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ของทุกหน่วยงาน	 เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการให้บริการด้วยใจ
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    มาตรการที่สอง  “มาตรการสมัครใจ”  ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลคุณภาพ 
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มาตรฐานที่กำหนด  โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2546  เป็นต้นมา  และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็น 
ปีที่  8
    การดำเนินการทั้งสองมาตรการดังกล่าว  มีผลให้ส่วนราชการต่าง  ๆ  สามารถพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศที่ประชาชนยอมรับว่า  การให้บริการ 
ของหน่วยงานภาครัฐดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด  และในระดับนานาชาติที่หน่วยงานภาครัฐของไทย  คือ  
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม  (Winner)  รางวัล  United  Nations  Public  
Service  Awards  ประจำปี  ค.ศ.  2009  ขององค์การสหประชาชาติ  ซึ่งเป็น  1  ใน  8  หน่วยงาน 
จากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว  โดยเป็นผลการคัดเลือกจาก  800  หน่วยงาน  กว่า  100  ประเทศที่ 
สมัครขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล  การได้รับรางวัลขององค์การสหประชาชาติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยัน 
ได้ว่าระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐไทยได้ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลก
    สำนักงาน  ก.พ.ร.  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการต่าง  ๆ  จะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการของหน่วยงานอย่างต่อเน่ืองต่อไป  โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีประโยชน์สุขของประชาชน 
ตามเป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการ
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     ความเป็นมา

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546  ได้กำหนด 
แนวทางในการปรับปรุงงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ในหลายมาตรา  ที่สำคัญหมวด  5  การลด 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  มาตรา  27  กำหนดให ้ “สว่นราชการตอ้งจดัใหม้กีารกระจายอำนาจการตดัสนิใจ 
เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และลดขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการ”  และมาตรา  29  กำหนดให้  “ส่วนราชการแต่ละแห่งท่ีต้องปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการให้ 
บริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องจัดทำแผนภูมิขั้นตอน  
ระยะเวลาการดำเนินการ แล้วเผยแพร่เพื่อให้ประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้” ดังนั้นเพื่อให้ 
ส่วนราชการต่าง  ๆ  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าว  สำนักงาน  ก.พ.ร.  จึงได้ส่งเสริม  สนับสนุนและผลักดันให้ทุกส่วนราชการดำเนินการลดข้ันตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี  พ.ศ.  2546  และคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(ก.พ.ร.)  โดยอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลด 
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้ 
กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพ่ือมอบ  “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”  แก่ส่วนราชการ 
ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ 
กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการรวม  4  ประเภทรางวัล  ได้แก่

 ๏ รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ 
  เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการปรับปรุงบริการของรายกระบวนงานในหนึ่งหน่วยบริการที่มี 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง  จนสามารถนำเสนอเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่  ๆ  
ที่สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ๏ รางวัลภาพรวมกระบวนงาน
  เป็นรางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินการรายกระบวนงาน  ในทุกหน่วยบริการ  โดยพิจารณาจาก 
ค่าเฉล่ียของผลการดำเนินการในทุกหน่วยบริการที่มีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกระบวนงานนั้นๆ 

 ๏ รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ
  เป็นรางวัลที่พิจารณาจากกระบวนงานที่มีลักษณะการบริการที่ต้องผ่านการพิจารณาหลายส่วนราชการ 
และเป็นกระบวนงานท่ีมีข้ันตอนการดำเนินการผ่านการพิจารณาอย่างน้อย  3  หน่วยงาน  โดยให้ส่วนราชการ 
ผู้มีอำนาจพิจารณา  อนุญาต  อนุมัติเป็นผู้เสนอขอรับรางวัล 

 ๏ รางวัลรายกระบวนงาน
  เป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการรายกระบวนงานในหนึ่งหน่วยบริการ  ทั้งนี้ผลของการมอบ 
รางวลัมสีว่นสง่เสรมิ ผลกัดนั และกระตุน้ใหส้ว่นราชการตา่ง  ๆ เหน็ความสำคญัของการพฒันาและปรบัปรงุ 
งานบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ 
มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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      การพิจารณาให้รางวัล

1 เกณฑ์การพิจารณารางวัล
  1.1 เกณฑ์การพิจารณารางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

มีเกณฑ์การพิจารณาแยกเป็น  2  มิติ  ดังนี้
1)มิติด้านระดับความใหม่และระดับความคิดสร้างสรรค์  (500  คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
  •  การสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่
  •  การนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้
  •  การเพิ่มคุณลักษณะใหม่โดยเน้นการทำงานเชิงรุก

2)มิติด้านผลการดำเนินงาน  มี  500  คะแนน  แนวทางการพิจารณาประกอบด้วย  2  ด้าน  
   ได้แก่
  •  ด้านประสทิธภิาพ  มี  250  คะแนน  โดยการพจิารณาจะให้ความสำคัญกบัเรือ่ง
  •  การลดบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  •  ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
  •  ด้านคุณภาพ  มี  250  คะแนน  โดยการพิจารณาจะให้ความสำคัญกับเรื่อง
  •  การยกระดับความพึงพอใจของประชาชน
  •  การอำนวยความสะดวกในด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
    ความเสมอภาค

 1.2 เกณฑ์การพิจารณารางวัลรายกระบวนงานรางวัลภาพรวมกระบวนงาน และรางวัลกระบวนงาน 
ที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

แบ่งออกเป็น  2  เกณฑ์  คือ  เกณฑ์เชิงปริมาณ  และเกณฑ์เชิงคุณภาพ
เกณฑ์การพิจารณาเชิงปริมาณ  มี  4  มิติ  รวม  400  คะแนน  คือ
  •  มิติการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ  (100  คะแนน)
  •  มิติความพึงพอใจของประชาชน  (100  คะแนน)
  •  มิติการอำนวยความสะดวก  (100  คะแนน)
  •  มิติความคุ้มค่าในการปรับปรุงคุณภาพบริการ  (100  คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณาเชิงคุณภาพ  มี  4  มิติ  รวม  600  คะแนน  คือ
  •  มิติด้านกระบวนการในการพัฒนากระบวนการ  (200  คะแนน)
  •  มิติด้านการรับฟังความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (150 คะแนน)
  •  มิติด้านการอำนวยความสะดวก  และการลดภาระภาคประชาชน (150 คะแนน)
  •  มิติด้านการกระจายอำนาจและการสร้างความย่ังยืนในการพัฒนาและการขยายผล 
    การดำเนินการ  (100  คะแนน)
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2 เกณฑ์การตรวจประเมิน
  การตรวจประเมินกระบวนงานที่เสนอขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนทุกประเภทรางวัล  
กำหนดเป็น  2  ระยะ  ดังนี้

 ระยะที่ 1 : ตรวจประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการ  (คะแนนเต็ม  1000  คะแนน)  
เป็นการตรวจประเมินที่พิจารณาจากเอกสารหลักฐานสำคัญต่าง  ๆ  ที่บ่งชี้ว่าส่วนราชการได้รายงานผล 
การดำเนนิการมาอยา่งถกูตอ้ง  ไดแ้ก ่ เอกสารการจดทะเบยีนเกีย่วกบัขัน้ตอนและระยะเวลาการดำเนนิการ 
สำหรับกระบวนงานที่ขอรับการประเมิน  เอกสารที่เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจของประชาชน  สิ่งอำนวย 
ความสะดวกที่สำคัญ  สถิติผู้รับบริการโดยเฉลี่ยต่อวัน  โดยแต่ละรางวัลมีแนวทางการพิจารณา  ดังนี้

 2.1 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ
  •  รายงานผลการดำเนินการเพื่อขอรับรางวัลนวัตกรรมการให้บริการ 

 2.2 รางวัลภาพรวมกระบวนงาน  พิจารณาจาก
  •  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
  •  รายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
  •  รายงานผลการประเมินตนเอง
  •  รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม

 2.3 รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ  พิจารณาจาก
  •  รายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง 
    หลายส่วนราชการ

 2.4 รางวัลรายกระบวนงาน  พิจารณาจาก
  •  รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
  •  รายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ
  •  รายงานผลการประเมินตนเอง

 ระยะที่ 2 : ตรวจเยี่ยมประเมินจากการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของหน่วยงาน  ที่ได้คะแนนการตรวจ 
ประเมนิระยะที ่ 1  มากกวา่  750  คะแนน  โดยเปน็การตรวจประเมนิผลการปฏบิตังิานจรงิเปรยีบเทยีบกบั 
รายงานการประเมินตนเองของส่วนราชการ  ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา  ดังนี้

  1)  หากผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานจริงไม่พบความเบี่ยงเบนจากการรายงานประเมินตนเองก็ได้ 
คะแนนเท่ากับที่ผู้ตรวจประเมินให้ไว้จากการตรวจประเมินระยะที่  1
  2)  หากผลการตรวจประเมนิการปฏบิตังิานจรงิพบความเบีย่งเบนในทางลบ  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรายงาน 
ประเมินตนเอง  ก็ให้ปรับลดคะแนนลงตามสัดส่วน
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กระบวนงาน	(ดีเด่น	19	กระบวนงาน) ส่วนราชการ

รางวัลดีเด่น
การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ด้วยบัตรธุรกิจกสิกรไทย (K-Corporate Payment Card)

กรมที่ดิน

การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบ FAS 

และ CAD Plan

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง

การให้บริการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งแบบ real time  

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่  

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

การให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงเข้มแข็งแก่สหกรณ์  

(SEVA 2009)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่าย ผ่านระบบ Internet 

(SINAP)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  

กรมสุขภาพจิต

การดูและช่วยเหลือเด็กกำพร้าแรกเกิด - 5 ปี  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท   

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

การให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การรักษาโรคตาขี้เกียจในเด็ก (โครงการรักษ์ตาน้อง) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

      ผลการพิจารณาให้รางวัล
  ในการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  ประจำปี  
พ.ศ.  2553  มีกระบวนงานท่ีส่วนราชการ  จังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการประเมินทั้งสิ้น  302  กระบวนงาน  จาก  109  หน่วยงาน  แยกเป็นส่วนราชการ 
ในส่วนกลาง  44  หน่วยงาน  จังหวัด  42  จังหวัด  สถาบันอุดมศึกษา  13  แห่ง  และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  (เทศบาลนคร)  10  แห่ง  โดยผลการพิจารณาปรากฏว่ามีกระบวนงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น  
52  กระบวนงาน  รางวัลชมเชย  54  กระบวนงาน  แยกตามประเภทรางวัลดังตารางต่อไปนี้

 1.	 รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ (ดีเด่น 29 กระบวนงาน ชมเชย 16 กระบวนงาน)
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กระบวนงาน	(ดีเด่น	19	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น (ต่อ)
การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก:  

ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่

กรมปศุสัตว์

การให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การก่อสร้างทาง (โครงการถนนไร้ฝุ่น) กรมทางหลวงชนบท

การเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

ตามหลักสูตรการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

กรมราชทัณฑ์

การส่งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการออกโฉนดที่ดิน 

โดยวิธีการเดินสำรวจ

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 

จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร  

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมท่ีดิน

การพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการของ 

สำนักงานขนส่งจังหวัด  

กรมการขนส่งทางบก

การให้บริการเพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเร่งด่วน กรมศุลกากร

จัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ (e-card) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการแห่งชาติ

การป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน

โดยใช้ภาพถ่ายดิจิตอลของจอประสาทตา 

โรงพยาบาลราชวิถี

การบริหารจัดการชลประทาน

(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว)

กรมชลประทาน
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กระบวนงาน	(ชมเชย	6	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลชมเชย
การดูแล ป้องกัน อาชญากรรม ด้วยสายตรวจตำบลต้นแบบ ตำรวจภูธรภาค 6 (พิษณุโลก)  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับ-ส่งต่อ-ติดตามเรื่องร้องเรียนระบบอัตโนมัติ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

การฟื้นฟูสุขภาวะผู้สูงอายุครอบคลุม 4 มิติ 

(Happy Home)  

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 

บ้านบางแค กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

การพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ 

ในระบบคิวบนอินเตอร์เน็ต  

กรมส่งเสริมการส่งออก

การให้บริการของศูนย์บริการร่วมอำเภอ .. ยิ้มหน้าต่างเดี่ยว  

(Single Window) 

สำนักยุทธศาสตร์และส่งเสริมการบริหาร

ราชการอำเภอ กรมการปกครอง

การให้บริการรับชำระภาษีด้วยบัตรคิวพอเพียง   สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 

กรมสรรพากร

กระบวนงาน	(ดีเด่น	4	กระบวนงาน) จังหวัด
รางวัลดีเด่น
การทดสอบขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม

การรักษาผู้ป่วยกระดูกข้อสะโพกหักด้วยอุปกรณ์ 

Delivery Traction

โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การรักษาผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การรักษาผู้ป่วยเท้าผิดรูปด้วยแผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

กระบวนงาน	(ชมเชย	5	กระบวนงาน) จังหวัด
รางวัลชมเชย
การบำบัดเด็กออทิสติกด้วยเคร่ืองปรับออกซิเจนความดันสูง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การให้บริการตรวจวิเคราะห์โรคทางเทคนิคการแพทย์ :  
ปฏิบัติการห้องแล็บไร้รอยต่อ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

การให้บริการด้านการรังวัด   สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด

การรักษาพยาบาลด้วยแนวคิดระบบสุขภาพพอเพียง โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

การสร้างชุมชนเข้มแข็ง: โครงการมัสยิดสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
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กระบวนงาน	(ดีเด่น	4	กระบวนงาน) สถาบันอุดมศึกษา
รางวัลดีเด่น
การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วย/ผู้พิการ ด้วยการใช้ดนตรีบำบัด

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรักษาสัตว์ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ  โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดตั้งธนาคารเลือดสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน: การสร้างโปรแกรม

การบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก (LIS III)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กระบวนงาน	(ชมเชย	4	กระบวนงาน) สถาบันอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย
การให้บริการห้องสมุดด้วยรูปแบบสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

OSS-One Stop Search คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การให้บริการข้อมูลแผนการศึกษา 

(โครงการ Student’s journey : Way to Success)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด: 

บริการปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่จำกัดสิทธิ์

สำนักห้องสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

กระบวนงาน	(ดีเด่น	2	กระบวนงาน) เทศบาลนคร
รางวัลดีเด่น
การดูแลผู้รับโอกาส (โครงการอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน)   เทศบาลนครขอนแก่น

การให้บริการห้องสมุดเทศบาล:

อุทยานการเรียนรู้อย่างมีความสุข

(Lifestyle Library Complete)

เทศบาลนครพิษณุโลก

กระบวนงาน	(ชมเชย	1	กระบวนงาน) เทศบาลนคร
รางวัลชมเชย
การให้บริการพื้นฐานด้วยระบบสารสนเทศของ

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง
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	 2.	รางวัลภาพรวมกระบวนงาน (ดีเด่น 2 กระบวนงาน ชมเชย 2 กระบวนงาน)

กระบวนงาน	(ดีเด่น	2	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น

การคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การให้บริการหนังสือรับรอง สำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร

ผ่านระบบ  e-Service

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระบวนงาน	(ชมเชย	2	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลชมเชย

การออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 

ปศุสัตว์  กรมปศุสัตว์

การรับตัวเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 24 ชั่วโมง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

	 3.	รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ (ดีเด่น 3 กระบวนงาน)

กระบวนงาน	(ดีเด่น	3	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น
การจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน กรมทางหลวงชนบท

การจัดตั้งธุรกิจ (e-Starting Business) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ กรมที่ดิน
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	 4.	รางวัลรายกระบวนงาน	(ดีเด่น 18 กระบวนงาน ชมเชย 36 กระบวนงาน)

กระบวนงาน	(ดีเด่น	7	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น
การรักษาพยาบาลตามแนวชายแดน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ  

กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทมรดกใบแทน 

และงานโรงเรือน

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  

สาขาบางขุนเทียน กรมที่ดิน

การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 

และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ

(Integrated Vet Services)  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันออก (ชลบุรี) กรมปศุสัตว์

การให้บริการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ 

ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ณ Drive Thru Service

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5  

กรมการขนส่งทางบก

การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม  

กรณีสงเคราะห์บุตร 

สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 7  

สำนักงานประกันสังคม

การรับแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย   กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การผัดฟ้องและฝากขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระบวนงาน	(ชมเชย	11	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลชมเชย
การให้บริการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ 

ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ณ จุดบริการเดียว

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 4  

กรมการขนส่งทางบก

การรักษาผู้ป่วยนอกด้วยหลักการบริหารความเสี่ยง สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

การรับแจ้งข้อมูลสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต  

(Electronic Data Inform System: EDIS)

กรมการค้าภายใน

การรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์  

(การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 

ภาคตะวันตก (ราชบุรี) กรมปศุสัตว์

การตรวจรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก   กรมประมง

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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กระบวนงาน	(ชมเชย	11	กระบวนงาน) ส่วนราชการ
รางวัลชมเชย (ต่อ)
การรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย  โรงพยาบาลสวนปรุง  กรมสุขภาพจิต

การตรวจผู้โดยสารเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การให้บริการรับชำระภาษี 

“สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน”

สำนักงานสรรพากรภาค 7 (พิษณุโลก) 

กรมสรรพากร

กระบวนงาน	(ดีเด่น	6	กระบวนงาน) จังหวัด
รางวัลดีเด่น
การรักษาผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบแบบบูรณาการ   โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

การให้บริการเภสัชกรรมแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

การรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ) โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยเคมีบำบัด  

กรณีไม่พักค้างคืนในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การให้บริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถ

แบบเคลื่อนที่

สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

การจดทะเบียนรถใหม่ (เลื่อนล้อจดทะเบียน)   สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

กระบวนงาน	(ชมเชย	17	กระบวนงาน) จังหวัด
รางวัลชมเชย
การรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดในเด็ก โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์  

พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

การรักษาโรคทางจักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

การขึ้นทะเบียนคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ  โรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง

การรักษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



1
1

กระบวนงาน	(ชมเชย	17	กระบวนงาน) จังหวัด
รางวัลชมเชย (ต่อ)
การรักษาโรคเบาหวานด้วยระบบเครือข่ายครบวงจร โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่

การรักษาผู้ป่วยนอก 

(ตรวจทันใจผ่าตัดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน)

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

จังหวัดเชียงราย

การรักษาทารกตัวเหลืองแบบองค์รวม 

(Holistic neonatal hyperbilirubinemia care)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การดูแลสุขภาพดีในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช  

(วาสนมหาเถระ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรักษาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลปาย โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การให้บริการส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

การรักษาผู้ป่วยวัณโรค  โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

การรักษาผู้ป่วยนอก (บริการมิติใหม่ ที่ใส่ใจประชาชน) โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การตรวจจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน   โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

การรักษาผู้ป่วยนอก     โรงพยาบาลกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

กระบวนงาน	(ดีเด่น	4	กระบวนงาน) สถาบันอุดมศึกษา
รางวัลดีเด่น
การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

การรับผู้ป่วยเข้ารับยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร คณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการห้องสมุดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

(Library no boundary)

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กระบวนงาน	(ชมเชย	5	กระบวนงาน) สถาบันอุดมศึกษา
รางวัลชมเชย
การรับส่งสิ่งตรวจ ณ ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

การพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ด้วยระบบ WRTS

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรักษาผู้ป่วยนัดฉีดยาเข้าข้อ ในคลินิกโรคกระดูกและข้อ  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง 

(Palliative Care Center) เบ็ดเสร็จจุดเดียว

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กระบวนงาน	(ดีเด่น	1	กระบวนงาน) เทศบาลนคร
รางวัลดีเด่น
การรับเรื่องราวร้องทุกข ์
(สายด่วนกุญชร 1559 ตลอด 24 ชั่วโมง)

เทศบาลนครหาดใหญ่

กระบวนงาน	(ชมเชย	3	กระบวนงาน) เทศบาลนคร
รางวัลชมเชย
การให้บริการของเทศบาลแบบเบ็ดเสร็จ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

การรับชำระภาษีท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น

การให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร์ 

และบัตรประจำตัวประชาชน

เทศบาลนครระยอง



1
3

รางวัล
นวัตกรรมการให้บริการ
รางวัล
นวัตกรรมการให้บริการ
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การรับชำระค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ด้วยบัตรธุรกิจกสิกรไทย  

(K-Corporate Payment  Card)

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

  ความกังวลใจของประชาชนในการใช้บริการขอจดทะเบียนสิทธิ 
และนิติกรรมกับสำนักงานที่ดินประการหนึ่ง  คือ  ต้องนำเงินสด 
จำนวนมากไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าภาษีฯ  และอากรแสตมป์  
ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหาย  หรือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และเสียเวลาเดินทางไปมาระหว่างที่อยู่อาศัยหรือบริษัทกับธนาคาร  
เพื่อเบิกเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  หลายคนคงเคยบ่นดัง  ๆ  ว่า  
“ราชการไทยนี้ไม่รู้จะเชยไปถึงไหน ควรจะอนุญาตให้เรียกเงิน 
ผ่านบัตรเครดิตได้เสียที”

  และเมื่อถึงวันที่ความฝันเป็นจริง . . .  กรมที่ดินได้แต่งตั้ ง 
คณะทำงานศกึษาชอ่งทางและวธิปีฏบิตัใินการรบัชำระเงนิผา่นธนาคาร  
ซึง่ไดท้ดลองคน้คดิหลายรปูแบบ  ตัง้แตก่ารชำระเงนิผา่น  ATM  และ  
Internet  แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ดีเท่าที่ควร  
จนในท่ีสุดได้พัฒนาความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยพัฒนาช่องทาง 
การชำระเงินด้วยบัตรธุรกิจธนาคารกสิกรไทย  (K-  Corporate  
Payment  Card)  หรือ  IP  card  โดยผู้ใช้บัตรต้องเปิดบัญชีฝากเงิน 
เฉพาะกับธนาคารกสิกรไทยเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมในการ 
จดทะเบียนสิทธิและทำนิติกรรมกับกรมที่ดิน 

“ลดความเสี่ยง 
รับชำระผ่านระบบ

K-Corporate 
payment card”
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“	พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง	 	
เพื่อร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย	 ให้ก้าวไกลสู่สากล	”

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

“K- Corporate - Debit Card”
  อธิบดีกรมที่ดิน  เป็นผู้นำแนวคิดในการคิดค้นให้มีการให้บริการ  อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
โดยออกแบบให้เปิดใช้บริการการชำระเงินให้กับกรมท่ีดินเม่ือมาจดทะเบียนสิทธิและทำนิติกรรม  ในรูปแบบ 
การใช้บัตรธุรกิจ  (Debit  Card)  ของธนาคารกสิกรไทย  เพื่อให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องพกเงินสดในการทำ 
ธุรกรรมอีกต่อไป  ไม่เสี่ยงต่อการสูญหาย  ถูกโจรกรรม  ประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำธุรกรรมต่าง  ๆ  
ทีธ่นาคาร  ไมว่า่จะเปน็การออกแคชเชยีรเ์ชค็  ถอนเงนิ  หรอืถอนเงนิเพือ่ไปชำระคา่ธรรมเนยีมใหก้รมทีด่นิ  
และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสูง  และกรมที่ดินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารกสิกรไทย  
จึงถือเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน  ซึ่งประสบความสำเร็จสร้างความพึงพอใจ 
ให้แก่ผู้ใช้บริการ  93.2  %  และเจ้าหน้าท่ีผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียม  81.8  %  และเงินท่ีกรมท่ีดินรับชำระ 
ผ่าน  Debit  card  ของธนาคารกสิกรไทยเป็นเงิน  1,065  ล้านบาทในเวลา  7.5  เดือนที่เปิดบริการ 

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  หลังจากที่ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าธรรมเนียมและนิติกรรม  ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้คือ 

 ประชาชน
  ที่มาทำธุรกรรมและนิติกรรมกับกรมที่ดินและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจการขายบ้านจัดสรร 
และคอนโดมเินยีมซึง่ทำนติกิรรมครัง้ละหลาย  ๆ  นติกิรรม  และจา่ยคา่ธรรมเนยีมครัง้ละมาก  ๆ  ลด 
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องไปติดต่อกับธนาคาร 

 กรมที่ดิน
  ลดบุคลากรในการนั่งนับเงินสดครั้งละมาก  ๆ  ทำให้บุคลากรเหล่านี้สามารถไปทำงานอย่างอื่นได้

 เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีกรมท่ีดินมีแผนการขยายผลไปจังหวัดต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้ 
กรุงเทพฯ ที่มีการทำรายการเกิน 1,000 รายการต่อเดือนในอนาคต

การปรับปรุงคุณภาพการบริการของกรมที่ดิน 
คือหัวใจสำคัญที่มุ่งมั่นมาโดยตลอด
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 “	กรมตรวจบญัชสีหกรณเ์ปน็หนว่ยงานสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ	์ มภีารกจิหลกัในการ	
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 และกลุ่มเกษตรกรท้ังประเทศ	 ซ่ึงมีจำนวน	 13,462	 แห่ง	 (ปี	 พ.ศ.	 2552)		
และมีธุรกิจภาคสหกรณ์ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้น	 6,021	 แห่ง	 (ณ	 มิถุนายน	 2552)	”

การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ด้วยระบบ FAS และ 

CAD_PLAN

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

“มูลค่าเพิ่ม
ของธุรกิจ

ภาคสหกรณ์ไทย”

  การดำเนินการตรวจสอบบัญชี  สหกรณ์ต่าง  ๆ  ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ ์
เป็นรายเดือน/รายไตรมาส  ส่งให้หน่วยงานปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
ของสหกรณ์เสนอต่อผู้บริหารตามลำดับชั้น  เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการติดตาม  ตรวจสอบ  ตัดสินใจ  
และแก้ไขปัญหาให้แก่สหกรณ์ที่มีผลประกอบการไม่ดี  เพื่อป้องกันสหกรณ์ล้ม  หรือการบริหาร 
ผิดพลาด  หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

  การจัดทำรายงานทางบัญชีของสหกรณ์ต้องมีความถูกต้อง  โปร่งใส  และสามารถปิดบัญชีใน 
แต่ละปีบัญชีได้อย่างรวดเร็ว  จึงจะทำให้การวิเคราะห์ผลของเจ้าหน้าที่ไม่ผิดพลาด  แต่การจัดทำ 
บัญชีด้วยมือ  หรือใช้โปรแกรมบัญชีที่ไม่รองรับธุรกิจสหกรณ์อย่างแท้จริงนั้น  จะทำให้เกิดความ 
ผิดพลาดในการทำบัญชีโดยเฉพาะในแง่มาตรฐานในการจัดทำบัญชี  ซึ่งจะส่งผลให้การปิดบัญชีใน 
แต่ละส้ินปีน้ันใช้เวลานาน  และผู้ตรวจสอบบัญชีของกรมฯ  จะต้องใช้เวลาจำนวนมากในการแก้ไข  
ตรวจสอบ  และวิเคราะห์ความผิดพลาด  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้น  และหากการปิดบัญชี 
ไม่สามารถจัดทำได้รวดเร็ว  เรื่องของการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ตลอดจนการปันผลเฉลี่ยคืนแก่ 
สมาชิกก็จะล่าช้าตามไปด้วย  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สหกรณ์พบมาเป็นเวลานาน  อีกทั้งข้อมูลที่ต้อง 
วิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารมีจำนวนมาก  และอาจได้รับข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน  
หรือมีโอกาสผิดพลาดสูง  เพราะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ขาดความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ  ดังนั้น  
การนำไปใช้เพื่อการตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารงานของสหกรณ์อาจไม่ถูกต้องซึ่งจะ 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ  และสมาชิกของสหกรณ์ได้
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๏ การส่งเสริมประสิทธิภาพของสหกรณ์ไทย

  การจัดทำรายงานบัญชีสหกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลถึงระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ที่ 
อาจทำให้สหกรณ์ประสบความล้มเหลวได้  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได ้
ทำการศกึษาและพบวา่ความผดิพลาดสว่นใหญเ่กดิจากการลงบญัชขีองสหกรณต์า่ง  ๆ  มกัไมถ่กูตอ้ง  
ดังนั้น  เพื่อช่วยสหกรณ์และพัฒนาประสิทธิภาพของสหกรณ์ไทย  จึงได้พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี 
สหกรณ์ครบวงจร  (Cooperative  Full  Pack  Accounting  Software  :  FAS)  ซึ่งเป็นโปรแกรม 
ระบบบญัชรีปูแบบทีม่รีะบบงานครบตามธรุกจิของสหกรณ ์ ประกอบดว้ยระบบสมาชกิและหุน้  ระบบ 
เงินให้กู้  ระบบเงินฝาก  ระบบสินค้า  และระบบบัญชีแยกประเภท  ซ่ึงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารงานสหกรณ์ท้ังในมิติของมาตรฐานการบัญชี  การให้บริการแก่สมาชิก  
และระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารสหกรณ์  โดยสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้เป็น 
แบบ  one  stop  service  รวมทั้งสามารถเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งจะนำไปสู่การ 
พัฒนาเชิงระบบ  และก่อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนแก่สหกรณ์ 

  การทำงานของระบบ  FAS  สามารถรองรบัสหกรณท์ัง้แบบมสีาขาและไมม่สีาขา  โดยทำงานแบบ 
ออนไลนผ์า่น  Internet  หรอืออฟไลนก์ไ็ด ้ ซึง่มสีหกรณป์ระมาณ  1/3  ทีใ่ชร้ะบบ  FAS  กรมตรวจ 
บัญชีสหกรณ์จะนำโปรแกรมไปติดตั้ง  พร้อมอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์  รวมทั้ง 
ให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาต่าง  ๆ  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม

  การพัฒนาระบบ  FAS  อย่างเดียวไม่เพียงพอ 
ต่อการทำงานเพราะหากมีโปรแกรมจัดทำบัญชี 
ดีอย่างเดียวแต่ข้อมูลที่นำเข้าไม่ถูกต้อง  ผลของ 
การวิเคราะห์ก็ยังคงผิดพลาด  ดังนั้น  เพื่อแก้ไข 
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมาก  และ 
ป้องกันการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาดด้วย  อีกทั้ง 
สหกรณ์สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง  
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  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ  จึงได้คิดค้นและออกแบบความ 
ต้องการ  โดยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกรมระบบแผนและผลการปฏิบัติงาน  (CAD_PLAN)  
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่  สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานความก้าวหน้า 
ในการปฏบิตังิานตอ่ผูบ้รหิารไดโ้ดยตรงดว้ยความถูกต้องผ่านระบบ  Internet  ในทันทีท่ีจัดทำรายงาน 
เสร็จในแต่ละข้ันตอน  (แบบ  Real  Time)  และเป็นเคร่ืองมือสำหรับผู้บริหาร  ใช้ในการตรวจสอบผล 
การดำเนินงานท่ีสามารถนำข้อมูลมาประมวลผล  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละสหกรณ์ว่า 
เปน็ไปตามเปา้หมายทีต่อ้งการเพยีงไร  รวมทัง้ชว่ยในการศกึษาและวเิคราะหห์าสาเหตขุองปญัหาหรอื 
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  และช่วยผู้บริหารให้สามารถวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานและการแก้ไข 
ปญัหาทีเ่หมาะสมเพือ่ควบคมุปญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ทนัการณ ์ หรอืสามารถใหข้อ้เสนอแนะ 
ในการพัฒนาให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายได้  ที่สำคัญสามารถลดค่าใช้จ่าย  
ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานส่งผลให้สามารถลดจำนวนคนและระยะเวลาในการประสานงานให้น้อย 
ลงได ้ ซึง่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการทำงานบรกิารของหนว่ยงานไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม  
และสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะความมั่นคงของสหกรณ์

“ 	 ...ปัจจุบันนี้ เป็นยุคของไอที	 	 ในเรื่องการพัฒนาระบบบัญชีเป็นหน้าที่ของ	
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ที่จะต้องมีการออกแบบ	 ซึ่งเมื่อก่อนต้องทำด้วยมือ	 แต่ปัจจุบันเป็นการ	
ทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 และเราจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	 ส่วนใหญ่ก็ได้รับความพึงพอใจ	
ในการนำระบบบัญชีไปใช้	 เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้หลังการติดตั้งระบบโดยไม่คิดมูลค่า	 นอกจากนี้		
ยังมีการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 ก็จะทำให้การตรวจสอบเร็วย่ิงข้ึน...	”
  คำกล่าวที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพสหกรณ์ไทย  ให้มีความทันสมัย  ของ 
นายสิงห์ทอง  ชินวรรังสี  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้

ด้านพฤกษศาสตร์
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สำนักพระราชวัง

  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นพระราชฐานต่างจังหวัดที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม 
ราชินีนาถ  ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ใช้เป็นที่ประทับในโอกาสที่ 
เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมท่ีจังหวัดเชียงใหม่  
เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ  รวมทั้งเพื่อ 
รับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยใน 
โอกาสต่าง  ๆ  และเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีอากาศเย็นสบาย  
ภูมิประเทศสวยงาม  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์จึงเป็นแหล่ง 
ปลูกกุหลาบที่สำคัญ  กุหลาบที่นำมาปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ที่ 
สั่งมาจากต่างประเทศนับเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว  ทำให้พันธุ์ 
กุหลาบที่นำมาปลูกมีมากกว่า  340  สายพันธุ์

  จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  
ทรงเห็นควรเปิดพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้เป็นแหล่งศึกษา 
หาความรู้สำหรับผู้เยี่ยมชมและประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พันธุ์กุหลาบต่างประเทศและพรรณไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด  ซึ่ง 
ประชาชนคนไทยน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม  ณ  ต่าง 
ประเทศ  รวมท้ัง  ทรงมีพระราชประสงค์ให้พระตำหนักเป็นท่ีเผยแพร่ 
ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์  วิธีการบำรุงดูแลรักษาที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้ม  เชน่  การจดัการศตัรพูชืแบบ  IPM  ทีเ่นน้ใชว้ธิกีารแบบ 
ชีววิธี  (Biological  control)

  ปัจจุบันมีจำนวนประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเฉลี่ยประมาณ  
283,964  คนต่อปี  โดยแยกเป็นชาวไทยประมาณ  258,632  คน  
ชาวต่างประเทศประมาณ  25,332  คน  และผู้เข้ามาศึกษาดูงาน 
ประมาณ  790  คนต่อปี  นอกจากน้ี  ยังมีนักศึกษาฝึกงานประมาณ  
75  คนต่อปีด้วย  (ข้อมูลจากปี  พ.ศ.  2549  –  2552)

“การปรับเปลี่ยน

เป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

สถานที่รวบรวมองค์ความรู้

ด้านพฤกษศาสตร์

เป็นการเผยแพร่วิธีการ

ทำงานตามแนวพระราชดำริ

ในอีกทางหนึ่ง”
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๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “การเผยแพร่องค์ความรู้” โดยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ให้เป็น 
แหล่งท่องเท่ียว  เปิดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าชมได้ทุกวัน  จากท่ีเคยเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์  
พร้อมกับปรับระบบบริหารจัดการใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิดในการเปล่ียนเป็นสถานท่ีเรียนรู้แก่บุคคลท่ัวไป

 การประชาสัมพันธ์  เป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกับพระตำหนัก  ท้ังสถานท่ีต้ัง  ภูมิประเทศ  สภาพอากาศ  
ข้อห้าม  กฎระเบียบต่าง  ๆ  ระยะเวลาในการเข้าเย่ียมชม  ฯลฯ  โดยผ่านช่องทางต่าง  ๆ  เช่น  เว็บไซต์  
www.bhubingpalace.org  แผ่นพับ  นิตยสาร  ส่ิงตีพิมพ์ต่าง  ๆ  วิทยุและรายการโทรทัศน์  เป็นต้น  
ทำให้ผู้เย่ียมชมได้รับทราบข้อมูลและเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม  เกิดความสะดวก  และสามารถขอรับบริการ 
ได้รวดเร็วย่ิงข้ึน

 การอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม ได้จัดให้มีบริการเช่าชุดในกรณีท่ีผู้เย่ียมชมแต่งกายไม่สุภาพ  
ซ่ึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชมโดยไม่ต้องเดินทางออกไปหาเช่าชุดจากร้านค้าภายนอก  เพ่ือมิให้เสีย 
เวลาและสามารถเข้าชมพระตำหนักได้ทั่วถึงและนานขึ้น

 การให้ความรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร ์ จัดให้มีรถไฟฟ้าบริการพาเท่ียวชมสำหรับผู้เย่ียมชมท้ังกลุ่มเล็กและ 
กลุ่มใหญ่  ตลอดจนมีบริการรถเข็นฟรีสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ  และมีวิทยากรคอยบรรยายให้ความรู้เก่ียวกับ 
พรรณไม้ต่าง  ๆ  ระหว่างทาง  เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ประชาชนระหว่างการเข้าชมสถานท่ี 
ต่าง  ๆ  ในพระตำหนัก  ซ่ึงการให้บริการในส่วนน้ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเป็นอย่างมาก

 การเป็นแหล่งเรียนรู้  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์นอกจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวให้กับประชาชนท่ัวไปแล้ว  
ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรตามโครงการพระราชดำริ  รวมทั้ง  
เป็นแหล่งฝึกงานให้แก่นักศึกษาด้านพฤกษศาสตร์อีกด้วย  เช่น  การให้ความรู้เก่ียวกับหลักการบริหารจัดการ 
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน  (IPM:  Integrated  Pest  Management)  ท่ีเน้นใช้หลักการแบบชีววิธี  (Biological  Control)  
โดยการใช้แมลงที่มีประโยชน์  (Beneficial  Insects)  เช่น  แมลงตัวห้ำ  ตัวเบียน  ไปควบคุมและลด 
จำนวนประชากรของแมลงศัตรูพืช  การใช้น้ำยาซึ่งผลิตจากสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดแมลง  การสอนวิธี 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขึ้นใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นแนวทางในการทำงานที่นำไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน  
(Sustainable  Agriculture)  เป็นต้น

  รวมทั้ง  การนำแนวคิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประชาชน  โดยการนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางตาม 
พระราชดำริต่าง  ๆ  เช่น  การลดการใช้สารเคมีมีพิษทางการเกษตรโดยวิธีธรรมชาติ  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ชีวภาพจากเศษพืชหรือขยะ  เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 
และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  จากการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์จากสถานที่ซึ่งเป็นเขตหวงห้าม  
กลายเป็นสถานที่ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้าง  และที่สำคัญเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้าน 
พฤกษศาสตร ์ ของพนัธุพ์ชืนานาชนดิ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กหุลาบและพนัธุไ์มด้อกเมอืงหนาวนานาพนัธุ ์ 
ตลอดจนเปน็การศกึษาเรยีนรูแ้นวทางตามแนวพระราชดำรดิา้นเกษตรกรรมทีส่ามารถนำไปปรบัใชไ้ด ้ 
รวมถงึ  มกีารปฏริปูการบรหิารจดัการทัง้การนำแนวคดิการประชาสมัพนัธ ์ การปรบัวธิกีารใหบ้รกิาร  
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  และมีจิตบริการ  (Service  mind)  
การนำเทคนิคพัฒนาบคุลากรมาปรบัใชเ้พือ่ปรบัปรงุการใหบ้รกิารใหส้ามารถรองรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ไปสู่รูปแบบของสถานที่ศึกษาแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง  ๆ  อีกท้ังยังให้ความเพลิดเพลิน  หรือเป็นแหล่ง 
พักผ่อนหย่อนใจ  และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางด้านการเกษตรกรรมอีกด้วย

  การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เช่นนี้  สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างมาก  
โดยอยู่ในระดับดีมาก  คือ  ร้อยละ  95  ประกอบกับได้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ 
ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ  ด้วยการวางแผนการปลูกไม้ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์อย่างชัดเจน  
เพื่อให้เป็นสถานที่เยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ได้ตลอดทั้งปี  ทำให้การบริหารจัดการมีความชัดเจน 
และรวดเร็วมากขึ้น

www.bhubingpalace.org
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  ปัญหาการจราจร  เป็นปัญหาที่มีผลกระทบใน 
วงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  ปัจจุบัน 
หลายหน่วยงานพยามเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว  แต่ 
เนื่องจากปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ทำให้เกิดปัญหาความคับคั่งของการจราจร 

 “ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ หรือ  
Intelligent Transportation System: ITS”  
คือ  ระบบเทคโนโลยีที่หลายประเทศทั่วโลก  นำมา 
ใช้เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  เช่น  การ 
ขนส่งสินค้า  หรือการขนส่งมวลชน  และรวมไปถึง 
ความอัจฉริยะที่ใส่เข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
การจราจรและตวัยานพาหนะเองอกีดว้ย  นอกจากนี ้ 
ITS  ยงัสง่ผลทางออ้มตอ่การลดและปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ 
การลดปัญหามลภาวะ  และการประหยัดพลังงาน 

  แต่ที่ผ่านมา  หน่วยงานต่างๆ  ที่รับผิดชอบด้าน 
การจราจรและขนส่งได้นำระบบ  ITS  มาใช้เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาการจราจร  ซึ่งเป็นการลงทุนของหน่วยงาน 
ภาครัฐที่ตอบสนองเฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 
เท่านั้น  ยังไม่มีการเชื่อมต่อเป็นระบบในภาพรวม  
ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการลงทุนติดตั้งโครงสร้าง 
พื้นฐานของแต่ละหน่วยงาน  ข้อมูลมีความขัดแย้ง 
กนัเอง  หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ 
ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งของหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ได้  
เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านการดำเนินการ  ช่วง 
ระยะเวลาการให้บริการ  การลงทุน  กฎระเบียบต่าง  ๆ  

การให้บริการข้อมูล
ด้านการจราจรและขนส่ง

แบบ  real  time  ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ที่ เกี่ยวข้อง  และหากสามารถเข้าถึงได้ก็จะมี 
ค่าใช้จ่ายสูง  สิ่งต่าง  ๆ  เหล่านี้ทำให้ประชาชนขาด 
ขอ้มลูกอ่นและระหวา่งการเดนิทางทีถ่กูตอ้ง  เพือ่นำ 
มาใชป้ระกอบการตดัสนิใจเลือกเสน้ทางการเดินทาง 
ที่ดีที่สุด 

๏ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
  การให้บริการ

  “การบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและ 
ขนส่งอัจฉริยะ”  สำนักงานนโยบายและแผนการ 
ขนส่งและจราจร  (สนข.)  ได้จัดทำแผนแม่บทการ 
พัฒนาระบบ  ITS  และเป็นหน่วยงานกลางในการ 
บูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ 
ของหนว่ยงานดา้นการจราจรและขนสง่ทัง้ภาครฐัและ 
เอกชน  โดยไดด้ำเนนิการพฒันาศนูยเ์ทคโนโลยแีละ 
การสือ่สาร  เพือ่การบรูณาการขอ้มลูดา้นการจราจร 
และขนส่งอัจฉริยะ  (แบบอัตโนมัติ)  ของหน่วยงาน 
ด้านการจราจรและขนส่ง

“ศูนย์ข้อมูลจราจร 
ในมือคุณ”
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 “การรายงานสภาพจราจรแบบ  
Real Time”  ได้พัฒนาการให้บริการ 
ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง  :  
เรื่องการรายงานสภาพจราจรแบบ  
Real  Time  ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ท่ีเรียกว่า  “ระบบขนส่งอัจฉริยะ  
:  ITS”  มาปรับใช้  เพื่อช่วยบรรเทา 
ปัญหาจราจร  โดยผู้ ใช้ รถใช้ถนน 
สามารถตรวจสอบสภาพการจราจร 
ในแต่ละเส้นทาง  รายงานอุบัติเหตุ  
ได้ด้วยตนเอง  เพื่อจะได้ช่วยในการ 
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  จากการพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรแบบ  
Real  Time  นี ้ ทำใหห้นว่ยงานตา่ง  ๆ  สามารถนำ 
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผน  กำหนดนโยบายและ 
มาตรการด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เป็นฐานข้อมูลเดียวกันได้อย่างถูกต้อง  สมบูรณ์  
รวมท้ัง  ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเข้าใช้บริการ 
ได้ฟรี  เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  สะดวกรวดเร็วได้ด้วย 
ตนเองตลอด  24  ชั่วโมง  ทำให้สามารถวางแผน 
เส้นทางได้  สามารถค้นหาถนน  สถานที่  ส่งผลให ้
ลดเวลาในการเดินทาง  ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน  
โดยได้พิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการผ่านระบบ 
อนิเตอรเ์นต็  www.itsotp.net  เขา้ใชบ้รกิารจำนวน  
110,163  ครั้ง  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  พ.ย.  53)  
และผ่านระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  m.itsotp.net  เข้าใช้ 
บริการจำนวน  384,835  ครั้ง  (ข้อมูล  ณ  วันที่  
10  พ.ย.  53) 

 “การบูรณาการการทำงาน”  สำนักงานนโยบาย 
และแผนการขนส่งและจราจร  (สนข.)  ได้มีการ 
ทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจัดระบบการ 
จราจรทางบก  (คจร.)    หน่วยงานด้านการจราจร 
และขนสง่  เชน่  กรงุเทพมหานคร  สำนกังานตำรวจ 
แห่งชาติ  กรมทางหลวง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
เป็นต้น  หน่วยงานท้องถิ่น  เช่น  เมืองพัทยา  
เพื่อประสานความร่วมมือและทำความเข้าใจกับ 
หนว่ยงานตา่ง  ๆ  เพือ่ลดการลงทนุทีซ่ำ้ซอ้นระหวา่ง 
หนว่ยงาน  การออกแบบระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูการ 
จราจรท่ีมีความแตกต่างกันให้สามารถใช้งานร่วมกันได้  
การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง  ๆ  และ 
ทำการประเมินเบื้องต้นเพื่อพิจารณานำมาจัดทำเป็น 
ระบบรายงานสภาพจราจรแบบ  Real  Time  โดย 
ทำการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งของ 
ทกุหนว่ยงานผา่นระบบเดยีว  ผา่นระบบอนิเตอรเ์นต็  
www.itsotp.net  และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

“	ทาง	 สนข.	 ถือเป็นความภูมิใจหนึ่งในผลงานชิ้นโบว์แดง	 ที่ได้พัฒนาระบบบริการนี้	

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	 ดังค่านิยมขององค์กร..	
ทุกนาที	 หัวใจเต้น	 เพื่อความสุขของผู้อื่น	”
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การให้คำปรึกษาเพื่อสร้าง
ความมั่นคงเข้มแข็งแก่สหกรณ์ 

(SEVA  2009)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

  สภาพการณ์ของโลกในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงในหลายมิติท้ังเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมท้ัง  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวินาทีนั้น  ได้ก่อให้เกิดการปรับตัวขององค์กรต่างๆ  อยู่ตลอดเวลา  
โดยเฉพาะภาคธุรกิจ  และธุรกิจหนึ่งในน้ัน  คือ  ธุรกิจสหกรณ์ไทยท่ีมีคนราว  10  ล้านคนเกี่ยวข้อง  หากจะ 
ทำให้สหกรณ์ดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ  สหกรณ์ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  และทำให้ธุรกิจมีคุณภาพ  เพราะคุณภาพ  คือ  ความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว 

๏ การปลูกฝังการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสหกรณ์

  หากพจิารณากระบวนการสหกรณไ์ทยในเชงิปรมิาณแลว้จะเหน็วา่  สหกรณข์องไทยมจีำนวนมาก  โดยมี 
การจดทะเบียนจัดต้ังเป็นสหกรณ์เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง  เฉพาะจำนวนสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนมีถึง  1.3  หม่ืน 
สหกรณ์  ด้วยจำนวนสมาชิก  10  ล้านคน  ซ่ึงประมาณกันว่า  หากครอบคลุมไปถึงภายในครัวเรือนสมาชิก 
ด้วยแล้ว  บทบาทของสหกรณ์ที่จดทะเบียนนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนไทยไม่น้อยกว่าครึ่งประเทศ  
โดยสว่นใหญส่หกรณจ์ะกระจกุตวัอยูใ่นภาคเศรษฐกจิหลกัของประเทศ  คอื  ภาคการเกษตร  แตจ่ากปรมิาณ 
สหกรณ์ที่มากมายนั้นกลับไร้พลังในเชิงเศรษฐกิจ  โดยที่ธุรกิจของสหกรณ์หลายแห่งเอาตัวแทบไม่รอด  
ไม่ได้ขนาดในเชิงธุรกิจและไม่สามารถแม้แต่จะพยุงรักษาตัวเองได้

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์  ได้เล็งเห็นถึงความ 
สำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งและมั่นคง  จึงได้สร้างเครื่องมือ  
SEVA  :  Social  and  Economic  Value  Added  ขึ้น  เพื่อให้สหกรณ์ได้นำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์เพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง
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  SEVA 2009  เป็น  simulation  Model  ที่เป็นเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่มขององค์กรเป็นนวัตกรรม 
ทางการเงินที่นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาต่อยอดผลงานวิจัย  โดยสามารถวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่ม 
เชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตรท่ีนำแนวคิดมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร์  (Economic  Value  
Added  หรอืเรยีกวา่  EVA)  มาประยกุตใ์ช ้ พรอ้มปรบัเพิม่มมุมองทางสงัคม  ใหเ้ปน็เครือ่งมอืชว่ยสนบัสนนุ 
การตัดสินใจในการบริหารทางการเงินของสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม  โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงอย่าง 
ยั่งยืนในระยะยาวของสหกรณ์ภาคการเกษตร  ซึ่งก่อนหน้าที่จะมี  SEVA  2009  นั้น  ผู้บริหารขององค์กร 
จะต้องใช้ความสามารถส่วนตัวที่จะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร  จะต้องเข้าใจทฤษฎีและ 
หลักทางบัญชีและข้อมูลทางการเงินและเศรษฐศาสตร์เพ่ือท่ีจะต้องตัดสินใจในการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าธุรกิจของตนกำลังมีปัญหาหรือดำเนินด้วยดี  มีมูลค่าเพิ่มเท่าไรแต่กว่าจะคอยให้ 
ปิดบัญชีสิ้นงวดบัญชีอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันการณ์ 

  SEVA  2009  นอกจากสามารถคดิคำนวณมลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐกจิขององคก์รพรอ้มสง่สญัญาณภาพการ 
สรา้งหรอืทำลายมลูคา่เพิม่  และรายงานผลการสรา้งมลูคา่เพิม่เชงิเศรษฐกจิขององคก์รพรอ้มกราฟไดภ้ายใน  
1  นาทแีลว้  ยงัใหผู้ใ้ชส้ามารถจำลองสถานการณ ์ การสรา้งมลูคา่เพิม่ขององคก์รพรอ้มขบัเคลือ่นมลูคา่เพิม่ 
ต่อเนื่องถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติการ  (Action  Plan)  การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของ 
องค์กร  ส่งผลให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว  ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานประกอบด้วยกระบวนการ  6  
ขัน้ตอนเริม่ตัง้แตแ่ปลงงบดลุ  และบญัชกีำไร  ขาดทนุ  เปน็  Input  เขา้กระบวนการขัน้ตอ่ไป  คอื  นำขอ้มลู 
ที่ได้จากขั้นที่  1  มาคำนวณมูลค่าเพิ่มและคำนวณต้นทุนของหนี้ทุน  เงินทุนและมูลค่าเพิ่ม  ขั้นที่  3  คือ  
ประเมินผลมูลค่าเพิ่ม  ขั้นที่  4  คือ  จำลองสถานการณ์โดยใช้กลยุทธ์เก็บเกี่ยวกำไร  ประหยัดทุนหรือ 
หวา่นทนุหวงักำไร  ขัน้ที ่ 5  คอื  ขบัเคลือ่นมลูคา่เพิม่ทางดา้นการเงนิ  ดา้นการดำเนนิงานและหรือด้านสังคม  
ข้ันท่ี  6  แผนปฏิบัติการเพ่ือแหล่งการขับเคล่ือนสู่แผนปฏิบัติการ  แผนทางการ  เช่น  รายปี  เป็นต้น 

