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คำานำา 
 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้จัดให้มีก�รมอบ
ร�งวัลอย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ�ทุกปี พร้อมท้ัง
ปรับปรุงเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ร�งวัลให้สอดคล้อง
กับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย 
“ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ” มีเจตน�รมณ์ คือ
ก�รส่งมอบบริก�รที่มีคุณค่�ให้กับประช�ชน
ผู้รับบริก�ร โดยก�รนำ�นวัตกรรมและแนวคิด
ริเริ่มใหม่ ๆ ม�พัฒน�ง�นบริก�รให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งมุ่งเน้นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกแก่
ประช�ชนไปพร้อม ๆ กับก�รจัดระบบง�น
และบริห�รทรัพย�กรของรัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
 ในปี พ.ศ. 2562 ผลง�นท่ีได้รับร�งวัล
บริก�รภ�ครัฐที่มีคว�มโดดเด่น (Best of
the Best) จะได้รับก�รคัดเลือกให้ได้รับ
“ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ” รวมทั้ง
ผลง�นที่ได้รับร�งวัลจ�กสำ�นักง�น ก.พ.ร.
ครบทั้ง 3 ร�งวัลในปีเดียวกัน (ร�งวัลบริก�ร
ภ�ครัฐระดับดีเด่น ร�งวัลก�รบริห�รร�ชก�ร
แบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่น ร�งวัลคุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐร�ยหมวด) จะได้รับ
“ร�งวัลเลิศรัฐยอดเย่ียม” ซ่ึงเป็นร�งวัลยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่หน่วยง�นภ�ครัฐอย่�ง
สูงที่สุด

 หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมผลง�นก�ร
พัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชนของ
หน่วยง�นท่ีได้รับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี
พ.ศ. 2562 ในระดับดีเด่น เพื่อเผยแพร่เป็น
องค์คว�มรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ บริบทของแต่ละ
หน่วยง�นมีคว�มแตกต่�งกัน หน่วยง�นนำ�ไป
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแนวท�งและ
รูปแบบง�นบริก�รของหน่วยง�น ซึ่งในที่สุด
จะประสบผลสำ�เร็จเป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริก�ร
ได้เฉกเช่นเดียวกันกับหน่วยง�นท่ีได้รับร�งวัลฯ 
สำ�นักง�น ก.พ.ร. หวังเป็นอย่�งย่ิงว่�หน่วยง�น
ของรัฐจะได้รับประโยชน์ และเกิดแรงบันด�ลใจ
ในก�รขับเคลื ่อนก�รพัฒน�คุณภ�พก�ร
ให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นอย่�งต่อเน่ือง
เพ ื ่อประโยชน ์ส ุขของประช�ชน สมด ัง
เจตน�รมณ์ต�มเป้�หม�ยของก�รพัฒน�
ระบบร�ชก�รที่ตั้งไว้ในที่สุด

สำ�นักง�น ก.พ.ร.
กันย�ยน 2562



 ตร�สัญลักษณ์ และคว�มหม�ยร�งวัล
 ร�งวัลเลิศรัฐ ยอดเยี่ยม ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
 คว�มเป็นม�
 หลักเกณฑ์และแนวท�งก�รสมัครขอรับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ
 ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
 กระบวนก�รตรวจประเมินและมอบร�งวัล
 รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
 นวัตกรรมเทคโนโลยีส�มมิติท�งก�รแพทย์แบบประหยัดและบูรณ�ก�ร
 โครงก�รบัตรสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล
 ก�รผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1
 รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น
 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ
 ก�รพัฒน�ระบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดีสำ�หรับประช�ชนด้อยโอก�ส
 ในพื้นที่ชนบทห่�งไกล
 ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รยุทธศ�สตร์ด้�นสุขภ�พ
 นวัตกรรม G-Breath ตรวจ Acetone ในผู้ป่วยเบ�หว�น
 ภ�วะวิกฤตน้ำ�ต�ลสูงจ�กลมห�ยใจ
 ก�รศึกษ�คว�มคงตัวของย�หยอดต�กรณีผู้ป่วยต้องได้รับย�เตรียมพิเศษ
 เฉพ�ะร�ย
 ชุดซอฟต์แวร์ในก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ
 นวัตกรรมก�รให้บริก�รรักษ�ม�ล�เรียอย่�งแม่นยำ�ในพื้นที่ห่�งไกล
 ต�มแนวช�ยแดนไทย
 RepelMos : สมุนไพร-ไออ�ร์ นวัตกรรมป้องกันยุงมุ่งพิทักษ์สุขภ�พประช�ชน
 กระบวนก�รก�รทำ�ล�ยของกล�งย�สูบด้วยเครื่องทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ
 เก้�อี้ลังกระด�ษ (Cardboard chair)
 นวัตกรรมก�รบริก�รเนื้อเทียมไทยตกแต่งบ�ดแผลสมมุติ
 เพื่อฝึกก�รปฐมพย�บ�ลและก�รช่วยชีวิตเบื้องต้น
 นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยนำ�ท�งและเพิ่มคว�มแม่นยำ�ในก�รเผ�ทำ�ล�ยมะเร็งตับ
 ในระยะเริ่มต้น
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 ดนตรีบำ�บัดในก�รผ่�ตัดสล�ยต้อกระจก (Music Therapy)
 Integration of Maintenance Innovation (IMI)
 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 
 ระบบก�รบริห�รย�ชนิดรับประท�นแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพย�บ�ล
 ภ�ยใต้ก�รดูแลของทีมสหวิช�ชีพ
 โรงพย�บ�ลในฝัน Smart Hospital
 ก�รดูแลเด็กสม�ธิสั้นในโรงพย�บ�ลบ�งจ�ก
 ต�ปลอมเสมือนจริง......เป็นยิ่งกว่�โอก�ส
 เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัย กลุ่มช�ติพันธุ์บนพื้นที่สูง
 ช�วไทยภูเข�เผ่�กะเหรี่ยง
 ม�ตรฐ�นคุณภ�พบริก�รขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
 ก�รพัฒน�ระบบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งของท�งร�ชก�ร
 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคืนภ�ษีผ่�นพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
 โครงก�รส่งเสริมด้�นก�รตล�ดเพื่อรองรับสินค้�เกษตรอินทรีย์
 วิส�หกิจชุมชนรักษ์แพะบ�งบัวทองผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end
 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยี
 ด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน
 ก�รแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยใช้รูปแบบก�รดำ�รงชีวิตในเรือนจำ�ระบบเปิด
 เพื่อสร้�งก�รยอมรับจ�กสังคม
 ขวดต�มติด พิชิตลมร้อน
 ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ (intelligent dialysis center)
 ก�รออกใบสำ�คัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing
 Contact Center 1506 สำ�นักง�นประกันสังคม
 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นโรคพันธุกรรม เมต�บอลิกและตรวจคัดกรองท�รกแรกเกิด
 ระบบติดต�มสภ�พอ�ก�ศโดยแบบจำ�ลองคู่ควบว�ฟรอมเพื่อบรรเท�คว�มเสียห�ย
 จ�กสภ�พอ�ก�ศรุนแรง
 ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉินแบบบูรณ�ก�ร

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



177

179

183

187

189

193

197

 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 
 โครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพย�บ�ล ต�มพระร�ชดำ�ริ
 สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
 โปรแกรมก�รป้องกันเฝ้�ระวังก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มร้อนในก�รฝึกทห�รใหม่
 รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
 ระบบส�รสนเทศในก�รออกใบอนุญ�ตให้ทำ�ก�รง�นในเรือประมง 
 (Single Window 4 Fishing Fleet)
 ก�รให้บริก�รง�นช่�งฝีมือผู้ชำ�น�ญก�รต่�งประเทศด้วยระบบ
 Single Window for Visa and Work Permit
 ภาคผนวก
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ตราสัญลักษณ์และความหมายรางวัล



ตราสัญลักษณ์ “มือทองประคองใจ”

สัญลักษณ์
สองมือบริก�ร สีทองอร่�ม ประคองใจสีแดง อักษรข้�งล่�ง มือทองประคองใจ หม�ยถึง “บริก�รด้วยใจ”

ความหมาย
สองมือทอง สื่อให้เห็นถึงคว�มเป็นเลิศในก�รให้บริก�ร
ใจสีแดง เป็นใจที่เปี่ยมด้วยคว�มตั้งใจและมุ่งมั่นในก�รให้บริก�รประช�ชน

วัตถุประสงค์ของรางวัล
 ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ เป็นร�งวัลท่ีมอบให้กับหน่วยง�นของรัฐท่ีมีผลก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รให้บริก�ร เพ่ือให้ประช�ชนได้รับบริก�รท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นท่ีพึงพอใจ
เพ่ือแสดงว่�เป็นหน่วยง�นท่ีมีผลก�รทำ�ง�นในก�รยกระดับคุณภ�พก�รให้บริก�รท่ีประสบผลสำ�เร็จ 
เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น รวมทั้งกระตุ้นให้หน่วยง�นมีคว�มมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในก�รทำ�หน้�ที่ให้ดียิ่งขึ้น
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ร�งวัลเลิศรัฐ เป็นร�งวัลแห่งเกียรติยศท่ีคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.)
มอบให้หน่วยง�นภ�ครัฐ เพ่ือเป็นก�รยกย่องเชิดชู หน่วยง�นท่ีได้มุ่งม่ันปฏิบัติร�ชก�ร
จนประสบคว�มสำ�เร็จมีคว�มเป็นเลิศแห่งหน่วยง�นภ�ครัฐทั้งปวง

เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ตั ้งอยู ่บนแท่งหม�ยเลขหนึ่ง  หม�ยถึง
หน่วยง�นท่ีได้รับร�งวัลน้ีเปรียบเสมือนเพชรน้ำ�เอกแห่งระบบร�ชก�ร (ช่อชัยพฤกษ์)  
ที่ผ่�นก�รเจียระไนอย่�งงดง�มด้วยคว�มมุ่งมั่นสร้�งสรรค์ผลง�นจนเป็น
ที่ประจักษ์เป็นเพชรน้ำ�หนึ่งเป็นคว�มภ�คภูมิใจสูงสุดของร�ชก�รไทย

ตราสัญลักษณ์และความหมายรางวัล

ตราสัญลักษณ์รางวัลเลิศรัฐ

ความหมายของรางวัลเลิศรัฐ 
(Public Sector Excellence Award : PSEA)
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การมอบรางวัล ในปี พ.ศ. 2562

 คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) ได้มีมติเห็นชอบก�รมอบร�งวัลเลิศรัฐ 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ร�งวัลเลิศรัฐยอดเย่ียม มอบให้แก่หน่วยง�น
ท่ีมีคว�มมุ่งม่ัน และต้ังใจในก�รพัฒน�องค์ก�ร ท้ัง 3 มิติ คือ ก�รพัฒน�ระบบคุณภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รอย่�งมีระบบ ก�รสร้�งคว�มย่ังยืนโดยอ�ศัยกระบวนก�รก�รทำ�ง�นแบบมี
ส่วนร่วมในก�รบริห�รร�ชก�ร และต่อยอดไปสู่ก�รพัฒน�กระบวนก�รก�รบริก�ร เพ่ือให้
ส�ม�รถตอบสนองต่อปัญห� คว�มต้องก�รของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึง
สร้�งให้เกิดคว�มย่ังยืน อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประช�ชน โดยในปี พ.ศ. 2562 มี
หน่วยง�นของรัฐท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ท่ีกำ�หนด คือ ได้รับร�งวัลระดับดีเด่นใน
3 ประเภทร�งวัล ในปีเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วย ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ ร�งวัลคุณภ�พก�ร
บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ และร�งวัลก�รบริห�รร�ชก�รแบบมีส่วนร่วม 
 ร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ มอบให้แก่หน่วยง�นท่ีมีผลง�นก�รให้บริก�ร
ประช�ชนอย่�งโดดเด่น และร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ มอบให้แก่หน่วยง�นท่ีมีคว�มมุ่งม่ัน ต้ังใจ 
ปรับปรุง ก�รให้บริก�รประช�ชนให้มีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน

• รางวัลบริการภาครัฐ จำานวน 5 ผลงาน
• รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
• รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำานวน 1 ผลงาน

1. สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

• รางวัลบริการภาครัฐ จำานวน 2 ผลงาน
• รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
• รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำานวน 1 ผลงาน

2. กรมควบคุมโรค

รางวัลเลิศรัฐ ยอดเย่ียม ประจำาปี พ.ศ. 2562
ในปี พ.ศ. 2562 มีหน่วยง�นได้รับร�งวัลเลิศรัฐยอดเย่ียม 2 หน่วยง�น ได้แก่



ความเป็นมา

 ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร
ของหน่วยง�นภ�ครัฐ เป็นเร่ืองท่ีมีคว�มสำ�คัญ
ต่อก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร โดยมีก�รกำ�หนด
แนวท�งหรือม�ตรก�รต่�ง ๆ  ให้หน่วยง�นของรัฐ
ถือปฏิบัติไว้ในพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�ร
ร�ชก�รแผ่นดิน (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2545
ม�ตร� 3/1 ให้ก�รบริห�รร�ชก�รต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประช�ชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภ�รกิจของรัฐ คว�มมีประสิทธิภ�พ คว�มคุ้มค่�
ในเชิงภ�รกิจแห่งร ัฐ ก�รลดขั ้นตอนก�ร
ปฏิบัติง�น ก�รลดภ�รกิจและยุบเลิกหน่วยง�น
ท่ีไม่จำ�เป็น ก�รกระจ�ยภ�รกิจและทรัพย�กร
ให้แก่ท้องถ่ิน ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รตัดสินใจ 
ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและตอบสนองคว�ม
ต้องก�รของประช�ชน และเพ่ือประโยชน์ในก�ร
ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มม�ตร�นี ้ ได้ตร�
พระร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�ร
บริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที ่ด ี พ.ศ. 2546
กำ�หนดเป้�หม�ยของก�รบริห�รกิจก�ร
บ้�นเมืองท่ีดีให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประช�ชน
 นอกจ�กกฎหม�ยในก�รบริห�รร�ชก�ร
แผ่นดินได้กำ�หนดแนวท�งก�รปฏิบัติร�ชก�ร
ไว้แล้ว ทุกรัฐบ�ลยังได้กำ�หนดให้ก�รพัฒน�ระบบ
ก�รให้บริก�รของรัฐเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก
แก่ประช�ชนเป็น นโยบ�ยที ่ส ำ�ค ัญด้วย
โดยเฉพ�ะรัฐบ�ล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอช�
ได้กำ�หนดเร่ืองก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�ร

ของรัฐ ไว้ในยุทธศ�สตร์ช�ติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศ�สตร์ท่ี 6 ด้�น
ก�รปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�ร
จัดก�รภ�ครัฐ ก�รยกระดับง�นบริก�รประช�ชน
และก�รอำ�นวยคว�มสะดวกของภ�ครัฐ
สู่คว�มเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
ของผู้รับบริก�รท้ังประช�ชนและนักธุรกิจ
เอกชน ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้ง แผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที ่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศ�สตร์ที ่ 6
ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ ก�รป้องกันก�รทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย
โดยมีแผนง�นและโครงก�รที่สำ�คัญ ข้อ 5.3
ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พและคุณภ�พก�รบริห�รง�น
แห่งร ัฐ ซึ ่งมีส�ระสำ�คัญ 2 ประก�ร คือ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยง�นของรัฐในก�ร
พัฒน�ระบบร�ชก�รให้บริก�ร ให้มีประสิทธิภ�พ
เพ่ือให้หน่วยง�นของรัฐมีสมรรถนะองค์ก�ร
และกลไกภ�ครัฐที ่จ ำ�เป็นต่อก�รแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ ้นสู ่คว�มเป็นเลิศ และ
2) อำ�นวยคว�มสะดวกให้ภ�คเอกชนและ
ภ�คส่วนอื่น ๆ ได้รับก�รสนับสนุนอย่�งเต็มที่
และมีก�รให้บริก�รส�ธ�รณะท้ังระบบดีข้ึน 
ท้ังด้�นปริม�ณ และคุณภ�พท่ีจะส่งผลให้เกิด
ก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชนได้
อย่�งท่ัวถึงและเป็นระบบ
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 สำ�นักง�น ก.พ.ร. ในฐ�นะหน่วยง�น
ท่ีมีภ�รกิจหลักในก�รขับเคล่ือนก�รพัฒน�
ระบบร�ชก�รให้เป็นระบบร�ชก�รท่ียึดหลัก
ธรรมภิบ�ล เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน
(Good Governance for Better Life)
โดยก�รส่งเสริมส่วนร�ชก�ร ก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รบริห�รจัดก�รองค์ก�รและก�รให้บริก�ร
ประช�ชนให้มีคุณภ�พและประสิทธิภ�พ 
ต�มพระร�ชบัญญัติข้�งต้น และนโยบ�ยรัฐบ�ล
ในทุกยุคทุกสมัย พร้อมกับจัดให้มีก�รมอบ 
ร�งวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำ�ลังใจ
ให้แก่เจ้�หน้�ที่ และหน่วยง�นที่ดำ�เนินก�ร
ปรับปรุงก�รให้บริก�รได้ต�มม�ตรฐ�นท่ี
กำ�หนด ต่อม�ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อผลักดัน
ให้มีก�รนำ�นวัตกรรม และแนวคิดริเร่ิมใหม่ ๆ
ม�พัฒน�ง�นบริก�รให้ดียิ่งขึ้น จึงได้กำ�หนด
ให้มีร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชน
ประเภทนวัตกรรมก�รให้บริก�รขึ ้น ซ ึ ่ง
กรมก�รขนส่งท�งบกเป็นหน่วยง�นแรกที ่ได้

