเรยีน	และการเรยีนรูผ้า่นประสบการณก์ารเปน็ผูส้ง่ออกจรงิ	โดยความรว่มมอืของผูป้ระกอบการ 

SMEs	 ภายใต้	 “โครงการประสบการณ์ผู้ส่งออก”	 โดยใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นกว่า	 8	 เดือน	 เพื่อให้

เกิดความมั่นใจในคุณภาพของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ	 

ทีเ่ขม้ขน้	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรื่องการบริการด้วยมารยาทที่ดี	ผ่านการควบคุมมาตรฐาน	ทุกวัน

อย่างสม่ำเสมอ	ภายใต้ระบบ	Supervisor	ส่งผลให้เกิดเป็น	“วัฒนธรรมองค์กรด้านการให้

บริการที่น่าประทับใจ”	ที่เป็นเอกลักษณ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	
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 “ความชดัเจนในโครงสรา้งการปฏบิตังิาน”	 การสรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารขอ้มลูดา้น

การค้าระหว่างประเทศ	 ประกอบด้วยมิติต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ด้านสารสนเทศ	 ด้านคุณภาพข้อมูล/

คำปรกึษา	ดา้นมารยาทการใหบ้รกิารทีน่า่ประทบัใจ	 จนไปถงึดา้นการรบัประกนัคณุภาพมาตรฐาน

การใหบ้รกิาร	 ดงันัน้กรมสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศจงึไดใ้หค้วามสำคญักบัโครงสรา้งของระบบ

การใหบ้รกิาร	 โดยได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้

บรกิารในมติติา่ง	ๆ	โดยมุง่เนน้การปฏบิตังิานในลกัษณะ	Teamwork	แบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ทีช่ดัเจน	 และสรา้งโครงสรา้งการปฏบิตังิานทีก่อ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวั	 เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองได้

กบัทกุโจทยข์องการปฏบิตังิาน	 รวมไปถงึแกไ้ขปญัหาอปุสรรคไดอ้ยา่งรวดเรว็	 และเปน็ฐานทีม่ัน่คง

ในการตอ่ยอดคณุภาพของการใหบ้รกิารในอนาคต 

 “ตอ้งวดัผลไดเ้สมอในการปฏบิตังิาน”	 เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในคณุภาพของการใหบ้รกิาร

ข้อมูล/คำปรึกษา	 การจัดทำการประเมินผลการให้บริการ	 จึงเป็นส่วนสำคัญของการให้บริการใน

ทกุ	 ๆ	 วนั	 โดยไดด้ำเนนิการประเมนิผลคณุภาพของการใหบ้รกิารตัง้แตภ่าพรวมการใหบ้รกิารของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 ตลอดจนถึงคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล/

คำปรึกษา	รายบุคคล	ทั้งในระดับรายปี	ราย	6	เดือน	และรายเดือน	เพื่อให้เข้าใจถึงคุณภาพการ

ให้บริการ	 ความชัดเจนของปัญหาที่เกิดขึ้น	 พร้อมแนวทางการแก้ไขและพัฒนาต่อยอดคุณภาพ

การใหบ้รกิารในอนาคต	
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 “โครงการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล/คำปรึกษา	 SMEs	 เพื่อการ

ส่งออก”	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีความตั้งใจที่จะมุ่งเน้นให้ผู้ขอรับบริการและ	

ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ได้รับการบริการที่เสมอภาค	 และข้อมูล/คำปรึกษาที่มีความชัดเจน	

พร้อมการให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดี	เพื่อเป็นการผลักดันและเปิดโอกาสในการส่งออกให้กับ 

ผู้ประกอบการ	 SMEs	 โดยความพึงพอใจของผู้ประกอบการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ	

ผู้ประกอบการ	 SMEs	 ที่เข้ามาขอรับบริการข้อมูล/คำปรึกษาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศที่ได้พบทางออกของธุรกิจในด้านการส่งออก	ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกจิการสง่ออกได ้

ซึ่งเกิดเป็นความภูมิใจของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ผลสะท้อนจากใจของผู้ประกอบการ

ต่อยอดคุณภาพการให้บริการสู่อนาคต

	 เพื่อพัฒนาการบริการข้อมูล/คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้มีการบริหาร

จดัการที่เป็นระบบมากขึ้น	 ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการให้บริการ	 กรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศได้วางแผน	 การพัฒนาระบบ	 Cool	 Call	 เพื่อเป็นการบริหารจัดการการทำงาน

ของเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการในรูปแบบของตัวเลขสถิติ

ผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ	 Real	 time	 นอกจากนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการรับประกันคุณภาพการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้ดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง	 การวางแผนจัดทำการประเมินผล

วัดความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการผ่านสายตรงการค้าระหว่างประเทศ	 1169	 ทันทีหลังจบการ

ให้บริการจะเป็นอีกส่วนสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมส่ง

เสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีความประทับใจมากยิ่งขึ้น	
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 “การสร้างนวัตกรรมการบริการ Cloud Computing (Cloud-

VRT) ของกรมสรรพากร เปน็ตน้แบบและบทพสิจูนค์วามเปน็ไปไดข้องการ

ใชเ้ทคโนโลย ี Cloud Computing ของภาครฐัในการใหบ้รกิารประชาชน 

โดยนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 

ซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการบริการ

ไดภ้ายในเวลาอนัรวดเรว็ ทำใหน้กัทอ่งเทีย่วมคีวามพงึพอใจและเปน็การกระตุน้

ภาวะเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้ง Smart Card 

ดงักลา่ว สามารถเกบ็ขอ้มลูในรปูอเิลก็ทรอนกิส ์ทำใหก้ารรวบรวมขอ้มลู

ตา่ง ๆ เพือ่การวเิคราะหจ์ดัเกบ็ภาษเีปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ” 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ให้นักท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม

CloudComputing(Cloud-VRT)

VATRefundforTouristsคืออะไร

กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร 

 

	 หลายท่านที่เดินทางด้วยเครื่องบินอาจเคยผ่านเคาน์เตอร์	VAT	Refund	ที่ท่าอากาศยาน	

และเกิดความสงสัยว่า	คืออะไร		

	 การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	 (VAT	 Refund	 for	 Tourists)	 เป็นมาตรการทาง

ภาษีที่นำมาใช้เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ	 แก้ไขปัญหาวิกฤติการส่งออก	 และการขาดดุลบัญชี

เดินสะพัด	 โดยทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกิดแรงจูงใจในการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาซื้อ

สินค้าในประเทศไทยมากขึ้น	เนื่องจากเมื่อได้รับคืนภาษีก็เท่ากับว่าซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง	ส่งผล

ให้ร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้น	 รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น	 	 เกิดการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมที่

เกีย่วข้องอันเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ	 และสนับสนุนการท่องเที่ยว	
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เหตุจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมCloudVRT

	 จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	 ในปีงบประมาณ	 2554	 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศ

ไทยถึง	19	ล้านคน	และใช้บริการคืนภาษีรวม	586,166	คน	เฉลี่ยวันละ	1,606	คน	มูลค่าการซื้อ

สินค้า	 16,270	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 2553	 ร้อยละ	 66.08	 สร้างภาระงานคืนสูง

มากขึ้น	 ปริมาณเอกสารและข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพิ่มขึ้น	 ทำให้พบประเด็นปัญหาที่สำคัญใน

กระบวนงานคืนภาษี	ได้แก่	

โดยมีนโยบายผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการซือ้สนิคา้	 (Shopping	 Center)	 และกอ่ใหเ้กดิ

ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศแบบ	Multiplier	Effect	

	 นักท่องเที่ยวจะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยที่เคาน์เตอร์															

VAT	 Refund	 for	 Tourists	 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานนานาชาติ	

ทั้งนี้	การที่จะได้รับคืนเงินภาษีมีขั้นตอนการปฏิบัติ	4	ขั้นตอน	ได้แก่	

 •Shopหรือ การซื้อสินค้า โดย	 “นักท่องเที่ยว”ซื้อสินค้าที่ร้านค้าซึ่งมีเครื่องหมาย	

“VAT	Refund	for	Tourists”	

 •Getหรอืการจดัทำคำรอ้งขอคนืภาษ	ี “รา้นคา้”	จดัทำคำรอ้งขอคนืเงนิภาษมีลูคา่เพิม่ 

(แบบ	ภ.พ.	10)		ให้นักท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้ขอคืนภาษี	

 • Check หรือ การตรวจรับรองสินค้า	 นักท่องเที่ยวนำแบบ	 ภ.พ.	 10	 	 ใบกำกับภาษี	

และสินค้า	 ไปแสดงต่อ	 “เจ้าหน้าที่ศุลกากร”	 ทำการตรวจรับรองสินค้าในวันที่เดินทางออกนอก

ประเทศไทย	

 • Refund หรือ การพิจารณาคืนภาษี “เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร”	 จะตรวจสอบความ

ถูกต้องของเอกสาร	ก่อนทำการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยว	

	 กลุม่บรหิารการคนืภาษมีลูคา่เพิม่ใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว	 (คท.)	 กรมสรรพากร	 มหีนา้ทีร่บัผดิชอบ

ดำเนินภารกิจการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้มาตรการ

ทางภาษี	 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดี

ในทกุขัน้ตอน	 ทำใหไ้ดร้บัเงนิภาษคีนือยา่งถกูตอ้งครบถว้น	 รวดเรว็	 เกดิความประทบัใจการบรกิาร 

อยากกลับมาท่องเที่ยว	 และซื้อสินค้าในประเทศไทยอีก	 การคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการในด้าน

การเพิ่มประสิทธิภาพการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	 ด้วยนวัตกรรม	 Cloud	 Computing	

(Cloud-VRT)		จึงเริ่มขึ้นในปี	2554		
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 •การจดัทำคำรอ้งขอคนืภาษมีลูคา่เพิม่สำหรบันกัทอ่งเทีย่ว	 (แบบ	ภ.พ.10)	มขีอ้ผดิพลาด 

และล่าช้า	ต้องกรอกข้อมูลมาก		

 •ปริมาณแบบ	 ภ.พ.10	 และเอกสารหลักฐานต่างๆ	 มีจำนวนมาก	 จึงใช้พื้นที่ในการ

จัดเก็บมาก	สร้างความยุ่งยากในการจัดเก็บ	และรักษา	

 • การพิจารณาคืนภาษีใช้เวลานาน	 เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานหลายฉบับ	

ซึ่งข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน	ไม่ชัดเจน	ทำให้นักท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการขึ้นเครื่องบินไม่ทัน		

 • ตอ้งการลดระยะเวลาและขัน้ตอนการขอคนืภาษ	ี การบนัทกึแบบ	ภ.พ.10	 และการจดัทำ

รายงานต่าง	ๆ	

	 ด้วยประเด็นปัญหาดังกล่าว	จึงได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน	โดยนำข้อเท็จจริง

และขอ้เสนอแนะตา่ง	 ๆ	 จากหนว่ยงานภายในและภายนอกมาพจิารณาถงึความเปน็ไปไดท้างกายภาพ 

และศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรเปรียบเทียบกับแนวโน้มเทคโนโลยี

สมัยใหม่	โดยมีจุดมุ่งหมาย	ดังนี้	

  1. “ใช้ ICT เพื่อยกระดับการบริการ”	 โดยเพิ่มช่องทางและยกระดับ	 การให้

บริการ	ที่สะดวกรวดเร็วและโปร่งใส	

  2. “เพิม่ประสทิธภิาพการคนืภาษมีลูคา่เพิม่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว แบบWin-Win”

เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งของนักท่องเที่ยว	 ผู้ประกอบการ	 และกรมสรรพากร	 รวมถึงทำให้การ

เข้าถึงข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวก	รวดเร็ว		

  3. “สร้างศูนย์รวมข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ และเอกชน”	 เพื่อ

พฒันาระบบฐานข้อมูลใช้ร่วมกันระหว่างภาครัฐ	และเอกชนทีเ่ปน็ผูร้บับรกิารหรอืผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เป็นลักษณะ	Online	Real-time	และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูล	MIS	เพื่อ

ตอบสนองทุกกลุ่ม	

  4. “สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง”	 เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่า	 แนวคิดใหม่สามารถใช้

ปฏิบัติงานได้จริงและเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตาม	 ตลอดจนเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา

วิเคราะห์	เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น	
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การเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับงานบริการด้วยนวัตกรรม

Cloud-VRT

	 	 	 	 	 	 	 	 เป็นการสร้างสรรค์งานบริการใหม่	 วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ซึ่งสามารถลด

เวลาและขั้นตอนการให้บริการได้อย่างเฉียบพลัน	 โดยใชเ้ทคโนโลยใีหมม่าปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ		

	 นกัทอ่งเทีย่วสามารถไดร้บับรกิารจากเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	 “ซือ้และคนืภาษดีว้ยบตัรเดยีวกนั 

(Smart	 Card)”	 ผู้ประกอบการเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้รับความสะดวกสบาย	 ซึ่ง

รวบรวมเอกสารการคนืภาษมีลูคา่เพิม่ดว้ยระบบ	 Cloud-VRT	 กอ่ใหเ้กดิประสทิธผิลในการดำเนนิงาน 

เพื่อประสิทธิภาพการให้บริการ	คุณภาพการให้บริการ	และเกิดความคุ้มค่า	

	 Cloud-VRT	 เป็นระบบการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวที่นำเทคโนโลยี	

Cloud	Computing	 มาใช้	 	 มีลักษณะที่สามารถให้บริการแบบ	Online	 Real-time	ตลอด	 24	

ชั่วโมง	ซึงเป็นเทคโนโลยีจัดการเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ		โดยกรมสรรพากรได้

ออกแบบ	 Cloud-VRT	 ให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่บนเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ

งานคนืภาษมีลูคา่เพิม่อยา่งเหมาะสมกบัประสทิธภิาพของคอมพวิเตอร	์ เชือ่มตอ่	 Internet	ระหวา่ง

กรมสรรพากรกบัผูป้ระกอบการ	 Extranet	 ระหวา่งกรมสรรพากรกบักรมศลุกากร	 เชือ่มตอ่	 Intranet 

ภายในกรมสรรพากร	ซึ่งข้อมูลต่างๆ	จะถูกส่งเข้ามารวบรวมในฐานข้อมูลกลางของกรมสรรพากร	

เพื่อใหแ้ตล่ะหนว่ยงานสามารถเรยีกขอ้มลูไปใชใ้นการปฏบิตังิานของตนได	้โดยใชบ้ตัร	Smart	Card 

เป็นเครื่องมือหรือสื่อในการบันทึกและเรียกดูข้อมูลของทุกหน่วยงาน	 นอกจากนี้ระบบงาน

ยังถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย		

	 	 การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนในกระบวนงานคืนภาษี	

  •ผู้ประกอบการ		บันทึกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว

ผ่านระบบงานข้อมูลจะถูกบันทึกลงบัตร	Smart	Card	เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ขอคืนภาษี	ข้อมูลจะ

ถูกส่งมายังฐานข้อมูลกลางของกรมสรรพากร	

  • เจา้หนา้ทีศ่ลุกากร	 ใชบ้ตัร	 Smart	 Card	 จากนกัทอ่งเทีย่วเรยีกดขูอ้มลูจากฐาน

ข้อมูลกลางเพื่อตรวจรับรองสินค้า	บนระบบงาน	 	

  • เจ้าหน้าที่สรรพากร ใช้บัตร	smart	Card	จากนักท่องเที่ยวเรียกดูข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลกลางเพื่อพิจารณาคืนภาษีบนระบบงาน	
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 “พิพิธภัณฑ์ในโลกยุคใหม่  คือ การเปิดโอกาสช่องทางการเรียนรู้

ทีทุ่กคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา กรมธนารักษ์ได้ปรับรูปแบบ

การเยีย่มชมพพิธิภณัฑผ์า่นเวบ็ไซต ์ดว้ยระบบพาโนรามา และ การนำเสนอ

ภาพเสมือนจริง โดยนำเทคโนโลยี Augmented Reality : AR มาใช้ เพื่อ

ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับรู้อารยธรรม

ขนบธรรมเนียบ วัฒนธรรมประเพณีของราชสำนักโบราณ ได้อย่าง

กว้างขวาง ซึ่งส่งผลให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 

นอกจากนี้ในส่วนพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงในเขตพระบรมมหาราชวังได้นำสื่อ

ที่ทันสมัย พร้อมคำอธิบายหลากหลายภาษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ให้บริการ”  

การสรรค์สร้างนวัตกรรมการจัดแสดง

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริง

(e–Museum)

กรมธนารักษ์กับภารกิจบริหารจัดการทรัพย์สินของแผ่นดิน

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ์  

	 กรมธนารักษ์มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐในฐานะหน่วยงานบริการ

ประชาชน	 โดยมีพันธกิจประกอบด้วยภารกิจหลัก	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านราชพัสดุ	 ด้านเหรียญกษาปณ์

และบริหารเงินตรา	 ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน	 และด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	 จากภารกิจที่

หลากหลาย	 นำมาซึ่งการจัดบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในภารกิจต่าง	 ๆ	 ที่มี

ความหลากหลาย	 เพือ่สรา้งความประทบัใจและความพงึพอใจตอ่คณุภาพของการใหบ้รกิารประชาชน

ในทกุภารกจิ	 ซึง่กรมธนารกัษไ์ดก้ำหนดใหท้กุหนว่ยงานในสงักดัดำเนนิการลดขัน้ตอนและระยะเวลา

การปฏบิตังิานและไดด้ำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วตัง้แตป่	ี พ.ศ.	 2547	 เปน็ตน้มา	 พรอ้มทัง้มกีารปรบัเปลีย่น

แนวทางการดำเนินการหลังจากที่หน่วยงานสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
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พิพิธภัณฑ์:ช่องทางการเรียนรู้เพื่อสานต่อวัฒนธรรม

	 การจดัแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก	ซึง่จากเดมิ

ได้มกีารจดัแสดงทรพัยส์นิมคีา่ของแผน่ดนิ	 ณ	 สถานทีจ่ดัแสดงอยูภ่ายในบรเิวณพระบรมมหาราชวงั 

จึงทำให้ไม่สามารถจัดแสดงทรัพย์สินฯ	จริงได้ครบทุกชิ้น	จากจำนวนที่มีอยู่ประมาณ	90,000	ชิ้น	

เนื่องจากมีพื้นที่ในการจัดแสดงที่จำกัด	 อีกทั้งยังขาดจุดดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชม	 จากเหตุ

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อจำนวนกลุ่มเยาวชนไทยที่เข้าชมมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

จำนวนผูเ้ขา้ชมทัง้หมด	 ทำใหไ้มส่ามารถบรรลเุปา้หมายในการสานตอ่และดำรงไวซ้ึง่ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีและวัฒนธรรม	ของราชสำนักโบราณไทยจากรุ่นสู่รุ่นได้เท่าที่ควร	อีกทั้งจำนวนช่องทางที่

น้อยและเทคนิคการจัดแสดงนั้นยังไม่ดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมมากนัก	 จำนวนบุคลากรที่ให้

คำอธิบายมีจำนวนน้อย	และอธิบายได้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น		และจากสถานการณ์	

	 ในปัจจุบันมี	 ผู้เข้าชมจากประเทศเกาหลี	 และจีนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้การให้บริการยังไม่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชมเท่าที่ควร	 จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ทางกรมธนารักษ์

ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายในการเผยแพร่ทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดินไทยสู่สายตาทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาต	ิ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้กรมธนารักษ์มีแนวคิดที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมเกิดความประทับใจและพึงพอใจต่อการเข้าชมทรัพย์สินมีค่า

ของแผ่นดิน	

มาระยะเวลาหนึ่ง	 โดยที่ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการ

ของผู้ใชบ้รกิารแลว้จงึนำขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาพฒันางานบรกิาร	 ในสว่นงานของภารกจิดา้นทรพัยส์นิมีค่า

ของแผ่นดินได้ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการและพัฒนารูปแบบการให้บริการ	 โดยมีแนวคิด

การนำนวัตกรรมการจัดแสดงรูปแบบใหม่มาให้บริการประชาชน	 โดยไดพ้จิารณาถงึสภาพปญัหา

และวิธีการในการให้บริการประชาชนที่เข้าชมทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินว่ามีปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง	
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นวัตกรรมเพื่อยกระดับการทำงานสู่การบริการที่เป็นเลิศ

AugmentedRealityจุดเด่นของนวัตกรรม

 การยกระดบัการทำงานสูก่ารบรกิารทีเ่ปน็เลศิ	 เนน้การพฒันาปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาอปุสรรค

ในการทำงานทุกด้าน	 เช่น	 การลดระยะเวลาในการทำงาน	 การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ	

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	นำไปสู่การบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนผู้เข้าชมทรัพย์สินมีค่ามี

ความพงึพอใจสงูสดุ	กรมธนารกัษจ์งึไดก้ำหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันางานบรกิารในทกุภารกจิ	โดยมี

วัตถุประสงค์เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการพร้อมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมใน

การเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางในการจัดแสดง	 โดยได้ดำเนินโครงการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า

ของแผ่นดินด้วยระบบเสมือนจริงเสริมเพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการเข้าชม		

ดังนี้	

	 (1)	จัดแสดง	ณ	ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	และเหรียญกษาปณ์	

	 (2)	จัดแสดง	e	–	Museum	ทางเว็บไซต์	ซึ่งสามารถเข้าชมแบบทุกที่ทุกเวลา	

	 (3)	จัดแสดงแบบสัญจร	 (Travelling	Exhibition)	ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ต้องนำชิ้น

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินของจริงไปจัดแสดงโดยเฉพาะชิ้นทรัพย์สิน	ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

โดยจากการสร้าง	 Content	 ครั้งเดียวด้วยเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะ	 Augmented	 Reality	

Technology	ผา่นแผน่พบั	ประชาสมัพนัธส์ามารถบรูณาการนำไปใชเ้ผยแพรแ่ละจดัแสดงทรพัยส์นิ 

มีค่าของแผ่นดินได้ในทุกช่องทาง	

	 เป็นการนำเทคโนโลยี	Augmented	Reality	:	AR	ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ในประเทศไทย

ยังไม่มีการนำไปใช้กับพิพิธภัณฑ์ใด	 ๆ	 โดยส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะนำไปใช้ในด้านการตลาด	 เพื่อ

การขายสนิคา้และบรกิาร	 เหตุผลที่กรมธนารักษ์นำมาใช้เพื่อการจัดแสดงทรัพย์สินมคีา่ของแผน่ดนิ 

โดยพิจารณาจากข้อจำกัดในด้านต่าง	ๆ	ของกรมธนารักษ์	พร้อมทั้งศึกษาแนวโน้มของการใช้

เทคโนโลยขีองกลุม่ผูช้ม	 ทีจ่ะทำใหส้ามารถเขา้ถงึกลุม่ผูช้มไดห้ลากหลายโดยมุง่ถงึการทำงานเชงิรกุ	

ของกรมธนารักษ์ที่ให้บริการกลุ่มผู้ชมอย่างสะดวก	(ทุกที่ทุกเวลา)	ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจ

แต่ยังรวมถึงการเสนอภาพพร้อมคำบรรยายทรัพย์สินฯที่ง่ายต่อการรับรู้	 ผ่านการเล่าเรื่องที่ง่ายต่อ

การจดจำ	และเป็นการให้บริการที่ไม่หวังผลกำไร		แต่มุ่งเน้นเพื่อเผยแพร่หลักฐานทางโบราณคดีที่

ให้ทราบถึงอารยธรรมชั้นสูง	ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีของราชสำนักโบราณของไทย
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ระบบเสมือนจริง(AugmentedReality)

รูปแบบใหม่แห่งการเรียนรู้

นำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยเทคโนโลยี	 AR	 ความคาดหวังเพื่อ

การสร้างแรงจูงใจต่อกลุ่มเยาวชนไทย	

 กรมธนารักษ์ได้รับฟังความคิดเห็นและแต่งตั้งคณะทำงาน	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก	ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุน

ให้มีการเสริมสร้างนวัตกรรมการบริการใหม่ให้มีการบริการอย่างต่อเนื่อง	 การจัดแสดงทรัพย์สิน

มีค่าของแผ่นดินเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเยาวชน	 และประชาชนชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่

สนใจในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	ตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและสถานศึกษาต่างๆ	

ซึ่งนบัวา่เปน็การสรา้งภาพลกัษณใ์หมใ่หก้บัการบรกิารของภาครฐัในการใหบ้รกิารทีท่ำใหผู้เ้ขา้ชม

เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น	 อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานที่จะต้องใช้บุคลากร

โดยเปลี่ยนเป็นการรับฟังผ่านสื่อ	 6	 ภาษา	 ได้แก่	 ไทย	 อังกฤษ	 จีนกลาง	 เกาหลี	 เยอรมัน	 และ

ฝรั่งเศส	 ซึ่งทำให้ลดต้นทุนในการจัดจ้างบุคลากรประจำพิพิธภัณฑ์และปรับเปลี่ยนบุคลากรจาก

การทำหน้าที่บรรยายมาเป็นแนะนำการใช้เทคโนโลยี	
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		 การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาเพิ่มช่องทางในการจัดแสดงทำให้ผู้รับบริการและเยาวชน

สามารถศึกษาและเข้าถึงความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลามากยิ่งขึ้น	 ก่อให้เกิดความสนุกสนาน

ในการเรียนรู้	 พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่สามารถทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ

และเกิดความพึงพอใจสูงสุด	

 ประโยชน์จากระบบAugmentedReality

	 (1) สามารถทำให้ผู้เข้าชมรับรู้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เข้าชมได้เสมือนชมจาก

พิพิธภัณฑ์จริงโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่	

	 (2)		เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าชมผ่านทางอินเตอร์เน็ต	เช่น	เว็บไซต์การนำชมการจัด

แสดงออนไลน์	 (e–Museum)	 ทำให้มีประชาชนเข้าชมในระบบเพิ่มขึ้น	 ประมาณ	 80,000	

ถึง	100,000	คนต่อปี	

	 (3)	 ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชม	 โดยไม่มีมัคคุเทศก์นำสามารถเข้าใจและ

ทราบถึงเรื่องราวทรัพย์สินได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการแปลภาษาเพิ่มขึ้นจากภาษา

อังกฤษเป็น	6	ภาษา	

	 (4)		มีบริการเข้าชม	Virtual	Museum	ผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ทุกเวลา	

	 (5)		ช่องทางบนเว็บไซต์และเทคโนโลยีใหม่สามารถขยายบริการไปยังกลุ่มเยาวชนไทย		

	 (6)	 สามารถขยายช่องทางการให้บริการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าไปยังสำนักงานธนารักษ์

พื้นที่พร้อมทั้งลดจำนวนผู้นำชมทรัพย์สินมีค่าลดลงได้		



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555134

 “การพัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุกเพื่อประชาชนในพื้นที่

หา่งไกลโดยการออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎี ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์และออกใบอนญุาตขบัรถ โดยการพฒันาตอ่ยอดจากระบบ 

e-Exam นำระบบ Online และ Mobile การพมิพ์ใบอนญุาต มาใชร้ว่มกนั 

เพือ่การบรกิารเชงิรกุ” 

การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบ

ภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

และออกใบอนุญาตขับรถ(MobileE-exam)

การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ

กรมการขนส่งทางบก 

	 งานด้านใบอนุญาตขับรถ	 เป็นงานให้บริการที่กรมการขนส่งทางบกคำนึงถึงคุณภาพของ	

ผู้ได้รบัใบอนญุาตขบัรถและความสะดวกควบคูก่นัไป	 จงึไดพ้ฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารดา้นใบอนญุาต

ขับรถอย่างต่อเนื่อง	 โดยในการทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ	 ได้มีการปรับปรุง

จากการใช้กระดาษคำตอบมาเป็นการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-exam)	 แต่

การพัฒนาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการออกหน่วยบริการด้านใบอนุญาตขับรถแก่ประชาชนใน
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กระบวนงานเดิม..แม้มีหน่วยเคลื่อนที่แต่ประชาชนยังเสียเวลา

และค่าใช้จ่าย

ทอ้งถิ่นห่างไกล	 ไม่สามารถดำเนินการได้โดยเบ็ดเสร็จ	 เนื่องจากภายหลังจากผ่านขั้นตอนการ

อบรมความรูเ้กีย่วกบักฎหมายจราจร	 กฎหมายรถยนตแ์ละกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง	 มารยาทในการ

ขับรถ	 การขับรถอย่างปลอดภัยแล้ว	 ประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเดินทางไปทดสอบ

ภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	(E-exam)	ณ	สำนักงานของกรมการขนส่งทางบก	ไม่สามารถ

รับใบอนุญาตขับรถได้ในทันที	ณ	หน่วยบริการเคลื่อนที่	ทั้งยังต้องเสียเวลา	ค่าใช้จ่าย	เพื่อเดินทาง

มารับการทดสอบภาคทฤษฎี	และทดสอบขับรถ	ณ	สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกอีกด้วย	

	 ภายใต้ยุทธศาสตร์	 “การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ”	 กรม

การขนส่งทางบก	 จึงได้ดำเนินการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย	 Online	 เพื่อให้สามารถดำเนินการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 (E-exam)	 นอกสำนักงานได้	 โดยมีประสิทธิภาพและคุณภาพเช่นเดียวกับการ

ทดสอบภายในสำนกังาน	พรอ้มทัง้จดัหารถโมบายสำหรบัตดิตัง้อปุกรณค์อมพวิเตอรใ์ชเ้ปน็หอ้งทดสอบ

ภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถออกใบอนุญาตขับรถได้ทันที	 ณ	 หน่วยบริการเคลื่อนที่รถโมบาย	 เพื่อ

สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ทางราชการยิ่งขึ้น	

	 ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ	 ประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตจะ

ตอ้งยืน่คำขอพรอ้มหลักฐานเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและสายตา	เขา้รบัการอบรม 

จากนั้น	 ผู้ผ่านการอบรมจะต้องเดินทางไปที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเข้ารับการ

ทดสอบข้อเขียนภาคทฤษฎีระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-exam)	 ในวันถัดไป	 แล้วทดสอบขับรถเมื่อ

ผ่านการทดสอบดังกล่าวแล้ว	 เจ้าหน้าที่จะเก็บค่าธรรมเนียม	 ออกใบเสร็จรับเงิน	 และออกใบ

อนุญาตขับรถให้แก่ประชาชนผู้ยื่นขอ	

	 กระบวนงานเดิมดังกล่าวประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทดสอบ

ภาคทฤษฎี		(E-exam)		ที่สำนักงานของกรมการขนส่งทางบก	และไม่สามารถรับใบอนุญาตขับรถ

ได้	 ณ	 หน่วยบริการเคลื่อนที่	 ดังนั้น	 กรมการขนส่งทางบกจึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชน

ในท้องถิ่นห่างไกลได้รับความสะดวกและประหยัดในการขอรับใบอนุญาตขับรถภายใต้คุณภาพ

การให้บริการที่เท่าเทียมกันกับบริการภายในสำนักงาน		
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นวัตกรรมเพื่อความเสมอภาค

 ทำอยา่งไรใหส้ามารถออกหนว่ยใหบ้รกิารอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎจราจร	ความปลอดภยั

ในการใช้รถใช้ถนน	จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถและออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิน่หา่งไกลไดโ้ดยไมต่อ้งใหป้ระชาชนเดนิทางมาตดิตอ่ทีส่ำนกังาน	 ภายใตแ้นวคดิ	 “ประชาชน

ได้รับบริการด้วยความเสมอภาคในระดบัมาตรฐานเดยีวกนั”	 กรมการขนสง่ทางบกจงึไดด้ำเนนิการ

พัฒนาการให้บริการการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ	ดังนี้	

	 1. วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	 และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการนำระบบการ

เชือ่มโยงเครือ่งรบัสญัญาณ	 Online	 มาใชเ้ปน็ชอ่งทางเพือ่ใหส้ามารถดำเนนิการทดสอบภาคทฤษฎี

ในการขอรบัใบอนญุาตขบัรถ	 (E-exam)	 และการออกใบอนญุาตขบัรถแบบพลาสตกินอกสำนกังาน

ได้ทันที	

	 2.	 กำหนดคณุลกัษณะโปรแกรมคอมพวิเตอร์	 อปุกรณค์อมพวิเตอร	์ 	 เครือ่งพมิพ	์ 	 อปุกรณ์

ต่าง	 ๆ	 และตัวรถที่จะใช้เป็นห้องทดสอบ	 (E-exam)	 เคลื่อนที่	 โดยให้สามารถเก็บรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย	 มั่นคงแข็งแรง	 และใช้พื้นที่ภายในรถโมบายให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ประชาชนผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกมากที่สุด	

	 3.	วิเคราะห์จำนวนรถโมบาย	สำหรับใช้งานทั่วประเทศให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน	

โดยแบ่งกลุ่มสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็น	20	กลุ่ม	รับผิดชอบรถโมบายกลุ่มละ	1	คัน	และคัดเลือก

จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบตัวรถ	และจัดทำแผนการออกหน่วยของแต่ละกลุ่ม

จังหวัดเพื่อหมุนเวียนใช้งานรถโมบายได้ตามแผนงานตลอดทั้งปีเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม

หุ้นส่วน	

	 4.	ดำเนินการขอใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	

จำนวน	80,960,000	บาท	จัดหารถโมบายพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	

	 5.	 สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ	 (จำนวน	 20	 กลุ่ม)	 จัดทำแผนงานออกหน่วย

เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนด้านใบอนุญาตขับรถ	

	 6. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ	

เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป	
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ความพึงพอใจของประชาชนคือผลลัพธ์ของการพัฒนา

	 การพัฒนากระบวนงานด้านการออกใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกโดยใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรับเปลี่ยนรายการทดสอบภาคทฤษฎี	 (ข้อเขียน)	 จากรูปแบบใช้

กระดาษมาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-exam)	 มีข้อจำกัดทำให้การทดสอบภาคทฤษฎีต้อง

ดำเนนิการภายในสำนกังานเทา่นัน้	 ไมส่ามารถออกหนว่ยบรกิารเคลือ่นทีไ่ด	้ การพฒันานวตักรรม

การออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-exam)	 และการ

ออกใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่		(แบบพลาสติก)	จึงเป็นการแก้ไขปัญหา	อุดช่องว่าง	และ

สร้างช่องทางการเข้าถึงบริการด้านใบอนุญาตขับรถของกรมการขนส่งทางบกให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิน่หา่งไกลสามารถขอรบัใบอนญุาตขบัรถ	 ณ	 หนว่ยบรกิารเคลือ่นทีไ่ด	้ โดยใชร้ะบบเครอืขา่ย

เชื่อมโยงข้อมูลแบบ	 Online	 ด้วยระบบ	 Internet	 ADSL	 ความเร็วสูง	 มีระบบป้องกันความ

ปลอดภยัในการเกบ็ขอ้มลู	3	ระบบ	มกีารออกแบบตดิตัง้และจดัเกบ็อปุกรณต์า่ง	ๆ	ภายในรถโมบาย

อย่างมั่นคง	 แข็งแรง	 สวยงาม	 สะดวกต่อการใช้งาน	 และมีการวางแผนการใช้งานอย่างคุ้มค่า 

ทั้งเป็นห้องทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (E-exam)	 เคลื่อนที่	 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

และมาตรฐานเดียวกับห้องทดสอบภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ	 เป็นการพัฒนา	

การให้บริการอย่างต่อเนื่องของกรมการขนส่งทางบก	

	 ภายหลังจากการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการออกหน่วยรถโมบายบริการทดสอบ

ภาคทฤษฎีดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์และออกใบอนุญาตขับรถแล้ว	 ทำให้ปัญหาต่าง	 ๆ	หมดไป	

ประชาชนสามารถเดินทางมาขอรับใบอนุญาตขับรถ	ณ	หน่วยบริการเคลื่อนที่ทดสอบภาคทฤษฎี

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	(E-exam)	และทดสอบภาคปฏิบัติ		(สอบขับรถ)		และขอรับใบอนุญาต

ขับรถรูปแบบใหม่แบบพลาสติกได้	 ณ	 หน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรฐาน

เดียวกันกับการให้บริการ		ณ			สำนักงานขนส่ง		โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปติดต่อ	 ณ	 สำนักงานขนส่ง	 โดยเริ่มออกให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่	 16	 พฤษภาคม	 2552		

เป็นต้นมา	 จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ	 ปรากฏว่า	 มีความพึงพอใจ

สูงสุดร้อยละ	96.30		ซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ	คือ	

 1.	 ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลมีช่องทางเข้าถึงการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถของ

กรมการขนส่งทางบก		เป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการได้รับบริการจากภาครัฐ	

	 2.	 ประชาชนได้รับการอบรมเสริมความรู้ด้านกฎจราจร	 ความปลอดภัยในการใช้รถใช้

ถนน	 มารยาทในการขับรถและจิตสำนึกที่ดี	 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	
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	 3.		เพิ่มผลิตภาพของจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศแต่ยังคงรักษามาตรฐาน

ที่กำหนดไว้ได้	 โดยตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 ถึงเดือนมิถุนายน	 2555	 มีการออกหน่วยให้บริการ

จำนวน	2,535	ครั้ง	ออกใบอนุญาตขับรถจำนวน	486,760	ฉบับ	

 

	 “ประชาชนต้องเสียเวลามารับบริการหลายครั้ง	 มาวันเดียวไม่เสร็จ	 คนให้บริการ

อย่างเราก็เสียความรู้สึกว่า	เขาไม่ได้รับการบริการที่ดี	เขาไม่พอใจ	จึงพัฒนาการให้บริการให้

ประชาชนมีความสุขในการรับบริการจากเรามากขึ้น	แค่นี้เราก็พอใจแล้ว	”	
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 “การคดิคน้ Model การรกัษาใหก้บัผูป้ว่ยเฉพาะกลุม่ ซึง่ในประเทศไทย

ยงัมีการดำเนินการในลักษณะนี้น้อย และเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมให้มีการ

ดำเนินการ โดยการสร้างหลักสูตรฝึกผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัดโดยใช้

ระยะเวลา 12 สปัดาห ์ โดยเปน็การรวบรวมองคค์วามรูท้ีส่ะสมมานำมาใส่

ไว้ในหลกัสตูร ประกอบกบัมกีารประเมนิผลแบบรายบคุคล (Individual) 

ทัง้การประเมนิทกัษะของพอ่แม ่และพฒันาของเดก็ควบคูก่นัไป” 

หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติก

อายุไม่เกิน6ปีโดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต 

เด็กออทิสติก...เด็กที่อยู่ ในโลกของตัวเอง

	 “ปญัหาของพอ่แม	่ ไมว่า่ลกูจะเปน็อะไรสกัอยา่ง	 อะไรกช็า่งเถอะ	 เรารูว้า่เราจะตอ้งชว่ยลกู 

แต่ที่สำคัญคือเราไม่รู้จะช่วยอย่างไร..	 ลูกไม่สื่อสาร	 แต่ลูกทุกข์	 เขาเกรี้ยวกราดกับเรา	 ยิ่งโตความ

ต้องการยิ่งซับซ้อนขึ้น	แต่เขาบอกเราไม่ได้	 ใช้วิธีเกรี้ยวกราด	 เก็บตัวซึมเศร้า	 ไม่พูดกับเรา	 ไม่มอง

หน้าสบตา	 เราหันซ้ายขวา	 ทำไมลูกเราไม่เหมือนคนอื่น...	 ถ้าเกิดมีวิธีไหนช่วยลูก	 อะไรก็ได้	 มัน

เหมือนคนที่จมน้ำ	 อะไรที่ลอยมาก็คว้าไว้ก่อน	อย่างน้อยก็ช่วยประคับประคองให้เราผ่านช่วง

วิกฤติไปได้	 เวลาถึงที่สุดแล้ว	 มันไม่รู้ว่าทำอย่างไร”	 คำพูดของคุณแม่เด็กออทิสติกท่านหนึ่งที่อาจ

แทนความรูส้กึของครอบครวัเปน็	100	เปน็	1000	หรอือาจจะเปน็แสน	ๆ	ครอบครวัในประเทศไทย 

เมื่อความชุกของโรคในกลุ่มอาการออทิสติกเพิ่มขึ้นเป็น	1	:	100	ในปัจจุบัน....	แล้วเราจะทำ
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อย่างไรที่สามารถช่วยพวกเขาได้จำนวนมากและทันต่อจำนวนเด็กออทิสติกที่เพิ่มขึ้นทุกปี	 โดย

ยังไม่มอีะไรที่สามารถป้องกันได้นอกจากช่วยเหลือให้เร็วที่สุด	 สำหรับชาวยุวประสาทฯ	 แล้ว

นั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องการคำตอบ	

 จากสถติขิองโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ	์ ในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ 

เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	 กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร	์ ผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิาร	 ณ	 งานบรกิารผูป้ว่ยนอก

ประมาณร้อยละ	50	 เป็นโรคออทิซึม	 (Autism)	หรือเรียกเด็กกลุ่มที่มีพฤติกรรมจำเพาะเหล่านี้ว่า	

“เด็กออทิสติก”	ซึ่งมีความหมายว่า	“เด็กที่อยู่ในโลกของตัวเอง”	เนื่องจากมีความล่าช้าและความ

ผิดปกติทางพัฒนาการหลายด้าน	 คือ	 มีการสูญเสียปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 การสื่อความหมาย 

มีพฤติกรรม	ความสนใจ	และการกระทำซ้ำ	ๆ	เริ่มพบอาการก่อนอายุ	30	เดือน	และความผิดปกติ

ทางพฤตกิรรมทีพ่บนัน้	 เปน็ความผดิปกตทิีเ่ปรยีบเทยีบจากระดบัพฒันาการของเดก็ปกตใินวยัเดยีวกนั

เท่านั้น	

 เดมิพบอบุตักิารณข์องโรคนีค้อ่นขา้งตำ่	แตใ่นปจัจบุนัในหลาย	ๆ	ประเทศ	พบวา่อบุตักิารณ์

ของโรคนีเ้พิม่มากขึน้	(พ.ศ.	2553	อเมรกิา	รายงาน	1:	160,		พ.ศ.	2554		องักฤษ		รายงาน	1	:	100) 

สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาถึงอุบัติการณ์แต่ได้ทำการสำรวจความชุกของโรค	

(Prevalence	rate)	โดยใน	ปี	พ.ศ.	2547	กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการคัดกรอง

เด็กอายุ	 1-5	 ปี	 พบว่าประมาณร้อยละ	 0.1	 เป็นเด็กออทิสติก	 โรคนี้จัดว่าเป็นโรคที่มีผลกระทบ	

ทางเศรษฐกิจสูง	จากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา	พบว่า	ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของเด็ก

ออทสิตกินัน้มมีลูคา่สงูกวา่เดก็ปกตปิระมาณ	2-3	เทา่	ทัง้นีเ้นือ่งมาจากเดก็ทีป่ว่ยดว้ยภาวะออทสิตกิ

จะมีค่าใช้จ่ายในด้านยาและการตรวจดูแลสุขภาพที่นอกเหนือไปจากภาวะปกติ	 (2)	 เมื่อพิจารณา

ถึงคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทยแลว้พบวา่	ภาระคา่รกัษาชว่ยเหลอืเปน็รายจา่ยทีท่างครอบครวั

ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นประมาณ	25,000–50,000	บาทต่อปี	 และเมื่อกอปรกับอัตราการเกิดโรค

สูงขึน้เรือ่ย	ๆ	จงึนบัเปน็ปญัหาสำคญัทีจ่ำเปน็ตอ้งหาแนวทางการดแูลรกัษาทีเ่หมาะสมและลดภาระ

ค่ารักษาของครอบครัวและสถานบำบัด	
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นวัตกรรมหลักสูตรพัฒนาการบำบัด

สำหรับGoldenPeriodผู้ป่วยออทิสติก

	 จากสถิติของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	

มีผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นทุกปี	 ใน

ขณะที่บุคลากรจำนวนเท่าเดิม	 และจำนวนจิตแพทย์เด็ก

และวัยรุ่นมีไม่มากนัก	ทำให้มีผู้ป่วยสะสมและรอคิวบำบัด

นาน	จากขอ้มลูระยะเวลารอคอยในป	ี2550	นบัตัง้แตผู่ป้ว่ย

มารบับรกิารวนัแรก	 จนถงึเขา้รบัการบำบดัในคลนิกิสง่เสรมิ

พัฒนาการของโรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ	์ตอ้งรอควินาน	ระยะเวลารอคอย	1	ป	ี6	 เดอืน 

เช่น	มาพบแพทย์อายุ	3	ปี	จะได้รับการรักษา	(intervention)	เมื่ออายุเกือบ	5	ปี	ทำให้การบำบัด

เลยช่วง	golden	period	ของเด็กคือช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ	5	ปี	ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการ

มากที่สุด	 เด็กที่ไม่ได้รับการเรียนรู้	 ไม่ได้รับการสื่อสาร	การเชื่อมต่อของเซลล์จะน้อย	 (อีริค 

อาร	์แคนเดล	จติแพทยร์างวลัโนเบลป	ี2553)	สำหรบัเดก็ออทสิตกิแลว้หากเลยชว่งระยะเวลาดงักลา่ว  

การพยากรณ์โรค	(Prognosis)	ไม่ดี		

	 การสร้างโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการแบบกลุ่มโดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัดผู้ป่วยกลุ่ม

อาการออทิสติกอายุไม่เกิน	 6	 ปี	 (ก่อนวัยเรียน)	 เพื่อเน้นให้ผู้ปกครองมีความรู้และทักษะการฝึก

กิจกรรม	สามารถปรับพฤติกรรมและมีกำลังใจในการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง	โปรแกรมบำบัด

ดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาการสื่อสาร	ทักษะสังคม	การเล่น	การเรียนรู้	การช่วยเหลือตัวเอง	

และการควบคุมพฤติกรรม	 แนวทางการบำบัดโดยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการดูแล

และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้ปกครองเกิดทักษะในการฝึกเด็กและส่งเสริม

พัฒนาการได้เองที่บ้าน	 ได้รับการยอมรับว่าทำให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถส่งผู้ป่วย

กลับสู่สังคม	ลดค่าใช้จ่าย	และลดระยะเวลาการอยู่รักษาในโรงพยาบาลสั้นลง	สามารถลดภาระ

ค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ได้อีกมาก	

	 หลักสูตรพัฒนาการบำบัดผู้ป่วยออทิสติกอายุไม่เกิน	 6	 ปีโดยผู้ปกครองเป็นผู้ร่วมบำบัด	

เป็นนวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ที่ผ่านกระบวนการวิจัย	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง

มคีวามรู้และทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก สามารถประยุกต์

และพัฒนาวิธีการฝึกได้	 ภายในระยะเวลาของโปรแกรม	 12	 สัปดาห์	 (3	 เดือน)	 ส่งผลให้เด็ก

ออทิสตกิพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงและมีพัฒนาการดีขึ้นรอบด้าน	 (ทักษะสังคม	 การช่วย
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องค์ความรู้แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม

	 นวัตกรรมนี้	 เป็น	 Parent	 Mediated	 Program	 ที่ได้พัฒนารูปแบบจากองค์ความรู้ที่

สร้างและสะสมจากบุคลากรในโรงพยาบาลมากว่า	 40	 ปี	 โดย	 ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข	

ลิ่มศิลา	จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นที่ทำงานกับเด็ก	ๆ	ออทิสติกตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2510	และเป็นอดีต

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	(พ.ศ	2534-2541)	เป็นที่มาขององค์ความรู้และ

หลกัสตูรพฒันาการบำบดัผูป้ว่ยออทสิตกิอายไุมเ่กนิ	6	ป	ีโดยผูป้กครองเปน็ผูร้ว่มบำบดั	นวตักรรมนี้

มีความยดืหยุน่สงู	 สามารถประยกุตใ์ชก้บัเดก็ทีม่ปีญัหาพฒันาการลา่ชา้อืน่	 ๆ	 หรอืการฝกึแบบเดยีว 

และสามารถฝึกและช่วยเหลือเด็กเบื้องต้นได้โดยบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพเนื่องจากหลักสูตรถูก

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็ก	โดยอาศัยธรรมชาติของเด็กมาเป็นแนวคิด

ในการพัฒนาหลักสูตร	พัฒนาวิธีการจาก	Tacit	และ	Explicit	Knowledge	รวมถึงการส่งเสริมให้

บุคลากรระดบัผูช้ว่ยเหลอืคนไขส้ามารถปฏบิตัไิด	้หากไดร้บัการอบรมและฝกึทกัษะโดยใชคู้ม่อืประกอบ 

	 ทั้งนี้เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนในการฝึกส่งเสริมพัฒนาการผู้ป่วยและลดต้นทุน

บริการ	 ช่วยลดภาระการดูแลของประเทศในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษา	 รวมถึงการลดโอกาส

การเจ็บป่วยทางจิตเวช	 ไม่เป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ	 ทั้งการบำบัดรักษา	 และภาระการ

ดูแล		

	 อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวคงไม่หยุดอยู่แค่นี้	 โรงพยาบาลยุวประสาทฯ	

วางแผนที่จะขยายผลทั่วประเทศไปยังโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลจังหวัด	 ภายในปี	 2557	 และ

เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาค

แต่ละแห่ง	รวมถึงพัฒนาโปรแกรมให้ง่ายขึ้น	สำหรับโรงพยาบาลชุมชน	(รพช)	ประจำอำเภอ	โดย

มีเปา้หมายสำคญัคอื	ใหเ้ดก็ออทสิตกิสามารถเขา้ถงึบรกิารไดง้า่ย	สะดวก	ณ	สถานบรกิารใกลบ้า้น 

 

เหลือตัวเอง	 ทักษะทางภาษาและการสื่อความหมายเบื้องต้น	 พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

และมัดใหญ่)	 สร้างทัศนคติ/ความรู้/ทักษะ	 และเสริมสร้างพลังใจให้แก่ผู้ปกครอง	 โดยเน้นหลัก

พรหมวิหารสี่	(เมตตา	กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา)	เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนในการฝึก		
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 “การคดิคน้นวตักรรมแบบองคร์วมทัง้ในสว่นของเครือ่งมอื ไดแ้ก ่

แบบประเมนิ 2Q และ 9Q และกระบวนการเฝา้ระวงัโรคซมึเศรา้ โดยใช้

เครอืขา่ยในการเขา้ถงึประชาชน ซึง่เปน็การดำเนนิการเชงิรกุในการเขา้ถงึ

กลุม่ผูม้คีวามเสีย่งหรอืผูป้ว่ยใหเ้ขา้ถงึบรกิาร ไดร้บัการบำบดัรกัษาตลอด

จนตดิตามประเมนิผล นอกจากนี ้แบบประเมนิยงัมกีารจดัทำเปน็ 3 ภาษา 

ไดแ้ก ่ ภาษากลาง อสีาน ใต ้ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยในแตล่ะทอ้งถิน่สามารถเขา้ใจ

คำถามไดด้ขีึน้” 

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  กรมสุขภาพจิต 

 โรคซึมเศร้า ภัยเงียบด้านสุขภาพ !! โรคซึมเศร้า ไม่ใช่อารมณ์เบื่อเซ็ง ท้อแท้ หดหู่

เศร้า เหงา ทั่วไป ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน แต่เป็นโรคของสมองที่เกิดความบกพร่องของ

สารสื่อประสาท อาการที่สำคัญคือ มีอารมณ์เศร้าท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างรุนแรงเกิดขึ้น

ตลอดวันติดต่อกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ร่วมกับเบื่อหน่าย หมดความสนใจในการงานหรือ

กิจกรรมที่ทำอย่างมาก หากไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง จะคงอยู่นานเป็นเดือน

เรื้อรังเป็นปี และกลับซ้ำได้บ่อย และหากมีอาการรุนแรงก็จะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย

สำเร็จที่มีมากกว่าคนทั่วไปถึง20เท่าและคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ถึง1.5ล้านคนแต่มี

ผู้ปว่ยโรคซึมเศร้า100คนได้รับการวินิจฉัยและรักษาไม่ถึง4คน

 

โรคซึมเศร้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคต

	 จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก	 ในปี	 2542	 โรคซึมเศร้าจะทำให้ประชากรโลก

สูญเสียสุขภาวะมากเป็นอันดับ	4	เมื่อเทียบกับความเจ็บป่วยทุกโรคที่เกิดกับคน	และคาดการณ์ว่า	

ในป	ี 2563	 โรคซมึเศรา้จะกอ่ใหเ้กดิความสญูเสยีดา้นสขุภาพของประชากรโลกเปน็เทา่ตวัอนัดบั	 2 

รองจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด	และปญัหาและอปุสรรคในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคซมึเศรา้
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ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

	 จากปัญหาดังกล่าว	 กรมสุขภาพจิต	 โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านโรคซึมเศร้า	 จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรและทีมงาน	ได้วิจัยและพัฒนา

ระบบบรกิารทีเ่ชือ่มโยงระบบบรกิารในทกุหนว่ยบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ประเทศคอื	“ระบบดแูลเฝา้ระวงั

โรคซึมเศร้าระดับจังหวัด”	ที่เป็นนวัตกรรมด้านการบริการมีกระบวนการที่ประกอบด้วยนวัตกรรม

การค้นหา	 “แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย	 2Q”	 นวัตกรรมการประเมินอาการโรคซึมเศร้าเพื่อ

ประกอบการวินิจฉัยโรค	 และการรักษา	 คือ	 “แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย	 9Q”	 นวัตกรรมการ

จัดการโรคซึมเศร้าที่จะทำให้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น	 คือ	 “แนวทางการจัดการ

โรคซมึเศรา้สำหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปในสถานบรกิารระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมิู	(CPG-MDD-GP)” 

มีนวตักรรมการรายงานและประเมนิผล	 คอื	 “โปรแกรมระบบสารสนเทศการดแูลเฝา้ระวงัโรคซมึเศรา้

ระดับจังหวัด”	 เป็นนวัตกรรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของคนไทยทั้งประเทศในรปูแบบของ 

web	application	โดยมีเป้าหมายหลักคือ	เพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	โดยการ

ลดอคตใินเรือ่งโรคซมึเศรา้ในบคุลากรสาธารณสขุและประชาชนทัว่ไป	 ลดการเกดิโรคในผูท้ีเ่สีย่งโดยการ

ค้นหาและส่งเสริมป้องกัน	ลดระยะเวลาและความรุนแรงของอาการซึมเศร้า	ป้องกันผลแทรกซ้อน

ที่จะเกิดจากโรคซึมเศร้า	 เช่น	การฆ่าตัวตาย	และป้องกันการกลับซ้ำและการกลับเป็นใหม่ของโรค	

ส่งผลทำให้ความสูญเสียที่เกิดจากโรคซึมเศร้าลดลง	

ของไทยที่ผ่านมา	คือ	ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนักรู้	ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่า	อาการ

ซึมเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแล้วก็หายเอง	 และบางส่วนคิดว่า	 เป็นบ้าวิกลจริตจึงมีความรังเกียจ	

เมื่อเจ็บป่วยก็จะปฏิเสธการรักษา	 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในโรงพยาบาลทุกระดับไม่ม่ันใจในการ

วินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยยาต้านเศร้า	 ระบบการรักษามีข้อจำกัดของการดูแลรักษาด้วยยา	

ส่วนการช่วยเหลือทางสังคมจิตใจซึ่งเป็นวิธีรักษาที่สำคัญ	 เช่น	 จิตบำบัด	 ยังมีน้อยมาก	 เนื่องจาก

ขาดทั้งผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้	 ขาดเทคโนโลยีและแนวทางการส่งเสริมป้องกันโรคซึมเศร้าที่มี

ประสิทธิภาพ	 ง่ายและสะดวกใช้	 การค้นหาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทำในหลายพื้นที่แต่ไม่เข้มข้น	 และ

ไม่เชื่อมโยงกับระบบการดูแลรักษาในสถานบริการสาธารณสุข	 ยังไม่มีระบบติดตามเฝ้าระวังการ

กลับเป็นซ้ำของโรคที่มีประสิทธิผล	 ในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและ

ระดับจังหวัดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าเป็นอันดับรองจากโรคทางกายอื่น	ๆ		

 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555146

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

	 ด้วยระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า	 ส่งผลให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า

ที่ครอบคลมุทกุมติอิยา่งเปน็ระบบครัง้แรกของประเทศไทย	 พฒันาจากพืน้ฐานทีส่อดคลอ้งกบับรบิท

วัฒนธรรมทอ้งถิน่	กจิกรรมจะเริม่จากอาสาสมคัรสาธารณสขุในชมุชนคน้หาและใหก้ารดแูลชว่ยเหลอื

เชื่อมโยงถึงสถานการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและตติยภูมิ	

 

นวัตกรรมแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย2คำถาม(2Q)
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นวัตกรรมแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย9คำถาม(9Q)

	 ระบบจะเริม่จากการคน้หาผูท้ีม่แีนวโนม้จะปว่ยเปน็โรคซมึเศรา้	 ดว้ยการคดักรองในประชาชน

ทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง	“2Q”	เป็นเครื่องมือคัดกรองที่ง่าย	สามารถดำเนินการได้โดย	อสม.	พยาบาล

ในทุกระดับ	 หลังจากได้ผลคัดกรองก็แจ้งผลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดกรองและให้สุขภาพจิตศึกษาเรื่อง

โรคซึมเศร้าต่อไป	

	 การประเมินอาการโรคซึมเศร้า	เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค	และการรักษา	ผู้ที่มีแนวโน้ม

ที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้า	 จะได้รับการประเมินด้วย	 “9Q”	 ซึ่งจะสามารถจำแนกความรุนแรงของ

อาการโรคซึมเศร้าโดยการรวมคะแนน	 แบ่งออกเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 น้อย	 ปานกลาง	 และรุนแรง	

แล้วแพทย์จะให้การช่วยเหลือรักษาที่สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของโรคตามแนวทาง

การจัดการโรคซึมเศร้า	
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นวัตกรรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติ

ระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิิ

นวัตกรรมโปรแกรมระบบสารสนเทศการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด

	 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า	 คือ	

“แพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปไมม่ัน่ใจในการวนิจิฉยัโรคซมึเศรา้ 

และการบาบัดรักษาด้วยยา”	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นแนวทาง

สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	 ได้ประกอบด้วยการ

วินิจฉัยโรค	 จำแนกระดับความรุนแรง	 และการรักษา

ดว้ยยา	จงึไดจ้ดัทำ	“CPG-MDD-GP”	ขึน้	ซึง่ลดระยะเวลา

การสัมภาษณ์ประวัติ	 ตรวจสภาพจิต	 วินิจฉัยโรคของ

แพทย์	จากเวลาประมาณ	20-45	นาที	 เป็น	3-5	นาที	

และทำให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ	3.7	เป็น	25.94 

	 เป็นนวัตกรรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

ของคนไทยทัง้ประเทศในรปูแบบของ	web	application 

ที่บันทึกข้อมูลการค้นหาผู้ป่วย	 การประเมินอาการ	

การบำบัดรักษา	 ดูแลช่วยเหลือ	 เฝ้าระวัง	 และป้องกัน

การกลบัเปน็ซำ้	 ทีเ่ชือ่มโยงกบัสถานบรกิารสขุภาพทกุแหง่

ของประเทศ 
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 ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ลดขั้นตอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้มีเครื่องมือแนวทางในการจัดการกับโรคซึมเศร้าที่ง่าย

สอดคล้องกับบริบทของผู้ใช้ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป	 จำนวน	

1,844	 คน	 พยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข	 จานวน	 21,210	 คน	 และอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจำหมู่บ้าน	 (อสม.)	 จานวน	24,309	คน	และมีความพึงพอในระดับสูง	 ร้อยละ	92.3	ผู้ป่วย

และประชาชนทัว่ไป	จำนวนกวา่	7	ลา้นคน	ไดร้บัการคน้หาคดักรอง	ดแูลรกัษา	และมคีวามพงึพอใจ

ในระดับสูงร้อยละ	 89.8	 และหากให้การบริการตามระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้ามีความคุ้มค่า	

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจาก	14,381	บาท/ราย	เป็น	930	บาท/ราย	

 ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา

และเป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติ และผู้ใช้ที่สอดคล้องกับบริบท

ง่ายสำหรบัพืน้ที่ ซึง่ในระบบบรกิารสขุภาพจติยงัไมเ่คยมกีารดำเนนิการมากอ่นของประเทศไทย 

และทีส่าคญัทาให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง	ผู้ที่มีแนวโน้มจะเปน็โรคซมึเศรา้ไดร้บัการสง่เสรมิ

ป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและเข้าใจความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรคซึมเศร้า	ผู้ที่มีอาการ

ซึมเศร้า	 และผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลช่วยเหลืองให้หาย/ทุเลา	 ติดตามเฝ้าระวังป้องกัน

การกลับเป็นซ้ำจากบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั่วทุกภาค	 และสามารถลดต้นทุนค่าใช้

จ่ายในการบริการลงเกือบ	7	เท่า	และเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

นวัตกรรมแห่งความสุข
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 “การพัฒนาตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ในรูปแบบตลาด

อเิลก็ทรอนกิส ์ (Electronic Market) ดา้นธรุกจิการเงนิระหวา่งสหกรณ์

ผา่นเครอืขา่ย Internet แบบ real time เพือ่คลีค่ลายปญัหาการเขา้ถงึ

แหลง่เงนิทนุอนัพงึประสงคข์องขบวนการสหกรณแ์ละแกป้ญัหาเงนิลน้และ

เงนิขาดดว้ยการจบัคูเ่จรจาในตลาด e-Market ซึง่ CO-OP REPO Market 

เปน็ตลาดอเิลก็ทรอนกิสแ์หง่แรกและแหง่เดยีวของขบวนการสหกรณ์ไทย 

ที่เป็นเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางให้สหกรณ์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและได้รับ