๏ การใช้ SEVA 2009 

  จากแนวความคิดในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่องค์กร  ซึ่ง 
เป็นแนวทางในการสร้างความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว และด้วยสหกรณ์เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยสมาชิก 
ซึง่เปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  (Stakeholders)  ของสหกรณ ์ ทำใหก้ารบรหิารจดัการในบางครัง้อาจสรา้งปญัหา 
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของเหล่าสมาชิก  เช่น  สมาชิกในฐานะที่เป็นผู้ขายผลผลิตให้สหกรณ์ย่อม 
ต้องการให้สหกรณ์รับซ้ือผลผลิตในราคาสูง  แรงจูงใจดังกล่าวส่งผลด้านลบต่อกำไรของสหกรณ์  และขัดแย้ง 
กับความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ในฐานะผู้ถือหุ้นที่ย่อมต้องการให้สหกรณ์สร้างผลกำไร  และสามารถ 
จา่ยเงนิปนัผลใหแ้กส่มาชกิ  เปน็ตน้  ความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วฉดุรัง้แรงจงูใจของสมาชกิในการ 
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สหกรณ์  ดังนั้น  มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม  หรือ  Social  and  
Economic  Value  Added:  SEVA  จงึเปน็เครือ่งมอืสนบัสนนุการบรหิารจดัการของสหกรณใ์นการวเิคราะห ์
ที่มาและการจัดสรรผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  รวมทั้งงบประมาณ  เพื่อการลงทุนทางสังคมให้กับสมาชิก  
ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  และลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
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  SEVA วัฎจักรแห่งการสร้างความยั่งยืน  :  สหกรณ์จะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเมื่อสหกรณ ์
สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  และสงัคมทีแ่วดลอ้มสหกรณน์ัน้  ๆ  โดยมลูคา่เพิม่นีจ้ะถกู 
ขับเคลื่อนโดยตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการเงิน  (Financial  Value  Drivers)  ตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางการ 
ดำเนินงาน  (Operational  Value  Drivers)  และตัวขับเคลื่อนมูลค่าทางสังคม  (Social  Value  Drivers)  
โดยตัวขับเคลื่อนมูลค่า  (Value  Drivers)  เหล่านี้  จะเป็นแนวทางการปฎิบัติ  (Best  Practice)  ในการ 
บริหารจัดการสหกรณ์  อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สหกรณ์

  SEVA  2009  ไมเ่พยีงแตส่หกรณจ์ำนวนกวา่  6,000  สหกรณ ์ นำไปใชไ้ดเ้ทา่นัน้  บคุคลในวงการธรุกจิ  
ก็สามารถนำไปใช้ได้  ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็ว  ลดความผิดพลาด  ง่ายต่อการทำความเข้าใจ  
เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน  ผู้ใช้งานสามารถจะใช้  SEVA  2009  แบบออนไลน์โดยผ่าน  Internet  
หรือออฟไลน์  โดยมีแผ่นซีดี  แจกจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปติดตั้งได้

ความยั่งยืน
ระยะยาว

ของสหกรณ์

การบริหารที่มาและจัดสรร
ผลประโยชน์อย่างยุติธรรม

การสร้างมูลค่าเพิ่ม
เชิงเศรษฐกิจ
ในแต่ละปี

การจัดสรร
และตั้ง

งบประมาณ
เพื่อการลงทุน

สมาชิกมีความศรัทธา จงรักภักดี
และรู้สึกเป็นเจ้าของสหกรณ์



2
7

การดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
ร่วมกับเครือข่าย

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

SINAP
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิต

  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  
เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่ ให้บริการด้าน 
สุขภาพจิต  จิตเวชและยาเสพติด  เพื่อบำบัด 
รักษาผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในสภาพเจ็บป่วยเรื้อรัง  
โดยการให้บริการครอบคลุมในภูมิภาคตะวันออก 
ทั้ง  7  จังหวัด  คือ  จังหวัดชลบุรี  ระยอง  
จันทบุรี   ตราด  ปราจีนบุรี   ฉะเชิ ง เทรา  
และสระแก้ว  ซึ่งจากสถิติปรากฏว่าตั้งแต่ปี  
พ.ศ.  2550  มผีูป้ว่ยจติเวชมาใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ 
ทุกปี  ปีละ  12-13% 

“SINAP”
Sakaew Inter Network Assisting Program

กับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

  ผู้ป่วยจิตเวช  เป็นผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลายาวนาน  การดูแลผู้ป่วย 
สภาพที่เจ็บป่วยเรื้อรังจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยทั้งทางด้านจิตใจ  อารมณ์  
และสังคม  และยังเป็นภาระในการดูแลท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจครอบครัว  ทำให้เกิดรายจ่ายเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก 
การรักษาต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  ซึ่งในทางการแพทย์  การรักษาผู้ป่วยจะหายได้เร็วและมีอาการที่ 
ดีขึ้นต้องอาศัยครอบครัว  ดังนั้น  โรงพยาบาลจึงมีแนวคิดให้ผู้ป่วยรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านโดยการดูแล 
ของครอบครวัและชมุชน  และคอยมารบัยาในการบำบดั  และพบแพทยใ์นบางครัง้  แตเ่นือ่งจากสถานทีต่ัง้ 
ของโรงพยาบาลห่างไกลจากชุมชน  การเข้าถึงบริการค่อนข้างลำบาก  ไม่มีรถบริการสาธารณะ  การ 
เดนิทางตอ้งวา่จา้งรถนำผูป้ว่ยไปโรงพยาบาล  และตอ้งใชค้นพามาอยา่งนอ้ย  2  คน  รวมทัง้  ครอบครวั 
ของผู้ป่วยจิตเวชในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  มีรายได้ 
ไม่แน่นอน  ฐานะยากจน  จึงเกิดสภาพปัญหาญาติผู้ป่วยไม่สามารถนำผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อรักษาได้ 
ตามนัด  ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาตามกำหนด  ส่งผลให้การรักษาขาดประสิทธิภาพ  ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ 
กำเริบมากขึ้น  และต้องถูกส่งตัวกลับมาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอีกครั้ง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น 
ซ้ำแล้วซ้ำอีก 
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๏ นวัตกรรมการให้บริการ

  “SINAP”  หมายถึง  ช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท  2  ตัว  ความหมายทางวิชาการ 
ที่นำไปสู่การเรียกชื่อ  “SINAP”  ของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  ที่นายแพทย์ 
กรกต  สัจจาริยรักษ์  นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  ได้นำมาประยุกต์ใช้ 
ในการออกแบบระบบโปรแกรมเชื่อมโยงเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  โปรแกรม  SINAP  
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บฐานข้อมูลของผู้ป่วยจิตเวชที่ช่วยในการติดตาม  ให้การดูแลรักษา  
ตลอดจนการไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน  โดยข้อมูลต่าง  ๆ  จะมีการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
เครือข่าย

  โปรแกรม  SINAP  ถูกนำไปให้เครือข่ายด้านสุขภาพของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์  
ทัง้ในโรงพยาบาลชมุชน  สาธารณสขุอำเภอ  สถานอีนามยั  องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ใช ้ โดยขยายผล 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว  นอกจากนี้  ยังมีหน่วยงานอื่นนำไปปรับ 
ใช้ด้วย  เช่น  ศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดสระแก้ว  สวนสราญรมย์  เป็นต้น

เครือข่าย : เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ

 “ยาใจใกลบ้า้น”  จงึเปน็อกีหนึง่โครงการทีท่างโรงพยาบาลจติเวชสระแกว้ราชนครนิทรไ์ดใ้ชใ้นการ 
สร้างเครือข่ายนอกระบบสุขภาพ  โดยมีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  เทศบาล  วัด  ชมรมพิทักษ์จิต  
รวมถึง  NGO  ช่วยดำเนินการในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนของตัวเอง  ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถ 
เข้ารับบริการคลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยใกล้บ้าน  โดยผ่านระบบการสื่อสารทาง 
อินเตอร์เน็ต  และใช้ข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกันผ่านระบบโปรแกรม  SINAP  จึงทำให้การรักษาผู้ป่วย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ผู้ป่วย  การใช้ระบบโปรแกรม  SINAP  ในโครงการยาใจใกล้บ้าน  ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว 
สามารถเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวกและงา่ยขึน้  ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป-กลบัโรงพยาบาลไดถ้งึ  
60.9729  ลา้นบาทตอ่ป ี คดิเปน็รอ้ยละ  87.98  และยงัไดร้บัยาตามนดัทีส่ถานบรกิารใกลบ้า้น  ตาม 
กำหนดเวลาแน่นอน  100%

 ความคุ้มค่า  การดูแลรักษาติดตามผู้ป่วยจิตเวชได้อย่างต่อเนื่อง  บนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  การ 
ประสานเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  การสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลชุมชน  
และสถานีอนามัย  ในการวางแผนรักษาแบบบูรณาการ  โดยใช้โปรแกรม  SINAP  ทำให้สามารถเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช  โดยจำนวนผู้ป่วยเก่าที่ต้องเข้ารักษาซ้ำที่โรงพยาบาลลดลง 
รอ้ยละ  58.68  จากป ี พ.ศ.  2551  และมสีดัสว่นผูป้ว่ยทีเ่ขา้โครงการยาใจใกลบ้า้นเพิม่ขึน้ตามลำดบั 
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จากปี  พ.ศ.  2551  คิดเป็นร้อยละ  11.29  ของจำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  
จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2553  คิดเป็นร้อยละ  37.96  ทำให้โรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 
ผู้ป่วยในลงคิดเป็นร้อยละ  92.31  จาก  4,907,908.8  บาท  เหลือเพียง  377,226  บาท 

“	การดูแลผู้ป่วยโดยครอบครัวและชุมชน	
จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น	 และสามารถกลับมา

ใช้ชีวิตได้ดังเดิม	 ไม่เป็นภาระกับสังคม	”

 การสร้างความยั่งยืน  มีการประชุมร่วมระหว่างเครือข่าย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ 
เปลีย่นแปลงในการดแูลผูป้ว่ยจติเวชทีเ่ปน็รปูธรรม  ทำใหท้กุคนมสีว่นรว่มและเปน็เจา้ของรว่มกนั  รวมทัง้  
มีการเผยแพร่แนวคิดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่าย  โดยผ่านโปรแกรม  SINAP  นี้  เพื่อให้เป็น 
แบบอย่างของโรงพยาบาลจิตเวชอื่น  นำไปประยุกต์ใช้พัฒนาระบบของตนเองต่อไป

  เป็นแนวคิดที่สำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ก้าวไปสู่หน่วยงานต้นแบบในการ 
ดแูลผูป้ว่ยจติเวชรว่มกบัเครอืขา่ยชมุชนเปน็การลดชอ่งวา่งระหวา่งการบรกิาร  เครอืขา่ยสาธารณสขุ  และ 
ขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อไป
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 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เป็น 
หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.  2496  ในสมัยจอมพล  ป.พิบูล 
สงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  เป็นสถานสงเคราะห์ 
เด็กอ่อนแห่งแรกที่ให้การอุปการะเด็กกำพร้าที่ถูก 

การดูแลและช่วยเหลือ
เด็กกำพร้า

แรกเกิดถึง 5 ปี 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

“เด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์ มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร”

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท  มีภารกิจหลัก  ดังนี้ 
1.  รับเด็กที่ถูกทิ้งและประสบปัญหาทางสังคม  ที่ถูกนำส่งมาจากสถานีตำรวจ  โรงพยาบาล  
  บ้านพักเด็กและครอบครัว  พัฒนาสังคมจังหวัดต่าง  ๆ  ในเขตภาคกลาง  และแม่ของเด็ก  
  โดยมีเด็กเข้ารับการอุปการะเฉลี่ยประมาณ  13  คนต่อเดือน
2.  เลี้ยงดูเด็กด้วยความพร้อมในปัจจัยทั้งสี่ด้าน  โดยมีพยาบาล    นักจิตวิทยา  นักพัฒนาการ  
  พี่เลี้ยงเด็กให้การดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  ทั้งด้านอาหาร  โภชนาการ  สุขอนามัย  สุขภาพวัคซีน  
  เครื่องนุ่งห่ม    ความเป็นอยู่  โรงเรียน  สิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ  ในการเลี้ยงดูเด็ก
3.  ส่งเด็กออกสู่ครอบครัว  ติดตามประวัติเด็กเพื่อให้การช่วยเหลือด้านสังคมรายครอบครัว  เช่น  
  ออกสืบหาติดตามบิดามารดาและญาติเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกรณีที่สามารถติดตาม 
  ครอบครัวได้และครอบครัวมีสภาพตั้งใจที่จะรับกลับไปเลี้ยงดู
4.  ส่งเด็กเข้าไว้ในความดูแลของครอบครัวอุปการะ  เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชั่วคราว  ใน 
  ระหว่างติดตามหาครอบครัวเดิม  หรือหาครอบครัวบุญธรรม  ซึ่งเด็กจะได้รับการเลี้ยงดูอย่าง 
  ใกล้ชิดจากครอบครัวอาสาสมัคร 
5.  จัดหาครอบครัวบุญธรรมเป็นครอบครัวทดแทน  กรณีไม่สามารถติดตามหาครอบครัวเดิม 
  ของเด็กได้  หรือติดตามได้แต่ครอบครัวไม่พร้อมและไม่ประสงค์จะรับเด็กกลับไปอุปการะเอง  

ทอดทิ้ง  หรือพ่อแม่ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้  ครอบครัวประสบปัญหา  รวมทั้งเด็กเร่ร่อนและพลัดหลง  
ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง  อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง  5  ปี  ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง  ปัจจุบันสถานสงเคราะห ์
เด็กอ่อนพญาไทย้ายไปสร้างใหม่ในพื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 
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  หลายคนคงไม่เคยทราบว่าความเป็นอยู่ของเด็กกำพร้าในสถานสงเคราะห์เป็นอย่างไร  
เรือ่งราวของเดก็กำพรา้ในสถานสงเคราะห ์ เริม่ตน้ขึน้เมือ่เดก็ทีถ่กูทิง้ในทีส่าธารณะหรอื 
หลงัคลอดทีโ่รงพยาบาลถกูสง่ตวัเขา้สถานสงเคราะห ์ เดก็จะถกูทำประวตั ิ พรอ้มถา่ยรปู  
ป๊ัมลายน้ิวมือหรือลายเท้า  ต้ังแฟ้มประวัติ  ต้ังช่ือท่ีเพราะ  ความหมายดี  มีความเหมาะสม  
และทันสมัยให้เด็ก  จากนั้นจะส่งไปตรวจสุขภาพทั้งชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  วัดความยาว 
รอบศรีษะ  เจาะเลอืด  และตรวจรา่งกายทัว่ไป  ซึง่หากพบวา่เดก็มอีาการเจบ็ปว่ยจะไดร้บั 
การรักษาทันทีหรือหากจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากกุมารแพทย์ก็จะถูกส่งไป 
โรงพยาบาลทันทีโดยสถานสงเคราะห์จะมีพนักงานขับรถเวรตลอด  24  ชั่วโมง 

  และตามมาด้วยงานสงเคราะห์ โดยเป้าหมายแรก  คือ  การติดตามประวัติเด็ก 
เพื่อส่งเด็กคืนสู่ครอบครัวเดิมหากครอบครัวพร้อมและสามารถเลี้ยงดูเด็กได้ด้วยความ 
เต็มใจ  กรณีที่ไม่สามารถติดตามครอบครัวหรือญาติที่แท้จริงของเด็กได้  หรือตามเจอ 
แต่ไม่พร้อมรับกลับไปเล้ียงดู  ก็จะเป็นหน้าท่ีของสถานสงเคราะห์พิจารณาส่งเด็กสู่ครอบครัว 
บุญธรรมต่อไป  และในระหว่างติดตามหาครอบครัวเดิมและครอบครัวบุญธรรมเด็กอาจ 
ไปอยู่กับครอบครัวอุปการะก่อนได้  ซึ่งเป็นครอบครัวอาสาสมัครเป็นที่พักพิงชั่วคราวที่ 
เดก็จะไดร้บัการดแูลอยา่งอบอุน่เสมอืนบตุรหลาน  แทนการอยูใ่นสถานสงเคราะหท์ีม่เีดก็ 
จำนวนมาก  ส่วนกรณีเด็กไม่สามารถไปสู่ครอบครัวเดิมและครอบครัวบุญธรรมได้ 
และโตเกินอายุ  5  ขวบ  จะต้องย้ายออกไปสู่สถานสงเคราะห์เด็กโต  ณ  บ้านราชวิถี 
สำหรับเด็กผู้หญิง  บ้านมหาเมฆที่ซอยสวนพลูสำหรับเด็กชาย  หรือบ้านบางละมุง  
จังหวัดชลบุรีต่อไป 

  กระบวนการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้ 
หมายความวา่สามารถสง่เดก็ไปสูค่รอบครวัไดท้กุคน  
เพราะปจัจบุนัสถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่นพญาไทมเีดก็ 
อยู่ในอุปการะจำนวน 317 คน  เป็นเด็กชาย 217 คน  
เด็กหญิง  100  คน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวน 
เจ้าหน้าที่ที่มีน้อย  โดยมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อเด็ก 
เท่ากับ  1  :  10  ทำให้การดูแลเด็กไม่สามารถทำได้ 
อย่างท่ัวถึง  และดูแลเป็นรายคนได้  เด็กส่วนใหญ่ 
จึงถูกเลี้ยงอยู่บนเตียงโดยเฉพาะเด็กอ่อนส่งผลให้ 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง  มีพัฒนาการช้า  ส่งผลให้มีเด็ก 
วัย  3  ขวบครึ่งสามารถเข้าโรงเรียนได้เพียง  40%  และที่สำคัญเรื่องความปลอดภัย 
ของเด็กโดยเฉพาะการอาบน้ำ  เด็กมีความเสี่ยงที่อาจจมน้ำและน้ำเข้าหูได้  (จากสถิติ 
ในแต่ละสัปดาห์ส่งเด็กไปตรวจหู  40-50  ราย)  และการป้อนอาหาร  ที่เด็กบางราย 
อาจถูกละเลยและได้ทานอาหารไม่อิ่มหรือได้รับบาดเจ็บจากการที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบ 
ปอ้นอาหาร  รวมทัง้  การสรา้งและเตรยีมความพรอ้มใหเ้ดก็เพือ่กลบัไปอยูก่บัครอบครวัได ้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้  ดังนั้น  เมื่อครอบครัวมารับ 
เด็กจะเกิดความกลัวและตกใจ  (เด็กร้องไห้จ้าเมื่อถูกนำขึ้นรถทันที) 
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๏ คุณค่าของการให้การดูแลเด็ก

 จากจำนวนเด็กที่มากและอยู่กันอย่างแออัด  มี 
พี่เลี้ยงไม่เพียงพอ  แม้เด็กจะได้รับการดูแลครบด้วย 
ปัจจัยสี่  นั่นก็เป็นเพียงการดูแลทางกาย  แต่เด็ก 
ไม่ได้รับความสุข  ความอบอุ่น  หรือได้รับการส่งเสริม 
ทางอารมณ ์ สงัคม  สตปิญัญา  เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัการ 
ดแูลดว้ยความรกัและความเอาใจใสไ่ดเ้ปน็รายบคุคล  
รวมทั้งสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กซึ่ง 
จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 
พญาไท  จึงได้พัฒนากระบวนการดูแลเด็กโดยการ 
นำชดุนวตักรรม 6+6 ดา้น  มาใชร้ว่มกบัการดแูล 
ตามปัจจัยสี่ด้าน  ซึ่งช่วยให้เด็กยังคงได้รับการดูแล 
ท่ีเป็นมาตรฐาน  โดยคำนึงถึงอารมณ์  จิตใจ  ของเด็ก 
ที่จะต้องได้รับความรักความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด  
ทั่วถึง  ดังนี้

 ๏ การนวดสัมผัสร่วมกับการฟังเพลง  เป็นการนวดโดยให้พี่เลี้ยงคอยลูบไล้สัมผัสอย่างใกล้ชิดด้วย 
ความรัก  ความเอาใจใส่  พร้อมกับพูดคุยโต้ตอบ  ซึ่งจะช่วยผ่อนคลาย  และสร้างความสบายทั้งร่างกาย  
และจิตใจให้เด็ก  ที่สำคัญสามารถกระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

 ๏ เตียงอาบน้ำเด็กอ่อน  เพื่อความปลอดภัยและสร้างความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ในการอาบน้ำให้ 
เด็กที่มีจำนวนมาก  โดยไม่ต้องรับน้ำหนักอุ้มเด็กอยู่ตลอดเวลา  ทำให้เด็กมีความสุขเหมือนการอาบน้ำใน 
กะละมัง  และปลอดภัยโดยสามารถป้องกันการเกิดอันตรายน้ำเข้าหู  สำลักน้ำ  หรือจมน้ำได้

 ๏ โต๊ะฝึกรับประทานอาหารเด็ก  เป็นโต๊ะที่สร้างขึ้นจากแนวคิดที่เห็นว่าการป้อนข้าวเด็กจำนวนมาก 
และพีเ่ลีย้งตอ้งปอ้นทลีะคนทำใหใ้ชเ้วลานานจงึจะครบทกุคน  และบางคนอาจไดก้นิอาหารไมอ่ิม่เพราะกนิชา้  
ดังนั้น  โต๊ะที่สร้างขึ้นได้ช่วยเสริม  และสร้างให้เด็กได้เรียนรู้  สนุกสนานกับการฝึกรับประทานอาหารด้วย
ตัวเอง  อีกทั้งยังช่วยให้เด็กได้รับประทานอาหารพร้อมกันทุกคน 

 ๏ ห้องสมุดของเล่น  เป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่มีแต่หนังสือเหมือนห้องสมุดทั่วไปแต่มีของเล่นเพื่อให้เด็ก 
ได้สนุกสนานกับการเล่น  สร้างจินตนาการ  และกระตุ้นพัฒนาการ  Play  and  Learn  =  เพลิน  เด็ก 
จะได้เพลิดเพลินกับการเล่นและจินตนาการเพื่อฝึกฝน  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  การ 
เรียนรู้  เรียนสี  ข้างบนล่าง  ซ้าย  ขวา  และอื่น  ๆ
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 ๏ ห้องเตรียมความพร้อม  เป็นห้องที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  และเตรียมความพร้อมให้แก่ 
เด็กก่อนกลับสู่ครอบครัว  สังคม  โดยเด็กจะได้เรียนรู้  ดนตรี  ศิลปะ  เล่นสมมุติบทบาทพื้นฐานบางส่วน 
ของการเป็นครอบครัว  เช่น  ในครัว  เล่นหม้อข้าวหม้อแกง  การรักษาพยาบาล  ศิลปะ  เล่นและเรียนรู้ 
ร่วมกับพ่อแม่บุญธรรม  ครอบครัวเด็กที่จะรับกลับไปเลี้ยงดู  เป็นต้น  ซึ่งจะสร้างความสุขและความคุ้นเคย 
ให้แก่เด็กก่อนรับเด็กไปสู่ครอบครัวและครอบครัวบุญธรรมอย่างมีความสุขต่อไป

 ๏ ศูนย์การเรียนรู้ เป็นการสร้างจำลองมุมต่าง  ๆ  ให้น่าสนใจตามโครงการที่ต้นแบบที่  TK  Park  
เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้  ทั้งการค้นหาคำตอบ  การเล่นอย่างสนุกสนาน  ศิลปะ  และการฟังนิทาน  
เล่านิทาน  อ่านหนังสือ 

 “สถานสงเคราะหเ์ดก็ออ่นพญาไท ถงึแมย้งัคงเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของเดก็กำพรา้ทีต่อ้งการ 
ความเมตตา ความเอือ้อาทรจากสงัคม และการรอคอยวนัเวลาทีจ่ะมคีรอบครวัเหมอืน 
คนอืน่ ๆ แตก่เ็ปน็สถานทีพ่กัพงิอนัอบอุน่ของเดก็ทกุคน ทีเ่จา้หนา้ทีส่ถานสงเคราะห์ 
เด็กอ่อนพญาไทได้สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองคำเรียกหาความสุข ความรัก ความอบอุ่น  
ของเด็กกำพร้าเหล่านั้น…”
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๏ พัฒนาบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

  ที่ผ่านมาการเริ่มต้นธุรกิจ  ผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ  ได้รับ 
ความลำบากในการตดิตอ่ขอใบอนญุาตหรอืใบรบัรองตา่ง  ๆ  จากทางราชการ  เนือ่งจาก 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและอยู่กระจัดกระจายตามส่วนราชการต่าง  ๆ  
ทำใหผู้ร้บับรกิารไมไ่ดร้บัความสะดวก  เสยีคา่ใชจ้า่ย  และเสยีเวลาในการเดนิทาง  ตดิตอ่ 
ประสานงาน  ส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการสูงขึ้น  และการลงทุนเป็นไปอย่างล้าช้ากว่า 
จะได้ข้อมูลครบทุกหน่วยงาน 

  เพื่อแก้ปัญหาในการติดต่อประสานงานของผู้ต้องการดำเนินธุรกิจ  และอำนวยความ 
สะดวกแก่นักลงทุนทั้งไทยและชาวต่างประเทศ  สำนักนายกรัฐมนตรี  จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นเลขาธิการ  และมี 
หนว่ยงานตา่ง  ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งรว่มเปน็คณะกรรมการ  มอีำนาจหนา้ทีก่ำหนดนโยบายและ 
ขอบเขตอำนาจหนา้ทีข่องศนูยป์ระสานการบรกิารนกัลงทนุ  กำหนดแนวทางวธิกีาร  และ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งและโครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์ประสานการบริการ 
นักลงทุน  ประสานงาน  และติดตามการจัดตั้งและการให้บริการของศูนย์บริการร่วม 
หรอืศนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ของกระทรวงหรอืหนว่ยงานของรฐัตา่ง  ๆ  เพือ่ใหส้ามารถ 
เชือ่มโยงการใหบ้รกิารและอำนวยความสะดวกแกน่กัลงทนุรว่มกบัศนูยป์ระสานการบรกิาร 
นักลงทุนได้อย่างเป็นเอกภาพ  และรวดเร็ว 

การให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน
ศูนย์ประสานการบริการ
ด้านการลงทุน (OSOS)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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  ศูนย์ประสานการบริการนักลงทุน  (OSOS)  ลักษณะเป็นศูนย์บริการร่วมที่มี 
หน่วยงานภาครัฐจากหลายกระทรวงมาร่วมให้บริการ  อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  เป็นหน่วยให้บริการที่เชื่อมโยงการบริการและอำนวย 
ความสะดวกแกน่กัลงทนุแบบเบด็เสรจ็  ณ  สถานทีแ่หง่เดยีว  โดยนกัลงทนุไมต่อ้งเดนิทาง 
ไปติดต่อหลายหน่วยงาน  และให้บริการทั้งนักลงทุนรายใหม่หรือนักลงทุนเดิมที่ประสงค์ 
จะขยายกิจการ  ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน  จะให้การช่วยเหลือและส่งเสริม 
แก่ผู้ที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย  โดยให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 
อย่างครบวงจร  ตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุน  สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีอากรและไม่ใช่ 
ภาษีอากร  การจดทะเบียนนิติบุคคล  การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ใบอนุญาตตั้งโรงงาน  
การขอใช้ที่ดินก่อสร้างอาคาร  ประกอบกิจการ  สาธารณูปโภค  ราคาเขต  Free  zone  
พิธีการศุลกากรจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้านโครงการอุตสาหกรรม/ 
นคิมอตุสาหกรรม  (EIA  Report)  การขอใชไ้ฟฟา้  นำ้ประปา  การจดทะเบยีน  อนญุาต  
อนุมัติ  การรับเรื่อง  -  ส่งต่อคำของบประมาณ  โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่  AE  (Account  
Executing)  เพื่อช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนรายใหม่อย่าง 
ใกล้ชิด 

	 OSOS ต้ังอยู่ท่ีจตุรัสจามจุรี มีตัวแทนจาก 10 กระทรวง 21 หน่วยงาน มารวมตัวกัน 
ให้บริการแก่ผู้ลงทุน  ณ  ท่ีเดียวกัน  ดังน้ี 

	 กระทรวงพาณิชย์
	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 กระทรวงการคลัง
	 	 กรมศุลกากร  /  กรมสรรพากร  /  กรมสรรพสามิต
	 กระทรวงพลังงาน
	 	 กรมธุรกิจพลังงาน  /  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 	 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  /  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  /  กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
	 กระทรวงมหาดไทย
	 	 กรมท่ีดิน  /  กรมโยธาธิการและผังเมือง  /  การประปาส่วนภูมิภาค
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  /  การไฟฟ้านครหลวง
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“	บริการเบ็ดเสร็จเพื่อนักลงทุน 
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ	”

	 กระทรวงแรงงาน
	 	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  /  สำนักงานประกันสังคม
	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม
	 	 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 กระทรวงสาธารณสุข
	 	 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	 กระทรวงคมนาคม
    กรมการขนส่งทางบก
	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
	 	 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

  การจัดตั้ง  OSOS  เป็นผลผลิตที่สำคัญของภาคราชการที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้ม ี
ศักยภาพเทียบเท่ากับประเทศชั้นนำของโลก  โดยเป็นหน่วยให้บริการที่ทำให้ผู้มาลงทุน 
สามารถได้รับบริการที่รวดเร็วทั้งการขอรับคำปรึกษาหรือหาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ  
ที่ต้องการได้เสร็จภายใน  1  วัน  เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่นักลงทุน 
โดยเฉพาะนกัลงทนุจากตา่งประเทศ  ทำใหส้ามารถเริม่กจิการไดใ้นเวลาอนัสัน้  เสรมิสรา้ง 
ประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ  เป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่ประเทศ  
ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนมาลงทุนมากขึ้น  และที่สำคัญทำให้ประเทศชาติมีรายได้จากการ 
เก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ  ได้มากขึ้นด้วย
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การรักษาโรคตาขี้เกียจในเด็ก
โครงการรักษ์ตาน้อง

โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ      

แม่จ๋า !!
หนูเป็นโรคตาขี้เกียจ

“แม่จ๋า .. หนูเป็นโรคตาขี้เกียจ”  เสียงร้องคร่ำครวญของเด็กๆ  ที่พร่ำบอกผู้ปกครอง  
โรคตาขี้เกียจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความขยันของเด็กๆ  เลย  แต่เป็นอาการของโรคที่ทำให้ตาของเด็กมัวลง  
ซึ่งถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง  และทันท่วงที  อาจทำให้เกิดอาการมัวแบบถาวร  และ 
ไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อโต

 ดวงตา  คือ  ประตูแห่งการเรียนรู้โลกกว้าง  เด็กปกติสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่แรกเกิด  พัฒนาการทาง 
สมอง  การเรียนรู้  หรือพัฒนาทางด้านร่างกาย  ต้องอาศัยการมองเห็นเป็นสำคัญ  ในการมองเด็กต้องใช ้
ตาทั้งสองข้างมองภาพในอัตราที่เท่าๆ  หรือใกล้เคียงกัน  ตาทั้งสองข้างจึงจะเจริญได้อย่างเป็นปกติ  ถ้ามี 
เหตุอะไรก็ตาม  ทำให้ตาทั้งสองข้างไม่ได้ใช้มอง  หรือใช้ตาข้างใดข้างหนึ่งมองน้อยกว่าอีกข้างในช่วงตั้งแต ่
แรกเกิดถึง  6  ขวบ  ก็จะทำให้ตาข้างที่ใช้น้อยกว่านั้นเจริญไม่เต็มที่  และมัวกว่าตาอีกข้างไปตลอดชีวิตได้  
ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด  กินยา  หยอดยา  เลเซอร์  หรือวิธีการใด  ๆ 

 ปัญหาที่ผ่านมา  ถึงแม้โรคตาขี้เกียจจะสามารถป้องกันได้  แต่เนื่องจากเจ้าตัวไม่รู้  พ่อแม่ไม่รู้  จึงทำให้ 
เด็กมีอาการของโรคนี้เพิ่มขึ้นมาก  กลุ่มงานตา  โรงพยาบาลตำรวจจึงเห็นถึงความสำคัญในการป้องกัน  
เพราะโรคนี้ถ้าวินิจฉัย  และรักษาอย่างทันท่วงที  ก็มีโอกาสที่จะทำให้เด็กมองเห็นอย่างเป็นปกติ  ซึ่งต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่  หรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก  ๆ  จากแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการของโรงพยาบาลตำรวจใน  “โครงการรักษ์ตาน้อง” 

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 ๏ การทำงานเชิงรุก
  กลุ่มงานตา  โรงพยาบาลตำรวจ  โดยทีมจักษุแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ทำงานจาก  “การทำงานเชงิรบั”  ทีค่อยรบัการรกัษาเดก็ทีเ่ปน็โรคตาขีเ้กยีจนีท้ีโ่รงพยาบาล  ปรบัเปลีย่นเปน็  
“การทำงานเชิงรุก”  คือ  เข้าไปให้ความรู้  ความเข้าใจ  และวิธีการคัดกรองเกี่ยวกับโรคตาขี้เกียจให้แก่ 
อาจารย์ในโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน  จำนวน  8  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียน 
วัดปทุมวนาราม  โรงเรียนวัดชัยมงคล  โรงเรียนวัดสระบัว  โรงเรียนสวนลุมพินี  โรงเรียนปลูกจิต  
โรงเรียนวัดบรมนิวาส  โรงเรียนวัดดวงแข  และวัดปทุมวัน  เพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้แต่เนิ่นๆ
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 ๏ สร้างการมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ
  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ  โดยสร้างความตระหนักรู้ในความจำเป็น 
ที่จะต้องช่วยกันป้องกันโรคตาขี้เกียจในเด็กนักเรียน  กลุ่มงานตา  โรงพยาบาลตำรวจได้ให้ความรู้ในเรื่อง 
โรคตาขี้เกียจแก่บุคลากรในโรงเรียน  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของดวงตา  โรคตาขี้เกียจ  รวมถึง  
วิธีการตรวจความสามารถในการมองเห็น 

  วธิกีารคดักรองทีท่างกลุม่งานตา  โรงพยาบาลตำรวจนำมาใชน้ี ้ เปน็วธิกีารงา่ยๆ  คอื  การใหเ้ดก็ทดสอบ 
การมองเหน็จากการอา่นหนงัสอืตามวธิกีารตรวจสายตา  และเมือ่พบวา่เดก็มอีาการ  ซึง่ถา้เปน็สาเหตปุญัหา 
จากการมีสายตาสั้นยาวไม่เท่ากัน  ก็รักษาด้วยวิธีการใส่แว่นสายตา

  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินการ  ทางโรงพยาบาลตำรวจได้มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจคัดกรอง 
ให้แก่โรงเรียน  เพื่อให้คุณครูสามารถตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนได้ด้วยตนเอง  โดยมีทีมจักษุแพทย์ 
โรงพยาบาลตำรวจเปน็พีเ่ลีย้ง  ดว้ยแนวทางนีก้จ็ะทำใหช้มุชนมคีวามเขม้แขง็ขึน้และสามารถดแูลเดก็นกัเรยีน 
ได้ด้วยตนเองตลอดไป

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ การป้องกัน
  จากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากตั้งรับ  เข้าสู่โรงเรียน  ทำให้อาจารย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ทั้ง  8  โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน  มีความรู้เรื่องโรคตาขี้เกียจ  และมีความ 
สามารถในการตรวจคัดกรองความสามารถในการมองเห็นของเด็กนักเรียนได้ด้วยตนเอง  100  % 

  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ชั้นประถมปีที่  1  ในโรงเรียน  จำนวน  1,556  คน  ได้รับการตรวจ 
คัดกรองความสามารถในการมองเห็น  ทำให้พบว่า  เด็กจำนวน  65  คน  มีความสามารถในการมองเห็น 
ผิดปกติ  ซึ่งทางโรงพยาบาลตำรวจได้รับแจ้งจากทางโรงเรียน  เพื่อจะได้รักษาและติดตามผลของการ 
มองเห็นของเด็กต่อไป   

 ๏ ความคุ้มค่า
  จากการที่อาจารย์สามารถคัดกรองความสามารถในการมองเห็นของเด็กนักเรียนได้ด้วยตนเอง  ทำให้ 
เดก็นกัเรยีน  โรงเรยีน  และผูป้กครอง  ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางมาโรงพยาบาลเพือ่ขอรบัการตรวจ 
ที่โรงพยาบาล

  ความเข้มแข็งของชุมชน  การสร้างการมีส่วนร่วม  ความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ  ของอาจารย์และ 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาลตำรวจกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
และ  เป็นการเสริมพลังให้โรงเรียนเข็มแข็งขึ้น  โดยให้โรงเรียนมีความตระหนักในโรคตาขี้เกียจในทุกระดับ 
ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  โรงพยาบาลตำรวจมีนโยบายจะขยายโครงการนี้ไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ทั่วทุกแห่งตอ่ไป 



3
9

การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เพื่อการส่งออก  :  ระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่

Poultry  Traceability
กรมปศุสัตว์

  ภาคการเกษตรเปน็หวัใจสำคญัในการสรา้งรายได ้
สำคัญให้แก่ประเทศ  ในยามที่เศรษฐกิจไทยอยู่ใน 
ภาวะคับขัน  กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาศักยภาพการ 
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  เพื่อ 
ขยายการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในตลาดโลก  โดย 
การจดัใหม้รีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัทีม่ปีระสทิธภิาพ  
มคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล  เพือ่สรา้งความ 
มั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้  ซึ่ง 
เรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นสำคัญในการส่งออกสู่ตลาด 
โลก  เพราะประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกได้หยิบยกเรื่อง 
การผลิตอาหารปลอดภัย  เทคโนโลยีการตรวจสอบ 
ย้อนกลับตามมาตรฐานมาใช้เป็นเงื่อนไขข้อจำกัด 
การนำเขา้สนิคา้  การทีไ่ทยสามารถดำเนนิการเรือ่งนี ้
ได้จึงเป็นการสร้างโอกาสเชิงรุกอย่างมากให้กับ 
ประเทศในการส่งออกสินค้าด้านนี้  อันจะทำให้ 
ประเทศรักษาความเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้า 
เกษตรได้  ซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกที่กำลังมีปัญหา 
อยู่ในขณะนี้  ได้เป็นอย่างดี

  ในปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผลิตไก่ เนื้อเพื่อการส่งออก  มีการแข่งขัน 
ในต่างประเทศสูงมาก  มีการใช้มาตรการในการ 
กีดกันทางการค้าที่ไม่ใช้ระบบภาษี  โดยการกำหนด 
คุณภาพสินค้า  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
รวมทั้งต้องมีการผลิตและตรวจสอบสินค้าอาหาร 
ใหม้คีวามปลอดภยัในกระบวนการผลติ  ตลอดหว่งโซ ่
อาหาร  (Food  Chain)  ดังนั้น  ระบบตรวจสอบ 

ย้อนกลับ  (Traceability)  จึงมีความสำคัญและ 
จำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยตรวจสอบติดตาม  หรือ 
ตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  โดยเริ่ม 
ตั้งแต่การเลี้ยง  การให้อาหาร  กระบวนการผลิต  
กระบวนการจัดเก็บ  การแปรรูป  การจัดเก็บจนถึง 
การสง่ตอ่ไปยงัผูบ้รโิภค  สามารถสบืคน้ยอ้นกลบัถงึ 
ต้นเหตุของปัญหา  สามารถเรียกกลับสินค้าเฉพาะ 
มีปัญหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วขึ้น  เป็นการสร้าง 
ความมั่นใจในความปลอดภัยอาหารให้แก่ผู้บริโภค 

  กรมปศุสัตว์จึงดำเนินโครงการระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่  (Poultry  Traceability)  
โดยพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรม 
ไก่ให้เป็นระบบอิเลคทรอนิกส์  มีระบบฐานข้อมูล 
กลางการควบคมุคณุภาพสนิคา้ปศสุตัวท์ีม่มีาตรฐาน 
เดียวกัน  เชื่อมโยงระบบไปยังผู้ประกอบการส่งออก 
สินค้าไก่  และผู้ประกอบการอื่นๆ  ที่อยู่ในห่วงโซ่ 
อาหาร  ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ  สายการ 
ผลิต  ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
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๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “e-Traceability”
  กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตรวจสอบย้อนกลับทางอิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
เรื่องความรวดเร็วในการสืบค้น  ตรวจสอบย้อนกลับ  
ภายใน  10  นาท ี ทำใหส้ามารถรบัการสง่ขอ้มลูทาง 
อนิเทอรเ์นต็เปน็  Batch  ซึง่  Export  มาจากระบบ 
งานเดมิ  ของผูป้ระกอบการ  จงึสะดวกสบายไมต่อ้ง 
คีย์ข้อมูลใหม่ 

  ส่วนทางด้านกรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว  โดยการนำข้อมูลตาม 
มาตรฐานท่ีกำหนดมาเก็บในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทำให้ 
เรยีกดขูอ้มลู  และตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ ไมว่า่จะอยู ่
ที่ใด  ถ้าสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
ทำให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้น  การ 
ประมวลผลข้อมูล  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ 
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์  และผู้ประกอบการในการซื้อ 
เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
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  การดำเนินโครงการ  ใช้กระบวนการสมัครใจของผู้ 
ประกอบการ  โดยกรมปศุสัตว์มีการประชุมร่วมกับ 
สมาคมที่เกี่ยวข้อง  ชี้แจง  ทำความเข้าใจ  รับฟัง 
ข้อคิดเห็น  และตั้ง  Call  Center  เพื่อแก้ไขปัญหา 
การปฏิบัติงานของระบบ  โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับและเรียก 
กลบัสนิคา้ดว้ยเจา้หนา้ทีผู่บ้รหิาร  ผูป้ฏบิตักิาร  หรอื 
จากผู้ซื้อในต่างประเทศ  เป็นการเชื่อมโยงระบบ 
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  หรือผู้ประกอบการ 
ฟารม์พอ่แมพ่นัธุ ์ โรงฟกัไข ่ ฟารม์เลีย้งไก ่ โรงผลติ 
อาหาร  โรงงานเชือด  โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และส่ง 
ออกเนื้อไก่  ข้อมูลใบรับรองหรือใบอนุญาตการ 
เคล่ือนย้ายไก่เน้ือ/เน้ือไก่สด  ข้อมูลการออกใบรับรอง 
สุขอนามัยสินค้า  โดยระบบนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็น 
ฐานขอ้มลูประมวลผลตรวจสอบยอ้นกลบั  เรยีกกลบั 
สินค้า  และสามารถอ้างอิงการนำเข้าข้อมูลจากผู้ 
ประกอบการกับข้อมูลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการขอใบรับรองสุขอนามัยของกรมปศุสัตว์ได้
 

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ ธุรกิจเกษตร  ความสามารถในการติดตาม 
และตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อาหารเป็นสิ่ง 
จำเป็นอย่างยิ่ง  เช่น  ความสามารถในการระบุ 
แหล่งที่มาและ/หรือปลายทางของการปนเปื้อนอย่าง 
รวดเรว็หรอืสว่นประกอบอาหารทีไ่มถ่กูตอ้ง  ชว่ยให้ 
เกิดการตอบสนองที่ชัดเจนรวดเร็ว  การคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคสงูสดุ  และลดคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้  ความ 
สามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัเปน็การเพิม่มลูคา่ 
ให้กับห่วงโซ่อาหารและลดต้นทุนก่อหนี้  เป็นตัน 
นอกจากนี้  การใช้ระบบมาตรฐานการสืบย้อนกลับ 
กับธุรกิจ  ยังสามารถปกป้องและขยายส่วนแบ่ง 
ทางด้านตลาดของตนเอง  ด้วยหลักฐานที่ยืนยันถึง 
ความสามารถในระดับสากล  ที่บรรลุมาตรฐานด้าน 
ความปลอดภัยและคุณภาพ

  ในอนาคตประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกจะหยิบยกเรื่อง 
การผลติอาหารปลอดภยักบัเทคโนโลยกีารตรวจสอบ 
ย้อนกลับ  (Traceability)  ตามมาตรฐานสากลมา 
ใช้เป็นเงื่อนไขข้อจำกัดการนำเข้าสินค้า  ซึ่งอาจส่ง 
ผลกระทบตอ่การสง่ออกสนิคา้เกษตรไทยโดยเฉพาะ 
กลุ่มสินค้าอาหาร  ดังน้ัน  การทำให้สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
โดยเริม่ตัง้แตก่ารเลีย้ง  การใหอ้าหาร  กระบวนการ 
ผลิต  กระบวนการจัดเก็บ  การแปรรูป  จนถึงการ 
ส่งต่อไปยังผู้บริโภค  สามารถสืบค้นย้อนกลับถึง 
ต้นเหตุของปัญหา  และสามารถเรียกกลับสินค้า 
เฉพาะมีปัญหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วขึ้น  จะเป็น 
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศผู้นำเข้าได้เป็น 
อย่างดี

 ๏ ภาครัฐ  ระบบตรวจสอบย้อนกลับจะช่วย 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย  สำหรับการวางแผน  การควบคุม  และ 
การดำเนินงานในระบบต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
เพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้  และชว่ยพฒันาการ 
ควบคมุคณุภาพสนิคา้  ตัง้แตก่ระบวนการผลติระดบั 
ฟาร์มจนถึงโรงงานและการส่งออกที่สำคัญ  คือ  
ป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้า  ซึ่งจะส่งผลให้ 
ประเทศไทยสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ 
ประเทศได้มากขึ้น

  ท้ัง น้ี  โครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
อุตสาหกรรมไกไ่ทยนี ้ ไดร้บัความสนใจจากเจา้หนา้ที ่
องค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์  
(Agr iculture  and  Livestock  Industr ies  
Corporation  หรือ  ALIC)  ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านข้อมูลของสินค้าเกษตรและ 
ปศสุตัวข์องประเทศญีปุ่น่  เปน็การสรา้งความเชือ่มัน่ 
และการขยายตลาดในอนาคต  ส่งผลทำให้มีรายได้ 
เข้าประเทศจากการส่งออกไก่  ปีละ  5  หม่ืนล้านบาท  
และคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  ปีละ  5-10%  
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 ๏ ประชาชน  สำหรับประชาชนทั่วไปในฐานะ 
เป็นผู้บริโภค  ทุกคนย่อมคาดหวังว่าสินค้าที่ซื้อมา 
นั้นจะปลอดภัย  ใช้งานได้ดีและคงไว้ซึ่งคุณภาพ  
ซึ่งระบบการสืบย้อนกลับ  ก็จะทำให้บริษัทต่างๆ  
ทำตามความคาดหวังเหล่านั้นได้  เมื่อใช้ร่วมกับ 
ระบบความปลอดภัยและระบบรักษาคุณภาพอื่นๆ  
มาตรฐานนี้จะช่วยบ่งชี้ถึงวัตถุดิบ  จึงทำให้ง่ายขึ้น 
ที่จะคัดเลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องไปยังขั้นตอนต่อไปใน  
supply  chain  และถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นการนำ 
ระบบการสืบย้อนกลับมาใช้ก็จะช่วยค้นหาสินค้าที่ 
ไม่ปลอดภัยหรือสินค้าที่ผิดพลาดได้ง่ายยิ่งขึ้น  และ 
ขจัดมันออกไปจากระบบ  supply  chain  ฉะนั้น 
ระบบการสืบย้อนกลับนี้  จึงเป็นการช่วยลดความ 
เสี่ยงของผู้บริโภคในการบริโภคหรือใช้สินค้าที่ไม่ 
ปลอดภัยนั่นเอง

 “	ระบบตรวจสอบย้อนกลับ	
อุตสาหกรรมไก่	 นวัตกรรมที่	
สร้างขีดความสามารถทางการ	
แข่งขนัใหก้บัประเทศ	 การนัตโีดย	
รางวัล	 Thai land	 ICT		
Exce l lence	 Awards		
2009
	 จัดโดยสมาคมการจัดการ	
ธุรกิจแห่งประเทศไทย	”



4
3

การให้บริการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 “การให้บริการข้อมูลธุรกิจ หนังสือรับรอง  
ตรวจคน้เอกสารทางทะเบยีน เพือ่การประกอบ 
ธุรกิจ”  ปัจจุบันมีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก 
เพิ่มขึ้นทุกปี  ในปี  พ.ศ.  2552  มีผู้ขอหนังสือ 
รับรอง  คัดสำเนา  จำนวน  1.95  ล้านฉบับ  ปี  
2553  ม ี 2  ลา้นฉบบั  และป ี 2554  คาดวา่จะมี 
เกิน  2.1  ล้านฉบับ
 
  แต่เดิมในการขอรับบริการ  หน่วยงานราชการ 
หรือองค์กรสถาบันที่มีความต้องการขอรับบริการ 
ขอ้มลู  จะตอ้งจดัทำหนงัสอืแจง้ขอขอ้มลูในแตล่ะครัง้  
การพิจารณาอนุญาต  การตรวจค้นและจัดส่งตาม 
กระบวนการทางธุรกิจ  ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า  
7  วัน  ทำให้เกิดความล่าช้า  ข้อมูลอาจไม่ทันต่อ 
ความจำเป็นในการใช้งาน  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง  2  
ฝ่ายต้องใช้เวลาในการตอบโต้เอกสาร  การตรวจค้น 
ขอ้มลูเปน็รายครัง้  สง่ผลตอ่การลดขดีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานอื่น  และการให้บริการประชาชน 
อย่างมีประสิทธิภาพได้

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับความร่วมมือจาก 
สำนักบริการข้อมูลธุรกิจและสำนักเทคโนโลยีสาร 
สนเทศจัดหาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริการ 
เชื่อมโยงข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่จะสามารถ 
ดำเนินการตรวจค้นได้ตามรายการและเวลาที่จำเป็น 
ในการนำไปใช้งาน  เป็นการสร้างสรรค์ช่องทางการ 
ให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึง 
ประโยชน์สูงสุด  ในการให้ข้อมูลร่วมกัน

 “ระบบ Web Services” เปน็รปูแบบการใช ้
ข้อมูลร่วมกัน  โดยใช้ระบบเครือข่าย  IT  ผ่าน  
Internet  ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่อง 
คอมพวิเตอร ์ หนว่ยงานราชการอืน่ๆ  ทีเ่ชือ่มตอ่กบั 
กรม  จะสามารถเข้ามาร้องขอข้อมูล  (Request)  
จากกรมตามเงื่อนไขที่กำหนดและกรมจะส่งข้อมูล 
กลับไปให้  (Response)  ณ  เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของหน่วยงานที่ร้องขอแบบทันที  (Real  Time)  
โดยข้อมูลที่ส่งไปให้จะมีความปลอดภัยสูง  ทั้งนี้  
หน่วยงานสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด 
ต่อไปได้

“การเชื่อมโยงข้อมูล

ธุรกิจผ่านระบบเครือข่าย

เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน”
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  “ระบบ Visual Private Network: VPN”  
หรือ “เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือนจริง” เป็น 
ระบบเครือข่ายส่วนบุคคลที่สร้างโดยใช้เครือข่าย 
สาธารณะ  เป็นการขยายเครือข่ายส่วนบุคคลโดย 
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสาธารณะ  เช่น  อินเทอร์เน็ต  
เป็นการเชื่อมต่อระหว่างจุดต่อจุดระหว่างเครื่อง 
คอมพิวเตอร์  ผู้ใช้  กับเซอร์ฟเวอร์ภายในองค์กร 
โดยที่การเชื่อมต่อนั้นจะมีความปลอดภัยเนื่องจาก 
มีการเข้ารหัสข้อมูล

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สร้างสรรค์วิธีการทำงาน 
ใหม ่ โดยเปลีย่นรปูแบบการใหบ้รกิารจากการจดัทำ 
เอกสารตดิตอ่ผา่นขัน้ตอนทางธรุการ  สูก่ารเชือ่มโยง 
และติดต่อให้เข้าถึงข้อมูลโดยตรง  และได้รับข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบัน  แบบทันที  (Real  Time)  โดยผ่าน 
ระบบเครอืขา่ยแบบ  VPN  ทีเ่ชือ่มตอ่ระบบเครอืขา่ย 
ของข้อมูลก่อนที่จะส่งออกไป  และสำหรับฝั่งที่รับ 
ข้อมูลก็ทำการถอดรหัสข้อมูล  เพื่อทำให้ข้อมูลมี 
ความปลอดภัย  โดยมีการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึง 
ปลายทางสามารถป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่าง 
ทางได้  หน่วยงานราชการอื่นๆ  ที่ เชื่อมต่อกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านเครือข่ายแบบ  VPN  
จะสามารถเข้ามาใช้ระบบภายในกรมตามที่กำหนด 
ได้เสมือนกับเจ้าหน้าที่ของกรมในลักษณะแบบอ่าน 
ได้อย่างเดียว  (Read  Only)  และเป็นแบบทันที 
ทันใด  (Real  Time) 

“ 	 การเข้าถึงข้อมูล	 รวดเร็ว	
ทันต่อการใช้งาน	 สามารถเพิ่ม	
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	”

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ ผู้รับบริการ การนำระบบเทคโนโลยีสาร 
สนเทศเข้ามาให้บริการในการเชื่อมโยงขอข้อมูล 
ธุรกิจนั้น  ทำให้ผู้รับบริการสามารถได้รับข้อมูลที่ 
เป็นปัจจุบันแบบทันที  (Real  Time)  ทันต่อความ 
ต้องการใช้งาน  รวมท้ัง  ข้อมูลท่ีได้รับมีความปลอดภัย 
สูงและน่าเชื่อถือได้  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก  
รวดเร็ว  ให้แก่ผู้รับบริการเป็นอย่างมาก

 ๏ ผู้ให้บริการ เมื่อการนำระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  ทำให้กรม 
พฒันาธรุกจิการคา้สามารถลดคา่ใชจ้า่ยและลดระยะ 
เวลาในการติดต่อราชการระหว่างหน่วยงาน  ทำให้ 
สามารถทำงานอื่นได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