รับร�งวัลประเภทดังกล่�ว จ�กผลง�นก�ร
รับชำ�ระภ�ษีรถยนต์ประจำ�ปี หรือเลื่อนล้อ
ต่อภ�ษี นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำ�คัญของก�ร
พัฒน�ง�นบริก�รภ�ครัฐ ที ่ม ุ ่งเน ้นก�ร
อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ประช�ชนไปพร้อม ๆ
กับก�รจัดระบบง�นและบริห�รทรัพย�กร
ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปี พ.ศ. 2555 
ร�งวัลคุณภ�พก�รให้บริก�รประช�ชนได้
เปล่ียนช่ือเป็น “ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ”
และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมก�รพัฒน�
ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) ในก�รประชุมครั้งที่
3/2560 เมื ่อวันที ่ 7 มิถุน�ยน 2560 
ได้มีมติเห็นชอบให้มี “ร�งวัลเลิศรัฐ” (Public
Sector Excellence Award: PSEA) 
และให้ปรับร�งวัลต่�ง ๆ ของสำ�นักง�น ก.พ.ร.
เป็นส�ข�ภ�ยใต้ร�งวัลเลิศรัฐ โดยร�งวัล
บริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติปรับเป็น “ร�งวัลเลิศรัฐ 
ส�ข�บริก�รภ�ครัฐ” ต้ังแต่น้ันม�
 กระท่ังในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมก�ร
พัฒน�ระบบร�ชก�รได้เห็นชอบให้ปรับ
ร�งวัลเป็น “ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ”
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 เพ่ือยกระดับให้ผลง�นก�รพัฒน�ก�รบริก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐไทย ได้รับก�รยอมรับ
ในระดับน�น�ช�ติ สำ�นักง�น ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้หน่วยง�นส่งผลง�นที่เคยได้รับร�งวัล
เพื่อขอรับร�งวัล United Nations Public Service Awards ซึ่งเป็นร�งวัลที่องค์ก�ร
สหประช�ช�ติมอบให้แก่หน่วยง�นรัฐของประเทศสม�ชิกที่มีก�รให้บริก�รส�ธ�รณะได้
อย่�งยอดเย่ียม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550  ซ่ึงท่ีผ่�นม� หน่วยง�นของรัฐไทยได้รับร�งวัลดังกล่�วแล้ว
14 ผลง�นจ�ก 12 หน่วยง�น โดยในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
หนองต�แต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับร�งวัล United Nations Public Service 
Awards 2019 ในส�ข�ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พและคว�มรับผิดรับชอบในหน่วยง�นภ�ครัฐ
(Developing effective and accountable public institutions) จ�กผลง�นเรื่อง 
“ชุมชนพลังง�นแสงอ�ทิตย์แบบพ่ึงพ�ตนเอง (Self-reliant Solar Energy Community)”
ผ่�นก�รนำ�เสนอโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รกระจ�ยอำ�น�จให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ผลง�นดังกล่�วเป็นก�รบริห�รจัดก�รพลังง�น
ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ให้ครัวเรือนส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้ง
สร้�งศูนย์ก�รเรียนรู้สำ�หรับชุมชนเพ่ือฝึกอบรมประช�ชนในพ้ืนท่ีให้เป็นช่�งเทคนิคท่ีส�ม�รถ
ดูแลระบบต่อไปได้ ตลอดจนสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำ�หรับก�รซ้ืออุปกรณ์พลังง�นแสงอ�ทิตย์
 ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ เป็นก�รยกระดับคุณภ�พก�รให้บริก�รและก�รบริห�รจัดก�ร
ของหน่วยง�นของรัฐ ที่ทำ�ให้ประช�ชนได้รับบริก�รที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม
และเป็นที่พึงพอใจ ที่สำ�คัญแสดงให้เห็นว่�ผลก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นของรัฐเป็นที่ยอมรับ 
ซ่ึงจะช่วยสร้�งขวัญกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น รวมท้ังเป็นแรงกระตุ้นให้หน่วยง�นของรัฐมีคว�ม
มุ่งมั่น ตั้งใจในก�รทำ�หน้�ที่ให้ดีขึ้น และเป็นสิ่งยืนยันคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�คุณภ�พ
ก�รให้บริก�รว่�ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พส�ม�รถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่
หน่วยง�นอื่น ๆ ใช้เป็นแนวท�งในก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รและระบบก�รบริห�รของ
หน่วยง�นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

6รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562



หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ
ประจำาปี พ.ศ. 2562 (Public Service Award)

 ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ เป็นร�งวัลอันทรงเกียรติท่ีคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบร�ชก�ร (ก.พ.ร.) 
มอบให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐที่มีคว�มมุ่งมั ่น ตั ้งใจในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รให้บริก�ร
เพื่อประโยชน์สุขของประช�ชน 

ประเภทรางวัล

 ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ ประกอบด้วย 5 ประเภทร�งวัล ได้แก่ ประเภทนวัตกรรม
ก�รบริก�ร ประเภทพัฒน�ก�รบริก�ร ประเภทขย�ยผลม�ตรฐ�นก�รบริก�ร ประเภทบูรณ�ก�ร
ข้อมูลเพ่ือก�รบริก�ร และประเภทก�รบริก�รท่ีเป็นเลิศ

 ขอบเขตการพิจารณา
 ร�งวัลประเภทนวัตกรรมก�รบริก�ร เป็นร�งวัลที่พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รที่
แสดงถึงก�รสร้�งสรรค์ง�นบริก�ร หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ในก�รให้บริก�รประช�ชน โดย
เจตน�รมณ์ของร�งวัลเพื่อให้หน่วยง�นสร้�งสรรค์รูปแบบก�รให้บริก�รใหม่ ๆ ที่สอดคล้อง
ทันต่อสถ�นก�รณ์และคว�มต้องก�รของประช�ชน โดยพิจ�รณ�ผลง�นที่ขอรับร�งวัล
ต�มเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี
 (1) ต้องเป็นผลง�นก�รให้บริก�รท่ีเป็นก�รสร้�งบริก�รใหม่ ก�รให้บริก�รในรูปแบบใหม่ 
สร้�งกระบวนง�นใหม่ ก�รออกแบบนโยบ�ยหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบ�ยใหม่ หรือ
เป็นก�รว�งระบบใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ ในก�รให้บริก�ร
 (2) ต้องเป็นผลง�นที่นำ�ไปใช้แล้วจริง และมีผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมที่ส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร)

เง่ือนไขพิเศษ ผลง�นท่ีได้รับหรืออยู่ระหว่�งก�รขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรจะได้รับคะแนน
  พิเศษเพ่ิม 5 คะแนน
1 องค์ก�รเพ่ือคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจและก�รพัฒน� (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD

1) ประเภทนวัตกรรมการบริการ 
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 ขอบเขตการพิจารณา
 ร�งวัลประเภทพัฒน�ก�รบริก�ร เป็นร�งวัลท่ีพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รปรับปรุง
ก�รให้บริก�รประช�ชนแล้วส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�ก�รให้บริก�รอย่�งต่อเน่ือง โดยเจตน�รมณ์
ของร�งวัลเพ่ือให้หน่วยง�นพัฒน�ง�นบริก�ร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รบริก�รและสอดคล้อง
กับคว�มต้องก�รของประช�ชน ส่งผลให้ประช�ชนได้รับบริก�รท่ีดีข้ึน โดยพิจ�รณ�ผลง�นท่ี
ขอรับร�งวัลต�มเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี
 (1) ต้องเป็นผลง�นก�รให้บริก�รที่เป็นก�รพัฒน�/ปรับปรุงง�นบริก�รที่แตกต่�งไป
จ�กเดิม และไม่เป็นรูปแบบเดียวกับที่หน่วยง�นเคยได้รับร�งวัลม�แล้ว
 (2) ต้องเป็นผลง�นที่นำ�ไปใช้แล้วจริง และมีผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมที่ส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี (ในวันที่ปิดรับสมัคร)

2) ประเภทพัฒนาการบริการ

8รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562

 ขอบเขตการพิจารณา
 ร�งวัลประเภทขย�ยผลม�ตรฐ�นก�รบริก�ร เป็นร�งวัลท่ีพิจ�รณ�จ�กผลก�รนำ�ม�ตรฐ�น
ก�รให้บริก�รไปดำ�เนินก�รขย�ยผลในหน่วยบริก�รส�ข�หรือพื้นที่ เพื่อรักษ�ระดับก�ร
ปฏิบัติง�นของหน่วยง�น ให้มีรูปแบบ คุณภ�พ และม�ตรฐ�นเดียวกัน โดยพิจ�รณ�ต�มเง่ือนไข
ดังต่อไปน้ี
 (1) ต้องเป็นผลง�นท่ีเคยได้รับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ หรือ ร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ 
ระดับดีเด่น ไม่เกิน 5 ปี 
 (2) ส�ม�รถขย�ยผลในทุกหน่วยบริก�รส�ข�หรือทุกพ้ืนท่ี ภ�ยใต้สังกัดของหน่วยง�น
ผู้สมัคร โดยประช�ชนต้องได้รับก�รบริก�รท่ีเสมอภ�ค เป็นธรรม และเข้�ถึงได้ง่�ย และมีก�ร
ดำ�เนินก�รอย่�งเป็นรูปธรรมในแต่ละแห่งไม่น้อยกว่� 1 ปี (ในวันท่ีปิดรับสมัคร)

3) ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ
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 ขอบเขตการพิจารณา
 ร�งวัลประเภทบูรณ�ก�รข้อมูลเพ่ือก�รบริก�ร เป็นร�งวัลท่ีพิจ�รณ�จ�กผลก�รปรับปรุง
กระบวนก�รให้บริก�ร ที่ส�ม�รถบูรณ�ก�รข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ เพื่ออำ�นวย
คว�มสะดวกแก่ประช�ชน โดยพิจ�รณ�ต�มเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี
 (1) เป็นก�รพัฒน�ระบบก�รทำ�ง�น ท่ีส�ม�รถเช่ือมโยง/บูรณ�ก�ร หรือแลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นได้ โดยมีหน่วยง�นเข้�ร่วมต้ังแต่ 3 หน่วยง�นข้ึนไป
 (2) มีก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่นำ�ไปสู่ระบบที่มีคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นร่วมกัน
 (Interoperability)
 (3) มีก�รรวบรวมและวิเคร�ะห์คว�มพึงพอใจของผู้รับบริก�รผ่�นระบบดิจิทัล โดยมี
คว�มพึงพอใจม�กกว่�ร้อยละ 80
 (4) ต้องเป็นผลง�นที่นำ�ไปใช้แล้วจริง และมีผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมที่ส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี (ในวันท่ีปิดรับสมัคร) โดยแสดงให้เห็นว่�ประช�ชน
ได้รับคว�มสะดวกจ�กก�รบูรณ�ก�รระบบข้อมูล

4) ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
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 ขอบเขตการพิจารณา
 ร�งวัลประเภทก�รบริก�รท่ีเป็นเลิศ เป็นร�งวัลท่ีพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินก�รท่ีเป็น
ภ�พรวมของหน่วยง�น ท่ีมีคว�มเช่ือมโยงกับยุทธศ�สตร์ของประเทศ และมีผลกระทบเชิงประจักษ์
ในระดับประเทศ โดยพิจ�รณ�ผลง�นท่ีขอรับร�งวัลต�มเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี
 (1) ต้องเป็นผลง�นก�รบริก�รของหน่วยง�นที่ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง และ
ประสบคว�มสำ�เร็จจนเป็นท่ียอมรับ ส�ม�รถเห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และต้องเป็นโครงก�ร
ท่ีส่งผลกระทบสูง (High Impact) ต่อประเทศ
 (2) ต้องเป็นผลง�นที่แสดงถึงก�รสร้�งสรรค์ง�นบริก�ร หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
ในก�รให้บริก�รท่ีสอดคล้อง ทันต่อสถ�นก�รณ์และคว�มต้องก�รของประช�ชน
 (3) ต้องเป็นผลง�นก�รให้บริก�รท่ีเป็นก�รพัฒน�/ปรับปรุงง�นบริก�ร และมีแบบแผน
ก�รประส�นง�นเช่ือมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่�ยต่�ง ๆ ท่ีแตกต่�งไปจ�กเดิม
 (4) ต้องเป็นผลง�นท่ีมีก�รบูรณ�ก�รเพ่ือให้บรรลุภ�รกิจของหน่วยง�น และต้องเป็น
ผลง�นท่ีแสดงให้เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ท่ีส�ม�รถส่งเสริมยุทธศ�สตร์สำ�คัญของประเทศ 
และป้องกันแก้ไขปัญห�ที่สำ�คัญของประเทศได้ เช่น ก�รค้�มนุษย์ ก�รทุจริต/คอร์รัปชัน
คว�มรุนแรงในครอบครัว คว�มเหล่ือมล้ำ� ท�งสังคม ก�รศึกษ� และส่ิงแวดล้อม เป็นต้น
 (5) ต้องมีก�รประเมินผล (ต�มข้อ (4)) และแสดงผลก�รประเมินที่มีหลักฐ�นเป็น
รูปธรรม รวมถึงมีก�รปรับปรุงผลง�นอย่�งต่อเน่ือง
 (6) ต้องแสดงให้เห็นถึงคว�มต่อเน่ืองของโครงก�ร ซ่ึงนำ�ไปสู่คว�มย่ังยืน และต้องตอบสนอง
ต่อเป้�หม�ยก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ของ
องค์ก�รสหประช�ช�ติ
 (7) ต้องเป็นผลง�นที่นำ�ไปใช้แล้วจริง และมีผลสำ�เร็จอย่�งเป็นรูปธรรมที่ส�ม�รถ
ตรวจสอบได้ เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 1 ปี (ในวันท่ีปิดรับสมัคร) 

5) ประเภทการบริการที่เป็นเลิศ
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กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล



กระบวนการตรวจประเมินและมอบรางวัล

ก�รพิจ�รณ�ตรวจประเมินร�งวัลบริก�รภ�ครัฐ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน 
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ข้ันตอนท่ี 1
ก�รตรวจสอบเอกส�ร

เบ้ืองต้น

ข้ันตอนท่ี 2
ก�รตรวจประเมิน

จ�กเอกส�รร�ยง�น

ข้ันตอนท่ี 3
ก�รกล่ันกรอง

ผลก�รตรวจประเมิน

ข้ันตอนท่ี 5
เสนอ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับ
ก�รยกระดับคุณภ�พและ
ประสิทธิภ�พก�รให้บริก�ร
ของภ�ครัฐอนุมัติร�งวัล

ข้ันตอนท่ี 7
มอบร�งวัล

ข้ันตอนท่ี 4
ยืนยันผลก�รพิจ�รณ�

ตรวจประเมิน

ข้ันตอนท่ี 6
ประก�ศร�งวัล

ข้ันตอนท่ี 1 : การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น
เป็นก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง สมบูรณ์ของก�รจัดทำ�เอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รของ
หน่วยง�นท่ีเสนอม�เพ่ือขอรับก�รประเมิน โดยหน่วยง�นต้องจัดทำ�เอกส�รร�ยง�นให้ถูกต้อง
และครบถ้วนต�มแบบฟอร์มและเง่ือนไขท่ีกำ�หนด ห�กส่วนร�ชก�รจัดทำ�ร�ยง�นไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจ�รณ�ตรวจประเมินในข้ันตอนต่อไป

ข้ันตอนท่ี 2 : การตรวจประเมินจากเอกสารรายงาน (Independent Review)
เป็นก�รประเมินผลจ�กเอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รท่ีผ่�นก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง
และสมบูรณ์ ในข้ันตอนท่ี 1 โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ ท้ังน้ี ในแต่ละประเภทร�งวัลจะมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน ผลง�นใดได้คะแนนต้ังแต่ 75 คะแนนข้ึนไป จะได้รับก�รตรวจประเมินในข้ันตอน
ต่อไป



ข้ันตอนท่ี 4 : ยืนยันผลการพิจารณาตรวจประเมิน (Site Visit Review) 
เป็นก�รยืนยันผลก�รกล่ันกรองของผลง�น ท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กข้ันตอนท่ี 3 โดยคณะทำ�ง�น
ตรวจประเมินร�งวัลฯ ซ่ึงจำ�แนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 (1) ผลง�นท่ีได้รับก�รพิจ�รณ�ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับร�งวัลในระดับดี พิจ�รณ�จ�ก
ข้อมูลท่ีส่งม�เพ่ิมเติม ห�กข้อมูลสนับสนุนให้ผลง�นได้รับก�รพิจ�รณ�เพ่ิมคะแนน โดยมีคะแนน
รวมต้ังแต่ 85 คะแนนข้ึนไป ผลง�นจะได้รับก�รตรวจประเมิน ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติง�น (Site Visit) 
แต่ห�กข้อมูลไม่เพียงพอให้เพ่ิมคะแนนได้ จะได้รับก�รพิจ�รณ�ให้อยู่ในเกณฑ์ได้รับร�งวัลใน
ระดับดีเช่นเดิม
 (2) ผลง�นท่ีได้รับก�รพิจ�รณ�ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับร�งวัลในระดับดีเด่น จะได้รับ
ก�รสัมภ�ษณ์ผ่�นวีดิทัศน์ท�งไกล (VDO Conference) และ/ หรือ ตรวจประเมินในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติง�นจริงของส่วนร�ชก�ร โดยทีมผู้ตรวจประเมินฯ เพ่ือยืนยันผลก�รพิจ�รณ�ตรวจประเมิน
อันนำ�ไปสู่ก�รมอบร�งวัลระดับดีเด่น ท้ังน้ีในกรณีประเภทขย�ยผลม�ตรฐ�นก�รบริก�ร จะเป็น
ก�รตรวจโดยไม่แจ้งให้ทร�บล่วงหน้�
 ท้ังน้ี ผลง�นท่ีได้รับก�รพิจ�รณ�ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับร�งวัลในระดับดีเด่น และมี
คว�มโดดเด่นในก�รดำ�เนินก�รในมิติต่�ง ๆ ส�ม�รถขย�ยผลได้อย่�งเป็นรูปธรรม (Best
of the Best) จะได้รับก�รเสนอร�ยช่ือให้ อ.ก.พ.ร.ฯ พิจ�รณ�ให้ได้รับร�งวัลเลิศรัฐ ส�ข�
บริก�รภ�ครัฐ
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ข้ันตอนท่ี 3 : การกล่ันกรองผลการตรวจประเมิน (Consensus Review)
เป็นก�รพิจ�รณ�ผลก�รตรวจประเมินที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กขั้นตอนที่ 2 โดยคณะทำ�ง�น
ตรวจประเมินร�งวัลฯ ซ่ึงเป็นทีมผู้ทรงคุณวุฒิจ�กสำ�นักง�น ก.พ.ร. ซ่ึงผลก�รกล่ันกรอง มี ดังน้ี
 • ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จะพิจารณาให้อยู่
ในเกณฑ์ที่จะได้รับร�งวัลระดับดีเด่น จะได้รับก�รก�รสัมภ�ษณ์ผ่�นวีดิทัศน์ท�งไกล (VDO 
Conference)  และ/หรือ ตรวจประเมินก�รปฏิบัติง�นจริงในพ้ืนท่ีต่อไป 
 • ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมมากกว่า 80 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน 
จะพิจ�รณ�ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับร�งวัลในระดับดี 
 • ผลงานที่ได้รับการยืนยันผลคะแนนรวมมากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 80 คะแนน 
จะพิจ�รณ�ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับร�งวัลในระดับชมเชย



ข้ันตอนท่ี 5 : เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐพิจารณาอนุมัติรางวัล

ข้ันตอนท่ี 6 : ประกาศผลการพิจารณารางวัล

ข้ันตอนท่ี 7: มอบรางวัลในงานมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562 

14รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562



ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

1 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลชลบุรี นวัตกรรมเทคโนโลยีส�มมิติท�งก�รแพทย์แบบ

ประหยัดและบูรณ�ก�ร

2 กรมบัญชีกล�ง กองสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล โครงก�รบัตรสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ล

3 กรมประมง กองวิจัยและพัฒน�ก�รเพ�ะ
เล้ียงสัตว์น้ำ�ช�ยฝ่ัง ก�รผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1

1. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จำ�นวน 3 ผลง�น

ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทนวัตกรรมก�รบริก�ร จำ�นวน 13 ผลง�น

1 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลพนมไพร ก�รพัฒน�ระบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำ�ดีสำ�หรับ

ประช�ชนด้อยโอก�สในพ้ืนท่ีชนบทห่�งไกล

2 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

กองยุทธศ�สตร์
และแผนง�น

ระบบส�รสนเทศเพ่ือก�รบริห�รยุทธศ�สตร์
ด้�นสุขภ�พ

3 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลร�ชวิถี นวัตกรรม G-Breath ตรวจ Acetone ในผู้ป่วย
เบ�หว�นภ�วะวิกฤตนำ�ต�ลสูงจ�กลมห�ยใจ