ประโยชนท์ัง้ 2 ฝา่ย ทัง้ในแงก่ารไดร้บัเงนิทนุไปชว่ยเหลอืสมาชกิและความ

เอื้ออาทรระหว่างสหกรณ์และด้วยการที่สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการต้อง

เป็นสหกรณ์ผ่านมาตรฐานที่กำหนดจึงเป็นการสร้างมาตรฐานของ

สหกรณ์ในทางออ้ม” 

CO-OPREPOMarket

ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์



ตลาดสินเชื่อกลางศูนย์กลางเงินทุนของประชาชน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

	 ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์	คือ	นวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการ

สภาพคล่องทางการเงินระหว่างสหกรณ์	 ซึ่งจะช่วยขจัดปญัหาการไมส่ามารถพบกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็

และกว้างขวางระหว่างสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินกับสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกิน

เพื่อเติมเต็มสภาพคล่องทางการเงินด้วยหลักการสหกรณ์ในเรื่องการช่วยเหลือตนเองและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายผ่าน	 Cyber	 Market	 ที่เรียกว่า				

CO-OP	REPO	Market	(Cooperative	Re-Preservation	Open	Market)	
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CO-OPREPOMarket

ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์



	 การจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญเสมือนลมหายใจ

ของธุรกิจ	 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจภาคประชาชนที่ต้องจัดการสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการ

ดำเนนิธรุกจิเชน่เดยีวกนั	 หากแตว่า่ในขบวนการสหกรณท์ีม่จีำนวนกวา่	 10,000	 แหง่ประกอบไปดว้ย

สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินและสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	 

	 ป	ี 2553	 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน	 สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินต้องบริหารเงินส่วนเกิน			

เพื่อสร้างรายได้ในหลากหลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งบางครั้งอาจจะส่งผลเสียต่อสหกรณ์					

เช่นในกรณีของแชร์ล๊อตเตอรี่	หรือกรณีตั๋วปุ๋ย	เป็นต้น	ในขณะเดียวกันสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่อง				

ทางการเงินในการดำเนินธุรกิจก็ต้องเสาะหาแหล่งเงินกู้ต่าง	ๆ	มาเพื่อเสริมสภาพคล่อง	โดย

ในปี	2554	จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ	90	มีสภาพคล่องส่วนเกิน	 เป็นจำนวนเงิน	

246,495	 ล้านบาท	 ซึ่งต้องพยายามบริหารเงินส่วนเกินเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอกับต้นทุน 

แตใ่นทางตรงกันข้ามยังมีจำนวนสหกรณ์อีกร้อยละ	10	ที่ขาดสภาพคล่องไม่เพียงพอต่อการ

ดำเนินธุรกิจ	จำนวนเงิน	73,458	ล้านบาท	แต่โอกาสที่สหกรณ์ทั้ง	2	กลุ่มจะพบกันเพื่อเติมเต็ม

ความต้องการระหว่างกันให้สมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องยาก		

	 ทั้งนี้เพราะขบวนการสหกรณ์ขาดศูนย์กลางในการประสานการเชื่อมโยงเพื่อเติมเต็ม

สภาพคล่องทางการเงินระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน	 ขาดศูนย์กลางเชื่อมโยงระหวา่งสหกรณท์ีม่สีภาพ

คล่องส่วนเกินความต้องการให้เงินกู้	 ได้พบเพื่อจับคู่กับสหกรณ์ที่มีศักยภาพและประสงค์จะกู้เงิน

เพื่อเสริมสภาพคล่อง	 จึงเป็นเหตุให้ทั้งคู่ต่างเสียโอกาสที่ดีในการพึ่งพาสภาพคล่องทางการเงิน

ระหว่างสหกรณ์	 เพราะการพบกันระหว่างสหกรณ์ผู้กู้ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน	 กับสหกรณ์

ผู้ให้กูท้ี่มีสภาพคล่องส่วนเกินในขบวนการสหกรณ์นั้นต้องใช้เวลา	 อีกทั้งความคุ้นเคยเฉพาะตัว	

ซึ่งจำกัดอยู่ในวงแคบ	โดยอาศัยคำแนะนำหรือการบอกต่อระหว่างสหกรณ์ที่รู้จักเท่านั้น	ซึ่งยาก

ที่จะพบกันอย่างกว้างขวาง	ส่งผลให้สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินไม่สามารถช่วยเหลือสหกรณ์

ที่ขาดสภาพคล่อง	 ได้อย่างทั่วถึง	 จึงต้องนำสภาพคล่องส่วนเกินไปลงทุนที่ไม่เหมาะสม	 ทำให้

ส่งผลเสียต่อสหกรณ์	

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ

สร้างตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการประสานการพบปะเพื่อบริหาร

สภาพคล่องทางการเงินด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	สู่การเชื่อมโยงเพื่อเติมเต็มสภาพคล่อง

ทางการเงินระหว่างสหกรณ์	 ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นส่วนราชการท่ีมีขบวนการ

สหกรณท์ีใ่หค้วามนา่เชือ่ถอื	 และมีความพร้อมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในฐานะทีเ่ปน็ศนูยข์อ้มลูทางการ

เงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้นมีข้อมูลทางการเงินที่ละเอียด	 หลากหลายครอบคลุมทุก	

Segments	ทีส่ามารถนำไปปรบัใชก้บัทกุมติทิางการเงนิและเศรษฐทรรศนไ์ดเ้ปน็อยา่งด	ีประกอบกับ
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มีนวัตกรรมเครื่องมือวิเคราะห์และวัดผลทางการบริหารการเงินของสหกรณ์ที่มีประสิทธิผล 

กรมตรวจบญัชสีหกรณจ์งึมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะนำทกุองคป์ระกอบมาประยกุตใ์ชใ้นการดำเนนิการ

ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์	 ทำหน้าที่เป็นคนกลางที่จะสร้างความเชื่อมั่น	 หรือความมั่นใจ

ให้แก่สมาชิกตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์ในการแสวงหาสินเชื่อที่สะดวก	รวดเร็ว	 เป็นธรรม	

สู่การทำธุรกรรมร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

นวัตกรรมเทคโนโลยี“CO-OPREPOMarket

ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์”

	 การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์	 คือ	 หลักสหกรณ์สากล

ข้อที่	6	ที่กล่าวถึงการร่วมมือระหว่างสหกรณ์	(Cooperation	among	Cooperatives)	ทั้งหลาย

ทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่น	 ระดับชาติ	 ระดับภูมิภาค	 และระดับนานาชาติ	 เพื่อให้บริการแก่

สมาชิกและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด	 จึงเป็นเป้าหมายของการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยี	 “CO-OP	

REPO	 Market	 ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์”	 โดยการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์เชิงพึ่งพา

ในการแกป้ญัหา	 การเชือ่มโยงสภาพคลอ่งทางการเงนิระหวา่งสหกรณไ์ดอ้ยา่งกวา้งขวางและเปน็ระบบ

ที่สมบูรณ์แบบ	สะดวก	รวดเร็ว	ทันสถานการณ์	ประหยัดเวลา	และค่าใช้จ่าย			

	 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี	 “CO-OP	 REPO	 Market	 ตลาดสินเชื่อกลางระหว่าง

สหกรณ์”	เป็นผลสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง	ๆ	ได้แก่	คณะกรรมและอนุกรรมการ

ตลาดสนิเชือ่กลางระหวา่งสหกรณ	์ สหกรณต์น้แบบรบัเชญิ	 และสหกรณน์ำรอ่ง	 โดยใชก้ระบวนการ

ประชุมสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาสหกรณ์

ต้นแบบและสหกรณ์นำร่อง	ได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาเติมเต็ม

แนวคิดในการประสานการเชื่อมโยงเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินระหว่างสหกรณ์ให้เป็นตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ในโลกไซเบอร์	 (Cyber	 worlds)	 ที่ผสมผสานความจริงและสารสนเทศระหว่าง

สหกรณ์ขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน	 ซึ่งได้กำหนดขั้นตอน

การดำเนินงาน	3	ขั้นตอน	ดังนี้	

	 1.	STAGE	I	:	CLUSTER	NOMINATION	NETWORK	

	 เป็นระยะแรกเริ่ม	 โดยจัดทำเชื่อมโยงเครือข่าย	 เฉพาะสมาชิกรับเชิญในกลุ่มเป้าหมาย			

ที่มีศักยภาพในการจะช่วยผลักดันโครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
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ความโดดเด่นของนวัตกรรม“CO-OPREPOMarket”

	 นวัตกรรมเทคโนโลยี	“CO-OP	REPO	Market	ตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์นี้	 ได้

ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจน	 เพื่อคลี่คลายปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 เพื่อเกื้อกูลสภาพคล่อง			

ทางการเงิน	 และเพื่อสนองแนวคิดการพัฒนาสหกรณ์เชิงพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง

สหกรณ์	 ในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงิน	 โดยมีจุดเด่นของนวัตกรรมด้วยการนำ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่เป็น

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในโลกไซเบอร์	(Cyber	worlds)	ที่มีความโดดเด่น	ดังนี้	

 1.สะดวกรวดเร็ว	ตอบสนองความต้องการ	 ในการรักษาสภาพคล่องให้เหมาะสมกับ

การดำเนนิงานทัง้สว่นเกนิและสว่นขาดไดอ้ยา่งรวดเรว็	ชว่ยคลีค่ลายความยากในการพบกนัระหวา่ง

สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องส่วนเกินกับสหกรณ์	 ที่ขาดสภาพคล่อง	 สู่ความง่ายในการพบกันง่ายขึ้น	

ด้วยเงือ่นไขที่สอดคล้องกัน	 ส่งผลให้สหกรณ์สามารถเสริมสภาพคล่องด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในขบวนการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กว้างขวางและทั่วถึง	

 2. มีมาตรฐาน	 ตามที่นายทะเบียนตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์กำหนด	 และ

ควบคมุดแูล	 เปน็การสรา้งมาตรฐานอยา่งมสีว่นรว่มกบัผูป้ฏบิตังิานทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ	์     

ในการกำหนดและออกแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานเพื่อการยอมรับในมาตรฐาน	

 3.แม่นตรง	ด้วยการจับคู่สินเชื่อตามข้อเสนอ	(วงเงิน	ดอกเบี้ย	ระยะเวลา)	ของสองฝ่าย	

(ผู้ขอกู้และผู้ให้กู้)	 ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างแม่นยำ	 รวมทั้ง	 สร้างภาพลักษณ์	 โลโก้

สัญญลักษณ์ภาพของตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์	 CO-OP	 REPO	 Market	 ที่โดดเด่น

กระตุ้นเร่งเร้าให้เกิดเอกลักษณ์ในความร่วมมือรวมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนรากฐานการ

ดำเนินงานในรูปของสหกรณ์	 ในการบริหารจัดสภาพคล่องทางการเงินด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในระหว่างขบวนการสหกรณ์	ได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	แม่นยำ	และเห็นผลเป็นรูปธรรม	

	 2.	STAGE	II	:	NATION-WIDE	NETWORK	

	 เป็นระยะของการพัฒนางานสู่ระดับประเทศโดยจะมีการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่

สนใจ	ทั่วประเทศ	พร้อมทั้งจัดทำระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน	

	 3.	STAGE	III	:	INTERNATION	NETWORK	

	 เป็นระยะของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อทำธุรกรรมระหว่างกันอันเป็นการ

รองรบัการเขา้สูป่สีากลแหง่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	 2558	 (Asian	 Economic	 Community 

2015)	
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 4.ครบถ้วนด้วยบริการต่าง	 ๆ	ที่ตลาดจัดไว้บริการ	 เช่น	 แจ้งเตือนวันครบกำหนด	

บริการอัตราดอกเบี้ยประจำวัน	บริการจัดชั้นสหกรณ์ด้วยสถาบันจัดชั้นสหกรณ์	(CO-OP	Credit	

Rating	 Agency)	 และบริการข้อมูลสินเชื่อสหกรณ์ด้วยสถาบันสินเชื่อสหกรณ์	 (CO-OP	 Credit	

Bureau)	

 5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ	 ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

จับคู่สภาพคล่องทางการเงินทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 ด้วยการมอบภารกิจทั้ง	 5	 ขั้นตอน	 (1.	 Electronic	

Market	 2.	 Information	 Market	 Center	 3.	 Match	 Maker	 4.	 CO-OP	 Credit	 Rating	

Agency	 และ	 5.	 CO-OP	 Credit	 Bureau)	 ให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	 Internet	

ดำเนินการแทน		

 6. ปฏิบัติได้จริง เพียงปลายนิ้วสัมผัส	 เป็นการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	

Internet	 มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ	 ในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ในการบริหาร

สภาพคล่องทางการเงินด้วยตลาดสินเชื่อกลางระหว่างสหกรณ์	CO-OP	REPO	Market		
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 “ปัจจุบันมีการขอคืนและขอยกเว้นภาษีน้ำมันส่งออกจำนวนเพิ่ม

มากขึน้ทกุๆ ป ี และมชีอ่งทางขนสง่ออกนอกประเทศเพิม่ขึน้สง่ผลใหก้รม

สรรพสามิตต้องพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้งานเพื่อให้ทันต่อการ

ตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิด...การพัฒนาระบบควบคุมและ

ติดตามการขนส่งน้ำมันทางบกออกนอกราชอาณาจักรโดยนำอุปกรณ์

อเิล็กทรอนกิสแ์ละระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย ระบบตดิตามยานพาหนะ

ผา่นดาวเทยีม GPS อปุกรณ ์ Seal Electronic ระบบการสือ่สารไรส้าย

ดว้ยคลืน่วทิยรุะบบการแสดงตนดว้ย RFID ระบบการชัง่นำ้หนกัรถบรรทกุ 

และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินการติดตามรถขนส่ง

นำ้มนัตัง้แตต่น้ทางจนถงึปลายทาง ถอืเปน็การปรบักระบวนการโดยใชร้ะบบ

แทนคนซึง่สามารถควบคมุประสทิธภิาพการรัว่ไหลของนำ้มนั และตดิตาม

เพือ่ปอ้งกนัการลกัลอบกระทำผดิ ได ้100%” 

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุม

และติดตามการขนส่งน้ำมันทางบก

จากจุดเริ่มต้น...การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับปิ โตรเลียม

สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต 

	 ตามมตคิณะรฐัมนตรไีดม้อบหมายใหก้รมสรรพสามติเปน็ศนูยก์ลางการกระทำผดิเกีย่วกบั

ปิโตรเลียม	โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ได้	กรมสรรพสามิตจึงได้พัฒนา

เทคโนโลยอีนัทนัสมยันำเขา้มาใช	้ ในการตรวจสอบปอ้งกนัและปราบปราม	 และไดด้ำเนนิการจดัตัง้

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม	 กรมสรรพสามิต	 เพื่อควบคุม	 ตรวจสอบ	 และป้องกันการ

กระทำผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	ประกอบกับภารกิจที่สำคัญของกรมสรรพสามิต	คือการจัดเก็บภาษี

จากสินค้าและบริการบางประเภทที่รัฐเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่ผู้บริโภคจะต้องรับภาระภาษี

ในอัตราที่สูงกว่าสินค้าและบริการทั่วไปเพื่อนำมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 ดังนั้น	 สินค้า
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ต้นตอของปัญหา

ก้าวสู่นวัตกรรมใหม่

	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร	(น้ำมัน)	

	 -		ระบบควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันไม่รัดกุมเพียงพอ	

 -	 ขาดการติดตามระหว่างการขนส่งน้ำมันทางบกออกนอกราชอาณาจักรเป็นช่องว่าง

ให้เกิดการลักลอบถ่ายเทน้ำมันเพื่อนำไปขายในราชอาณาจักร	

	 -	 ขั้นตอน	 และระยะเวลาการขอคืนภาษี	 ทำใหผู้ป้ระกอบการไมส่ะดวกในการประกอบ

กิจการ	

สรรพสามติทีต่อ้งเสียภาษีมีมากมายหลายประเภท	รวมถงึนำ้มนัเชือ้เพลงิมจีำนวนมากทีเ่ปน็ภาษหีลกั

ในการการจัดเก็บภาษี	 ซึ่งการนำน้ำมันส่งออกนอกประเทศจะขอคืนและยกเว้นภาษีสรรพสามติได้		

และปจัจบุนัมกีารขอคืนและขอยกเว้นภาษีน้ำมันส่งออกจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก	ๆ	ปี	และมชีอ่งทาง

ขนส่งออกนอกประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้กรมสรรพสามิตต้องพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้งาน

เพื่อให้ทันต่อการตรวจสอบและป้องกันการกระทำผิด	 เช่น	 ระบบติดตามรถขนส่งน้ำมันทางบก	

(GPS)	 ระบบเครือ่งชัง่นำ้หนกัเครอืขา่ย	 ระบบซลีลอ์เิลก็ทรอนกิส	์ และระบบคลืน่ความถีว่ิทยุ	 (RFID)	

เปน็ต้น	โดยนำระบบต่าง	ๆ	มาบูรณาการใช้งานรวมกันเพื่อตรวจสอบ	ป้องกัน	และปราบปราม

การกระทำผดิกฎหมายสรรพสามติ	 พรอ้มทัง้มขีอ้มลูหลกัฐานทีจ่ะคนืและยกเวน้ภาษใีหแ้กผู่ป้ระกอบการ

ได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	จึงเป็นที่มาของ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมและติดตาม

การขนส่งน้ำมันทางบกกรมสรรพสามิต 

 

	 “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมและติดตามการขนส่งน้ำมันทางบกของ

กรมสรรพสามิต”	ประกอบไปด้วย	3	ส่วนใหญ่	ดังนี้	

1.โรงกลั่นน้ำมัน  

	 มีขั้นตอนในการตรวจสอบการขนส่งน้ำมันทางบกออกนอกราชอาณาจักรต้นทาง	ดังนี้	

 -  มีการเก็บภาพทะเบียนรถจากกล้องวงจรปิดทำให้ทราบถึงรถที่เข้าไปรับน้ำมัน	

 -  มีการติดตั้งระบบ	GPS	เพื่อระบุตำแหน่งพิกัดของรถ	
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2.ระหว่างการขนส่ง

	 มีการติดตามรถขนส่งเมื่อมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยโดยระบบอุปกรณ์จะส่งข้อมูลมายัง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต	 เพื่อป้องกันการลักลอบหรือการถ่ายเท

น้ำมัน	เช่นในกรณี	

	 -	การดับเครื่องยนต์หรือจอดรถยนต์เป็นเวลานาน	

							 -	การปลดล็อคซีลอิเล็คทรอนิกส์	

							 -	การขับรถออกนอกเส้นทาง	

	 -	มีการบันทึกข้อมูลลง	Tag	RFID	ซึ่งเป็นข้อมูลของการขนส่งน้ำมันเพื่อใช้ตรวจสอบยัง

จุดปลายทาง	 มีการติดซีลอิเล็คทรอนิกส์	 (นวัตกรรมใหม่)	 เพื่อตรวจสอบการปิด/เปิดวาล์วและ

ฝาถังน้ำมันซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและรายงานผลไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามกรมสรรพสามิตได้ทันที	
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3.ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิต(ปลายทาง)

	 -	 มกีารเกบ็ภาพทะเบยีนรถจากกลอ้งวงจรปดิทำใหท้ราบถงึรถทีเ่ขา้ศนูยต์รวจสอบสนิคา้

กรมสรรพสามิต	

	 -	 มีการอ่านคา่จาก	 Tag	 RFID	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่บันทึกจากต้นทางเปรียบเทียบกับน้ำหนัก

จากเครื่องชั่ง	ที่อ่าน	ณ	ปลายทาง	เพี่อตรวจสอบความผิดปกติ	

	 -		มีการตรวจสภาพซีลอิเล็คทรอนิกส์	

	 -	 มีการบันทึกและส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัตกิารปอ้งกนัและปราบปรามกรมสรรพสามิต

และตรวจปล่อย	 รถน้ำมันเพื่อส่งน้ำมันออกนอกราชอาณาจักร	 เมื่อรถน้ำมันกลับเข้ามาใน

ราชอาณาจักรต้องเข้าชั่งน้ำหนัก	 ณ	 ศูนย์ตรวจสอบสินค้ากรมสรรพสามิตและบันทึกข้อมูลเพื่อ

ส่งกลับมายังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิตและแจ้งให้สรรพสามิต

ต้นทางทราบ	

	 จาก	 3	 ขั้นตอนของการตรวจสอบดังกล่าวทำให้นวัตกรรมใหม่	 ซึ่งสำนักตรวจสอบ	

ป้องกัน	 และปราบปรามเห็นว่า	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมและติดตามการ

ขนส่งน้ำมันทางบกของ	 กรมสรรพสามิต	 สามารถควบคุมและติดตามเพื่อป้องกันการกระทำผิด

ได้	 100%	ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการยกเว้นหรือคืนภาษีสามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบทำให้

เจ้าหน้าที่พิจารณายกเว้นและคืนภาษีได้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 
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นวัตกรรมกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรม

ในสังคมด้านผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต

ด้านประโยชน์ของผู้ประกอบการ

	 -	 สามารถควบคุมป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนถ่ายน้ำมันทางบกได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	

	 -		สามารถจัดเก็บภาษีและสร้างความเป็นธรรมใหเ้กดิขึน้ในระหวา่งผูป้ระกอบการด้วยกัน		

	 -	 จากยอดส่งออกน้ำมันปีงบประมาณ	 2554	 มีปริมาณ	 14,457,334,702	 ลิตร	 คิดเป็น

มูลค่า	 72,286,673,510	 บาท	 ซึ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าของโครงการจำนวน	 165,000,000	 บาท	

ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุน		

 

	 -	 ลดขัน้ตอนในการขอยกเวน้หรอืคนืภาษ	ี ทำใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัการคนืภาษไีดร้วดเรว็

ยิ่งขึ้น	

	 -		ผู้ประกอบการสามารถนำเงินภาษีที่ได้รับคืนไปลงทุนในกิจการอื่นได้ต่อไป	

	 -		สร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริต	
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 “การรเิริม่ออกแบบและจดัทำโปรแกมการทำงานเกีย่วกบัการขอตอ่

ใบอนญุาตโดยใชก้ารสแกนบาร์โค้ด เพื่อออกใบอนุญาตทีเ่ดมิตอ้งใชเ้วลา 

45 นาทสีามารถลดลงเหลอืเพยีง 2 นาท ีและการพฒันาหนว่ยงานใหเ้ปน็

สำนักงานบริการประทับใจ โดยการปรับปรุงสำนักงานให้เป็น Smart 

Office และบรูณาการในการใหบ้รกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service)” 

สำนักงานบริการประทับใจ

ความล่าช้าในการให้บริการประชาชน..ปัญหาเรื้อรัง

ที่รอการเยียวยา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่  

กรมสรรพสามิต 

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	 สาขาเมืองเชียงใหม่	

ประสบปัญหาผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการให้บริการ	 อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก	 ในทุกปีของเดือน

ตุลาคม	-	 เดือนธันวาคม	จะมีผู้รับบริการในการขอใบอนุญาตขายสุรา	ยาสูบ	และไพ่	จำนวนมาก

ถึงร้อยละ	80	ของผู้รับบริการทั้งหมด	 (9,600	ราย)	 เนื่องจาก	ใบอนุญาตขายสุรา	ยาสูบ	และไพ่

จะหมดอายุการใช้ใบอนุญาตในวันที่	 30	 ธันวาคมของทุกปี	 ซึ่งผู้รับบริการสามารถต่อใบอนุญาต

ล่วงหน้า	 ได้	 3	 เดือน	 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม)	 ทำให้มีการใช้บริการในห้วงระยะเวลาดังกล่าว

จำนวนมาก	 และในส่วนของการรับชำระภาษีสุราชุมชนผู้รับบริการส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	 70	

เป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถเขียนหนังสือได้	แต่เมื่อมาใช้บริการต้องกรอกแบบฟอร์มการชำระภาษี

สุราจำนวน	3	แบบ	ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มที่เหมือนกัน	และในแต่ละแบบต้องกรอก

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อใช้ในการคำนวณภาษี	 จึงสร้างความลำบากยุ่งยากให้แก่ผู้รับบริการ	 ทำให้

เกิดความล่าช้าและความผิดพลาดในการคำนวณภาษีได้	รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายมากและใช้ระยะเวลา

ในการเดินทางมาขอรับบริการ	 เฉลี่ยรายละไม่ต่ำกว่า	 2	 ชั่วโมง	 เนื่องจากการให้บริการของ
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จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพื่อสร้างสำนักงานประทับใจ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	สาขาเมืองเชียงใหม่	ครอบคลุมพื้นที่	4	อำเภอ	ซึ่งผู้รับบริการ

บางรายมีสถานประกอบการตั้งอยู่ห่างไกลจากสำนักงานฯ	 เช่น	 ผู้รับบริการที่มีสถานที่ต้ังอยู่ใน

อำเภอแม่แตง	 ระยะทางจากสถานประกอบการถึงสำนักงานฯ	 ประมาณ	 60	 กิโลเมตร	 ใช้เวลา

ในการเดินทางไป-กลับ	 ประมาณ	 3	 ชั่วโมง	 และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ 

200	-	300	บาท/ครั้ง	โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	3	ประเภท	รวมเป็นเงินภาษีที่ต้องชำระ

เพียง	41	บาท	เท่านั้น	

	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	บุคลากรทุกระดับของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	จึงมี

ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	 ทำใหผู้ร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจ

และประทับใจ	การค้นหาจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ	(Turning	Point)	นำมาสู่ความร่วมมือร่วมใจในการ

พัฒนาการให้บริการของหน่วยงานผ่าน	 สำนักงานบริการประทับใจ	 ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี	 2552	

การดำเนนิการในสว่นของการปฏบิตัใินกระบวนงานตัง้แตก่ารตอ่/ออกใบอนญุาต	และกระบวนงาน 

การรับชำระภาษีสุราชุมชน	 มีการปรับลดขั้นตอน	 การใช้เทคโนโลยี	 และการสร้างจิตสำนึก

การบรกิารใหแ้กบ่คุลากรในหนว่ยงาน	เพือ่ใหเ้กดิความประทบัใจ	ความพงึพอใจ	ลดปญัหาขอ้รอ้งเรยีน 

เพิม่ความสะดวก	 รวดเรว็ใหก้บัผูร้บับรกิาร	 และลดความผดิพลาดในการปฏบิตังิาน	 ความเครยีด

ความเมื่อยล้าของเจ้าหน้าที่	ตลอดจนขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	เพื่อสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีแก่หน่วยงาน		

	 ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ	 เพื่อ

สร้างความประทบัใจและความพงึพอใจใหผู้ร้บับรกิาร	 สำนกังานสรรพสามติ

พื้นที่เชียงใหม่	สาขาเมืองเชียงใหม่	จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ	ให้มี

มาตรฐานที่โดดเด่น	 ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังได้อย่าง

เหนือชั้น	 เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้น	 ภายใต้ปรัชญาร่วมกัน

ของบุคลากร	“ความประทับใจสร้างได้ตั้งแต่ก่อนเปิดประตูต้อนรับ”	 โดย

เริ่มต้นจากการค้นหาสาเหตุของความไม่พึงพอใจต่าง	 ๆ	 ในอดีตที่ผ่านมา	

พบว่า	ผูร้บับรกิารตอ้งการความสะดวก	รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร	ตอ้งการคำแนะนำและความชว่ยเหลอื

ในการให้บริการ	จึงมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานดังนี้		
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	 •	 จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	 เพื่อให้คำปรึกษา

แนะนำ	 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร	 และ

ควบคมุลำดบัการใหบ้รกิาร	 รวมถงึชว่ยอำนวยความสะดวก

ในการกรอกเอกสาร	 ทำใหก้ารบรกิารมคีวามคลอ่งตวัเนือ่งจาก 

การปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องไม่ติดขัด	 ผู้รับบริการได้รับความ

สะดวก	สร้างรอยยิ้มและความสุขใจให้กับผู้รับบริการ	

	 	 -		สีน้ำเงินหมายถึง	ความเป็นมืออาชีพในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต					

	 	 -	 สีส้ม	 หมายถึง	 การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	 และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เสมอ			

	 	 -		สีขาว	หมายถึง	ความโปร่งใสเป็นธรรม	

	 •	 ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการให้บริการต่อ/ออกใบอนุญาตขายสุรา	 ยาสูบ	 ไพ่	 ที่ใช้

ระยะเวลา	60	นาที	ใน	7	ขั้นตอน	เหลือ	1	ขั้นตอน	และใช้เวลาเพียง	2	นาที/ราย	โดย	มีการนำ

ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการอ่านใบอนุญาตและใบเสร็จรับเงินเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้มาใช้

บริการต่อใบอนุญาต	การพิมพ์ใบอนุญาตด้วยระบบคอมพิวเตอร์แทนการเขียนด้วยลายมือ	การให้

บรกิารตอ่ใบอนญุาตผา่นทางไปรษณยีแ์ละทางอนิเตอรเ์นต็	 (e-service)	 แกผู่ร้บับรกิารทีไ่มส่ะดวก

ต่อการเดนิทางมาตดิตอ่ขอรบัใบอนญุาตดว้ยตนเอง	 และจดัสง่คำขอตอ่ใบอนญุาตใหก้บัผูร้บับรกิาร

ทางไปรษณีย์ในแต่ละอำเภอ	โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม	

	 •	 ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการในกระบวนงานการรับชำระภาษีสุรา

ชุมชน	จากเดิมที่มี	8	ขั้นตอน	ใช้ระยะเวลาในการให้บริการ	60	นาที	ลดลงเหลือเพียง	1	ขั้นตอน	

และใช้ระยะเวลาในการให้บริการ	 5	 นาที	 โดยพัฒนาโปรแกรม	 “Sura	 Profile”	 และจัดทำบัตร	

“เมรัยการ์ด”	 ให้กับผู้รับบริการเพื่อใช้ในการยื่นชำระภาษีสุราชุมชน	 ซึ่งได้กำหนดรหัสบาร์โค้ด

เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ	 เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลผู้ประกอบการสุรา

ชุมชนในระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต	และนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล	โดย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	 สาขาเมืองเชียงใหม่	 เป็นหน่วยงานแรกของกรมสรรพสามิตที่

ได้นำ	“เมรัยการ์ด”	มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ		ปัจจุบันผู้ประกอบการสุราชุมชนชำระ

	 •	 พัฒนาและจัดวางระบบการปฏิบัติงาน	 รวมถึงสถานที่ให้มีความทันสมัย	 เป็น	 Smart	

Office	 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 เช่น	 มีเคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการอย่างเพียงพอต่อ