4
5

การก่อสร้างทาง
: โครงการ

ถนนไร้ฝุ่น
กรมทางหลวงชนบท

  ในอดีตการดำเนินงานโครงการต่างๆ  ภาครัฐ 
หยิบยื่นอะไรไปให้ประชาชนก็ต้องยอมรับ  การ 
ดำเนนิงานเปน็ไปในลกัษณะการทำงาน  2  ฝา่ย  คอื  
ภาครัฐกับภาคเอกชน  ภาคประชาชนไม่มีส่วน 
เกี่ยวข้อง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทาง 
และสะพานซึ่งเป็นหน้าที่หลักของกรมทางหลวงก็ 
เช่นเดียวกัน  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ 
รับทราบข้อมูลจากภาครัฐ  จะมีบ้างก็เป็นกลุ่มผู้นำ  
เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น  ซึ่งทำให้เกิด 
ปญัหาตา่งๆ  ตามมามากมาย  เชน่  ปญัหาเกีย่วกบั 
การเวนคืนที่ดิน  ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแนวเขตทาง  
ปัญหาข้อร้องเรียนอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ 
ขั้นตอน  กระบวนงาน  แนวทางปฏิบัติ  ทำให้เกิด 
ความล่าช้า  ไม่สะดวก  ความไม่ชัดเจน  และการ 
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง  เป็นต้น

 “โครงการถนนไร้ฝุ่น”  ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ไทยเข้มแข็ง  2555  นับเป็นก้าวใหม่ที่เปลี่ยนแปลง 
กระบวนการคิดและการทำงานของกรมทางหลวงที่ 
ให้ความสำคัญต่อชุมชน  โดยการเปิดโอกาสให้ภาค 
ประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ขา้มา 
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดมาก 
ยิ่งขึ้น  ภายใต้แนวคิด  “ถ้าการก่อสร้างมีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ ผู้รับจ้างใช้วัสดุ 
ที่ได้มาตรฐาน ผลงานก็ย่อมออกมามีคุณภาพ”  
ดงันัน้  ในการดำเนนิงานกรมทางหลวงจงึเปดิโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ข้ันตอนการก่อสร้าง  
เริ่มต้นการสำรวจขณะก่อสร้างและเมื่อก่อสร้าง 
แล้วเสร็จ  ท้ังน้ี  เพ่ือให้ทุกข้ันตอนได้รับการตรวจสอบ 
อย่างโปร่งใส 

“ร่วมคิด ร่วมทำ 

ร่วมกันแก้ไข เพื่อสร้าง

ถนนไร้ฝุ่นสู่ชุมชน

อย่างยั่งยืน”
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๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 ๏ การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการ 
ดำเนินการโครงการก่อสร้างจะมีการประชุมร่วมกัน 
  3  ฝ่าย  “ภาคประชาชนในพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง  ผูแ้ทนผูร้บัจา้ง  และผูแ้ทนกรม 
ทางหลวงชนบท”  เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ 
แนะในการดำเนินงาน  การให้ความรู้เบื้องต้นแก่ 
ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้าง  การร่วม 
สังเกตขั้นตอนการก่อสร้างในขั้นตอนต่างๆ  โดยมี 
การร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ  3  ฝ่าย  
(MOU)

 ๏ การติดตามและประเมินผล ดำเนินการ 
เลอืกผูแ้ทนชมุชนประมาณสายทางละ  5  –  6  คน  
ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างตามขั้นตอนต่างๆ  ตาม 
แผ่นพับแบบฟอร์มที่กรมทางหลวงชนบทจัดทำขึ้น  
และจัดส่งกลับไปยังกรมทางหลวงชนบทโดยไม่ต้อง 
ตดิอากรแสตมป ์ โดยกรมทางหลวงชนบทไดแ้ตง่ตัง้ 
คณะทำงานพจิารณา  ตรวจสอบ  วเิคราะห ์ ตดิตาม 
ขอ้มลูแผน่พบัจากทีป่ระชาชนรว่มสงัเกตขัน้ตอนการ 
ก่อสร้างทาง  เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ประชาชนแจ้ง 
กลับเข้ามา  หากมีกรณีที่การก่อสร้างอาจจะไม่ 
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  หรืออาจไม่เป็นไปตาม 
รูปแบบและรายการ  ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ในพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบโครงการดังกล่าว  
และรายงานผูบ้รหิารทราบเปน็ประจำทกุเดอืน  ทัง้นี ้ 
เพื่อให้งานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทได้ 
มาตรฐาน  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ใน 
ทุกขั้นตอน

 ๏ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมทาง 
หลวงชนบทได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ 
ตดิตามความกา้วหนา้ของโครงการกอ่สรา้ง  และเพือ่ 
เป็นช่องทางสำหรับให้ประชาชนใช้ในการให้ข้อเสนอ 
แนะ  ข้อร้องเรียน  หรือแจ้งขอโครงการใหม่  ผ่าน 
ทางเว็บไซต์ที่  www.dustfreeroad.info

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ กระบวนการ  ปัจจุบันการดำเนินงาน 
โครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทเป็นการ 
ทำงานในรูปแบบของภาคีเครือข่าย  สามารถทำงาน 
ได้อย่างสะดวก  ไม่มีปัญหาอุปสรรคและปฏิกิริยา 
ต่อต้านจากชุมชน  ผลงานที่ออกมามีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน  ตรงกับความต้องการของประชาชน 
ผู้ใช้บริการ  ลดปัญหาข้อร้องเรียนที่จะตามมาใน 
ภายหลัง

 ๏ ประชาชน  เมื่อโครงการก่อสร้างถนนไม่มี 
ปัญหาด้านเรื่องร้องเรียน  สามารถดำเนินการไปได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็  สง่ผลใหป้ระชาชน 
มีเส้นทางในการเดินทางเพื่อเข้ารับบริการสาธารณะ 
ที่ภาครัฐจัดให้ได้อย่างทั่วถึง  รวมทั้งเกษตรกร 
สามารถขนส่งสินค้าเกษตรได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 

 ๏ ภาครัฐ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้ 
ร่วมสังเกตการณ์การก่อสร้างถนน  ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบการทำงาน  ทำให้ภาครัฐสามารถลด 
จำนวนเจ้าหน้าที่ในการลงปฏิบัติงานในพื้นที่  ทำให้ 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

  เปน็หลกัการแนวคดิทีส่ำคญัทีท่ำใหก้รมทางหลวง 
ประสบความสำเร็จกับการทำงานในรูปแบบของภาคี 
เครอืขา่ย  ระหวา่งเจา้หนา้ทีข่องกรมทางหลวงชนบท  
ผูร้บัจา้ง  ประชาชนในพืน้ที ่ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
ที่เกี่ยวข้อง  และที่สำคัญก็คือ  ประชาชนในพื้นที่มี 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณสมบัติของส่วนรวม  
และชว่ยกนัสอดสอ่งดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณอ์ยา่ง 
ยั่งยืน

“	ร่วมกันคิด	
ร่วมกันทำ

ร่วมกันแก้ไข	”
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การเตรียมความพร้อม
ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

ตามหลักสูตร  การทำเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

กรมราชทัณฑ์

“โฉมใหม่
การคืนคนดีสู่สังคม
วิถีชีวิตพอเพียง

ของกรมราชทัณฑ์”

  “เรือนจำ.. หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า คุก”  ชื่อนี้เมื่อเอ่ยขึ้น  คงไม่มีใครอยากจะเข้าไปอยู่  เพราะ 
สถานที่ดังกล่าวมีไว้เฉพาะผู้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้น  คนธรรมดาสามัญชนทั่วไปไม่มีสิทธิเข้า 
ไปอยู่  หรือถ้ามีสิทธิ  ทุกคนคงไม่ต้องการใช้สิทธินั้นอย่างแน่นอน

  แต่  “กรมราชทัณฑ์”  นอกจากมีหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว  ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูและ 
พัฒนาผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  ไม่เป็นภาระและปัญหาของสังคม  การที่ผู้ต้องขังใช้ชีวิตอยู่ใน 
เรือนจำเป็นเวลานาน  ทำให้เกิดเรียนรู้และการปรับตนให้เข้ากับกฎ  ระเบียบ  วินัย  ตลอดจนสภาพสังคม 
ในเรือนจำ  เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกไปใช้ชีวิตในชุมชนและสังคมภายนอก  จะส่งผลให้ไม่สามารถปรับ 
ตนใหเ้ขา้กบัครอบครวัและสงัคมทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็ได ้ กอ่ใหเ้กดิการกลบัมากระทำผดิซำ้อกี  
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารและข้าราชการกรมราชทัณฑ์  จึงมีแนวคิดเตรียมความพร้อม 
ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ  ได้เรียนรู้วิชาชีพและทักษะ  การทำมาหากินโดยสุจริตให้แก่ผู้ต้องขังเหล่านี้ 

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.. สู่เรือนจำมีความสุข”  
  กรมราชทัณฑ์  ได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับเป็น 
แนวทางการดำเนินงานที่เรือนจำและทัณฑสถาน  ในการพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้ต้องขัง 
ให้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียงในระหว่างต้องโทษและภายหลังพ้นโทษ  โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้เป็นกรอบแนวคิดสำหรับผู้ต้องขังหรือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของตน  ผ่านการสร้างความรู้  ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ 
อย่างเหมาะสม  จนเป็นนิสัยออกไปสู่สังคมภายนอกในฐานะพลเมืองดี  และมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง

  ผูต้อ้งขงัทีถ่กูคดัเลอืกมาเรยีนรูเ้ขา้ฝกึอบรมนี ้ จะเปน็ผูต้อ้งขงัเหลอืโทษประมาณ  2  ป ี มสีภาพรา่งกาย 
แขง็แรง  มคีวามสนใจในอาชพีเกษตรกร  โดยผูต้อ้งขงัจะไดร้บัการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  เพือ่ใหส้ามารถ 
นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานภายนอกเรือนจำได้จริง  เมื่อพ้นโทษ



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

4
8

 ๏ เริ่มต้นกระบวนการเรียนรู้

  เริ่มจากกระบวนการจัดการเรียนรู้  จัดอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ต้องขัง  การทำการเกษตร 
แบบผสมผสาน  เกษตรอินทรีย์  เกษตรทฤษฎีใหม่  ตามแนวพระราชดำริ  จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการ 
ลงมือปฏิบัติ  โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้  ทั้งในภาคเกษตรและเรื่องของการใช้ชีวิต 
อยา่งพอเพยีง  การประหยดั  การออม  การลดรายจา่ย  เพิม่รายได ้ การลดอบายมขุ  เปน็ตน้  อนัจะนำมา 
ซึ่งวิถีชีวิตแบบพอเพียง

 ๏ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เตรียมการปลดปล่อย

  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์เตรียมการปลดปล่อย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 
ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ  นอกจากนี้มีการตั้งลานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร  
เช่น  การทำปุ๋ยอินทรีย์  การแปรรูปและการถนอมอาหาร  การทำน้ำส้มควันไม้  เป็นต้น

  ผู้ต้องขังจะได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่วางแผน  ปลูก  ดูแล  บริโภค  จำหน่ายส่วนที่เหลือจาการบริโภค 
เพือ่นำสว่นหนึง่มาเปน็เงนิปนัผลใหแ้กผู่ต้อ้งขงัทีท่ำแปลงสาธติเศรษฐกจิพอเพยีง  และอกีสว่นหนึง่ใชเ้ปน็ทนุ 
ในการดำเนนิงานครัง้ตอ่ไป  สนบัสนนุใหผู้ต้อ้งขงัมกีารสรา้งตนเอง  โดยใหค้รอบครวัของผูต้อ้งขงัมสีว่นรว่ม 
ในการใหก้ำลงัใจและเตอืนความประพฤต ิ โดยกรมราชทณัฑม์กีารจดัสรรพืน้ทีข่องเรอืนจำชัว่คราวทณัฑสถาน 
เปิด  ประมาณ  1  –  5  ไร่  ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการคัดเลือกวางแผนดำเนินการด้านเกษตร 

  ในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์  มีเรือนจำชั่วคราว  จำนวน  77  แห่ง  และทัณฑสถานเปิด  5  แห่ง    ซึ่งใน 
จำนวนนี้  ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  จำนวน  10  แห่ง  ซึ่งแต่ละแห่งมีผู้ต้องขังจำนวน 
ประมาณ  50-70  คน  ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจำชั่วคราว  และ 
ทัณฑสถานเปิด  ดำเนินการไปด้วยความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ  ให้มีวิชาติดตัว  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ชีวิตภายหลัง 
เมือ่พน้โทษแลว้  โดยเฉพาะการเปลีย่นวถิชีวีติผูต้อ้งขงัใหส้ามารถใชช้วีติแบบพอเพยีงได ้ จะสง่ผลใหผู้ต้อ้งขงั 
ในฐานะประชาชนเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้  ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ  
ที่สำคัญจะทำให้สังคม  ประเทศชาติ  ได้พลเมืองดีกลับคืนสู่สังคมและร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“	การคนืคนดสีูส่งัคม	 ไมใ่ชเ่รือ่งยาก	 และไมใ่ชภ่าระของคนใดคนหนึง่	
แตเ่ปน็หนา้ทีข่องทกุคนในสงัคม	 ทีค่วรใหโ้อกาสพวกเขาเหลา่นีก้ลบัมา	
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเรา	”



4
9

การส่งข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิคส์

เพื่อการออกโฉนดที่ดิน 
โดยวิธีการเดินสำรวจ

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 
จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

 เมือ่ ประชาชนเจา้ของทีด่นิหรอืผูแ้ทนไดข้อให้ 
กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินให้  ศูนย์อำนวยการเดิน 
สำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ  ซึ่งมีจำนวน  26  
ศนูย ์ 59  จงัหวดั  จะทำ  “การเดนิสำรวจออกโฉนด 
ที่ดิน”  โดยส่งสายสำรวจออกดำเนินการ  ประกอบ 
ด้วย  ช่างเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่  เจ้าหน้าที่ 
สอบสวนสิทธิ  ร่วมกับเจ้าของที่ดินหรือผู้แทนเป็น 
ผู้นำทำการรังวัดพร้อมทั้งทำหลักเขตที่ดินปักตาม 
มุมเขตที่ดินของตนเอง  โดยมีช่างเดินสำรวจรังวัด 
ทำแผนที่เป็นผู้ทำการรังวัด  และเจ้าของที่ดินหรือ 
ผู้แทนจะต้องให้ถ้อยคำการสอบสวนสิทธิการ 
ครอบครองต่างๆ  ต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ  
จากนั้นช่างเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่  และเจ้าหน้าที่ 
สอบสวนสิทธิจะส่งข้อมูลการรังวัดและข้อมูลการ 
สอบสวนสิทธิให้แก่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออก 
โฉนดทีด่นิเพือ่ดำเนนิการออกโฉนดทีด่นิตามขัน้ตอน 
ระเบียบและกฎหมายต่อไป  เมื่อผู้อำนวยการศูนย์ 
เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินลงนามในโฉนดที่ดินเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว  ก็จะนำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปแจกให ้
แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

  การดำเนินการที่ผ่านมา  ใช้ระยะเวลาในการ 
ดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า  ประมาณ  90  วัน  
เนื่องจากพื้นที่สำหรับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 
ในปัจจุบันอยู่กระจัดกระจายไม่เป็นกลุ่ม  ประกอบ 
กับพื้นที่ดำเนินการอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งศูนย์ฯ  และ 
การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออก 
โฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม-มุกดาหาร  ทำให้  
การส่งข้อมูลท่ีดินของเจ้าหน้าท่ีผู้ทำรังวัดและเจ้าหน้าท่ี 
สอบสวนสิทธิล่าช้า  เพราะจะต้องนำส่งข้อมูลที่ดิน 
มาให้ศูนย์ฯ  ด้วยตนเอง  และอาจจะมีปัจจัยเสี่ยง 
ในการเดินทาง  เช่น  ข้อมูลเอกสารอาจจะสูญหาย 
หรือเกิดอุบัติเหตุต่าง  ๆ  ท่ีไม่อาจคาดหมายได้เกิดข้ึน 
แก่เจ้าหน้าที่ที่จะนำส่งข้อมูลมาให้ศูนย์อำนวยการ 
เดินสำรวจเป็นต้น  จึงทำให้มีงานค้างจำนวนมาก 
และการออกโฉนดท่ีดินการแจกโฉนดให้แก่ประชาชน 
ล่าช้า  ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานของ 
เจ้าหน้าที่กับประชาชนเจ้าของที่ดิน



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

5
0

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

  “ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการออกโฉนดท่ีดิน”
  ศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนครพนม– 
มุกดาหาร  สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ  
กรมทีด่นิ  กระทรวงมหาดไทย  ชา่งเดนิสำรวจรงัวดั 
ทำแผนที่  เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ  รวมทั้งเจ้าของ 
ที่ดินที่มานำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน  ร่วมกัน 
พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการออกโฉนดที่ดินโดย 
วิธีการเดินสำรวจ  โดยใช้วิธีส่งข้อมูลรังวัดและ 
สอบสวนสิทธิจากพื้นที่กลับไปที่ศูนย์ฯ  ผ่ าน  
Internet  และใช้แบบพิมพ์  ร.ว.  40  ที่พัฒนาจาก 
โปรแกรม  Microsoft  Excel  ซึง่มขีอ้ความเกีย่วกบั 
เลขท่ีสมมติและช่ือเจ้าของท่ีดินข้างเคียง  และพิมพ์ใบ 
ไต่สวน  (บ.ส.  5)  ท่ีพัฒนาจากโปรแกรม  Microsoft  
Excel  เช่นเดียวกัน  บันทึกถ้อยคำต่างๆ  ของ 
เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ  ซึ่งโปรแกรมทั้งสองนี้  
พัฒนาโดยนายทวีศักด์ิ  นุชประภา  ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ฯ  ส่วนการเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินได้มี 
การนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้โดยให้มีการสแกน 
รูปแผนที่ระหว่างรูปถ่ายทางอากาศแล้วส่งเป็นไฟล์ 
ข้อมูลลงในโปรแกรม  Geomedia  ทำการตรึงค่า 
พิกัดในรูปถ่ายทั้ง  4  ด้าน  จะได้รูปแผนที่ถูกต้อง 
ตรงตามระหว่างรูปถ่ายทางอากาศแล้วมาร์คจุด 
ตำแหน่งหลักเขตที่ดินเพื่อหาค่าพิกัดแล้วนำไปเข้า 
โปรแกรม  Autoland  8  หรือ  Autoland  95  
ทำการขึ้นรูปแผนที่คำนวณเนื้อที่  เขียนรูปแผนที่  
เนื้อที่ในโฉนดที่ดินตามต้องการ
   

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ กระบวนงาน  จากการท่ีสามารถส่งข้อมูลท่ีดิน 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ทำให้ประหยัดเวลาในกระบวน 
งานออกโฉนดที่ดินโดยวิธีการเดินสำรวจ  โดยใช้ 
เวลาเพียง  35  วันเท่านั้น  ทั้งนี้  การปรับปรุง 
กระบวนงานในครั้งนี้  ทางกรมที่ดินได้นำไปใช้ใน 
การออกโฉนดทีด่นิใหแ้กป่ระชาชนของอำเภอนาหวงั  
จังหวัดนครพนม  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
เป็นจังหวัดแรก  ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของ 
ประชาชนผู้รับโฉนดที่ดิน  และลดความขัดแย้ง 
ระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ลงไปได้อย่างมาก

 ๏ ความคุ้มค่า  จากการปรับปรุงโดยใช้การส่ง 
ข้อมูลที่ดินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทำให้ศูนย์เดิน 
สำรวจออกโฉนดที่ดิน  เจ้าหน้าที่ออกสำรวจรังวัด  
และเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ  ไม่ต้องเดินทางมาส่ง 
ข้อมูลที่ศูนย์ฯ  ทุกครั้งที่ลงพื้นที่  ทำให้ประหยัดค่า 
ใช้จ่ายในการเดินทาง  รวมทั้ง  ได้ข้อมูลที่มีความ 
ถูกต้องมากขึ้น

 “	 คิดริเริ่มนวัตกรรมการ	
ทำงานแบบง่ายๆ	 แต่ส่งผล	
ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ	
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ	
ประชาชน	 รวมทัง้	เปน็ตน้แบบ	
ให้หน่วยงานอ่ืน	ๆ	ได้ต่อไป	”
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การพัฒนาเพื่อยกระดับ 
การให้บริการ

ของสำนักงานขนส่งจังหวัด

กรมการขนส่งทางบก

“ยกระดับการบริการ

ด้วยคุณภาพมาตรฐาน

อย่างทัดเทียมและทั่วถึง”

เรา  มักพบเห็นเสมอว่า  มาตรฐานการให้บริการประชาชน  
แม้แต่ในหน่วยงานเดียวกันยังมีความแตกต่างกันในการให้บริการ  
ถ้าโชคดีก็จะได้รับบริการท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส  รวดเร็ว  ถ้าวันไหนโชคร้าย  
(เข้าช่องผิด)  ก็จะได้อารมณ์หงุดหงิดกลับมาเป็นของแถม

  สำนักงานขนส่งจังหวัด  เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
ซ่ึงสำนักงานขนส่งจังหวัดท่ัวประเทศมีจำนวน  75  แห่ง  (รวม 
สำนักงานขนสง่จงัหวดัสาขา  อกี  114  แหง่)  ในการปฏบิตังิานของ 
แต่ละแห่งมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีแตกต่างกัน 
ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพแตกต่างกัน 
ไปด้วย 
 และนีค่อืจดุเริม่ตน้ของ...การออกแบบมาตรฐานคณุภาพในการ 
พัฒนาสำนักงานขนส่งจังหวัด

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “กรอบการประเมินผล”
  กรมการขนสง่ทางบกไดม้กีารออกแบบมาตรฐานคณุภาพในการ 
พัฒนาสำนักงานขนส่งจังหวัด โดยนำหลักของ Balanced Scorecard  
มาประยกุตใ์ชโ้ดยกำหนดตวัชีว้ดัครอบคลมุ  4  มติ ิ คอื  มติดิา้น 
ประสทิธผิล  มติดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร  มติดิา้นประสทิธภิาพ 
การปฏิบัติราชการ  และมิติด้านพัฒนาองค์กร  (รวมทั้งสิ้น  20  
ตัวชี้วัด)

  เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนา  จึงได้กำหนดเกณฑ์และแนวทาง 
ในการพัฒนาเป็น  2  ระดับ  คือ  ระดับมาตรฐาน  และระดับต้นแบบ



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

5
2

 ๏ ระดับมาตรฐาน 
 สำนักงานขนส่งจังหวัดระดับมาตรฐาน    กำหนดให้มีตัวชี้วัดบังคับ  10  ตัวชี้วัด   
และตัวชี้วัดสนับสนุน  10  ตัวชี้วัด  ค่าคะแนนตัวชี้วัดบังคับ  10  ตัวชี้วัด  แต่ละตัวชี้วัด 
ต้องไม่ต่ำกว่า  3.00  คะแนน  และค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  20  ตัวชี้วัด  ต้องไม่ต่ำกว่า   
3.50  คะแนน

 ๏ ระดับต้นแบบ
  สำนักงานขนส่งจังหวัดระดับต้นแบบ  กำหนดให้มีตัวชี้วัดบังคับ  11  ตัวชี้วัด  ค่า 
คะแนนตัวชี้วัดบังคับ  11  ตัวชี้วัด  แต่ละตัวชี้วัดต้องไม่ต่ำกว่า  4.00  คะแนน  และตัว 
ชีว้ดัสนบัสนนุ  9  ตวัชีว้ดั  และคา่คะแนนเฉลีย่รวม  20  ตวัชีว้ดั  ตอ้งไมต่ำ่กวา่  4.50  
คะแนน

 “ระบบการติดตามและประเมินผล”
  กรมการขนส่งทางบกได้วางระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลตนเอง  
โดยกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลฯ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของสำนักงาน  ทั้งนี้  
สำนักงานขนส่งจังหวัดต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนดเอง  
เพื่อให้รู้สถานะของตนเองเมื่อครบรอบ  6  เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน

  ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  คือ  ความเป็นมาตรฐานที่เกิดจากการดำเนินการตาม 
ตัวชี้วัดที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดขึ้น

 ตัวอย่างเช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง
  ๏  การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ประกอบการ 
  ๏  การกำหนดแผนและเป้าหมายในการตรวจสอบ  ตรอ. 
  ๏  การออกตรวจการขนสง่  มกีารกำหนดแผนและเปา้หมายในการออกตรวจการไม ่
    น้อยกว่า  36  ครั้งต่อปี  ทุกสำนักงาน
  ๏  การสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ  โดยการวัดระดับความ
    พึงพอใจของผู้รับบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ   
  ๏  การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๏  การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ  โดยมีระบบฐานข้อมูล  และข้อมูลสาร 
    สนเทศครอบคลุม  ถูกต้อง  น่าเชื่อถือ  ทันสมัย 
  ๏  การจดัสิง่อำนวยความสะดวกดา้นการบรกิารครบทัง้  6  ดา้น  ไมน่อ้ยกวา่  34  
    รายการ  เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
  ๏  การออกแบบ  คิดค้น  สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆ  ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
    จนสามารถยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
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๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  ประชาชน ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น  ความต้องการ  และ 
          ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรม

 บุคลากร  มีเป้าหมาย  และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ทำให้เกิดการ 
          ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  ปรับวิธีการทำงานเป็นแบบมืออาชีพ  มีการ 
          ทำงานเป็นทีม  และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

 องค์การ   ลดการควบคุมสั่งการจากส่วนกลาง  เพิ่มอิสระ  และความคล่องตัว 
          ในการปฏิบัติงาน  เน้นการสนับสนุน  ส่งเสริม  ผลักดันให้กำลังใจ  
          จนทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานแบบร่วมมือ  ร่วมใจ  ริเริ่ม  
          คิดค้น  สร้างสรรค์  พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

 “	ยกระดับการบริการ
ด้วยคุณภาพมาตรฐาน

อย่างทัดเทียมและทั่วถึง ”
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  การให้บริการแบบ  One  stop  service  โดยการเชื่อมโยงข้อมูล  ให้บริการได้อย่าง 
รวดเร็วทันใจ  ทุกวัน  ไม่มีวันหยุด  ยี่สิบสี่ชั่วโมง  คือ  หลักการให้บริการ  “ที่เดียว  
ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา”  เพ่ือการนำเข้า-ส่งออก  หรือท่ีเราเรียกว่า  “e - Express”  
ของกรมศุลกากร

 “การให้บริการตรวจปล่อยสินค้าเร่งด่วน (Express Consignments)”  เป็นการ 
ให้บริการตรวจปล่อยสินค้าที่ผู้ส่งของต้องการขนส่งไปยังปลายทางในประเทศต่าง  ๆ  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ถึงมือผู้รับเป็นการด่วนตามวัน  เวลาที่กำหนดในลักษณะ  Door- 
to-Door  การส่งในลักษณะเช่นนี้เปรียบเสมือนการส่งของทางพัสดุเร่งด่วน  EMS  ของ 
บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จำกัด  แต่ต่างกันที่เป็นการดำเนินการโดยผู้ประกอบการภาค 
เอกชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนออกของ  (Custom  Broker)  ในการปฏิบัติตามพิธีการ 
ศุลกากรให้ทั้งขาเข้าและขาออกให้กับผู้ส่งของ
 
  ในการดำเนินงาน  กรมศุลกากรได้แบ่งประเภทสินค้าเร่งด่วนออกเป็น  4  ประเภท  
คือ 
  ประเภทที่ 1 เอกสารไม่ต้องชำระอากร  ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ.  2530  ภาค  2  ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด
  ประเภทที่ 2 ของไม่ต้องชำระอากร  ตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร  
พ.ศ.  2530  ภาค  2  ซึ่งไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด 
  ประเภทท่ี 3  ของต้องชำระอากรโดยแต่ละรายการมีราคา  FOB  ไม่เกิน  20,000  บาท  
และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด  หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 
 ประเภทที่ 4 ของอื่น  ๆ  นอกจากของตามประเภทที่  1,  2  และ  3

การให้บริการเพื่อการ
นำเข้า-ส่งออก
สินค้าเร่งด่วน

กรมศุลกากร

“ที่เดียว ทันใด
ทั่วไทย ทุกเวลา”
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  ปัจจุบันมีลูกค้าใช้บริการฝากส่งสินค้าประมาณ  6–7  หมื่นรายต่อปี  โดยในปี  พ.ศ.  
2552  ที่ผ่านมา  มีปริมาณการนำเข้า-ส่งออก  10  ล้าน  shipment  ต่อปี  แบ่งเป็น 
การนำเข้า  5,840,000  Airway  Bill  มีมูลค่าประมาณ  140,000  ล้านบาท  มีอัตรา 
การเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ  12.5  ต่อปี  และการส่งออกประมาณ  4,380,000  
Airway  Bill  มีมูลค่าประมาณ  150,000  ล้านบาท  อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ  
8.34  ต่อปี  โดยคาดว่าการใช้บริการจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

  แต่เดิมระบบพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน  ใช้ระบบ  Manual  ซึ่งต้องมีการจัดทำ 
เอกสารคำร้องขอตรวจปล่อยของในรูปแบบเอกสาร  และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์  ทำให้การค้นหาและตรวจสอบข้อมูลไม่สะดวก  รวมทั้ง  การพัฒนาฐาน 
ข้อมูลของระบบงานสินค้าเร่งด่วนของผู้ประกอบการแต่ละรายต่างออกแบบและพัฒนา 
ระบบของตนเอง  ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพและความมีมาตรฐาน  ส่งผลให้การตรวจสอบ 
ขอ้มลูตา่ง  ๆ  ไมส่ามารถกระทำไดโ้ดยสะดวกรวดเรว็  จงึกอ่ใหเ้กดิปญัหาตา่ง  ๆ  ตามมา  
ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล  การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้เพื่อการควบคุมทางศุลกากร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การขาดความเป็นมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ  ขาดความ 
โปร่งใสและเป็นธรรมในการปฏิบัติงานเดิม  ทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนมากมาย

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “ระบบ e-Express”  เป็นระบบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเร่งด่วนแบบไร้เอกสาร  
(paperless)  เป็นส่วนหน่ึงของระบบพิธีการศุลกากรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Customs)  
เพือ่ลดขัน้ตอนและระยะเวลาการตรวจปลอ่ยสนิคา้  ทำใหผู้น้ำเขา้-สง่ออกสามารถปฏบิตัิ 
พิธีการศุลกากรด้วยเวลาอันส้ัน  และทำให้การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการสถิติสามารถดำเนินการ 
ได้ในเวลาอันรวดเร็วและแม่นยำ

  ระบบ  e-Express  ได้พัฒนาระบบงานและวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่  ดังนี้

  Risk Management  ใช้ระบบบริหารความเสี่ยงในการเลือกตรวจสอบสินค้าที่มี 
ความเสี่ยงสูง  (High  Risk)  ก่อนการปล่อยของ  รวมถึงการเลือกตรวจสอบสินค้า 
เพิ่มเติมของเจ้าหน้าที่อีกครั้ง  ทำให้กระบวนการตรวจปล่อยสินค้ารวดเร็ว  และการ 
จัดเก็บภาษีถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์
 e-Payment เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบ  e-Payment  ทำให้ผู้ประกอบการ 
ของเร่งด่วนสามารถชำระค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  ค่าล่วงเวลา  ได้สะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น
 Partial Clearance มีกระบวนการให้เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกผลการตรวจปล่อย 
ของบางส่วนได้  โดยสามารถตรวจปล่อยสินค้าที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องไปก่อน  ส่วนที่ 
ไม่ถูกต้องจะส่งดำเนินคดี  เมื่อดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้วสามารถตรวจปล่อยเพิ่มเติมได้
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 X-Ray มรีะบบการตรวจสอบขอ้มลูลว่งหนา้เปน็รายเทีย่วบนิ  (Pre-arrival  Manifest)  
โดยต้องแจ้งข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกเข้าสู่ระบบของกรมศุลกากรไม่น้อยกว่า  2  ชั่วโมง 
ก่อนเครื่องบินออก  หรือก่อนเครื่องบินลง  รวมทั้ง  ให้มีการกำหนดสินค้าเร่งด่วน 
ประเภทที่  3  ที่ได้รับยกเว้นการตรวจ  สามารถนำออกจากอารักขาของศุลกากรได้ทันที 
เมื่อของมาถึง  เพื่อการคัดเลือกโดยระบบการบริหารความเสี่ยง  สำหรับสินค้าเร่งด่วน 
ประเภทที่  1  และ  2  ถูกกำหนดให้ผ่านการตรวจเครื่อง  x-ray  โดยใช้ระบบการ 
บริหารความเสี่ยงในการเลือกสุ่มตรวจสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง  (High  Risk)  เพิ่มเติม  
และตอบกลับข้อมูลภายใน  30  นาที  สำหรับสินค้าขาออก  และภายใน  60  นาที  
สำหรับสินค้าขาเข้า 

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ภาครัฐ  สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สะดวก  รวดเร็ว  มากยิ่งขึ้น  
เพราะได้รับข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนของจะมาถึงหรือส่งออก  และจาก 
การทีน่ำระบบอเิลก็ทรอนกิสม์าใช ้ ซึง่เปน็การปรบัเปลีย่นจากระบบ  Manual  เปน็ระบบ  
Paperless  ทำให้ลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร  และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
ด้านบุคลากรลง  รวมถึง  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก 
ไปได้  เพราะใช้ระบบการรับรองการส่งออกโดยอัตโนมัติ  โดยการจับคู่ข้อมูล  matching  
ของใบขนส่งสินค้ากับเที่ยวบิน  และยังคงทำให้ข้อมูลการนำเข้า-ส่งออกของเร่งด่วน 
มคีวามถกูตอ้ง  ปลอดภยั  สามารถใหบ้รกิารแกห่นว่ยงานตา่ง  ๆ  เชน่  กระทรวงการคลงั  
กระทรวงพาณิชย์  เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

 เอกชน  ทำให้ได้รับการบริการที่สะดวก  รวดเร็ว  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินงานล่วงเวลาให้กับเจ้าหน้าท่ี  เน่ืองจากการส่งข้อมูลทางระบบ  e-Express  สามารถ 
ดำเนินการได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ลดการใช้เอกสาร  รวมถึง  ยังสามารถชำระเงินทาง 
ระบบ  e-Payment  ไดอ้กีชอ่งทาง  ทำใหล้ดการตดิตอ่ทางกายภาพระหวา่งเจา้หนา้ทีแ่ละ 
ผู้ประกอบการเร่งด่วน  ซึ่งสามารถลดข้อร้องเรียนต่าง  ๆ  ได้เป็นอย่างมาก 

“	การปรับปรุงระบบ	 e-Express	 ส่งผลต่อ
		การสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ
			มุ่งมั่นต่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	
			จนกลายเป็นต้นแบบของอาเซียน
		สอดคล้องดังวิสัยทัศน์ในการยกระดับ
ศุลกากรสู่มาตรฐานโลก	”
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จัดทำบัตรประจำตัว
คนพิการ

        e-Card 
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

“พลิกโฉม 
สะดวกใช้ด้วย 

e-Card”

  ปัญหาความซ้ำซ้อน  ยุ่งยากในการดำเนินการจดทะเบียนคนพิการ  ที่ผู้พิการ/ผู้แทน 
ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่างๆ  มากมายต่อนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียน 
จังหวัด  หรือยื่น  ณ  สถานที่อื่นตามท่ีระเบียบกำหนด  หรือย่ืน  ณ  หน่วยบริการ 
เคล่ือนท่ีท่ีมีเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ให้บริการ  อีกท้ังความไม่พร้อมของระบบ  Online  ที่ควรจะ 
สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลคนพิการได้  และเมื่อคนพิการได้รับบริการจดทะเบียนแล้ว  
คนพกิารจะไดร้บัสมดุประจำตวัคนพกิารเพือ่นำไปตดิตอ่ขอรบับรกิารกบัหนว่ยงานตา่ง  ๆ  
ซึ่งสมุดประจำตัวคนพิการมีขนาดใหญ่  ไม่สะดวกในการพกพา  อีกทั้งรูปลักษณ์ของ 
สมุดประจำตัวคนพิการไม่สวยงาม  ไม่ทันสมัย

  ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  หรือ  พก.  
มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลคนพิการ  แต่ยังไม่มีการจัดทำระบบ  
Online  สำนักงานทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาให้  
พก.  บนัทกึจดัเกบ็ขอ้มลูคนพกิาร  หากหลกัฐานทีส่ง่มาไมค่รบถว้นสมบรูณ ์ หรอืปญัหา 
จากการอา่นลายมอื  หรอืการจดัสง่ลา่ชา้  ทำใหข้อ้มลูในฐานขอ้มลูไมค่รบถว้น  ไมถ่กูตอ้ง  
ไม่ทันสมัย  ไม่น่าเชื่อถือ 

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

  “ระบบงานบตัรประจำตวัคนพกิาร”  เปน็งานทีพ่ฒันารองรบัการเปน็ศนูยก์ลางขอ้มลู 
คนพกิารของประเทศ  โดยออกแบบใหเ้ชือ่มโยงเพือ่การบรกิารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง 
หน่วยงานต่าง  ๆ  ในรูปแบบ  Online  อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

  “บัตรประจำตัวคนพิการ”  รูปแบบใหม่มีขนาดกะทัดรัด  พกพาสะดวก  และถูก 
ออกแบบให้มีลักษณะพิเศษที่คนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสและทราบได้  และ 
พัฒนาเป็นแบบ  Barcode  เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลประวัติคนพิการเจ้าของบัตรฯ  
รวมถึงในอนาคตท่ีต้องการแลกเปล่ียนเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีให้บริการด้านคนพิการ  
เช่น  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรมการจัดหางาน  กรมการปกครอง  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น  ก็จะสามารถแสดงข้อมูลคนพิการที่ได้รับบริการ 
ยังหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นเอกภาพ
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๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  จากการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวคนพิการนี้  ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานของสำนักงานทะเบียนคนพิการทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
สามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการคนพิการได้สะดวกและรวดเร็วจาก  55  นาที  
เหลือ  20  นาที  สามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการให้บริการ 
ของหน่วยงาน  มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการทั่วประเทศที่สมบูรณ์  ถูกต้อง  
ชัดเจน  ทันสมัย  และน่าเชื่อถือ  คนพิการก็สามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศที่ใดก็ได้  
แถมยังมีบัตรประจำตัวคนพิการที่สะดวกพกพาไปได้ทุกที่

 “	e-Card	 บัตรประจำตัวคนพิการ	 สะดวกพก		
สะดวกใช้	 ข้อมูลแม่นยำนับเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนอง	
ความต้องการของผู้พิการและสร้างเอกภาพได้อย่าง	
แท้จริง	”
  ประเทศไทยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นศูนย์กลาง 
ข้อมูลคนพิการของประเทศไทย  ที่มีฐานข้อมูลกลางคนพิการรายบุคคลเป็นเอกภาพที่ 
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการสงเคราะห์  พัฒนา  
และฟืน้ฟสูมรรถภาพแกค่นพกิารไดค้รอบคลมุและทัว่ถงึ  รวมถงึใชข้อ้มลูเพือ่การกำหนด 
นโยบาย  การวางแผนงาน  และการจดักจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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“เบาหวาน”  เป็นโรคที่มีความผิดปกติในการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่สร้างโดยตับอ่อน  หรือมี 
การสร้างอินซูลินเป็นปกติแต่ร่างกายไม่สามารถนำอินซูลินไปใช้ได้  มีผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงข้ึน  
โรคแทรกซ้อนหน่ึงท่ีสำคัญของคนเป็นโรคเบาหวาน  คือ  ภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตา  ซ่ึงเป็นหน่ึงในสาเหตุ 
อันดับแรก  ๆ  ท่ีทำให้คนไทยตาบอด
 
  ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการป้องกันการตาบอดจากเบาหวานข้ึนตา  ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตาอย่างน้อย 
ปีละหน่ึงคร้ัง  เพ่ือค้นหาภาวะดังกล่าว  โดยไม่ต้องรอให้มีอาการตามัวก่อน  การรักษาภาวะเบาหวานเข้าจอ 
ประสาทตาในระยะแรกเม่ือโรคยังไม่รุนแรงน้ัน  จะมีผลการรักษาดีมาก  แต่ปรากฏว่าผู้ป่วยเบาหวานในประเทศ 
ไทยท่ัวประเทศซ่ึงคาดว่ามีอยู่ประมาณ  4.5  ล้านคน  โดยเฉพาะผู้ป่วยในเขตชนบทห่างไกล  ยังได้รับการตรวจ 
จอประสาทตาน้อยมากไม่ถึง  30%  ประกอบกับในขณะท่ีประเทศไทยมีจักษุแพทย์อยู่เพียง  1,000  คน  ซ่ึง 
ไม่เพียงพอต่อการตรวจจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวาน

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอล” ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคจอประสาทตา  
โรงพยาบาลราชวิถี  ร่วมกับสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  กรมการแพทย์  เป็นผู้ริเร่ิมนำ 
การถ่ายภาพจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวาน  มาใช้ในการคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอประสาทตาใน 
ประเทศไทย  โดยจัดอบรมการถ่ายภาพและอ่านภาพจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานให้กับบุคลากรสาธารณสุข 
ในอำเภอต่าง  ๆ  ได้แก่  พยาบาลและเจ้าหน้าที่เทคนิคทั่วประเทศ  จำนวนมากกว่า  1,000  คน  เพื่อให้ม ี
ศักยภาพทางด้านน้ีเพ่ิมเติม 

 ๏ การสร้างเครือข่าย  ในแต่ละจังหวัดมีการจัดต้ังทีมคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา  ในอำเภอและ 
ชุมชนต่าง  ๆ  โดยเฉพาะในเขตห่างไกล  ซ่ึงทำการคัดเลือกจากบุคลากรในชุมชนท่ีมีความสมัครใจ  และจัดอบรม 
การถ่ายภาพและอ่านภาพจอประสาทตาให้บุคลากรในทีมเพ่ือค้นหาผู้ป่วยท่ีมีความเส่ียงต่อตาบอด  การอบรม 
เป็นแบบห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนออนไลน์ในเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึนบนอินเทอร์เน็ต  เม่ือทำการคัดกรอง 
ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีความเส่ียงต่อตาบอดแล้ว  ทางชมรมจอประสาทตา  ในราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
จะประสานงานกับจักษุแพทย์จอประสาทตาท่ัวประเทศ  ให้มีการรักษาผู้ป่วยเบาหวานผู้ท่ีได้รับการคัดกรองว่า  
เส่ียงต่อตาบอดจากกระบวนงานน้ี  โดยใช้การรักษาด้วยเลเซอร์  ฉีดยา  หรือผ่าตัด  เพ่ือป้องกันตาบอดต่อไป

การป้องกันตาบอด
จากโรคเบาหวาน  โดยใช้ภาพถ่าย

ดิจิตอลของจอประสาทตา

โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์

อย่ากลัว !
หากเบาหวานขึ้นตา
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 “ 	 การคัดกรองขยายครอบคลุมทั่วประเทศ	 รู้อย่างนี้แล้ว		
ก็อย่าเพิ่งกลัว	 ป้องกันได้ถ้ารู้ไว	 รักษาไว	”

 ๏ การให้คำปรึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  ได้พัฒนาระบบให้คำปรึกษาการอ่านภาพจอประสาทตา 
และการส่งต่อผู้ป่วยผ่านเว็บไซต์บนระบบอินเทอร์เน็ต  ในการตรวจคัดกรอง  ผู้ให้บริการในทีมดำเนินการถ่ายภาพ 
และอ่านภาพจอประสาทตา  เพ่ือคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานผู้มีความเส่ียงต่อตาบอดมาหาจักษุแพทย์ในระบบ 
ส่งต่อ  โดยสามารถส่งข้อมูลและภาพจอประสาทตามาให้จักษุแพทย์ได้ก่อนผู้ป่วยมาจริงผ่านระบบเว็บไซต์ท่ี 
พัฒนาข้ึน  หากมีภาพจอประสาทตาของผู้ป่วยท่านใดไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจในการคัดกรอง  ผู้ให้บริการในชุมชน 
ก็สามารถส่งต่อภาพมารับคำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึนได้เช่นกัน  หลังถ่ายภาพคัดกรองเสร็จในแต่ละวันผู้ให้ 
บริการในชุมชนส่งภาพและข้อมูลของผู้ป่วยท้ังหมด  เข้ามาในระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับการพัฒนาบนอินเทอร์เน็ต  
ภาพถ่ายจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานท่ีได้จากการคัดกรอง  ตลอดจนข้อมูลของภาวะเบาหวานเข้าจอประสาท 
ตาจะถูกส่งต่อมาเก็บในฐานข้อมูลส่วนกลาง  เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารจัดการการคัดกรองเบาหวานเข้าจอ 
ประสาทตาในระดับประเทศต่อไป

 ๏ การเข้าถึงบริการ ทีมคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตาในชุมชน  จะทำการวางแผนบริหารจัดการ 
นำกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาระบบดิจิตอลหมุนเวียนไปถ่ายภาพจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนต่าง  ๆ  
ของตน  ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลมาพบจักษุแพทย์ 

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ ผู้ป่วยเบาหวาน  จากการสร้างเครือข่ายในชุมชนเพื่อให้สามารถคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาท 
ตาได้  ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเข้าถึงบริการการตรวจและรักษาทางจักษุได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
ป้องกันตาบอดจากเบาหวานเข้าจอประสาทตา  โดยสามารถลดจำนวนผู้ป่วยตาบอดจากเบาหวาน  และ 
สามารถเพิ่มจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาและรับการรักษาภาวะเบาหวานเข้าจอ 
ประสาทตาได้อย่างทันท่วงที

 ๏ ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารในชมุชนสามารถเพิม่ศกัยภาพของตนเองใหส้ามารถคดักรองผูป้ว่ยเบาหวาน 
เข้าจอประสาทตาที่มีความเสี่ยงต่อตาบอดในชุมชนของตนเองได้  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ชุมชน  และยังเป็นการแบ่งเบาภาระการตรวจจอประสาทตาให้กับจักษุแพทย์ทั่วประเทศ  โดยมีระบบ 
คัดกรองมาช่วย  ให้ตรวจและรักษาในรายที่มีความเสี่ยงจริง  รวมถึง  ผู้บริหารและผู้แก้ปัญหาสาธารณสุข  
ทัง้ในระดบัอำเภอ  จงัหวดั  หรอืระดบัประเทศ  สามารถใชข้อ้มลูการคดักรองในการตดิตามความครอบคลมุ 
ของการคดักรองในระดบัของตน  และสามารถใชข้อ้มลูในการวางแผนลดปญัหาตาบอดจากโรคเบาหวานของ 
ประเทศได้ในระยะยาว 
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“การบริหารจัดการชลประทาน” 
โครงการส่งน้ำ

และบำรุงรักษากระเสียว

อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมชลประทาน

“ร่วมเป็นเจ้าของ
ร่วมบริหารจัดการ
ลดความขัดแย้ง”

  ลำห้วยกระเสียว  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของ 
ชาวบา้นหลายรอ้ยชวีติในเขตอำเภอดา่นชา้ง  จงัหวดั 
สุพรรณบุรี  เป็นแหล่งพึ่งพาทางการเกษตรของ 
ชาวบา้น  แตห่ลายสบิปทีีผ่า่นมา  ชาวบา้นไดป้ระสบ 
ปัญหาในการใช้น้ำทางการเกษตร  เนื่องจากเกิด 
ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่โครงการฯ  อันเกิดจาก 
การขาดจิตสำนึกของชาวบ้านในการเป็นเจ้าของ  
ความไม่เข้าใจในการบริหารจัดการส่งน้ำ  การไม่ให ้
ความรว่มมอืในการบำรงุรกัษา  การใชน้ำ้ไมป่ระหยดั  
ปัญหาการแย่งน้ำ  ความไม่เข้าใจกันระหว่างภาครัฐ 
และเกษตรกร  การชุมนุมร้องเรียนของเกษตรผู้ 
ใช้น้ำ  รวมถึงความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรด้วย 
กันเอง

  จากปัญหาดังกล่าว  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 
กระเสยีว  อำเภอดา่นชา้ง  จงัหวดัสพุรรณบรุ ี จงึได ้
นำหลักการ  “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  เข้ามา 
บริหารจัดการชลประทาน  โดยให้ภาคประชาชน 
และองค์กรผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
และเสนอความเห็น  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมดำเนินการ  
ร่วมรับประโยชน์และร่วมติดตามผลในทุกขั้นตอน 
ของการส่งน้ำ  ซ่ึงมีพ้ืนท่ีชลประทานกว่า  130,000  ไร่

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “คณะกรรมการจัดการชลประทาน”
  (Joint  Management  Committee  for  Irrigation:  

JMC)  คือ  คณะกรรมการภาคประชาชน  ที่  
ประกอบด้วยผู้แทนจาก  4  ส่วน  คือ  กลุ่มเกษตรกร  
องค์กรผู้ใช้น้ำ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เจ้าหน้าท่ี 
กรมชลประทาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบ 
ด้วยเกษตรอำเภอ  การประปาด่านช้าง  และบริษัท 
เอกชน

  คณะกรรมการฯ  ที่จัดตั้งขึ้นมีหน้าที่ตัดสินใจใน 
การบริหารจัดการชลประทานโครงการ  โดย
  1)  พจิารณากำหนดความเหมาะสมในการบรหิาร 
จัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำกระเสียว  จนถึงแปลงนา 
ในแต่ละฤดูกาล  เพื่อแพร่กระจายน้ำตรงต่อความ 
ต้องการของเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม 
และประหยัด  อันได้แก่  การกำหนดฤดูกาลส่งน้ำ  
แผนการปิด-เปิดน้ำ  วิธีการส่งน้ำ  เป็นต้น 
  2)  การบำรุงรักษาระบบชลประทาน  อันได้แก่  
การกำหนดปฏทินิการบำรงุรกัษา  วธิกีารบำรงุรกัษา  
แผนการบำรุงรักษาและการประชาสัมพันธ์
  3)  การดำเนนิกจิกรรมอืน่  ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให ้
เกิดประโยชน์จากน้ำชลประทานมีผลสูงสุด
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  นอกจากนั้นยังกำหนดหน้าที่ลงไปในส่วนต่างๆ  
ไดแ้ก ่ ในสว่นขององคก์รผูใ้ชน้ำ้ชลประทาน  ในสว่น 
ของผู้นำชุมชน  ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชน  ร่วมกันพิจารณาบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ  
ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ  เช่น  การแก้ไข 
ปัญหาภัยแล้งในช่วงปลายฤดูฝนปี  พ.ศ.  2547  
และปี  พ.ศ.  2548    การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในปี  
พ.ศ.  2549  และป ี พ.ศ.  2550  การแกไ้ขปญัหา 
นำ้เสยี  ในชว่งเดอืนพฤษภาคม  2553  นอกจากนัน้ 
ยังมีการแก้ไขการขัดแย้งกับพ้ืนท่ีนอกเขตของโครงการ 
กับชาวไร่อ้อย  มีการทำงานแบบบูรณาการ  ช่วย 
พิจารณาการพร่องน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่จะล้นอ่าง  
และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหา 
ต่าง  ๆ  ที่จะกระทบ

 ๏ การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  มกีารสง่เสรมิใหค้วามรู ้ จดัฝกึอบรมและสมัมนา 
แกก่ลุม่เกษตรกร  เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในการบรหิาร 
จัดการน้ำชลประทาน  มีการประชาสัมพันธ์แก่ 
ประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหาต่าง  ๆ  ท่ีจะกระทบ  เพ่ือ 
ร่วมบริหารจัดการการใช้น้ำชลประทาน  ตั้งแต่ใน 
คลองสง่นำ้จนถงึแปลงนา  โดยเจา้หนา้ทีช่ลประทาน 
จะเป็นที่ปรึกษา

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ เกษตรกร เกษตรกรลดเวลาในการเตรียม 
แปลงเพาะปลูก (Land  Preparation) จาก 6  สัปดาห์ 
เหลอื  4  สปัดาห ์ เนือ่งจากชว่ยกนับรหิารจดัการนำ้ 
ให้น้ำถึงปลายคลองให้เร็วขึ้น 
  เกษตรกรมีความรู้ในด้านการชลประทานมากขึ้น  
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมบริหารน้ำและ 
บำรุงรักษาอาคารชลประทาน  ทำให้ระบบชลประทาน 
ดีขึ้น  พร้อมกันนี้  อบต.  และเทศบาลยังได้จัดสรร 
งบประมาณลงพื้นที่ตามที่กลุ่มผู้ใช้น้ำร้องขอ  ส่งผล 
ทำใหเ้กษตรกรสามารถทำการเกษตรไดป้ลีะ  2  ครัง้  
สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น  ลดการใช้ 
สารเคมี  รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อจัดทำ 
เกษตรอินทรีย์