4 กรมก�รแพทย์
โรงพย�บ�ล

เมตต�ประช�รักษ์
(วัดไร่ขิง)

ก�รศึกษ�คว�มคงตัวของย�หยอดต�กรณี
ผู้ป่วยต้องได้รับย�เตรียมพิเศษเฉพ�ะร�ย

5 กรมควบคุมโรค สำ�นักโรคติดต่อ
นำ�โดยแมลง

ชุดซอฟต์แวร์ในก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้
เลือดออกอัจฉริยะ

6 กรมควบคุมโรค สำ�นักง�นป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 1

นวัตกรรมก�รให้บริก�รรักษ�ม�ล�เรียอย่�งแม่นยำ�
ในพ้ืนท่ีห่�งไกลต�มแนวช�ยแดนไทย

7 กรมวิทย�ศ�สตร์
ก�รแพทย์

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์
ส�ธ�รณสุข

RepelMos : สมุนไพร-ไออ�ร์ นวัตกรรมป้องกันยุง
มุ่งพิทักษ์สุขภ�พประช�ชน

8 กรมสรรพส�มิต สำ�นักง�นสรรพส�มิต
ภ�คท่ี 9

กระบวนก�รก�รทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ
ด้วยเคร่ืองทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ

9 กรมส่งเสริมและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร

สถ�นคุ้มครองและพัฒน�คน
พิก�รบ้�นเฟ่ืองฟ้� เก้�อ้ีลังกระด�ษ (Cardboard chair)

10 กองทัพบก กรมแพทย์ทห�รบก
นวัตกรรมก�รบริก�รเนื้อเทียมไทยตกแต่ง
บ�ดแผลสมมุติ เพื่อฝึกก�รปฐมพย�บ�ล
และก�รช่วยชีวิตเบื้องต้น

2. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น  จำ�นวน 36 ผลง�น
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้



ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

11 กองทัพเรือ โรงพย�บ�ล
สมเด็จพระป่ินเกล้�

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยนำ�ท�งและเพ่ิมคว�มแม่นยำ�
ในก�รเผ�ทำ�ล�ยมะเร็งตับ “PIN GAD”

12 มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์

โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์
เฉลิมพระเกียรติ

ดนตรีบำ�บัดในก�รผ่�ตัดสล�ยต้อกระจก
(Music Therapy)

13 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ส�ยง�นก�รไฟฟ้�ภ�ค 1 Integration of Maintenance
Innovation (IMI)

ประเภทพัฒน�ก�รบริก�ร จำ�นวน 19 ผลง�น

1 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลร�มัน

ระบบก�รบริห�รย�ชนิดรับประท�นแบบผู้ป่วย
มีส่วนร่วมขณะนอนโรงพย�บ�ล ภ�ยใต้ก�รดูแล
ของทีมสหวิช�ชีพ

2 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
ด่�นมะข�มเต้ีย โรงพย�บ�ลในฝัน Smart Hospital

3 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลบ�งจ�ก ก�รดูแลเด็กสม�ธิส้ันในโรงพย�บ�ลบ�งจ�ก

4 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์ 
(วัดไร่ขิง) ต�ปลอมเสมือนจริง......เป็นย่ิงกว่�โอก�ส

5 กรมอน�มัย
ศูนย์อน�มัย

กลุ่มช�ติพันธช�ยขอบ
และแรงง�นข้�มช�ติ

เคร่ืองมือประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�ร
เด็กปฐมวัย กลุ่มช�ติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง
ช�วไทยภูเข�เผ่�กะเหร่ียง

6 กรมก�รขนส่งท�งบก สำ�นักก�รขนส่งสินค้� ม�ตรฐ�นคุณภ�พบริก�รขนส่งด้วยรถบรรทุก
(Q Mark)

7 กรมบัญชีกล�ง กองก�รพัสดุภ�ครัฐ ก�รพัฒน�ระบบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง
ของท�งร�ชก�รด้วยอิเล็กทรอนิกส์

8 กรมสรรพ�กร กรมสรรพ�กร ระบบคืนภ�ษีผ่�นพร้อมเพย์ (Prompt Pay)

9 กรมก�รค้�ภ�ยใน กรมก�รค้�ภ�ยใน โครงก�รส่งเสริมด้�นก�รตล�ด เพ่ือรองรับสินค้�
เกษตรอินทรีย์

10 กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ วิส�หกิจชุมชนรักษ์แพะบ�งบัวทองผู้เปล่ียนส่ิงท่ี
สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end

11 กรมพัฒน�ท่ีดิน สถ�นีพัฒน�ท่ีดินสตูล สพข. 12 ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตผักอินทรีย์บน
กระเบ้ืองด้วยเทคโนโลยี ด้�นก�รพัฒน�ท่ีดิน

12 กรมร�ชทัณฑ์ เรือนจำ�ช่ัวคร�วเข�กล้ิง สังกัด
เรือนจำ�กล�งเพชรบุรี

ก�รแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยใช้รูปแบบก�ร
ดำ�รงชีวิตในเรือนจำ�ระบบเปิดเพ่ือสร้�งก�รยอมรับ
จ�กสังคม

13 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยวชิรปร�ก�ร ขวดต�มติด พิชิตลมร้อน
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

14 กองทัพบก โรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้� ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ
(intelligent dialysis center)

15 กองทัพอ�ก�ศ สถ�บันเวชศ�สตร์ก�รบิน ก�รออกใบสำ�คัญแพทย์ (Medical
Certificate) ระบบ One Day Licensing

16 สำ�นักง�นประกันสังคม ศูนย์ส�รนิเทศ Contact Center 1506
สำ�นักง�นประกันสังคม

17 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะแพทยศ�สตร์
ศิริร�ชพย�บ�ล

ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นโรคพันธุกรรมเมต�บอลิก
และตรวจคัดกรองท�รกแรกเกิด

18

สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ�
(องค์ก�รมห�ชน)

(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย 
น�ยเพิ่มสุข สัจจ�ภิวัตน์

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

สถ�บันส�รสนเทศ
ทรัพย�กรนำ�

(องค์ก�รมห�ชน)

ระบบติดต�มสภ�พอ�ก�ศโดยแบบจำ�ลอง
คู่ควบว�ฟรอมเพ่ือบรรเท�คว�มเสียห�ยจ�ก
สภ�พอ�ก�ศรุนแรง

19 องค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัดสงขล�

องค์ก�รบริห�ร
ส่วนจังหวัดสงขล� ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉินแบบบูรณ�ก�ร

ประเภทขย�ยผลม�ตรฐ�นก�รบริก�ร จำ�นวน 2 ผลง�น

1 กรมก�รแพทย์ สถ�บันสุขภ�พเด็ก
แห่งช�ติมห�ร�ชินี

โครงก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือเด็กป่วยใน
โรงพย�บ�ล ต�มพระร�ชดำ�ริ สมเด็จพระเทพ
รัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี

2 กองทัพบก กรมแพทย์ทห�รบก โปรแกรมก�รป้องกันเฝ้�ระวังก�รบ�ดเจ็บจ�ก
คว�มร้อนในก�รฝึกทห�รใหม่

ประเภทบูรณ�ก�รข้อมูลเพ่ือก�รบริก�ร จำ�นวน 2 ผลง�น

1
กรมเจ้�ท่�
กรมประมง

กรมก�รจัดห�ง�น

กรมเจ้�ท่�
กรมประมง

กรมก�รจัดห�ง�น

ระบบส�รสนเทศในก�รออกใบอนุญ�ต
ให้ทำ�ก�รง�นในเรือประมง 
(Single Window 4 Fishing Fleet)

2

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมก�รลงทุน

กรมก�รจัดห�ง�น และ
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่ง
เสริมก�รลงทุน 

กรมก�รจัดห�ง�น และ
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง

ก�รให้บริก�รง�นช่�งฝีมือผู้ชำ�น�ญก�ร
ต่�งประเทศด้วยระบบ Single Window
for Visa and Work Permit
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

ประเภทนวัตกรรมก�รบริก�ร 12 ผลง�น

1 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลร�ชวิถี PTX4.4.0 (ศูนย์) @rajavithi.inno.model

2 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลเลิดสิน นวัตกรรม A-line wrist splint

3 กรมวิทย�ศ�สตร์
ก�รแพทย์

สถ�บันชีววิทย�ศ�สตร์
ท�งก�รแพทย์

ระบบถอดรหัสพันธุกรรมเช้ือวัณโรค
ท่ัวจีโนมประเทศไทย

4 กรมทรัพย�กรท�งทะเลและ
ช�ยฝ่ัง

สถ�บันวิจัยและพัฒน�
ทรัพย�กรท�งทะเล ช�ยฝ่ัง

ทะเลและป่�ช�ยเลน

นวัตกรรมง�นบริก�รเก่ียวกับก�รจัดทำ�และติด
ต้ังต�ข่�ยป้องกันแมงกะพรุน

5 กรมประมง กองบริห�รจัดก�รเรือประมง
และก�รทำ�ก�รประมง

ก�รควบคุมก�รทำ�ก�รประมงพ�ณิชย์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Fishing Info

6 กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รส่ือส�ร ศูนย์รวมข้อมูลช่�งชุมชน (ร้�นช่�งประช�รัฐ)

7

กรมสรรพ�กร
(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย
น�งแพตริเซีย มงคลวนิช

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

กรมสรรพ�กร ระบบบริจ�คอิเล็กทรอนิกส์
(e-Donation)

8 สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รคลัง เคร่ืองมือช้ีเป้�ยกคนพ้นจน

9 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพย�บ�ลสมเด็จ
พระสังฆร�ชองค์ท่ี 17 นวัตกรรมขวดเป่�บริห�รปอด

10 จังหวัดอำ�น�จเจริญ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดอำ�น�จเจริญ ม�ตรวัดคว�มเต้ียเด็กไทย