ผู้รับบริการ	 มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการให้บริการ	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 เครื่องสแกน

บาร์โค้ด	 เป็นต้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 และมีการกำหนดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ

หน่วยงาน	คือ	สีน้ำเงิน	สีส้ม	และสีขาว	โดยมีความหมายดังนี้		
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ภาษีสุราชุมชนโดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกเอกสาร	 เพียงแสดงบัตร	 “เมรัยการ์ด”	 และแจ้ง

จำนวนภาษีสุราที่ต้องการชำระให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น			

 

 

 

 

 

 

	 ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับการบริการสู่ความเป็นเลิศ	 เพื่อสร้างความประทับใจและ

ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ	 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่	 สาขาเมืองเชียงใหม่	 จึงปรับ

เปลี่ยนรูปแบบการบริการ	 ให้มีมาตรฐานที่โดดเด่น	 ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังได้

อย่างเหนือชั้น	 เพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่เริ่มต้น	 ภายใต้ปรัชญาร่วมกันของบุคลากร	 “ความ

ประทบัใจสรา้งไดต้ัง้แตก่อ่นเปดิประตตูอ้นรบั”	โดยเริม่ตน้จากการคน้หาสาเหตขุองความไมพ่งึพอใจ

ต่างๆ	 ในอดีตที่ผ่านมา	พบว่า	ผู้รับบริการต้องการความสะดวก	รวดเร็วในการให้บริการ	ต้องการ

คำแนะนำและความช่วยเหลือในการให้บริการ	จึงมีการปรับปรุงรูปแบบการทำงานดังนี้		

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 •	จัดทำมาตรฐานการให้บริการ	4	ด้าน		คือ		

	 	 -	 มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ	 เช่น	 จัดทำป้ายแสดงขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการ	มีระบบบัตรคิว	ในการให้บริการตามลำดับ		
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	 	 -	มาตรฐานสิง่อำนวยความสะดวก	 เชน่	มทีีน่ัง่รอสำหรบัผูร้บับรกิารอยา่งเพยีงพอ 

มีมุมบริการเครื่องดื่มและInternet		

	 	 -	 มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่	 เช่น	 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานงาน	 มี

เจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูร้บับรกิารในการกรอกแบบฟอรม์	 และมเีจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิาร

เคาน์เตอร์หรือจุดให้บริการอย่างเพียงพอ	

	 	 -	 มาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าที่	 โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะแต่งกาย

ในชุดเครื่องแบบกรมสรรพสามิตทุกวันจันทร์	แต่งกายในชุดยูนิฟอร์มทุกวันพฤหัสบดี	เป็นต้น	

 

	 •	 บริการพิเศษเพื่อสร้างประโยชน์และความประทับใจ	 เพื่อสร้างความแตกต่างจาก

หนว่ยงานราชการอืน่	 ๆ	 รวมทัง้เปน็การสรา้งประโยชนแ์ละความประทบัใจใหก้บัผูร้บับรกิาร	 จงึจดั

ให้มมีมุตรวจสขุภาพเบือ้งตน้	(Health	Corner)	ในการใหบ้รกิาร	โดยมเีครือ่งวดัความดนั	เครือ่งชัง่

นำ้หนกัและมสีือ่สิง่พมิพเ์กีย่วกบัการดแูลสขุภาพทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ผูม้ารบับรกิาร	ทัง้นี	้ผูบ้รหิารได้

ออกพบปะผู้รับบริการพร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเป็นประจำ	 เป็นการแสดงให้เหน็

ถงึความเอาใจใส่และความตั้งใจในการดูแลผู้รับบริการ	ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ	
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  “การพัฒนาระบบในการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 

จากเดมิ 7 วนั เปน็การยืน่ผา่นทางอนิเตอรเ์นต็เหลอืเพยีง 30 นาท ี โดย

พฒันาฐานขอ้มลู เพือ่ตรวจสอบประเภทสนิคา้ ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการจดั

เตรยีมเอกสารของผูป้ระกอบการ ลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมายืน่ขอรบั

การตรวจรบัรองคณุสมบตัฯิ (เดมิมา 2 ครัง้ เหลอืมา 1 ครัง้) ผูส้ง่ออก

สามารถจดัสง่หนงัสอืรบัรองถิน่กำเนดิสนิคา้ใหผู้น้ำเขา้เพือ่นำไปใช้ในการ

ยกเวน้ภาษศีลุกากรไดร้วดเรว็ขึน้” 

การให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิด

สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ภารกิจการบริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย

สำนักบริหารการนำเข้า  กรมการค้าต่างประเทศ 

 การทำความตกลงเขตการค้าเสรีที่เพิ่มมากขึ้นของไทย	 ทำให้ภารกิจของกรมการค้า

ต่างประเทศด้านการตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าที่จะใช้สิทธิประโยชน์จากเขตการ

ค้าเสรมีมีากขึน้	เนือ่งดว้ยหลกัเกณฑด์า้นถิน่กำเนดิสนิคา้มขีอ้กำหนดและความซบัซอ้นทีแ่ตกตา่งกนั

ในแต่ละสินค้าและแต่ละเขตการค้าเสรี	 จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ

ทำหน้าท่ีตรวจสอบด้วยความละเอียด	 ถูกต้องและรวดเร็ว	 เพื่อให้สินค้าส่งออกของไทยสามารถ

ใช้สิทธิประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขณะเดียวกัน

ก็ต้องกำกบัดแูล	 ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการถกูแอบอา้งถิน่กำเนดิสนิค้าจากประเทศอืน่ทีห่าชอ่งทาง

หลบเลี่ยงมาตรการทางการค้า	 (Circumvention)	 หรือแอบอ้างเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการ

คา้ท่ีไทยได้รับจากประเทศต่าง	ๆ		ทั้งนี้		เพื่อมิให้สินค้าไทยตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกใชม้าตรการ

ต่อต้านการหลบเลี่ยงมาตรการ	 ทางการค้า	 (Anti-Circumvention)	 หรือถูกตัดสิทธิพิเศษทาง	

การค้า	 กรมการค้าต่างประเทศในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
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ปัญหาความล่าช้า....อุปสรรคทางการค้าที่รอการแก้ไข

	 ก่อนปี	พ.ศ.	2548		ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยื่นเรื่องขอตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่น

กำเนิดสินค้าจะต้องยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบพร้อมหนังสือรับรองรายละเอียดขั้นตอนการผลิต

สินค้า	ต้นทุนและราคาสินค้า	และเอกสารหลักฐานประกอบ	ได้แก่	สำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบยีนนติบิคุคล	 สำเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่	 (ภ.พ.20)	 สำเนาใบอนญุาตประกอบกจิการ

โรงงานหรือสำเนาหลักฐานการผลิตอื่น	สำเนาหลักฐานการนำเข้าวัตถุดิบ	และสำเนาหลักฐานการ

ซื้อวตัถดุบิในประเทศ	 จากการทีผู่ป้ระกอบการตอ้งจดัเตรยีมเอกสารและตอ้งรบัรองสำเนาหลกัฐาน

ทุกฉบับ	 ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการ	 ทำให้ต้องสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม

เอกสารเป็นอันมาก	 ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเองก็ประสบปัญหายุ่งยากเช่นกัน	 ต้องตรวจสอบ

ข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการผลิตสินค้า	 ต้นทุนและราคาสินค้า	 กับเอกสารประกอบ	 ซึ่งไม่เพียง

แต่เอกสารหลักฐานที่มีปริมาณมากเท่านั้น	 ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ	 มีรายละเอียดมาก	 ทั้งกฎถิ่น

กำเนิดสินค้าซึ่งมีความหลากหลายล้วนสร้างความยุ่งยากในการค้นหาและตรวจสอบ	 เป็นผลให้

ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอใช้เวลานานถึง	 5-7	 วนัทำการต่อ	 1	 คำขอ	นำมาซึ่งปัญหาความ

ไม่คล่องตัว	 ในการส่งออก	กรมการค้าต่างประเทศจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

แก่ผู้ประกอบการโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	 จึงได้ริเริ่มจัดทำระบบบรกิาร

ตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า	 (Rules	 of	 Origin	 Verification	 System)	 ผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตขึ้น	 เพื่อเป็นการลดปริมาณเอกสารหลักฐานที่ใช้แนบประกอบคำขอ	 ลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและความคล่องตัว

ในการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรมากขึ้น	 ในขณะเดยีวกนัเจา้หนา้ทีก่ส็ามารถ

ตรวจสอบคณุสมบติัถิ่นกำเนิดสินค้า	ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น	

 

กำกบัดแูลการค้าระหว่างประเทศ	 จึงตระหนักและให้ความสำคญัยิง่ในมาตรการและประสทิธภิาพ

การตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า	 เพื่อให้ภาค

การส่งออกของไทยเกิดความคล่องตัวในการส่งออกภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่

ไทยได้รับจากประเทศคู่ค้า	 ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ	 “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการ

บริหารการค้าระหว่างประเทศของไทย”	
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นวัตกรรม“การให้บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิด

สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต”

	 กรมการค้าต่างประเทศได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เป็น

องค์กรที่มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์	 อำนวยความสะดวกทางการค้า	 รวมทั้งสร้างและรักษาผลประโยชน์

สูงสุดของประเทศชาติจากโอกาสทางการค้า	 โดยในต้นปี	พ.ศ.	2548	กรมการค้าต่างประเทศได้

ริเร่ิมนำระบบบรกิารตรวจรบัรองคณุสมบตัถิิน่กำเนดิสนิคา้ผา่นทางระบบอนิเตอรเ์นต็	 ผา่นโปรแกรม

ระบบตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า	 (Rules	 of	 Origin	 Verification	 System)	 มาใช้		

เพื่อให้การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น		ทำให้การส่งออกมีความคล่องตัวมากขึ้น		ซึ่งเป็นกระบวน

งานหนึง่ในพนัธกจิของกรมการคา้ตา่งประเทศดา้น	 “การอำนวยความสะดวกทางการคา้ใหไ้ดต้าม

ความคาดหวังของผู้ประกอบการ”	 โดยมีระบบสารสนเทศในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

และผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ		

	 นวตักรรม “การใหบ้รกิารตรวจรบัรองคณุสมบตัถิิน่กำเนดิสนิคา้ผา่นระบบอนิเตอรเ์นต็” 

เป็นการปรบัเปลีย่นรปูแบบการใหบ้รกิารจากระบบ	Manual	 เปน็ระบบอเิลก็ทรอนกิส	์ (Internet) 

ซึ่งผู้รับบริการที่ประสงค์จะยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

เพียงแต่ยื่นขอรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน	(User	Name/	Password)	ก่อน		เมื่อได้รับรหัสผู้ใช้และ

รหัสผ่านแล้ว		หากประสงค์จะยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า		ก็สามารถทำได้โดย

การเข้าสู่ระบบและบันทึกรายละเอียดข้อมูลของสินค้าที่จะขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ	จากนั้น

พิมพ์	 “คำรับรองข้อมูลการผลิตสินค้า”	 แล้วนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจยืนยันความถูกต้อง

เท่านัน้	 โดยผูร้บับรกิารไมต่อ้งแนบเอกสารหลกัฐานอืน่เพือ่ประกอบการพจิารณาอกี	 ซึง่เจา้หนา้ที่

สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของผู้รับบริการได้โดยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ทันที		
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 นอกจากนี	้ ระบบยังสามารถประมวลและรายงานผลในทนัทวีา่การผลติสนิคา้ทีผู่ร้บับรกิาร

ยื่นตรวจสอบนั้นถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าหรือไม่	 ยิ่งไปกว่านั้น	 นวัตกรรมดังกล่าวยงัมรีะบบ

การค้นหากฎถ่ินกำเนิดสินค้าแยกเป็นรายพิกัดศุลกากรและรายประเทศผู้ให้สิทธิ และยงัสามารถ

จัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและรายละเอียดการใช้วัตถุดิบของแต่ละสินค้าและของผู้ประกอบการ

แต่ละราย	 รวมถงึมฐีานขอ้มลูเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบยอ้นหลงัและวเิคราะหป์ระเมนิผล

เกี่ยวกับถิ่นกำเนิดสินค้าได้	
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นวัตกรรมเพื่อการส่งออกของไทย

	 จากนวัตกรรมนี้ส่งผลให้ผู้รับบริการพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นจากการได้รับบริการที่มี

คุณภาพและประสทิธภิาพ	 สามารถลดปรมิาณเอกสารหลกัฐานทีใ่ชย้ืน่ประกอบการพจิารณาคำขอ 

ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสำเนาเอกสารหลักฐาน	นอกจากนี้	 ยังทำให้

การยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น		

สำหรับด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน	 จากการมีระบบสารสนเทศ

ในการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ	 การลดเอกสารทีใ่ชย้ืน่ประกอบการพจิารณา	 การตรวจสอบเปน็ไป

อย่างคล่องตัวมากขึ้น	 นอกจากนั้นระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 และลด

ระยะเวลาในการตรวจสอบ	 จากเดิมที่ใช้เวลาในการพิจารณาคำขอแต่ละคำขอนานถึง	 5-7	 วัน

ทำการ	 ให้เหลือเพียง	 30	 นาทีต่อ	 1	 คำขอ	 ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการส่งออก	 ทำให้รายได้

เข้าประเทศมมีากยิง่ขึน้	นำมาซึง่ความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิและประโยชนโ์ดยรวมตอ่ภาคการสง่ออก

ของไทย	

	 จดุเด่นของนวัตกรรม	 เปน็ระบบทีร่วบรวมขอ้มลูกฎถิน่กำเนดิสนิคา้ทีก่ำหนดไวแ้ตกตา่งกนั

ในแตล่ะรายการสนิคา้และแตล่ะระบบสทิธพิเิศษ	 ซึง่ไมเ่พยีงแตเ่จา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้แมแ้ตผู่ป้ระกอบการ

เองก็สามารถตรวจสอบและค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้าในแต่ละระบบสิทธิพิเศษได้ด้วยตนเอง		

นอกจากนี้ยังมีระบบทดลองตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า	รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมและปรับปรุง

กฎถิน่กำเนิดสินค้าในระบบได้ตามการขยายตัวของความตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทยและอาเซียน

ทำกับประเทศต่าง	ๆ	
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 “นวัตกรรมที่บุคลากรของหน่วยงานร่วมกันคิดค้นขึ้นเองโดย

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าของการให้บริการ

และควบคุมระยะ เวลาการให้บริการแบบนับเวลาถอยหลัง ในงาน

บริการ 17 กระบวนงาน” 

ระบบจัดคิวอัจฉริยะ(GeniusQueue)

ควบคุมระยะเวลาการให้บริการ

เสมอภาครวดเร็วและคุณภาพคือหัวใจการบริการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี 

	 สำนกังานขนสง่จงัหวดัลพบรุเีปน็หนว่ยงานราชการสว่นภมูภิาค	 มภีารกจิหลกัประการหนึง่

คือ	 การให้บริการประชาชนด้านทะเบียนรถ	 ได้กำหนดเป้าหมายการปรับปรุงประสิทธิภาพด้าน

การใหบ้รกิารตามนโยบายของรฐับาล	 เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารภาครฐั	 ไดอ้ยา่งเสมอภาค 

รวดเร็ว	และมีคุณภาพ	

	 โดยที่จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปริมาณรถเป็นจำนวนมาก	 กล่าวคือ	 มีรถที่

จดทะเบียนในจังหวัด	 จำนวน	368,327	คัน	 และมีประชาชนมาติดต่อใช้บริการด้านทะเบียนรถที่

สำนกังานขนสง่จงัหวดัลพบรุ	ีประมาณวนัละ	300	–	400	ราย	โดยกระบวนงานสำคญั	3	ลำดบัแรก

ที่มีผู้ใช้บริการมาก	ได้แก่	การเสียภาษีรถ	การจดทะเบียนรถ	และการโอนรถ	

	 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ	 พบว่า	 ประชาชนส่วนใหญ่

ต้องการความรวดเร็วในการใช้บริการ	 	 สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี	 จึงกำหนดตัวชี้วัดด้าน

คุณภาพการให้บริการ	 โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ	กรอบระยะเวลาการให้บริการ	และเพื่อ

ให้การบริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีจึงได้เริ่มนำระบบ

บตัรควิมาใชใ้นการจดัลำดบักอ่นหลงัการใหบ้รกิาร	โดยในระยะแรกไดใ้ชร้ะบบบตัรควิแบบ	manual 

และต่อมาได้พัฒนามาใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ		
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																	อยา่งไรกด็	ีจากการประเมนิผลการใชร้ะบบบตัรควิดงักลา่วพบวา่	มขีอบเขตการใชง้าน

จำกดั	 กลา่วคอื	 ใชใ้นการจดัลำดบัควิ	 กอ่น-หลงั	 เทา่นัน้	 ยงัไมส่ามารถตอบสนองดา้นการควบคมุ

ระยะเวลาการใหบ้รกิาร	และการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจำวนั	

																			จากขอ้คดิเหน็ของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร	และการมสีว่นรว่มของบคุลากรในหนว่ยงาน	

จงึนำไปสูแ่นวคดิใหม	่โดยมกีารปรบัผงัระบบงาน		แยกกลุม่งาน		ประกอบดว้ยงานดา้นทะเบยีนรถที่

ไมต่อ้งมกีารตรวจสภาพรถ	 ใหจ้ดัระบบบรกิารแบบ	One	 stop	 service	 	 สว่นกลุม่งานทีต่อ้งมกีาร

ตรวจสภาพรถ	 ใหร้วมจดุบรกิารดา้นทะเบยีนรถและตรวจสภาพรถอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั	 เพือ่ความ

สะดวก	 คล่องตัว	 และประการสำคัญได้เกิดการคิดค้นระบบบัตรคิวแบบใหม่	 ที่มีคุณสมบตัใินการ

ควบคุมระยะเวลาการใหบ้รกิาร	 เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใหบ้รกิารตามกรอบ

ระยะเวลาทีก่ำหนด	 และแจง้เตอืนเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตั	ิ รวมทัง้ใหม้สีรปุการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ประจำวนั	 ใหเ้ปน็ไปตามกรอบระยะเวลาทีก่ำหนด	 ซึง่การปรบัผงัระบบงานใหมแ่ละการใชร้ะบบ

จดัควิอจัฉรยิะดงักลา่ว ทำใหส้ำนกังานขนสง่จงัหวดัลพบรุเีปน็หนว่ยงานแรกของกรมการขนสง่

ทางบกทีม่คีวามคดิรเิริม่ และกลา้เปลีย่นแปลง เพือ่นำความคดิสูก่ารปฏบิตัทิีม่ผีลสมัฤทธิ์ (Big

change&Execution)

เกิดจากปัญหา...ไปสู่แนวคิดใหม่ทำใหม่
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ระบบจดัควิอจัฉรยิะประกอบดว้ยhardwareเปน็การประยกุตน์ำเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีม่ี

อยูเ่ดมิมาใชแ้ทนเครือ่งกดบตัรควิอตัโนมตัิทำใหส้ามารถประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้เครือ่ง

กดบตัรควิอตัโนมตัิ(ราคาเครือ่งละ80,000–100,000บาท)และดา้นsoftwareบคุลากรใน

หนว่ยงานเปน็ผูด้ำเนนิการ โดยพฒันาจากโปรแกรม Visual Studio 2008 และ Microsolf

SQLServer2005ประยกุตเ์ปน็โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปูทำใหส้ามารถพฒันาระบบงาน

ใหเ้ป็นพลวัต รวมทั้งถ่ายทอดหรือส่งผ่านองค์ความรู้ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดต่าง ๆ หรือ

หนว่ยงานทัว่ไปทีส่นใจ

ระบบจัดคิวอัจฉริยะ....คุณค่าที่คู่ควรเพื่อคุณภาพการบริการ

นวตักรรมระบบจดัควิอจัฉรยิะ(GeniusQueue)ควบคมุระยะเวลาการใหบ้รกิาร
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 1)ประชาชนไดร้บัการบรกิารทีเ่สมอภาคมกีารเรยีงลำดบัควิการใหบ้รกิารกอ่น-หลงัที่

เปน็ธรรมและตรวจสอบไดท้นัทจีากจอภาพ

 2)การแสดงระยะเวลาแบบนับเวลาถอยหลัง(Countdown)ทำให้ผู้รับบรกิาร

สามารถทราบระยะเวลาการใหบ้รกิารทีแ่ลว้เสรจ็แนน่อน และสามารถแบง่เวลาหรอืบรหิารเวลา

ไปทำกจิธรุะอืน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 3)ประชาชนมคีวามเชือ่มัน่ในบรกิารภาครฐั

 1)ระบบจดัควิอจัฉรยิะมกีารแสดงขอ้มลูระยะเวลาทีห่นา้จอคอมพวิเตอรข์องเจา้หนา้ที่

แบบ real time ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเวลาการปฏิบัติงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่

กำหนดรวมทัง้เปน็การตรวจสอบประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดว้ยตนเอง

 2)ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการรายกระบวนงานทำให้

สามารถรวบรวมขอ้มลูการปฏบิตังิานเพือ่วเิคราะหง์านหรอืรายงานผลการปฏบิตังิานดา้นตวัชีว้ดั

การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามที่กรมการขนส่งทางบกหรือจังหวัด

หรอืหนว่ยอืน่กำหนด

 3)โปรแกรมระบบจัดคิวอัจฉริยะเปน็ระบบทีบ่คุลากรในหนว่ยงานพฒันาขึน้ดว้ยตนเอง

ทำให้สามารถปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้สะดวก และเหมาะสมกับการใช้งานทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

 4)การใชเ้ทคโนโลยเีขา้ชว่ยปฏบิตังิานทำใหเ้จา้หนา้ทีม่คีวามชำนาญในการใชเ้ทคโนโลยี

มากขึน้อนัเปน็การพฒันาสมรรถนะเจา้หนา้ที่และลดความเสีย่งขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้

 1)ความเขม้แขง็ขององคก์รสำนกังานขนสง่จงัหวดัลพบรุมีบีคุลากรทีม่สีมรรถนะสงูมี

ความรู้ความสามารถทั้งภารกิจในหน้าที่ และองค์ความรู้ภายนอกที่สามารถนำมามาปรบัใชใ้น

หนว่ยงาน โดยเฉพาะดา้นการพฒันาองคก์ร และระบบเทคโนโลยี รวมทัง้การทำงานแบบบรูณาการ

มกีารระดมความคดิเหน็ รว่มคดิ รว่มทำ เกดิแนวคดิดา้นนวตักรรมทีห่ลากหลาย นำองคก์รสู่

ความเปน็พลวตัมคีวามเขม้แขง็สามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆอยา่งเหมาะสม

คณุคา่สำหรบัประชาชน

คณุคา่สำหรบัหนว่ยงาน

บทเรยีนแหง่ความสำเรจ็
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ภาพประกอบการใชร้ะบบจดัควิอจัฉรยิะ

 2)การมสีว่นรว่มทีส่ำคญัภาคประชาชนจากระบบการรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนผู้

ใชบ้ริการในหลายช่องทาง และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารตามหลกัการ“ประชาชนคอืศนูยก์ลาง”

 3) การพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยปัจจัยที่เป็นจุดแขง็ของ

องคก์รและความคดิเหน็จากหุน้สว่นสำคญัคอืประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร

ระบบจดัควิอจัฉรยิะ(GeniusQueue)ควบคมุระยะเวลาการใหบ้รกิารเปน็นวตักรรม

ที่สร้างผลสัมฤทธิ์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ส่งผลไปถึงมิติความพึงพอใจ

ของประชาชนการอำนวยความสะดวกและความคุม้คา่การใหบ้รกิารรวมทัง้นำไปสูก่ารพฒันา

หนว่ยงานในมติติา่งๆทัง้นี้เพือ่ใหเ้กดิการบรกิารทีม่คีณุภาพและประชาชนเกดิความพงึพอใจ

สงูสดุ
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 ....นวตักรรมในการใหบ้รกิารทีป่รบัเปลีย่นระบบการทำงาน และ มกีาร 

พฒันากระบวนการตรวจรกัษาโรค เพือ่ใหเ้กดิการวนิจิฉยัโรคทีร่วดเรว็ และ

มมีาตรฐานแมน่ยำมากทีส่ดุในประเทศไทย โดยสามารถวนิจิฉยัโรคธาลสัซเีมยี

ได้จากการตรวจเลือดเพียงครั้งเดียว  

คิดใหม่ทำใหม่เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

จุดเริ่มต้นของโรคธาลัสซีเมีย

 ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

“ผูป้ว่ยโรคธาลสัซเีมยี คงเหมอืนประชาชนชัน้สองทีถ่กูเลอืกปฏบิตั ิ 

เพราะเปน็โรคที่ไมเ่รง่ดว่น ไมร่กัษาวนันีก้ย็งัไมเ่สยีชวีติ ไวร้อใหเ้จบ็ปว่ยมากจน

ใกลเ้สีย่งตอ่การเสยีชวีติคอ่ยสง่เขา้โรงพยาบาล” 

 

	 โรคธาลัสซีเมีย	 เป็นโรคเลือดจางทางพันธุกรรมที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานเป็น	 100	 ปี	

ทั้งที่ความจริงแล้วโรคนี้เป็นโรคที่สามารถควบคุมและป้องกันได้	 และขณะนี้แนวโน้มว่าการเกิด

ผู้ป่วยรายใหม่ยังคงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งผู้ป่วยธาลัสซีเมียส่วนใหญ่ที่

เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐาน	เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้	ทำให้ต้อง

เสยีคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาบานปลาย	 แต่ผลประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับกลับมีเพียงน้อยเท่านั้น	 หรอืแม้

กระทั่งผู้ป่วยบางราย	 ยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าตนเองเป็นโรคนี้ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยเป็น

พาหะของโรคนี้ประมาณร้อยละ	30-40	ซึ่งสามารถถ่ายทอดโรคนี้ไปสู่ลูกหลานในอนาคตได้	ซึ่งคน

เหล่านี้ก็ยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้เลย	นั่นคงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โรคนี้ยังคงไม่หมดไปจาก

ประเทศของเราเสยีท	ี และไมว่า่จะเปน็ทัง้ความรูเ้กีย่วกบัโรคทีจ่ะสามารถเปน็เกราะปอ้งกนัลกูหลาน

ของตนเองให้ห่างไกลจากโรค	 หรือการรักษาเมื่อต้องเจ็บป่วยด้วยโรคนี้	 เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
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คิดใหม่ทำใหม่เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

	 “โครงการคิดใหม่	ทำใหม่	เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย”	แบ่งเป็น	4	ส่วนหลัก	ได้แก่	

 1.การพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

	 	 1.1	พฒันาศกัยภาพการตรวจใหค้รบวงจรเริม่ตัง้แตก่ารตรวจเบือ้งตน้	Hb	typing, 

OF,	DCIP	จนถึงระดับโมเลกุล	คือ	DNA	(DNA	for -thalassemia	and	-thalassemia)		

	 	 1.2	การพฒันารปูแบบขัน้ตอนการตรวจคดักรอง	เพือ่ลดระยะเวลาการรอผลตรวจ 

และเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ	 โดยลดระยะเวลาเพื่อตรวจค้นหาคู่เสี่ยงจาก	 6-8	 สัปดาห์	 เหลือ

เพียง	2	สัปดาห์	

 

ชวีติทีทั่ดเทียมกับคนปกติ	 ผู้ป่วยธาลัสซีเมียยังเป็นคนกลุ่มน้อยซึ่งหากผู้ป่วยมิได้อยู่ใกล้มือหมอ

ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคเลือดที่มีเพียงไม่กี่สิบคนในประเทศ	 และคงเหมือนประชาชนชั้นสองที่ถูก

เลือกปฏิบัติ	 เพราะเป็นโรคที่ไม่เร่งด่วน	 ไม่รักษาวันนี้ก็ยังไม่เสยีชวีติ	 แตถ่า้รกัษาวนันีก้ต็อ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยสงู	 ไวร้อใหเ้จบ็ปว่ยมากจนใกลเ้สีย่งตอ่การเสยีชวีติค่อยส่งเข้าโรงพยาบาลประจำจังหวัด

เลยทีเดียว	 ซึ่งการรักษาเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะแทรกซ้อนย่อมเสียค่าใช้จ่ายสูง	 แต่สุดท้ายก็อาจจะ

ไม่สามารถรั้งชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้	

	 จากปัญหาดังกล่าว	“โครงการคิดใหม่	ทำใหม่	 เพื่อผู้ป่วยธาลัสซีเมีย”	จึงได้ปรับเปลี่ยน

รูปแบบการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ใหม่	 โดยยึดหลักให้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางของการรักษาอย่าง

แทจ้รงิ	 ใหก้ารรกัษาตามมาตรฐานสากล	 คอื	 การใหเ้ลอืดสมำ่เสมอและใหย้าขบัเหลก็	 การพฒันา

ศักยภาพของผู้ป่วยให้สามารถเป็นผู้เผยแพร่ความรู้สู่สังคม	 การขยายผลลงสู่โรงพยาบาลชุมชน 

ให้ผูป้ว่ยสว่นใหญ่เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น	 และพฒันาควบคูไ่ปกบัการปอ้งกนัโรคในรปูแบบของ

เครอืขา่ยการสง่ตอ่ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งแมน่ยำ	รวมทัง้พฒันาศกัยภาพในการตรวจวนิจิฉยัใหค้รบวงจร 
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 2.การพัฒนาด้านการให้บริการทางคลังเลือด

  2.1	 เพิ่มมาตรฐานการบริการทางคลังเลือด	 เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยง

จากการเกิดสารต้านจากการรับเลือดบ่อย	ทำให้เพิ่มการตรวจ	minor	blood	group	ซึ่งจากเดิม

ไม่เคยตรวจขณะนี้ตรวจทั้งหมดอย่างน้อย	5	หมู่ย่อย	ได้แก่	Lea,	Leb,	Mia,	C,	e	

  2.2	พัฒนารูปแบบขั้นตอนการให้บริการเพื่อลดการรอคอยรับเลือดของผู้ปว่ยท้ัง

จากภายในโรงพยาบาล	 และโรงพยาบาลเครือข่ายในชุมชนต่าง	 ๆ	 ให้ผู้ป่วยรับเลือดใกล้บ้านได้	

ลดการเดินทางของผู้ป่วย	เพิ่มการเข้าถึงการรักษา	

 3.การพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลและการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย

	 	 3.1	 พัฒนาองค์ความรู้ทักษะการให้เลือด	 และยาขับเหล็กที่ถูกวิธีให้กับบุคลากร

จนมีรูปแบบการบริการที่ปลอดภัยสำหรับการให้เลือดในผู้ป่วย	 (ได้แก่	 triple	 check	คือ	การที่มี

พยาบาล	2	คน	เช็คเลือดก่อนให้เลือด	และบุคคลที่	3	ได้แก่	ผู้ป่วยและญาติต้องรู้จักหมู่เลือดของ