 ๏ สังคม เกษตรกรมีความรู้สึกในการเป็น 
เจา้ของนำ้และมคีวามรูส้กึไดม้สีว่นรว่มกบัการบรหิาร 
จดัการนำ้รว่มกบัชลประทาน  ทำใหม้กีารใชน้ำ้อยา่ง 
ประหยัดมากขึ้น  เช่น  แผนการส่งน้ำฤดูแล้ง  ปี  
พ.ศ.  2552  อยู่ที่  160  ล้านลูกบาศก์เมตร  แต่ 
ผลการใช้น้ำ  150  ลูกบาศก์เมตร
  ความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง  และ 
ระหว่างเกษตรกรกับภาครัฐดีขึ้น  เช่น  การจัดตั้ง 
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โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
หนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“การแบ่งปันน้ำ	 เพื่อให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด”

คือหลักการที่สำคัญของการบริหารจัดการชลประทาน
ที่โครงการฯ มุ่งมั่นมาตลอด

รวมพลคนรักษ์น้ำ  ทำให้เกิดความสามัคคีระหว่าง 
เกษตรกรกับเกษตรกร  เจ้าหน้าที่ชลประทาน  และ 
หน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทำให้ลดปัญหาความ 
ขัดแย้งและการร้องเรียนได้เป็นอย่างมาก

 ๏ หนว่ยงาน เกษตรกรมคีวามรูส้กึในการเปน็ 
เจ้าของน้ำ  ทำให้เกิดการร่วมกันขุดลอกคลองส่งน้ำ 
และคูส่งน้ำ  ส่งผลให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ 
ประมาณ  1,600,000  บาทตอ่ป ี รวมถงึ  โครงการ 
สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในขณะที่อัตรากำลังลดลง  จาก  110  อัตรา  ในปี  
พ.ศ.  2544  เหลือเพียง  58  อัตรา  ในปี  พ.ศ.  
2553

“เมื่อก่อนเห็นเจ้าหน้าที่ชลประทาน	
แล้วอยากดักตีหัว	 แต่ เดี๋ยวนี้ 	
เหมือนพ่ี	 เหมือนน้อง	 ท่ีเอ้ืออาทร	
และให้ความช่วยเหลือกัน”	
	 คำกล่าวหนึ่งของผู้ใช้น้ำ  แสดงให้เห็นถึงความ 
พึงพอใจต่อการบริหารจัดการชลประทานของ 
โครงการฯ 
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การทดสอบขับรถตาม 
พ.ร.บ.รถยนต์  พ.ศ.  2522 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
กรมการขนส่งทางบก

  3S 1C  คงไม่ใช่สิ่งที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม 
กำหนดข้ึนเพียงเพ่ือความสวยงาม  แต่การพัฒนาการให้บริการ 
ในกระบวนการทดสอบขับรถด้วยระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่อง 
ยืนยันผลงานในแต่ละความหมายของค่านิยมเป็นอย่างดี

“ส่งเสริมความปลอดภัย..
พร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการอบรมและทดสอบ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  2549  
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับทดสอบความสามารถ 
การขับรถจริง  จำนวน  3  ลักษณะ  ณ  สนามขับรถที่ทาง 
ราชการจดัไว ้ ไดแ้ก ่ การขบัรถเดนิหนา้และหยดุทีข่อบทางเท้า  
การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง  และการขับรถ 
ถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย  แต่เดิมการ 
ดำเนินการจะมีเจ้าหน้าท่ี  2  –  3  คน  ทำหน้าท่ีกำกับดูแล 
และประมวลผล การทดสอบประจำสถานี  โดยใช้เวลาทดสอบ 

ค่านิยม	 3S	 1C 

S	–	Service	mind : บริการด้วยใจ 

S	–	Safety  : ส่งเสริมความปลอดภัย 

S	–	Satisfaction : สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

C	–	Change  : พร้อมเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
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ประมาณ  14  นาทีต่อคน  การทดสอบต้องมีคณะกรรมการเป็นผู้ให้ทดสอบและตัดสิน  อีกทั้งยังเป็น 
ผู้รับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ  เช่น  การวางเสาหลักที่กำหนดเป็นแนวหรือช่องทางให้ 
รถวิ่งทดสอบ  เป็นต้น  ซึ่งวิธีการจัดการทดสอบดังกล่าวผู้ทดสอบมักเกิดข้อสงสัยกับเจ้าหน้าที่ในประเด็น 
ต่าง  ๆ  ท้ังความโปร่งใส  ความถูกต้อง  ความเป็นกลางในการประมวลผลการทดสอบ  หรือการเลือกปฏิบัติ

  จากปญัหาประชาชนไมเ่ชือ่ถอืในวธิกีารทดสอบความสามารถ 
ในการขบัรถทีใ่ชค้นเปน็ผูก้ำกบั  สำนกังานขนสง่จงัหวดันครปฐม  
จึงได้พัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทดสอบ  
และประมวลผลโดยผ่านกล้องอิเล็กทรอนิกส์จับความเคลื่อนไหว 
ของการขบัรถ  (e–Driving)  ในแตล่ะลกัษณะตัง้แตก่ารขบัรถให ้
หยุดนิ่งของผู้ทดสอบ  และจำนวนการปรับเปลี่ยนเกียร์ตามที่ 
ทางราชการกำหนดในขณะถอยจอด  พร้อมกับการพัฒนาระบบ 
การทำงานของอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่ใช้ในการทดสอบให้สามารถ 
ทำงานได้โดยอัตโนมัติเพื่อปรับอุปกรณ์ให้ได้ตามขนาดของตัวรถ 
ที่ใช้ทดสอบ  มีจอภาพแสดงภาพการขับรถระหว่างการทดสอบ  
รวมท้ังมีการประมวลผลการทดสอบเป็นเอกสารและภาพถ่ายการ 
ทดสอบขบัรถทกุทา่ทดสอบ  เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ 
ได้อย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  และไม่ถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ  
เพราะขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
ตรวจสอบและตดัสนิแทนเจา้หนา้ที ่ ทำใหผู้ท้ดสอบมคีวามเชือ่มัน่ 
ในระบบการทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่ง
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 “การทดสอบ..ผ่าน”    เสียงประกาศที่ดังก้องได้ยินทั่วทั้งสนามการสอบ  เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากระบบ 
การประมวลผลการทดสอบที่นำระบบ  IT  และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (กล้อง  CCTV)  มาใช้ในการจับ 
ภาพเคลือ่นไหวของการบงัคบัรถ  ซึง่แตล่ะสถานกีารทดสอบจะมจีอแสดงภาพการทดสอบการขบัรถใหผู้เ้ขา้รบั 
การทดสอบได้เห็นและรับรู้  หากผู้ทดสอบไม่ผ่านการทดสอบท่าทดสอบ  ณ  สถานีใด  ระบบจะแจ้งผล 
ด้วยเสียงให้ทราบทันที  และผลทดสอบจะประมวลเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรทั้ง  3  ท่าทดสอบและม ี
การถ่ายภาพการขับรถด้วยโดยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  จึงลดข้อสงสัย  ข้อร้องเรียน  และเกิดความไม ่
โปร่งใสในการตัดสินของเจ้าหน้าที่  ซึ่งกระบวนการให้บริการใหม่นี้ใช้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพียง  1  คน  ใช้ 
เวลาในการทดสอบประมาณ  5  นาทตีอ่คน  และสง่ผลอยา่งยิง่ใหญต่อ่กระบวนการใหบ้รกิารของสำนกังาน 
ขนส่งจังหวัดนครปฐมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถลดขั้นตอน  ลดระยะเวลาการให้บริการและการ 
ปฏิบัติงาน  ลดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่  ใช้ทรัพยากรด้านสถานที่ให้เกิดประโยชน์ 

ด้วยนวัตกรรม e-Driving สามารถเพิ่มความสะดวก 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
ได้ถึง 92.61% และมีจำนวนผู้มาเข้ารับการทดสอบ 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 10%

“	บริการด้วยใจ.. สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน	”
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การรักษาผู้ป่วยกระดูก
ข้อสะโพกหัก  ด้วยอุปกรณ์ 

Delivery  Traction

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
โรงพยาบาลพิจิตร

“	มุ่งมั่นบริการ	 มาตรฐานสากล	 ทุกคนมีค่า	 พัฒนาต่อเนื่อง	”
คำมั่นสัญญาที่โรงพยาบาลพิจิตรตั้งใจมอบให้แก่ประชาชน

  โรงพยาบาลพิจิตร  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง  จังหวัด 
พิจิตร  เริ่มก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2496  ด้วยเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน  เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเมื่อ 
เดือนตุลาคม  2496  และผู้ป่วยในเม่ือปี  พ.ศ.  2497  
ดว้ยจำนวนเตยีง  10  เตยีง  ปจัจบุนัเปน็โรงพยาบาล 
ทั่วไป  จัดบริการอยู่ในระดับทุติยภูมิระดับสูง  มี 
เตียงไว้ให้บริการ  405  เตียง  บนเนื้อที่  49  ไร่  
1  งาน  มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมอำเภอ 
เมืองและอำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร

  กระดูกข้อสะโพกหัก  วิธีการรักษาส่วนใหญ่จะ 
ทำด้วยการผ่าตัด  เนื่องจากกระดูกสะโพกมีความ 
สำคญัอยา่งมากในการยนืและเดนิ  ดงันัน้  การรกัษา 
โดยวิธีไม่ผ่าตัดกระดูกจะมีโอกาสท่ีไม่ติดสูง  รวมถึง 
ต้องใช้เวลานาน  การรักษาโดยการผ่าตัดจะทำให้ 
คนไข้ลุกเดินและช่วยเหลือตนเองได้เร็วกว่า  โอกาส 
ที่จะมีโรคแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการนอนอยู่ 
บนเตียง  เช่น  แผลกดทับ  หรือติดเชื้อ  ก็จะลดลง  
เป็นต้น 
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  หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก  โรงพยาบาลพิจิตร  หน่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ 
ข้อสะโพกหักที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้  เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนทาง 
อายรุกรรมทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้ มภีาวะขอ้อกัเสบตดิเชือ้  การรกัษาจะใชว้ธิ ี 
on  skin  traction  มอีปุกรณด์งึถว่งนำ้หนกัขาไวไ้มใ่หผู้ป้ว่ยขยบัตวัซึง่จะทำให้ 
สะโพกติดได้เร็วขึ้น  แต่การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวผู้ป่วยต้องใช้เตียงนาน  ต้อง 
ให้การดูแลหลายสัปดาห์  ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันโดยเฉพาะใน 
ผู้ป่วยสูงอายุ  เช่น  อยากกลับบ้าน  ผู้ป่วยและญาติไม่สมัครใจรักษา  เกิด 
ความวิตกกังวล  เครียด  สูญเสียเวลาและรายได้  รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
เป็นต้น

  ในปี  พ.ศ.  2551  โรงพยาบาลจึงได้คิดพัฒนาอุปกรณ์การรักษาภาวะ 
ข้อสะโพกหักด้วยวิธี Home skin traction (ดังรูป) แต่พบปัญหาว่าสภาพบ้าน 
ของผู้ป่วยไม่มีเตียงเหมือนของโรงพยาบาลไม่สามารถแขวนอุปกรณ์ในการ 
ดึงถ่วงน้ำหนักได้และต้นทุนในการผลิตสูง 

  โรงพยาบาลจึงได้พัฒนาอุปกรณ์การรักษาเป็นวิธี  Delivery  Traction  
คือ  การดึงด้วยอุปกรณ์  Skin  Traction  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัต ิ
ตดิกบัผวิหนังโดยพลาสเตอร์ตดิกบัผิวหนงัในส่วนทีจ่ะดงึ  แล้วพันผ้าทับ  เมื่อ 
ผู้ป่วยนำไปใช้แล้วพบว่าระยะเวลาการนอนเตียงลดลงเป็นอันดับแรก  และใช ้
ระยะเวลาในการดึงประมาณ  4-6  สัปดาห์  ดังนั้น  ด้วยอุปกรณ์  Delivery  
Traction  ช่วยให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยสามารถนำไปดึงต่อท่ีบ้านได้  โดยไม่ต้อง 
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนาน

  การรักษาผู้ป่วยข้อสะโพกหักด้วยอุปกรณ์  Delivery  Traction  ทีม 
ศัลยกรรมกระดูกและสหสาขาวิชาชีพ  พบว่า  Delivery  Traction  มี 
ประสิทธิภาพการดึงเท่าเดิม  แนวการดึงผ่านตำแหน่งที่มีกระดูกหักน้ำหนัก 
แขวนลอยอิสระ  และจากการที่ผู้ป่วยมาตรวจตามนัดไม่พบมีภาวะแทรกซ้อน  
โดยสามารถเขา้โปรแกรมการรกัษาตอ่ได ้ และไมว่า่จะเปน็บา้นแบบใดสามารถ 
นำอุปกรณ์  Delivery  Traction  ไปใช้ได้

  นอกจากนี้  เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โรงพยาบาล 
ยังได้จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับเครือข่าย 
สหสาขาวิชาชีพ  และมีระบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยให้เร็วขึ้น  มีการ 
ออกแบบสิง่ประดษิฐ ์ จดัหาอปุกรณแ์ละดำเนนิการนำสิง่ประดษิฐม์าทดลองใช ้
เพื่อพัฒนาการให้บริการที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้  มีการนำเทคโนโลยีใหม่ 
ด้านคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ในการให้บริการ  โดยการรวบรวมและส่งข้อมูล 
เกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์  Delivery  Traction  ทั้งลักษณะการดึง  วิธีและ 
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แนวทางในการปฏิบัติ  รวมท้ังการดูแลผู้ป่วยผ่านทาง  intranet  ให้กับเจ้าหน้าท่ี 
สถานอีนามยัไดเ้รยีนรูแ้ละสามารถปฏบิตังิานในการดแูลผูป้ว่ยได ้ โดยไมต่อ้ง 
นำผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล

  อปุกรณ ์ Delivery  Traction  สง่ผลใหเ้กดิการประหยดังบประมาณแผน่ดนิ 
จากเดิมการรักษาด้วยวิธี Skin traction อุปกรณ์จะมีราคาประมาณ 4,850 บาท  
ต่อมาพัฒนาเป็นรูปแบบ  Home-skin  traction  มีราคาประมาณ  500  บาท  
กระท่ังพัฒนามาสู่รูปแบบ  Delivery  Traction  มีราคาประมาณ  250  บาท  
อีกทั้งสามารถลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลได้มากกว่า  14  วัน  
(เดิม  22.91  วัน  เหลือ  6  วัน)  ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง  ลดความวิตกกังวล  ความเครียด  ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย  
เพิ่มคุณค่าทางด้านจิตใจของผู้ป่วยและญาติ  โดยผู้ป่วยสามารถอยู่บ้านได้ 
ตามปกติ  ญาติสามารถทำงานได้เองที่บ้าน  สิ่งสำคัญคือ  พบว่ากระดูกติด 
เร็วกว่ากำหนดจากเดิม  6  สัปดาห์  เป็น  2  สัปดาห์

“	การพฒันาทีไ่มห่ยดุนิง่ของโรงพยาบาลพจิติร		
เป็นสิ่งยืนยันถึงคำมั่นสัญญาที่โรงพยาบาลให้ไว้	
กบัประชาชนอยา่งแทจ้รงิ	 และเปน็ตวัอยา่งทีแ่สดง	
ให้เห็นว่าเพียงคิดและลงมือทำ	 ก็สามารถพัฒนา	
คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นได้	”
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  จากสถิติในปี  พ.ศ.  2552  และ  พ.ศ.  2553  
ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีจำนวนผู้ป่วยใส่ 
ท่อระบาย  ทรวงอกจำนวน  140  และ  183  ราย  
ตามลำดบั  ซึง่ในการรกัษาผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาเลอืดหรอื 
ลมคั่งในโพรงเยื่อหุ้มปอด  แพทย์จำเป็นต้องใส่ท่อ 
ระบายทรวงอกและต่อท่อระบายเลือดหรือลมนั้นลง 
ขวดแก้ ว  ซึ่ งมี แท่ งแก้ วกลวงจุ่ มอยู่ ใต้น้ ำลึก  
2 เซนติเมตร ทำหน้าท่ีเป็นวาล์วทางเดียว เพ่ือป้องกัน 
การไหลย้อนกลับของเลือดหรือลมเข้าไปในช่อง 
เยื่อหุ้มปอด  ทั้งนี้การเชื่อมต่อระหว่างท่อระบาย 
ทรวงอกและขวดแก้วจะต้องเป็นระบบปิด  โดยจะใช ้
ขวดแก้วซึ่งเป็นภาชนะรองรับเลือดหรือลม  จำนวน 
ตั้งแต่  1-3  ขวด  ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและระดับ 
ความรุนแรงของโรค 

  ในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ  และการเคลื่อนย้าย 
ผู้ป่วยจะยุ่งยากขึ้นตามจำนวนขวดที่เพิ่มขึ้น  หาก 
เกิดปัญหาขวดแก้วล้ม  ตก  แตก  น้ำในขวดแห้ง  
หรือขวดเอียงจนปลายแท่งแก้วกลวงโผล่พ้นน้ำ  จะ
ทำใหม้อีากาศภายนอกไหลยอ้นเขา้โพรงเยือ่หุม้ปอด 
ของผู้ป่วย  เกิดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อและภาวะ 
ปอดแฟบ  หรือหากมีการหนีบสายท่อระบายทรวงอก 
ทีไ่ปขดัขวางการระบายของของเหลวและลมจากปอด  
ก็อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายถึงชีวิตได้  จากภาวะ 
เลือดหรือลมอัดแน่นในช่องอก

การรักษาผู้ป่วย
ใส่ท่อระบายทรวงอก

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต

“บรรยากาศดี
บริการดี

บริหารจัดการดี”

  จากรายงานอุบัติการณ์ของหอผู้ป่วยศัลยกรรม 
ชาย-หญิง  และหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม  ในปี  
พ.ศ. 2552 พบท่อระบายทรวงอกเล่ือนหลุด  5  ราย  
ขวดแก้วแตก  3  ราย  ต่อท่อระบายผิด  2  ราย  
และไม่ได้ปิดพลาสเตอร์ตามข้อต่อต่างๆ  30  ราย  
ถึงแม้ว่าจะสามารถตรวจพบและแก้ไขได้ก่อน 
เกิดอันตรายกับผู้ป่วย  แต่ก็ไม่ควรเกิดหรือควรลด 
ความเสี่ยงดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด

๏ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
  การให้บริการ

 “การคิดค้นใช้ถุงปัสสาวะแทนขวดแก้ว”

 ๏ การวิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยการสนับสนุน 
และการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
จากทีมบริหารและทีมนำพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
อย่างต่อเนื่อง  โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  
ทางทีมงานสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม  และ  
ทีมงานด้านความเสี่ยงของโรงพยาบาล  ได้ร่วมกัน 
วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของอุบัติการณ์/ปัญหาที่ 
เกิดขึ้น  ทั้งสาเหตุจากด้านองค์ความรู้  ระบบงาน  
และอุปกรณ์ 

 ๏ การพัฒนางาน ได้มีการพัฒนาแนวทาง 
การดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ  มีการ 
กำหนดมาตรฐานของการเตรียมอุปกรณ์  (ขวดแก้ว  
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จุกยาง  แท่งแก้วกลวง  สายยาง)  ทำการปรับปรุง 
แบบบันทึกการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก  
จัดทำโครงเหล็กสำหรับยึดขวดแก้วไว้มิให้ขวดล้ม 
ระหว่างการเคลื่อนย้าย  แต่ปัจจัยด้านโครงสร้าง 
กายภาพนั้นไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้  เนื่องจาก 
ลักษณะพื้นที่ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นพื้นที่ 
ลาดชัน  จึงยังคงพบปัญหาระดับน้ำในขวดแก้วเอียง  
และของเหลวในขวดกระฉอกระหวา่งการเคลือ่นยา้ย 
ผู้ป่วย 

 ๏ การค้นคว้าและวิจัย ทีมงานจึงได้มีการ 
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  พบว่าที่ต่างประเทศ  มีการ 
ใช้ถุงพลาสติกซึ่งออกแบบมาให้มีวาล์วทางเดียว  
มาใช้แทนขวดแก้ว  และมีผลการวิจัยยืนยันว่าสามารถ 
ใช้งานได้ดี  แต่อุปกรณ์มีราคาแพงและหาซื้อได้ยาก 
ในประเทศไทย  โดยถุงดังกล่าวมีรูปร่างลักษณะ 
คล้ายถุงเก็บปัสสาวะท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปในผู้ป่วยคาสาย 
สวนปัสสาวะ  ทีมงานจึงได้นำถุงเก็บปัสสาวะที่มีใช้ 
ในโรงพยาบาลมาทดสอบ  พบว่ามีคุณสมบัติเป็น 

วาล์วทางเดียวเช่นกัน  ของเหลวและลมที่ใส่เข้าไป 
ในถุง  ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้  จึงประยุกต์ 
นำถุงเก็บปัสสาวะมาใช้แทนขวดแก้ว  และพบว่า 
ประสทิธภิาพของการใชง้านถงุเกบ็ปสัสาวะเทยีบเทา่ 
ระบบขวดแก้วแบบ  2  ขวด

 ๏ การพฒันาปรบัปรงุงาน ไดม้กีารนำถงุเกบ็ 
ปสัสาวะมาประยกุตใ์ชก้บัผูป้ว่ยใสท่อ่ระบายทรวงอก 
ที่มีปริมาณของเลือดและลมออกมาปริมาณไม่มาก  
กล่าวคือ  ใช้แทนขวดแก้ว  1-2  ขวด  ส่วนกลุ่ม 
อาการรุนแรงที่ต้องการประเมินอาการทางคลินิก 
อย่างใกล้ชิดยังคงใช้การเชื่อมต่อท่อระบายทรวงอก 
แบบระบบขวดแก้วอยู่  (ประมาณร้อยละ  10  ของ 
ผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอกทั้งหมด)  ทั้งนี้การจะใช้ 
ระบบใดนัน้ขึน้กบัระดบัความรนุแรงของอาการผูป้ว่ย 
เป็นสำคัญ  โดยได้สรุปประเด็นเปรียบเทียบข้อดี 
ข้อด้อยระหว่างการใช้ขวดแก้วและการใช้ถุงเก็บ 
ปัสสาวะได้  ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา การใช้ระบบขวดแก้ว การใช้ถุงเก็บปัสสาวะ
1.  ประสิทธิภาพในการระบายลม
    และของเหลวในโพรงช่องอก

ดี ดี

2.  ความยุ่งยาก  ซับซ้อน  ในการ
    เชื่อมต่ออุปกรณ์

ยุ่งยาก  มีโอกาสเชื่อมต่อท่อระบาย
กับหลอดแก้วที่อยู่ในขวดแก้ว
ผิดพลาด

ยุ่งยากน้อยกว่า  เนื่องจากมีช่องทาง
เชื่อมต่อเพียงช่องทางเดียว 
จึงมีโอกาสเชื่อมต่อผิดพลาดน้อยมาก

3.  ภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน มีโอกาสติดเชื้อ  จากการปนเปื้อน
เชื้อโรคระหว่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์

โอกาสการปนเปื้อนเชื้อโรคน้อยกว่า

4.  ความปลอดภัยระหว่าง
    เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

น้อยกว่า มากกว่า

5.  ความสะดวกของผู้ป่วย
    ในการเคลื่อนไหวและ
    ประกอบกิจวัตรประจำวัน

น้อยกว่า มากกว่า

6.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
    และผู้ปฏิบัติงาน

ต่ำ สูง
(พึงพอใจมากร้อยละ  100)

7.  ต้นทุนอุปกรณ์ 1,750  บาท  /  ชุด  (เฉพาะต้นทุนการ
เตรียมขวดแก้วให้ปราศจากเชื้อก่อนนำมา
ใช้งาน  กรณีเปลี่ยนขวดแก้วทุกวัน 
เป็นเวลา  7  วัน  ตาม
จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วยต้องคาสาย
ท่อระบายทรวงอก)

20  บาท  /  ถุง 
(ถุงเก็บปัสสาวะ  1  ถุง  สามารถ
ใช้ได้ตลอดที่ผู้ป่วยคาสาย
ท่อระบายทรวงอก)
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๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ การดูแลผู้ป่วย จากการนำถุงเก็บปัสสาวะ 
มาประยุกต์ใช้แทนขวดแก้วในผู้ป่วยใส่ท่อระบาย 
ทรวงอก  พบการขยายตัวของปอดผู้ป่วยไม่แตกต่าง 
จากการต่อสายลงขวดแก้ว  สามารถจำหน่ายผู้ป่วย 
ออกจากโรงพยาบาลได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
การรักษา  ผู้ป่วยได้รับความสะดวกและความ 
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย  อีกทั้งสามารถใช้งาน 
ถุงเก็บปัสสาวะถุงเดิมได้ตลอดจนเสร็จสิ้นการรักษา  
คือจนกระทั่งถอดท่อระบายทรวงอกออก  ในขณะที่ 
ระบบขวดแก้วต้องมีการเปล่ียนขวดแก้วท่ีเก็บของเหลว  
รวมทั้งต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ทุกครั้งที่มี 
การเปลี่ยนขวด  ทำให้การเปลี่ยนมาใช้ถุงเก็บ 
ปสัสาวะ  สามารถลดปัญหาความยุ่งยากในการเตรียม  
เปล่ียน  และเชื่อมต่ออุปกรณ์  ซึ่งส่งผลต่อการลด 
โอกาสปนเปื้อนของเชื้อโรคระหว่างการเชื่อมต่อ 
อุปกรณ์ด้วย  ตัดปัญหาความสับสนในการต่อระบบ 
ขวดแก้วผิด  (ในกรณีที่ต่อหลายขวด)  ไม่มีปัญหา 
ขวดแก้วแตก  ช่วยลดภาระงานของพยาบาลในการ 
ดูแล  เชื่อมต่ออุปกรณ์  และลดภาระงานในการ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ปราศจากเช้ือเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ 

 ๏ ประหยัดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการดำเนินการ 
ในการใช้ถุงเก็บปัสสาวะต่ำกว่าการใช้ระบบขวดแก้ว 
มาก  คอื  20  บาท/ถงุ  สว่นตน้ทนุของการใชร้ะบบ 
ขวดแก้วอยู่ที่ประมาณ  1,750  บาท/ชุดการรักษา  
(เปลี่ยนขวดแก้วทุกวันเป็นเวลา  7  วัน)

 “ 	 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	
เป็นหน่วยงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง	
ในการคิดริ เริ่มสร้างสรรค์	
นวัตกรรมใหม่	 ๆ
	 ริเริ่ม	 กล้าคิด	 กล้าลอง	
ส่ งผล ให้ เ กิ ดผลต่ อ ก า ร	
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ	
บริการ	”

 ๏ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การปรับ 
เปลี่ยนมาใช้ถุงเก็บปัสสาวะ  ทำให้ผู้ป่วยมีความ 
สะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น  ส่งผลให้ 
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
เน่ืองจากสามารถลุกจากเตียงพร้อมห้ิวถุงเก็บปัสสาวะ 
ที่ต่อสายท่อระบายทรวงอก  เคลื่อนย้ายตัวเองไปทำ 
กิจกรรมต่าง  ๆ  ได้  ไม่ต้องนอนติดเตียง  ส่งเสริม 
สมรรถภาพของปอดใหด้ขีึน้  รวมถงึสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ย 
ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 

 ๏ การเผยแพร่องค์ความรู้ โรงพยาบาล 
วชิระภูเก็ตได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้ถุง 
เก็บปัสสาวะแทนขวดแก้วในผู้ป่วยใส่ท่อระบาย 
ทรวงอก  ไปยังโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดภูเก็ต  
เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยระหว่าง 
การรับส่งต่อด้วย
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การรักษาผู้ป่วยเท้าผิดรูป 
ด้วยแผ่นรองฝ่าเท้า

เพื่อสุขภาพ
โรงพยาบาลสุรินทร์ 

“มุ่งมั่น พัฒนา สร้างสรรค์

นวัตกรรมในเชิงรุก 

เพื่อสุขภาพเท้าที่ดี

ลดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่”

  ในแต่ละปีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ต้องตัดขาทิ้ง 
และต้องใส่ขาเทียม  สาเหตุหนึ่งเนื่องจากผู้ป่วยเป็น 
โรคเบาหวานและเป็นแผลที่เท้าจนยากที่จะเยียวยา  
จึงต้องตัดสินใจตัดขาทิ้งและใส่ขาเทียมแทน  ซึ่งค่า 
ใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง  และยังส่งผล 
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว  ทั้ง 
ในแง่เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งผู้ปฏิบัติและทีม 
สหสาขาทั้งในแง่การรักษา  ป้องกัน  ฟื้นฟู  และ 
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น

  แนวโน้มปัญหาเร่ืองน้ีเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี  โรงพยาบาล 
สุรินทร์โดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูเล็งเห็นว่าการใส ่
ขาเทยีมเปน็การแกป้ญัหาทีป่ลายเหต ุ เปน็การตัง้รบั 
ปัญหา  ดังนั้น  ทีมดูแลผู้ป่วยจึงคิดค้นและสร้าง 
นวตักรรมในการปรบัเปลีย่นรองเทา้และกายอปุกรณ ์
เสริมเป็นแผ่นรองฝ่าเท้า  โดยใช้หลักการป้องกัน 
ก่อนเกิดแผล  การรักษาขณะเป็นแผล  และการ 
ป้องกันไม่ไห้กลับมาเป็นแผลอีก  เพ่ือการดูแลสุขภาพ 
ของฝ่าเท้าประชาชนให้มีสุขภาพดี 

๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “แผ่นรองฝ่าเท้าที่คิดค้นขึ้นเอง”  เป็น 
นวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับ 
ประชาชนในการป้องกันปัญหาแทรกซ้อนอันอาจก่อ 
ให้เกิดการถูกตัดขาในอนาคต  หรืออาการปวดขา 
จากความผิดปกติของเท้า  ร่วมกับแนวคิดทาง 
ชีวกลศาสตร์ในการลดแรงกดทับและแรงกระทำต่อเท้า  
รวมถงึปฏกิริยิาตอบสนองของเนือ้เยือ่  โดยการผลติ 
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อลดแรงกดทับให้เหมาะสมกับ 
สภาวะของผู้รับบริการแต่ละบุคคล

  การพัฒนาได้เริ่มจากการดัดแปลงจากวัสดุที่ 
หาได้ในท้องถิ่น  ที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัท 
นำเข้าจากต่างประเทศ  ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
แต่ละคน  ซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยการ 
นำปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก 
มาปรับปรุงให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  
ในยคุแรกผลติจากยางพารา  มตีน้ทนุคูล่ะ  20  บาท  
แต่ต้องใช้เวลานานในการผลิต  ยางมีความเหนียว 
และหนา  ต่อมาได้ปรับปรุงใช้ขวดน้ำเกลือที่ใช้แล้ว  
แต่ยังลื่นและหลุดง่าย  จึงพัฒนาใหม่เป็นแผ่นโฟม 
ทีม่คีณุสมบตันิิม่  ถกู  และขึน้รปูงา่ย  แตใ่นบางคน 
ไม่กระชับและไม่สบายเท้า  จึงพัฒนาอีกครั้งเป็น 
ยุคที่สี่  คือยุคดัดแปลง  (ในปัจจุบัน)  โดยจัดทำ 
เป็นแผ่นรองพร้อมรองเท้าที่โรงพยาบาลออกแบบ 
ผลิตใช้โดยเฉพาะ  มีคุณภาพดี  เน่ืองจากมีหลักเกณฑ์ 
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ในการประเมินและจัดระดับความจำเป็นในการรับ 
อุปกรณ์แต่ละชนิดตามหลักวิชาการและความ 
เหมาะสมของแต่ละบุคคล  ทั้งนี้แผ่นรองฝ่าเท้าที่ 
จัดทำขึ้นมี  3  แบบ  ได้แก่  Off-loading  สำหรับ 
ผู้ป่วยเบาหวาน  แผ่นรองฝ่าเท้าสำหรับผู้ท่ีมีเท้าแบน  
และสำหรับผู้ที่มีโอกาสเกิดแผลที่เท้า

 “ผู้ บ ริ ห า ร  :  แร งผลั กดั นที่ ส ำคัญ”  
การออกแบบนวัตกรรมแผ่นรองฝ่าเท้าสำเร็จได้ด้วย 
การสนับสนุนของผู้บริหารและทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ  ซ่ึงแพทย์เวชศาสตร์ 
ฟื้นฟูให้บริการรับปรึกษา  และเป็นผู้ตรวจประเมิน  
นักกายภายบำบัดทำการคัดกรองให้บริการดูแลเท้า  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และช่างกายอุปกรณ์เป็นผู้ 
ออกแบบและประยุกต์อุปกรณ์เสริม 

 “One Stop Service คลินิกดูแลเท้า”  
เป็นบริการที่โรงพยาบาลสุรินทร์  จัดขึ้นเพื่อให้ 
ประชาชนเขา้ถงึการใหบ้รกิาร  ซึง่ดำเนนิการจดุเดยีว 
แบบเบ็ดเสร็จ  ได้รวบขั้นตอนการคัดกรอง  การ 
ตรวจเทา้  การบรหิารเทา้    และเพิม่การใชอ้ปุกรณ ์
เสรมิเปน็แผน่รองฝา่เทา้  ใหเ้ปน็ขัน้ตอนเดยีวในการ 
ให้บริการ  รวมทั้งขยายโอกาสทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
ในบริการสัญจรร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

	 แสดงให้เห็นว่า	 “	 แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ	”		
โรงพยาบาลสุรินทร์	 เป็นนวัตกรรมที่ให้คุณประโยชน์ต่อการ	
บรกิารประชาชน	 ทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพการดแูลรกัษา	 ลดการ	
สูญเสียที่ยิ่งใหญ่	 และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน		
รวมทั้ง	 ช่วยประหยัดงบประมาณให้กับส่วนราชการ	 ที่สำคัญ	
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น	 มีทางเลือกในการดูแล	
สุขภาพเท้าตนเองมากขึ้น

มกีารคดักรองภาวะเสีย่ง  เพิม่ประสทิธภิาพการดแูล 
แบบองค์รวมให้มากกว่าการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว  
ตลอดจนพัฒนา เครื อข่ ายไปยั ง โรงพยาบาล 
ชุมชนให้กับประชาชน

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  การให้บริการ  “แผ่นรองฝ่าเท้า”  เริ่มจากให้ 
บรกิารในผูป้ว่ยเบาหวาน  ผูป้ว่ยโรคเรือ้นมแีผลทีเ่ทา้  
ปัจจุบันขยายสู่ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาที่เท้า  เช่น  
เทา้ผดิรปู  เทา้แบน  มกีระดกูงอก  หรอืประชาชนที ่
สนใจดูแลสุขภาพเท้า  และเครือข่ายท่ีเป็นโรงพยาบาล 
ที่ให้ความสนใจผลิตแผ่นรองฝ่าเท้า

  ผลจากการสร้างสรรค์การทำงานใหม่  สามารถ 
ลดระยะเวลาและอาการรุนแรงที่อาจเกิดกับผู้ป่วย  
รวมท้ัง  สามารถค้นหาผู้ป่วยมีปัญหาท่ีเท้า  กลุ่มเส่ียง  
หรือผู้ด้อยโอกาสมารับบริการ  ส่งผลให้การส่งเสริม  
ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟูผู้รับริการที่มีปัญหาที่เท้ามี 
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  และยงัเปน็การสรา้งโอกาส 
ใหก้บัผูร้บับรกิาร  ซึง่เดมิยงัไมม่ผีูค้ดิสรา้งสรรคก์าร 
ทำงานนี้มาก่อน  ส่วนใหญ่มาจากบริษัทนำเข้าจาก 
ต่างประเทศ  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าผู้รับบริการ 
บางกลุ่มจะสามารถเข้าถึงได้
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การฟื้นฟูสุขภาพจิต และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้ป่วย/ผู้พิการ  ด้วยการใช้

ดนตรีบำบัด
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ดนตรีบำบัด  
สุนทรียเพื่อการรักษา

และการฟื้นฟู”

  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยหน้าท่ีหน่ึง 
ต้องให้บริการวิชาการ  ดังน้ัน  ทีมงานเวชศาสตร์ 
ฟื้นฟู  ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู  นักกายภาพบำบัด  นัก 
กิจกรรมบำบัด  ช่างกายอุปกรณ์  และนักสังคม 
สงเคราะห ์ ไดใ้หบ้รกิารตรวจ  รกัษาและฟืน้ฟสูภาพ 
แก่ผู้ป่วยและผู้พิการอันเน่ืองมาจากการได้รับบาดเจ็บ 
หรอืมพียาธสิภาพทีไ่ขสนัหลงั  ผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืด 
สมองและบาดเจบ็ทีส่มอง  ผูป้ว่ยแขนขาขาด  ผูป้ว่ย 
โรคกระดูกและข้อ  และผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของ 
เส้นประสาทส่วนปลาย  ทุกเพศทุกวัย  ท้ังแบบผู้ป่วยใน 
และผู้ป่วยนอก

  การให้บริการตรวจ  รักษา  และฟื้นฟูสภาพ 
ผู้ป่วยและผู้พิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่  จากสถิติข้อมูล 
พบว่า  จำนวนผู้มารับบริการที่ภาควิชาเวชศาสตร์ 
ฟื้นฟู  ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย  10,066  คน/ปี  ผู้ป่วยใน 
เฉลี่ย  5,000  คน/ปี  และพบว่า  ผู้ป่วยเหล่านี้มัก 
มีความวิตกกังวล  ความเครียด  และภาวะซึมเศร้า 
จากโรคหรือความพิการที่เป็นอยู่  โดยเฉพาะผู้ป่วย 
ที่พิการหรือเป็นโรคเรื้อรัง  และทุพพลภาพถาวร  
ทำใหข้าดแรงจงูใจและบางครัง้ไมร่ว่มมอืในการรกัษา 
ฟื้นฟู  ซึ่งความกลัวในการกลับเข้าสู่สังคมก็เป็นอีก 
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยผู้พิการเหล่านี้รู้สึกว่าตนเอง 
ด้อยค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นที่ปกติหรือสภาพ 
ดีกว่า  จึงเก็บตัวอยู่กับบ้าน  และขาดกำลังใจในการ 
ดำรงชวีติ  กจ็ะกอ่ใหเ้กดิสภาพแทรกซอ้นกบัผูป้ว่ยได ้ 
เชน่  กระเพาะอาหารเปน็แผล  เกดิปญัหาอมัพาตสงู  
มีปัญหาการหายใจ  เกิดอาการความดันตกในท่ายืน  
เป็นต้น

  ทมีงานเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ู โรงพยาบาลมหาราชนคร 
เชียงใหม่  นำโดย  ผศ.นพ.จักรกริช  กล้าผจญ  จึง 
ไดน้ำแนวคดิการใชก้จิกรรมดา้นดนตรบีำบดัเพือ่การ 
บำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกายของผู้ป่วยและ 
ผู้พิการมาใช้ในการรักษา  และฟื้นฟูสภาพร่างกาย 
และจิตใจของผู้ป่วย
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๏ นวัตกรรมการให้บริการ

 “กลุ่มดนตรีบำบัด (Music therapy group)”  จัดต้ังข้ึน 
แบบจิตอาสา  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทั้งใน 
คณะแพทยศาสตร์และนอกคณะแพทยศาสตร์  นักศึกษาแพทย์  
และญาติที่มาใช้บริการ  ดำเนินการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัด  เพื่อ 
สร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษา 

 ๏ การบำบัดผู้ป่วยด้วยกิจกรรมดนตรีบำบัด  ทีมงานเวชศาสตร์ 
ฟื้นฟู  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับความร่วมมือจาก 
วิทยาลัยดุริยศิลป์  มหาวิทยาลัยพายัพ  ส่งนักดนตรีบำบัดอาชีพ 
จากประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมกลุ่มดนตรีบำบัดและได้คิดค้น 
กจิกรรมบำบดัใหผู้ป้ว่ยและผูพ้กิารเลน่เครือ่งดนตรปีระเภทคยีบ์อรด์ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะของการใช้มือ  และสร้างเสียงได้หลายหลากเสียงทำให้ 
เกิดความน่าสนใจ  พร้อมกับใช้สีแทนตัวโน๊ตดนตรี  เช่น  สีแดง 
แทนโน๊ตตัว  “โด”  สีเหลืองแทนโน๊ตตัว  “เร”  สีฟ้าแทนโน๊ตตัว  
“ฟา”  เป็นต้น

 ๏ การออกแบบกจิกรรมดา้นดนตรบีำบดั  แพทย ์ นกัดนตร ี 
อาจารย์สอนดนตรี  นักกิจกรรมบำบัด  นักกายภาพบำบัด  และนัก 
จิตวิทยา  จะร่วมกันประเมินผู้ป่วยหรือผู้พิการทางร่างกาย  สำหรับ 
ผู้ป่วยมีอาการเกร็งหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลัก  จะใช้วิธีฝึก 
การเล่นเครื่องดนตรีประเภทเคาะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีเป้าหมาย 
ในการออกแรงกล้ามเนื้อที่เกร็งหรืออ่อนแรงนั้น  ๆ  เพราะการ 
เคลื่อนไหวในลักษณะที่ซ้ำ  ๆ  กันทั้งแขน  ขา  และลำตัวจะช่วยลด 
อาการเกร็งได้ดี  สำหรับผู้ป่วยที่ยังสามารถใช้นิ้วมือได้บ้าง  การเล่น 
เครื่องดนตรีประเภทมีแป้นกดจะช่วยเพิ่มการประสานงาน  และ 
ความคล่องตัวของนิ้วและข้อมือ  ส่วนการเล่นเครื่องดนตรีประเภท 
เป่าจะช่วยฝึกการหายใจทั้งการใช้กระบังลมและกล้ามเนื้อซี่โครง 
เพื่อควบคุมจังหวะเข้าออกของลมตามจังหวะและโน้ตดนตรี  หลัง 
จากได้รับการประเมินแล้ว  ทุกคนจะได้เล่นเครื่องดนตรีที่ชอบและ 
เหมาะสม
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 ๏ ผู้ป่วยพิการ  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  เป็นโรงเรียนซึ่ง 
มีนักเรียนบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ  ได้เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมดนตรีบำบัดกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  โดย 
ใหน้กัเรยีนเขา้มามสีว่นรว่มเลน่เครือ่งดนตรกีารบำบดัในรปูแบบตา่งๆ  
และจัดให้มีกิจกรรมร่วมแสดง  คือ  ดนตรียามเช้า  ดนตรีบำบัด  
ดนตรยีามวา่งและดนตรเีพือ่การแสดง  ซึง่การใชเ้สยีงดนตรสีามารถ 
บำบัดสมอง  ทำให้ผู้พิการมีพัฒนาการทางร่างกายโดยใช้นิ้วมือ 
ได้บ้าง  อีกทั้ง  ช่วยฝึกการหายใจทั้งการใช้กระบังลมและกล้ามเนื้อ 
ซี่โครงได้ดีขึ้น

 ๏ ผู้ป่วย  นำดนตรีมาใช้ในการทำกายภาพบำบัดที่หอผู้ป่วยใน  
ซึ่งมี  25  เตียง  ส่วนใหญ่บาดเจ็บไขสันหลัง  อัมพาตครึ่งท่อน  
อมัพาตครึง่ซกี  โดยออกแบบดนตรใีหผู้ป้ว่ยเคาะ  รอ้งเพลง  ปรบมอื 
ประกอบจังหวะ  ทำให้ผู้ป่วยสนุกสนาน  และลดความเครียดได้  
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการในการรักษาดีขึ้น

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ การรักษาผู้ป่วย
  การฝึกให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการสร้างเสียงเพลง  หรือเล่นเครื่องดนตรีเป็นการฝึกทักษะทางกายที่ไม่ 
น่าเบ่ือ  ทำให้เกิดความสุข  สนุกสนาน  และนำไปสู่ความต่อเน่ืองในการรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังทางกาย  
จิตใจและอารมณ์ 

  การเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ   ซึ่งมีความพิการด้านต่าง ๆ   ของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์  ได้รว่มเล่นดนตรี 
ตามความถนัด  จนกระทั่งเกิดแรงบันดาลใจชอบดนตรีและสามารถแสดงต่อหน้าสาธารณชนได้  เด็กทุกคน 
สามารถแสดงดนตรีสดร่วมกับกลุ่มดนตรีบำบัดได้อย่างน่าช่ืนชมและประทับใจ  และมีการประเมินผล  3  ด้าน 
ที่เป็นเชิงประจักษ์ให้ผลดีขึ้นมาก  คือ  ด้านคุณภาพชีวิต  ความฉลาดทางอารมณ์  และทางกายภาพ  
ซึ่งมีตัวชี้วัดและสามารถวัดได้  เช่น
  •  ระดับความสุขของชีวิตที่เพิ่มขึ้นก่อนและหลัง  คือ  68%  เพิ่มเป็น  92%
  •  วัดความรู้สึกทางด้านอารมณ์และจิตใจ  สูงถึง  88%
  •  สมรรถภาพทางกาย  คือ  มีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นประมาณ  0.5  -  1  ระดับ
รวมท้ัง  โรงพยาบาลยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อน  ลดความเส่ียงต่อการเกิดความพิการซ้ำซ้อน  และ 
ทำให้ผู้ป่วยกลับมาดำรงชีวิตได้เองเร็วขึ้น  ส่งผลให้โรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยรวม  ประมาณ  
3,300,000  บาทต่อปี
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 ๏ การสร้างการมีส่วนร่วม
  การจดักจิกรรมดนตรบีำบดั  เปน็การสรา้งสนุทรยีภาพใหแ้กผู่ป้ว่ยและญาต ิ และบคุลากรของโรงพยาบาล 
เพื่อให้ผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวล  เป็นการลดช่องว่างระหว่างบุคลากร  เสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  โดยการสร้างกิจกรรมสอดแทรกความรู้สู่ประชาชนผ่านการแสดงดนตรีในรูปแบบ 
ต่าง ๆ  โดยการแสดงแต่ละครั้งจะแตกต่างกันตามความถนัดของนักดนตรีและนักร้องจิตอาสา

 “	นี่คือคำยืนยันของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ที่ไม่หยุดยั้งของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ซึ่งได้รับการันตีมากมายจากรางวัลในการ
บริการ	 ทั้งในและต่างประเทศ	”
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การรักษาสัตว์
ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ

และนานาชาติ

โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน แต่เดิมเป็นเพียงสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน 
ของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ให้บริการรักษา 
สัตว์ป่วยเพื่อการเรียนการสอน  (case  study)  
เป็นหลัก  เรื่องการรักษาพยาบาลสัตว์จะให้บริการ 
เพียงขั้นพื้นฐานในลักษณะเหมือนสถานพยาบาล 
รักษาสัตว์ท่ัวไปท่ีไม่ได้มุ่งเน้นการรักษาโรคเฉพาะทาง 

  ปจัจบุนั  คนมแีนวโนม้เปลีย่นแปลงความตอ้งการ 
ไปสู่การเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น  
ความต้องการเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อสัตว์เลี้ยง  
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพสัตว์จึงเพิ่มมากขึ้น 
ตามไปด้วย  และโรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  ได้ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น  
โดยการพฒันางานบรกิารของโรงพยาบาลสตัวไ์ปเปน็ 
สถานที่ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  และรักษาโรค 
สัตว์เลี้ยงทางอายุรกรรม  ศัลยกรรม  สูติกรรม  
รังสีกรรม  โรคเฉพาะทาง  และชันสูตรโรคสัตว์  
อีกท้ังเป็นสถานศึกษาคลินิกปฏิบัติของนิสิตสัตวแพทย์ 
และสาขาที่ เกี่ยวข้อง  ทั้งระดับอุดมศึกษาและ 
บัณฑิตศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ  ทั้งในด้านการเรียน 
การสอน  การวิจัย  และการบริการสังคม

๏ การพัฒนาการบริการ

  ด้วยรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาล 
สัตว์ที่ปรับตัวไปเป็นสถานท่ีให้บริการรักษาสัตว์ 
เต็มรูปแบบ  พรอ้มกบัมเีปา้หมายใหอ้งคก์รเปน็ 
หน่วยให้บริการรักษาสัตว์ที่ได้มาตรฐานระดับ 
ชาติและนานาชาติ  โรงพยาบาลสัตว์จึงได้จัด 
แบ่งโครงสร้างหน่วยให้บริการรักษาสัตว์ออกเป็น  
5  คลินิก  ได้แก่  หน่วยสัตว์ป่วยนอก  หน่วย 
ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต  หน่วยสัตว์ป่วยใน  
หน่วยศัลยกรรม  และหน่วยรังสีวินิจฉัย  และ 
คลินิกพิเศษซึ่งมีหน่วยให้บริการเฉพาะ  เช่น  
หน่วยโรคระบบประสาท  หน่วยระบบสืบพันธุ์ 
หน่วยโรคหัวใจ  หน่วยโรคผิวหนัง  หน่วยโรคตา  
หน่วยโรคไตและขับถ่ายปัสสาวะ  เป็นต้น
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  นอกจากนี้  ได้เปิดให้บริการรักษาสัตว์ทุกวันตลอด  24  ชั่วโมง  
พร้อมทั้งมีโครงการเพิ่มพูนทักษะทางสัตวแพทย์ด้านคลินิกสัตว์เล็ก  
และพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีมาปรับ 
ใช้ในการให้บริการด้วยการเปิดศูนย์โรคระบบประสาท  ออร์โธปิดิกส์ 
และเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อสัตว์เลี้ยง  โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและ 
รักษาโรคระบบประสาท  ได้แก่  กล้ามเนื้อ  ข้อต่อ  เส้นเอ็นและ 
กระดูกซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญของสัตว์ป่วยจำนวนมาก  และออร์โธ 
ปิดิกส์  ซึ่งเป็นการรักษาทางศัลยกรรมระบบประสาทที่ให้บริการ 
ผ่าตัดรักษาโรคของกระดูกสันหลัง  การผ่าตัดสมองและไขสันหลัง  
ส่วนศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ให้บริการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกหัก  
ความวิกลรูปของกระดูกและโรคที่เกิดกับข้อต่อ 

  ที่สำคัญ  การรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยทำ 
ธาราบำบัด  ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย  เป็นการ 
รักษาโดยการทำกายภาพบำบัดให้สัตว์ด้วยการให้ 
สัตว์ได้ออกกำลังกาย  ทำให้สามารถช่วยฟื้นฟูระบบ 
ประสาท  กล้ามเน้ือ  ข้อต่อและเส้นเอ็น  มีการบำบัด 
ด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการทำงานของ 
กล้ามเนื้อ  มีการนวดด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์  โดยใช้ 
คลืน่อลัตราซาวดท์ีร่ะดบัความถีเ่หมาะสมเพือ่ลดการ 
อักเสบของกล้ามเนื้อ  เยื่อหุ้มข้อต่อและกระตุ้น 
การหายของเนื้อเยื่อหลังการผ่าตัด

  ตลอดจนมีการตรวจวินิจฉัยด้วยเอกซ์ เรย์  
คอม-พิวเตอร์ซึ่งเป็นการถ่ายภาพทางรังสีเพื่อตรวจ 
ความผิดปกติของระบบประสาทสมองและไขสันหลัง  
โรคในระบบข้อต่อ  มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าของ 
กล้ามเนื้อเพื่อการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระบบ 
กล้ามเนื้อ  เส้นประสาท  และปลายประสาท  
การตรวจวิเคราะห์การเดินด้วยการวัดแรงกดที่เท้า 
เพื่อวัดความสามารถของขาทั้ง  4  ข้าง  ในการ 
รบันำ้หนกัตวัในขณะยนื  เดนิ  หรอืวิง่เพือ่การตรวจ 
วนิจิฉยัโรค  การรกัษาดว้ยเลเซอรเ์พือ่ลดการอกัเสบ 
และกระตุ้นการสมานตัวของเนื้อเยื่อภายหลังการ 
ผ่าตัด 

  มีการรักษาโดยวิธีฝังเข็ม  เป็นการรักษาแบบ 
ทางเลอืกทีน่ำมาปรบัใชเ้พือ่รกัษาอาการบาดเจบ็ของ 
เส้นประสาทและโรคทางระบบประสาทตลอดจนโรค 
ข้อเสื่อม

  มีการออกกำลังบำบัด  เป็นการบำบัดด้วยการ 
ออกกำลงักาย  เชน่  การใชอ้ปุกรณ ์ theraball  หรอื  
balance  board 