11 ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค เขต 8 ชุดตรวจสอบแมงก�นีสในน้ำ�แบบภ�คสน�ม 
(Mn -Aqua8 Test)

12 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ส�ยง�นก�รไฟฟ้�ภ�ค 2
ก�รจดหน่วยและก�รตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟ
ร�ยใหญ่ท่ีมิใช่มิเตอร์ AMR ด้วย 
Application DTM และ DTW

3. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี  จำ�นวน 87 ผลง�น
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ประเภทพัฒน�ก�รบริก�ร จำ�นวน 72 ผลง�น

1 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
เจ้�พระย�ยมร�ช

สุพรรณโมเดล 4.0 ถ่�ยภ�พรังสีออร์โธวิวในผู้
ป่วยข้อเข่�เส่ือม โรคข�สองข้�งย�วไม่เท่�กัน 
และโรคกระดูกสันหลังคด

2 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลสุไหงโก-ลก

ก�รพัฒน�ก�รรับรู้อ�ก�รเตือนและก�รป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองในชุมชนโปฮงย�มู
แบบพหุวัฒนธรรม

3 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลร�มัน เทคโนโลยีปล�ยด้�มขว�น Digital Unit 

Emergency Department

4 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลโคกโพธ์ิ

ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รดูแลเยียวย�
ด้�นจิตใจเด็กท่ีได้รับผลกระทบ
จ�กสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรง

5 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
สรรพสิทธิประสงค์

ก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
กล่องเสียงอย่�งครบวงจร

6 สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลสระบุรี ระบบก�รดูแลผู้ป่วยระยะกล�ง

(Intermediate Care)

7

สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย
น�ยแพทย์ธงชัย 
เลิศวิไลรัตนพงศ์ 

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

สำ�นักง�นเขตสุขภ�พท่ี 1 ก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รลำ�เลียงผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉินท�งอ�ก�ศ Sky doctor

8

สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย
น�ยแพทย์ภ�ณุม�ศ 

ญ�นเวทย์สกุล
ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

สำ�นักง�นเขตสุขภ�พท่ี 2 Sky doctor โรงพย�บ�ล
สมเด็จพระเจ้�ต�กสินมห�ร�ช

9

สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงส�ธ�รณสุข

(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย
น�ยแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง
ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

สำ�นักง�นเขตสุขภ�พท่ี 7 ระบบบริก�รท�งด่วนโรคหลอดเลือดสมอง 
จังหวัดขอนแก่น

10 กรมก�รแพทย์ สถ�บันประส�ทวิทย� ก�รดูแลผู้ป่วยเน้ืองอกต่อมใต้สมองครบวงจร

11 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลเลิดสิน Lerdsin Osteosarcoma Fast Track 
(LOFT) 

12 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลเลิดสิน Lerdsin Refracture Prevention
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13 กรมก�รแพทย์ สถ�บันมะเร็งแห่งช�ติ 15 ปี โครงก�รคัดกรองมะเร็งระดับช�ติ
เพ่ือหญิงไทยห่�งไกลมะเร็งป�กมดลูก

14 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ล
มห�วชิร�ลงกรณธัญบุรี QCU บ้�นหลังท่ีสองของผู้ป่วยมะเร็ง

15 กรมควบคุมโรค สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคท่ี 12 รูปแบบเฝ้�ระวังก�รกลับม�ระบ�ดซ้ำ�
ของโรคเท้�ช้�งในอำ�เภอสุไหงป�ดี

16 กรมสุขภ�พจิต สถ�บันสุขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่น
ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

สร้�งฮีโร่ในพ้ืนท่ี สร้�งเด็กดีสู่สังคม
สร้�งระบบบริก�รสุขภ�พจิตให้ย่ังยืน

17 กรมสุขภ�พจิต โรงพย�บ�ลศรีธัญญ� กล่องเคล่ือนไหว (Hands boxes
Activity) ประส�นก�ย-ใจผู้สูงอ�ยุ

18 กรมสุขภ�พจิต โรงพย�บ�ลจิตเวชขอนแก่น
ร�ชนครินทร์

ก�รฟ้ืนฟูสมรรถภ�พผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับ
สถ�นคุ้มครองคนไร้ท่ีพ่ึงบ้�นเมตต�
จังหวัดนครร�ชสีม�

19 กรมสุขภ�พจิต โรงพย�บ�ลสวนปรุง ก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตคนพิก�ร
สู่ก�รมีง�นทำ�ท่ีย่ังยืน

20 กรมสุขภ�พจิต สถ�บันร�ช�นุกูล ก�รพัฒน�ระบบดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมี
พัฒน�ก�รล่�ช้�ในหน่วยบริก�รส�ธ�รณสุข

21

กรมสุขภ�พจิต
(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย

น�ยแพทย์ช�ญวิทย์ ทระเทพ
ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

ศูนย์สุขภ�พจิตท่ี 8
ก�รพัฒน�ระบบเฝ้�ระวังติดต�มกลุ่มเส่ียง
ฆ่�ตัวต�ยในระบบ R506Dashboard
เขตสุขภ�พท่ี 8

22 กรมอน�มัย สำ�นักอน�มัยผู้สูงอ�ยุ
ก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลผู้สูงอ�ยุระยะย�ว
(Long Term Care) ในชุมชน
ด้วยนวัตกรรม 3 C

23 สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อ�ห�รและย� กองพัฒน�ศักยภ�พผู้บริโภค โครงก�รเช็ก ชัวร์ แชร์

(Check Sure Share)

24 สำ�นักง�นปลัด
สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ศูนย์บริก�รประช�ชน ก�รบริก�รรับเร่ืองร�วร้องทุกข์

ของศูนย์รับเร่ืองร�วร้องทุกข์ของรัฐบ�ล

25 กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�ม
ม่ันคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

กองอำ�นวยก�รรักษ�คว�มม่ันคง
ภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร

ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้พิก�ร
ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

26 กองทัพบก โรงพย�บ�ล
ค่�ยประจักษ์ศิลป�คม 

นวัตกรรมก�รดูแลทห�รใหม่ของกองทัพบก 
(Army Private Care App by KPJH )

27 กองทัพบก โรงพย�บ�ล          
พระมงกุฎเกล้�

ก�รดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แบบครบวงจร
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28 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยสุรศักด์ิมนตรี
ใบรับรองแพทย์เกณฑ์ทห�รโปร่งใสด้วยระบบ
ตรวจสอบใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Certificate)

29 กรมบัญชีกล�ง
กองบริห�รก�รเบิกจ่�ย

เงินเดือน ค่�จ้�ง
บำ�เหน็จบำ�น�ญ

โครงก�รบูรณ�ก�รฐ�นข้อมูลสวัสดิก�รสังคม 
(Social Welfare) 

30 กรมสรรพส�มิต ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ Excise e-Licensing for Citizen Centric 
ธุรกรรมออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ

31 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่ง
เสริมก�รลงทุน

ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รส่ือส�ร

ก�รย่ืนแบบคำ�ขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภ�ษี
เงินได้นิติบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

32

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รพัฒน�สังคมและ
คว�มม่ันคงของมนุษย์

(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย
น�งพัชรี อ�ระยะกุล

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ
คว�มม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดชลบุรี
ประช�รัฐชลบุรี เพื่อก�รมีง�นทำ�ของคนพิก�ร

33 กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน บ้�นพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสระแก้ว Cloud Social Smart City

34 กรมพัฒน�สังคมและ
สวัสดิก�ร

กรมพัฒน�สังคมและ
สวัสดิก�ร

ก�รปรับเปล่ียนและปรับปรุงระบบ
ก�รจ่�ยเงินอุดหนุน “Key-Click พลิกโฉม”

35 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ
และก�รส่ือส�ร

SmartManage เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�ร
จัดก�รของสหกรณ์

36 กรมชลประท�น สำ�นักบริห�รจัดก�รน้ำ�
และอุทกวิทย�

ศูนย์ปฏิบัติก�รน้ำ�อัจฉริยะกรมชลประท�น                           
( Smart Water Operation Center)

37 กรมปศุสัตว์ กองส�รวัตรและกักกัน
ระบบก�รตรวจสอบสัตว์และซ�กสัตว์
ผ่�นด่�นอัตโนมัติ
(e-Movement Smart Kiosk)

38 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำ�นักง�นสหกรณ์
จังหวัดลำ�ป�ง

อ�ร�บีก้�ตกเขียว สู่ แบรนด์ “ป�งม่วง
โค-อ๊อฟ ค๊อฟฟ่ึ”

39 กรมเจรจ�ก�รค้�
ระหว่�งประเทศ ส่วนพัฒน�ระบบบริห�ร โครงก�รจัดทำ�คลังข้อมูลท�งก�รค้�ของไทย 

(National Trade Repository: NTR)

40 กรมก�รขนส่งท�งบก สำ�นักง�นขนส่งจังหวัดต�ก Robot Ai-Vehicle Inspection Tak

41
สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผน

ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และส่ิงแวดล้อม

กองพัฒน�ระบบ
ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม
โมบ�ยแอปพลิเคช่ัน “Smart EIA”

42 กรมศิลป�กร ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ
มรดกศิลปวัฒนธรรม     

แหล่งเรียนรู้: พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
(Virtual Museum)
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43 กรมบังคับคดี กรมบังคับคดี ก�รนำ�ส่งเงินอ�ยัดท�งระบบอิเล็กทรอนิกส์

44 สถ�บันนิติวิทย�ศ�สตร์ กลุ่มตรวจพิสูจน์ท�งเคมี ก�รตรวจพิสูจน์ส�รเสพติดในเส้นผมเพ่ือป้องปร�ม
ก�รเสพส�รเสพติดของเด็กและเย�วชน