ตนเอง)	
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	 	 3.2	 สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพของผูป้ว่ยอยา่งตอ่เนือ่งรว่มกบัทมีสหสาขาวชิาชพี 

กลา่วคอื 

  •ด้านเภสัชกรรม	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหารยาของผู้ป่วย	

  • ด้านทันตกรรม	 ลดภาวะแทรกซ้อนทางช่องปากในเด็กซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่			

ในการเจบ็ปว่ย,	ดา้นกายภาพบำบดั	ลดภาวะการออกกำลงักายทีไ่มเ่หมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพ

ของเด็กแต่ละคนที่อยู่ในภาวะโลหิตจาง	

  •ด้านโภชนาการ	เพิ่มสุขภาวะที่เหมาะสมต่อความแข็งแรงของเม็ดเลือด	และ

ลดภาวะธาตุเหล็กเกินในผู้ป่วย	

  •ด้านจักษุแพทย์และโสตสอนาสิกแพทย์ติดตาม	ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

จากการรักษา		

  • ครูพิเศษ ที่คอยให้ความรู้	 แนะแนวทางการศึกษาต่อ	 รวมทั้งการหาอาชีพ

เสริมให้ผู้ปกครอง	

 4. การพฒันาเชงิรกุรว่มกบัโรงพยาบาลเครอืขา่ย โรงพยาบาลจงัหวดั และโรงพยาบาล

ชมุชนที่สนใจ เพื่อเพิ่มพื้นที่เปิดประตูส่งต่อการรักษาที่มีมาตรฐานให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้

เพิ่มขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดขอนแก่น	 โดยมีเป้าหมาย	 คือ	 ครอบคลุมให้ครบทุกโรงพยาบาล

ชุมชน	 และโรงพยาบาลระดับจังหวัด	 ได้แก่	 ร้อยเอ็ด,	 กาฬสินธุ์,	 ชัยภูมิ	 และมหาสารคาม 

ที่สามารถพัฒนาตนเองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย	ให้กับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดของตนเอง	
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นวัตกรรมแห่งความสุข...การบริการด้วยหัวใจ

	 จุดเด่นและประโยชน์ของโครงการแบ่งเป็น	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	ผู้ป่วย/ผู้ดูแล		ทีมสหสาขา

วิชาชีพ	และ	เครือข่ายโรงพยาบาลต่าง	ๆ		

	 1.	 ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับการดูแลแบบเชิงรุกมากขึ้น	 มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยให้

สามารถมีความรู้	 ความเข้าใจในตัวโรค	 ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคนในชุมชน	สามารถ

เขา้ถงึการบรกิารไดม้ากขึน้	และมคีวามยัง่ยนืโดยชมรมของผูป้ว่ยมสีว่นรว่มในการดแูลซึง่กนัและกนั 

 

 2.	 ทีมงานเจ้าหน้าที่จากสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาล	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้ง

จากภายในจิตวิญญาณของการให้บริการผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	 ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ศักยภาพภายนอก	 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยไดม้มีาตรฐานทดัเทยีมสากล 

และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง	

	 3.	ดา้นเครอืขา่ยของโรงพยาบาลตา่ง	ๆ	ทีส่ามารถเพิม่ขดีศกัยภาพในการทำงาน	จนสามารถ

รองรบัผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน	 ลดการส่งต่อ	 ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้

อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของ	Network	online	counseling	รวมทั้งมีการสานต่องานเชิงรุก

ในการปอ้งกนัโรคไดเ้พิม่ขึน้	เพราะมผีูป้ว่ยทีส่ง่กลบัไปเปน็แรงสนบัสนนุใหเ้จา้หนา้ทีต่า่ง	ๆ	ตระหนกั

ในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มากขึ้น		
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	 การทำงานเปน็ทมีสหสาขาวชิาชพี	ทีเ่นน้การบรกิารดว้ยหวัใจความเปน็มนษุย	์(Humanize 

Healthcare)	ทำใหม้กีารพฒันาขดีความสามารถในการรกัษาตา่ง	ๆ	อยา่งตอ่เนือ่งในระยะเวลา	5	ป ี

จนทัดเทียมมาตรฐานสากล	และพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อย	ๆ	เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยในภูมิภาค

ต่อไป	
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 “การพฒันาเครือ่งมอืยดึจบักระดกูจากภายนอกชนดิยดืหยุน่ ซึง่

ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

รกัษาภาวะกระดกูหกัโดยเฉพาะกระดกูหนา้แขง้ เครือ่งมอืดงักลา่วประกอบ

ดว้ยอปุกรณห์ลกัจำนวน 3 สว่น ไดแ้ก ่ทอ่หลกั 3 ทอ่น สว่นขอ้ตอ่ และ

วงแหวนรดั โดยมคีณุสมบตัพิเิศษ คอื นำ้หนกัเบา สวยงามยดืหยุน่แตม่ี

ความแข็งแรงเพียงพอในการยึดตรึงกระดูกให้คงที่ตลอดการรักษา 

สามารถปรบัแตง่มมุยดึไดห้ลายมติ ิรวมทัง้สามารถปรบัสัน้-ยาว ปรบัหมนุ 

ทัง้นี ้ เครือ่งมอืดงักลา่วชว่ยทำใหภ้าวะกระดกูหกัหายไดร้วดเรว็ขึน้ สง่ผล

ใหล้ดจำนวนครั้งและระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล รวมทั้งใช้ต้นทุนต่ำ

ในการผลิตเครื่องมือทำให้สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการ

ไปไดป้ลีะกวา่รอ้ยลา้นบาท” 

เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น

(Flexibleexternalfixator)

รูปแบบเดิม...การรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก

โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

 การรักษาผู้ป่วยที่กระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกหน้าแข้งแบบเดิมนั้น	 การรักษาแบบ

มาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป	 มักใช้วิธีการรักษาโดยการผ่าตัดดามด้วยแผ่นเหล็กและสกรู	

ซึ่งการผา่ตดัดงักลา่วนัน้	 ตอ้งลงมดีเพือ่กรดีผวิหนงัเปน็ทางยาวและตอ้งแหวกกลา้มเนือ้และเนือ้เยือ่

ที่ดีเพื่อเข้าไปจัดกระดูกให้เข้าที่	และดามด้วยแผ่นเหล็กและสกรูเพื่อยึดกระดูกให้อยู่ในตำแหน่ง

ท่ีต้องการ	 แต่การทำตามวิธีมาตรฐานดังกล่าวเช่นนี้	 เป็นการทำลายเนื้อเยื่อที่ดีซึ่งจะทำหน้าท่ี

เปน็ส่วนที่จำเป็นในการช่วยสมานกระดูก	 ทำให้เกิดปัญหาภาวะกระดูกไม่ติดหรือติดช้า	 ภาวะ

เหล็กดามหัก	 รวมทั้งภาวะการติดเชื้อด้วย	 ซึ่งจากการรวบรวมสถิติของโรงพยาบาลปัตตานี 

(ปี	 2550-2552)	 พบภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้กว่า	 30	 %	 และเมื่อใส่เหล็กดามและสกรู	
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จนกระดกูตดิแลว้ตอ้งมาผา่เอาเหลก็ดามออกซึง่จะเหน็ไดว้า่	กระบวนการรักษาแบบมาตรฐานเดมิ	ๆ 

ที่นิยมทำกันอยู่ทุกวันนี้นั้น	 แพทย์ผู้รักษาต้องทำงานหลายครั้ง	 อีกทั้งผู้ป่วยต้องได้รับการ

ดมยาสลบและผ่าตัดหลายครั้ง	(เฉลี่ยประมาณ	2.3	ครั้ง)	ซึ่งการดมยาสลบและผ่าตัดแต่ละครั้ง

ถือว่าเป็นความเสี่ยงของทั้งผู้ป่วยและของแพทยผ์ูร้กัษาทัง้สิน้	 นอกจากนีก้ารผา่ตดัแตล่ะครัง้ยงัได้

ทิง้รอยบาดแผลผ่าตัดที่ยาวไว้บนหน้าแข้งของผู้ป่วยอีกด้วยและพบว่าได้สร้างความวิตกกังวลแก่

ผู้ป่วยสตรีเป็นอย่างมากในแง่ความสวยงาม		

 ในการผ่าตัดแต่ละครั้งผู้ป่วยและญาติต้องเสียทั้งเวลาและเสียงาน	ญาติต้องมาเฝ้าไขแ้ละ

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยนอกบา้นหลายครัง้	 ในสว่นของรฐับาลตอ้งเสยีงบประมาณในการอดุหนนุประชาชน

โดยการเข้านอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละครั้งรัฐบาลต้องอุดหนุนค่าใช้จ่ายประมาณ	 35,000	

บาท	 (ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์	 เช่น	 แผ่นเหล็กดามและสกรู	 ซึ่งเป็นวัสดุสูญเปล่า	

ใช้แล้วทิ้งซึ่งราคาอยู่ประมาณ	 5,000-50,000	 บาทต่อชุด)	 และผู้ป่วยต้องอยู่ในโรงพยาบาลนาน	

7-14	 วันในการเข้ารักษาตัวทุกครั้ง	 ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียทั้งทางด้านสังคม	 เศรษฐกิจและ

จิตวิทยาเป็นอย่างยิ่ง	

	 การผ่าตัดแบบมาตรฐานเดิมๆแต่ละครั้ง	 กวา่ภาวะดกูหกัจะหายเปน็ปกตติอ้งใชเ้วลานาน 

การผ่าตัดยังเป็นการใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย	 ซึ่งผู้ป่วยทั่วไปมักมีความ

วิตกกังวล	 (โดยเฉพาะผู้ป่วยใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	 	 ซึ่งด้วยเหตุนี้อาจเป็นเหตุของการไม่

ยินยอมรับการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันและหันไปรักษากับหมอบ้านหรือหมอน้ำมัน	 	ซึ่งจะยิ่ง

เป็นการสร้างปัญหาให้แก่ชาวบ้านเองและเป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณมาแก้ไขสิ่งที่

ผิดพลาดเหล่านี้อีกด้วย 

	 รูปแบบทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะกระดูกหัก	 (โดยเฉพาะกระดูกหน้าแข้ง)	 	คือ	

สุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปัตตานี	 “เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอก

ชนิดยืดหยุ่น”	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมทางการแพทย์	 ในปีหนึ่ง	 ๆ	

มีการประมาณว่ามีจำนวนผู้ป่วยกระดูกหน้าแข้งหักกว่า	 10,000	 รายทั่วประเทศ	 สำหรับ

จงัหวดัปตัตานเีอง	พบวา่มผีูป้วยกระดกูหนา้แขง้หกัประมาณ	150	รายตอ่ป	ีซึง่ถา้ประเมนิครา่ว	ๆ 

วา่หากสามารถเปลีย่นการรกัษาภาวะเฉพาะกระดกูหนา้แขง้หกัทัว่ประเทศ	 จากการรกัษาโดยการ

ผ่าตัดดามด้วยแผ่นเหล็กและสกรูมาใช้แนวทางของนวัตกรรมชิ้นนี้แทน	จะสามารถประหยัด

งบประมาณรัฐได้ปีละเกือบ	1,000	ล้านบาท 

นวัตกรรมเครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น
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	 เครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น	 เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์แบบ

ใหม่ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเช่น	 มีรูปลักษณ์กระทัดรัดและมีสีสันสวยงามทำให้สามารถลด

ความเครียดของผู้ปวยได้	 เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและโปร่งแสงเอ็กซ์เรย์เพราะโครงสร้าง

ส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภท	 PVC	 ทำให้การติดตามผลการรักษาโดยภาพเอ็กซ์เรย์ทำได้ดีไม่มีการ

บดบงัตำแหนง่สำคญัเหมอืนอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแบบมาตรฐานเดิม	ๆ	แมจ้ะมคีวามยดืหยุน่

แต่มีความแข็งแรงเพียงพอในการยึดตรึงกระดูกให้คงที่ตลอดการรักษา	 และยังสามารถกระตุ้น

การสร้างเยื่อกระดูกทำให้ภาวะกระดูกหักหายเรว็	 รวมทัง้มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัมมุและปรบัแตง่

ตำแหน่งกระดูกหักทำให้สามารถปรับแต่งมุมกระดูกได้เกือบทุกทิศทางและสามารถทำได้ที่

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องดมยาสลบอีกด้วย	 รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา	 ราคา

ประหยัดและเป็นเครื่องมือที่อยู่ภายนอกร่างกาย	 (เป็นเครื่องมือที่ใช้แทนการดามด้วยแผ่นเหล็ก

ดามและสกรูซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปภายในร่างกาย) 

	 ผลดขีองนวตักรรมและประโยชนท์ีป่ระชาชนไดร้บัจากนวตักรรมมหีลายประการ		กลา่วคอื 

	 1.	 ประชาชนมคีวามมัน่ใจทีจ่ะไดร้บัการบรกิารทีด่ขีึน้ในแงค่ณุภาพการรกัษา	 เพราะเป็น

เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลในการรักษาได้ผลดี

ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 เหตุที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นกับนวัตกรรมชิ้นนี้เป็นอย่างมาก			

เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ได้รับยอมรับและเชื่อมั่นจากภาคสังคมอย่างมากมายและกว้างขวางโดย

ได้รับรางวัลต่าง	ๆ	ทั้งที่เป็นรางวัลบุคคลและรางวัลการประกวดแข่งขัน	และเป็นรางวัลทั้งระดับ

ชาติและระดับนานาชาติถึง	16	รางวัล	

นวัตกรรมแห่งการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน
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	 2.	ภาวะกระดกูหกัหายเรว็ขึน้	 โดยเทยีบกบัการรกัษาแบบเดมิดว้ยการดามดว้ยแผน่เหลก็

และสกรกูวา่ทีผู่ป้ว่ยจะเดนิไดต้อ้งกนิเวลาประมาณ	 20-24	 สปัดาห	์ สว่นการรกัษาดว้ยนวตักรรมใหมน้ี่

ใช้เวลาเพียง	12-16	สัปดาห์	

	 3.	ลดภาวะเครียดของตัวผู้ป่วยและญาติ	เนื่องด้วยหลาย	ๆ	สาเหตุ	เช่น	ขนาดบาดแผล

ภายนอกลดลง	 สีสันของเครื่องมือดูงามตา	 จำนวนครั้งของการผ่าตัดลดลง	 เสียเวลาและเสีย

ค่าใช้จ่ายน้อยลง	รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนได้ลดลงเป็นอย่างมากอีกด้วย	

 4.	การติดตามดูการรักษาด้วยการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์ได้ผลดีเพราะตัวเครื่องมือส่วนใหญ่

เป็นวัสดุโปร่งแสงเอ็กซ์เรย์ทำให้ไม่บดบังส่วนสำคัญของกระดูกที่หักที่ต้องการดู	

	 5.	 ความเสี่ยงของผู้ป่วยลดลงเกินกว่าครึ่งเพราะสามารถลดจำนวนครั้งของการผ่าตัดได้

เปน็จำนวนมาก	ไม่มีใครที่จะรับประกันได้ว่าการผ่าตัดทุกครั้งจะปลอดภัย	100%	เพราะยิ่ง

ผ่าตัดมากยิง่เสีย่งมาก	 และตัวแพทย์ผู้รักษาเองต้องพลอยรบัความเสีย่งเขา้ไปดว้ยอยา่งหลกีเลีย่ง

ไม่ได้	

	 6.	ผู้ป่วยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน	ๆ		(prolong	hospitalization)	อันเนื่องมาจาก

หาค่ามัดจำเครื่องมือยึดกระดูกจากภายนอกของเดิมที่เป็นโลหะซึ่งมีราคาแพงมากในราคากว่า

แสนบาท	 และใช้รักษาบาดแผลจากกระดูกหักแบบเปิด	 และต้องยึดตรึงไว้เป็นเวลานานเพื่อรอ

ให้แผลหาย	 การที่จะนอนรอในโรงพยาบาลจึงเกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยไม่เหมาะสม 

จึงควรที่จะให้กลับบ้านและนัดทำแผลแบบผู้ป่วยนอก	 แต่ผู้ป่วยต้องหาเงินจำนวนมากมามดัจำ

เครื่องมือที่ติดตัวกลับไปด้วย	 ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถหาเงินมามัดจำได้	

เป็นเหตุให้ไม่สามารถให้ผู้ป่วยกลับไปพักที่บ้านได้	 ตามมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม	

และนี่เป็นที่มาของนวัตกรรมที่สามารถนำมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยง่ายและเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย	

	 7.	ลดจำนวนครัง้ของการผา่ตดัเกนิกวา่ครึง่หนึง่เมือ่เทยีบกบัการรกัษาแบบเดมิ	ๆ	ถอืเปน็

จุดเด่นของนวัตกรรมเพราะการลดจำนวนครั้งในการผ่าตัดให้สามารถลดความเสี่ยงของ

ผู้ป่วยได้โดยตรงและยังโยงไปถึงการลดการเสียเวลาของผู้ป่วยและญาติ	 ลดการเสียค่าใช้จ่าย

ในแง่มุมต่าง	ๆ	และยังกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น	เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาท่ีดีและ

สามารถลดจำนวนครั้งในการนอนโรงพยาบาลเพื่อทำการดมยาสลบและผ่าตัดผู้ป่วยได้นั้น	

ทำใหเ้กดิผลดตีอ่ทกุฝา่ย	 ทัง้ฝา่ยผูป้ว่ยและญาต	ิ ฝา่ยแพทยผ์ูร้กัษา	 และฝา่ยรฐัซึง่เปน็ผูส้นบัสนนุ

งบประมาณ	และเป็นผลดีทั้งทางด้านสังคม	ด้านเศรษฐกิจและด้านจิตวิทยาโดยรวมอีกด้วย	
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 “การนำสารทีม่อียู่ในธรรมชาต ิคอื นำ้ยางจากตน้ยางพาราใชผ้ลติ

เปน็หุน่จำลองทดแทนวสัดสุารสงัเคราะหเ์รซิน่หรอืไฟเบอรก์ลาสกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชนค์ณุคา่ทางวชิาการ สงัคมและเศรษฐกจิอยา่งยิง่ เปน็การสนบัสนนุ

นโยบายรัฐที่สำคัญ 3 ประการ คือ ด้านนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย และดา้น

การลดปรมิาณการนำเขา้ควบคูก่บัการเปน็สนิคา้สง่ออก” 

หุ่นจำลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย

หุ่นจำลองสื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์

	 หุน่จำลอง	 เป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุสามมิติ	 ถูกนำมาใช้เพื่อประกอบการ

เรียนการสอน	 ในสาขาวิชาทางการแพทย์	 พยาบาล	 ทันตแพทย์	 สัตวแพทย์	 เกี่ยวกับการศึกษา

วิชากายวิภาคศาสตร์ของนักศึกษาแพทย์ในยุคแรก	 ๆ	 โดยในประเทศไทยเริ่มมีการเรียนการสอน

เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เมื่อมีการตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น	 แต่สอนโดยใช้ตำราและสื่อรูปภาพเท่านั้น	

ต่อมาในป	ีพ.ศ.	2434	มกีารนำหุน่จำลอง	กายวภิาคของมนษุยท์ีแ่สดงโครงสรา้งตา่ง	ๆ	ของกลา้มเนือ้

และอวัยวะภายในอย่างง่าย	ๆ	 โดยมีส่วนประกอบให้ดูคล้ายของจริงเข้ามาเป็นสื่อประกอบการ

เรียนการสอน	เพื่อให้นักเรียนแพทย์สมัยนั้นคุ้นเคยก่อนที่จะชำแหละจริงในปี	พ.ศ.	2439	และ

นบัไดว้า่เปน็การนำหุน่จำลองเขา้มามบีทบาทกบัการเรยีนการสอนทางวงการแพทยเ์ปน็ครัง้แรก 

	 โดยทัว่ไปวสัดทุีน่ำมาใชท้ำเปน็หุน่จำลอง	 จะใชเ้รซิน่หรอืไฟเบอรก์ลาส	 หรอืปนูปลาสเตอร์

เป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งยังไม่พบรายงานการใช้ยางพารา	 ซึ่งเป็นสารธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุหลักในการ

ผลิตเป็นสื่อการสอนประเภทหุ่นจำลองแต่อย่างใด	ทั้ง	ๆ	ที่ยางพารามีคุณสมบัติเป็นของเหลวที่

สามารถทำให้คงสภาพ	 คงรูปทรงอยู่ได้เช่นเดียวกับเรซิ่น	 หรือไฟเบอร์กลาส	 และมีข้อดีกว่าเรซิ่น	

หรือไฟเบอร์กลาส	หลายข้อ	เช่น	น้ำหนักเบา	มีความยืดหยุ่น	และราคาถูก	เป็นต้น	หุ่นจำลองยาง

พาราจึงเป็นแนวความคิดที่รอรับการวิจัย	พัฒนา	รูปแบบและคุณภาพอย่างจริงจัง	
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นวัตกรรมหุ่นจำลองยางพารา

	 จากแนวความคิดเช่นเดียวกับหุ่นจำลองเรซิ่น	 การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอน	 รูปวัสดุ

สามมิติจากยางพาราจึงเกิดขึ้น	 โรงงานต้นแบบหุ่นจำลองยางพารา	 คณะสัตวแพทยศาสตร์			

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ได้พัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนจากหุ่นจำลองยางพารา	 โดย

พัฒนาในรปูแบบตา่ง	ๆ	เชน่	หุน่อวยัวะภายในมนษุย	์และสตัว	์ไดด้ำเนนิการเปน็ครัง้แรกในป	ี2544  

โดยใช้หลักการที่น้ำยางพาราสามารถคงรูปอยู่ได้เช่นเดียวกับเรซิ่นและหรือไฟเบอร์กลาส	

ปฏิกิรยิาคงรูป	 (Vulcanization)	 ทำให้ยางเปลี่ยนสภาพจากอ่อนเหนียวไปเป็นก้อนยางคงรูป	

ด้วยระบบการใช้กำมะถัน	 ตามสูตรน้ำยางผสม	 KU-NR	 60	 และได้วิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพ

เหมาะสม	เช่น	ความนุ่ม	ความคงทน	สี	และตลอดจนความเรียบเนียนของพื้นผิว	

	 คุณสมบัติและลักษณะเด่นของหุ่นจำลองยางพาราสื่อการสอน	 มีน้ำหนักเบา	 มีความนุ่ม	

และความยืดหยุ่นเสมือนอวัยวะจริง	 มีความคงทน	 ตกไม่แตกหัก	 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

และราคาไมแ่พง	 ทำใหเ้ปน็ทีย่อมรบัมากกวา่สือ่หุน่จำลองเรซิน่ทีต่อ้งนำเขา้จากตา่งประเทศผลงาน

ประดิษฐ์	หุ่นจำลองจากยางธรรมชาตินับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการศึกษาของประเทศ 

ตัวอย่างหุ่นจำลองยางพาราที่ผลิตขึ้น

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารามดลูกตั้งท้อง	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองหัวใจมนุษย์	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพาราผิวหนังมนุษย์	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพาราสมองมนุษย์	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา	หุ่นปอดและหัวใจมนุษย์แสดงการแลกเปลี่ยนก๊าซ	

			 		บริเวณถุงลมปอด	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา	หัวใจสุนัข	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา	หัวม้าผ่าซีกแสดงช่องปาก	จมูก	และกล่องเสียง	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา	กู้ชีพสุนัข	

	 •	ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา	ฝึกเจาะเลือดสุนัข	และฝึกเย็บแผล	
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จุดเด่นและประโยชน์ของนวัตกรรม

	 การนำสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ	 คือ	 น้ำยางจากต้นยางพาราใช้ผลิตเป็นหุ่นจำลองทดแทน

วัสดุสารสงัเคราะหเ์รซิน่หรอืไฟเบอรก์ลาสกอ่ใหเ้กดิประโยชนค์ณุคา่ทางวชิาการ	 สงัคมและเศรษฐกจิ

อย่างยิ่ง	เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐที่สำคัญ	3	ประการ	คือ	ด้านนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 ด้านสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย	 และด้านการลดปริมาณการนำเข้า

ควบคู่กับการเป็นสินค้าส่งออก		 		



ด้านการสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

	 การปฏิรูปการศึกษาในความหมายที่แท้จริง	 หมายถึง	 การปฏิรูปการเรียนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ	 การเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา	 นักเรียน	 คงมิใช่เรียนจากกระดาษตำรา

หนังสือเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป	 สถานศึกษา	 50,000	 แห่งทั่วประเทศ	 และครูผู้สอนควรจัด

สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ

ตา่ง	 ๆ	 	 สือ่หุน่จำลองจากยางพารา	 จะเปน็สือ่การสอนดา้นวทิยาศาสตร	์ การแพทย	์ เกษตรศาสตร ์

และชวีวทิยา	 ทีส่ามารถจดัแสดงไดอ้ยา่งประหยดั	 และเหมาะกบันกัเรยีนไทยอยา่งแทจ้รงิ	 เพราะ

เป็นสื่อที่ผลิตจากธรรมชาติ	 คือ	 ยางพารา	 มีความนุ่มเสมือนของจริง	 ทั้งนี้	 จนถึงปัจจุบันคณะ

สตัวแพทยศาสตร	์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ ไดบ้รจิาคหุน่จำลองยางพาราใหแ้กส่ถานศกึษาแลว้	

กวา่		200		โรงเรยีน 

 

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราไทย

	 ถึงแม้ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราไปขายต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของโลก

นับต้ังแตป่	ี พ.ศ.	 2534	 แตเ่กษตรกรสวนยางไทยยงัคงประสบปญัหาราคายางทีต่กตำ่	 และไมแ่นน่อน

เป็นประจำทุกปี	 จากตัวเลขการส่งออกพบว่าประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปยางข้น	 ยางแผ่น

สูงถึง	 90	%	 ในขณะที่	 มีการนำมาแปรรูปเพียง	 10	%	แต่ได้มูลค่าเกือบเท่ากับยางดิบทั้งหมดที่

ขาย	 การแปรรูปจึงนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราเป็นอย่างมาก	 ดังนั้น	 การนำยางพารามาใช้

เป็นวัสดุหลักในการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอน	เป็นหุ่นมนุษย์	สัตว์	พืช	อวัยวะมนุษย์และสัตว์	

จึงมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ	 50,000	 แห่ง	 ซึ่งหากพร้อมกันใช้สื่อ

การสอนหุ่นจำลองจากยางพาราคิดเป็นปริมาณโรงเรียนละ	200	กิโลกรัม	คำนวณเป็นปริมาณน้ำ

ยางพาราทั้งหมดเท่ากับ	 10	 ล้านกิโลกรัม	 และสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางพาราอีกหลาย

เท่าตัว		
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ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพาราเพื่อการฝึกหัดทางการแพทย์		

:	หุ่นฝึกกู้ชีพสุนัข		

ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองแสดงระบบ

ทางเดินอาหารของมนุษย์	
 



ด้านการลดปริมาณการนำเข้าควบคู่กับการเป็นสินค้าส่งออก

	 การผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากยางพารา	 สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

เป็นอย่างมาก	 ทั้งในรูปของการส่งออก	 มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์	 ตลอดรวมไปถึงการสร้างงาน

สร้างรายไดใ้หแ้กป่ระชาชนภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม	แนวโนม้ของการผลติอตุสาหกรรม

เกี่ยวเนื่องกับยางพารามีแนวโน้ม	ดีขึ้นตามลำดับ	โดยดูจากปริมาณการผลิตและการส่งออกของ

สินค้าสำคัญ	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์	 ถุงมือยาง	 ผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัย	 และยางรัดของ 

แตอ่ยา่งไรกต็าม	 ปรมิาณการใชน้ำ้ยางดบิเพือ่ใชใ้นการอตุสาหกรรมเกีย่วเนือ่งจากยางพารา	 มเีพยีง

ร้อยละ	10	 (ปริมาณการใช้น้ำยางดิบในประเทศ	0.27	ล้านตัน	จากกำลังผลิตทั้งหมด	3	ล้านตัน)	

ยังนับว่าใช้ในปริมาณที่น้อยมาก	ดังนั้น	หากประเทศไทยสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	

จากยางพารา	 สามารถนำน้ำยางพารามาใช้ประโยชน์ภายในประเทศมากขึ้น	 ซึ่งหากสามารถลด

การส่งออกในรูปยางดิบลง	 5	 แสนตัน	 และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 จะทำให้มีมูลค่าเพิ่ม

เป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท	
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ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา

มดลกูตัง้ทอ้ง	

ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารา	ฝึกเจาะเลือดสุนัข	

และฝึกเย็บแผล	

 

มอบหุ่นจำลองยางพาราแก่สถานศึกษา	3	แห่ง	

ประจำปี	2554	

ในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

 

ผลิตภัณฑ์หุ่นจำลองยางพารามนุษย์ทั้งตัว	
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 “การพัฒนาเตาอบแห้งที่ใช้พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟ โดยสรา้ง

ระบบกำเนิดและควบคุมคลื่นไมโครเวฟที่มีราคาถูก สำหรับอุตสาหกรรม

ซึง่ชว่ยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำไปใช้อบแห้งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้

ตลอดทกุฤดเูป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ถือเป็นผลงานทีส่อดคลอ้ง

กบัภารกจิของมหาวทิยาลยัในเรือ่งของการวจิยัและพฒันา โดยสามารถ

เชือ่มโยงงานวจิยัสูส่งัคม และดำเนนิการไดบ้รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร” 

การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ

นวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูง

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร

แรงบันดาลใจสู่การคิดค้นนวัตกรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

	 ภาคใต้มีการทำปลาแห้งโดยใช้แสงแดดเป็นแหล่งพลังงานหลัก	 เกษตรกรจะตากปลาใน

ที่โล่ง	ซึ่งทำให้เกิดปัญหา	คือ	 ไม่สามารถควบคุมกลิ่น	การปนเปื้อนฝุ่นละอองและเชื้อโรคต่าง	ๆ	

เกษตรกรจงึแกป้ญัหาโดยการใชย้าฆา่แมลง	 ซึง่ทำใหเ้กดิปญัหาสารพษิตกคา้งในปลาแหง้	 สว่นในชว่ง

ฤดูฝน	 เกษตรกรใช้เตาเผาโดยมีไม้ฟืนเป็นแหล่งพลังงานความร้อนทดแทนแสงแดด	การให้

ความร้อนโดยการเผาไม้ฟืนนั้นมีประสิทธิภาพของการส่งผ่านพลังงานต่ำ	เนื่องจากเกิดการสูญเสีย

ความร้อนในอากาศ	 และความร้อนที่ปลาได้รับจะไม่สม่ำเสมอ	 ทั้งนี้เพราะความแปรปรวนในการ

เคลือ่นทีข่องอากาศ	จงึทำใหป้ลาแหง้ทีไ่ดม้คีณุภาพตำ่	ขายไดร้าคาไมด่	ีสว่นการอบแหง้ขา้วพองนัน้ 