๏ ผลสำเร็จ

  การพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลสัตว์ให้ 
มีความทันสมัย  สมบูรณ์  สามารถให้การ 
ตรวจรักษาวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่วยได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  จนมีจำนวนผู้นำสัตว์เข้ามารับ 
การรักษาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  เป็นสิ่งยืนยันถึง 
คุณภาพการบริการที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความ 
เชื่อมั่น  และไว้วางใจ  ดังนั้น  ก้าวต่อไปของ 
การพัฒนาคงไม่เพียงแต่การพัฒนาการให้ 
บริการรักษาสัตว์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  
ยังมีงานวิจัยกับงานบริการทางวิชาการท่ีผลงาน 
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วิจัยต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษา 
สตัวด์ว้ย  เชน่  โครงการหุน่จำลองยางพารา  :  
กา้วใหมหุ่น่ฝกึหดัทางการแพทย ์ เปน็ตน้  และ 
การพัฒนาคลินิกเฉพาะทางเพื่อให้โรงพยาบาล 
สัตว์เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนา 
วิชาการอย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนให้มีการสร้าง 
นวัตกรรมเพื่อการรักษาสัตว์ให้หายป่วย  และ 
ส่งเสริมให้สัตว์มีสุขภาพท่ีดี  สามารถสร้างคน  
สร้างมาตรฐานวิชาชีพ  โดยเฉพาะการบริการ 
รักษาโรคเฉพาะทางของสัตว์  ให้โรงพยาบาล 
สัตว์แห่งนี้เป็นหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ 
และได้รับการยอมรับจากสังคม  ผู้รับบริการ  
วงการสัตวแพทย์ทั้งภายในและต่างประเทศ

 “	สัตว์เลี้ยง...คงไม่ได้มีความหมายเพียงแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยง	
ไวเ้พือ่เอาบญุเทา่นัน้	 แทจ้รงิอาจกลา่วไดว้า่เขาเหลา่นัน้เปน็ทัง้เพือ่น		
เป็นทั้งสมาชิกในครอบครัว	 เพราะเมื่อเรากลับถึงบ้าน	 มีเขามา	
ต้อนรับเพียงเสี้ยววินาทีก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่น	 และมีความสุขขึ้น		
ฤา...ท่านจะปฏิเสธ

	 ดงันัน้	 โรงพยาบาลสตัว	์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ บางเขน		
จึงเป็นความหวังของเราผู้ซึ่งไม่ได้เห็นว่าชีวิตของสัตว์	 เป็นเพียง	
สิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่าแก่การดูแล	”
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 โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มี  
ขนาดใหญ่  มีสัตว์ป่วยที่ประชาชนนำเข้าไปรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก  และเพิ่มมากขึ้นเป็น  6  เท่า 
ในรอบ  10  ปีที่ผ่านมา  (100  รายในปี  พ.ศ.  2543  เป็น  621  รายในปี  พ.ศ  2553)  ส่งผลให้ 
สัตวแพทย์ทุกหน่วยของโรงพยาบาลสัตว์มีภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างมากจนไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็  ทำใหป้ระสบปญัหาในการรกัษาและการใหบ้รกิารทีม่คีวามลา่ชา้  โดยเฉพาะ 
การรักษาสัตว์ท่ีได้รับอุบัติเหตุ  ฉุกเฉิน  หรือมีปัญหาเก่ียวกับโรคเลือด  ซ่ึงมักจะประสบปัญหาการขาดแคลน 
เลือด 

๏ ธนาคารเลือด: Blood Bank

 คำถาม : “ถ้าสุนัขหรือแมวของเราป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตท่ีต้องการ 
เลือดอย่างเร่งด่วน  เช่น  ภาวะโลหิตจาง  พยาธใินเมด็เลอืด  เสยีเลอืด 
จากการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ  หรือลูกสุนัขที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อรุนแรง  
เราจะหาเลือดให้สัตว์เลี้ยงได้ทันท่วงทีจากที่ใด…”
 คำตอบ : “ธนาคารเลือด” 

  แตเ่ดมิปญัหาการขาดแคลนเลอืดเปน็ปญัหาสำคญั  เพราะหากสนุขัมคีวามตอ้งการเลอืด  เจา้ของจะตอ้ง 
จดัการหาสนุขัมาบรจิาคเลอืด  ซึง่อาจเปน็ของเพือ่นบา้น  หรอืจากทีอ่ืน่  และบางครัง้หาสนุขัมาบรจิาคเลอืด 
ไม่ได้ก็ช่วยรักษาไม่ได้  ดังน้ัน  โรงพยาบาลสัตว์  จึงจัดต้ังธนาคารเลือดสำหรับสัตว์เล้ียงข้ึน  ซ่ึงเป็นธนาคาร 
เลอืดสตัวแ์หง่แรกและแหง่เดยีวในเอเซยี  เพือ่ชว่ยชวีติสตัวป์ว่ยทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤตทีต่อ้งการเลอืดอยา่งเรง่ดว่น  
และเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคเลือดสุนัขให้มีเพียงพอต่อความต้องการ  สำหรับช่วยชีวิตสุนัขป่วย  ซึ่งเป็น 
การยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  หน่วยงานธนาคารเลือดของสัตว์เลี้ยง  จะทำหน้าที่จัดเก็บและสำรองเลือดในรูปแบบผลิตภัณฑ์เลือดชนิด 
ต่าง  ๆ  เช่น  เลือดสดและเลือดแช่เย็น  (Whole  blood)  เม็ดเลือดแดงอัดแน่น  (Packed  Red  Cells)  
นำไปใชใ้นกรณโีลหติจางอยา่งรนุแรง  นำ้เลอืด  (Plasma)  นำไปใชใ้นกรณสีตัวท์ีม่ปีญัหาการแขง็ตวัของเลอืด  
โรคเลือดบางชนิด  ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ  หรือกรณีพิเศษอื่น  ๆ  เพื่อนำไปใช้ให้เหมาะสมกับภาวะ 
หรอืความตอ้งการใชเ้ลอืดแตล่ะประเภท  ทัง้ยงัเปน็แหลง่ศกึษาและพฒันาความกา้วหนา้ของการถา่ยเลอืดดว้ย  
โดยสัตว์ที่โรงพยาบาลรับบริจาคเลือดส่วนใหญ่เป็นสุนัขและแมว 

ธนาคารเลือด
Blood  Bank

โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
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 “คุณสมบัติสุนัขและแมวที่จะมาบริจาคเลือดต้องมีสุขภาพดี อายุตั้งแต่ 1-6 ปี สุนัขต้องมี 
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 20 กิโลกรัม ส่วนแมวหนักไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัม การบริจาคเลือดจะไม่ได้ 
รับความเจ็บปวดใด ๆ  โดยจะเก็บเลือดประมาณ 350 มิลลิลิตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-15 นาที  
ขั้นตอนต่าง ๆ คล้ายกับกระบวนการในธนาคารเลือดของคน” 

  กล่าวคือก่อนการบริจาคเลือด สัตวแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น และตรวจคัดกรองโรคท่ีสามารถ 
ติดต่อกันได้ทางเลือด  โดยปกติแล้วควรรับเลือดจากสุนัขที่มีหมู่เลือดที่สามารถเข้ากับหมู่เลือดอื่น  ๆ  ได้ 
ทั้งหมด  ถ้าเปรียบเทียบกันในคนก็คือ  คนหมู่เลือดโอ  เพื่อลดความเสี่ยงปฏิกิริยาทางเคมีของการเข้ากัน 
ไม่ได้ของหมู่เลือดจากการให้เลือด    แต่เนื่องจากไม่สามารถเลือกสุนัขที่มาบริจาคได ้ การรับบริจาคจึงไม่ 
จำกัด เพียงแต่ก่อนการให้เลือดจะต้องมีตรวจการเข้ากันได้ของหมู่เลือดเท่านั้น

  เลือดสัตว์ที่ได้รับบริจาคจะนำไปตรวจโรคก่อนปั่นแยกเม็ดเลือดแดงกับน้ำเลือด  หรือเก็บเลือดสดแช่เย็น  
โดยเลือดสด เลือดแช่เย็น  และเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จะนำไปใช้ในกรณีโรคโลหิตจางรุนแรง การเสียเลือด 
จากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัด  ส่วนน้ำเลือดจะใช้กรณีสัตว์ท่ีมีปัญหาการแข็งตัวของเลือด  โรคเลือดบางชนิด  
ภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ  เป็นต้น
 
  สำหรับขั้นตอนการเก็บรักษา  เลือดจะถูกเก็บไว้ในถุงพลาสติก  ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรค  และ 
เก็บไว้ในตู้เก็บเลือดเช่นเดียวกับธนาคารเลือดของคน  โดยปกติเลือดที่ได้รับบริจาคมีการกำหนดวันหมด 
อายุปรากฏอยู่และทำลายเมื่อหมดอายุ  แต่เนื่องจากความต้องการเลือดยังมีอยู่มาก  เลือดจึงไม่เพียงพอ 
ต่อการรักษาสุนัขป่วย

๏ ความสำคัญและความสำเร็จของการจัดตั้งคลังเลือดสำหรับสัตว์เลี้ยง

  ในปี  พ.ศ.  2552  มีสุนัขป่วยด้วยภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงจากาการเสียเลือด  (Blood  loss  anemia)  
จำนวน  809  ตัว  และได้รับการถ่ายเลือด  โดยภายหลังการรับเลือดไม่มีสุนัขที่เกิดการแพ้เลือด  และ 
พบว่าสุนัข  619  ตัว  พ้นขีดอันตรายจากภาวะโลหิตจาง  คิดเป็นอัตราความสำเร็จาการถ่ายเลือดร้อยละ  
76.5 

  อย่างไรก็ตาม  จากสถิติมีสุนัขที่มาบริจาคเลือดจำนวน  55  ตัว  ในปี  พ.ศ.  2543  และได้เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเน่ืองจนกระท่ังในปี  พ.ศ.  2551  เป็นจำนวน  1,032  แต่ลดลงในปี  พ.ศ.  2552  เหลือ  925  ตัว  
และจากข้อมูลจำนวนสัตว์ป่วยในปี  พ.ศ.  2552  พบว่ามีจำนวนสุนัขป่วยที่ต้องการรับเลือดจากสาเหตุ 
ต่าง  ๆ  กัน  รวมทั้งสิ้น  3,127  ราย  โดยมาจากหน่วยต่าง  ๆ  ตั้งแต่หน่วยผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน  หน่วย 
ฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤติ  ซึ่งธนาคารเลือดสามารถแจกจ่ายเลือดตามคำขอได้เพียง  1,597  ราย  คิดเป็น 
ร้อยละ  51  แสดงให้เห็นว่าปริมาณเลือดสำรองยังมีไม่เพียงพอ  และนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนเลือด 
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  ดังนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเลือดทั้งในปัจจุบันและอนาคต  หน่วยธนาคารเลือด  โรงพยาบาล 
สตัว ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ บางเขน  จงึกำหนดแนวทางการขอรบับรจิาคเลอืดเพิม่ขึน้  โดยการจดัทำ 
โครงการต่าง  ๆ  เช่น  โครงการ  1200  ยูนิต/เก็บเลือดนอกสถานท่ี  ซ่ึงจะมีหน่วยรถรับบริจาคเลือดเคล่ือนท่ี 
ออกไปให้บริการ  โครงการดูแลสุนัขเพื่อเป็นสุนัขบริจาคเลือด  เป็นต้น 

๏ การพัฒนาบุคลากร

  การจัดตั้งธนาคารเลือด  เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ช่วยให้การบริการประสบผลสำเร็จ  สามารถสร้าง 
ความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์ได้เท่านั้น  ประสิทธิภาพและคุณภาพของบุคลากรก็เป็น 
เรื่องสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีธนาคารเลือด  ดังนั้น  โรงพยาบาลสัตว์  จึงได้ปรับปรุงวิธีการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นทีม  มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา  และหาแนวทางแก้ไข 
ทกุวนัจนัทรบ์า่ย  มกีารจดัชัว่โมงการจดัการความรู ้ เชน่  KM  ของผูช้ว่ยฯ  KM  ของนกัวทิยาศาสตร ์ KM  
เรื่องเล่าความประทับใจ  เป็นต้น

 “ 	 การให้บริการรักษาสัตว์	 หรือช่วยชีวิตสัตว์	 หลายคนอาจ	
คิดว่าไม่สำคัญ	 หรือเทียบไม่ได้กับการรักษาและช่วยชีวิตคน	 แต่	
สำหรับคนรักสัตว์แล้ว	 การให้บริการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	
ของโรงพยาบาลสัตว์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 บางเขน	 คือ		
คำตอบที่สร้างความสุขให้แก่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น	 เมื่อ	
ได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่ตนเองรักมีผู้ให้การดูแล	 ช่วยเหลือ	 และรักษา	
ให้มีความปลอดภัย	 เฉกเช่น...	

	 และเชื่อได้ว่าอีกไม่นาน	 ด้วยมาตรฐานการรักษาสัตว์ที่เกิดขึ้นนี้		
จะนำพาให้วงการสัตวแพทย์ไทยได้รับชื่อเสียง	 และเป็นที่ยอมรับใน	
ระดับสากล	”
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  พื้นที่กว่า  9,000  ไร่  ในเขตอำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นที่ตั้งของ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  สถานที่ซึ่งไม่เป็นเพียงแหล่งศึกษาที่สำคัญของเยาวชนทั้งใน 
ดินแดนภาคใต้และท่ัวประเทศไทยเท่าน้ัน  แต่ยังเป็นแหล่งบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา 
ชุมชน  และสังคมด้วย  โดยเฉพาะการสนับสนุน  และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็น 
แหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กที่สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง 
ภายใตก้ารดำเนนิงานของศนูยบ์รรณสารและสือ่การศกึษา  และวสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 
ทีต่อ้งการ  “เปน็แหลง่เรยีนรู ้ เคยีงคูเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ มุง่สูส่งัคมอดุมปญัญา”

๏ จากวิสัยทัศน์ 

  ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่  ไม่มีโปรแกรมท่ีเหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด  
รวมทั้งประสบปัญหาด้านงบประมาณและครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด  ที่ไม่มีความรู้ด้าน 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หรือการจัดการห้องสมุดโดยตรง  ทำให้ 
ขาดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านเทคนิคและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นหน่วยงานที่มี 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการห้องสมุดโดยตรง  เห็นความสำคัญ 
และต้องการช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ 
ห้องสมุดประเภทอ่ืน  ๆ  ท่ีอยู่รายรอบมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัด 
ใกลเ้คยีง  จงึคดิและพฒันาโปรแกรมการบรหิารจดัการหอ้งสมดุเพือ่ใหโ้รงเรยีนนำไปใช ้
ในการดำเนินงานห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พร้อมกับช่วยแนะนำ  ให้คำ 
ปรึกษาและวางแผนในการนำโปรแกรมไปใช้งาน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  และหากมี 
ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบได้ตลอดเวลา  เพื่อแก ้
ปัญหาที่เกิดขึ้น  อีกทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โปรแกรมนี้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้มากที่สุด  และให้ทันกับความก้าวหน้าของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
โปรแกรมการบริหารจัดการ

ห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก (LIS III)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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๏ นวัตกรรม

  LIS  III  :  โปรแกรมการบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็ก  (Library  
Information  System)  เป็นระบบฐานข้อมูลห้องสมุดที่พัฒนามาจาก  Openbiblio  
โดยเน้นการพัฒนาเพื่อให้รองรับกับการใช้งานภาษาไทยและมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ 
เหมาะสมกับห้องสมุดขนาดกลางและเล็ก  โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจาก  LIS  I  
และ  LIS  II  ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ทั้งหมดโดยเฉพาะ 
การจัดทำรายงาน  ซึ่งการพัฒนา  LIS  III  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อเสนอแนะของ 
ห้องสมุดที่ได้ใช้งานโปรแกรม  LIS  I  และ  LIS  II  มาก่อน 

  ระบบจะเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการระบบการจัดเก็บ 
และการให้บริการกับสมาชิกของห้องสมุด  ทำให้การทำงานต่างๆ  ในห้องสมุดรวดเร็ว  
และถูกต้องกว่าการใช้ระบบมือ  เช่น  การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทาง 
บรรณานุกรม  การให้บริการยืมคืน  การจัดทำรายงานเพื่อจัดเก็บสถิติและนำเสนอผู้ที่ 
เกีย่วขอ้ง  เปน็ตน้  และชว่ยใหส้มาชกิหอ้งสมดุไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิาร 
ห้องสมุด  เช่น  การสืบค้นข้อมูลทางบรรณานุกรม  ตรวจสอบประวัติการยืมคืน  หรือ 
จองหนังสือโดยผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด  เป็นต้น

  การออกแบบระบบนั้น  ได้มีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งหมด  5  ชุด 
คำสั่งงาน  ได้แก่ 

1.  ชุดคำสั่งการจัดการระบบ  (Admin  Module)  ใช้สำหรับบริหารจัดการและ 
    การปรับแต่งค่าต่างๆ  ในระบบ 
2.  ชดุคำสัง่ยมืคนื  (Circulation  Module)  ใชส้ำหรบัการบรหิารขอ้มลูสมาชกิ 
    ห้องสมุด 
3.  ชุดคำสั่งวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรม  (Cataloging  Module)  
    สำหรับการจัดการระเบียนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
4.  ชุดคำสั่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์  (OPAC  Module)  ใช้สำหรับสืบค้น 
    ข้อมูลทางบรรณานุกรมของห้องสมุดแบบออนไลน์  ผู้ใช้สามารถสืบค้น 
    ทรัพยากรห้องสมุดได้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
5.  ชุดคำสั่งการจัดทำรายงาน  ใช้สำหรับการจัดเก็บสถิติและการทำรายงาน 
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๏ คุณสมบัติของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ LIS III 

  เป็นระบบที่ออกแบบจากกระบวนงานพื้นฐานของห้องสมุด  ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน  
อีกทั้งมีคู่มือประกอบการใช้งานอย่างละเอียด  เข้าใจง่าย  การติดตั้งระบบไม่ยุ่งยาก  
มีการพัฒนาระบบให้มีลักษณะความเป็นสากลมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง  จึงเหมาะสำหรับ 
ห้องสมุดขนาดกลางและเล็กที่มีข้อจำกัดทางด้าน

  งบประมาณสำหรับการจัดซื้อโปรแกรมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด 
ขนาดเล็ก  ซึ่งปัจจุบันมีราคาค่อนข้างสูง  และการใช้งานยุ่งยาก

  LIS  III  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรม  ยกเว้นค่าครุภัณฑ์และวัสดุที่จำเป็น  
ซึ่งโรงเรียนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง  นอกจากนี้ยังเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่สามารถ 
ทำงานร่วมกันได้หลายคนในเวลาเดียวกัน  โดยไม่มีความซ้ำซ้อนกันในการนำเข้าและ 
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ  ทั้งยังสามารถค้นหารายการทรัพยากรของห้องสมุดด้วยระบบ 
คอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ได้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง  เป็นเครื่องมือค้นหา 
รายการทรัพยากรที่ต้องการ  และยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการ 
ยืม-คืน  และการจองทรัพยากรของตนเองได้ด้วย 



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

8
8

“	 ห้องสมุดโรงเรียนส่วนใหญ	่ โดยเฉพาะโรงเรียนระดับ	
ประถมศึกษาประสบปัญหาด้านงบประมาณและครูที่มี	
ความรู้ด้านบรรณารักษ์โดยตรง

	 โปรแกรมการบริหารจัดการห้องสมุดที่พัฒนาขึ้น	 จึง	
เปรียบได้กับผู้ช่วยที่ทำให้การทำงานมีความสะดวก	 และ	
ง่ายขึ้น	 ที่สำคัญทำให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู	้
ขนาดเล็กที่สามารถช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากร	
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปได	้”

๏ ผลลัพธ์ของการพัฒนา

 LIS  III  สามารถอำนวยความสะดวกในการบรหิารจดัการสำหรบัหอ้งสมดุขนาดเลก็  
ทำให้การบริการสะดวก  และรวดเร็ว  มีความทันสมัย  โดยก่อนที่ห้องสมุดแต่ละแห่ง 
จะนำโปรแกรมไปใช้งานผู้พัฒนาจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การดำเนินงานและ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช”  ให้กับบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดเพื่อเป็นการ 
ปูพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการใช้งานโปรแกรม  และรายละเอียดในการใช้งานโปรแกรม 
และพร้อมปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความชำนาญสามารถนำไปใช้งานได้ 
จริง  รวมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให ้
สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการใชง้านใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  และมกีารตดิตาม  ประเมนิผล 
การใช้งานของโรงเรียนที่ได้นำโปรแกรมดังกล่าวไปใช้อย่างสม่ำเสมอ 

  ปจัจบุนัมหีอ้งสมดุโรงเรยีนในจงัหวดันครศรธีรรมราช  จำนวนมากกวา่  100  โรงเรยีน 
โดยเฉพาะโรงเรียนประจำอำเภอเกือบทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัด 
ใกล้เคียง  เช่น  ตรัง  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  พัทลุง  เป็นต้น  ได้นำโปรแกรม 
ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงาน  และมีแนวโน้มขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ  ในภูมิภาคอื่น 
มากขึ้น
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การดูแลผู้รับโอกาส :  
โครงการอิ่มท้อง  อุ่นใจ

ใกล้โรงเรียน
เทศบาลนครขอนแก่น

“คนขอนแก่น
ไม่ทอดทิ้งกัน”

 “สังคมใด ก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน  
สังคมนั้น ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็น เป็นสุข น่าอยู่”  

  พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เทศบาลนครขอนแก่น  ยึดถือเป็นหลักในการ 
กำหนดและบริหารงานด้านนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  จนกลายเป็นคำพูดติดปากของคนขอนแก่น  
ว่า  “คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”

  เทศบาลนครขอนแกน่ไดด้ำเนนิกจิกรรมโครงการ 
ต่างๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสใน 
มิติต่างๆ  ตลอดจนการสร้างสังคมเอื้ออาทรด้วย 
การพัฒนาจิตสาธารณะการเป็น “ผู้ให้” อย่างมีคุณค่า 
และเป็น “ผู้รับ” อย่างมีศักดิ์ศรี  มิใช่มีเพียงแต่มิติ 
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อมเท่านั้น  แต่ยังมี 
ความเก่ียวข้องกับระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  
เชื่อมโยงสู่การจัดการเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุขในอนาคตได้ 

  จากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 
เทศบาลนครขอนแก่น  จึงมีนโยบายให้จัดทำ  
“โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”  ตามพันธกิจ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม  โดยมี 
วัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ  เพื่อให้ผู้ด้อย 
โอกาสในสังคมได้เข้าถึงบริการสาธารณะครอบคลุม 
และทั่วถึง  เพื่อให้คนขอนแก่นได้เรียนรู้การเป็น 
ผู้ให้อย่างมีคุณค่า  และเป็นผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรี  
ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ความเอื้ออาทร  
การแบ่งปัน  การเอาใจใส่กันและกัน  ตลอดจนการ 
ให้โอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติผู้ด้อยโอกาสในเขต 
เทศบาลนครขอนแก่น  โดยมีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ 
ภายใต้โครงการดังกล่าว  คือ  “กิจกรรมอิ่มท้อง  
อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน”
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๏ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม 
  การให้บริการ

 “กิจกรรมอิ่มท้อง อุ่นใจ ใกล้โรงเรียน”  
จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ในการ 
สร้างสังคมเอ้ืออาทรด้วยการบริการอาหารกลางวันฟรี 
ที่โรงเรียน  เป็นการเปิดห้องเรียนรู้การพัฒนา 
จติสาธารณะของการเปน็  “ผูใ้ห”้  อยา่งมคีณุคา่และ  
“ผู้รับ”  อย่างมีศักดิ์ศรี  โดยในปัจจุบันมีผู้รับโอกาส 
ไปรับบริการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน  จำนวน  
59  คน

  การให้บริการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนจะ 
ดำเนินการโดยผู้บริหารโรงเรียน  มอบหมายให้ 
คุณครูฝ่ายโภชนาการและแม่ครัวประกอบอาหารให้ 
ผูร้บัโอกาสใสป่ิน่โต  1  เถา  (3-4  ชัน้)  ตอ่  1  คน  
ปริมาณเท่ากับราคา  30  บาท  โดยเทศบาลสนับสนุน 
งบประมาณให้โรงเรียน  15  บาท  โรงเรียนสนบัสนนุ 
เพิ่มเติม  15  บาท/คน/มื้อ  ตามจำนวนผู้รับโอกาส 
ท่ีไปรับบริการท่ีโรงเรียน  จัดเตรียมอาหารปิ่นโตให้ 
ผู้รับโอกาสในช่วงก่อนพักกลางวัน  ส่วนใหญ่ 
ผู้รับโอกาสจะรับปิ่นโตกลับไปรับประทานที่บ้าน  
เพราะสามารถจัดเก็บไว้ได้ท้ังวัน  สมาชิกในครอบครัว 
ผู้รับโอกาสบางคน  ต้องออกไปประกอบอาชีพ 
ไม่สามารถรับประทานช่วงกลางวันได้ก็จะจัดเก็บไว้ 
รับประทานในช่วงเย็น  อาหารในปิ่นโต  1  เถา  
ท่ีโรงเรียนจัดให้มากพอท่ีจะสามารถรับประทาน 
ไดห้ลายคนในครอบครวั  ซึง่โรงเรยีนไดจ้ดัทำอาหาร 
ให้มากกว่างบประมาณที่เทศบาลกำหนดให้รายละ  
30  บาท  ซึ่งเป็นที่อิ่มอกอิ่มใจและพึงพอใจของผู้รับ 
โอกาสและครอบครัวเป็นอย่างมาก

 ช่องทางให้บริการ  ถ้าหากผู้รับโอกาสหรือ 
ญาติผู้ใกล้ชิดรายใดมารับที่โรงเรียนไม่ได้  จะมี 
อาสาสมัครของโรงเรียน  เช่น  แม่ครัว  นักการ  
หรือนักเรียนอาสา  นำส่งให้ที่บ้านในช่วงเวลา 
ทีส่ะดวกสำหรบัผูส้ง่ปิน่โตหรอือาสาสมคัรจากชมุชน 
จะใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างส่วนตัว  หรือรถจักรยาน 
ส่วนตัวมารับปิ่นโตอาหารที่ โรงเรียนไปส่งให้ 
ผู้รับโอกาสถึงที่บ้าน

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๏ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อสร้าง  
“ภูมิคุ้มกัน” ในครอบครัว ชุมชน ให้เป็นสังคม 
แห่งความเอื้ออาทร 

  สามารถลดพื้นที่การให้บริการให้ผู้รับโอกาส 
ไดห้ลายทาง  ไม่ว่าจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายใน 
ครอบครัวของผู้รับโอกาส  ซึ่งสามารถประหยัดค่า 
อาหารได้มากกว่า  900  บาทต่อเดือน  ประหยัด 
ค่าเดินทางจากที่ต้องมารับที่ศาลหลักเมืองแห่งเดียว 
ได้ถึง  540  บาทต่อเดือน  ลดระยะเวลาในการ 
เดินทางไปรับอาหารที่โรงเรียนใกล้บ้านได้รวดเร็ว 
ยิง่ขึน้  จากโรงเรยีน  องคก์รอาสาสมคัร  และชมุชน  
มากกว่า  160  คน  เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากจะช่วยแก้ปัญหา 
ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงรุกแล้ว  ยังทำ 
ให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง 
เพิ่มขึ้นอีกด้วย
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 ๏ การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง  
“ผูใ้ห”้ และ “ผูร้บั” เพือ่พฒันาจติสาธารณะ 

  เป็นการสร้างเครือข่าย  “น้ำใจ”  แห่งความ 
เอื้ออาทรระหว่างผู้ให้โอกาสและผู้รับโอกาส  ทำให้  
“ผู้ให้”  มีความเสียสละ  มุ่งมั่นตั้งใจและเต็มใจที่จะ 
ช่วยเหลือให้ผู้รับโอกาสเข้ถึงการบริการภาครัฐมากข้ึน  
ทำให้  “ผู้รับ”  มีกำลังใจมากขึ้น  รู้สึกว่าได้รับการ 
เหลยีวแล  ไมไ่ดถ้กูทอดทิง้โดดเดีย่ว  รวมทัง้  ญาต/ิ 
ผู้ ใกล้ชิดของผู้ รับโอกาสได้รับอานิสงค์ผลบุญ 
ทางอ้อมจากปริมาณอาหารท่ีโรงเรียนจัดให้มากพอ 
รับประทานได้  2-3  คนในครอบครัวและแบ่งปัน 
เพือ่นบา้นใกลช้ดิ  จงึทำใหช้ว่ยแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ย 
ประคับประคองชีวิตผู้รับโอกาสในภาวะวิกฤติได้ 
ในระดับหนึ่ง  แบ่งเบาภาระการเลี้ยงดู  ผู้สูงอายุ/ 
ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียน  ผู้รับโอกาสจึงมี 
กำลังใจและกล้าที่จะออกมามี  ส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง  ๆ  กับสังคมมากขึ้น  รวมทั้ง  เป็นการสานต่อ 
โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  เพื่อแสดงความ 
มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส  การดูแลช่วยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันในสังคม  เรียนรู้และพัฒนาจิตสาธารณะ 
ของการเป็น  “ผู้ให้”  ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ 
ชุมชน/ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ความสุขจาก  “การให้”  จะไม่เกิดขึ้นเลย  ถ้า 
ไม่ไดล้งมือปฏบิัตจิริงดว้ยตวัเองผา่นกจิกรรมตา่ง  ๆ  
ที่เทศบาลดำเนินการ  สิ่งที่ได้รับจากการให้ผ่าน 
กิจกรรมเหล่านี้  จะหล่อหลอมเป็นบทเรียนและ 
สอนให้เรารู้ถึงคุณค่าของ  ทุกชีวิตที่อยู่ร่วมกัน 
อย่างเอื้ออาทร  การให้ความสุขกับคนอื่น  และเมื่อ 
เห็นเขาเป็นสุข  ตัวเราก็เป็นสุขด้วย

  กิจกรรมและความสุขเหล่าน้ีเกิดข้ึนคร้ังแล้วคร้ังเล่า 
ใน  “นครขอนแก่น”  การให้อาหาร  สิ่งของ  เงิน  
หรือการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อผู้ด้อยโอกาส  
จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์ใหญ่  แต่เป็นเพียงการส่งผ่าน 
การฝกึฝน  การเรยีนรูร้ว่มกนั  การหลอ่หลอมจติใจ  
ที่เอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง

“	 ความสุขเหล่านี้	 เราสามารถ	
สมัผสัได	้ ...	 แต	่ ...	 ตอ้งลงมอื	
สัมผัสด้วยตนเอง	 แล้วจะรู้ว่า	
มีความสุขอย่างไร	 ?	

	 ขอขอบคุณ	 ...	 ผู้รับโอกาส	
และผู้ ให้ โอกาสทุกท่าน	 ที่ เปิด	
พื้นที่ห้องเรียนรู้การเป็น	 “ผู้ให้”		
ทำให้นครขอนแก่นเป็นสังคมที่	
เอื้ออาทร	 สันติสุข	 และน่าอยู่		
ในวันนี้	”
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 เทศบาลนครพิษณุโลก  ได้ให้ความสำคัญของ 
การให้การศึกษาของประชาชนทุกเพศทุกวัย  
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาให้ได้รับความรู้นำไปพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ  
ให้เกิดการรักการเรียนรู้  จึงได้มีการบริหารจัดการ 
หอสมุดประชาชน  โดยจัดกิจกรรมหลากหลายตาม 
ความสนใจและพอใจ  และมุ่งมั่นที่จะสนองตอบ 
ความต้องการของประชาชน  รวมท้ัง  การจัดกิจกรรม 
บริการที่มุ่งเน้นการรักษ์ถิ่นฐาน  รักท้องถิ่น  เรียนรู้ 
ความเป็นตัวตนของตนเองพัฒนาความรู้ใหม่  โดย 
ไม่ท้ิงรากฐานตัวตนของตนเอง  เสริมสร้างบรรยากาศ 
ของการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ปลอดภัย  การบริการ 
รูปแบบใหม่ยึดประชาชนผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง  
ผ่านกระบวนการคิดค้น  วางแผน  ออกแบบ  และ 
การบริการทุกรายละเอียด  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ทีห่ลากหลาย  โดยเนน้การบรกิารประชาชน  3  วยั  
ได้แก่  เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  เป็นสถานที่ให้ 
ความสุข  พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัย

  แต่เดิมห้องสมุดเปิดบริการในเวลา  10.00–18.00  น.  
และปิดบริการวันนักขัตฤกษ์  และวันหยุดชดเชย 
ของทางราชการ  โดยมกีารจดับรกิารเหมอืนหอ้งสมดุ 
อื่นทั่วไป  ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวันมี 
ไม่มากนัก  ไม่มีสิ่งดึงดูดความสนใจของเด็กและ 
เยาวชน  ให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ขึ้น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา 

“การให้บริการห้องสมุดเทศบาล :  
อุทยานการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
(Lifestyle Library Complete)”

เทศบาลนครพิษณุโลก

“ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ ”
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ของเทศบาลนครพิษณุโลก  จึงได้ดำเนินการพัฒนา 
ปรับปรุงห้องสมุดเทศบาลให้มีภาพลักษณ์ใหม่  
ทันสมัย  เสมือนเป็นอุทยานการเรียนรู้ของเด็กและ 
เยาวชน

  ห้องสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก  มุ่งที่จะส่งเสริม 
สนับสนุนเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ให้มีการ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยการจัดกิจกรรมเสริม 
การเรียนรู้  ที่เน้นการปลูกฝัง  และส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน  การแสวงหาความรู้ด้วยทักษะหลากหลายทาง  
ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

๏ แนวทางการพัฒนานวัตกรรม
  การให้บริการ

 ๏ ภาพลักษณ์ทันสมัย  ห้องสมุดเทศบาล 
นครพิษณุโลกได้ทำการปรับปรุงสถานที่ให้บริการ 
แตกต่างจากห้องสมุดรูปแบบเดิม  จัดสรรพื้นที่ 
ใชส้อยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  
เน้นการใช้สอยพื้นที่อย่างคุ้มค่า  มีการออกแบบการ 
ใช้พื้นที่  รวมถึงการใช้สีสัน  การใช้ครุภัณฑ์ภายใน  
การสร้างบรรยากาศภายในด้วยเสียงเพลง  การใช้ 
แสงสว่างสร้างความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง  การจัด 
ห้องบริการเป็นโซนนิ่งต่าง  ๆ  เช่น  ห้องนี้ใช้เสียง 
ได้เล็กน้อย  ห้องนี้ เงียบกริบ  ห้องนี้ใช้เสียงได้  
มีการจัดพื้นที่ให้แตกต่างจากห้องสมุดเดิม  ๆ  คือ 
มุมคอมพิวเตอร์  มุมอักษรเบลล์  มุมเอกเขนก  
ห้องสมุดในสวน  ห้องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
เปิดบริการห้องสมุดในสวน  ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ 
สำหรับประชาชนที่ต้องการธรรมชาติพื้นที่สีเขียว  
จัดเป็นที่พบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
จัดกิจกรรมกลุ่ม  การเรียนงานฝีมือ  การสนทนาธรรม  
เป็นต้น

 ๏ ขยายการบริการ  ขยายวัน  เวลาการ 
ให้บริการ  โดยเปิดบริการทุกวัน  ไม่เว้นแม้แต่ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  วันหยุดชดเชยของทางราชการ  
ขยายเวลาการให้บริการเป็น  09.00  -  20.00  น.  
และมกีารขยายงานบรกิาร  โดยจดักจิกรรมคาราวาน 
จักรยานเพ่ือการเรียนรู้นอกสถานท่ี  ทุกวันเสาร์แรก 
ของเดอืน  นอกจากนัน้  ยงัมกีจิกรรมโดยเชญิสำนกั 
ช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  มาจัดนิทรรศการและ 
สอนถา่ยทอดศลิปวทิยา  รวมทัง้  ไดเ้ชญินกัวชิาการ 
กลุ่มสหกรณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาให้ความรู้และจัด 
นิทรรศการแลกเปลี่ยนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และธรรมชาติเป็นเวลา  10  วัน  ซึ่งประชาชนให้ 
ความสนใจเป็นอย่างมาก
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 ๏ เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  เพ่ิมช่องทาง 
การสือ่สารโดยมกีจิกรรมกบัผูร้บับรกิารสำหรบัวยัรุน่  
ผู้ สู ง วั ยและวัยทำงาน  ผู้ ใหญ่และครอบครั ว  
มีช่องทางการเสนอแนะข้อคิดเห็น  ติ  ชม  และ 
การบอกกล่าวถึงข้อปรับปรุงสำหรับการบริการต่าง  ๆ  
ทำให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริการดีขึ้น 
ตามลำดับ  รวมทั้ง  ยังให้ความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการเพิ่มช่องทางการสมัครสมาชิก  โดยสามารถ 
สมัครสมาชิกทางอินเทอร์เน็ตได้  เพิ่มช่องทาง 
การสือ่สารในการสบืคน้หนงัสอืและการจองผา่นทาง 
อินเทอร์เน็ต  มีการบริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  
จำนวน  10  เครื่อง  โดยให้ยืมได้คนละ  7  วัน

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  ผลท่ีได้รับจากการบริการท้ังเชิงรุกและรับ  การ 
สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นห้องสมุดประชาชน 
ทีท่นัสมยัทำใหผู้ร้บับรกิารมทีศันคตใินการรบับรกิาร 
ของห้องสมุดในทางที่ดีขึ้น  เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  
นกัศกึษา  ผูป้กครอง  ประชาชน  ใหค้วามสนใจและ 
ให้ความไว้วางใจมารับบริการ  ซึ่งเห็นได้จากสถิติ 
รายงานการผลการดำเนินงานประจำเดือน  จำนวน 
ผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้นมากในวันทำงานปกติถึง  
500-600  คน  และมากเป็นพิเศษในวันเสาร์และ 
อาทิตย์ถึง  1,000  คน  รวมถึง  มารับบริการซ้ำ 
เพิ่มขึ้น  2  –  3  ครั้งต่อเดือน

 “ 	 มุ่ งมั่ นบริการ	 พัฒนา	
คุณภาพงาน	 เพื่อให้สมกับเป็น	
แหล่ ง เรี ยนรู้ 	 P h i t s anu l o k		
Education	 Park	 ความภาคภูมิใจ	
ของคนเมืองพิษณุโลก	”
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รางวัล
ภาพรวมกระบวนงาน
รางวัล
ภาพรวมกระบวนงาน
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  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  (ส.ป.ก.)  มีหน้าที่จัดสรรที่ดินและปฏิรูปเพื่อการเกษตร  
ซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้รับบริการค่อนข้างสูง  เนื่องจากมีระเบียบ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานกำหนดไว้  
มีการพิจารณากลั่นกรองหลายระดับ  เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรให้ 
เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  การออกหนังสืออนุญาตฯ  ให้เกษตรกร 

  ปจัจบุนั  มผีูม้ารบับรกิารจำนวนมากถงึ  2,648  รายตอ่ป ี แตเ่นือ่งจากมเีจา้หนา้ทีด่ำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยตรง  เฉลี่ยจังหวัดละ  7  ราย  ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเกษตรกรในการใช้สิทธิแห่งหนังสือ 
อนญุาตฯ  ซึง่เปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชพีโดยเรว็  ส.ป.ก.  จงึจำเปน็อยา่งยิง่ในการปรบัเปลีย่นวธิกีาร 
ปฏิบัติงาน  เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้สามารถตอบสนองเกษตรกรผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนใช้ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 ๏ การปรับโครงสร้างการทำงาน  เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงาน  ได้จัดตั้งสำนักงานจัดรูปที่ดิน  
เพ่ือทำหน้าท่ีรับผิดชอบในงานจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรท้ังหมด  กำหนดให้มีการจัดทำแผนงาน  โดยให้ผู้ปฏิบัติ 
มสีว่นรว่มในการวางแผน  กำหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ถงึการมอบหนงัสอือนญุาตฯ  มกีารกำหนดผูร้บัผดิชอบ 
และดำเนินการประสานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงาน

 ๏ การปรบัเปลีย่นวธิกีารทำงาน โดยปรบัขัน้ตอนการทำงานทีส่ามารถดำเนนิการรว่มกนัในระยะเวลา 
เดียวกันได้  โดยใช้บุคลากรลดลงเข้าปฏิบัติงานพร้อมกันเป็นทีมงานเดียวกัน  รวม  3  ขั้นตอนเดิม  คือ  
การยื่นสิทธิ  การรังวัด  และการสอบสวนสิทธิ  ซึ่งเคยเป็นขั้นตอนที่ต้องรอคอยการดำเนินการตามลำดับ  
สำนักงานจัดรูปที่ดินได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนให้ทั้ง  3  ขั้นตอนสามารถทำคู่ขนานไปพร้อมกันได้  โดยเมื่อ 
เกษตรกรมายื่นสิทธิ  เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ  และจะนัดวันเพื่อเข้าไปรังวัดที่ดิน  และ 
ทำการสอบสวนสิทธิในวันที่มายื่นสิทธิเลย 

“การคัดเลือกเกษตรกร 
ให้เข้าทำประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



9
7

  รวมทั้ง  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร  เนื่องจากมีภาระการทำงานอยู่กลางแจ้ง  
ไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อราชการ  ส.ป.ก.  ได้จัดให้มีการออกบริการเคลื่อนที่  (mobile  service)  
ในการไปรับคำร้องเพื่อขอยื่นสิทธิของเกษตรกรในพื้นที่ต่าง  ๆ  เป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย
  จากการปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการทำงานดงักลา่วนัน้  จงึทำใหร้ะยะเวลาการทำงานลดลงไดก้วา่รอ้ยละ  50  
จากเดิม  270  วัน  เหลือเพียง  135  วัน  ส่งผลให้  ส.ป.ก.  สามารถให้เอกสารสิทธิเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น 
ตามเป้าหมาย

 ๏ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ไดแ้ก ่ ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ (GIS)  เพือ่ใชใ้นการจดัรปูทีด่นิ  (LIS:  Land  Information  System)  
ในการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินได้นำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพออร์โธสี  แผนที่  1:4,000  และ 
โปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลได้ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้  และใช้ในการออก 
เอกสารถือสิทธิ์  ทำให้การรังวัดมีความชัดเจน  ถูกต้อง  และรวดเร็วขึ้น 

๏ ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  ส.ป.ก.  ได้ดำเนินการประเมินผลและสามารถคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
จนถึงผู้ที่จะได้รับหนังสืออนุญาตฯ  ด้วยการกระจายไปตามจำนวนพื้นที่ทั้งหมด  69  จังหวัด  โดยพบว่า 
ความพึงพอใจผู้ได้รับหนังสืออนุญาตฯ  มีความพึงพอใจถึงร้อยละ  85  ขึ้นไป  ทั้งในประเด็นคุณภาพ 
การให้บริการและความเชื่อมั่น  โดยสิ่งที่ผู้รับบริการพึงพอใจ  คือ  การให้บริการและความเป็นกันเองของ 
เจ้าหน้าที่  และการให้บริการที่มีความรวดเร็ว

“	งานจัดรูปที่ดิน
เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเกษตรกรเป็นสำคัญ

ส.ป.ก.	 มีความตั้งใจจริง	 และมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ไขปัญหา
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

สร้างมูลค่าที่ทำกิน	 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	”
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  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  มีอำนาจหน้าที่ในการ 
รับจดทะเบียนจัดตั้ ง  เปลี่ยนแปลง  และเลิก 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  บริษัทจำกัด  บริษัทมหาชนจำกัด  
กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  การรับ 
งบการเงิน  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ที่กฎหมาย 
กำหนดให้ห้างหุ้นส่วน  บริษัทกิจการร่วมค้า  และ 
นติบิคุคลตา่งประเทศ  ตอ้งสง่ตอ่กรมเปน็ประจำทกุป ี 
และเอกสารทั้งหลายที่กรมจดทะเบียนอนุญาตหรือ 
รับไว้  ถือได้ว่าเป็นเอกสารมหาชนที่บุคคลทุกคน 
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นหรือไม่ก็ตาม  มีสิทธิ 
ที่จะใช้บริการข้อมูลโดยขอให้นายทะเบียนออก 
หนังสือรับรอง  สำเนาเอกสาร  และถ่ายเอกสาร 
ทะเบียนนิติบุคคล  งบการเงิน  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้น  ได้ตลอดเวลาเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียม 
ตามกฎหมาย

  จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าว  เอกสารที่มีการ 
จดทะเบียนหรือรับไว้ตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2455  กรม 
จะต้องเก็บรักษาต้นฉบับไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอ 
ใช้สิทธิ  โดยไม่มีอำนาจทำลายเอกสารได้  หากนับ 
เฉพาะเอกสารการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนบริษัท 

“การให้บริการหนังสือรับรอง  
สำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสาร

ผ่านระบบ e-Service”
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“ ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา

ขอรับบริการผ่านระบบ e-Service ”

จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม  2553  มีจำนวนกว่า  
960,710  ราย  โดยนติบิคุคลทีม่กีารดำเนนินติกิรรม 
อย่างต่อเนื่อง  ไม่น้อยกว่า  550,000  ราย  และ 
ในแต่ละปีจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่  
เฉลีย่ไมน่อ้ยกวา่  42,000  ราย  จากปรมิาณจำนวน 
นติบิคุคลทีเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  สง่ผลใหง้านบรกิาร 
ข้อมูลหนังสือรับรองสำเนาเอกสาร  และถ่ายเอกสาร 
ทะเบียนนิติบุคคล  งบการเงิน  และบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้น  เพื่อการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมาก  
โดยในปี  พ.ศ.  2552  มีผู้ขอหนังสือรับรอง  
สำเนาเอกสาร  และถ่ายเอกสารทะเบียนนิติบุคคล  
งบการเงิน  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  จำนวนกว่า  
2  ล้านฉบับ  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ทุกปี  โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ  
10  -  15  ต่อปี

  ในการให้บริการ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ 
จัดตั้งสำนักงานรองรับการให้บริการข้อมูลธุรกิจไว้  
3  แห่งหลัก  ๆ  คือ  (1)  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
บางกระสอ  จังหวัดนนทบุรี  (2)  สำนักงานพัฒนา 
ธุรกิจการค้า  5  เขต  ในกรุงเทพมหานคร  และ  
(3)  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  75  จังหวัด  
ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง  ยกเว้นจังหวัดสงขลา 
ที่ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่  แต่จากการให้บริการ 
ระบบเดิมผู้ขอรับบริการต้องใช้ระยะเวลาเดินทาง 
และดำเนินการยื่นเรื่องรอรับเอกสารไม่น้อยกว่า  
3  ชั่วโมง  ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและเกิด 
ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ  อีกทั้งปริมาณงานของ 
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เจ้าหน้าที่บริการหน้าเคาน์เตอร์มีปริมาณมาก  
ทำให้ต้องมีการรอคิวและระยะเวลาการให้บริการ 
แต่ละราย  ทำให้ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวก  
และมีความไม่พึงพอใจ  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ เกิด 
ความเครียดในการปฏิบัติงาน  และลดประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการ

๏ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “การให้บริการผ่านระบบ e-Service”  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ได้พัฒนาระบบ  e-Service  ในการให้บริการขอหนังสือรับรอง  สำเนา 
เอกสาร  และถ่ายเอกสาร  โดยผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ทาง 
เว็บไซต์  www.dbd.goth  โดยดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการ  
ดังนี้

•  เลือกการขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนาขอถ่ายเอกสาร  (ตรวจค้นเอกสาร)  จากหัวข้อบริการ 
   ทางอินเทอร์เน็ต
•  สมัครสมาชิกโดยกำหนดรหัสผ่าน  (Password)  ได้เอง  กรณีเคยสมัครสมาชิกแล้วใช้  
   Username  และ  Password  เดิมได้
•  เลือกรายการเอกสารที่ต้องการจากระบบ
•  เลือกจังหวัดที่ต้องการให้จัดส่งเอกสาร
•  เลือกช่องทางในการขอรับเอกสาร  ด้วยตนเอง  (Walk-in)  ทางไปรษณีย์  (EMS)  หรือ 
   พนักงานจัดส่ง  (Delivery)  ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ  นนทบุรี  สมุทรปราการ  และปทุมธานี 
•  เลือกวิธีการชำระค่าบริการทาง  (1)  Counter  (2)  ATM  (3)  Internet  Banking  โดยผ่าน 
   ธนาคารกรุงไทย

  ในปัจจุบัน  การให้บริการผ่านระบบ  e-Service  ดำเนินการให้บริการ  ณ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(นนทบุรี)    และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า  5  เขต  ตลอดจนสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  
19  จังหวัด    (จำนวน  19  แห่ง)  ในภูมิภาค  ซึ่งในอนาคตจะทำการขยายหน่วยบริการ  e-Service  ไปสู่ 
ส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศครบ  75  จังหวัด  และมีการขยายหน่วยบริการที่มิใช่หน่วยงานของกรม  
เช่น    ธนาคารพาณิชย์  รวมทั้ง  มีการนำไปขยายสู่การบริการยื่นเอกสารของภาคธุรกิจ  เช่น  การรับ 
งบการเงินประจำปี  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ทางอินเทอร์เน็ตต่อไป

 “การปรับปรุงภาพลักษณ์” เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตอบสนองการเป็นองค์กรที่ทันสมัย  
นอกจากการปรับปรุงการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยผ่านระบบ  e-Service  แล้ว  ยังได้มี 
การปรับปรุงศูนย์ให้บริการมีความทันสมัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ  โดยทุกศูนย์บริการ 
มีภาพลักษณ์และการให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน  การให้บริการยึดผลสำเร็จของงานด้วยการให้บริการ 
ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  ตามค่านิยมในการทำงานของกรม  คือ  “ยิ้มแย้ม  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ”
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๏ ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพ
  การให้บริการ

  การเพิ่มช่องทางการให้บริการในการขอหนังสือ 
รับรอง  สำเนาเอกสาร  และถ่ายเอกสารทะเบียน 
นิติบุคคล  งบการเงิน  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (e-Service)  ทำให้ผู้รับ 
บริการไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานของกรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้า  เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ของผู้รับบริการ  และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ 
บรกิารเพิม่ขึน้  รวมทัง้  การนำเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ  เป็นการปรับเปลี่ยน 
จากระบบ  Manual  มาเป็นระบบ  Paperless  
ทำให้การเก็บข้อมูลถูกต้อง  สะดวกในการค้นหา  
และยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อน 
มากยิ่งขึ้น

“	ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ		
e-Service	 ไม่ เพียงแต่สะดวก		
คล่องตัว	 ประหยัดเวลา	 ค่าใช้จ่าย	
ของผู้รับบริการ	 เท่านั้น

	 แต่ยัง เพิ่มขีดความสามารถ	
ใ นก า ร แข่ ง ขั นของธุ ร กิ จ ไ ด้ 	
ในอีกทางหนึ่งด้วย	”
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รางวัล
กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง
หลายส่วนราชการ

รางวัล
กระบวนงานที่มีความเชื่อมโยง
หลายส่วนราชการ
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  การเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์  เป็นวิธี 
พัฒนาที่ดินโดยภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งลักษณะ 
การดำเนินการเป็นการบังคับซ้ือท่ีดินจากเจ้าของท่ีดิน 
ตามราคาตลาด  ราคาประเมิน  เพื่อนำมาพัฒนา 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  หรือการอันจำเป็น 
ในการป้องกันประเทศ  หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ หรอืเพือ่การผงัเมอืง  หรอืเพือ่การพฒันา 
การเกษตร  หรือการอุตสาหกรรม  หรือเพื่อการ 
ปฏิรูปที่ดิน  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น 

  แม้ว่ารัฐจะมีอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.  2530 และประกาศ  
ร.ส.ช.  ฉบับท่ี  44  (พ.ศ  2534)  ในการดำเนินการ 
เวนคืนท่ีดิน  แต่ในทางปฏิบัติจะเลือกใช้วิธี  เฉพาะกรณี 
ที่จำเป็นเท่านั้น  เช่น  การก่อสร้างทางพิเศษของ 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เป็นต้น  โดยภายหลัง 
การสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรมแล้วจะดำเนินการ 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินซ่ึงมีข้ันตอนการดำเนินการเร่ิมต้ังแต่ 
ประกาศพระราชกฤษฎกีากำหนดเขตสำรวจเพือ่ทีจ่ะ 
เวนคืน  เจ้าหน้าท่ีเข้าดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์  
กำหนดราคาเวนคืนโดยคณะกรรมการกำหนดราคา 
ซ่ึงเป็นผู้แทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ประกาศราคา 
ค่าทดแทน  ออกหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินมาติดต่อ 
ทำสัญญาซ้ือขาย  แต่หากไม่ตกลงทำสัญญาเจ้าหน้าท่ี 
จะดำเนินการวางเงินค่าทดแทน  จ่ายเงินค่าทดแทน  
การอุทธรณ์ขอเพ่ิมราคาค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย  ฟ้องคดีต่อศาลภายใน  1  ปี  

การจ่ายเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์

ที่ถูกเวนคืน
กรมทางหลวงชนบท

ในกรณีที่ผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี  
จ่ายเงินค่าทดแทนและเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์  
ขนย้ายร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์โดยรัฐหรือผู้ถูกเวนคืน  
และตราพระราชบัญญัติเวนคืนฯ  เพื่อให้กรรมสิทธิ์ 
อสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ

  จากกระบวนการเวนคืนท่ีดินข้างต้น  การดำเนินการ 
เวนคืนที่ดินมักมีปัญหาทั้งความล่าช้าจากขั้นตอน 
ท่ีมีจำนวนมาก  การท่ีเจ้าของท่ีดินไม่พอใจค่าตอบแทน  
ความไม่เป็นธรรมที่ผู้ถูกเวนคืนต้องโยกย้าย  และ 
การจ่ายค่าทดแทนซ่ึงปรากฏเป็นคดีท่ีฟ้องศาลปกครอง 
มากที่สุดประเภทหนึ่ ง  เนื่ องจากการเวนคืน 
อสังหาริมทรัพย์แต่ละโครงการมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน 
ไม่น้อยกว่า  100  ราย  ที่ได้รับผลกระทบด้าน 
ทรัพย์สิน  ด้านความเป็นอยู่  และด้านจิตใจ  อีกทั้ง  
กฎหมายการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ตรามาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  20  ปี  บทบัญญัติบางมาตราจึง 
ไม่ทันสมัยทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  เช่น  
มาตรา  11  กำหนดว่าในกรณีท่ีมีการตกลงทำสัญญา 
ซื้อขายให้เจ้าหน้าที่เวนคืนจ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมด 
ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ภายใน  120  วันนับแต่ 
วนัทำสญัญาซือ้ขาย  ปญัหาทีเ่กดิขึน้  คอื  เจา้หนา้ที ่
ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งหมดได้ภายใน  
120  วัน  เนื่องจากที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนจะต้องมี 
การรังวัด  และแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน  
มาตรา  33  กำหนดว่าในกรณีเจ้าหน้าที่เวนคืน 
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๏ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนางาน

  กรมทางหลวงชนบท  ให้ความสำคัญกับทุกปัญหาท่ีทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจ  โดยเฉพาะการจ่ายค่าทดแทน  
ผู้บริหารระดับสูง  จึงมีนโยบายเกี่ยวกับการเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง 
ด้วยความเป็นธรรม  โดยต้องจ่ายเงินค่าทดแทนในราคาที่เหมาะสม  เป็นปัจจุบัน  และด้วยความรวดเร็ว  
แต่กระบวนการพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายค่าทดแทนแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หลายหน่วยงาน  ได้แก่ 

1.  สำนักงบประมาณ  จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.  กรมบัญชีกลาง  อนุมัติการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน
3.  กรมที่ดิน    รับคำขอพร้อมรังวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
        และจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
4.  ธนาคารออมสิน  วางทรัพย์โดยนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร
5.  สำนักงานบังคับคดี  อายัดเงินค่าทดแทนของลูกหนี้
6.  ธนาคารพาณิชย์  ที่ดินและอาคารที่รับจำนองถูกเวนคืน

  ซึง่การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะหนว่ยแตเ่ดมิจะดำเนนิการตามหนา้ทีท่ีก่ฎหมายกำหนด  การตดิตอ่ 
ตอ้งมหีนงัสอืเพยีงอยา่งเดยีว  ขาดการประสานงานดว้ยวาจา  หรอืทางโทรศพัท ์ บคุลากรดา้นกฎหมายและ 
ด้านการเงิน  มีจำนวนน้อยไม่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับ  บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 
เทคโนโลยีชั้นสูงไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานได้  ขาดความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดหา 
พสัดคุรภุณัฑใ์หท้นักบัเทคโนโลย ี รวมทัง้งบประมาณดา้นจดักรรมสทิธิท์ีด่นิไมไ่ดร้บัมาภายในปเีดยีว  ทำให ้
ไมส่ามารถจา่ยเงนิคา่ทดแทนใหแ้กเ่จา้ของกรรมสทิธิพ์รอ้มกนัไดท้ัง้โครงการ  การปฏบิตังิานจงึมคีวามลา่ชา้  
โดยใช้เวลาดำเนินการมากกว่า  79  วัน

ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินได้ทั้งหมดภายใน  
120  วัน  นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย  รัฐจะต้อง 
เสียดอกเบี้ยให้แก่ เจ้ าของกรรมสิทธิ์ประเภท 
เงินฝากประจำสูงสุดของธนาคารออมสิน  ดังนั้น  
หากหน่วยงานเวนคืนไม่หาวิธีแก้ไขในกรณีดังกล่าว  
จะเป็นการสร้างภาระให้แก่รัฐที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เพิ่มขึ้น  เป็นต้น
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  สำนักกฎหมาย  ของกรมทางหลวงชนบท  ซ่ึงมีหน้าท่ีในการจัดทำสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืน  
ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานในการเวนคืนที่ดิน  ประกอบกับผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน 
การปรับปรุงงาน  จึงได้ดำเนินการทำความตกลงกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายการคลัง  เช่น  
กรมบัญชีกลางที่พิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน  หรือกรมที่ดินที่มีอำนาจตามกฎหมายที่ดินในการแก้ไขหลักฐาน 
ทางทะเบียน  เป็นต้น  ให้พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเวนคืน 
ที่ดินให้เร็วขึ้น  รวมทั้งปรับวิธีการทำงานเป็นแบบประสานงานเป็นการภายในทางโทรศัพท์แทนการแจ้ง 
โดยหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น  และอย่างสม่ำเสมอ  บรรจุแต่งตั้ง  บุคลากรด้านกฎหมาย 
และด้านการเงินให้เพียงพอกับปริมาณงาน  จัดอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญ  วางแผนหรือเตรียมการตั้งงบประมาณ 
การจัดการกรรมสิทธิ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  6  เดือน  โดยคำแนะนำจากสำนักงบประมาณ  ซึ่งสามารถ 
ลดขั้นตอนและระยะเวลาเบิกจ่ายลงจาก  79  วัน  เหลือ  25  วัน  ทำให้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ 
ผู้ถูกเวนคืนได้ทันเวลา  และเกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของส่วนราชการจนมีผลให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ 
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมีการอุทธรณ์ค่าทดแทนเพิ่มต่อรัฐมนตรีน้อยลง  จากเดิมประมาณ  50  %  
ปัจจุบันประมาณ  10  %  สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในปีงบประมาณตามแผนงานที่วางไว้  ที่สำคัญ 
เจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้ความร่วมมือดีทุกขั้นตอนของการเวนคืน  และได้ทำการ 
รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายทำให้กรมทางหลวงชนบท 
สามารถตั้งงบประมาณก่อสร้างได้ในปีถัดไป
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  ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง  ที่นักธุรกิจจำนวนมากสนใจเข้ามา 
ลงทุน  ซึ่งมีรูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศ  3  รูปแบบ  ได้แก่  
กิจการเจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน  และบริษัทจำกัด  รูปแบบ 
ที่นักลงทุนต่างชาตินิยมมากที่สุดคือ  บริษัทจำกัด 

  บริษัทจำกัดต้องมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย  3  คน  ขั้นตอนการ 
จัดตั้งธุรกิจโดยทั่วไปต้องยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
จัดประชุมจัดต้ังบริษัท  จดทะเบียนบริษัท  และย่ืนขอทำบัตรประจำตัว 
ผู้ เสียภาษีอากรของบริษัท  นอกจากนี้  บริษัทต้องปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนทางบัญชีที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ประมวลรัษฎากร  และพระราชบัญญัติการบัญชี  บริษัทต้องทำงบการเงิน 
ปีละครั้งและยื่นต่อกรมสรรพากร  และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
บรษิทัจะตอ้งหกัภาษเีงนิได ้ ณ  ทีจ่า่ยจากเงนิเดอืนของลกูจา้งประจำ 
ทุกคนด้วย  โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม  32  วัน  และมีค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินการประมาณ  6,300  บาท

  ด้วยกระบวนการจัดตั้งธุรกิจที่มีหลายขั้นตอน  และมีหน่วยงาน 
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน  ทำให้การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจมีความ 
ยุ่งยากซับซ้อน  ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวก  ส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจของนักธุรกิจในการลงทุน  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย 
ทางเศรษฐกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนของ 
ประเทศ  ด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและการสร้าง 
ความเชื่อมั่นด้านการลงทุน  ดังนั้น  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ 
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กรมสรรพากร และ 
สำนักงานประกันสังคม  ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง 
ขอ้มลูการเริม่ตน้ธรุกจิสูห่นว่ยงานพนัธมติร  (e-Starting  Business)  
เพื่อปรับปรุงระบบและวิธีการทำงานให้สามารถอำนวยความสะดวก 
ให้แก่นักลงทุนรายใหม่ 

การจัดตั้งธุรกิจ
(e-Starting  Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

e-Starting Business 

เชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ

กระตุ้นการลงทุน
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 แผนการดำเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 ๏ การดำเนินการในระยะที่ 1  การบริการ  ณ  จุดเดียวกัน  (Single  Point)

  การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร  (e-Starting  Business)  
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการให้บริการของรัฐ  ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้โดยง่าย  ลดขั้นตอน  ระยะเวลา  
และค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็นของผู้ประกอบธุรกิจ  รวมท้ัง  ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
ซึง่ไดม้กีารจดัใหม้พีธิลีงนามบนัทกึขอ้ตกลง  (MOU)  วา่ดว้ยความรว่มมอืในการพฒันาระบบเชือ่มโยงขอ้มลู 
การเริ่มต้นธุรกิจ  (e-Starting  Business)  ระหว่าง  3  หน่วยงาน  คือ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กรมสรรพากร  และสำนกังานประกนัสงัคม    โดยแยกการดำเนนิการออกเปน็  2  ระยะ  ไดแ้ก ่ ระยะที ่ 1  
เป็นการให้บริการ  ณ  จุดเดียวกัน  (Single  Point)  ผู้ประกอบธุรกิจ  สามารถยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง 
นิติบุคคล  ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  และขอเลขที่บัญชีนายจ้างได้  ณ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานทั่วประเทศสามารถให้บริการ  Single  Point  ได้แล้ว  ระยะที่  2  กำหนดให้ใช้ 
แบบฟอร์มร่วมกัน  (Single  Form)  และใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน  (Single  Document)  ระหว่าง 
หน่วยงาน  นอกจากนี้  การดำเนินโครงการดังกล่าว  มีเป้าประสงค์ที่จะกำหนดให้ใช้เลขทะเบียนเดียวกัน  
(Single  Number)  และการใชฐ้านขอ้มลูเดยีวกนั  (Single  Window)  ระหวา่งหนว่ยงาน  เพือ่ใชป้ระโยชน์ 
ในการอ้างอิงข้อมูลทางทะเบียน  และง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจ 

มีขั้นตอนในการดำเนินการรวม  5  ขั้นตอน  ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม  8  วัน 
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 ๏ การดำเนินการในระยะที่ 2  การใช้แบบฟอร์มร่วมกัน  (Single  Form)  การใช้เอกสารประกอบ 
ชุดเดียวกัน  (Single  Document)  และการใช้เลขทะเบียนเดียวกัน  (Single  Number)

  e-Starting Business  ไมเ่พยีงแสดงใหเ้หน็วา่การใหบ้รกิารของรฐัไดว้วิฒันาการไปสูค่วามทนัสมยัแลว้  
ยังเป็นการปฏิรูปปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่รูปแบบบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง 
หน่วยงานได้  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ  คือ  ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีเยี่ยม  นอกจากนี้  ยังถือเป็น 
จุดเริ่มต้นในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐที่ก้าวเข้าสู่การเป็น  e-Business  Department  
ทำให้สามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานของรัฐและการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า  อีกทั้งเป็นการ 
ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อการลงทุนของประเทศต่อไปด้วย
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  “ที่ดินที่ได้รับการรับรองจากนายอำเภอว่าได้ทำประโยชน์แล้วให้โอนกันได้”  บทบัญญัติตามมาตรา  9  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เป็นบทบัญญัติที่อนุญาตให้เข้าไปยึดถือครอบครอง  และหรือนำทรัพยากร 
ในที่ดินของรัฐซึ่งตนเองมิได้มีสิทธิครอบครองไปใช้  รวมทั้งให้ทบวงการเมืองขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  
โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ  ซึ่งการอนุญาตต้องเป็นที่ดินที่เข้าเงื่อนไขใน  3  กรณี  ดังนี้

1)  เข้าไปยึดถือ  ครอบครอง  ตลอดถึงการก่อสร้าง  หรือเผาป่า
2)  ด้วยประการใด  ให้เป็นการทำลาย  หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน  ที่หิน  ที่กรวด  หรือที่ทราย  
  ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา  หรือ
3)  ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

  การดำเนินการขออนุญาตตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นคำขอ 
ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก  หรือสำนักงานที่ดินอำเภอก่อน  และในการอนุญาตกรมที่ดิน 
ต้องตรวจสอบและได้รับความเห็นจากส่วนราชการต่าง  ๆ  ที่มีภารกิจหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  
พ.ศ.  2543  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ต้องเชื่อมโยงการทำงานกันไม่น้อยกว่า  12  หน่วยงาน  
ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการไว้เป็นที่แน่ชัด  
ทำให้การอนุญาตให้ผู้ขอใช้ที่ดินต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ  1-2  ปี

  สำนักจัดการที่ดินของรัฐ  กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบในการพิจารณาเรื่อง 
ขออนุญาตตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  เล็งเห็นว่า  การให้บริการแก่ผู้ยื่นคำขอไม่ว่าจะเป็น 
ภาคเอกชน  หรือหน่วยงานของรัฐ  ท่ีเป็นทบวงการเมือง  ซ่ึงในปี  ๆ  หน่ึงจะมีผู้ใช้บริการประมาณ  17-20  ราย  
หากสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงได้  ก็จะทำให้ผู้ขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
แก่หน่วยงานของรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของกระบวนงานและหน่วยงานของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  
อีกทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ทางราชการ  และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ขออนุญาตลงได้  กรมที่ดิน  
จึงได้  แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนของหน่วยราชการต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงาน  เพื่อศึกษา 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานขออนุญาต 

การขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

กรมที่ดิน
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ตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  รวมทั้งศึกษารายละเอียดของกระบวนการทำงานดังกล่าว  
และแนวทางปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ  พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ  
จดัประชมุชีแ้จงเพือ่ทำความเขา้ใจเกีย่วกบัการดำเนนิการจดัระบบบรกิารทีม่คีวามเชือ่มโยงหลายสว่นราชการ 
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริการประชาชน  ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละ 
ส่วนราชการในการลดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน  โดยให้แต่ละส่วนราชการพิจารณา 
กำหนดระยะเวลาการดำเนินการและระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจน  แล้วให้นำเสนอผู้บริหารระดับสูงของ 
แต่ละส่วนราชการให้ความเห็นชอบเพ่ือจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างส่วนราชการท่ีเป็นคณะทำงาน  
เพื่อเป็นการให้สัตยาบันการทำงานร่วมกัน  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  12  หน่วยงาน  ดังนี้

  1. กรมการปกครอง  ตรวจสอบประวัติความเป็นมาของแปลงที่ดินการใช้  การเลิกใช้ประโยชน์   
   และความเห็น
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  จัดทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร  และความเห็น 
   ของสภาพท้องถิ่น
  3. กรมปา่ไม ้   ตรวจสอบวา่อยูใ่นเขตปา่ไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตร ี หรอืเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ 
   หรืออยู่ในโครงการที่ทางราชการจะกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  หรืออยู่ในเขตที่ทางราชการ 
   ได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นป่าหรือไม่    และมีไม้มีค่าขึ้นอยู่มากน้อยเท่าใด  มีข้อขัดข้องหรือไม่
  4. กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ตรวจว่าบริเวณที่ดินอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ  
   หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือไม่  มีข้อขัดข้องหรือไม่
  5. กรมศิลปากร  ตรวจสอบว่าบริเวณที่ขออนุญาตมี  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  หรือ  
   แหล่งโบราณคดี  ซึ่งมีความสำคัญทาง  ประวัติศาสตร์หรือไม่  มีข้อขัดข้องหรือไม่
  6. กรมทางหลวง  ตรวจสอบว่าที่ดินที่ขออนุญาตอยู่ในเขตทาง  หลวงหรือไม่  มีข้อขัดข้องหรือไม่
  7. กรมทางหลวงชนบท  ตรวจสอบว่าที่ดินที่ขออนุญาตอยู่ในเขต  ทางหลวงชนบทหรือไม่  
   มีข้อขัดข้องหรือไม่
  8. กรมโยธาธิการและผังเมือง  ตรวจสอบว่าขัดข้องทางด้านผังเมืองหรือไม่
  9. กรมพัฒนาที่ดิน  ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน  35%  หรือเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำ 
   ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่
  10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ตรวจสอบว่าที่ดินที่ขออนุญาตอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
   หรือไม่  มีข้อขัดข้องหรือไม่
  11. สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ตรวจสอบวา่ขดักบัหลกัเกณฑ ์
   ทางด้านสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่
  12. กองทัพไทย  ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตที่มีความสำคัญกับ  ทางยุทธศาสตร์ประการใดบ้าง  
   จะอนุญาตหรือไม่

  จากผลการจดัทำบนัทกึขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ทำใหก้ระบวนการพจิารณาอนญุาต 
ตามมาตรา  9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น  อีกทั้ง  เป็นการแสดงถึง 
ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  ซึ่งเป็นมิติใหม่ในการทำงานของระบบราชการไทย  อีกทั้งสามารถ 
แก้ไขปัญหา  อุปสรรคร่วมกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม
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  ดว้ยความรว่มมอืของหนว่ยงานตา่ง  ๆ  ทีมุ่ง่มัน่ในการปรบัปรงุบรกิารของรฐัใหส้ามารถบรกิารประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และเชื่อมั่นในกระบวนการทำงานที่มีความโปร่งใส  ที่ได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้อย่างชัดเจน

“	ประสิทธิภาพ	 หากเพียงแต่คิด	 ไม่ลงมือปฏิบัติ	
จะแสดงผลสำเร็จได้อย่างไร...	”

“	กรมที่ดิน	 ได้รู้จักกับประสิทธิภาพนั้นแล้ว	
ฉะนั้น...จึงพบกับความสำเร็จ	”



รางวัล
รายกระบวนงาน
รางวัล
รายกระบวนงาน
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  ...หลักการตลาดง่ายๆ  ในการสร้างภาพลักษณ์และความน่า 
เชือ่ถอืใหแ้กอ่งคก์รและบคุลากร  ไดถ้กูนำมาใชเ้พือ่การเปลีย่นแปลง 
ที่สำคัญในการให้บริการของโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการในทุกด้าน 
เริ่มตั้งแต่ด้านกายภาพที่มีการปรับปรุงพื้นที่การบริการจากสภาพ 
อาคารเกือบร้าง  เก่า  มีผู้มารับบริการต่อวันประมาณ  20  ราย  
ใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ  ให้เป็นสถานพยาบาลที่มีความทันสมัย  
สดใส  สะอาดตาตามความต้องการของผู้ให้บริการ  และผู้รับบริการ 
โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า  100  รายต่อวัน  ด้านบุคลากร 
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การทำงานที่มุ่งความสำเร็จของการให ้
บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  ดา้นระบบการบรหิารและการรกัษาพยาบาล 
ที่ใช้วิธีการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 
สามารถนำบริการเข้าถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกล...

  บทสรุปข้างต้น  คือ  แนวทางการปรับปรุงบริการเล็กๆ  ที่  
พันเอกเสริมพงษ์  จารุเลิศวุฒิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่าย 
วชริปราการ  ผูซ้ึง่มารบัหนา้ทีเ่มือ่ป ี พ.ศ.  2551  ไดน้ำมาใชใ้นการ 
พลิกโฉมการบริการของโรงพยาบาลค่ายวชริปราการ  โรงพยาบาล 
ทหาร  ขนาด  30  เตียง  ที่มีภารกิจหลักในการดูแลรักษาสุขภาพ 
กำลังพลโดยเฉพาะทหารที่ประจำการในเขตชายแดนไทย-พม่า  ซึ่งมี 
ปัญหาการเจ็บป่วยอยู่เสมอ  ครอบครัวทหาร  และประชาชนทั่วไป 
ในเขตพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียง  ในฐานะหน่วยงานทาง 
การแพทย์  ไปสู่  วิสัยทัศน์ใหม่

 การสาธารณสุขของประเทศ 
ไทยหากเปรียบเทียบกับหลายๆ  
ประเทศต้องถือได้ว่าประเทศไทย 
มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดี  
และเข้าถึงกลุ่มชนครอบคลุมทั่ว 
ประเทศอย่างไรก็ตามโดยข้อเท็จจริง 
ต้องยอมรับว่าประชาชนในถิ่น 
ธรุกนัดาร และหา่งไกลความเจรญิ 
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลยังมี 
ความยากลำบากโดยเฉพาะพื้นที่ 
ตามแนวชายแดนของประเทศไทย

การรกัษาพยาบาล
ตามแนวชายแดน

โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ 
กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก

“จากพื้นราบ...
สู่ตะเข็บชายแดน”

 

 “	 เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการที่ดีเหนือความคาดหมายและ	
รักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ	”



1
1
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..เพราะความยากลำบากในการเดินทาง จึงเป็น 
อุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้ทหารและประชาชนตาม 
แนวชายแดน ไมส่ามารถเขา้ถงึการรกัษาพยาบาล 
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้…

  การให้บริการแบบเดิม  แบบตั้งรับที่ผู้เจ็บป่วย 
ต้องเดินทางจากแนวชายแดนเข้ามารับการรักษาท่ี 
โรงพยาบาล  ซ่ึงในแต่ละปีเป็นทหารไม่น้อยกว่า  500  
นาย  ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่ป่าเขาและชนกลุ่มน้อย 
ตามตะเข็บชายแดนมากกว่า  3,000  คน  โดยสถิติ 
ในปี  พ.ศ.  2552  มีผู้รับบริการโดยรวมมากกว่า  
6,780  ราย  สร้างความยากลำบากที่ผู้ป่ วย  
เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศของจังหวดัตากมลีักษณะ 
เป็นภูเขา  การเดินทางลำบาก  โดยเฉพาะเส้นทาง 
ที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความทุรกันดาน  
อีกทั้งพื้นที่ของจังหวัดตากอยู่ติดแนวชายแดนพม่า  
จึงมีการอพยพของชนกลุ่มน้อยอยู่เสมอ  รวมทั้งมี 
ปัญหาสู้รบตามแนวชายแดนด้วย  ทำให้เกิดความเส่ียง 

ในการแพร่ระบาดของโรคต่าง  ๆ  เช่น  โรคเท้าช้าง  
โรคอหิวาตกโรค  โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ  และ 
โรคไข้มาลาเรีย  เป็นต้น  ซ่ึงปัญหาโรคไข้มาลาเรีย 
เป็นสาเหตุอันดับต้น  ๆ  ของทหารตามแนวชายแดน 
และประชาชน  (ชนกลุ่มน้อย)  ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 
จำนวนมาก  เพราะการมารับการรักษาพยาบาลที่ 
โรงพยาบาลตอ้งใชเ้วลาในการเดนิทาง  ไปกลบัถงึ  8 
ชั่วโมง  ไม่รวมระยะเวลาในการรอการรักษา  ทำให้ 
เสียเวลาและรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น 
จำนวนมาก  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

 ๏ การปรับปรุงบริการ
  สภาพปัญหาที่ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ 
ยาก  การแพร่กระจายของโรคตามแนวชายแดนที่ 
ไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึง  ชาวบ้านฐานะ 
ยากจน  ประกอบกับการให้บริการของโรงพยาบาล 
ค่ายวชิรปราการแต่เดิมเป็นแบบเชิงรับการให้บริการ 
ไม่เต็มศักยภาพ  นำมาซึ่งการกำหนดแนวนโยบาย  
และแนวทางการทำงานบนแผนงานของผู้บริหารคน 
ใหม่ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพขององค์กร 
ตามหลกัการวเิคราะหง์า่ย  ๆ   ทีเ่รารูจ้กักนัเปน็อยา่งด ี 
เช่น  SWOT  Analysis  Five  Force  Model  เป็นต้น  
ไปสู่เป้าหมายของ

“	 การบริการที่ดีเหนือความคาดหมายและยึด	
ผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลางการบริการทาง	
การแพทย์เชิงรุกเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ	
ให้แก่ผู้รับบริการและชุมชน	 รวมถึงชนกลุ่มน้อย		
ให้สามารถป้องกัน	 ควบคุม	 ดูแลตนเองและ	
คนใกล้ชิดได้	”
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  ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ภายใต้ 
โครงการทหารรักษ์ประชาชน  ออกตรวจเยี่ยมให้ 
ความรู้  และตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนตามแนว 
ชายแดน  และโครงการห่วงใยทหารตามแนวชายแดน  
ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้  ดูแลรักษาทหารที่ประจำ 
การอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก  โดยโครงการ 
มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทหาร  
และประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามารับการตรวจ 
รักษาท่ีโรงพยาบาล  แต่ทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 
ออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองกำลังนเรศวร  
(หน่วยปฏิบัติการพิเศษ)  ซึ่งมีหน้าที่ต้องบินออก 
ตรวจพื้นที่เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน 
อยู่เป็นประจำโดยติดตามไปเพื่อให้บริการ  ทางการ 
แพทย์เชิงรุกแก่ทหารตามแนวชายแดนและประชาชน  
(ชนกลุ่มน้อย)  ในทุก  ๆ  3  เดือน  ซึ่งเป็นความ 
ร่วมมือที่สามารถประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้รับบริการได้อย่างดีเพราะสามารถเดินทางตรวจ 
เยี่ยมได้ในหลายพื้นที่ภายใน  1  วัน  จากเดิม 
สามารถให้บริการได้เพียงพ้ืนท่ีเดียว  ทำให้การบริการ 
มีความครอบคลุมมากข้ึน

 ๏ บุคลากร
 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล 
คา่ยวชริปราการ  นอกจากปรบัโครงสรา้งการบรหิาร 
งาน  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน  ปรับ 
กระบวนการให้บริการให้ดีขึ้นแล้ว  ผู้บริหารของ 
องค์กรซึ่งทำหน้าที่ไม่เพียงแต่นำพาองค์กรไปสู่ความ 
สำเร็จ  ยังผลักดันให้บุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มี 
ประสทิธภิาพ  โดยสง่เสรมิการทำงานเป็นทีม  อบรม 
ให้ความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่  คอยควบคุม 
กระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิด  ให้การสนับสนุน 
ทกุดา้น  เชน่  งบประมาณ  อปุกรณ ์ ยา  เวชภณัฑ ์ 
เป็นต้น  ให้การชื่นชมยกย่อง  และที่สำคัญที่สุด 
ภายใต้การทำงานในสถานการณ์ที่ยากลำบาก  
คือ  การประสานงานกับกองกำลังนเรศวร  (หน่วย 
ปฏิบัติการพิเศษ)  เพื่อจัดหาพาหนะให้แก่ทีม 
สหวิชาชีพของโรงพยาบาล  ซึ่งประกอบไปด้วย  

แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  เทคนิคการแพทย์  
โภชนากร  รวมไปถงึแผนกสนบัสนนุตา่งๆ  สามารถ 
เดินทางร่วมกันเพื่อออกให้บริการทหารตามแนว 
ชายแดน  ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ของทั้งโรงพยาบาลในการออกไปรักษา  และของ 
ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลท่ีต้องเดินทางเข้ามารับการ 
รักษา 

 ๏ ผลสำเร็จและความคาดหวัง
 การให้บริการเชิงรุกส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิต 
จากโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี  พ.ศ.  
2550  จำนวน  15  คน  ปี  พ.ศ.  2551  มีเพียง  
11  คน  และ  ในปี  พ.ศ.  2552  มีผู้เสียชีวิต  4  คน  
จากจำนวนผู้ป่วย  1,250  คน  แสดงให้เห็นถึงการที ่
ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที  ทำให้ลดอัตราการ 
เสียชีวิตจากโรคระบาดได้  และต้ังแต่เร่ิมออกหน่วย 
แพทย์เคล่ือนท่ีตามแนวชายแดนเม่ือปี  พ.ศ.  2550  
จนถึงปี  พ.ศ.  2552  สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับ 
โรงพยาบาล  ทหารและประชาชนลงไดปี้ละ  5-10%  
โดยรวมถึง  4,025,250  บาทปี  เป็นการใช้ทรัพยากร 
ที่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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  นอกจากนี้  ยังสามารถแก้ปัญหาด้านการสื่อสาร 
และการข่าวสารสำคัญ  ลดช่องว่างด้านวัฒนธรรม 
ที่แตกต่างกันโดยการให้บริการทางการแพทย์เชิงรุก 
และให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ  ลดปัญหาต่างๆ  
อาทเิชน่  ปญัหาระหวา่งทหารกับชนกลุ่มน้อย  ปัญหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ปัญหาการเกิดโรคระบาด 
และเพ่ือมนุษยธรรม  เป็นต้น 

  สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารท่ีปฏิบัติ 
หน้าที่ในชายแดนไทย-พม่า  โดยยึดหลักจิตวิทยา 
เป็นการสร้างความมั่นคงของชาติ  และที่สำคัญลด 
อตัราผูป้ว่ยโดยสถติกิารเขา้มารบัการรกัษาของผูป้ว่ย 
ทีโ่รงพยาบาลจากป ี พ.ศ.  2550  ถงึ  พ.ศ.  2553  
อัตราผู้ป่วยลดลงปีละ  5%,  7%  และ  20%  
(ความคาดหวังในปี  พ.ศ.  2553)  ตามลำดับ

“	ความพยายาม	 ความมุง่มัน่ตัง้ใจ	 และความ	
เสียสละของบุคลากรแห่งโรงพยาบาลค่าย	
วชิรปราการ	 การสนับสนุนและร่วมมือจาก	
กองกำลังนเรศวร	 (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ)

	 คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 นั่นคือที่มาของ	
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการรักษา	
พยาบาลที่ส่งถึงประตูบ้านของผู้รับบริการเป็น	
การทำงานทีส่รา้งความสำเรจ็	 และกอ่ใหเ้กดิความ	
ภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นทั้งทหารและแพทย์	
ในเวลาเดียวกัน

	 ผู้ที่ไม่เพียงแต่ต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาชน	
และประเทศชาติ	 ยังเป็นผู้ต้องทำหน้าที่สร้าง	
คุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยชีวิตประชาชนด้วย	 ซึ่ง	
เป็นเป้าหมายที่สำคัญของการบริการ	”
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การจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมประเภทมรดก
ใบแทน และงานโรงเรือน

  สำนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางขุนเทียน 
มีหน้าที่ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และประมวล 
กฎหมายที่ดิน  ตามความประสงค์ของประชาชน 
ผู้ขอรับบริการ  ซึ่งเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและ 
นิติกรรมประเภท  มรดก  ใบแทน  นิติกรรมสิ่ง 
ปลูกสร้าง  เป็นงานที่ไม่แล้วเสร็จภายใน  1  วัน  
เนื่องจากจะต้องมีการประกาศมีกำหนด  30  วัน  
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสคัดค้านการทำ 
นิติกรรมดังกล่าวตามกฎหมาย  ต้องใช้เวลารวม 
ประมาณ  65  ถึง  76  วัน  ทำให้เจ้าของที่ดินหรือ 
คูก่รณจีะตอ้งมาตดิตอ่  ณ  สำนกังานท่ีดินหลายหน  
ทำให้ไม่สามารถบริหารเวลาและส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 
ต่าง ๆ 

  จากสถติปิ ี พ.ศ.  2552  ปรากฏวา่  มปีระชาชน 
มาใชบ้รกิารประมาณ  30,140  รายตอ่ป ี และนบัวนั 
ปริมาณการใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ท่ีดินในเร่ืองต่างๆ  ของสำนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  
สาขาบางขุนเทียน  จะมีมากขึ้น  ในขณะที่จำนวน 
บุคลากรมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากการเกษียณ 
อายรุาชการ  และการลาออกจากราชการ  จงึจำเปน็ 
ต้องหาวิธีปรับปรุงข้ันตอนและวิธีให้บริการให้ประชาชน 
ได้รับบริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  
ถูกต้อง  และตรวจสอบได้ 

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 ๏ การกำกับดูแลองค์การที่ดี
  สำนักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร  สาขาบางขุนเทียน 
ได้มีการกำหนดแนวทางการทำงานตามนโยบายการ 
กำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมที่ดิน  ในด้านผู้รับ 
บริการและผู้มีส่วนได้เสียจากการสำรวจข้อมูลความ 
ต้องการของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการจากนั้นผู้บริหารจึงได้ 
พิจารณาคัดเลือกแนวทางที่จะปรับปรุงลดขั้นตอน 
และระยะเวลาในการรับบริการของประชาชนผู้มา 
ขอรบับรกิาร  โดยมแีนวคดิการปรบัปรงุกระบวนการ 
ช่องทางการให้บริการ  และวิธีการปฏิบัติงานใหม่  
โดยมีการประชุมร่วมกันของเจ้าที่ฝ่ายทะเบียน  
แต่งต้ังคณะทำงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 
ปฏิบัติงานและจัดทำบัญชีควบคุมงานแต่ละประเภท 
งานในโครงการ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาบางขุนเทียน กรมที่ดิน

“กำหนดวันงานเสร็จ
เองได้ นิมิตใหม่

การติดต่อราชการ”
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 ๏ การปรับเปลี่ยนวิธีให้บริการ
 ในการให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
ประเภทมรดก  ใบแทน  และงานโรงเรือน  เมื่อ 
ประชาชนผู้ขอรับบริการยื่นคำร้องขอใช้บริการ 
พร้อมหลักฐานรายการต่าง  ๆ  เจ้าหน้าที่จะตรวจ 
ความถูกต้องและให้ผู้ขอใช้บริการ  สามารถจะ 
กำหนดงานวันแล้วเสร็จท่ีจะมารับเอกสาร  ซ่ึงจะ 
เป็นวันใดวันหนึ่งหลังการกำหนดประกาศ  30  วัน  
ตามกฎหมาย  โดยในระหว่างนี้  เจ้าหน้าที่จะ 
จัดเตรียมและตรวจสอบงานที่ต้องดำเนินการ  
ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการและฝ่ายรังวัดในส่วนท่ี 
เกี่ยวข้อง  คือใช้เวลาดำเนินการคู่ขนานกับการรอผล 
ของการประกาศ  30  วัน  จากการปรับปรุงวิธีการ 
ปฏิบัติงานในลักษณะน้ีทำให้สามารถ  ลดเวลาการ 
ให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างน้อย  
30 วัน  เมื่อผู้ขอมาดำเนินการตามกำหนดการ 
ตามประสงค์ของผู้ขอ  เพราะทราบวันแน่นอนของ 
วันที่เสร็จของกระบวนงาน  ทำให้ผู้ขอรับบริการเกิด 
ความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า  95  %  และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการมาติดต่อกับสำนักงานที่ดินไม่เกิน  
2  ครั้ง

๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ผู้รับบริการ
  จากการปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิาร  ทำให ้
ผู้รับบริการลดระยะเวลาในการรอคอย  ลดค่า 
ใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อกับทางราชการ  
เพราะสามารถกำหนดวนัทีจ่ะมาขอรบับรกิารงาน 
ที่ เสร็จได้ตรงตามความต้องการ  โดยทำให้ 
ประชาชนมีความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ 
การบริการภาครัฐ เนื่องจากมีโอกาสเลือกในการ 
ขอรับบริการ
 ผู้ให้บริการ
  จากการทำงานแบบคูข่นานทำใหร้ะยะเวลาการ 
ปฏิบัติราชการที่มีเวลางานเสร็จที่กำหนดวันได้ 
ล่วงหน้า  สามารถลดปริมาณค้างในฝ่ายทะเบียน 
โดยเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ทุกกลุ่มให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ลดภาระ 
ค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้ง  สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และบริหารเวลา 
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 “ 	 การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน	
อย่างง่าย	ๆ	แต่สามารถตอบสนองความ	
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง		
เพราะมีสิทธิในการกำหนดวันขอรับบริการ	
ได้ตามที่ต้องการ	”
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Integrated Vet Services ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 
ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์

การตรวจวิเคราะห์  
ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ 

แบบบูรณาการ

ดี	 ฟรี	 ถึงที่
เป็นแนวคิดท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ใช้เป็นแนวคิดในการ 

พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนมาโดยตลอด เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการ

  จากปริมาณเกษตรกรและปริมาณสัตว์ท่ีทางศูนย์ฯ  
ต้องทำหน้าที่ดูแลด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่ 
ไมม่ากนกั  สง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานในการรบัตวัอยา่ง 
ยังคงมีความยุ่งยาก  ซ้ำซ้อน  การตรวจติดตาม 
ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของการตรวจวินิจฉัย 
ในห้องปฏิบัติการทำได้ยาก  จึงส่งผลให้การรายงานผล 
มีความล่าช้า  ทำให้ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นใน 
ผลการตรวจวินิจฉัย  และมีความพึงพอใจในการ 
รับบริการต่ำ

  จากปัญหาดังกล่าว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกจึงนำแนวคิดการปรับปรุง 
บริการ “ดี ฟรี ถึงที่” โดยใช้เทคนิคต่าง  ๆ  
ในการปรับปรุงบริการ  เข้ามาบูรณาการในแต่ละ 
ข้ันตอน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง 
ทันท่วงที

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
เป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีหลักในการให้บริการตรวจ 
วิเคราะห์  วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์  ตรวจสอบ 
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์  หน่วยงานของรัฐ  และ 
ประชาชนท่ัวไป  โดยครอบคลุมการดูแล  9  จังหวัด  
ได้แก่  สมุทรปราการ  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  
ฉะเชิง เทรา  ชลบุรี   ระยอง  จันทบุรี   ตราด  
ผู้รับบริการของศูนย์ฯ  ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เล้ียง 
โคเน้ือ  โคนม  สุกร  และสัตว์ปีก  ท้ังรายย่อยและ 
ประเภทสหกรณ์  รวมถึง  สถาบันการศึกษาซึ่งถือว่า 
เป็นเครือข่ายในการทำงานของศูนย์ฯ

รู้โรคเร็ว  ควบคุมเร็ว
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 ๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “ดี” คือ  การบริหารองค์กรให้ดีและมีประสิทธิภาพ  โดยมี 
ระบบดี  บุคลากรดี  และสถานท่ีดี 

 • ระบบดี  ได้นำระบบคุณภาพมาใช้ในการพัฒนางานให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐาน  ISO/IEC  17025:2005  มีระบบควาปลอดภัยและ 
มั่นคงทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ  Laboratory  Biosafety  and  
Biosecurity  ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ  ทำให้ 
การตรวจวิเคราะห์  วินิจฉัย  และชันสูตรโรคสัตว์เป็นไปตามหลัก 
วิชาการ  เชื่อถือได้  มีประสิทธิภาพ  และเป็นมาตรฐานสากล  
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูลทาง 
ห้องปฏิบัติการ  คือ  ระบบ  Laboratory  Collection  Samples  
System  (LCSS)  ซ่ึงเป็นระบบโปรแกรมสำเร็จรูปท่ีใช้บันทึกข้อมูล 
ตัวอย่างที่ถูกส่งมายังห้องปฏิบัติการในระบบ  Barcode  บอกทั้ง 
หมายเลขตัวอย่าง  วันที่  และเวลาในใบเดียวกัน  ทำให้เกษตรกร 
สามารถติดตามผลการตรวจสอบที่นำมาส่งได้  รวมถึง  การพัฒนา 
ระบบเครือข่าย  (network)  การให้บริการทางสัตวแพทย์และ 
ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่  ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์อำเภอ  กลุ่มผู้เล้ียงสัตว์ 
และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์  นายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มภาคเอกชน  
เป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาและเกษตรกร  เพื่อให้ เกิด 
ความเข้มแข็งในการดำเนินงาน  และพัฒนาระบบด้านการสื่อสาร  
(communication)  โดยการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ  internet  
และเสียงตามสาย 

 • บคุลากรดี  โดยมหีลกัวา่  บคุลากรดตีอ้งทัง้เกง่เรยีน  เกง่ทำ  
เก่งคิด  และเก่งใช้ชีวิต  โดยศูนย์ฯ  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  
พฒันาประสบการณก์ารทำงาน  โดยมผีลงานทางหอ้งปฏบิตักิารและ 
งานวิจัยมากมาย  มีการแลกเปลี่ยนความรู้  ถ่ายทอดความรู้  และ 
จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานและ 
ช่วยเหลือสังคม

 • สถานท่ีดี  มีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  โดยการนำ  5ส  มาพัฒนาจนได้รับ 
รางวัลชนะเลิศของกรมปศุสัตว์
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 “ฟรี”  คือ  “มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ต่อยอดการบริการ  Drive  Thru  Service”  การให้บริการตรวจวิเคราะห์  
ชันสูตรโรค  ให้คำแนะนำ  รักษา  ควบคุม  ป้องกันโรค  ฝึกอบรม  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ  รวมถึง  การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเครือข่ายทั้งสถาบันอุดมศึกษา  โดยเป็นวิทยากรในการ 
ให้ความรู้ในการป้องกัน  ดูแลสัตว์  การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ 
สุขภาพสัตว์  เพื่อช่วยเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์  รวมทั้งเป็นการ 
ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการนำส่งตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์  
วินิจฉัย  ชันสูตรโรคสัตว์  โดยการวางแผนรวบรวมตัวอย่างผ่านทาง 
เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่

 “ถึงที่”  คือ  การให้บริการโดยเข้าถึงผู้รับบริการ  โดยมี 
หน่วยชันสูตรโรคสัตว์เคล่ือนท่ี  (Mobile  Vet  Service)  ซ่ึงพร้อมวัสดุ  
อุปกรณ์และเวชภัณฑ์  รวมทั้งสัตวแพทย์  พร้อมออกปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ได้ทันท่วงที  เมื่อพบโรคระบาดสัตว์  รวมทั้ง  มีระบบ  
Call Center  เพื่อการแจ้งและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 
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 • ความคุ้มค่า  จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  ทำให้สามารถลดการสูญเสียจากการระบาด 
ของโรคไข้หวัดนก  เนื่องจากสามารถตรวจวินิจฉัยโรคและป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งคิดเป็นต้นทุนและ 
การสูญเสียที่เกิดขึ้น  ประมาณ  6,529  ล้านบาทต่อปี  และยังสามารถลดจำนวนบุคลากรในการทำงาน 
จาก  40  คน  เหลือเพียง  10  คน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของงานบริการเช่นเดิม

  คำตรัสชมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในงานวันโคนมแห่งชาติ  วันที่  4  มกราคม  2553  ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

ของ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

 “	เป็นโครงการงานและตัวอย่างที่ดี	 ที่สามารถนำไปช่วยเหลือ	
เกษตรกรได้จริง	 และอยากให้เกษตรอื่น	ๆ	 เอาเป็นแบบอย่าง	”

๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 • กระบวนการ  การใสร่ะบบคณุภาพเขา้ไปในกระบวนการ  ทำใหก้ระบวนการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
เป็นมาตรฐานสากล  ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  จากร้อยละ  73.6  
ในปี  พ.ศ.  2549  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  96.0  ในปี  พ.ศ.  2553  โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจในด้าน 
ความรวดเร็วของการให้บริการ  การให้คำปรึกษา  และคุณภาพความชัดเจนของรายงานผลการตรวจวินิจฉัย
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  ที่ผ่านมา  กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนา 
งานบริการมาโดยตลอด  เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด  
โดยหนึ่งในบริการที่กรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดในการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการในครั้งนี้  คือ  “การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ 
ของรถ”

  การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ  เป็นการให้บริการงานด้าน 
ทะเบียนที่ต้องมีการตรวจสภาพรถ  ได้แก่  การแจ้งเปลี่ยนชนิด 
เชื้อเพลิง  เปลี่ยนสีรถ  เปลี่ยนเครื่องยนต์  การแจ้งติดตั้งโครงเหล็ก 
หรือโครงหลังคา  โดยผู้ท่ีมาติดต่อดำเนินการในเร่ืองดังกล่าว  หลังจาก 
ผ่านการตรวจสภาพรถแล้ว  สามารถขับรถเข้าช่องให้บริการเพื่อ 
ดำเนนิการทางทะเบยีนไดท้นัท ี ณ  จดุบรกิารเดยีว  ไมต่อ้งเสยีเวลา 
หาที่จอดรถและไปติดต่อ  ดำเนินการยังงานทะเบียนรถ

  แต่เดิมผู้มาติดต่อขอรับบริการดังกล่าว  จะต้องหาที่จอดรถ 
ติดต่อประชาสัมพันธ์บริเวณอาคาร  4  ชั้น  1  เพื่อเขียนคำขอแล้ว 
จึงนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ  เม่ือผ่านการตรวจสภาพรถแล้วเสร็จ 
จะต้องนำรถไปหาท่ีจอดอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือมารับเอกสาร  ณ  เคาน์เตอร์ 
บริการ  อาคาร  4  ชั้น  1  ที่เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจสภาพ 
ลงในระบบงาน  (On-line)  แล้วจึงไปดำเนินการด้านทะเบียนที่ 
อาคาร  2  ทำให้เจ้าของรถต้องเสียเวลาในการขับรถวนหาที่จอด 
สร้างปัญหาการจราจรและความแออัดของพื้นที่ภายในสำนักงาน  
ประกอบกับในปี  พ.ศ.  2551  เกิดปัญหาวิกฤติน้ำมันแพง  และม ี
นโยบายของภาครัฐในการลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับรถที่ใช้ก๊าซ  
ส่งผลให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมหันมาใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
(LPG)  หรือก๊าซธรรมชาติอัด  (CNG)  เป็นเชื้อเพลิงแทน 
น้ำมันเบนซินและดีเซล  และทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ 

การให้บริการเปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญของรถ

ตาม  พ.ร.บ.  รถยนต์  พ.ศ. 2522 
ณ Drive Thru Service

สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก

“มุ่งมั่นพัฒนา

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ของประชาชน

ต่อยอดการบริการ

Drive Thru Service”
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ให้เจ้าของรถที่ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์จากน้ำมันมาใช้ก๊าซเพียง 
อย่างเดียวหรือร่วมกับก๊าซ  ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพภายใน 
กำหนด  15  วันทำให้เจ้าของรถนำรถมาแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง 
เป็นจำนวนเพ่ิมถึงวันละกว่า  2,000  ราย  ทำให้มีปัญหาความคับค่ัง 
ในการให้บริการ  ปัญหาจราจรติดขัด  ตลอดจนส่ิงอำนวยความสะดวก 
ที่ทางราชการจัดไว้ไม่เพียงพอกับผู้รับบริการหน้าเคาน์เตอร์บริการ 
บนอาคาร

๏ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

  “Drive Thru Service”
  เป็นการพัฒนางานบริการด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อลด 
ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อราชการ  และลดการใช้พลังงาน 
ของประเทศ  ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม  โดยกรมการขนสง่ 
ทางบกได้เพ่ิมความสะดวกให้แก่เจ้าของรถด้วยบริการ  “Drive  Thru  
Service”  ซึ่งเป็นบริการที่รวมขั้นตอนการตรวจสภาพรถและการ 
ดำเนินการทางทะเบียนไว้  ณ  จุดบริการเดียว  โดยหลังจากเจ้าของรถ 
นำรถเขา้รบัการตรวจสภาพแลว้  สามารถขบัรถเขา้ชอ่งใหบ้รกิารเพือ่ 
ดำเนินการทางทะเบียน  แล้วขับผ่านออกไปได้ทันที  เพียงนำ 
สมดุคูม่อืจดทะเบยีนรถ  สำเนาบตัรประจำตวัประชาชนและหลกัฐาน 
การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถมาแสดงเท่านั้น 

  นอกจากน้ี  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้แก่เจ้าของรถมากย่ิงข้ึน  ส่วน 
ตรวจสภาพรถยังได้ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสภาพรถให้เจ้าของรถ 
สามารถขับรถเข้ายื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่  ณ  จุดประชาสัมพันธ์  
ภายในอาคารตรวจสภาพรถโดยไม่ต้องกรอกแบบคำขอ  (ระบบ On-line)  
เพียงลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องเท่านั้น  จากนั้นจึงขับรถ 
เข้ารับการตรวจสภาพและรับเรื่องคืนจากช่างผู้ตรวจได้ทันที  เพื่อไป 
ดำเนินการทางทะเบียนในช่องบริการ  “Drive Thru Service”  
ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันได้อย่างสะดวก  ประหยัดเวลาและเชื้อเพลิง  
รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อราชการลงได้มาก  
โดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 10 นาที  และใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 
เพียง  2  คน  สามารถลดระยะเวลาได้ถึงร้อยละ  89  สร้างความ 
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการสูงสุดถึงร้อยละ  96.26  (มีการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  “Drive  Thru  Service”  ครั้งที่  1  
เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2552  โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  93.75  
และครั้งที่  2  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2553  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
ร้อยละ  96.26  หรือมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ  2.51)
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๏ ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ๏ ผู้รับบริการ  เป็นการให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องลง 
จากรถ  ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ  เป็นการเพ่ิมความสะดวก  
รวดเร็ว  ลดความเครียดจากการจราจรที่แออัด  ทำให้ใช้เวลาในการ 
ติดต่อราชการน้อยลง  เพ่ิมโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพมากข้ึน

 ๏ กระบวนการ  เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างงาน 
ตรวจสภาพรถและงานทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง  ลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกผลการ 
ตรวจสภาพ  โดยยกเลิกการบันทึกผลการตรวจสภาพในคำขอ  และ 
เมื่อการให้บริการสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ลดการ 
พบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ  ทำให้กระบวนงานมีความ 
เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหา 
บุคคลที่มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์  โดยการแอบอ้าง 
ดำเนินการให้  (หน้าม้า)  ได้  คิดเป็นร้อยละ  100

 ๏ ความคุม้คา่  การนำอปุกรณใ์นการเชือ่มตอ่สญัญาณ  ตดิตัง้  
IP  Address  และลงระบบงานกรมการขนส่งทางบกกับเครื่อง 
ตรวจสภาพรถในอาคารตรวจสภาพ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบันทึก 
ผลการตรวจสภาพรถในระบบงาน  เพ่ือให้ข้อมูลเช่ือมโยง  (On-line)  
ไปยงัระบบงานดา้นทะเบยีนรถ  โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ PC  
แบบตั้งโต๊ะ  เป็นการนำเครื่องตรวจสภาพรถที่มีอยู่แล้วมาใช้ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้ง  ยังช่วยลดปัญหาการจราจรแออัด  
ลดมลพิษทางอากาศภายในบริเวณกรมการขนส่งทางบก  และ 
ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงของเจ้าของรถได้  ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานบริการ 
ประชาชนที่ให้บริการด้านความทันสมัยและใส่ใจประชาชน

“การใส่ใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 
จงึทำใหก้รมการขนสง่ทางบกเปน็องคก์รทีไ่มเ่คยหยดุนิง่ในการพฒันา 

คุณภาพการให้บริการประชาชน “การเปิดบริการ 
Drive Thru Service .. แค่ขับผ่าน”

 

 กรมการขนสง่ทางบกเตรยีม 

ขยายการให้บริการไปครอบคลุม 

พื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับ 

มาตรฐานการให้บริการของ 

กรมการขนสง่ทางบกใหด้ยีิง่ขึน้ 

ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

และประโยชน์สุขของประชาชน 

ผู้รับบริการต่อไป
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“การขอรับประโยชน์ทดแทน
จากกองทุนประกันสังคม

กรณีสงเคราะห์บุตร”
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7

  ในการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมทั้งหมด  
7  กรณี  กรณีสงเคราะห์บุตรเป็นสิทธิประโยชน์ที่มีผู้ประกันตน/ 
ผู้ใช้บริการมายื่นเรื่องขอรับบริการเป็นจำนวนมาก  ซึ่งสำนักงาน 
ประกันสังคมเขตพื้นที่  7  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่รับคำขอ 
ของผู้มีสิทธิมายื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์บุตร 

  เงื่อนไขในการเกิดสิทธิ  คือ  ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า  12  เดือน  ภายในระยะเวลา  36  เดือน 
ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์  และจะต้องเป็นผู้ประกันตน 
ตามมาตรา  33  หรือมาตรา  39  (กรณีผู้ประกันตนสิ้นสภาพ 
การเป็นลูกจ้าง  สิทธิประโยชน์จะระงับตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ 
ผู้ประกันตนส้ินสภาพการเป็นลูกจ้าง)  สำหรับการจ่ายเงิน  สำนักงาน 
ประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเดือนละ  350  บาททุกเดือนตั้งแต่ 
บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ  6  ปีบริบูรณ์ 

  สำนักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี  7  รับผิดชอบให้บริการผู้ประกันตน 
กรณีสงเคราะห์บุตรท้ังส้ินจำนวน  32,300  ราย  ในปี  พ.ศ.  2553  
มีผู้มาใช้บริการเฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตรโดยเฉลี่ยจำนวน  
635  ราย/เดือน  ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะมาติดต่อด้วยตนเอง  
หรือให้ตัวแทนสถานประกอบการมาย่ืนแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน 
กองทุนประกันสังคม  (สปส.2-01)  กรณีสงเคราะห์บุตร 