45 กรมก�รจัดห�ง�น กองส่งเสริมก�รมีง�นทำ� ก�รพัฒน�ระบบส่งเสริมก�รมีง�นทำ�
ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือท�งเลือกอ�ชีพในอน�คต

46 กรมทรัพย์สิน
ท�งปัญญ� สำ�นักเคร่ืองหม�ยก�รค้� 

ก�รจดทะเบียนเคร่ืองหม�ยก�รค้�ระหว่�งประเทศ
ภ�ยใต้พิธีส�รม�ดริด ผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing)

47 กรมพัฒน�ท่ีดิน สถ�นีพัฒน�ท่ีดินพิษณุโลก 
สพข.8

ลดก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน ด้วยน�ข้ันบันไดบ้�นน้ำ�จวง 
สู่ก�รผลิตและบริโภค อย่�งย่ังยืน

48 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กองทะเบียนธุรกิจ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration)

49 กรมส่งเสริมก�ร
ปกครองท้องถ่ิน

กองพัฒน�และส่งเสริม
ก�รบริห�รง�นท้องถ่ิน

อปท. ต้นแบบก�รจัดก�รน้ำ�ต�มปรัชญ�ของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธน�ค�รน้ำ�ใต้ดิน)

50 สำ�นักง�นเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรม

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรม
ร�ยส�ข� 1

ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือรองรับ
ป้�ยข้อมูลรถยนต์ต�มม�ตรฐ�นส�กล
(ECO Sticker)

51 กรุงเทพมห�นคร สำ�นักก�รโยธ� พัฒน�ระบบรับจดทะเบียนผู้รับจ้�งเหม�ง�นก่อสร้�ง
ขอกรุงเทพมห�นคร (e-Registration)

52 จังหวัดภูเก็ต โรงพย�บ�ลวชิระภูเก็ต ก�รจัดก�รปัญห�ก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุท�งถนน
จังหวัดภูเก็ตแบบมีส่วนร่วม

53 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น คณะแพทยศ�สตร์ 
ก�รดูแลผู้ป่วยป�กแหว่งเพด�นโหว่และคว�มพิก�รแต่
กำ�เนิดของศีรษะและใบหน้�ท่ีสมบูรณ์แบบของศูนย์ตะวัน
ฉ�ย

54 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ คณะพย�บ�ลศ�สตร์
ระบบก�รดูแลและเสริมคุณภ�พชีวิต
ทุกกลุ่มวัยด้วยระบบสุขภ�พอำ�เภอ
ในเขตสุขภ�พท่ี 1

55 มห�วิทย�ลัยนเรศวร คณะแพทยศ�สตร์ เครือข่�ยก�รให้คำ�ปรึกษ�ท�งก�รแพทย์และก�ร
ส�ธ�รณสุขด้วยเทคโนโลยี NU MED Application

56 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะแพทยศ�สตร์
ศิริร�ชพย�บ�ล

ก�รบริห�รจัดก�รเก็บร�ยได้ของภ�ครัฐอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

57 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะทันตแพทยศ�สตร์ โครงก�รยุวทูตสุขภ�พดี โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน
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58 ก�รประป�นครหลวง ฝ่�ยพัฒน�
และสนับสนุนเทคโนโลยี

MWA on Mobile (Application บริก�รผู้ใช้น้ำ� 
ก�รประป�นครหลวง)

59 ก�รไฟฟ้�นครหลวง ฝ่�ยพัฒน�ระบบง�น
ประยุกต์             

MEA EV Application : แอปเดียวจบ
ครบทุกเร่ืองควบคุมจัดก�รย�นยนต์ไฟฟ้�

60 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ส�ยง�นก�รไฟฟ้�ภ�ค 3 ก�รพัฒน�ระบบก�รให้บริก�รลูกค้�ผ่�น Internet 
แบบครบวงจร “PEA Smart Plus”

61 ก�รท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย ฝ่�ยสินค้�ก�รท่องเท่ียว โครงก�รแหล่งท่องเท่ียวต�มรอยศ�สตร์พระร�ช�

สู่ก�รเช่ือมโยงแอ่งท่องเท่ียว

62

สถ�บันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)
(ได้รับก�รเสนอผลง�นโดย
น�งแน่งน้อย เวทยพงษ์

ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวงฯ)

กลุ่มง�นวิจัยและพัฒน�
นิวเคลียร์

ก�รควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยเทคนิค
ก�รใช้แมลงหมันในไม้ผลเศรษฐกิจ

63
สถ�บันวิจัยและพัฒน�

อัญมณีและเคร่ืองประดับ
แห่งช�ติ (องค์ก�รมห�ชน)

ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�
อัญมณีและเคร่ืองประดับ

โครงก�รซ้ือด้วยคว�มม่ันใจ
(Buy with Confidence)

64 สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งช�ติ

สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งช�ติ

“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกท่ี” (Universal 
Coverage for Emergency Patient : UCEP)

65 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ศูนย์เช่ียวช�ญนวัตกรรม
อ�ห�รสุขภ�พ

โรงง�นบริก�รนวัตกรรมอ�ห�ร
(Food Innovation Service Plant : FISP)

66
สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

ศูนย์เช่ียวช�ญนวัตกรรม
เกษตรสร้�งสรรค์ หน่ึงตำ�บลหน่ึงนวัตกรรมเกษตร

67

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมสวัสดิก�รและ

สวัสดิภ�พครูและบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�

สำ�นักง�นส่งเสริม
สวัสดิก�รและ

สวัสดิภ�พครูและบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�
จังหวัดระนอง

“TOTAL CARE” ดูแลครูสูงวัย

68 กรุงเทพมห�นคร สำ�นักก�รแพทย์ ก�รให้บริก�รผ่�ตัดผ่�นกล้องแบบไร้แผล
ท�งนรีเวชกรรม

69
สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับและส่งเสริม ก�ร

ประกอบธุรกิจประกันภัย

ส�ยคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์

ง�นไกล่เกล่ียข้อพิพ�ทด้�นก�รประกันภัย
(Insurance Mediation Center : IMC)

70 สถ�บันวิจัยและพัฒน�พ้ืนท่ีสูง
(องค์ก�รมห�ชน)

โครงก�รพัฒน�พ้ืนท่ีสูง
แบบโครงก�รหลวง

เพ่ือแก้ปัญห�พ้ืนท่ีเฉพ�ะ

ก�รบริก�รท่ีเป็นเลิศ เปิดโอก�ส ก�รพัฒน�
อย่�งย่ังยืน
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71
สำ�นักง�น

หลักประกันสุขภ�พ
แห่งช�ติ

สำ�นักบริห�รง�นทะเบียน
บูรณ�ก�รก�รเช่ือมโยงข้อมูลสิทธิสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ลของประช�ชน

72
สำ�นักง�นพัฒน�ก�ร

วิจัยก�รเกษตร
(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ 

ระบบศูนย์กล�งข้อมูลก�รวิจัยก�รเกษตรของประเทศ 
(TARR)

ประเภทขย�ยผลม�ตรฐ�นก�รบริก�ร จำ�นวน 1 ผลง�น

1 กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
“The Choice เกมท�งเลือก – ท�งรอด”
ส่ือก�รเรียนรู้เพ่ือลดคว�มเหล่ือมลำ�
เสริมสร้�งคุณภ�พชีวิตของคนในสังคม

ประเภทบูรณ�ก�รข้อมูลเพื่อก�รบริก�ร จำ�นวน 1 ผลง�น

1
สำ�นักง�นพัฒน�

รัฐบ�ลดิจิทัล
(องค์ก�รมห�ชน)

สำ�นักง�นพัฒน�
รัฐบ�ลดิจิทัล

(องค์ก�รมห�ชน)

ตู้บริก�รอเนกประสงค์ภ�ครัฐ
(Government Smart Kiosk)

ประเภทก�รบริก�รที่เป็นเลิศ จำ�นวน 1 ผลง�น

1 กรมควบคุมโรค สำ�นักโรคติดต่อ
นำ�โดยแมลง

ม�ล�เรียชุมชน บริก�รท่ีเข้�ถึงก�รตรวจรักษ�ม�ล�เรีย
ในหมู่บ้�นแพร่เช้ือ
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1 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลพนมไพร ก�รพัฒน�ระบบร�ยง�น 506 โดย Nemo Care

2 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลพนมไพร ก�รขับเคล่ือนสังคมพนมไพร ไร้ฟันผุ

3 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลม่วงส�มสิบ ก�รพัฒน�ระบบ ก�รดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง

แบบไร้รอยต่อ

4 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้� ธน�ค�รอุปกรณ์

5 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดจันทบุรี

ซีจีห่วงใยใส่ใจสุขภ�พผู้สูงวัย เขตเทศบ�ลเมืองขลุง 
จังหวัดจันทบุรี (โรงพย�บ�ลขลุง จังหวัดจันทบุรี)

6 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลสุไหงโก-ลก

ก�รจัดก�รเคร่ืองกระตุกไฟฟ้�อัตโนมัติ (AED)
และก�รช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐ�น สำ�หรับประช�ชน
ในสุไหงโก-ลก จังหวัดนร�ธิว�ส

7 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ลโพธ�ร�ม 
จังหวัดร�ชบุรี

ก�รพัฒน�ระบบบริก�รผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เพ่ือคว�มปลอดภัยของผู้ป่วย

8 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
สรรพสิทธิประสงค์

ก�รพัฒน�รูปแบบก�รให้บริก�รก�ยภ�พบำ�บัด
ในผู้สูงอ�ยุ (PT Aging network)

9 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
สรรพสิทธิประสงค์ ต่อลมห�ยใจ : Love Before Knowledge After

10 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
สรรพสิทธิประสงค์

พัฒน�ก้�วไกลเครือข่�ยว�ร์ฟ�รินในโรคหัวใจไร้รอยต่อ 
เขตบริก�รสุขภ�พท่ี 10

11 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ล
สรรพสิทธิประสงค์ มะเร็งท่อน้ำ�ดี รู้ไว ผ่�ตัดได้ ห�ยจ�กโรค