เกษตรกรใช้วิธีตากแดดตามธรรมชาติ	 ซึ่งมีปัญหาในการควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต	

เพราะแดดไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง	
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นวัตกรรมไมโครเวฟประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการทำปลาแห้งและทำข้าวพอง	 ศูนย์ความเป็นเลิศ

เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม	 จึงได้พัฒนาเตาอบแห้งประสิทธิภาพสูงโดยใช้

พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟขึ้น	 โดยได้ทำการศึกษาฟิสิกส์และเทคโนโลยีของคลื่นไมโครเวฟ	 เพื่อ

เข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนที่ของคลื่นไมโครเวฟในท่อนำคลื่น	 อันตรกริยาระหว่างคลื่นไมโครเวฟ

กบัวสัดเุพือ่ใหค้วามรอ้น	 และไดพ้ฒันาสว่นประกอบตา่ง	 ๆ	 ในการควบคมุการกำเนดิคลืน่ไมโครเวฟ 

คอื	 แมกนีตรอน	 ชุดจ่ายกำลังศักย์สูง	 ชุดควบคุมกำลัง	 และระบบการส่งคลื่นไมโครเวฟซึ่ง

ประกอบด้วย	 ท่อนำคลื่น	 และ	 ห้องเก็บคลื่น	 โดยในการพัฒนาดังกล่าวทำให้มีความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ	 จงึสามารถออกแบบและสรา้งระบบกำเนดิและควบคมุคลืน่ไมโครเวฟ

ให้มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีไมโครเวฟไปใช้ในการทำปลาแห้งและข้าวพองที่มีคุณภาพสูง	

สะอาดและปลอดภยั	 โดยเตาอบแหง้ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้เพือ่อบปลาแหง้และทำแหง้ขา้วพอง	 เทคโนโลยี

การอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟดังกล่าวสามารถใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในระดับธุรกิจใน

ครัวเรือนขนาดเล็กขนาดกลาง	และระดับอุตสาหกรรม  
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	 เทคโนโลยีคลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่อยู่ระหว่างคลื่นวิทยุ	และคลื่น

อินฟราเรด	 ซึ่งเป็นคลื่นที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการให้ความร้อนกับผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น

วัสดุชีวภาพเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะต่าง	ๆ	เช่น	การทำแห้ง	การนึ่ง	การฆ่าเชื้อ	และการ

คืนตัวของอาหารแช่แข็ง	 เป็นต้น	 คลื่นไมโครเวฟสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในวัสดุชีวภาพและทำให้

วัสดซุึง่มสีว่นของนำ้อยู	่ทำใหร้อ้นขึน้อยา่งรวดเรว็ทัง้ภายในและทีผ่วิพรอ้ม	ๆ	กนั	โดยในการทำแหง้นัน้ 

พลังงานของคลื่นไมโครเวฟจะทำให้น้ำภายในวัสดุร้อนขึ้นแล้วระเหยออกไปโดยมีผลกระทบต่อ

โมเลกุลอื่น	 ๆ	 น้อยมาก	 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์แห้งยังคงมีคุณค่าทางชีวภาพสูง	 หากมีการควบคุม

คลืน่ไมโครเวฟที่เหมาะสม	 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟของศูนย์ความเป็นเลิศ

เทคโนโลยีพลาสมาเพื่อการประยุกต์ทางกสิกรรม	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	10	ปี	ทำให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ	

ซึ่งสามารถออกแบบและสร้างระบบการควบคุมคลื่นไมโครเวฟในระดับอุตสาหกรรมที่มีความ

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูง	อกีทัง้ยงัมศีกัยภาพในการนำเทคโนโลยไีมโครเวฟ

ไปใช้ในการอบแห้งปลา	อบแห้งผักสมุนไพร	อบแห้งรังนกแอ่น		อบแห้งไม้ยาง	ละลายปลาแช่แข็ง

และนึ่งให้สุก	อบแห้งข้าวพอง	ตลอดจนการทำลายไข่และตัวมอดในไม้ยาง	

จุดเด่นและประโยชน์ของนวัตกรรม

	 เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำไปใช้

อบแหง้ผลติภณัฑต์า่ง	 ๆ	 ไดต้ลอดทกุฤด	ู นอกจากนีย้งัมปีระสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานสงูเมือ่เทยีบ

กับการใช้ลมร้อนและรังสีอินฟราเรด	 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่าการใช้ลมร้อน

ประมาณ	 2-3	 เท่า	 เนื่องจากคลื่นไมโครเวฟสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศโดยไม่มีการสูญเสีย

พลังงาน	ทำให้ตู้อบและอากาศไม่ร้อน	คลื่นไมโครเวฟจะสามารถทะลุเข้าไปเนื้อวัสดุแล้วทำให้เกิด

ความร้อนพร้อม	ๆ	 กันทั้งภายในและที่ผิวของวัสดุ	 และเป็นการควบคุมการเกิดความร้อนได้อย่าง

สมำ่เสมอ	ซึง่ทำใหส้ามารถอบแหง้ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพสงู	และสรา้งมลูคา่เพิม่ของผลผลติตา่ง	ๆ 

ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ	เช่น	พริก	สมุนไพร	ไม้ยาง	ปลา	และข้าว	เป็นต้น	ประกอบกับ

เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจากงานวิจัย	 จึงมีความยืดหยุ่นในออกแบบส่วนประกอบต่าง	 ๆ		

ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน	 สามารถปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน	 และมี

ศักยภาพในการประยุกต์ใช้เพื่อให้ความร้อนกับวัสดุอื่น	ๆ	ในอนาคต			
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 “การพัฒนาระบบบริการโดยใช้แนวคิด Lean โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง เพือ่ลดขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ระยะเวลา ระยะทาง และคา่ใชจ้า่ย

ของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีคุณภาพเกิดความพึงพอใจ และ

เปน็การรวมตวัรเิริม่พฒันาโดยทมีสหวชิาชพีในการออกแบบระบบบรกิาร 

One Day Service ซึ่งประกอบด้วย One Day Surgery, One Day 

Cataract, One Day Cardiac Catheterization และ One Day 

Chemotherapy” 

OneDayService

พัฒนาระบบเพื่อยกระดับการให้บริการอย่างมีคุณภาพ

	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

เปน็โรงพยาบาลระดบัตตยิภมู	ิ(Super	Tertiary 

Care)	 ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยใน

จังหวดัเชยีงใหมแ่ละในเขต	17	จงัหวดัภาคเหนอื 

รวมทั้งเป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล

อืน่	ๆ	ใหบ้รกิารทัง้ประเภทผูป้ว่ยนอก	ผูป้ว่ยใน 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่                                                                                           

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ในทุกสาขา	มีผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจำนวน	3,000	–	4,500	ราย	/	วัน	และ

ผูป้ว่ยในจำนวน	1,400	-	1,600	ราย	/	วนั	จำนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้มารบับรกิารตรวจรกัษาทีโ่รงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่	 มีจำนวนมากในแต่ละวัน	 ทำให้เกิดความแออัด	 ขั้นตอนยุ่งยาก	 ผู้ป่วย

ได้รับบริการช้า	 รอนาน	 เกิดความไม่พึงพอใจ	 โรงพยาบาลมหาราชจึงได้พัฒนาระบบบริการ
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โดยใช้แนวคิด	 Lean	 มาใช้เพื่อลดขั้นตอนการบริการ	 ลดระยะเวลา	 ลดค่าใช้จ่าย	 และเพื่อให้

ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพ	 เกิดความพึงพอใจสูงสุด	 จึงได้ดำเนินการเกี่ยวกับ	 One	

Day	 Surgery,	 One	 Day	 Cataract,	 One	 Day	 Cardiac	 Catheterization	 และ	 One	 Day	

Chemotherapy		

	 แนวคิด	 lean	ที่เป็นกระบวนการบริหารจัดการ	 เพื่อลดความสูญเปล่าในทุกกระบวนการ

ทำงาน	 เพื่อลดขั้นตอน	 ลดระยะเวลา	 ได้ผลงานที่มากกว่าและเป็นผลงานที่สามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารมากทีส่ดุ	 ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจเปน็การให้

บริการโดยยึดผู้รับบริการหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง	 และเปน็การเพิม่คณุคา่ในสายตาของผูร้บับรกิาร  

ซึ่งในโรงพยาบาลของรัฐมีผู้รับบริการจำนวนมากและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน	ทำให้เกิดการสูญเสีย

โดยเฉพาะการรอคอย	 หรอืการทำงานซำ้ซอ้น	 ทำใหผู้ป้ว่ยไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารไดร้วดเรว็เหมาะสม

กับความรุนแรงของโรค	โรงพยาบาลจึงนำแนวคิด	lean	ซึ่งมุ่งกำจัดความสูญเปล่าในระบบ		

														ในปี	2554	โรงพยาบาลกำหนดเป็นนโยบายเรียกว่า	Year	of	the	Lean	ส่งผลให้ทุก

หน่วยงานดำเนินการโครงการ	 ปรับปรุงระบบงาน	 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน	 และ

สามารถพฒันาสูแ่นวทางการปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิจำนวนมาก	 และยงัสนบัสนนุกจิกรรมเรยีนรูแ้ละสง่ตอ่

อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

 

OneDayServiceนวัตกรรมการบริการ

 1.OneDaySurgeryการบริการผ่าตัดและกลับบ้านได้ภายใน1วัน

	 มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนจาก	 23	 ขั้นตอนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ

ผ่าตัด		เหลือ	12	ขั้นตอนที่จำเป็น		เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล	จะได้รับการผ่าตัดทันที		ซึ่ง

เป็นผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน	และผู้ป่วยที่ร่างกายแข็งแรงพอที่จะผ่าตัดแบบ	One	day	ได้		

 2.OneDayCataractการบริการผ่าตัดต้อกระจกและกลับบ้านได้ภายใน1วัน

	 มีกระบวนการเตรียมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยก่อนวันผ่าตัด	 เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล	

จะทำการหยอดยาเพื่อเตรียมผ่าตัด	 ณ	 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก	 จากนั้นส่งผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด	

และสังเกตอาการจนปลอดภัยจึงให้กลับบ้าน		และกลับมาให้แพทย์ตรวจอีกครั้งแบบผู้ป่วยนอก	

         3.  OneDayCardiacCatheterizationการบริการตรวจสวนหัวใจและหลอด

เลือดและกลับบ้านได้ภายใน1วัน

	 มีการประสานขั้นตอนระหว่างโรงพยาบาลที่ส่งต่อโดย	ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปมาระหว่าง

โรงพยาบาล		ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในขั้นตอนการนัดตรวจ	 	ผู้รับบริการเข้าถึงบริการได้

เร็วขึ้น		
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	 One	Day	Cardiac	Catheterization	ภายใน	1	วัน	จึงเป็นกระบวนการตรวจสวนหัวใจ

โดยผูป้ว่ยไมต่อ้งนอนพกัคา้งโรงพยาบาล	 สำหรบัผูป้ว่ยทีเ่ปน็กลุม่มคีวามเสีย่งตำ่อยา่งเดยีว	 โดยผูป้ว่ย

มาถงึกส็ามารถทำไดท้นัท	ีและมกีารเฝา้ดอูาการอยูร่ะยะหนึง่	 เมือ่ปลอดภยัแลว้จงึใหผู้ป้ว่ยกลบับา้นได้

ภายในวันเดียว	

 4.OneDayChemotherapyการให้เคมีบำบัดภายใน1วัน

	 ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ทีต่อ้งรกัษาแบบการใหย้าเคมบีำบดั		ซึง่ตอ้งใหต้ดิตอ่กนัหลายครัง้	ในผูป้ว่ย

ที่มีสภาพรา่งกายแขง็แรงพอ	แพทย์จะพิจารณาให้เคมีบำบัดและให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ในวันนั้น	และ

มารับยาเคมีบำบัดครั้งต่อไปตามที่แพทย์นัดจนกว่าจะครบตามที่กำหนด	

ภาพที่	1	แผนผังการปฏิบัติงานก่อนและหลังของ	One	day	surgery	

	ภาพที่	2			แผนผังการปฏิบัติงานก่อนและหลังของ	One	day	cataract	

After	 Before	 
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ภาพที่	3			แผนผังการปฏิบัติงานก่อนและหลังของ	One	day	catheterization 

After		Before		

	 การดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการ	ประกอบด้วย		

	 1.	 สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการสนับสนุนและส่งเสริมให้

หน่วยงานสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 โดยใช้ระบบสารสนเทศในการ

บรหิารจดัการอยา่งเตม็รปูแบบ	มรีะบบการชว่ยเหลอืสนบัสนนุหนว่ยงานอยา่งเตม็ทีเ่พือ่ใหส้ามารถ

ดำเนินการได้อย่างคล่องตัว		

 2.	โรงพยาบาลมีนโยบายการให้บริการโดยมุ่งเน้นการบริการ	เพื่อให้เป็นที่รักและศรทัธา

ของปวงชน	 มีการกำหนดคา่นยิม	และวฒันธรรมองคก์รทีน่ำไปสูก่ารบรกิารทีม่คีณุภาพ	มกีารดำเนนิ

การเผยแพรค่่านิยม	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	 สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย	ผู้รับบริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการ	ความเชื่อมั่นศรัทธา	

	 3.	 การสร้างค่านิยมคุณธรรมดี	 มีคุณภาพ	และกระตุ้นบุคลากรตระหนักในเรื่อง	

พฤติกรรมบริการ	โดยมีคำขวัญ	การให้บริการคือ	ดูแล		ดุจญาติมิตร	พร้อมดวงจิตบริการ	

	 4.	 จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพให้แก่	 ผู้ป่วยและญาติ	 และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

อย่างสม่ำเสมอ		

	 5.	 จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพประชาชน	ตามงานสำคัญต่าง	 ๆ	 เช่น	 งานวันแม่ 

งานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่	งานวันมหิดล	เป็นต้น	

การสร้างมาตรฐานด้วยดวงจิตบริการ
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	 6.	 มีการบริหารจัดการตอบกลับให้ข้อมูลกับผู้ร้องเรียน	 หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ให้บริการ	 โดยการโทรศัพท์	 หรือการตอบ	 E-mail	 รวมทั้งส่งจดหมายตอบ	 เพื่อชี้แจงการบริการ	

การจัดข้อร้องเรีน	หรือข้อสงสัย	เป็นต้น	

	 7.		Web	board	http:/www.med.cmu.ac.th/pr/news/		มีสายตรงคณบดี	สายตรง	

ผู้อำนวยการ	และสายตรงหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล	

	 8.	 ติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	 โดยการจัดทำแบบสำรวจข้อคิดเห็น 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการกลุ่มต่าง	ๆ	ทุกปี	

      

	 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ	 สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน	 ถึงแม้ว่าในแต่ละวันจะมี

ประชาชนเข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก	ความต้องการที่ไม่จำกัดบนทรัพยากรที่มีจำกัด	ทำให้เกิดความ

ท้าทายของผู้บริหารโรงพยาบาลที่จะต้องมีการบริหารเชิงรุก	 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างบริการ

ที่มคีณุภาพและมปีระสทิธภิาพและทำงานอยา่งเปน็ระบบโดยทมีงานวชิาชพี	 ใหเ้ปน็ทีพ่อใจแกป่ระชาชน

รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
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 “การพัฒนาหุ่นจำลองฝึกหัดวินิจฉัยและผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่าน

กลอ้งเพื่อฝึกทักษะการทำหัตถการที่ซับซ้อน โดยฝึกปฏิบัติทักษะการใช้

และควบคุมกล้องผ่าตัดทารกในครรภ์ และวางแผน เตรียมเครื่องมือ

การผา่ตดักอ่นการผา่ตดัจรงิ นบัเปน็นวตักรรมทีช่ว่ยแก้ไขปญัหาแพทย์

ขาดแคลน และขาดความชำนาญ” 

หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์

ผ่านกล้องศิริราช

การรักษาทารกในครรภ์ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็น

สถาบันการแพทย์ที่มีพันธกิจหลัก	 3	 ด้าน	 คือ	 การบริการ	 การศกึษา	

และการวิจัย		โดยทุกหน่วยงานในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลมีการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้พันธกิจหลักทั้ง	 3	 ด้าน	

ดำเนินไปได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ	

	 หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ภาควิชาสูติศาสตร์	

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาสตรีตั้งครรภ์

และทารกในครรภ์	 โดยปัจจุบัน	 หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก

ในครรภ์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 เป็นสถาบันการแพทย์

แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการการรักษาทารกในครรภ์ด้วยการผ่าตัด

ผ่านกลอ้ง	 เนือ่งจากการรกัษาทารกในครรภด์ว้ยการผา่ตดัผา่นกลอ้งเปน็หตัถการซึง่มคีวามซบัซอ้น

และเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย	 การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจงึสามารถทำได้

ด้วยวิธีการบรรยาย	 ร่วมกับการเข้าร่วมสังเกตและการช่วยแพทย์ผู้ผ่าตัดเท่านั้น	 ซึ่งการเรียนรู้

ด้วยวธิีการเหล่านี้มีข้อด้อย	คือ	ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการพัฒนาด้านทักษะ  
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นวัตกรรม“หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่าน

กล้องศิริราช”

	 เพื่อผสานพันธกิจหลักด้านการบริการและการฝึกอบรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้สามารถดำเนินไปได้อย่างสอดคล้อง

และมีประสิทธิภาพ	 หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์จึง

ประสานความร่วมมือกับสถานเทคโนโลยีแพทย์ศาสตร์ทำการศึกษา

และประดิษฐ์	 “หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง									

ศิริราช”	 เพื่อให้แพทย์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการผ่าตัดทารกในครรภ์

ผ่านกลอ้ง		ซึง่เปน็วธิกีารทีย่อมรบักนัแลว้วา่	การฝกึฝนการทำหตัถการ

ดว้ยหุน่จำลองสามารถพฒันาทกัษะของแพทยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

วิธีการหนึ่ง						
	 หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช	 เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากประสาน

ความร่วมมือของทีมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 3	 ฝ่าย	 คือ	 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการผา่ตดัทารกในครรภ	์ พยาบาล	 และนกัโสตทศันศกึษาทางดา้นการแพทย	์ ดงันัน้	 หุน่ฝกึฝน

การทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราชเป็นนวัตกรรมที่มีความลงตัวทางด้านการแพทย์และ

การประดิษฐ์	 โดยสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง

ของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

	 นวัตกรรมหุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช	 เป็นนวัตกรรมที่มีความ

ลงตัวทางด้านการแพทย์และการประดิษฐ์	ดังนี้	

	 1.	 ความเสมือนจริง	 ด้วยเทคนิคและวิธีการประดิษฐ์ที่พยายามทำให้หุ่นฝึกฝนการทำ

ผ่าตดัทารกผ่านกล้องศิริราชมีลักษณะเหมือนภายในครรภ์มากที่สุด	แพทย์ผู้ฝึกปฏิบัติจึงรู้สึก

เสมือนว่ากำลังทำการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องในสถานการณ์จริง	

	 2.	 คุณลักษณะที่หลากหลาย	 หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราช	 1	 หุ่น	

แพทย์สามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องได้ครบ

ทุกวิธี	ทั้งภาวะที่รกเกาะทางด้านหน้า	ด้านข้าง	และด้านหลังของมดลูก		

	 นอกจากนี้	 แพทย์ยังสามารถใช้หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัด

ทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราชในการฝึกทักษะการควบคุม

กลอ้งทีใ่ชใ้นการผา่ตดัทัง้ชนดิ	0	องศา	และ	30	องศา	ไดอ้กีดว้ย	
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นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับประโยชน์ที่หลากหลาย

	 จากความต้องการแก้ไขปัญหาด้านการฝึกอบรมการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้อง	 และ

การประดิษฐ์นวัตกรรมสำเร็จแล้วได้พบว่า	หุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราชมี

ประโยชน์หลากหลายด้าน	ซึ่งประกอบไปด้วย		

	 1.	 ด้านการฝึกอบรม	 คือ	 แพทย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และทักษะ

เกี่ยวกับ	 วิธีการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องเป็นอย่างดี	 ซึ่งจะทำให้สังคมไทยมีแพทย์ที่มีความรู้	

และความชำนาญด้านการผ่าตัดทารกในครรภ์โดยไม่ต้องไปรับการฝึกอบรมในต่างประเทศดังเช่น

ในอดีต	

	 2.	 ด้านการบริการ	คือ	แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดที่ผ่านการฝึก

ด้วยหุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราชมี

ประสบการณด์า้นการผา่ตดั	 ซึง่จะสามารถชว่ยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

ทำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

	 3.	ดา้นการเปน็ตน้แบบ	สถาบนัการแพทยอ์ืน่	ๆ	สามารถ

นำแนวคิดการประดิษฐ์หุ่นฝึกฝนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่าน

กล้องศิริราชไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์หุ่นจำลองเพื่อใช้ใน

การฝึกปฏิบัติการผ่าตัดทารกในครรภ์ที่มีความเหมาะสมได้ด้วย

ตนเอง		

	 4.	ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้รับบริการ	สามารถ

นำหุ่นฝึกฝนการทำผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่านกล้องศิริราชมาใช้

ประกอบการอธิบายถึงขั้นตอนการผ่าตัดทารกในครรภ์ผ่าน

กล้องแก่สตรีตั้งครรภ์ผู้รับบริการ	
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 “นวัตกรรมที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ ศูนย์ความ

ร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข พัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะ

การตดิเชือ้ เอช ไอ ว ีแกเ่ดก็ทีต่ดิเชือ้มาตัง้แตก่ำเนดิ โดยคดิคน้กระบวนการ

เปิดเผยที่เป็นระบบ มีความเหมาะสมกับประเทศไทย และเกิดผลกระทบต่อ

เด็กน้อยที่สุดโดยได้จัดทำเป็นคู่มือ ซีดี เผยแพร่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นำไปใช้” 

โครงการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการ

ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อมาแต่กำเนิด

(DevelopmentofPediatricHIV

byDisclosureModel)



ทางเลือกใหม่สู่การเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวี

แก่เด็กที่ติดเชื้อมาแต่กำเนิด

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

	 จากความก้าวหน้าในการรักษาการติดเชื้อ	 Human	 immune	 deficiency	 virus	 (HIV)	

โดยเฉพาะการมียาใช้ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง	ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวแีตก่ำเนดิจงึมี

โอกาสรอดชีวิตมากขึ้นและมีจำนวนมากที่กำลังเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น	 โดยเดก็เหลา่นีม้กัไดร้บัการรกัษา

ตัง้แตเ่ลก็โดยไมไ่ดร้บัการบอกสภาวะการตดิเชือ้เอชไอวขีองตน	 เมือ่เดก็เหลา่นีเ้ตบิโตขึน้	 การพจิารณา

เปิดเผยให้เด็กทราบสภาวะการติดเชื้อจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญในการดูแลรักษา	

	 เด็กที่ไม่ทราบสภาวะการติดเชื้อของตนเองจะไม่สามารถรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

โรคและการรักษาอาจไม่ร่วมมือในการรักษา	มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโดยเฉพาะในทางเพศ	

นอกจากนี้เด็กบางรายได้รับรู้เรื่องการติดเชื้อของตนโดยบังเอิญโดยไม่มีการเตรียมการซึ่งจะทำให้

เกิดผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงได้		
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	 อย่างไรก็ตามการเปิดเผยให้เด็กทราบการวินิจฉัยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของตนที่เคย

ถูกปกปดิมานานไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย	 จากขอ้มลูการศกึษาทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศพบวา่มผีูป้ว่ย

เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่โตแล้วจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อของตน  

จากการสำรวจในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีแต่กำเนิดของโรงพยาบาลศิริราชในปี	พ.ศ.	2547	พบว่า

มีเพียงร้อยละ	 19.8	 ของผู้ป่วยเด็กอายุมากกว่า	 5	 ปีที่ได้รับการบอกสภาวะการติดเชื้อของตน			

เหตุผลส่วนใหญ่ที่ผู้ดูแลคิดว่าไม่ควรเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อแก่เด็ก	คือเห็นว่าเด็กยังไม่โตพอ		

กลวัเดก็ไดร้บัการกระทบกระเทอืนใจ	 และกลวัเดก็ไมส่ามารถรกัษาความลบั	 ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่การ

เปดิเผยสภาวะติดเชื้อเป็นกระบวนการที่ยากและน่าหวั่นไหวสำหรับผู้ดูแล	 ในขณะที่ผู้ให้บริการ

ทางการแพทยส์ว่นใหญก่ย็งัไมม่ปีระสบการณใ์นการทำ	 ดงันัน้การมแีนวทางทีช่ดัเจนในการเปดิเผย

สภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก		โดยเฉพาะในบริบทของวัฒนธรรมไทยจึงมีความจำเป็น	

	 ในปพี.ศ.	2548	ทมีสหวชิาชพีทีด่แูลผูป้ว่ยเดก็ทีต่ดิเชือ้เอชไอวขีอง	ภาควชิากมุารเวชศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 ร่วมกับศูนย์ความ

ร่วมมือไทย-สหรัฐ	 ด้านสาธารณสุข	 ได้จัดทำ	 “โครงการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยสภาวะการ

ติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อแต่กำเนิด”	 (Development	 of	 Pediatric	 HIV	 by	 Disclosure	

Model) โดยเป็นรูปแบบการเปิดเผยที่ใช้กระบวนการให้การปรึกษา	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	

ไดแ้ก	่ 1)	 ตรวจสอบความเหมาะสมและแนะนำบรกิารแกผู่ด้แูล	 2)	 ขัน้ประเมนิและเตรยีมความพรอ้ม

ของผู้ป่วยและผู้ดูแล		3)	ขั้นเปิดเผยสภาวะติดเชื้อแก่เด็ก		และ	4)	ขั้นติดตามผล		(ตามแผนภูมิ)				

แผนภูมิขั้นตอนการเปิดเผยสภาวะติดเชื้อเอชไอวีเด็กติดเชื้อเอชไอวีแต่กำเนิด	
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นวัตกรรมแห่งการยอมรับและดำรงอยู่อย่างเป็นสุข

	 รูปแบบการเปิดเผยที่ได้พัฒนาขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรทางการ

แพทย์	 สามารถช่วยผู้ดูแลเปิดเผยเด็กสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อแต่กำเนิด	 โดยมี

คำแนะนำในการปฏิบัติที่ชัดเจนพร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้การปรึกษาของแต่ละ

ขั้นตอน	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลได้รับการประเมินและช่วยเหลือให้มีความพร้อม	ช่วยให้เด็กได้รับการ

เปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีโดยมีการเตรียมการที่ดี	 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 ได้รับคำแนะนำใน

การปฏิบัติตัว	 และการช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถผ่านกระบวนการ

การเปิดเผยนี้ไปได้	

	 หลังจากการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยนี้ได้ถูกนำไปใช้กับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก

ที่ติดเชื้อแต่กำเนิดของภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	และสถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี	 โดยมีการประเมินผลลัพธ์ของการเปิดเผยด้วยแบบประเมินทาง

จิตวิทยา	 ได้แก่	 แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก	 (CBCL),	 แบบประเมินภาวะซึมเศร้า	 (CDI),	 และแบบ

ประเมินคุณภาพชีวิต	 (PedsQL)	 ซึ่งพบว่าหลังได้รับการเปิดเผย	 เด็กมีคะแนนภาวะซึมเศร้าลดลง		

และคะแนนคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ	 ในขณะที่คะแนนปัญหาทางพฤติกรรม

ไม่เปลี่ยนแปลง	 (ตามรูปที่	 1)	 ซึ่งแสดงว่าการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อแต่

กำเนดิตามรปูแบบทีไ่ดพ้ฒันาขึน้นี	้ไมท่ำใหเ้กดิผลกระทบดา้นลบตามทีผู่ด้แูลมคีวามกงัวล	แตก่ลบัมี

แนวโนม้ทำใหส้ขุภาพจิตของเด็กดีขึ้น	 ที่สำคัญคือทำให้ผู้ดูแลสามารถสื่อสารเกีย่วกบัความเจบ็ปว่ย

ของเด็กได้มากขึ้นและทำให้มีโอกาสได้รับการให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี		

 

รูปที่	1	ผลการประเมินทางจิตวิทยาในที่ได้รับการเปิดเผยสภาวะติดเชื้อเอชไอวี	
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	 นอกจากนี้ได้มีการจัดอบรมการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่เด็กที่ติดเชื้อโดย

ใช้เป็นตน้แบบแกโ่รงพยาบาลอืน่	 ๆ	 ทัว่ประเทศ	 โดยโรงพยาบาลหลายแหง่ไดน้ำรปูแบบนีไ้ปประยกุต์

ใช	้และใหข้อ้มลูปอ้นกลบัมาวา่เปน็รปูแบบ	ทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละชว่ยในการพฒันาการเปดิเผยสภาวะ

การติดเชื้อเอชไอวีให้แก่เด็กที่ติดเชื้อในท้องที่นั้น	ๆ	ได้เป็นอย่างดี		ต่อมาในปีพ.ศ.	2551		ได้มีการ

จัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือพร้อมกับแผ่นซีดีบันทึกวิดีทัศน์การสาธิตกระบวนการในผู้ป่วยสมมุติ	

แจกจา่ยใหแ้กโ่รงพยาบาลตา่ง	 ๆ	 ซึง่ตอ่มาไดม้กีารพฒันาจดัทำเปน็คูม่อืฉบบัภาษาองักฤษ	 เผยแพร่

และจัดการอบรมให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศต่าง	 ๆ	 ในเอเชีย	 เช่น	 เวียดนาม	

มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และพม่า	 เป็นต้น	อีกทั้งได้นำไปใช้ประกอบการพัฒนา	Guideline	on	HIV	

Disclosure	Counseling	for	Children	up	to	12	Years	of	Age	ขององค์การอนามัยโลกในปี	

พ.ศ.	2554	

รูปที่	2	คู่มือการเปิดเผยสภาวะติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี	
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 “นวตักรรมการรกัษาผูป้ว่ยโรคทางเดนิหายใจ ทีน่ำเอาภมูปิญัญา

ตะวันออก ไท ชิ ชี่กง นำมาดัดแปลงท่ารำประยุกต์กับรูปแบบการหายใจ

ทีถ่กูตอ้ง เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงหรือ

ดีกวา่การออกกำลงักายแบบวิง่ลู่หรือปั่นจักรยาน ซึง่นยิมใชก้นัในวงการ

แพทย์สากล ทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยน้อยลง ออกกำลังกายได้ทนทานขึ้น 

มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และการควบคุมโรคดขีึน้” 

การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

ไทชิชี่กง

โรคเรื้อรังทางระบบการหายใจ:ปัญหาสาธารณสุขที่ท้าทาย

 หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

	 โรคเรื้อรังทางระบบการหายใจที่มีอุบัติการณ์มากที่สุดคือ	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 (COPD)	