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

1
2
6

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 ๏ “การปรับปรุงกระบวนการตามแนวคิด Lean” นำแนวคิดเรื่องของการลด 
การสูญเสียหรือสูญเปล่ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ  ลดในเรื่องเอกสารคำขอ  
เอกสารประกอบการพิจารณา  เช่น  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  ทำให้ผู้รับบริการลดข้ันตอน 
และระยะเวลาในการรอคอย  นอกจากนี้ยังลดค่าจัดส่งหนังสือแจ้งผลทางไปรษณีย์  
เนื่องจากผู้ประกันตนจะได้รับหนังสือแจ้งผลได้ทันที 

 ๏ “การกระจายอำนาจ”  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  7  
ได้กระจายอำนาจในการวินิจฉัยและสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนแก่หัวหน้ากลุ่มงาน  
หัวหน้างาน  และเจ้าหน้าที่วินิจฉัย  ทำให้สามารถวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนและ 
ออกหนังสือแจ้งผลให้แก่ผู้ประกันตนได้ทันที

 ๏ “แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ” ได้มีการจัดโครงการรณรงค์แผนการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการให้บริการในสถานประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีผู้ประกันตนต้ังแต่  200  คน 
ขึ้นไป  โดยเน้นให้สถานประกอบการเลือกใช้บริการผ่านระบบ  e–Service  ต่าง  ๆ  
รวมทั้ง  ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมรับแบบคำขอการขอรับประโยชน์ทดแทน 
มาวินิจฉัย  ณ  สำนักงาน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องเดินทาง 
มาติดต่อสำนักงาน  และสามารถชำระเงินให้กับผู้ประกันตนได้โดยการโอนเงินเข้าบัญช 
ธนาคารหรือส่งเงินทางธนาณัติ  ทำให้ผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง  
รวมท้ัง  ยังมีการสร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับนายจ้างเก่ียวกับกฎหมายท้ัง  2  กองทุน  
สิทธิประโยชน์แก่สถานประกอบการที่ถูกเลิกจ้างหรือที่สนใจข้อกฎหมาย  โดยจัดให้ 
เจา้หนา้ทีส่ำนกังานประกนัสงัคมเปน็วทิยากรบรรยาย  ซึง่ดำเนนิการจำนวน  4  รุน่ทกุป ี 
และมีการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็น 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทำให้ข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนปรากฏทันที

 ๏ “การจัดการความรู้” มีกระบวนการการจัดการความรู้  (Knowledge  Management)  
โดยการฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการให้บริการ  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้ง  จัดให้มีการระดมสมองประชุมหารือในกลุ่มงานระหว่างเจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน 
เป็นประจำ  ตั้งแต่เวลา  16.30  น.  เป็นต้นไป  เพื่อสรุปผลงานในแต่ละวัน  หาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  และสรุปบทเรียนจากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  เพื่อให้ 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และเกิดความพึงพอใจของทั้งผู้รับบริการและ 
ผู้ให้บริการทั้งสองฝ่าย 
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๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ๏ กระบวนงาน  จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  ทำให้กระบวนงาน 
การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม  กรณีสงเคราะห์บุตร  สามารถ 
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจาก  30  นาที  เหลือเพียง  8  นาที  โดยมีหัวหน้างาน 
ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องก่อนออกหนังสือแจ้งผลให้ผู้ประกันตนเนื่องจากกรณ ี
สงเคราะห์บุตรต้องโอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือน  เป็นระยะเวลา  6  ปี  ผู้รับบริการได้รับ 
ความสะดวกรวดเร็ว  สามารถลดข้อร้องเรียนลงได้เนื่องจากผู้ประกันตนได้รับหนังสือ 
แจ้งผลสิทธิประโยชน์ที่ขอรับทันที  ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยถึง 
ร้อยละ  95 

 ๏ ความคุ้มค่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  ทำให้ไม่ต้องกรอกแบบคำขอ  สามารถลดเอกสารและ 
ลดภาระการจัดเก็บและทำลายเอกสาร  ลดค่าใช้จ่ายด้านไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือ 
แจง้ผลใหผู้ร้บับรกิาร  เฉลีย่เดอืนละ  1,905  บาท  หรอืปลีะ  22,860  บาท  เปน็ผลให้ 
เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการ 

“	ในการปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ	
ของผู้รับบริการ	 ไม่มีผลใดที่คุ้มค่าเท่ากับความคุ้มค่าที่	
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการอย่างสูงสุด	
ดว้ยการไดร้บับรกิารทีม่	ี Service	 Mind	 ของเจา้หนา้ที	่	
ซึ่ ง ถื อว่ า เป็ นคว ามคุ้ ม ค่ า ที่ ป ร ะ ม าณค่ า มิ ไ ด้ 	”	

  คือ  หลักในการทำงานที่เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่  7  ยึดถือ 
เป็นหลักในการทำงานเรื่อยมา
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  การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  ภายใต้ 
อำนาจหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  2535  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ที่เป็น 
วัตถุอันตราย  ในการดำเนินการได้แบ่งประเภทของ 
วัตถุอันตรายท่ีอยู่ในการควบคุมออกเป็น  4  ประเภท  
คือ  วัตถุอันตรายชนิดที่ 1  เป็นวัตถุอันตรายที่ 
การผลิต  การนำเข้า  การส่งออก  หรือการมีไว้ 
ในครอบครอง  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่กำหนด  วัตถุอันตรายชนิดที่ 2  เป็น 
วัตถุอันตรายที่การผลิต  การนำเข้า  การส่งออก  
หรือการมีไว้ในครอบครอง  ต้องแจ้งให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดด้วย  วัตถุอันตรายชนิดที่ 3  
เปน็วตัถอุนัตรายทีก่ารผลติ  การนำเขา้  การสง่ออก  
หรือการมีไว้ในครอบครอง  ต้องได้รับอนุญาต  
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4  เป็นวัตถุอันตรายที่ห้าม 
มิให้มีการผลิต  การนำเข้า  การส่งออก  หรือการ 
มีไว้ในครอบครอง

  ดังนั้น  หากท่านประสงค์จะนำเข้า/ส่งออก 
วัตถุอันตรายชนิดที่  1  ชนิดที่  2  และชนิดที่  3  
ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ออกจากดา่นศลุกากร “ทา่นรูห้รอืไม ่ ?”  ตอ้งแจ้ง 
ข้อเท็จจริงการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตราย  ซ่ึงเรียกว่า 
การรับแจ้ง  วอ.อก.6  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อน  
ซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการ 

“ บริการรวดเร็ว
คล่องตัว
เพียงแค่

กระจายอำนาจ ” 

“การรับแจ้งข้อเท็จจริง 
การนำเข้า/ส่งออก

วัตถุอันตราย”
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ควบคุมการนำเข้า/การส่งออกวัตถุอันตราย  และ 
ยังเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ใช้ในการเดินพิธีการ 
ศุลกากรด้วย

  ในอดีตกระบวนการรับแจ้ง  วอ.อก.6  ตั้งแต่ 
ยืน่เรือ่งจนไดร้บัเอกสาร  ตอ้งใชเ้วลานานถงึ  2  วนั  
ทำให้ผู้มาขอรับบริการไม่ ได้ รับความสะดวก  
และยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายของการเช่าสถานที่ 
สำหรับเก็บวัตถุอัตรายระหว่างรอเอกสารอีกด้วย  
ประกอบกับในปี  พ.ศ.  2552  ที่ผ่านมา  มีผู้มาขอ 
รับบริการแจ้ง  วอ.อก.6  สูงถึง  23,534  รายการต่อปี  
เฉลี่ยเดือนละ  1,961  รายการ  กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมจึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการ 
ใหบ้รกิาร  เพือ่ใหส้ามารถบรกิารไดด้ว้ยความสะดวก 
รวดเร็ว  เป็นธรรมและโปร่งใส 

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
  การให้บริการ

 ๏ การกระจายอำนาจ  มีการมอบหมายให้ 
สายงานวิศวกร  นักวิทยาศาสตร์  และเจ้าพนักงาน 
ตรวจโรงงานทุกระดับเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีอำนาจ 
ในการลงนามรับแจ้ง  วอ.อก.6  ได้แบบเบ็ดเสร็จ
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 ๏ การพัฒนาบุคลากร  มุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
บุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน  ให้มีความรู้ 
ความสามารถ  เน้นการทำงานเป็นทีม  การมี 
ความคิดสร้างสรรค์  มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในการ 
ปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน 
ให้ระบบงานคล่องตัว  รวดเร็ว  ทำให้การทำงาน 
มีประสิทธิภาพ  สามารถอำนวยความสะดวก  และ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 ๏ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สารสนเทศโรงงาน 
อุตสาหกรรม  ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาช่วยในการทำงาน  ทำให้สามารถบันทึกข้อมูล 
และส่งผ่านข้อมูลการแจ้ง  วอ.อก.6  กับกรมศุลกากร 
ได้ทันที  ส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

 ๏ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ  มีการจัดตั้ง  
“ศูนย์บริการสารพันทันใจ”  ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการ 
แบบเบด็เสรจ็  ณ  จดุเดยีว  (One  Stop  Service)  
ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมายื่นแจ้ง  วอ.อก.6  
ไดท้ีน่ีโ่ดยไมต่อ้งเดนิเอกสารไปตามหนว่ยงานตา่ง  ๆ  
เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการ 
ตรวจสอบเอกสาร  และดำเนินการตามขั้นตอน 
ที่กำหนดได้แล้วเสร็จ  ภายใน  15  นาที  ทำให้ 
ผู้ประกอบการสามารถนำเอกสารไปเดินพิธีการ 
ศุลกากรได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเหมือนที่ผ่านมา

๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  การที่ผู้ประกอบการสามารถรับเอกสารการแจ้ง 
ข้อเท็จจริง  วอ.อก.6  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  
15  นาที  และสามารถนำเอกสารไปเดินพิธีการ 
ศุลกากรได้ทันที  ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  และลดภาระค่าใช้จ่าย 
เรื่องค่าเช่าสถานที่ ในการเก็บสินค้าเพื่อพักรอ 
ใบรับแจ้งข้อเท็จจริง  รวมทั้ง  ฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น  
ยังถือเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลของรัฐ  เพื่อ 
ใชป้ระโยชนใ์นการตดิตามสารเคม ี การแกไ้ขปญัหา 
และการพัฒนาประเทศได้ต่อไป

 “	 เพียงเชื่อมั่นในบุคลากร	 กระจายอำนาจการทำงาน	
อย่างเหมาะสม	 นำระบบเทคโนโลยีมาใช้	 และเชื่อมต่อข้อมูล	
ทีส่ำคญัระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	 เพยีงเทา่นีก้ส็ามารถ	
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	 ได้ผลคุ้มค่า	
กับภาษีของประชาชน	”
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“การผัดฟ้องและฝากขัง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” 

ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“ ผัดฟ้อง ฝากขัง  
ทำได้ง่าย ๆ ผ่าน

SKYPE ”

  จากสถานที่ห่างไกลติดชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว  การเดินทางที่ 
แสนลำบาก  ใช้เวลาหลายชั่วโมง  และเสี่ยงอันตราย  ทำให้การผัดฟ้อง  ฝากขัง  ที่ต้อง 
เดินทางไปศาลด้วยตนเอง  จึงมีความยากลำบากต่อการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัด 
อุตรดิตถ์

  การผดัฟอ้ง  ฝากขงัจะเปน็กรณทีีต่อ้งควบคมุผูต้อ้งหาทีถ่กูจบัไวแ้ละไมส่ามารถสง่ฟอ้ง 
ได้ทัน  48  ชั่วโมง  หรือกรณีอื่น  ๆ  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธี 
พิจารณาคดีในศาลแขวง  พ.ศ.  2499  และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา  87  จึงมีความจำเป็นต้องมีการผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหา  แต่ด้วยเนื่องจาก 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทางลาดชันและคดเค้ียว  ต้องใช้เวลาหลายช่ัวโมงในการเดินทาง  
และเสี่ยงอันตรายของพนักงานสอบสวนในการเดินทางไปศาล  ฯ  โดยเฉพาะในช่วง 
ฤดูฝน  เพ่ือย่ืนคำร้องขอผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหาด้วยตนเอง  ทำให้เสียเวลาการเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายมาก  เช่น  ค่าน้ำมัน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าเช่าที่พัก  เป็นต้น 

  เพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน  ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ประสานงานเพื่อให้เกิด 
การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  คือ 
ตำรวจและศาล  โดยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา  เพื่อทำให้การผัดฟ้องและฝากขังโดยผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถให้บริการได้ในที่ทำการบน 
สถานีตำรวจได้ในเวลาอันรวดเร็ว

๏ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “SKYPE”  คือ  โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทางอินเตอร์เน็ทด้วยข้อความ 
พร้อมเสียงและภาพจากกล้อง  Webcam  โดยไม่เสียค่าบริการ  ทางตำรวจภูธรจังหวัด 
อุตรดิตถ์ได้นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน  เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง 
หน่วยงาน  จากเดิมที่ต้องเดินทางไปศาลด้วยตนเอง  และยังสามารถทำงานอื่นได้ 
นขณะที่รอการพิจารณาคำร้องของผู้พิพากษา  ทำให้กระบวนงานผัดฟ้องและฝากขังของ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  
โปร่งใส  และคุ้มค่าในการดำเนินงาน
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 “One Stop Service”  เป็นการให้บริการเสร็จสิ้นในจุดเดียว  พนักงานสอบสวน 
พมิพค์ำรอ้งผดัฟอ้งและฝากขงั  และสง่คำรอ้งไปยงัศาลจงัหวดัอตุรดติถท์างอเิลก็ทรอนกิส ์ 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (E-COP/new)  ล่วงหน้า 
ก่อนวันครบผัดฟ้องและฝากขังอย่างน้อย  1  วัน  และในวันครบผัดฟ้องและฝากขัง  
พนักงานสอบสวนและผู้ต้องหาใช้การสื่อสารตอบข้อซักถามผู้พิพากษาผ่านโปรแกรม  
“SKYPE”  จากนั้นรอรับเอกสารการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ผัดฟ้องและฝากขัง 
จากผู้พิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ  E-COP/new  และเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น  
จึงรวบรวมต้นฉบับคำร้องทั้งหมด  เพื่อรวมไว้ในสำนวนผัดฟ้องและฝากขังของศาลต่อไป

๏ ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  การที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปผัดฟ้อง  ฝากขัง  ที่ศาลด้วยตนเอง  ทำให้ประชาชน 
ได้รับความสะดวกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก  และไม่ต้องเสี่ยงในการที่ต้องเดินทางเพื่อมา 
จังหวัดในการบริการนี้  รวมทั้ง  ทำให้ค่าใช้จ่ายของตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ในการ 
ผดัฟอ้ง  ฝากขงั  ลดลงประมาณ  3  ลา้นบาทตอ่ป ี รวมถงึ  การนำเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เขา้มาใชใ้นการปฏบิตังิาน  และยงัเปน็การฝกึฝนบคุลากรใหม้ทีกัษะในการปฏบิตังิานดว้ย 
เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น  ซึ่งทุกหน่วยงานจำเป็นต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ 
อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติให้ได้มากที่สุด

 “ 	 คิดปรับปรุงง่าย	 ๆ	 ด้วยเทคโนโลยีที่มี ใช้อยู่ 	
กันแพร่หลาย	ไม่ต้องลงทุน	แต่ได้ผลคุ้มค่ากับประชาชน	”
  ทำใหก้ารปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารผดัฟอ้ง  ฝากขงัของตำรวจภธูรจงัหวดัอตุรดติถ์ 
ประสบความสำเรจ็  และมปีระโยชนต์อ่ประชาชนทัง้ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย  และยงัปลอดภยั 
ในการเดนิทาง  ถอืวา่เปน็การปรบัปรงุคณุภาพการใหบ้รกิารทีคุ่ม้คา่และเพือ่ประโยชนส์ขุ 
ของประชาชนอย่างแท้จริง
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“การรักษาผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ
แบบบูรณาการ”

โรงพยาบาลพัทลุง

“ ไส้ติ่งอักเสบ  

โรคที่พบเป็นอันดับหนึ่ง  

ในผู้ป่วยกลุ่มงานศัลยกรรม ”

  จากสถิติผู้ป่วยกลุ่มงานศัลยกรรมพบว่า  ไส้ติ่งอักเสบ  
เป็นโรคที่พบเป็นอันดับหนึ่งและมีอัตราผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปี  
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ 
มีภาระงานมากขึ้น  และเป็นผลต่อกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย 
ในภาพรวมเกิดความล่าช้า  ประกอบกับผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง 
ต่อการติดเชื้อของแผล  เกิดโรคแทรกซ้อน  และอาจเสียชีวิตได้  
ด้วยเหตุนี้  โรงพยาบาลพัทลุง  จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนา 
ระบบการดูแลต่อเนื่องของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบให้มีประสิทธิภาพ 
และบูรณการให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน   

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

  CQI  &  Lean  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีความปลอดภัย 
และมีความพึ งพอใจ  โรงพยาบาลพัทลุ ง ได้ดำเนินการ  
“โครงการวิจัยเชิงพัฒนา”  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
ประกอบกับการนำแนวคิด  CQI  (Continuous  Quality  
Improvement)  และ  Lean  นำมาบูรณการให้เชื่อมโยง 
ในทุกกระบวนการการดูแลผู้ป่วยไส้ต่ิงอักเสบ  โรงพยาบาลพัทลุง 
ไดท้ำการศกึษาเรือ่งนีม้าอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ ี พ.ศ.  2548  ถงึ  
พ.ศ.  2552  และเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม  จึงมี 
การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  ดังนี้

1)  ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ  
     เพิ่มมากขึ้นจากเดิม  40%
2)  ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการทั้งหมดลง  50%
3)  อัตราการติดเชื้อไม่เกินเกณฑ์ที่  NNIS  (National  
     Nosocomial  Infections  Surveillance)  กำหนด
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 ๏ การปรับปรุงกระบวนการ การดำเนินการได้แบ่งออกเป็น  2  ระยะ  คือ

 ๏ ระยะที่ 1 (ต.ค. 2550 – ก.ย. 2551)
•  ทบทวนขั้นตอนระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบในปัจจุบันโดยคำนึงถึงผู้รับบริการ  
และเขียนแผนที่สายธารแห่งคุณค่า  (Value  Stream  Mapping  -  VSM)  และพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลให้มีการจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์  เพ่ือลดความสูญเปล่า  และเพ่ิมคุณค่าในการบริการ 
ให้แก่ผู้รับบริการ  ทำให้ระบบมีการเลื่อนไหล  อันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งคุณภาพและ 
ความปลอดภัย

•  ระดมความคิดและการเรียนรู้ร่วมกันของแพทย์/พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดทำ 
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ  (CPG  Acute  Appendicitis)  นำ  Evidence  based  
Practice  ของ  CDC  เรือ่งการไมโ่กนขนผูป้ว่ยกอ่นผา่ตดัมาใชใ้นผูป้ว่ยทีผ่า่ตดั  Appendectomy  
และมีการพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลท่ีจำเป็นแก่สถานบริการ/โรงพยาบาลชุมชน เช่น รายละเอียด 
การรักษา  ยาที่ใช้  เวลาที่ให้ยาปฏิชีวนะครั้งสุดท้าย  และมีการติดตามประเมินผล  โดยมี 
การประชุมและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ

•  ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วย  โดยปรับระบบการรอ  Admitted  ของผู้ป่วย  โดยให้ 
เจ้าหน้าที่เวรเปลรอทำเอกสาร  Admitted  และตรวจสอบสิทธิ์ในขั้นตอนเดียวที่  OPD

•  ลดระยะเวลาการรอคอยและระยะทางการเดินไปเดินมาของผู้ป่วยและญาติในการรอตรวจ  
Lab,  CXR  โดยปรับขั้นตอนในการตรวจ  Lab,  CXR  ในมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ  
(CPG  Acute  Appendicitis)

•  จัดทำเอกสารและแผ่นพับการให้ความรู้และคำแนะนำต่าง  ๆ  แก่ผู้ป่วยและญาติ

•  มีการวางแผนพัฒนากระบวนการ  วางแผนจำหน่ายในโรงพยาบาลเชื่อมต่อถึงการติดตาม 
เยีย่มบา้นในชมุชนและการสง่ตอ่เพือ่การรกัษาในสถานบรกิารในชมุชนโดยไรร้อยตอ่  โดยพฒันา 
ระบบการสง่ตอ่ผูป้ว่ยหลงัผา่ตดัใหแ้กโ่รงพยาบาลชมุชนใกลบ้า้นผูป้ว่ย  โดยทมีแพทยช์ว่ยประสาน 
กับโรงพยาบาลชุมชนในการส่งต่อผู้ป่วยที่ผ่าตัด  Appendectomy  แล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  เริ่ม 
รบัประทานอาหารได ้ เพือ่รกัษาตอ่ในโรงพยาบาลใกลบ้า้นโดยมรีถและพยาบาลโรงพยาบาลชมุชน 
มารอรบั  และมกีารประสานสง่ตอ่ขอ้มลูทีจ่ำเปน็แกส่ถานบรกิาร/โรงพยาบาลชมุชน  เพือ่ใหผู้ป้ว่ย 
ปลอดภัยและพึงพอใจ

 ๏ ระยะที่ 2 (ต.ค. 2551 – ก.ย. 2552)
•  ทบทวนแนวทางปฏบิตัริว่มกนัใน  PCT  ศลัยกรรมในการผา่ตดัผูป้ว่ย  Appendectomy  โดย 
แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมมีการดูแลแพทย์ฝึกหัดงานใหม่มากข้ึน และมีการพัฒนาระบบการรายงาน 
แพทย์โดยใช้วิทยุสื่อสารแทนการใช้โทรศัพท์  ทำให้มีความรวดเร็วในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

•  มกีารพฒันาระบบการตดิตามเยีย่มผูป้ว่ยหลงัจำหนา่ย  โดยการใชโ้ทรศพัทแ์ทนการนดัผูป้ว่ย 
มาที่โรงพยาบาล
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๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่มีต่อผู้รับบริการ  โดยคำนึงถึง  SQDCM  
(Safety  Quality,  Delivery  Cost  Moral)  สรุปผลได้ดังนี้

 Safety  ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น  โดยมีการนำ  Evidence  based  Practice  ของ  
CDC  มาใช้ในเร่ือง  การไม่โกนขนผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและการให้  Prophylactic  antibiotic  
พบว่าอัตราการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัด  Appendectomy  ซึ่งสูงเป็น  1.3  เท่าของการ 
ติดเชื้อในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปี  พ.ศ.  2548  เริ่มลดลงในปี  พ.ศ.  2549  ถึง  
พ.ศ.  2552  เป็น  0.8,  0.2,  0.1  และ  0.1  เท่าของการติดเช้ือในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ตามลำดับ  ทำให้มีอัตราการติดเชื้อต่ำกว่าเกณฑ์ที่    NNIS  กำหนด

  Quality  ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบมากขึ้นถึง  74.3  %  
เพ่ิมข้ึนจากเดิม  41.6  %  ลดระยะเวลานอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยลง  จาก  5.33  วัน  
เหลือ  2.37  วัน

 Delivery ลดระยะเวลารอคอยในรับบริการท้ังหมดลง  2,970  นาที  (56.1%)  
ลดข้ันตอนลง  8  ข้ันตอน  (25%)  ลดระยะการเดินไปเดินมาของผู้ป่วยและญาติลง  
350  เมตร  (38.9%)  จำนวนผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนเพราะผู้รับบริการเข้าถึงบริการง่ายข้ึน

 Cost  ค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วยลดลงจาก  12,613,971  บาท  ในปี  
พ.ศ.  2551  เหลือ  10,819,623  บาท  ในปี  พ.ศ.  2552

 Moral จากการลดความสญูเสยี  (Waste)  ในกระบวนการทำงานลดขัน้ตอน  
ทำให้เกิดการไหลเลื่อนอย่างต่อเนื่อง  และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
นอกจากนั้นแล้วยังช่วยให้บุคลากรมีเวลาเพิ่มมากขึ้น  และสามารถนำไปใช้ในการ 
สร้างคุณค่าอื่น  ๆ  แก่ผู้รับบริการ  ทำให้ขวัญและกำลังใจของบุคลากรเพิ่มขึ้น  
โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการความเจ็บปวด  ร้อยละ  91.27  
ในปี  พ.ศ.  2553
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การให้บริการเภสัชกรรมเบ็ดเสร็จ 
(Pharmaceutical seamless service)

โรงพยาบาลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

  โรงพยาบาลนครชัยศรี  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  30  เตียง  (ทุติยภูมิขนาด  2.1)  ที่มีความพร้อม 
ในหลาย  ๆ  ด้าน  ทั้งแพทย์เฉพาะทาง  ศัลยแพทย์  สูตินารีแพทย์  มีศักยภาพและความพร้อมในการ 
รกัษาพยาบาล  มบีคุลากรใหบ้รกิารทัง้หมด  164  คน  รบัผดิชอบประชากร  12  ตำบล  รวม  56,384  คน  
จุดแข็ง  คือ  กลุ่มสหวิชาชีพมีความสามัคคีร่วมใจกันทำงานกันเป็นทีมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ในการรักษาพยาบาล  โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา

  โรงพยาบาลนครชยัศร ี จงัหวดันครปฐม  มกีารใหบ้รกิารทางเภสชักรรมตามมาตรฐานวชิาชพีเภสชักรรม 
และบริการสุขภาพที่ผู้รับบริการต้องได้รับยาที่มีคุณภาพ  เหมาะสมกับโรค  สามารถใช้ยาได้ถูกต้องตาม 
แพทย์สั่ง  พร้อมสามารถเก็บรักษายาให้คงคุณภาพตลอดแผนการรักษา  โดยไม่เกิดอันตรายจากการใช้ยา  
โดยที่งานให้บริการทางเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะส่งมอบบริการในกระบวนการรักษาพยาบาล 
ผู้ป่วย  และจากสถิติของโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ  232  ราย  โดยร้อยละ  42  
มารับบริการในช่วงเวลา  10.00-12.00  น.  และผู้ป่วยร้อยละ  51  ของผู้รับริการในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีต้องใช้เวลาในการให้บริการมากกว่าผู้ป่วยโรคท่ัวไปโดยเฉล่ีย  3  เท่า  เน่ืองจากต้องได้รับ 
การทวนสอบและตดิตามการใช้ยาทุกราย  โดยเฉพาะในผู้ปว่ยทีม่ีระดับน้ำตาลในเลอืดสูงกว่า  200  mg.% 

	 “	เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง...	 บริการด้วยความใส่ใจ	”
  ด้วยปริมาณคนป่วยท่ีต้องรับยามีเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะคนป่วยท่ีเป็นโรคเร้ือรัง  เช่น  โรคเบาหวาน  
โรคความดัน  เป็นต้น  ซ่ึงเดิมพบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังบางรายไม่ใช้ยาตามแพทย์ส่ัง  บางรายได้รับยาซ้ำซ้อน 
เนื่องจากผู้ป่วยอาจไปรับการรักษาจากหลายโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรคเดียวกันหรือโรคอื่นก็ตาม  และ 
ที่สำคัญคนไทยมีพฤติกรรมชอบบริโภคยา  บางครั้งมีความคลาดเคลื่อนทางยา  ทำให้การทวนสอบการใช้ยา 
เพียงเบ้ืองต้นไม่เพียงพอท่ีจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาได้  จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลต่าง  ๆ  
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เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีในใบสั่งยา  เพื่อการประเมินความเหมาะสมในการสั่งใช้ยาและติดตามการใช้ยา 
ของผู้ป่วย  เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  แต่การที่ผู้ป่วยต้องให้ข้อมูลมากขึ้น  
ส่งผลให้ระยะเวลารอรับยาเฉลี่ยสูงถึง  40  นาที  โดยเฉพาะในช่วงเวลา  10.00-12.00  น.  ซึ่งมีผู้ป่วย 
จำนวนมากจะใช้เวลาสูงถึง  60  นาที  อีกทั้งทำให้เกิดความแออัดขณะรอรับยา  เกิดภาวะความไม่พึงพอใจ 
ของท้ังผู้ให้บริการ  และผู้รับบริการ  นอกจาน้ีหากมีผู้ป่วยต้องชำระเงินด้วย  จะได้รับบริการทีหลัง  เน่ืองจาก 
ต้องผ่านขั้นตอนการคิดราคาและชำระเงินก่อน  ถึงแม้จะตรวจรักษาและมายื่นใบสั่งยาที่ห้องยาก่อนก็ตาม  
กรณีผู้ป่วยที่ต้องสอนหรือให้คำปรึกษา  จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยสอนหรือให้คำปรึกษาซึ่งต้องรออีกเช่นกัน

  วิธีการให้บริการแบบเดิมที่ผู้ป่วยต้องใช้เวลาเสียเปล่าไปกับการรอถึง  4  รอ  ตั้งแต่ยื่นใบสั่งยา 
แล้วรอที่  1  ตามด้วยห้องยาคิดค่ารักษาพยาบาลรอที่  2  ชำระค่ารักษาพยาบาลและรับคำปรึกษารอที่  3  
รับยารอที่  4  ดังนั้น  เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของผู้ป่วย  งานเภสัชกรรมจึงปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ 
เป็นแบบเบ็ดเสร็จโดยใช้บุคลากรดำเนินการเพียงคนเดียว  ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
ส่งต่อข้อมูลการรักษา  ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้ยา  ผลทางห้องปฎิบัติการของผู้ป่วย 
รายคนอย่างละเอียด  รวมทั้งมีระบบเตือนการแพ้ยา  ยาที่มีอันตกริยาต่อกัน  (Drug  Interaction)  ยาที่มี 
ข้อจำกัดในการใช้หรือห้ามใช้กับผู้ป่วยตั้งครรภ์  มารดาที่ให้นมบุตร  และมีการจัดช่องทางด่วนสำหรับ 
จ่ายยาให้ผู้ป่วยโรคทั่วไปในชั่วโมงเร่งด่วน  ซึ่งสามารถลดเวลาในการให้บริการที่เคาเตอร์จ่ายยาได้  แต่ยัง 
สามารถคงคุณภาพในการจัดการความปลอดภัยด้านยาไว้ได้  ภายในระยะเวลารอรับยาฉล่ียไม่เกิน  20  นาที

“	ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า...	 มุ่งพัฒนาการเป็นมืออาชีพ	”
  เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการ  และได้รับการบริการที่ดี  ถูกต้อง  และปลอดภัย  การให้บริการเภสัชกรรม 
จึงเน้นให้บริการแบบเฉพาะรายด้วยระบบจัดการความสอดคล้องต่อเน่ืองในการใช้ยา (Medication Reconciliation)  
เพ่ือประสานข้อมูลการใช้ยาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย  ผ่านสมุดบันทึกการใช้ยาประจำตัวผู้ป่วย  (Individual  
Medication  Records)  ทีห่นว่ยงานไดค้ดิคน้จฃขึน้  เพือ่ประโยชนใ์นการบนัทกึการใชย้า  ประวตักิารใชย้า 
ของผูป้ว่ย  ทำใหก้ารสอบทานผูป้ว่ยดำเนนิการไดเ้รว็ขึน้  และถกูตอ้ง  รวมทัง้ชว่ยใหผู้ป้ว่ยตระหนกัวา่ตนเอง 
จะต้องเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ยาของตน  (Self  Drug  Reconciliation)  เพื่อความปลอดภัย 
ของตนเอง  หรอืแมห้ากผูป้ว่ยตอ้งไปรบัการรกัษายงัสถานบรกิารอืน่กส็ามารถนำสมดุบนัทกึดงักลา่วไปใชไ้ด ้ 
ซึ่งจะช่วยให้แพทย์  ณ  สถานบริการนั้น  ๆ  วินิจฉัยสั่งยาได้ถูกต้อง  และผู้ป่วยก็สามารถป้องกันตนเอง 
ไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ระดับหนึ่งด้วย

  การปรับปรุงวิธีการทำงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยที่ไม่คุ้นเคยกับการจดบันทึกและ 
การดูแลตนเองตามแพทย์สั่ง  ดังนั้น  โรงพยาบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยซึ่งใช้เวลานาน 
โดยการกระตุ้นเตือน  และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับในการใช้ยาอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้ 
ในสว่นของเจา้หนา้ทีท่ีเ่กดิความเบือ่หนา่ยและทอ้ถอยตอ่การใหบ้รกิารในลกัษณะเดมิ  ไดเ้กดิการแลกเปลีย่น 
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปรับพฤติกรรมผู้ป่วยให้ประสบผลสำเร็จโดยสามารถรักษาผู้ป่วยได้ตามแผน 
การรักษา  ซึ่งจะมีผลทำให้ภาระงานลดลง    นอกจากนี้  ยังเป็นการทำงานที่เป็นการประสานความร่วมมือ 
กับทีมสหสาขาวิชาชีพทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม  ซึ่งเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาล
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 “	พัฒนาการบริการอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย
ให้ก้าวไกลสู่สากล	”

  การปรับปรุงบริการของงานเภสัชกรรม  ทำให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดย 
สามารถให้บริการเบ็ดเสร็จแบบ  1  รอ  แบบ  Face  to  face  และขยายช่องบริการในชั่วโมงเร่งด่วน  
(เพิ่ม  4  ช่อง)  และห้องยาเปิดให้บริการ  24  ชั่วโมง  โดยมีเภสัชกรให้คำปรึกษาตลอด  24  ชั่วโมง  
พร้อมจัดให้มีระบบคิวรับยาอัตโนมัติ  เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยโดยมี  Drug  Reconciliation  ท่ัวท้ังองค์กร  
เกิด  Self  drug  reconciliation  (สมุดบันทึกการใช้ยา)  และขยายออกไปทั่วทั้งเครือข่ายของโรงพยาบาล  
โดยมีผลลัพธ์ดังนี้

ผลลัพธ์ ปี	52 ปี	53 หมายเหตุ

ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาซ้ำซ้อน
ที่ต้องติดตาม(คน)

0 0 เป้าหมาย  0

อัตราผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่ได้รับการแก้ไข 
การใช้ยาซ้ำซ้อนก่อนเกิดอันตราย 

8.01%
(1099)

12.74%
(1840)

เพิ่ม  59.23%

อัตราผู้ป่วยในที่ได้รับการแก้ไขการใช้ยาซ้ำซ้อน
ก่อนเกิดอันตราย (ทุกราย) 

6.70%
(212)

19.49%
(647)

เพิ่ม  190.89%

อัตราผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่ได้รับการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงการใช้ยาซ้ำซ้อน 

8.01% 97.23% เป้าหมาย  100%

อัตราการใช้ยาได้ตามแพทย์สั่งของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 79.30% 94.50% เป้าหมาย  100%

มูลค่ายาที่ได้รับคืนจากผู้ป่วยเฉลี่ยต่อราย (บาท) 47.81 3.28 ลดลง14.58เท่า     
เป้าหมาย  0

อัตราผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังที่สามารถประสานเชื่อมโยง
ข้อมูลการใช้ยาของตนเองได้ 
(Self Drug Reconciliation)

0 100% เป้าหมาย  100%

  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าที่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้รับ  โดยสามารถลด 
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลงได้ถึง  2.6  ล้านบาท  และลดความสูญเปล่าทางยาที่มีจำนวนผู้ป่วยลดจำนวน 
การใช้ยาลงในปี  2552  =  76,269.37  บาท  (11  เดือน)  และในปี  2553  =  54,431.96  บาท  (9  เดือน)

 “ยาอาจชว่ยชวีติมนษุยไ์ดอ้ยา่งวเิศษหากเราใชอ้ยา่งถกูตอ้ง และเหมาะสม ในทางกลบักนัยาอาจเปน็ 
สิ่งที่ทำลายชีวิตหากเราใช้อย่างไม่ระมัดระวัง และขาดความเข้าใจ” โรงพยาลนครชัยศรี ไม่ละเลย 
ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงปรับวิธีการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง และเคลื่อนตัว 
อยู่ตลอดเวลา
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โรงพยาบาลเลย

  เคร่ืองช่วยหายใจเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากการหัวใจวาย  
การหายใจล้มเหลวจากสาเหตุใดก็ตามจนไม่สามารถหายใจได้เอง  ซึ่งผู้ป่วยได้รับ 
การช่วยเหลือโดยการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากหรือจมูกลงไปถึงหลอดลม  ถึงแม้การใช้ 
เครื่องช่วยหายใจจะช่วยผู้ป่วยในเรื่องระบบหายใจ  แต่ถ้าผู้ป่วยใช้เป็นเวลานานเกิน  
48  ชั่วโมง  จะมีอัตราการเกิดปอดอักเสบ  ดังนั้นทีมสุขภาพ  โรงพยาบาลเลย  จึงได ้
ร่วมมือกันหาวิธีดำเนินการให้ผู้ป่วยได้รับการหย่าเครื่องช่วยหายใจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด  
และเป็นเวลาที่เหมาะสม 

  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  โรงพยาบาลเลย  เป็นหอผู้ป่วยขนาด  35  เตียง  แต่รับ 
ดูแลผู้ป่วยจริงเฉลี่ยวันละ  50  ราย  อัตราส่วนระหว่างจำนวนพยาบาลต่อผู้ป่วยคือ  
1  ต่อ  13  -  15  ราย  ซึ่งตามมาตรฐานคือ  1  :  10  ราย  โดยมีผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง 
ชว่ยหายใจเฉลีย่วนัละ  8  ราย  สงูสดุวนัละ  14  ราย  ประกอบกบัเปน็หอผูป้ว่ยสามญั  
เมื่อผู้ป่วยวิกฤตเหล่านี้ต้องอยู่ปะปนกับผู้ป่วยสามัญ  การดูแลที่ได้รับจึงเป็นเช่นเดียวกับ 
ผู้ป่วยสามัญทั่วไป  การที่พยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยหลากหลายโรค  ไม่มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะในการพยาบาลผู้ป่วยท่ีใช้เคร่ืองช่วยหายใจ  การดูแลตามมาตรฐานไม่สามารถทำได้  
ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการใช้เครื่องช่วยหายใจ  ส่งผลในภาพรวมต่อค่าใช้จ่ายของ 
โรงพยาบาล  การเลือ่นไหลเตยีงทำไดย้าก  ผูป้ว่ยลน้ตกึ  ภาระงานของเจา้หนา้ทีม่ากขึน้  
จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพ่ือให้การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจของผู้ป่วย 
ประสบความสำเร็จได้ตามมาตรฐาน  และปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วย

“การรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ 
: การหย่าเครื่องช่วยหายใจ”

“ การใช้เคร่ืองช่วยหายใจนานเกิน 48 ช่ัวโมง จะมีอัตราการเกิดปอดอักเสบ

แต่การหย่าเครื่องช่วยหายใจที่ไม่เหมาะสมก็อาจเป็นอันตราย

ให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต ”
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 “	ถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย	 แต่ให้ความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพบริการ		
ทำให้การหย่าเครื่องช่วยหายใจนำไปสู่การปฏิบัติได้สัมฤทธิ์ผล	”
 ความใส่ใจในการปฏิบัติงาน โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้แก้ปัญหา 
ได้อย่างแท้จริง และมีความภาคภูมิใจกับผลของงานที่เกิดขึ้น และไม่เคยหยุดยั้งในการพัฒนา 
คุณภาพการให้บริการดียิ่งขึ้นต่อไป

๏ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ”  เป็นกลยุทธ์ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง  
โรงพยาบาลเลยนำมาใช้ในการนำเรื่องการหย่าเครื่องช่วยหัวใจไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  โดยการ 
สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติเห็นถึงผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยจากการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ระยะเวลานานเกิน  
การให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วม  ตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินความรุนแรงของปัญหา  การรับทราบวิธีการปฏิบัต ิ
ที่ทำให้เกิดปัญหา  การวิเคราะห์กลไกการเกิดของปัญหาอย่างชัดเจน  ร่วมกันแสวงหาวิธีแก้ปัญหา  ร่วม 
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  การออกแบบแผนการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่เลือก  
การทดลองปฏิบัติจนเห็นธรรมชาติของงานหรือปัญหา  การร่วมหาทางแก้ไข  ทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึก 
เป็นเจ้าของ  ภาคภูมิใจในผลงาน  และดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหม่  มีการประเมิน 
กระบวนการและผลลัพธ์  และปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลให้เข้ากับบริบทที่นำไปปฏิบัติ  
ผสมผสานแนวปฏิบัติการพยาบาลที่สร้างขึ้นเข้าสู่การปฏิบัติจริงโดยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติใหม่  มีการ 
เผยแพร่ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ภายใต้การแนะนำและสอนการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการ 
พยาบาลต่อบุคลากรในหน่วยงาน

๏ ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ๏ กระบวนการ  จากกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการดังกล่าว  ทำให้การหย่าเคร่ืองช่วยหายใจ 
สำเร็จจากเดิม  56.7%  เป็น  100%  โดยสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานเวลาท่ีกำหนด  คือ  4  ช่ัวโมง  
ทำให้โรงพยาบาลสามารถลดค่าใช้เคร่ืองช่วยหายใจในตึกสามัญและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  ได้วันละ  2,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจาก  26,369  บาท/ราย  ลดลงเหลือ  6,367  บาท/ราย  ซึ่งเป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง  
20,000  บาท/ราย

 ๏ ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน  การหย่าเครื่องช่วยหายใจสำเร็จทำให้พยาบาลผู้ร่วมโครงการเห็น 
ความสำคัญของปัญหาและมีแนวทางวิธีแก้ไขปัญหา  ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในผลการปฏิบัติเพิ่มขึ้น  
และมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสืบเนื่องต่อไป  รวมทั้ง  ยังเป็นการลดความเครียดของ 
ผู้ป่วยจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ  และญาติหรือบุคคลอื่นเนื่องจากการสื่อสารลำบากระหว่างผู้ป่วยขณะ 
ใส่ท่อช่วยหายใจจะทำให้พูดไม่มีเสียง  เพราะท่อดังกล่าวกดทับสายเสียงเอาไว้

  การเล็งเห็นความสำคัญในจุดเล็ก  ๆ  ของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ  แต่นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการที่ส่งผลอันยิ่งใหญ่ต่อการพ้นความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
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  ปัญหาโรคมะเร็งเต้านม  เป็นปัญหาเรื้อรังอันดับหนึ่งที่พบใน 
สตรีไทย  การรักษาโรคมะเร็งเต้านมมีการรักษาด้วยการผ่าตัด  
ใหย้าเคมบีำบดั  ฉายรงัส ี ใหย้าฮอรโ์มน  และการรกัษาตอ้งทำอยา่ง 
ต่อเนื่องและใช้ระยะเวลารักษายาวนาน  โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาล 
หาดใหญ่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 
ประมาณวันละ  4-8  ราย  และจากการที่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจ 
หลายอย่าง  ตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ  คิดราคาการตรวจเลือด  
ตรวจเลือด  ชั่งน้ำหนัก  วัดสัญญาณชีพ  รอผลเลือด  พบแพทย์  
รบัยาแกแ้พแ้ละยารบัประทานทีบ่า้น  รบัยาทีห่อ้งฉดียา  จนถงึเขา้ควิ 
ใหย้าเคมบีำบดั  ทำใหผู้ป้ว่ยไดร้บัยาเคมบีำบดัไมเ่สรจ็ทนัเวลาราชการ 
จึงต้องย้ายไปฝากให้ยาเคมีบำบัดที่ห้องสังเกตอาการตึกอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉิน  ส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมของยาขณะเคลื่อนย้าย  
เพิ่มภาระงานเจ้าหน้าที่ห้องสังเกตอาการ  และผู้ป่วยเกิดความ 
ไม่สะดวกสบายในการรับบริการ

 “แนวคิด Lean”  เป็นการออกแบบจัดการกระบวนงาน  
ระบบ ทรัพยากร และมาตรการต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  จึงเป็นคำตอบ 
ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้นำมาใช้แก้ไขปัญหาการให้บริการรักษา 
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยยาเคมีบำบัดชนิดไม่พักค้างในโรงพยาบาล  
เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  โดยพยายาม 
ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

“การรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ด้วยเคมีบำบัด 

กรณีไม่พักค้างคืนในโรงพยาบาล”
โรงพยาบาลหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา

“เชื่อหรือไม่
 เช้าไป-เย็นกลับ
เคมีบำบัด...”
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๏ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

  การดำเนินงานพัฒนาระบบการให้บริการเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดค้างคืนในโรงพยาบาล 
หาดใหญ่  เริ่มจากการสำรวจปัญหา  วิเคราะห์  ประเมินสถานการณ์แล้วนำมาวางแผนกำหนดรูปแบบ 
การให้บริการผู้ป่วย  และนำรูปแบบในไปทดลองปฏิบัติ  และพัฒนาให้ได้รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสังเกต  และบันทึกเวลากิจกรรมขั้นตอนการบริการต่าง  ๆ  ของผู้ป่วย  
แล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณหาประสิทธิภาพงานตามแนวคิด  Lean 

 ๏ 3 ระยะ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  ประกอบด้วย 
ระยะลดความซ้ำซ้อน  โดยศึกษาสถานการณ์  และนำปัญหาเข้าปรึกษากับทีมสุขภาพ  
(พยาบาลประจำตึก  พยาบาลประจำคลินิกศัลยกรรม)  ให้ตรวจสอบให้มีคำสั่งการเจาะเลือด 
ก่อนพบแพทย์

ระยะขอใช้ช่องทางด่วน  ในการรับบริการข้ันตอนต่าง  ๆ  เพ่ือลดระยะเวลารอคอย  โดยมีพยาบาล 
และผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำหน่วยเคมีบำบัดเป็นผู้ประสานงานประสานงานกับทีมสุขภาพ  
(เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตรโรคแผนกผู้ป่วยนอก  เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิประโยชน์  หัวหน้างานแผนก 
ผู้ป่วยนอก  แพทย์  พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้โต๊ะคัดกรอง  พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
ประจำคลินิกศัลยกรรม  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  เจ้าหน้าท่ีการเงินคลินิกศัลยกรรม  เภสัชกรคลินิกศัลยกรรม  
เภสัชกรห้องผสมยาเคมีบำบัด)

ระยะลดระยะเวลา  การเจาะเลอืดในผูป้ว่ยกลุม่สทิธปิระโยชนน์อกเขตและกลุม่บา้นไกล  โดยการ 
นำปัญหาเข้าปรึกษาทีมสุขภาพ  และสร้างแบบฟอร์มการขอส่งเจาะเลือดโรงพยาบาลใกล้บ้าน 

๏ ประโยชน์ที่ได้รับ

  จากการพัฒนาระบบการให้บริการเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิดค้างคืนในโรงพยาบาลนี้  ทำให้ 
สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของงานจาก  43.99  เปอรเ์ซน็ต ์ เปน็  89.03%  และลดระยะเวลาการรบับรกิาร 
จาก  10  ชัว่โมง  17  นาท ี เหลอืเพยีง  5  ชัว่โมง  36  นาท ี ทำใหผู้ป้ว่ยไดร้บัการบรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ 
ไม่ซ้ำซ้อน  สามารถกลับบ้านทันในเวลาทุกราย  และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย  
1,100  บาท/ราย  และลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการรับ  admit  ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเฉลี่ย  
650  บาท/ราย/คืน  (หอสามัญ)  และ  1,366.60  บาท/ราย/คืน  (ห้องพิเศษ)  ส่งผลให้ผู้รับบริการ 
พึงพอใจสูงถึงร้อยละ  89.71  คุ้มค่าทั้งผู้ป่วย  ญาติผู้ป่วย  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

“	พัฒนา	ปรับปรุงท้ังที	ได้ผลดี	ท้ังผู้รับบริการ	และผู้ให้บริการ	”
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  จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูง  ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลตัวเมือง 
ทำให้การเข้าถึงบริการของรัฐมีความยากลำบาก  และไม่สะดวก  ดังนั้น  ผู้ที่มีรถใช้ 
มักจะไม่มาดำเนินการชำระภาษีรถ  หรือบริการด้านงานทะเบียนอื่น  ๆ  ซึ่งเป็น 
ส่ิงผิดกฎหมาย  เพราะการชำระภาษีรถ  การเปล่ียนชนิดและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
เปน็สิง่ทีต่อ้งดำเนนิการตาม  พ.ร.บ.  รถยนต ์ พ.ศ.  2522  ทีผู่ม้รีถทกุรายจะตอ้งปฏบิตั ิ 
และส่งผลให้รัฐเสียรายได้  นอกจากนี้อาจมีการนำรถไปใช้ในเรื่องที่ผิดกฎหมาย  
เนื่องจากเป็นเมืองติดชายแดนพม่า  จากข้อมูลสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก  พบว่า 
จังหวัดตากมีรถท่ีจดทะเบียนจำนวนท้ังส้ิน  168,683  คัน  และประชาชนมีความต้องการ 
ใช้บริการด้านใบอนุญาตขับรถประมาณปีละ  249,000  ราย    โดยประชากร  1  ใน  5  
ของจำนวนประชากรในจังหวัดเป็นชาวไทยภูเขา  ด้วยจำนวนปริมาณความต้องการ 
ใช้บริการจากรัฐมีมาก  อีกทั้ง  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในที่ห่างไกล  จึงเป็นอุปสรรค 
สำคัญในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการซึ่งตั้งอยู่ ในตัวเมือง  สำนักงานขนส่ง 
จังหวัดตากเห็นถึงความไม่สะดวกของประชาชนที่ต้องเดินทางเข้ามาติดต่อขอรับบริการ  
ณ  สำนักงาน  จึงได้มุ่งมั่นปรับปรุงบริการเพื่อให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ 
ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งการติดต่อและการขอรับบริการ  โดยพัฒนาการให้บริการ 
เป็นการบริการเชิงรุกนอกที่ตั้งสำนักงานในลักษณะ  E-service  ด้วยการปรับปรุง 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานแบบ  Online  นอกสำนักงานได้ 

  การปรับปรุงบริการ:  การให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  ยังมีข้อจำกัด 
ด้านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ  Online  ทำให้การให้บริการโดยเฉพาะการ 
ชำระภาษรีถยงัคงตอ้งใหบ้รกิารในรปูแบบ  Manual  ทีเ่จา้หนา้ทีต่อ้งเขยีนรายการตา่ง  ๆ  
ทางทะเบียนด้วยลายมือ  ในเบื้องต้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดตากจึงได้พยายามปรับ 
วิธีการให้บริการเป็นแบบเชิงรุก  โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดหรือ 

การให้บริการด้านทะเบียนรถ 
และใบอนุญาตขับรถแบบเคลื่อนที่ 

สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กรมการขนส่งทางบก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนละ  1  ครั้ง  หรือใช้รถโมบายเคลื่อนที่  (e-Exam)  
ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านการออกใบอนุญาตขับรถ 
นอกท่ีต้ังสำนักงาน  แต่รถโมบายพร้อมอุปกรณ์  ใช้งบประมาณสูงในการออกไปให้บริการ 
ในแต่ละครั้ง  และมีข้อจำกัดในการขอใช้  เนื่องจากในกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน  
มีเพียงรถโมบาย  1  คัน  จึงต้องใช้งานร่วมกัน  ซึ่งเฉลี่ยแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก 
สามารถใช้รถโมบายเคลื่อนที่  (e-Exam)  ออกบริการในพื้นที่ได้เพียงปีละ  6  ครั้ง  
(6  วัน)  ทำให้ประชาชนยังคงเข้าถึงการบริการได้ยาก  และส่งผลให้มีรถค้างชำระภาษี  
รวมทั้งมีปัญหาประชาชนไม่มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องจำนวนมาก

  ปัญหาความไม่เพียงพอของอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวก 
แก่ประชาชนและให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการได้ง่าย  ทำให้สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก  
นำแนวคิดระบบให้บริการแบบ  Single  Window  Service  มาปรับใช้ในการให้บริการ 
ด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถแก่ประชาชนที่อยู่ตามชนบทห่างไกลแบบเคลื่อนที่ 
ไปนอกที่ตั้งสำนักงาน  และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ  จุดเดียวได้  พร้อมกับ 
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับกับรูปแบบการให้บริการตามแนวคิด 
ข้างต้น  และปรับปรุงระบบงานคอมพิวเตอร์  ให้สามารถใช้งานนอกที่ตั้งสำนักงานแบบ  
Online  ได้ในลักษณะ  e-Service  โดยนำโปรแกรมการให้บริการ  และดาวน์โหลด 
โปรแกรมระบบงานต่าง  ๆ  ของกรมการขนส่งทางบก  เช่น  ระบบงานทะเบียน  
ระบบงานใบอนุญาตขับรถ  เป็นต้น  ให้สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้  
เวลาให้บริการจะเชื่อมโยงข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  (ADSL)  หรือ 
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย  (ใช้  Air  card)  เพื่อให้บริการในระบบ  Single  Window  
Service  ได้  โดยจัดเป็นชุดหน่วยบริการขนส่งเคลื่อนที่ขนาดเล็ก  พร้อมเครื่อง  printer  
1  ชุด  ออกให้บริการในพื้นที่ห่างไกล  และการเดินทางไม่สะดวก