และโรคหืด	(asthma)	ซึ่งมีผู้ป่วยรวมประมาณ	7.5	ล้านคนในประเทศไทย	อาการหลักของผู้ป่วย

เหล่านี้คือ	 เหนื่อย	 หอบ	 ทำให้ประกอบอาชีพ	 หรือทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้เต็มที่	 คุณภาพชีวิต

ถดถอยและตอ้งพึง่พาผูอ้ืน่	 นอกจากนัน้	 ในการดำเนนิโรค	ผูป้ว่ยจะมอีาการหนกักำเรบิเปน็ระยะ	ๆ  

ทำให้สมรรถภาพปอดยิง่เสือ่มลงและตอ้งนอนโรงพยาบาลบอ่ย	 เพิม่คา่ใชจ้า่ยการรกัษาและเปน็การ

สูญเสยีทางเศรษฐกจิระดบัชาต	ิ เนือ่งจากการดแูลผูป้ว่ยโรคระบบการหายใจเรือ้รงัจำเปน็ตอ้งรกัษา

ต่อเน่ืองระยะยาว	 คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาจงึคอ่นขา้งสงู	 ตวัอยา่งขอ้มลูจากสำนกังานประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	 (สปสช.)	 พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคถุงลมพองในเครือข่ายสถานพยาบาลของ

กระทรวงสาธารณสุขสูงถึงปีละมากกว่า	 17,500	 ล้านบาท	 โดยการรักษาโรคกำเริบที่ต้องนอนโรง

พยาบาลแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายละ	ประมาณ		50,000	-	100,000	บาท		
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	 การรกัษาโรคเรือ้รังดังกล่าวนอกจากการใช้ยาแล้ว	 ยงัมกีารรกัษาเสรมิทีใ่หผ้ลดเีพิม่ขึน้จาก

การใช้ยาอย่างเดียวอีกเท่าตัว	 นั่นคือ	 การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 (exercise	

rehabilitation)		

	 รูปแบบการฝึกฝนออกกำลังกายที่มีการศึกษาและได้ผลซึ่งวงการแพทย์สากลแนะนำไว้

คอื	การวิง่ลู	่หรอืการปัน่จกัรยานอยูก่บัที	่โดยตอ้งฝกึอยา่งนอ้ยวนัละ	20-30	นาท	ีสปัดาหล์ะ	5	ครัง้ 

เป็นเวลาอย่างน้อย	6-8	สัปดาห์	ในปี	2543-2545	หน่วยโรคปอดฯ	ได้ลองให้ผู้ป่วย	COPD	ฝึกฝน

ออกกำลังกายแบบวิ่งลู่	 แต่พบว่าไม่ได้ผล	 เพราะผู้ป่วยต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางมา

โรงพยาบาลและไมคุ่น้กบัการวิง่ลู	่ และทำไดค้รัง้ละ	1	คน	ผูป้ว่ยจงึคอ่ย	ๆ	ถอนตวัจนตอ้งปดิโครงการ

ในที่สุด	 จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว	 ทำให้ในปัจจุบัน	 ยังไม่มีสถานพยาบาลใดในประเทศไทยที่มี

การดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดอย่างได้ผลและเต็มรูปแบบ	

 

นวัตกรรมชุดออกกำลังกายไทชิชี่กง:

ทางเลือกที่เป็นเอกลักษณ์

	 การพฒันานวตักรรมเร่ิมต้นจากแนวคิด	“เป็นรูปแบบการออกกำลงักายทีเ่ปน็เอกลกัษณ์

ขององคก์รไมซ่บัซอ้นมคีวามคลอ่งตวัในทางปฏบิตัิไมต่อ้งพึง่เครือ่งมอืราคาแพงผูป้ว่ยเขา้ถงึ

ได้ง่าย ไม่สิ้นเปลือง สามารถออกกำลังกายได้เองที่บ้านและเป็นกลุ่ม และต้องได้ผลดีไม่แพ้

การออกกำลังกายแบบวิ่งลู่หรือปั่นจักรยาน”

 

	 จากแนวคิดดังกล่าว	 ในปี	2549	ศาสตราจารย์แพทย์หญิง	สุมาลี	 เกียรติบุญศรีและคณะ		

ได้ปรกึษาหารอืกนัและลงความเหน็รว่มกนัวา่	 นา่จะเลอืกรปูแบบการออกกาลงักายทีใ่ชก้ารเคลือ่นไหว

ของร่างกายอย่างช้า	ๆ		เช่น		การรำมวยจีนไทชิ	ชี่กง	(Tai	Chi	Qigong)	มาดัดแปลงประยุกต์ใช้	

ให้เปน็รปูแบบหลักของการออกกาลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 (แทนการวิง่ลูส่ายพานและการปัน่

จักรยานอยู่กับที่)	นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมใหม่	โดยศึกษาและเลือกท่าการรำไท	ชิ	

ที่ปฏิบัติง่ายจำนวน	9	ท่า	และดัดแปลงท่ารำเพื่อให้ผสมผสานกับการหายใจแบบ	pursed-lip	ใน

ทกุท่วงทีของการเคลื่อนไหว	 รวมเวลาการออกกำลังกายทั้งสิ้น	 35	 นาที	 จากนั้นทำการบันทึก

ท่าออกกำลังกายทั้งหมดไว้ในแผ่นวีซีดี	เพื่อเป็นแม่แบบให้ผู้ป่วยปฏิบัติได้เองที่บ้าน	โดยกำหนดให้

ปฏิบัติไม่น้อยกว่า	5	วัน/สัปดาห์	และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	 	6	 	สัปดาห์	
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ในระยะแรกของการฝกึฝน	 ผูป้ว่ยไดร้บัการขอรอ้งใหม้าฝกึฝนพรอ้มผูป้ว่ยอืน่ทีโ่รงพยาบาลสปัดาหล์ะ 

1	 ครั้ง	 เพื่อแพทย์หรือพยาบาลจะได้ช่วยแนะนำวิธีการหายใจแบบ	 pursed-lip	 ที่ถูกต้อง	 อีกทั้ง

จะได้ช่วยดูแลแก้ไขหากผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมาก	 ออกซิเจนตก	 หัวใจเต้นแปรปรวน	 หรือ

ความดันโลหิตสูงขึ้น	เป็นต้น 

 
แผนภูมิการพัฒนานวัตกรรมสู่ความสำเร็จ
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จุดเด่นและประโยชน์ของนวัตกรรม

 ชดุออกกำลงักายฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด	ไท	ช	ิชีก่ง	 เปน็นวตักรรมทีส่รา้งขึน้	 โดยผสมผสาน

การออกกำลังกายที่เป็นภูมิปัญญาตะวันออกเข้ากับการฝึกการหายใจที่ถูกต้อง	 ทำให้ได้ชุด

ออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพเทียบเคียงหรือดีกว่าการออกกำลังกายแบบวิ่งลู่หรือปั่นจักรยานซึ่ง

นิยมใช้กันในวงการแพทย์สากล	 ทำให้ผู้ป่วยเหนื่อยน้อยลง	 ออกกำลังกายได้ทนทานขึ้นโดย

ไม่เหนื่อย	 คุณภาพชีวิตดีขึ้น	 กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นและการควบคุมโรคดีขึ้น	 นอกจากนั้นยัง

ส่งผลให้การพึ่งพาบรกิารสาธารณสขุลดลง	 โรคกำเรบินอ้ยลง	 ลดการใชย้าปฏชิวีนะและยากนิสตี

รอยด	์ เปน็การลดค่าใช้จ่ายในการรักษา	 จุดเด่นพิเศษของการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	

ไท	ชิ	ชี่กง	คือ	สามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้าน	ปฏิบัติเป็นกลุ่ม	และไม่ต้องพึ่งเครื่องมือราคาแพง		

 

	 ชุดการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 ไท	 ชิ	 ชี่กง	 นี้ได้เผยแพร่และอ้างอิงไว้ในคู่มือ	

“แนวทางการดแูลรกัษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงัแหง่ประเทศไทย	 2553”	 ซึง่รา่งโดย	 สมาคมอรุเวชชฯ์ 

แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ว่าเป็นวิธีการออกกำลังกาย

ฟื้นฟูสมรรถภาพปอดที่ได้ผล	ต่อมาในปี	2554	สปสช.	ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการ

การดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ซึ่งที่ผ่านมาเป็นโรคที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก	 จึงจัดโรคปอด

 ผลต่อการพึ่งพาบริการทางสาธารณสุข (health care utilities) ภายหลังการนำ

นวัตกรรมสู่ภาคบริการ(2553-54)
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อุดกัน้เรือ้รงัไวเ้ปน็โรคเรือ้รงัลำดบัที	่ 5	 ทีร่ฐับาล	 (ผา่น	 สปสช.)	 ตอ้งเขา้มาชว่ยดแูล	 และไดเ้ลง็เหน็

ความสำคญัของการออกกำลงักายฟืน้ฟสูมรรถภาพปอด	 จงึกำหนดใหค้า่ชดเชยแดส่ถานพยาบาลที่

ดำเนนิการฟืน้ฟสูมรรถภาพปอดอยา่งเตม็รปูแบบเปน็จำนวนเงนิ	1000	บาท/ราย	หลงัการประกาศ 

ได้ปรากฏว่ามีสถานพยาบาลที่มาขอแผ่นวีซีดีการออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	 ไท	 ชิ	 ชี่กง	

ไปเป็นต้นแบบการฝึกฝนออกกำลังกาย	มากกว่า	300	แห่ง	นับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการนำนวัตกรรม

การออกกำลังกายฟื้นฟูสมรรถภาพปอด	ไท	ชิ	ชี่กง	ไปใช้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ	
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ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
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รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

ประจำปีพ.ศ.2555

ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น
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 “การกำหนดมาตรฐานการตรวจวนิจิฉยัโรคสตัวท์างหอ้งปฏบิตักิาร 

(LAB) ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

สตัวแพทย ์ทัง้ 7 แหง่ใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั  เปน็ผลงานทีส่ง่ผลกระทบ

ในเชงินโยบายทีช่ดัเจนเปน็การตอบสนองตอ่วาระแหง่ชาติในเรือ่งโรคสตัว ์ 

ซึ่งต้องมีกำหนดมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ด ี

เพือ่สรา้งความนา่เชือ่ถอืและความมัน่ใจใหก้บัผูร้บับรกิาร และเกดิผลดตีอ่

เศรษฐกจิของประเทศ นอกจากนี ้ การสรา้งมาตรฐานดงักลา่วเปน็การ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างทั้งในเรื่องกระบวนการ เครื่องมืออุปกรณ์ และ

ทศันคตขิองเจา้หนา้ที”่ 

การบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

จุดเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐาน

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค   

กรมปศุสัตว์ 

 

	 จำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มสูงขึ้นมาก	 ทำให้ระบบการบริหาร

การจัดการเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

ได้อย่างทันท่วงที	 โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาโรคระบาด	 เช่น	 ไข้หวัดนก

เกิดระบาดในประเทศไทยเมื่อปี	 พ.ศ.	 2547	 ทำให้เกิดความเสียหาย

อยา่งรุนแรงต่อประเทศไทย	ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์

สัตว์ปีก	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ส่งผลกระทบให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศยกเลิกการนำเข้า

สินค้าไก่สดแช่แข็ง	 ทำให้เกิดความเสียหายในภาคส่งออกไม่น้อยกว่าปีละ	 50,000	 ล้านบาท 

ซึ่งประเด็นปัญหาต่าง	ๆ	สามารถสรุปได้ดังนี้	
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	 1.	 ความสามารถในการรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการต่ำ	 (ตรวจตัวอย่าง

ได้จำนวนน้อย	)	

	 2.	 ความน่าเชื่อถือของผลการตรวจวิเคราะห์	 (ไม่มั่นใจต่อความถูกต้องของผลการตรวจ

วิเคราะห์	)	

	 3.		ความล่าช้าของการตรวจวิเคราะห	(ใช้เวลาตรวจนาน	)	

	 4.		การใช้เวลาตอบผลวิเคราะห์นาน	(การไหลเวียนของระบบเอกสารช้า	)			

	 5.	 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างสูง	 (ผู้รับบริการต้องออกค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวอย่างค่อน

ข้างสูง)	

	 6.	การส่งตัวอย่างยุ่งยาก	(ต้องส่งต่อตัวอย่างจากภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง)	

 

	 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุตามแนวนโยบายข้างต้น	 “สถาบันสุขภาพสัตว์

แห่งชาติ”	 และ	 “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์”	 ประจำภูมิภาค	 7	 แห่ง	 ได้ร่วมกันกำหนด

กลยทุธร์ว่มระดบัองคก์ร	 (Organization	 Strategy)	 ภายใตว้สิยัทศันท์ีจ่ะมุง่สูก่ารเปน็	 “The	 core 

animal	health	laboratory	in	Thailand	and	South	East	Asia”	ซึ่ง	กลยุทธ์หลักประกอบ

ไปด้วย	

	 1.	 การพฒันาระบบมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร	 ISO/IEC	 17025:2005	 โดยกำหนดแผนงาน

ให้ห้องปฏิบัติการของ	“สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ”	และ	“ศูนยว์จิยัและพฒันาการสตัวแพทย”์	

ไดร้บัมาตรฐานดงักลา่ว	ตามคำรบัรองราชการที่ได้ผูกพันเอาไว้	

	 2.	 การพฒันาระบบมาตรฐานเดยีวกนัทางหอ้งปฏบิตักิาร	 (Laboratory	 Harmonization) 

โดยนำข้อกำหนดวิธีการทางห้องปฏิบัติการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	 (World	

Organization	for	Animal	Health)	มาใช้กับห้องปฏิบัติการทุกแห่ง	

	 3.	 การพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน	 (Standard	 Operating	 Procedure)	 กำหนดให้มี

แผนงานการจดัทำและปรบัปรงุ	ใหท้นัสมยัตลอดเวลา	(update)	อาท	ิBiosafety	และ	Biosecurity 

	 4.	การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ	โดยมีแผนงานสำรวจความตอ้งการและ

ขอ้คดิเหน็ของผูร้บับรกิาร	พรอ้มทัง้ใหห้นว่ยงานตา่ง	ๆ	ปรบัปรงุและแก้ไข 
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การพัฒนามาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์

	 การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหม่จะใช้หลัก	

Backbone	 Management	 โดยกำหนดให้มี	 Backbone 

3	ตัวได้แก่		

1.	Laboratory	Harmonization	Platforms	

2.	ISO/IEC	17025:2005	Platforms																																																											

3.	Standard	Operating	Procedure	(SOP)	Platforms	

  	 ซึ่งรูปแบบข้างต้นจะทำให้การบริการมีโครงสร้างและขบวนการที่มีความเป็นไปได้สูงสุด

สามารถตอบสนอง	 ความต้องการแก่ผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด	 ซึ่งหลังจากที่	

“สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ”	 และ	 “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์”	 ได้พัฒนารูปแบบการ

บริการจนได้แผนผังการปฏิบัติงานใหม่	ตามรูปด้านล่าง	 
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การเพิ่มศักยภาพในทุกบริการ

	 ประโยชน์และจุดเด่นที่ได้จากการปรับปรุงการ

บริการมหีลายดา้น	 โดยภาพรวมสามารถลดขัน้ตอนทียุ่ง่ยาก

และซับซ้อน	 ทำให้เวลาการให้บริการเร็วขึ้น	 (Simplify	

and	 Speed)	 โดยสามารถลดขัน้ตอนเอกสารทีต่อ้งใชบ้คุลากร

มากและเสียเวลา	นอกจากนี้ระบบ	ISO	และ	SOP	ยังช่วย

ลดความซำ้ซอ้นของขัน้ตอนการทำงาน	 ผลเสยีเวลาทำงาน

น้อยลง	

	 การปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานข้างต้นเป็นการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจ

วินิจฉัยโรค	 (Accuracy)	 เพราะอุปกรณ์	 เครื่องมือต่าง	ๆ	ต้องทำการสอบเทียบ	 (Calibration) 

ทำให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น	

	 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการง่ายขึ้น	 (Accessibility)	 เพราะตามข้อกำหนด	 ISO/IEC	

17025:2005	 ผูใ้หบ้รกิารตอ้งสำรวจความตอ้งการของผูร้บับรกิาร	 ซึง่ผูร้บับรกิารตอ้งการใหห้นว่ยงาน

สนับสนุนช่วยส่งตัวอย่าง	 (เช่น	 ปศุสัตว์อำเภอ	 ปศุสัตว์จังหวัด	 หรือ	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัท

ผลิตไก่ส่งออก	 เป็นต้น)	 หรือถ้าส่งตัวอย่างเองก็สามารถส่งได้หลายช่องทางเช่น	 ไปรษณีย์	 รถทัวร์	

รถไฟ	 เครื่องบิน	 เป็นต้น	 และถ้ามีความเร่งด่วนก็สามารถส่งนอกเวลาทำการได้	 โดยส่งตัวอย่าง	

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่มีบุคคลากรทำงาน	24	ชั่วโมง		

	 ข้อกำหนดของมาตรฐาน	 ISO	 และ	 SOP	 ได้กำหนดเวลาการทำงานชัดเจน	 ทำให้ผู้รับ

บริการได้รับผลการตรวจวินิจฉัยโรคตรงเวลา	 หรือกรณีที่เกิดโรคระบาดในฟาร์มทาง	 “สถาบัน

สุขภาพสัตว์แห่งชาติ”	 และ	 “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์”	 มีเจ้าหน้าที่หน่วยสัตวแพทย์

บริการเคลื่อนที่เข้าไปแก้ปัญหาก่อน	 เช่น	 การหาสาเหตุโรค	 การกำจัดโรค	 การควบคุมโรค	 ทำให้

ลดการสูญเสียของผู้รับบริการได้	

	 จากผลการพัฒนางานบริการของ	 “สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ”	 และ	 “ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการสตัวแพทย”์	 (ศวพ.)	 สามารถลดขัน้ตอนการทำงานและลดระยะเวลาการใหบ้รกิาร	 สรปุ

ดังตารางด้านล่าง	
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 “การใหบ้รกิารรบัชำระภาษรีถประจำป ี ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต์ 

โดยสามารถให้บริการได้มีมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยบริการทั่วกรุงเทพ 

และ 10 แห่งในภูมิภาค ได้แก่ ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ สุราษฏร์ธานี 

ชลบุรี สงขลา ราชบุรี นครราชสีมา ระยอง และนนทบุรี โดยใช้เวลา

ในการใหบ้รกิารไมเ่กนิ 2 นาท ีตอ่ราย (จากเดมิ 15 นาท ีสำหรบัในสำนกังาน 

และ 20 นาที สำหรับต่างสำนักงาน) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชว่ยในการทำงานให้รวดเร็วเป็นระบบและถูกต้อง โดยนำระบบฐานข้อมูล

แบบรวมศูนย์ (Centralization) เข้าช่วยในการให้บริการรับชำระภาษี

ประจำปีโดยสามารถใชร้ว่มกบัระบบงานอืน่ ๆ มรีะบบฐานขอ้มลูทีส่มบรูณ์

และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น” 

การรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์(ด้วยระบบDriveThru)
 กรมการขนส่งทางบก 
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ปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น...ความท้าทายต่อความคาดหวังคุณภาพ

การบริการ

บันได3ขั้นสู่ความสำเร็จ

	 ปัจจุบันปริมาณรถจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่า	

30	ล้านคัน	ซึ่งเจ้าของรถที่จดทะเบียนแล้วทุกคันมีหน้าท่ีต้องมาติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก

เพื่อชำระภาษีประจำปี	 ส่งผลให้กระบวนงานการรับชำระภาษีเป็นกระบวนงานที่มีผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการมากที่สุด	โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	90,000	รายต่อวัน		จากอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถ

จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้น	 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกลับลดลง

ตามมาตรการจำกัดขนาดกำลังคนภาครัฐ	 ดังนั้น	 กรมการขนส่งทางบกจึงต้องปรับปรุงระบบงาน

ให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ตลอดจนการขยายช่องทางการให้บริการให้มีความหลากหลาย	 โดยมี

เป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ	

 กอ่นการปรบัปรงุ	 กระบวนงานการรบัชำระภาษรีถประจำปใีนรปูแบบเดมิซึง่เปดิใหบ้รกิาร

หน้าเคาน์เตอร์บนสำนักงาน	 ประชาชนที่ขับรถมาชำระภาษีประจำปีจะต้องไปจอดรถในสถานที่ที่

จัดไว้ให้สำหรับประชาชนแล้วจึงขึ้นมาบนอาคารสำนักงาน	 เพื่อไปขอรับบัตรคิวรอรับบริการชำระ

ภาษีรถ	ณ	 จดุบรกิารทีแ่ยกพืน้ทีก่นัตามประเภทรถ	 กรมการขนสง่ทางบกจงึไดพ้ฒันาการใหบ้รกิาร

โดยเพิม่ชอ่งทางการรบัชำระภาษปีระจำปดีว้ยระบบ	 Drive	 Thru	 โดยนำระบบเทคโนโลยมีาสนบัสนนุ	

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยการเชื่อมโยง	 ฐานข้อมูลและนำเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

มารวมไว้ในตูบ้รกิารของเจา้หนา้ทีจ่ดุเดยีวสามารถทำรายการคำนวณภาษ	ี ออกใบเสรจ็รบัเงนิ	 และ

พมิพเ์ครือ่งหมายแสดงการเสยีภาษรีถไดใ้นคราวเดยีวกนั	 โดยประชาชนสามารถขบัรถเขา้ใชบ้รกิาร

เสียภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ	และใช้ระยะเวลาในการรับชำระภาษีไม่เกิน	3	นาที	

	 แม้ว่าจะได้มีการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการรับชำระภาษีด้วยระบบ	

Drive	Thru	โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที	แต่ด้วยปริมาณผู้มารับชำระภาษีที่เพิ่มขึ้นทุกปี	ทำให้

เกิดปญัหาการสะสมหนาแนน่ของรถทีเ่ขา้มารบับรกิาร	 กรมการขนสง่ทางบกจงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันา

ปรับปรงุประสทิธภิาพการใหบ้รกิารรบัชำระภาษใีหด้ยีิง่ขึน้	 ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวก

และลดระยะเวลาการดำเนินการด้วยการใช้ทรัพยากรที่เป็นปัจจัยในการบริการจัดการให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	ดังนี้	
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	 1.	พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ที่จัดไว้เป็นช่องบริการรับชำระภาษีรถประจำปีด้วยระบบ	

Drive	 Thru	 รวมทั้งจัดระบบการจราจรภายในพื้นที่ให้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ	 เพื่อเป็นการ

อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ขับรถมาชำระภาษีให้สามารถขับรถเข้าไปรับบริการและขับผ่าน

ออกไปโดยไม่ต้องเสียเวลารอนาน	

	 2.	นำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อสนับสนุน

การทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น		

	 3.	จัดอบรมและพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการปฏิบัติงานรับ

ชำระภาษี	อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	 

รวดเร็วทันใจและอัธยาศัยคือหัวใจของการบริการ

	 ช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีด้วยระบบ	 Drive	 Thru	 ซึ่งเปิดให้บริการ

รับชำระภาษีรถทุกประเภทในจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ	 ณ	 จุดเดียวโดยผู้มาติดต่อไม่ต้องลงจากรถ		

สามารถให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างรวดเร็วทันใจ	 โดยลดระยะเวลาปฏิบัติงานแล้ว

เสร็จไม่เกิน	2	นาที		

 

 นอกจากนี	้ กรมการขนสง่ทางบกตระหนกัถงึความสำคญัในการสรา้งจติสำนกึใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ี	

ผู้ให้บริการให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน	 การตัดสินใจ	 และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	 เนื่องจาก

เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จ	ณ	จุดเดียวแบบนอกสำนักงาน	ซึ่งไม่มีหัวหน้างานคอยกำกับดูแลอย่าง

ใกล้ชิดเหมือนในสำนักงาน	 จึงต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรที่จะ

มอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในจุดบริการรับชำระภาษีรถประจำปีด้วยระบบ	 Drive	 Thru	 ซึ่ง

นอกจากจะต้องเป็นผู้มีทักษะในการทำงานแล้วยังต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการบริการประชาชนด้วย	
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พัฒนาเพื่ออนาคต

	 กรมการขนส่งทางบก	 ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการรับชำระภาษีประจำปีอย่าง

ต่อเน่ือง	 และครอบคลมุผูใ้ชบ้รกิารใหท้ัว่ถงึไดม้ากขึน้	 โดยมแีนวคดิทีจ่ะขยายชอ่งทางการใหบ้รกิาร

รับชำระภาษีประจำปีไปยังภาคเอกชน	เช่น	ชำระภาษีผ่านธนาคารพาณิชย์โดยให้ธนาคารสามารถ

ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีพร้อมใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ขอรับบริการได้เลยโดยไม่ต้องเสีย

เวลารอรบัเครือ่งหมายการเสยีภาษซีึง่จดัสง่ทางไปรษณยี	์ทำใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความสะดวก	ประหยดั

เวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการ	 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้เป็น

มาตรฐานเดยีวกนัทัว่ประเทศ	 และขยายผลดา้นการบรกิารอนันำไปสูก่ารเตรยีมความพรอ้มสู	่ ASEAN 

ในอนาคตต่อไป	
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 ...การพฒันาการรบัตอ่อายทุะเบยีนรถขนสง่ตา่งสำนกังานไดท้ำให้

รถใชง้านอยู ่ณ จงัหวดัใด หรอืใกลส้ำนกังานขนสง่แหง่ใด ผูป้ระกอบการ

ขนส่งหรือเจ้าของรถอาจมอบให้ผู้ขับรถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ

และขอตอ่อายทุะเบยีนรถขนสง่แทนผูป้ระกอบการขนสง่หรอืเจา้ของรถได ้

โดยไม่ต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับมายังภูมิลำเนาของผู้ประกอบการขนส่ง

หรอืเจ้าของรถ ทำให้ผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถได้รับความ

สะดวก รวดเรว็ สามารถเลอืกดำเนนิการตรวจสภาพและ ตอ่อายทุะเบยีน

รถขนสง่ไดท้กุที ่ ทกุแหง่ ทัว่ไทย “สะดวกที่ไหน ไปทีน่ัน่ ภายใตม้าตรฐาน

เดยีวกนั”…….. 

การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก(ภาษีขนส่งทั่วไทย)

ภาษีพาเสียเวลา

กรมการขนส่งทางบก 

 

	 ที่ผ่านมาการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ	ผู้รับบริการจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจ

สภาพรถก่อนชำระภาษี	 ณ	 สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นจดทะเบียน

อยู่เท่านั้น	 ผู้รับบริการต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	 เพราะรถขนส่งเป็นรถที่มี

ขนาดใหญ	่ จงึตอ้งมกีารควบคมุและจดัระเบยีบเพือ่ใหก้ารขนสง่ทางถนนเกดิประสทิธภิาพ	 มคีวาม

ปลอดภยัแกช่วีติและรา่งกายของประชาชนทีใ่ชร้ถใชถ้นนรว่มกนัดว้ย	 ขัน้ตอนจงึมคีวามยุง่ยากซำ้ซอ้น

กว่าการต่ออายุภาษีประจำปีของรถส่วนตัวซึ่งเป็นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์		

ทำให้ในช่วงใกล้สิ้นงวดภาษีในแต่ละงวดภาษีจะมีรถโดยสารและรถบรรทุกใหญ่	 ต้องเดินทางกลับ
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มายังสำนักงานทีรถนั้นจดทะเบียนเป็นจำนวนมาก	 อีกทั้งผู้รับบริการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการ

ค้าจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียน	 การชำระภาษีด้วยเงินสดยิ่งช้ายิ่งดีต่อธุรกิจ	 จึงทำให้ช่วงเวลา

ดังกล่าวมักเกิดปัญหาการจราจรแออัดคับคั่ง	 เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	 เกิดมลพิษทางอากาศ

และเสียง	 ผู้รับริการขาดรายได้	 สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง	 เพราะต้องเสียเวลาวิ่งรถเที่ยวเปล่าเพื่อเข้ารับ

บริการดังกล่าว	

 

สะดวกที่ไหนไปที่นั่น

	 จากการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยการจดัจา้งผูเ้ชีย่วชาญคอมพวิเตอรเ์พือ่

ให้ระบบงานของกรมการขนส่งทางบกที่มีอยู่เดิม	ระบบ	On-line	แบบ	Real	time		ให้มีศักยภาพ

เพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบงานประกอบการขนส่ง	 ระบบงานการเงินและบัญชี		

ระบบงานตรวจสภาพรถขนส่ง	 	 และระบบงานทะเบียนและภาษีรถขนส่ง	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชือ่ถอืได	้ ทำใหส้ามารถเพิม่ชอ่งทางการเขา้รบับรกิารตอ่อายทุะเบยีนและภาษรีถขนสง่ได	้ “สะดวก

ที่ไหน	ไปที่นั่น	ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน”	ผู้รับบริการไม่ว่าจะทำการขนส่งคน	สัตว์	หรือสิ่งของ

ไปยังจงัหวดัใดสามารถนำรถเขา้รบัการตรวจสภาพรถ	ณ	จงัหวดันัน้	หรอืสถานตรวจสภาพรถเอกชน	

เมือ่ผา่นการตรวจสภาพความมัน่คงแขง็แรงของรถภายใตเ้ครือ่งตรวจสภาพรถทีม่มีาตรฐานเดียวกัน

ทุกแห่ง	 สามารถยื่นขอต่ออายุทะเบียนชำระภาษีรถขนส่งได้เบ็ดเสร็จ	 ณ	 จุดเดียว	 โดยมีขั้นตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 1	 ขั้นตอน	 1	 จุดบริการ	 ใช้เวลา	 ไม่เกิน	 7	 นาที	 ไม่รวมระยะ

เวลาคอย	โดยในการปฏิบัติงานสามารถให้บริการโดยเฉลี่ยไม่เกิน	3.13	นาที	ด้วยมาตรฐานงานที่

สะดวก	 รวดเร็วเช่นเดียวกันทั่วประเทศ	 ทำให้ผู้รับริการประหยัด	 ลดต้นทุน	 และเพิ่มรายได้	 โดย

เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	18	กุมภาพันธ์	2555	เป็นต้นมา	

 

	 การพฒันาการต่อภาษีรถขนส่งทั่วไทย	 เพือ่เปน็การเพิม่ชอ่งทางการเขา้รบับรกิารของผูร้บั

บริการ	ให้ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	ปลอดภัยและประหยัด		การมการขนส่งทางบกได้ใช้กลยุทธ์	

“รับฟงั	คน้หาวธิกีารใหม	่พฒันาเทคโนโลย	ีแกไ้ขกฎระเบยีบและซกัซอ้มความเขา้ใจของเจา้หนา้ที”่ 

มาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงบริการ	ดังนี้	
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การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ	 โดยการให้ความสำคัญกับผู้รับ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ตามเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ	 ด้วย

การแจกแบบสำรวจความพึงพอใจ	 ไมพ่งึพอใจและความตอ้งการแลว้นำมาวเิคราะห์

แบบสำรวจ	และนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	

 

การปรบัขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตังิาน	 เปน็การปรบัลดขัน้ตอนโดยใหส้ำนกังาน

ขนส่งที่รับต่ออายุทะเบียนรถขนส่งแทนไม่ต้องบันทึกรายการทางทะเบียนในสำเนา

หนังสือแสดงการจดทะเบียน	 (ต้นทะเบียน)	 และระยะเวลาการปฏิบัติงานจากเดิม

ไม่เกิน	15	นาที	เป็นไม่เกิน	7	นาที	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	

 

การเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ	 ผู้รับบริการสามารถเลือกเข้ารับบริการได้ทุกที่	

ทุกแห่ง	ทั่วไทย	ไม่จำกัดเฉพาะสำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนเหมือนเช่นเดิม	

 

การพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	 โดยการปรับปรุงโปรแกรมระบบงานเดิมให้

รองรับและเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วไทยแบบ	 Real	 time	 เพื่อรองรับการตรวจสอบ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	 การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพรถ	 การโอนเงิน

ค่าภาษีรถไปตามภูมิลำเนาที่รถนั้นจดทะเบียน	 และการรวบรวมสถิติที่เกี่ยวข้อง	

ด้วยวิธีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไอที	และได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ

กองทนุคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิการจากผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบก	

 

การกระจายอำนาจการตัดสินใจ	 กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศนายทะเบียน

ประจำกรงุเทพมหานคร	 มอบอำนาจในการดำเนนิการทางทะเบยีนรถ	 ตามกฎหมาย

วา่ดว้ยการขนสง่ทางบก	ใหส้ำนกังานขนสง่จงัหวดั	สำนกังานขนสง่สาขาทัว่ประเทศ	

 

การออกระเบียบ	 หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการรับ

ชำระภาษีฯ	 ทั่วไทย	 เนื่องจากมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานที่แตกต่างไปจากเดิม	

ตลอดจนการจดัทำคูม่อืการปฏบิตังิาน	 คูม่อืการใหบ้รกิารของเจา้หนา้ที	่ เพือ่เปน็การ

สร้างมาตรฐานงานใหก้ารปฎบิตังิานมคีณุภาพ	เกดิประสทิธภิาพเชน่เดยีวกนั	

•	

 

 

 

 

•	

 

 

 

 

•	

 

 

•	

 

 

 

 

 

 

•	

 

 

 

•	
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พัฒนาสู่มาตรฐานเดียวกัน

	 จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานการให้บริการต่ออายุทะเบียนและรับชำระภาษีรถ	ตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทั่วไทย	ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	มีมาตรฐาน

เดียวกัน	 ในการต่ออายุทะเบียนรถไม่ว่ารถนั้นจะใช้งานอยู่ภาคใด	 หรือจังหวัดใดของประเทศไทย	

ก็ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งหรือเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิ่งรถเปล่ากลับมาเพื่อดำเนินการตรวจ

สภาพรถและต่ออายุทะเบียนรถให้ทันในแต่ละงวดภาษี	 ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง	ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ	และเป็นการเพิ่มช่องทางหรือโอกาสในการเข้าถึงการ

ให้บริการของภาครัฐได้ถึง	 197	 แห่ง	 สอดคล้องกับพันธกิจของกรมการขนส่งทางบก	 ด้านการให้

บริการประชาชนด้วยความสะดวก	รวดเร็ว	เป็นธรรม	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ทำให้ผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจต่อบริการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถขนส่ง		

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการพบว่า	 ความพึงพอใจ

ของผู้รับริการทั่วประเทศสูงถึง		97.89%	

 

การรักษามาตฐานการให้บริการโดยการรับฟังผ่านการสำรวจและวัดผลความ

พึงพอใจ	และให้ความสำคัญกับการปัองกัน	แก้ไข	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

 

•	
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จุดเด่นการบริการเพื่อประชาชน

 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนงานการต่ออายุทะเบียนรถขนส่งทั่วไทย	 ก่อให้เกิด

ประโยชน์และมีจุดเด่นในแต่ละกลุ่ม	ดังนี้	

	 1.	 กลุ่มผู้รับบริการ	 ได้แก่	 ผู้ประกอบการขนส่ง	 หรือเจ้าของรถ	 ได้รับความสะดวก	

รวดเร็ว	 สามารถเลือกดำเนินการตรวจสภาพรถและต่ออายุทะเบียนรถขนส่งได้ทุกที่	 ทุกแห่ง 

ทั่วไทย	 ไม่ต้องเสียเวลาขาดรายได้จากการประกอบธุรกิจ	 ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงค่าใช้จ่าย

ในการวิ่งรถเที่ยวเปล่า	ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงิน	

	 2.	 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ได้แก่	 ผู้ขับรถ	 ประชาชนทั่วไป	 ผู้ขับรถที่เป็นลูกจ้างรายวัน

ไม่ขาดรายได้	 ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน	 หรือประชาชนผู้ที่ไปติดต่อราชการอื่นที่กรมการ

ขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่อยู่ในเขตชุมชน	 ได้รับความสะดวกจากการจราจรที่คล่องตัว	

และหาที่จอดรถได้ง่ายขึ้น	รวมถึงได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและเสียงน้อยลง	

	 3.	หน่วยงานราชการให้บริการอย่างมีคุณภาพ	โดยการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบตัิงานให้สะดวก	 รวดเร็ว	 เจ้าพนักงานของรัฐ	 มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

อย่างต่อเน่ือง	 ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่	 การตรวจสภาพรถเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดภายใต้เครื่องตรวจสภาพรถที่มีมาตรฐานเดียวกัน	ตลอดจนเป็นมาตรการหนึ่งในการเร่งรัด

จัดเก็บภาษีเข้ารัฐได้อีกทางหนึ่งด้วย	

 

 “กรมการขนสง่ทางบก ได้ใหค้วามสำคญักบัประชาชนและสงัคมโดยรวมอยา่ง

แท้จริง โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ความคาดหวังของผู้รับบริการให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส 

เสมอภาค ประหยัด และปลอดภัย” 
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 “การกำหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารหนงัสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิส์

ในหนว่ยบรกิาร จำนวน 17 แหง่ทัว่ประเทศ ซึง่ผลงานดงักลา่วเปน็ไปตาม

มาตรฐานทีก่ำหนดในทกุสาขาการบรกิารทีสุ่ม่ตรวจ (สาขาถนนแจง้วฒันะ 

ปิน่เกลา้ ภเูกต็ และหาดใหญ)่ กลา่วคอื การนำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

ในการตรวจสอบเอกสาร และมีการเก็บข้อมูลของผู้ร้องลงใน Microchip 

เชน่ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ ทั้งนี้ในการให้บริการสามารถให้บริการไดม้ี

มาตรฐานเดยีวกนัทกุหนว่ยงานบรกิารใชเ้วลา ในการใหบ้รกิาร 12 นาท ี

หลงัจากรบัเรือ่ง” 

การให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยทันใจ

กรมการกงสุล  

	 ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 หน่วยงานราชการได้

เริ่มมีการปฏิรูประบบราชการโดยพัฒนาระบบการให้บริการ

ที่ทันสมัยมากขึ้น	 เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ	 ในยุค

โลกาภิวัฒน์	 โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ

ประโยชนส์ขุของประชาชน	 ทัง้ยงัมุง่เนน้ทีจ่ะใหบ้รกิารประชาชน 

เป็นหลัก	 และเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ในการปฏิรูป

ระบบราชการคอื	ตอ้งการแกไ้ขปญัหาความลา่ชา้	ซึง่ภายหลงั

การปฏิรูประบบราชการทำให้หน่วยงานหลายแห่งได้เริ่ม

ปรับเปลี่ยนวิธีการในการบริหารและดำเนินงานให้ทันสมัย
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การปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อคุณภาพการบริการ

	 เดิมการให้บริการในระยะก่อนที่จะมีการนำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้นั้น					

มีระยะเวลา	 ขั้นตอน	 และเอกสารมาก	 ทำให้กระบวนงานมีความยุ่งยาก	 ส่งผลให้ประชาชนผู้รับ

บริการใช้เวลารอการผลิตเล่มถึง	3	วันทำการ	

	 แนวการปรับปรุงระบบงานใหม่	คือ	การนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ช่วยทำให้

การตรวจสอบพิสูจน์ตัวบุคคลเป็นไปอย่างแม่นยำถูกต้อง	 สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง	

เพราะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบเอกสาร	 และมีการเก็บข้อมูลของผู้ร้อง

และเผยแพรก่ระจายข่าวสารไปสู่ประชาชนมากขึ้น	 รวมไปถงึการปฏริปูเพือ่ปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์

ระบบราชการไทยให้ดูทันสมัย	 มุ่งเน้นการให้บริการเสมือนหน่วยงานในภาคเอกชน	 ก่อให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานราชการ	 ซึ่งผลของการปฏิรูปดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวัง

ต่อการให้บริการที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นตามไปด้วย	

	 กระทรวงการต่างประเทศเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริการ

หนังสือเดินทางให้มีความทันสมัย	สะดวก	และรวดเร็วมากขึ้น	โดยนำระบบการทำหนังสือเดินทาง

อิเลก็ทรอนกิส	์ (Electronic	 Passport	 –	 E-passport)	 ซึง่เกบ็ขอ้มลูเคา้โครงใบหนา้และลายนิว้มอื

ของผู้ถือหนังสือเดินทางและบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในไมโครชิฟที่ฝังไว้ ในปกหลังของ

หนังสือเดินทางซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถอ่านได้จากเครื่อง	 (Machine	 Readable	 Passport)	

โดยได้นำมาใช้บริการประชาชนนับตั้งแต่วันที่	 1	 สิงหาคม	 2548	 เป็นต้นมา	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่ต้องการให้เอกสารเดินทางระหว่าง

ประเทศเป็นเอกสารที่มีความมั่นคง	 ปลอดภัยของข้อมูล	 และสามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่าง

แท้จริง	 และเพื่อป้องกันการก่อการร้ายระหว่างประเทศอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การ

ก่อการร้ายที่อาคาร	World	Trade	นิวยอร์ค	สหรัฐอเมริกา	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2544		การนำ

ระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย	 E-government	 ซึ่ง

เป็นกระบวนการปฏริปูระบบบรหิาร	 บรกิาร	 และกระบวนการการทำงานของภาครฐัใหม้ปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึน้	 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเขา้มาปรบัปรงุระบบการทำงาน	 นอกเหนอืจาก

การปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการแล้ว	 กองหนังสือเดินทางยังได้กระจายจุดให้บริการสำนักงาน

หนังสือเดินทางในต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและเพิ่มความ

สะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดได้อย่างทั่วถึง	



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555228

ลงใน	 Microchip	 เช่น	 รูปใบหน้า	 ลายนิ้วมือ	 เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวบุคคลซึ่งยากแก่การ

ปลอมแปลง	 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	 ผู้รับบริการที่บรรลุนิติภาวะ

แล้วยื่นเพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น	 นอกจากนีย้งัไดด้ำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งในการ

กระชับความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะ

การเชือ่มโยงขอ้มลูทะเบยีนราษฎรระหวา่งกระทรวงฯ	 กบักรมการปกครอง	 กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

ตลอดจนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง		อีกทั้งเพื่อป้องกันกระบวนการค้ามนุษย์และอาชญากรรม

ข้ามชาติ	ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการผลิตเล่มลดลงเหลือเพียง	2	วันทำการ	

 

ขั้นตอนการให้บริการในปัจจุบัน

ตรวจเอกสารและรับบัตรคิว

วัดส่วนสูง

จัดเก็บข้อมูลของผู้ร้องเช่นลายนิ้วมือรูปใบหน้า

ชำระค่าธรรมเนียมและรับใบเสร็จค่าธรรมเนียม

การทำหนังสือเดินทาง
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มาตรฐานด้านเวลาของการให้บริการ

สถิติการออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี2548

จนถึงปัจจุบัน

	 ตัง้แต่กรมการกงสุลได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ	 และลดจำนวน

เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางลง	 ทำให้ใช้เวลาในการรับคำร้องจากประชาชนหลังจากมี

การเรียกคิวแล้วเสร็จสิ้นประมาณ	 12	 นาที	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านเวลากรมการ

กงสุลได้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้

เวลาน้อยลง	และรักษาระยะเวลาการรับเล่มไม่เกิน	2	วันทำการ	
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จุดเด่นของการให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

	 จุดเด่นของการให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์	 คือ	 การที่ประชาชนได้รับการ

บริการทำหนังสือเดินทางอย่างรวดเร็ว	 โดยสามารถลดระยะเวลาของกระบวนการต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่

กระบวนการยื่นคำร้อง	จนกระทั่งรับเล่มหนังสือเดินทาง	นอกจากนี้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถอ่านข้อมูลที่บันทึกในหนังสือเดินทางได้จากจอ

คอมพิวเตอร์	ทำให้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองสะดวก	รวดเร็ว	และถูกต้องแน่นอนขึ้นเพื่ออำนวย

ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	
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 “จากปัญหาความท้าทายของการปฏิบัติงานที่ ไม่ ได้กำหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสับสน ความไม่เข้าใจในกระบวนงานการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การขอใบอนุญาตไม่ทันตามกำหนด เกิดการ

หลีกเลี่ยงระบบที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่มีราคาสูง ปลอมแปลง

เอกสาร จนถึงขั้นยื่นข้อเสนอให้มีการรับสินบน กรมประมงจึงมีแนวคิดใน

การเพิม่ประสทิธภิาพ โดยการกำหนดการบรกิารใบอนญุาตนำเขา้สง่ออก

สัตวน์ำ้และซากสตัวน์ำ้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานตามประกาศของกรม

ประมงทุกด่าน” 

การให้บริการใบอนุญาตนำเข้าส่งออก

สัตว์น้ำซากสัตว์น้ำ

มุ่งสู่วิสัยทัศน์“บริการประทับใจโปร่งใสสัตว์น้ำไทย

ได้มาตรฐาน

กรมประมง 

	 กรมประมงเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือผู้รับ

บริการทีป่ระสงคข์อใบอนญุาตนำเขา้สง่ออกสตัวน์ำ้ซากสตัวน์ำ้	 กระบวนงานการใหบ้รกิารใบอนญุาต

นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำเป็นกระบวนงานในความรับผิดชอบของสำนักบริหารจัดการด้าน

การประมง	 โดยส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต	 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดที่ทำหน้าที่

ตามภารกิจดังกล่าว	ประกอบด้วย	ด่านตรวจสัตว์น้ำ	จำนวน	22	ด่าน	และ	กลุ่มงานบริการนำเข้า

ส่งออกสตัวน์ำ้	โดยในปงีบประมาณ	2555	มผีูร้บับรกิารจำแนกเปน็	ผูป้ระกอบการจำนวน	1,751	ราย 

และตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบการ	จำนวน	973	ราย	ปริมาณการออกใบอนุญาตจาก

อดีตที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปีงบประมาณ	 2555	 มีการออกใบอนุญาต	

185,670	ฉบับ		
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	 แต่ในอดีตที่ผ่านมากระบวนงานดังกล่าวมิได้มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

ไม่มีการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาของกระบวนงานทีช่ดัเจนและเปน็มาตรฐานเดยีวกนั	 ทำใหผู้ร้บั

บริการเกิดความสับสนในมาตรฐานการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือ

และศรทัธาจากประชาชน	 จากเหตผุลความสำคญัดงักลา่วกรมประมงจงึไดก้ำหนดแนวทางในการ

ปรับปรงุกระบวนงานการให้บริการใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำ	โดยเริม่ดำเนนิการ

ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2552	เป็นต้นมา	และมีการติดตาม	ทบทวนพัฒนาปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง	โดย

มุ่งหวงัใหป้ระชาชนผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอใจอยา่งสงูทีส่ดุ	และการปฏบิตัริาชการของกรมประมง

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล	

	 กรมประมงได้กำหนดทิศทางขององค์กร	 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของ

หน่วยงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย	 โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน

ให้บริการ	กระบวนงานการให้บริการใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำ	และที่สำคัญคือ

แนวนโยบาย	 และการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์	

ยึดหลักการบริหารราชการ	ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	ภายใต้วิสัยทัศน์	“บริการประทับใจ	โปร่งใส	สัตว์น้ำไทยได้มาตรฐาน” 

	 	 	 	 	 	 	 	 จากปัญหาที่เป็นความท้าทายในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด่านตรวจสัตว์น้ำ	กรมประมงจึงมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุญาตและการตรวจสอบ

การนำเข้า	 ส่งออกสัตว์น้ำฯ	 โดยการกำหนดให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำให้มี

มาตรฐานเดียวกัน	ซึ่งในระยะแรกยังมีผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่บางส่วนยึดหลักการปฏิบัติงาน

แบบเดิมที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน	 การไม่ยึดกฎระเบียบและกฎหมายที่ควรปฏิบัติ	

ทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละด่านยังไม่มีประสิทธิภาพ	และตรวจสอบ/ควบคุมไม่ได้	 ส่วนควบคุม

การค้าสัตว์น้ำฯ	จึงได้พัฒนาระบบงาน		ดังนี้	

การพัฒนาคุณภาพการบริการ...จากความมุ่งมั่น

สู่ความเป็นมาตรฐาน



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 233

  

 พิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการขออนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ  

ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กรมประมงบรรลุสู่วิสัยทัศน์	 จึงกำหนดให้เป็น

ตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่โดยมีระเบียบหลักเกณฑ์	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	และ

แผนการปฏิบัติงาน	ที่ชัดเจน	ตลอดจนการติดตามผลประเมินอย่างมีระบบและแบบการรายงาน

เป็นประจำตามที่กำหนด		

  

 การพัฒนาบุคลากร และสร้างมาตรฐานการปฎิบัติงาน	 โดยมุ่งหวังพัฒนาวัฒนธรรม

องคก์ารให้มีจิตบริการ	 (Service	mind)	 ให้เป็นวัฒนธรรมของบุคลากรทุกคนในองค์กร	 รวมทั้ง

การเพ่ิมเติมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	 สร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดี	 และสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้รับบริการ	 โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยบริการจะต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	โดยมีแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการบริหารงานด่านตรวจสัตว์น้ำ	ซึง่ได้

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกระบวนงานหลัก	 และกระบวนงานสนับสนุน	 คู่มือ

การให้บริการกระบวนงานการออกหนังสืออนุญาตนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ	 และคู่มือกฎหมาย

ลำดบัรองทีเ่กีย่วขอ้งกับการนำเข้า	ส่งออกสัตว์น้ำ			

  

 การลดขั้นตอน	 และระยะเวลา	 จากความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน		

และจากการติดตามสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของรับบริการ	จึงได้มีการปรับปรุงลดขั้นตอน

และระยะเวลาในการให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการ	 ซึ่งแต่เดิมมี	 7	 ขั้นตอน	 ไม่มีการ

กำหนดระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอน	 ใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ	 3	 วนั	 หลงัการปรบัปรงุลดขัน้ตอน

ลงเหลือ	 4	 ขั้นตอน	 และมีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน	 โดยใช้ระยะเวลา

ดำเนินการ	ทั้งสิ้น		40	นาที	

  

 การเพิ่มช่องทางการให้บริการ การใหบ้รกิารใบอนญุาตนำเขา้สง่ออกสตัวน์ำ้ซากสตัวน์ำ้ 

แต่เดิมผู้รับบริการต้องมาติดต่อยื่นคำขอใบอนุญาตด้วยตนเอง	 ทำให้เกิดความล้าช้า	 ไม่สะดวก	

และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่	 จึงได้มีการเพิ่มช่องทางในการบริการยื่น

คำขอตามกระบวนงานดังกล่าว	 ให้ผู้รับบริการสามารถยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านทาง	 โทรสาร	
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ในปี	พ.ศ.2552	และต่อมาในปี	พ.ศ.	2555	ได้เพิ่มช่องทางการขอ

ใบอนุญาตผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่าน

อินเตอร์เน็ตของกรมประมง	 (Fisheries	 Single	 Window;	 FSW)	 ซึ่งการเพิ่มช่องทางดังกล่าว

สามารถช่วย	 การลดขั้นตอน	 ระยะเวลาในการให้บริการ	 และเป็นการอำนวยความสะดวก

แก่ประชาชนผู้รับบริการ	 	

 การนำนวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไร้เอกสารมาใช้ในการบริการ เพื่อก่อให้เกิดความ

คล่องตัวในทางการค้าเกิดความสะดวก	 ลดระยะเวลา	 ลดเอกสาร	 และค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและ

ภาคธรุกจิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ	 ลดดลุยพนิจิของเจา้หนา้ที	่ และสรา้งมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน	 โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและ

ใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง	 (Fisheries	Single	Window;	FSW)	ซึ่งเป็นทางเลือก

ให้แก่ผู้รับบริการจากระบบ	 Manual	 มาเป็นระบบ	 Paperless	 และได้ดำเนินการให้บริการ

ในสินค้านำร่องตั้งแต่เดือนมกราคม	2555		ปัจจุบัน	(กันยายน	2555)	มีผู้ใช้งานระบบ	FSW	แล้ว

ทั้งสิ้น		928	ราย	และมีการออกใบอนุญาตผ่านระบบ	FSW	แล้วทั้งสิ้น	57,520	ฉบับ 

การเพิ่มจุดบริการ (Counter Service)	 ศูนย์

บริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต	

โดยมีหน้าที่ในการให้บริการการลงทะเบียนเข้าใช้

งานระบบ	 FSW	 รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา

และเป็นหน่วยงานกลางพัฒนาการใช้งานระบบ	

FSW	 และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า

ส่งออกสัตว์น้ำ	

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการในการปฏิบัติงาน	 โดยการกำหนดให้มีประชุม

ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 รับฟังความคิดเห็น	 และจัดทำบันทึกความเข้าใจ	 ระหว่างเจ้าหน้าที่

ด่านตรวจสัตว์น้ำกับผู้รับบริการนำเข้าส่งออก	 เพื่อสร้างความชัดเจนโปร่งใส	 และมีจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน	โดยดำเนินการทุกจุดบริการ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	เป็นต้นมา 



ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน Best Practices 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 235

	 กรมประมง	 ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการนับตั้งแต่ปี 

พ.ศ.	 2552	 เปน็ตน้มา	 ผลการสำรวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารทีม่ตีอ่การใหบ้รกิารในทกุหนว่ย

บริการหรือทุกด่านตรวจสัตว์น้ำ	 พบว่า	 ค่าเฉลี่ยทั้ง	 23	 จุดบริการ	 ในปีงบประมาณพ.ศ.	 2555	

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด	นอกจากนี้	จากการศึกษาของบริษัท	ยิบอินซอย	

จำกัด	ร่วมกับกรมศุลกากร	ด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย	พบว่า	โครงการจัดตั้งการให้บริการระบบ	

National	 Single	 Window	 (NSW)	 ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการในการดำเนินการ

การขอใบอนญุาตนำเขา้สง่ออกสตัวน์ำ้ซากสตัวน์ำ้	 เชน่	 การจดัทำเอกสาร	 กำลงัคนในการดำเนนิการ 

ค่าเดินทางหรือค่าติดต่อต่างๆ	 ในการขออนุญาต	 โดยประมาณการค่าใช้จ่ายไว้	 300	 บาท/ฉบับ	

ดังนั้น	 การเปิดให้บริการรับคำขอทางโทรสาร	 และจดหมายอิเลคทรอนิกส์สามารถช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคาดว่าอย่างน้อย	 100	 บาท/ฉบับ	 และจากการศึกษาได้ประมาณการในส่วน

ของการนำเอาระบบ	 FSW	 ของกรมประมงมาใช้ในการให้บริการ	 พบว่า	 จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการทั้งสิ้น		หรือกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะลดลงถึงร้อยละ	100 

 การปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้บริการด้านการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ 

ทั้งยงัเปน็การเพิม่โอกาสในการดำเนนิธรุกจิดา้นการนำเขา้ สง่ออกสตัวน์ำ้ เพิม่ศกัยภาพ

ในการแขง่ขันทางด้านการค้าในต่างประเทศ และเพิ่มทางเลือกการใหบ้รกิารแกป่ระชาชน 

ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมพิธีการด้านการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ

ไดอ้ยา่งบรูณาการ ลดตน้ทนุและเวลาการดำเนนิพธิกีาร สามารถรกัษาระดบัมาตรฐาน

การให้บริการ การปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

จากความเป็นมาตรฐาน...สู่ความพึงพอใจ
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รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์
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รางวัลความเสียสละอย่างมีอุดมการณ์

 	 รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี		ได้แก่	

	 	 โรงพยาบาลตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	

	 	 โรงพยาบาลเบตง		จังหวัดยะลา	

	 	 โรงพยาบาลปัตตานี	จังหวัดปัตตาน ี

													การสร้างสรรค์วิธีการในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ	ผ่านการ

ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย	 ได้แก่	 การจัดคลินิกส่งเสริมพัฒนาการ	 5	 วัน 

ต่อสัปดาห์	 การส่งเสริมการทำกิจวัตรประจำวัน	 การส่งเสริมการทำกิจกรรมทาง

สงัคม	 การส่งเสริมการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน	 การตรวจประเมินพัฒนาการการฟืน้ฟู

สมรรถภาพด้านร่างกาย	และจิตใจ	การบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง	และ

การส่งต่อไปยังโรงเรียน	ทั้งนี้การดำเนินการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	และ

หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 องค์กรสุขภาพตำบล	 อำเภอตากใบ	 กระทรวง

ศกึษาธิการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นต้น	 ผลจากการดำเนินการส่งผล

ให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดีขึ้น		

															การทำงานของทีมพยาบาลที่รับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรถนะเด็กพิการ		

ต้องเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านในหลายหมู่บ้านเป็นประจำ	 ซึ่งพื้นที่เป็นพื้นที่

สีแดงต้องเสี่ยงอันตราย	 แต่ด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อที่ว่า	 “พยาบาลเป็น	

กลุ่มเป้าหมายสุดท้ายที่ถูกหมายปองชีวิต”	จึงมิได้หวั่นไหวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้น 

ได้เข้าไปทำหน้าที่ในการสอนแนะนำและช่วยกายภาพบำบัดถึงบ้าน-ถึงเตียง

โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาส
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	 	 โรงพยาบาลเบตง	 จ.ยะลา	 ได้พัฒนานวัตกรรม	 “ตามรอยหนา้งานสูก่าร

พฒันางานจ่ายกลาง”	 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์การปฏิบัติงานประจำวันเพื่อพัฒนา

ระบบงานจ่ายกลาง	 ซึ่งเป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผู้ป่วยด้านการใช้เครื่องมือแพทย์	 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการและวิธีการทำงาน โดยมุ่งเน้นการจัดการความรู้และการมีส่วนร่วม

ของผู้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง	 เพือ่หาสาเหตแุละแนวทางการแกไ้ขปญัหาเครือ่งมอืแพทย์

ที่มีการชำรุด	 สูญหาย	 และติดเชื้อ	 ซึ่งผลจากการดำเนินการทำให้การดูแลรักษา

เครื่องมือแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ลดการติดเชื้อและลดความเสี่ยงจากการแพร่

กระจายของเชื้อโรคจากอุปกรณ์ทางการแพทย์	 รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการชำรดุ

ของอปุกรณข์ณะขนสง่	และลดการสญูหายของอปุกรณ	์ทำใหเ้ครือ่งมอืและอปุกรณ์

เพียงพอต่อการให้บริการประจำวัน		

	 	 โรงพยาบาลเบตง	จงัหวดัยะลา	จงึเปน็ตวัอยา่งทีด่ขีองผูป้ฏบิตังิาน

ในความทุ่มเทเสียสละไม่ย่อท้อ	 แม้จะปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย	 แต่นั่นไม่ใช่

อุปสรรคสำหรบัการสรา้งสรรคค์วามคดิในการพฒันางานอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่สง่มอบ

การบริการที่มีคุณค่าให้กับประชาชน	และความคุ้มค่าให้กับภารกิจของรัฐ 

เป็นประจำทุกวันหมุนเวียนไปจนเด็กพิการสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เอง	

เช่น	การรบัประทานอาหาร		การใสเ่สือ้ผา้		เขา้หอ้งนำ้		และมทีกัษะการอยูร่ว่มกบั

สังคม	เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง	และนำมาซึ่งความสุขใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลเบตงจังหวัดยะลา
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โรงพยาบาลปัตตานีจังหวัดปัตตานี

	 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่น	

ซึ่งออกแบบขึน้เพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย	์และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา

ภาวะกระดกูหกัโดยเฉพาะกระดกูหนา้แขง้	เครือ่งมอืดงักลา่วประกอบดว้ยอปุกรณห์ลกั

จำนวน	3	ส่วน	ได้แก่ท่อหลัก	3	ท่อน	ส่วนข้อต่อและวงแหวนรัด	โดยมีคุณสมบัติ

พิเศษ	 คือ	 น้ำหนักเบา	 สวยงามยืดหยุ่นแต่มีความแข็งแรงเพียงพอในการยึด

ตรึงกระดูกให้คงที่ตลอดการรักษา	 สามารถปรับแต่งมุมยึดได้หลายมิติ	 รวมทั้ง

สามารถปรับสั้น-ยาว	ปรับหมุน	ทั้งนี้	 เครื่องมือดังกล่าวช่วยทำให้ภาวะกระดกู

หกัหายไดร้วดเรว็ขึน้	สง่ผลใหล้ดจำนวนครัง้และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล	รวมทัง้

ใชต้น้ทนุตำ่ในการผลติเครือ่งมอืทำใหส้ามารถประหยดังบประมาณของทางราชการ

ไปได้ปีละกว่าร้อยล้านบาท	

	 จากสถานการณค์วามรนุแรงในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้ทำใหใ้นแตล่ะปี

มีผู้ป่วยกระดูกจำนวนมาก	ความทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายที่สูง

ในการรกัษา	ไดส้รา้งแรงบนัดาลใจทีจ่ะพฒันางานเพือ่แกป้ญัหาดงักลา่ว	เครือ่งมอืนี้

กวา่จะนำมาใช้ได้ผ่านการทดลอง	ด้วยความพากเพียรพยายามของนายแพทย์

อนุชิต	 จางไววิทย์และทีมงานของโรงพยาบาลปัตตานี	 ความสำเรจ็ทีเ่กดิขึน้จงึเปน็

ตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมที่ได้ส่งผ่านความเอื้ออาทรที่มีต่อประชาชน

ผู้รับบริการเป็นตัวอย่างการแปรเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคสู่พลังแห่งความสร้างสรรค์

ที่น่าประทับใจยิ่ง 
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ภาคผนวก
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