 ประสิทธิภาพ:  หน่วยเคล่ือนท่ีการให้บริการขนาดเล็กน้ี  มีจุดเด่น  คือ  ความประหยัด  
คุ้มค่า  ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง  สามารถให้บริการประชาชน  ด้านการชำระภาษีรถ  
การเปลี่ยนชนิดและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  และการ 
ดำเนินการด้านอื่น  ๆ  ด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  ณ  จุดบริการเดียว  และเป็น 
หน่วยงานแรกของกรมการขนส่งทางบกที่นำรูปแบบการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ 
ขนาดเล็กมาใช้ในการให้บริการประชาชน  ทำให้ไม่ต้องรอคอยรถโมบายของกรม 
มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
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“	เทคโนโลยี	ความรวดเร็ว	ความทันสมัยในการให้บริการ
คงไม่ใช่เพียงแต่พบเห็นได้ในหน่วยงานภาคเอกชนเท่านั้น	
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก	ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า
หากราชการคิดที่จะปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพแล้ว
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะดำเนินการ...	”

๏ คุณค่าและความภาคภูมิใจ: 

  การให้บริการด้วยรูปแบบหน่วยบริการเคลื่อนที่ขนาดเล็กของสำนักงานขนส่ง 
จังหวัดตาก  เป็นการดำเนินการภายใต้ความคิดที่ต้องการเห็นผู้รับบริการได้รับ 
ความสะดวกและได้รับบริการที่รวดเร็ว  สามารถเก็บรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่รัฐ  ที่สำคัญ 
เป็นการป้องกัน

  การนำรถไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง  ป้องกันการกระทำผิดของผู้รับบริการท่ีไม่ไปชำระภาษีรถ 
ตามกำหนด  นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีรถ  และ 
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้  ยังเป็นการปรับรูปแบบ 
การให้บริการภาครัฐจากการทำงานเชิงรับเป็นการทำงานเชิงรุกโดยยึดความสะดวก  
และความพงึพอใจของประชาชนเปน็เปา้หมาย  สง่ผลใหก้ารบรกิารของรฐัมคีวามทนัสมยั  
อกีทัง้  แกไ้ขปญัหาดา้นสถานที ่ วสัด ุ อปุกรณต์า่ง ๆ   ซึง่เปน็ทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจำกดั 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  สามารถให้บริการประชาชน  แบบ  Door To Door  
ไดล้ดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางของประชาชนกอ่ใหเ้กดิภาพลกัษณไ์หมท่ีด่ตีอ่การใหบ้รกิาร 
ของรัฐ  โดยมีระดับความพึงพอใจงานบริการเฉลี่ยร้อยละ  98.42 

  การจัดระบบบริการให้มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์และบุคลากร  การนำระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศที่มีอยู่มาปรับใช้  การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  (ADSL)  หรือ 
อินเทอร์เน็ตไร้สายทั้งในระบบของ  CAT,  AIS  หรือ  DTAC  ในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่างจุดให้บริการ  (จังหวัดตาก)  กับศูนย์ข้อมูลกรมการขนส่งทางบก  (กรุงเทพฯ)  
ทำให้สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพียงเคร่ืองเดียว  
เป็นส่ิงท่ีนำมาซ่ึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการหน่วยเคล่ือนท่ีท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การให้บริการประชาชน
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“การจดทะเบียนรถใหม่ : 
เลื่อนล้อจดทะเบียน” 

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  
กรมการขนส่งทางบก

Drive Thru for Register
ความรู้สึกสะดวก  รวดเร็วที่ท่านจะรับรู้ได้เมื่อมาจดทะเบียนรถใหม่  ณ  ขนส่งโคราช 

  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  หรือท่ีเราเรียกกันส้ัน  ๆ  ว่า  “ขนส่งโคราช”  เป็นหน่วยงานแถวหน้า 
ของกรมการขนส่งทางบกท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดน่ิง  นับต้ังแต่ได้รับรางวัลคุณภาพ 
การให้บริการประชาชนครั้งแรก  เมื่อปี  พ.ศ.  2548  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  และ 
เหนือความคาดหวังอยู่เสมอ  จากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มา 
รับบริการ  ขนส่งโคราชได้เห็นถึงปัญหาของผู้รับบริการในการต้องเข้าจอดรถเพ่ือมาใช้บริการ  ณ  สำนักงาน  
ซึ่งหาได้ยาก  อยู่กลางแจ้ง  ทำให้เสียเวลาและเกิดความไม่สะดวก  อีกทั้ง  ปัจจุบันการให้บริการ 
จดทะเบียนรถใหม่ของขนส่งโคราช  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากสถิติการให้บริการด้านการ 
จดทะเบียนรถของสำนักงาน  ในรอบปี  พ.ศ.  2552  พบว่ามีการจดทะเบียนรถท้ังส้ิน  จำนวน  70,646  คัน  
หรือเฉลี่ยวันละ  282  คัน  และสำหรับปี  พ.ศ.  2553  (ตั้งแต่เดือนมกราคม  –  ตุลาคม  2553)  
ระยะเวลา  10  เดือน  มีผู้ใช้บริการจดทะเบียนรถรวมท้ังส้ิน  69,202  คัน  หรือเฉล่ียวันละ  346  คัน/วัน  
ปัญหาเรื่องที่จอดรถ  สถานที่ให้บริการ  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สำนักงานพิจารณา  และนำมาสู่การปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการของกระบวนการจดทะเบียนรถใหม่  (เล่ือนล้อจดทะเบียน)  ณ  จุดบริการ  Drive  Thru  
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น  โดยเป็นการต่อยอดการใช้พื้นที ่
ให้บริการเลื่อนล้อต่อภาษีของสำนักงาน 

“ไม่ต้องลงจากรถ
ไม่ต้องหาที่จอดรถ
เสร็จเร็ว ไปเร็ว”
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๏ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “Drive Thru for Register”  หรือ  เลื่อนล้อจดทะเบียน  คือการให้บริการจดทะเบียนรถใหม่ 
โดยไม่ต้องลงจากรถ  ท่ีสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการโดยการพัฒนาโปรแกรมการใช้งาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  PDA  (Personal  Digital  Assistant)  ให้สามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็น 
ในการจดทะเบียนรถให้ปรากฏในบันทึกการตรวจสภาพรถ  นั่นคือ  การสร้างแถบรหัสแท่ง  (Barcode)  
รายการผูถ้อืกรรมสทิธิ ์ (ชือ่บคุคล  หรอืนติบิคุคล)  รายการผูค้รอบครองรถ  (เลขทีบ่ตัรประจำตวัประชาชน)  
วันท่ี/เวลาท่ีดำเนินการ แล้วทำการส่งข้อมูลแบบไร้สาย  (Wireless  Router)  ไปยังจุดบริการท่ี 2  งานทะเบียนรถ  
เพื่อบันทึกรายการทะเบียนรถ  พิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษี  ใบเสร็จรับเงิน  และใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ได้ล่วงหน้าก่อนท่ีผู้ใช้บริการจะขับรถไปยังจุดบริการงานทะเบียน  ทำให้เม่ือผู้ใช้บริการขับรถไปถึงยังจุดบริการ 
งานทะเบยีนสามารถชำระเงนิคา่ภาษ/ีคา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนรถ  พรอ้มกบัรบัเครือ่งหมายการเสยีภาษ ี 
ใบเสร็จรับเงิน  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  และแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันที  โดยไม่ต้องลงจากรถเหมือนวิธีปฏิบัติ 
แบบเดิม 

  ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการจดทะเบียนรถโดยไม่ต้องลงจากรถ  ได้รับแผ่นป้าย  เครื่องหมาย 
การเสียภาษี  และใบคู่มือจดทะเบียนรถ  ภายในเวลา 27 นาที  ทำให้เกิดความสะดวก  สบาย  ไม่ต้อง 
จอดรถหลายครั้งเพื่อที่จะมาดำเนินการจดทะเบียนรถภายในอาคาร  ไม่ต้องเดินตากแดด  ตากฝน  ช่วยให้ 
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  แม้กระทั่งผู้พิการ  พระภิกษุ  คนชรา  สตรีมีครรภ์  ก็สามารถขับรถเข้ามา 
ใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงจากรถเช่นเดียวกัน  ซึ่งขนส่งโคราชได้ทำการประชาสัมพันธ์วิธีให้บริการเลื่อนล้อ 
จดทะเบยีนอยา่งกวา้งขวาง  มกีารทำแผน่พบัประชาสมัพนัธ ์ ณ  ศนูยจ์ำหนา่ยรถยนตต์า่ง  ๆ  ภายในจงัหวดั  
ทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้า  ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนในวงกว้างและบังเกิดผล 
ที่เป็นรูปธรรม  ดังจะเห็นได้จากสถิติการจดทะเบียนรถใหม่  ณ  จุดบริการ  Drive  Thru  เดือนละ  
1,800  –  2,000  คัน  และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในระดับดีมากคือ  ร้อยละ  96.16

๏ ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ๏ กระบวนการ เป็นการให้บริการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูล  
ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูล  ปริมาณรถที่เข้ามาจดทะเบียนในแต่ละวันได้อย่างถูกต้อง  กระบวนการ 
มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  ส่งผลต่อการรับรู้และความพึงพอใจของประชาชนในวงกว้าง  รวมท้ัง  จากการท่ี 
กระบวนการมีความรวดเร็ว  ไม่ยุ่งยาก  ทำให้เจ้าของรถสามารถจดทะเบียนรถได้ถูกต้องตามกฎหมาย  
สะดวก  เกิดความสบายใจในการใช้รถ  ไม่เสี่ยงต่อการเสียค่าปรับข้อหาใช้รถไม่จดทะเบียนและชำระภาษ ี
หลายครั้ง
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 ๏ ความคุ้มค่า  เป็นการต่อยอดการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  โดยใช้พื้นที่เดิมในการให้บริการ 
เลื่อนล้อต่อภาษี  นำมาเพิ่มช่องทางการให้บริการเลื่อนล้อจดทะเบียน  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ 
ประชาชนเพิ่มขึ้น

 ๏ ประหยัดค่าใช้จ่าย การให้บริการโดยผู้รับบริการไม่ต้องลงจากรถ  ช่วยให้เจ้าของรถประหยัด 
คา่ใชจ้่ายคา่เชือ้เพลงิจากการดบั/สตาร์ทเครือ่งยนตห์ลายครั้ง  (ครัง้ละ  20  C.C.)  และลดคา่ใชจ้า่ยในการ 
บำรงุรกัษาเครือ่งยนต ์ ระบบทำความเยน็  และระบบเบรกได ้ รวมทัง้  ขนสง่โคราชยงัสามารถลดคา่ใชจ้า่ย 
ในการจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน  2  คน  เป็นเงิน  266,616  บาท/ปี  และลดค่าใช้จ่ายในการ 
ซื้อกระดาษบัตรคิวได้ถึงปีละ  2,640  บาท

  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่งของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  จนมาถึง

“	เลื่อนล้อจดทะเบียน	 :	 Drive	 Thru	 for	 Register	
จึงไม่เป็นแต่เพียงหน่วยงานแรกของกรมการขนส่งทางบก

ที่เปิดให้บริการในรูปแบบนี	้”
  แต่ยังคงเป็นต้นแบบให้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดต่าง  ๆ  รวมทั้งหน่วยงานอื่น  ๆ  ให้ได้นำแนวคิด 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  “เลื่อนล้อจดทะเบียน”  ไปสร้างสรรค์งานบริการใหม่  ๆ  เพื่อยกระดับ 
มาตรฐานการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดและกรมการขนส่งทางบกให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการต่อไป



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

1
4
8

“การบริหารยา
ที่มีความเสี่ยงสูง” 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

  โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความมุ่งม่ันในการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ  โดยให้ความสำคัญกับการ 
รักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  คำนึงถึง 
ชีวิตผู้ป่วยเป็นสำคัญอย่างเสมอมา 

  การรกัษาผูป้ว่ยวกิฤตโรคหวัใจตอ้งรกัษาดว้ยการ 
ให้ยา  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง  
(High  Alert  Drugs:  HAD)  ท่ีจะก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการได้  
หากเกิดความคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดในการ 
บริหารยา  เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย  ต้อง 
รักษานาน  เพิ่มจำนวนวันนอน  เพิ่มค่าใช้จ่าย  
รวมทั้งยังมีผลทำให้ผู้รับบริการและญาติไม่พึงพอใจ  
และเสี่ยงต่อการฟ้องร้อง

  แต่เดิมหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (ซีซียู) โรงพยาบาล 
รามาธิบดี  การให้ยาแก่ผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจยังคง 
มีความล่าช้าในการบริหารยา  ผู้ป่วยจะได้รับยา 
ต้องใช้ระยะเวลาถึง  40  นาที  และในกรณีที่ไม่ได้ 
มียาสำรองในหอผู้ป่วย  จะต้องรอยาจากห้องยา  
เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย  30  นาที  รวมเวลาที่ผู้ป่วย 
จะได้รับยาแต่ละครั้งอย่างน้อย  70  นาที  ปัญหา 
ความล่าช้าดังกล่าวเกิดจากแพทย์พยาบาลมีการ 
หมุนเวียนทุกปี  ขาดความชำนาญ  ความคุ้นเคย 
กับลายมือแพทย์  กระบวนการสั่งยาของแพทย์ 
มีความซ้ำซ้อนหลายขั้นตอน  ทำให้ต้องคัดลอก 
ลายมือการสั่งยาของแพทย์หลายครั้ง  รวมถึง  
สูตรยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมีหลากหลายชนิด  
และยังไม่มีคู่มือเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดของยา

“ ความผิดพลาดในการให้ยา

ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต

ดังนั้น จึงผิดพลาดไม่ได้  

นั่นหมายถึงชีวิต ”

  จากปัญหาดังกล่าว  และด้วยความมุ่งมั่นในการ 
รักษาพยาบาลผู้ป่วยให้เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล  
คือ  ถูกต้อง  รวดเร็ว  และปลอดภัย  หอผู้ป่วยวิกฤต 
โรคหวัใจ  (ซซียี)ู  โรงพยาบาลรามาธบิด ี จงึไดส้รา้ง 
แนวปฏิบัติทางการพยาบาล  (Clinical  Nursing  
Practice  Guideline)  และพัฒนานวัตกรรมที่ช่วย 
ลดและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้ยาที่มี 
ความเสี่ยงสูงโดยเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2550 

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
  การให้บริการ

 ๏ การลดขอ้ผดิพลาด  ความผดิพลาดในการ 
จา่ยยาเปน็เรือ่งสำคญัยิง่  เพราะนัน่คอืชวีติของผูป้ว่ย  
จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงวิธีการทำงานโดยการ 
ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น  ตั้งแต่การบันทึกการใช้ยา 
ลงการ์ดยา การเลิกใช้ Kardex เพ่ือลดความผิดพลาด 
จากการคัดลอกคำสั่งยาของแพทย์ด้วยลายมือ  
เหลือเพียงใบ  Medication  Administrat ion  
Record  (MAR)  พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
โดย  Print  สติ๊กเกอร์ยาและติดลงในใบ  MAR  
แทนการคดัลอกดว้ยลายมอื  และพฒันาใบบนัทกึยา 
ให้มีรายละเอียดท่ีชัดเจนและครอบคลุม  ทำให้สะดวก 
รวดเร็วในการตรวจสอบ

 ๏ Visual Control นำระบบสติ๊กเกอร์สี 
มาใช้กำกับและจำแนกช่ือยาสำเร็จรูปท่ีมีความเส่ียงสูง  
ทำใหส้งัเกตไดง้า่ย  โดยแบง่สตีามกลุม่การออกฤทธิ ์ 
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โดยติดสต๊ิกเกอร์ท่ีฉลากยา  สายน้ำเกลือ  และเคร่ือง 
ควบคุมการไหลของสารน้ำ เพ่ือให้ทีมสหสาขาตระหนัก  
ตื่นตัว  และให้ความระมัดระวัง  การออกแบบ 
สติ๊กเกอร์ได้ให้ผู้รับบริการและญาติผู้ป่วยได้มี 
ส่วนร่วมในการประเมินรูปแบบและสี ทำให้ผู้รับบริการ 
มีความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริหารยา 
และพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับในระดับดีเยี่ยม  
จนในปัจจุบัน  ทางโรงพยาบาลได้จัดทำสติ๊กเกอร์ 
สีแดงระบุข้อความยาท่ีมีความเส่ียงสูง  (High  Alert  
Drugs)  ติดบนซองยาสำหรับกลุ่มยาท่ีมีความเส่ียงสูง 
ทัง้ชนดิรบัประทานและชนดิใหท้างหลอดเลอืด  และ 
ทำฉลากยาเป็นชื่อยาภาษาไทยแบบคาราโอเกะ  
ติดฉลากซองยา  รวมถึง  สอนผู้ป่วย/ผู้ดูแลผู้ป่วย 
ฝึกจัดยาด้วยตนเองก่อนกลับบ้าน  เป็นการสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างมาก  
อีกทั้งเป็นการป้องกันชีวิตให้แก่ผู้ป่วยในการใช้ยา 
ไม่ถูกต้องด้วย

 ๏ คู่มือ  มีการจัดทำคู่มือยาความเสี่ยงสูง  ที่ 
ระบุรายละเอียดของยาที่มีความเสี่ยงสูงชนิดต่าง  ๆ  
ท้ังรูปแบบของยาขนาดต่าง  ๆ  เภสัชจลนศาสตร์  และ 
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากยา  วิธีผสมและบริหารยา  
มีระบบ  Checklist  ง่าย ๆ   เป็นลำดับข้ันตอน  มีระบบ 
การทวนซำ้  (Double  Check)  รวมทัง้การประเมนิ  
ติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  และปรับปรุง 
แกไ้ขเปน็ระยะ  ๆ  รวมถงึ  มตีารางคำนวณขนาดยา 
สำเร็จรูปสำหรับยาที่มีความเสี่ยงสูงที่ใช้ในหอผู้ป่วย 
แนบในแฟ้มแพทย์และพยาบาล  เพื่อความสะดวก 
และรวดเร็วในการสั่งยา  ปรับขนาดยา  สามารถลด 
ความผิดพลาดได้จริง

๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  เป็นการปรับปรุงบริการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งเจ้าหน้าที่  แพทย์  พยาบาล  
และเภสัชกร  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 
การปฏิบัติงานทั้งระบบของกระบวนการบริหารยา 

ที่มีความเสี่ยงสูงแบบครบวงจร  และได้ผลลัพธ์ 
ดีเยี่ยม  คือ  ผู้ป่วยปลอดภัย  ทำให้ผู้ป่วยและ 
ญาติผู้ป่วยมีความมั่นใจในการรักษาพยาบาล  และ 
มีความพึงพอใจในการรับบริการเป็นอย่างมาก  
รวมทั้ง  การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงยังคงเป็น 
ต้นแบบที่ครบวงจรของการเรียนรู้และดูงานจาก 
บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกองค์กร  เพื่อ 
ขยายผลการปรับปรุงบริการในการรักษาพยาบาล 
ของประเทศต่อไป

“	ยา	”
เครื่องช่วยชีวิต	 ช่วยรักษา
ความเจ็บปวด	 ทรมาน	
หรือเครื่องประหารชีวิต	 	

การปรับปรุงการบริหารยา
ที่มีความเสี่ยงสูงแบบครบวงจร
จากสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์	

โรงพยาบาลรามาธิบดี	
คือ	 คำตอบ

  การปรับเปลี่ยนระบบการบริการรักษาแบบ 
บูรณาการ  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในการพัฒนา 
คุณภาพการบริการส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อผู้รับบริการ  
ส่งเสริมความมีคุณค่าและการทำงานเป็นทีมของ 
สหสาขาวชิาชพีสรา้งภาพลกัษณข์องหนว่ยงาน  และ 
ความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการดแูล 
ผูป้ว่ยใหป้ลอดภยัจากการใชย้าในการรกัษาพยาบาล  
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการบริการรักษาระดับ 
ตตยิภมูทิีเ่ปน็เลศิในภมูภิาคเอเชยี  และวสิยัทศันข์อง 
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในการเป็น 
ประทีปส่องทางด้านสาธารณสุขของประเทศ  เป็น 
ตน้แบบ  (Best  Practice)  ในการพฒันานวตักรรม 
การบริการแก่หน่วยงานหรือองค์กรอื่น  ๆ  ต่อไป
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  จากสภาพการปฏิบัติงานของกระบวนงานบริการที่ผู้ป่วยต้องมาตามนัดตรวจในเวลา  
8.00  น.  ที่คลินิกบำบัด  (Oncology  Clinic)  ทุกวันจันทร์  ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น  2  
โรงพยาบาลศิริราช  เพื่อรับคิวและรอพบแพทย์ตามลำดับ  ซึ่งในแต่ละครั้งถึงแม้นผู้ป่วย 
จะได้รับการนัดหมายล่วงหน้าแล้ว  แต่ในวันรับการรักษายังต้องผ่านขั้นตอนต่าง  ๆ  
มากมาย  ได้แก่  การตรวจเลือด  รอผลเลือด  และตรวจความพร้อมของร่างกาย  
กรณผีูป้ว่ยทีม่คีวามพรอ้ม  แพทยจ์ะมคีำสัง่ใหร้บัเขา้ไวใ้นโรงพยาบาลเพือ่รบัยาเคมบีำบดั  
ซ่ึงจะมีอีกสองกรณีคือ  ถ้าไม่มีเตียง  ผู้ป่วยจะได้ใบนัดให้มาฟังในคร้ังต่อไป  แต่ถ้ามีเตียง  
ผู้ป่วยต้องรอคำสั่งการรักษาในหอผู้ป่วย  โดยต้องรอแพทย์กลับจากการตรวจผู้ป่วยที่ 
คลินิกเคมีบำบัดก่อน  ซึ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับยาล่าช้าออกไป

  ในกรณีผู้ป่วยมะเร็งก้อนทูม  ซ่ึงต้องเข้ารับยาเคมีบำบัดต่อเน่ืองมากกว่า  8  ช่ัวโมงต่อวัน  
ติดต่อกันเป็นเวลา  2  -  5  วัน  และต้องรับยาต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า  3  ครั้ง  
ในระยะเวลาห่างกัน  2  -  3  สัปดาห์  รวมระยะเวลาในการรักษาและข้ันตอนการให้บริการ 
ที่ล่าช้า  ทำให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายืดยาวออกไปอีกมาก  ด้วยเหตุนี้  
ทมีสหสาขาวชิาชพีแพทย ์ พยาบาลประจำหอผูป้ว่ย  เภสชักร  และพยาบาลหนว่ยตรวจตกึ 
ผู้ป่วยนอก  จึงได้ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงาน  โดยนำแนวคิด  Lean  มาปรับใช ้
เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน  ลดขั้นตอนที่ ไม่จำเป็น  พร้อมทั้งนำระบบ  
Visual  Management  มาใช้  เพ่ือให้การส่ือสารระหว่างทีมงานมีประสิทธิภาพ  ใช้ระยะเวลา 
น้อยลง  และจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล 
ผู้ป่วย

“การรับผู้ป่วยเข้ารับยา
เคมีบำบัด”

โรงพยาบาลศิริราช

“ การออกแบบกระบวนการที่ดี 
ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ”
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๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “ระบบคุณภาพ”  ทางโรงพยาบาลศิริราชได้นำเรื่องระบบคุณภาพเข้ามาเพื่อใช้ 
ในการปรบัปรงุบรกิาร  โดยนำ  แนวคดิ  Lean  ซึง่เปน็แนวคดิทีต่อ้งการลดความสญูเปลา่ 
ในการทำงาน  ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น  ระบบ  Visual  Management  เพื่อช่วยให้การ 
สื่อสารระหว่างทีมงานมีประสิทธิภาพ  ใช้ระยะเวลาการติดต่อน้อยลง  การจัดทำคู่มือ 
แนวทางการปฏิบัติในการทำงาน  เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย  ให้มี 
ความเป็นมาตรฐาน  และสามารถควบคุมได้ตามขั้นตอนการปฏิบัติ

 “การปรับปรุงคุณภาพให้บริการ”  เพ่ือให้เกิดผลการปรับปรุงคุณภาพในข้ันตอนหลัก 
ท่ีสำคัญ  ทางโรงพยาบาลศิริราชดำเนินการปรับปรุงในส่วนงานหลักของกระบวนการ  ดังน้ี

 ๏ กระบวนการฟังเตียง แต่เดิมถ้าไม่มีเตียงว่างในวันที่ครบกำหนดการรับยา  
ผู้ป่วยต้องเดินทางมาฟังเตียงทุกวัน  จนกว่าจะได้เตียง  ซึ่งหลังจากการปรับปรุง  ผู้ป่วย 
ไม่ต้องเดินทางมาฟังเตียงด้วยตนเองท่ีโรงพยาบาล  หอผู้ป่วยจะทำหน้าท่ีเป็นผู้บริหารจัดการ 
การรับผู้ป่วย  เมื่อมีเตียงว่างจะโทรศัพท์ตามผู้ป่วย

 ๏ การเขียนคำสั่งการรักษา แต่เดิมหลังจากผู้ป่วยเข้าพักในหอผู้ป่วย  ต้องรอ 
อาจารย์แพทย์ตรวจผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยนอกเสร็จ  จึงจะเข้ามาให้การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย  
ส่งผลให้ได้รับคำส่ังการรักษาล่าช้า  การเตรียมผสมยาเคมีบำบัดต้องเล่ือนออกไปในวันรุ่งข้ึน  
ซึ่งหลังจากการปรับปรุง  มีการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อลดระยะเวลาในการเขียน 
ใบคำสั่งการรักษา  อาจารย์แพทย์และแพทย์สาขาเคมีบำบัดเขียนใบคำสั่งการรักษา 
ที่ห้องตรวจตึกผู้ป่วยนอก  ทำให้ผู้ป่วยเข้าหอผู้ป่วยพร้อมใบคำสั่งการรักษา  และเริ่ม 
รับยาเคมีบำบัดหลังจากเข้าหอผู้ป่วย

 ๏ กระบวนการขออนมุตัใิชย้าราคาเกนิ 10,000 บาท แตเ่ดมิตอ้งผา่นขัน้ตอน 
การขออนุมัติการใช้ยาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกครั้งก่อนส่งให้เภสัชกรผสมยา  
ซ่ึงหลังจากการปรับปรุง  จะผ่านข้ันตอนการขออนุมัติการใช้ยาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
เฉพาะครั้งแรก  สำหรับครั้งต่อไปจะมีการบันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของห้องผสมยา 
โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่ทุกครั้งตลอดสูตรยานั้น

 ๏ กระบวนการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย แต่เดิมไม่มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย  
ไม่มีการเตรียมใบนัด  ยารับประทานที่บ้าน  และผู้ดูแลผู้ป่วย  ทำให้ญาติไม่พร้อมที่จะ 
รับผู้ป่วยกลับบ้าน  จึงส่งผลให้การจำหน่ายผู้ป่วยเกิดความล่าช้า  ซ่ึงหลังจากการปรับปรุง  
การประชุม  Care  Team  ทุกวันพุธ  การจัดทำบอร์ดสื่อสารแผนการจำหน่ายเพื่อให ้
ทีมงานมีการเตรียมความพร้อมได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
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๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  การนำแนวคิด  Lean  มาปรับใช้ร่วมกับระบบ  Visual  Management  เพ่ือการปรับปรุง 
กระบวนการทำงานที่เป็นเลิศ  ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน  เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการส่ือสารระหว่างทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ  สร้างความเช่ือมโยงในการรับบริการผู้ป่วย 
ในแตล่ะจดุบรกิาร  สิง่สำคญัทีส่ดุคอื  ผูป้ว่ยไดร้บัการบรกิารทีด่ขีึน้  ในระยะเวลาทีเ่รว็ขึน้  
ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล  และเริม่ยาเคมบีำบดัจาก  10  -  24  ชัว่โมง  เปน็  
2-  4  ช่ัวโมง  กรณีไม่ต้องได้รับสารน้ำก่อนได้รับยาเคมีบำบัด  จากต้องนอนโรงพยาบาล  
5  วนั  ลดเหลอืเพยีง  3  วนั  และกรณตีอ้งไดร้บัสารนำ้กอ่นไดร้บัยาเคมบีำบดั  จากตอ้ง 
นอนโรงพยาบาล  5  วัน  ลดเหลือเพียง  4  วัน  ลดเวลาการเดินทางของใบคำส่ังการรักษา  
จากเภสัชกรถึงการเตรียมยาเคมีบำบัดให้ผู้ป่วยไม่เกิน  1  -  4  ช่ัวโมง  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางของผู้ป่วยในการมาฟังเตียง  เฉล่ีย  399  บาทต่อคร้ัง  (80 - 2,000  บาท/คร้ัง)  
และเสียงตอบกลับคือ  ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในการบริการมากกว่า  95%

 “	การใส่ใจของผู้บริหารและทีมแพทย์	
นำไปสู่การคิดค้นวิธีการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่	 ๆ	 	
เพื่อการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าเป็นสำคัญ	”
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 “การดูแลรักษา
โรคหลอดเลือดสมอง

ครบวงจร”
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำเตือน  !!!  โรคหลอดเลือดสมอง 
“ไม่อยากตาย ไม่อยากพิการ สองชั่วโมงครึ่ง ต้องถึงมือหมอ” 

  เป็นคำเตือนที่ญาติและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องท่องจำให้ขึ้นใจ  สาเหตุคือ  
เมื่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการที่เป็นสัญญาณสำคัญ  จำเป็นต้องให้ถึงมือแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้ทันภายในเวลา  2  ชั่วโมง  30  นาที  
เนื่องจากภายในระยะเวลาดังกล่าว  การให้ยาละลายลิ่มเลือด  ผู้ป่วยมีโอกาสสูงมาก 
ที่จะไม่เสียชีวิตและไม่พิการ  แต่หากเกินจากนี้  คุณจะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตและพิการ 
ไปตลอดชีวิตเป็นอย่างมาก 

  โรคหลอดเลือดสมอง  หรือโรคอัมพฤกษ์  อัมพาตเป็นโรคที่พบบ่อยโดยเฉพาะใน 
ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีปัจจัยเส่ียง  เม่ือเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ  ทางระบบประสาท  
ผู้ป่วยมักมีอาการทันทีทันใดแต่จะใช้เวลาในการฟื้นตัวค่อนข้างนานเป็นความหนักใจ 
ต่อทั้งตัวผู้ที่เป็นโรคเองและต่อญาติผู้ดูแล

  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณใ์หก้ารดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคหลอดเลอืดสมองในระยะเฉยีบพลนั 
จำนวนมากกว่า  600  รายต่อปี  และมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่องถึงประมาณ  
5,000  รายต่อปี  ทำให้ต้องมีการบริการโดยการดูแลที่เหมาะสม  แต่เดิมผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองได้รับการรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคอื่น  ๆ  ทางอายุรกรรมทั่วไป  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อเกิดอาการอย่างทันทีทันใด  จะเข้ามารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน  และ 
ได้รับการตรวจประเมินตามลำดับข้ันตอน  หลังจากน้ันจะได้รับการส่งตรวจสมองท่ีเหมาะสม  
ซึ่งต้องใช้เวลาในการนัดหมายส่งตรวจ  เมื่อได้ผลการตรวจแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับ 
การรักษาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป  รวมกับผู้ป่วยโรคอื่น  ๆ  ไม่มีการจัดระบบ 
การดูแลโดยสหสาขาวิชา  และหลังจากนั้นก็จะได้รับการจำหน่ายกลับมา  และนัดตรวจ 
กับแพทย์เป็นระยะ
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  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และผู้บริหาร  จึงได้พัฒนา  “โครงการดูแลรักษา 
โรคหลอดเลือดสมองครบวงจร”  โดยมีการจัดระบบการบริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็น 
ศูนย์กลางและให้การรักษาแบบองค์รวมโดยสหสาขาวิชา

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 ๏ Emergency Stroke Care & Stroke Fast Track  คือ  การดูแลผู้ป่วย 
ในระยะเฉียบพลัน  โดยกระบวนการคัดแยกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษา 
อย่างรวดเร็ว  และให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว  อันประกอบด้วยความร่วมมือ 
จากพยาบาล  Triage  พยาบาลและแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน  แพทย์ทางประสาทวิทยา 
และฝ่ายรังสีวิทยาเพื่อการทำ  CT  Scan  อย่างเร่งด่วน

 ๏ Stroke Unit  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทุกรายเมื่อรับไว้ใน 
โรงพยาบาลแล้ว  จะอยู่ในหอผู้ป่วยที่เป็น  stroke  unit  ไม่ปะปนกับโรคอื่น  ๆ  ได้รับ 
การดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และมีพยาบาลเฉพาะทาง  สามารถ 
ลดอัตราการตายและความพิการของผู้ป่วยได้อย่างมาก  นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลา 
การครองเตยีงของผูป้ว่ย  รวมทัง้  ชว่ยใหผู้ป้ว่ยและญาตไิดร้ว่มในการดแูล  และมสีว่นรว่ม 
ในการรักษาผู้ป่วยต้ังแต่เร่ิมแรก  เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลรักษาในระยะยาว  
stroke  unit  จะมีการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรฝ่ายต่าง  ๆ  ทั้งทางแพทย์  
พยาบาล  นักกายภาพบำบัด  นักโภชนาการ  และนักสังคมสงเคราะห์

 ๏ ชมรมคนรูท้นัอมัพาต ทีเ่กดิจากโรคหลอดเลอืดสมอง  เปน็การรวมตวัของผูป้ว่ย
โรคหลอดเลอืดสมองตบี  ครอบครวั  และผูท้ีส่นใจ  โดยจดัใหม้กีจิกรรมตา่ง  ๆ  เพือ่เสรมิ-
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคหลอดเลอืดสมองตบี  และใหป้ระชาชนและครอบครวัมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย  และการป้องกันผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 ๏ Home Care and Home Health Care เป็นการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
ถึงบ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว  โดยร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด  ในการ 
ตรวจเย่ียมติดตามอาการของผู้ป่วยตามมาตรฐานท่ีโรงพยาบาลกำหนด  และให้คำปรึกษา 
เหล่าอาสากาชาดผ่านทางเว็บไซต์  www.custroke.org  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ป่วยและญาติในการเดินทางมาพบแพทย์  รวมทั้ง  ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอาการ 
ของผู้ป่วยเกิดซ้ำอย่างเฉียบพลัน
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๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

 ๏ ผู้ป่วย  ผลจากการปรับปรุงการให้บริการดังกล่าว  ทำให้จำนวนผู้ป่วย 
โรคหลอดเลือดสมองตีบเสียชีวิตและพิการน้อยลง  โดยได้รับความพึงพอใจจากคนไข้ 
และญาติอยู่ในระดับร้อยละ  90

 ๏ โรงพยาบาล  เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว  มีการร่วมกันดูแลผู้ป่วย 
ระหว่างโรงพยาบาล  ญาติ  และอาสาสมัคร  ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านไปดูแลพักฟื้น 
ได้เร็วขึ้น  โรงพยาบาลได้รับประโยชน์เพราะผู้ป่วยครองเตียงจำนวนวันน้อยลง  ทำให้ 
โรงพยาบาลสามารถดแูลรกัษาคนไขใ้หมไ่ดม้ากขึน้  ถา้สามารถทำใหป้ระชาชนปลอดจาก 
โรคหลอดเลือดสมองตีบ  โดยช่วยดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดี  จะช่วยให้โรงพยาบาล 
ประหยัดงบประมาณในการรักษา  100,000  บาทต่อคน  เมื่อคิดเป็นมูลค่าของโครงการ 
ดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองครบวงจรมีมูลค่ามากกว่า  1  ล้านบาทต่อปี

“	โรคหลอดเลือดสมอง	”ถึงแม้จะเป็นปัญหาที่สำคัญ	 แต่หากต้องการหลีกเลี่ยง	
ก็มีวิธีการมากมาย	 โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต

ไม่สูบบุหรี่	 ทานผักผลไม้	 รับประทานอาหารไขมันต่ำ	 ออกกำลังกาย

แค่นี้...ก็เรียกได้ว่า	 ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หลีกหนีความพิการไปได้แล้วกว่าครึ่ง



รา
งว
ัลค
ุณ
ภ
าพ
กา
รใ
ห้บ
ริก
าร
ปร
ะช
าช
น 
ปร
ะจ
ำป
ี พ
.ศ
. 
2
5
5
3

1
5
6

“การบริหารจัดการห้องสมุด 
ดว้ยแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Library	 no	 boundary

  ด้วยเนื้อที่ไม่มากนักของอาคารชั้น  1  และชั้น  2  ของอาคารอาคารวิศิษฐ์ประจวบเหมาะ  และ 
อาคารประชาธิปกรำไพพรรณี  ของคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นที่ตั้งของห้องสมุด 
คณะรัฐศาสตร์ที่เปิดให้บริการเหมือนห้องสมุดอื่น  ๆ  ทั่วไป  คือ  บริการยืมคืนหนังสือ  บริการวารสาร 
และส่ิงพิมพ์พิเศษ  บริการผลงานของวิทยาการของอาจารย์  เป็นต้น  ผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ 
  ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากสถาบันต่าง  ๆ  กว่า  153,000  คน  แต่เป็นจำนวนที่ลดลงทุกปี  เนื่องจาก 
ทางห้องสมุดมีการให้บริการแบบเดิม  ๆ  และผู้ใช้บริการต้องเดินทางมาติดต่อขอใช้บริการที่ห้องสมุด 
ในเวลาที่ห้องสมุดเปิดเท่านั้น 

  จากเหตุนี้  ทางห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ  จึงมีแนวคิดในการปรับปรุงบริการห้องสมุดให้เป็น  
“Library no boundary”  ให้ผู้ใช้บริการสามารถจะเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ตลอด  24  ช่ังโมงไม่ว่าจะอยู่  
ณ  ที่ใด  โดยผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  การบริหารจัดการแบบประหยัด  ประยุกต์เข้ากับกลยุทธ์ 
ทางการตลาด  5P  และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที 

๏ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

 “Anywhere Anytime”  คือ  การให้บริการห้องสมุดได้ทุกที่  ทุกเวลา  โดยผ่านช่องทาง 
อิเล็กทรอนิกส์  และกิจกรรมต่าง  ๆ  เช่น  การบริการยืมคืนหนังสือได้ทันใจ  ภายในวันเดียว  ผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ต  ผ่านจุดรับคืนนอกสถานที่บริเวณมหาวิทยาลัย  4  จุด  ยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุด  
(e-Delivery)  การบริการแจ้งเตือน  SMS  ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดคืนหนังสือ  (Library  beep)  
การประชาสมัพนัธห์นงัสอืเดน่  (Hot  Titles)  ผา่นเครอืขา่ย  facebook  การคน้หาหนงัสอืจากแหลง่ขอ้มลู 
อิเล็กทรอนิกส์  (e-  Resources)  รวมทั้ง  ยังให้บริการในสถานที่ต่าง  ๆ  เพื่อขยายการให้บริการ  เช่น  
การเปิดท้ายให้ความรู้แก่โรงเรียนต่าง  ๆ  รอบชุมชนมหาวิทยาลัย  แถมยังแชทผ่านออนไลน์  สอบถาม 
ความรู้จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ด้วยบริการ  Chat  Reference  Service

“ทันสมัย โดนใจวัยรุ่น”
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
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 “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  ดำเนินการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  โดยนำ 
สิ่งที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์  เช่น  การเปิดบริการห้องสมุดในสวน  เพื่อให้ผู้ใช้บริการ 
เกิดความรู้ห้องสมุดมีบรรยากาศอบอุ่นสบาย  เสมือนนั่งเล่นอยู่ห้องหนังสือที่บ้าน  และต่อยอดการบริการ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  เช่น  การจองหนังสือใหม่ท่ียังไม่ได้จัดหมวดหมู่  แบบด่วน  book@once  ภายในวันเดียว

 “กลยุทธ์ทางการตลาด 5P”  ใช้หลักการทางการตลาด  5P  เพื่อเน้นการบริการเชิงรุก  โดยยึด 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

• People    ให้ความสำคัญกับทีมงาน  โดยยึดหลัก  “Smart  and  smile”  มีการพัฒนา 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้มีจิตสาธารณะ  นักบริการ  (service  mind)  เน้นการทำงานเป็นทีม  
กระตุ้นให้เป็นนักคิด  ร่วมกันแก้ปัญหา
• Product    ขยายการให้บริการที่หลากหลาย  ยืดหยุ่น  สร้างความแตกต่างให้กับงานบริการ  
เช่น  การยืมคืนหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต  การยืมคืนระหว่างห้องสมุด  e-Delivery  การมีบริการ 
จดุคนืหนงัสอืนอกสถานที ่ รวมทัง้  การจดัหาหนงัสอืใหม ่ ๆ  มาบรกิารทีเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ
• Place    การให้บริการด้วยสถานที่สะอาดสะอ้าน  บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองจากเจ้าหน้าที่  
และสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา  เสมือน  7-Eleven
• Promotion    มีการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  อยู่เป็นระยะ  เช่น  Book  promotion  Book  Fair  
มุมหนังสือใหม่
• Price    การให้บริการที่ทำให้เกิดประหยัดค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้บริการ  เช่น  บริการแจ้ง  SMS  
เตือนคืนล่วงหน้า  ด้วยบริการ  Library  beep  รวมท้ัง  ทำให้ประหยัดเวลา  ลดข้ันตอนในการทำงาน 
กับเจ้าหน้าที่  ด้วยบริการประชาสัมพันธ์  Hot  Titles  ผ่าน  facebook  การยืมคืนหนังสือด่วน  
book@once

 

๏ ผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  จากการปรับปรุงบริการ  ทำให้มีผู้ ใช้บริการเพิ่มขึ้น  พบว่าปริมาณการยืมหนังสือในห้องสมุด 
คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากปี  พ.ศ.  2549  ปริมาณ  80,087  เล่ม  เพิ่มขึ้นเป็น  
82,744  เล่ม  ในปี  พ.ศ.  2552  และเป็นห้องสมุดที่มีการยืมหนังสือมากที่สุด  4  อันดับแรกของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุดเพ่ิมจากระดับ  3.91  ในปี  พ.ศ.  2551  
เป็นระดับ  4.22  ในปี  พ.ศ.  2553

 “	Library	 no	 boundary	 อกีระดับการใหบ้ริการในหอ้งสมุด	
คณะรัฐศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	”
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การรับเรื่องราวร้องทุกข์
สายด่วนกุญชร

ตลอด 24 ชั่วโมง
เทศบาลนครหาดใหญ่

  เทศบาลนครหาดใหญ ่ เปน็หนว่ยงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ต้ังอยู่ในอำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  มีพ้ืนท่ีในการดูแล  852,796  
ตารางกโิลเมตร  ประชากรทัง้สิน้  370,919  คน  (ขอ้มลูป ี 2552)  
ประกอบอาชีพหลากหลาย  อาทิ  นักธุรกิจ  เกษตร  ข้าราชการ  
ค้าขาย  ฯลฯ  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  และให้บริการ 
ประชาชนตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และฉบับที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในด้านต่าง  ๆ  เช่น  โครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา  การจัดระเบียบชุมชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
การส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เป็นต้น

  เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเมืองย่อมมีปัญหา 
เกิดขึ้นจำนวนมาก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน  
เช่น  ปัญหาเก่ียวกับส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ถนน  คู  คลองระบายน้ำ  ไฟฟ้า  
ประปา  ส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  สัตว์เล้ียง  จราจร  ส่ิงแวดล้อมต่าง  ๆ  
ปัญหาผู้บริโภค  เป็นต้น  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของเทศบาลท่ีต้องให้การดูแล  
และทำนุบำรุง 

  วิธีการหนึ่ งที่ เทศบาลนครหาดใหญ่นำมาใช้ เพื่อรับทราบ 
ความต้องการของประชาชน  คือ  การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์  
โดยผ่านศูนย์รับเร่ืองร้องทุกข์  1559  (ในระยะแรกยังไม่ได้ให้บริการ 
ตลอด  24  ชั่วโมง)  หรือผ่านทางบุคคลต่างๆ  เช่น  สมาชิกสภา 
เทศบาล  ผู้บริหารเทศบาล  เป็นต้น  กระบวนการต่อจากน้ันเจ้าหน้าท่ี 
จะนำเรือ่งรอ้งทกุขส์ง่ใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบทราบ  และรายงานให้ 
ผู้บริหารทราบตามสายบังคับบัญชา  ซ่ึงกว่าแต่ละเร่ืองจะถึงนายกเทศมนตรี 
ใช้เวลาเป็นสัปดาห์  การแก้ไขปัญหาจึงใช้เวลานานเปน็เดอืนตามไปดว้ย  



1
5
9

เกิดความล่าช้า  ไม่มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งไม่มีการ 
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละงาน  ขาดการ 
ติดตามงาน  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  ไม่มี 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  หรือหากมีเจ้าหน้าท่ี 
ก็มักไม่เห็นความสำคัญของเร่ืองร้องทุกข์  จึงไม่ใส่ใจ 
นำมาปฏบิตัมิกัเกบ็เรือ่งไวไ้มแ่กไ้ขปญัหาทีป่ระชาชน 
ร้องเรียน 

๏ การปรับปรุงบริการ

  เพราะการบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  รักษา  และ 
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนเป็นหน้าที่ของ 
เทศบาล  แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ให้ 
ความใส่ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ  
ดงันัน้  เทศบาลนครหาดใหญจ่งึหนัมาใหค้วามสำคญั 
กับการพัฒนางานรับเรื่องร้องทุกข์โดยนำระบบ  
Call  Center  มาใช้  ซ่ึงระบบดังกล่าวสามารถรวบรวม 
การรับเรื่องร้องทุกข์จากหลายช่องทางได้ตั้งแต่ 
ร้องทุกข์โดยหนังสือ  ตู้รับเรื่องร้องทุกข์  Website  
www.Hatyaicity.go.th  สายด่วนกุญชร  1559  
คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่  SMS  ผ่านระบบ 
โทรศัพท์หมายเลข  08-9876-1559  สมาชิก 
สภาเทศบาล  หรือด้วยตนเองกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ 
รับเรื่องร้องทุกข์  จากช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
ท้ังหมด  สายด่วนกุญชร  1559  เป็นช่องทางท่ีสำคัญ  
นอกจากจะเป็นช่องทางรับเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน 
ในเขตเทศบาลแล้ว  ยังให้บริการในการตอบข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ  ผ่านระบบ  ตลอดจนการส่งข่าวสาร  
SMS  แจ้งข่าวให้ประชาชนท้ังในเขตเทศบาล  และ 
พ้ืนท่ีใกล้เคียง

  เทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำระบบ  Call  Center  
มาใช้ในกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์จากสายด่วน 
กุญชรตั้งแต่ปี  พ.ศ.  2549  –  ปัจจุบันรวมเกือบ  
4  ปี  โดยช่วงเริ่มต้นมีประชาชนมาใช้บริการ 
ประมาณ  155  รายต่อปี  และเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
อย่างต่อเนื่องเป็น  1,677  รายในปี  2550  เป็น  

1 ,678  รายในปี  2551  และ  2,236  ราย 
ในปี  2552  ส่วนในปี  2553  มีจำนวน  2,110  ราย  
(ข้อมูล  ณ  22  พฤศจิกายน  2553  โดยไม่รวม  
กรณีรับโทรศัพท์ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง  ๆ  เช่น  
สถานการณ์น้ำท่วม  รับ-ส่งผู้ป่วยไฟไหม้  ขอดู 
กล้องวงจรเปิด  เป็นต้น)

  การปรับวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด  
เทศบาลนครหาดใหญ่ได้นำแนวคิดในการบริหาร 
ราชการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
(Good  Government)  โดยการนำเทคโนโลยี  
มาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานในการใหบ้รกิารประชาชน  
และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับ 
การบริการที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โดยการ 
สนับสนุนของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่   
(นายไพร  พัฒโน)  ซ่ึงได้มอบหมายให้นายพฤกษ์  
พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีซ่ึงกำกับดูแลกองวิชาการ 
และแผนงาน  (ในขณะน้ัน)  ได้คิดริเร่ิมการนำระบบ  
Call  Center  มาใช้ในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  
สายดว่นกญุชร  1559  เพือ่แกไ้ขปญัหา  ความลา่ชา้ 
ในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาล  ตลอดจน 
เพื่อการติดตามเรื่องร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  โดยระบบต่าง  ๆ  ที่ออกแบบขึ้นจะ 
สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ  ได้เอง  เช่น  
ข้อมูลการใช้โทรศัพท์  ผลการดำเนินการ  สถิติ 
การรบัเรือ่งรอ้งทกุข ์ เปน็ตน้  และสามารถลงขอ้มลู 
ข่าวสารต่าง  ๆ  ผ่านระบบได้ 

  โดยกระบวนการทำงาน  เจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง 
ร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่าง  ๆ  และนำเข้าระบบ  
Call  Center  จากนัน้จะสง่ใหห้นว่ยงานทีร่บัผดิชอบ  
ตลอดผู้บริหาร  ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ  (website)  
ของเทศบาล  และการแก้ไขปัญหาร้องทุกข์แต่ละเร่ือง 
ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จไว้  
และมีการติดตาม  แล้วแจ้งกลับผู้ร้องทุกข์โดยเร็ว  
มีการรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รายวัน  รายสัปดาห์  (โดยระบบ  Call  Center)  
ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ทาง  E-mail 
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  นอกจากจะรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ  ตามประเภท 
รับเร่ืองร้องทุกข์ท้ัง  22  ประเภทแล้ว  สายด่วนกุญชร  
1559  ยังเป็นจุดศูนย์รวมในการ  รับ – ส่ง  ข้อมูล 
ข่าวสารของทางเทศบาลแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงแยก 
ตามกลุ่มเป้าหมาย  และดูแลกล้องวงจรปิดภายใน 
เขตเทศบาล  อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางการประสานงาน 
กับกลุ่มองค์กรต่างๆ  เช่น    191  ศูนย์นเรนทร  
ชมรมหาดใหญป่ลอดภยั  สถานวีทิย ุ ซึง่องคก์รตา่งๆ  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหาสาธารณะ 
ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการให้บริการรับเรื่องราว 
ร้องทุกข์  พบว่าตั้ งแต่ปี  พ.ศ.  2549-2553  
ระบบ  Call  Center  ได้รับเรื่องร้องทุกข์โดยสรุป  
ดังนี้

  •  รับเรื่องร้องทุกข์ทั้งหมด  7 , 856   เ รื่ อ ง  
    คิดเป็นร้อยละ  100  %
  • สามารถดำเนินการได้    7 , 3 1 1   เ รื่ อ ง  
    คิดเป็นร้อยละ  93.06  %
  •  ไม่สามารถดำเนินการได้    1 7 6   เ รื่ อ ง  
    คิดเป็นร้อยละ  2.52  %

  อย่างไรก็ตาม  ในระยะแรกของการนำระบบ  
Call  Center  เลขหมาย  1559  มาใช้ในการรับ 
เรื่องราวร้องทุกข์  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถ 
เรยีนรูไ้ดท้นั  ประกอบกบั  ระยะเวลาอบรมเก่ียวกับ 
ระบบมีน้อยอีกท้ังหาก  ระบบเสียก็ไม่สามารถแก้ไข 
เองได ้ ตอ้งแจง้บรษิทัหรอืฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(IT)  ให้เข้ามาดูแลระบบ  เพราะเป็นการแปลง 
สัญญาณจากโทรศัพท์ระบบต่างๆ  ต้องประสานงาน 
กับระบบนั้นๆ  เพื่อให้แปลงสัญญาณเข้าสู่  1559  
ให้ได้
 
การที่เทศบาลนครหาดใหญ่  มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์  
ให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางต่างๆ  
และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ  Call  Center  เป็นความสำเร็จ 
อย่างสูง  ของการให้บริการ  เพราะสามารถทำให้ 
ประชาชนสามารถรอ้งทกุขแ์ลว้ไดร้บัการแกไ้ขปญัหา 
โดยเร็ว  อีกทั้ง  เทศบาลก็ได้รับประโยชน์สูงสุด 
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา  ผู้บริหาร 
สามารถตดิตามการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งใกลช้ดิ  และ 
สามารถสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ   
ในการแก้ไขปัญหาได้  เช่น  191  ศูนย์นเรนทร  
โครงการหาดใหญ่ปลอดภัย  เป็นต้น  สามารถ 
ขยายงานบริการไปยังพ้ืนท่ีห่างไกล  ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในเรือ่งเอกสาร  คา่เดนิทางของผูร้อ้งเรยีน  (ไมต่อ้ง 
มาร้องเรียนด้วยตัวเอง)  โดยอนาคตศูนย์รับเรื่อง 
รอ้งทกุขจ์ะเปน็ศนูยร์วมในการแกไ้ขปญัหาสาธารณะ 
แบบ  One  Stop  Service

“	เต็มที่	 เต็มใจ	 รับใช้ชาวหาดใหญ่	 ทุกคน	
สายด่วนกุญชร	 1559	 ตลอด	 24	 ชม.	”
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