12 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลน�งรอง นวัตกรรมทล�ยกำ�แพงเพ่ือเสริมแรงพัฒน�สุขภ�วะ

ชุมชนโดยหมอครอบครัว

13 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข โรงพย�บ�ลแม่ล�น นำ�มันต้นกระดูกไก่ดำ�ลดอ�ก�รปวดข้อต้�นก�รอักเสบ

14 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลประส�ท
เชียงใหม่ หมุนปรับขยับองศ�

15 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลเลิดสิน ระบบก�รแพทย์ฉุกเฉินก้�วไกล ใส่ใจด้วยเทคโนโลยี

16 กรมก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลมะเร็งอุดรธ�นี พัฒน�ระบบบริก�รให้ย�เคมีบำ�บัดผู้ป่วยนอกแบบ
one day service

17 กรมก�รแพทย์ สถ�บันพย�ธิวิทย� ก�รพัฒน�ก�รส่งสไลด์อิมมูโนฮีสโตเคมี
ด้วยระบบดิจิตอลสไลด์

18 กรมควบคุมโรค สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรค
ท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น

“ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษ�เร็ว ยับย้ังเอดส์ด้ือย�
ส่งคืนคุณภ�พชีวิตท่ีดี”

4. รางวัลบริการภาครัฐ ระดับชมเชย  จำ�นวน 73 ผลง�น
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19 กรมควบคุมโรค สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 
จังหวัดอุดรธ�นี “ประช�รัฐร่วมใจเกษตรกรปลอดภัยจ�กส�รเคมี”

20 กรมวิทย�ศ�สตร์
ก�รแพทย์

ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก

ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�งอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)

21 กระทรวงก�รคลัง ธน�ค�รพัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�ง
และขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย

โครงก�รบริห�รจัดก�รคว�มม่ันคงปลอดภัย
ส�รสนเทศ ระบบ BAHTNET และระบบ ICAS
ต�มม�ตรฐ�น ISO/IEC 27001:2013

22 กรมสุขภ�พจิต โรงพย�บ�ลจิตเวชนครร�ชสีม�
ร�ชนครินทร์

โปรแกรมติดต�มก�รบริก�รผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
ในชุมชน (Care Transition)

23 กรมอน�มัย สำ�นักทันตส�ธ�รณสุข เด็กประถมยุคใหม่ ฟันสวยย้ิมสดใส
จ�ก “เครือข่�ยโรงเรียนเด็กไทยฟันดี”

24 กองทัพบก โรงพย�บ�ล
ค่�ยกฤษณ์สีวะร� Safe Eyes Safe Life

25 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยวีรวัฒน์โยธิน ก�รพัฒน�บริก�รท่ีเป็นเลิศของหน่วยแพทย์ทห�ร
ต�มรูปแบบ Supreme Service

26 กองทัพบก
โรงพย�บ�ลค่�ย

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก
มห�ร�ช

โครงก�รก้�วข้�มขีดจำ�กัดป้องกันโรคลมร้อนในทห�ร
กองประจำ�ก�รในพ้ืนท่ีห่�งไกล แบบบูรณ�ก�ร

27 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยสุริยพงษ์ 5 ช่องว�ไรต้ี เพ่ือพัฒน�ระบบก�รให้บริก�ร
ก�รเฝ้�ระวังก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มร้อนในทห�รใหม่

28 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยก�วิละ โปรแกรมตรวจสุขภ�พประจำ�ปีออนไลน์

29 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยเทพสตรีศรีสุนทร ค้นให้เจอ(โรคหัวใจ) ส่งให้ไว ปั้มหัวใจหน้�ที่ทุกคน

30 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยวชิร�วุธ เจ�ะได้ใจ อยู่ท่ีไหนก็ไปถึง Med tech delivery

31 กองทัพบก โรงพย�บ�ล
ค่�ยสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช

รูปแบบก�รพัฒน� Disruption
to Supreme Service 3P

32 กองทัพบก โรงพย�บ�ล
ค่�ยกฤษณ์สีวะร�

บูรณ�ก�รพัฒน�ดูแลสุขภ�พทห�รใหม่
โรงพย�บ�ลอยู่ใกล้ยิ่งปลอดภัยจ�กก�รฝึก

33 กองทัพบก โรงพย�บ�ล
ค่�ยกฤษณ์สีวะร� ส�มประส�นเข้�ถึงบริก�รสะดวกรวดเร็ว

34 กองทัพบก โรงพย�บ�ลค่�ยประจักษ์ศิลป�คม ก�รพัฒน�แนวท�งปฏิบัติก�รป้องกันแผลกดทับใน
ผู้ป่วยอ�ก�รหนัก โรงพย�บ�ลค่�ยประจักษ์ศิลป�คม

35
สำ�นักง�น

คณะกรรมก�ร
คุ้มครองผู้บริโภค

สำ�นักแผนและก�รพัฒน�ก�ร
คุ้มครองผู้บริโภค ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค

36 กรมศุลก�กร สำ�นักบริห�รกล�ง เติมเต็มพิธีก�รศุลก�กรให้สมบูรณ์ด้วยระบบ
รับชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์
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ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

37 กรมสรรพส�มิต สำ�นักง�นสรรพส�มิต
พ้ืนท่่ีอ่�งทอง

ก�รบริก�รรับชำ�ระภ�ษีและควบคุมต�มกฎหม�ย
แบบเบ็ดเสร็จ ณ โรงอุตส�หกรรม
(one stop tax service)

38 กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน สถ�นสงเคร�ะห์เด็ก
บ้�นแคนทอง จังหวัดขอนแก่น เติมเต็มรัก

39 กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน สถ�นแรกรับเด็กช�ยป�กเกร็ด 
บ้�นภูมิเวท

กระบวนก�รฟ้ืนฟูเด็ก 4G
(Good Development, Good Environment, 
Good Teamwork, Good Care)

40 กรมส่งเสริมและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร รถเข็นอ�บน้ำ�เด็กพิก�รซ้ำ�ซ้อนท่ีมีภ�วะเหยียดเกร็ง

41 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บัญชี 3 มิติ ฐ�นร�กของคำ�ว่� “พอ”

42 กรมปศุสัตว์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภ�พก�ร

ย้�ยฝ�กตัวอ่อนและ
เซลล์สืบพันธ์ุสัตว์

ก�รยกระดับเทคโนโลยีชีวภ�พเพ่ืออนุรักษ์พันธ์สัตว์
ด้วยเทคนิคก�รปฏิสนธินอกร่�งก�ย (IVF)

43 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ฝ่�ยจัดระบบบริก�ร ตู้ไปรษณีย์อัจฉริยะ (iBox)

44 สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�
เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�
เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ

เว็บไซต์ตล�ดสินค้�เกษตรออนไลน์
(DGTFarm.com)

45 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเย�วชน

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เย�วชน เขต 7

ชุดเคร่ืองมือป้องกันคว�มเส่ียงภ�ยในศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเย�วชน

46 กรมกิจก�รเด็กและเย�วชน สถ�นสงเคร�ะห์เด็ก
จังหวัดปัตต�นี

ศิลปะสร้�งสรรค์พัฒน�ก�รเด็กและเย�วชน
บ้�นปัตต�นี

47 กรมส่งเสริมและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร ล้�งรถเสริมพลัง สร้�งง�นคนพิก�ร

48
สำ�นักง�นปลัดกระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและคว�ม
ม่ันคงของมนุษย์

สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ก�รพัฒน�สังคมและ
คว�มม่ันคงของมนุษย์

"ไวโอลิน" มหัศจรรย์แห่งเส้นเสียง

49 กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โครงก�รเน็ตประช�รัฐ

50 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้�

ก�รศึกษ�ประสิทธิภ�พก�รดูแลแผลเจ�ะคอด้วย
เจลโฟม ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมช�ย

51 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
ส�ธ�รณสุข

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัดปัตต�นี ปัตต�นีสม�ร์ทคิดส์

52 สำ�นักง�นปลัดกระทรวง
อุตส�หกรรม

สำ�นักง�นอุตส�หกรรม
จังหวัดร้อยเอ็ด โครงก�รพัฒน�อ�ห�รเกษตรปลอดภัย

53 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ สถ�นีตำ�รวจภูธรบ�งพลี โครงก�รปรับปรุงพัฒน�ระบบก�ร
เปรียบเทียบปรับ DRIVE THRU

54 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ สำ�นักบริก�รคอมพิวเตอร์ 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ก�รพัฒน� Mobile Application
เพ่ือขับเคล่ือน Smart KU

27 รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562



ที่ หน่วยงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผลงาน

55 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ คณะพย�บ�ลศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ก�รพัฒน�ยกระดับคุณภ�พศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก
แบบก้�วกระโดด

56 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะแพทยศ�สตร์โรง
พย�บ�ลร�ม�ธิบดี ถุงรองรับช้ินเน้ือสำ�หรับก�รผ่�ตัดโดยวิธีส่องกล้อง

57 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะทันตแพทยศ�สตร์ ถุงใส่ของเหลวจ�กกระเพ�ะอ�ห�ร (Safety NG bag)

58 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะแพทยศ�สตร์
ศิริร�ชพย�บ�ล

ก�รพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รก�รผ่�ตัดคลอด
ในภ�วะฉุกเฉิน

59 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะแพทยศ�สตร์
ศิริร�ชพย�บ�ล

หน่วยรักษ�อัมพ�ตเคล่ือนท่ี 
(Siriraj Mobile Stroke Unit)

60 มห�วิทย�ลัยมหิดล คณะทันตแพทยศ�สตร์ ท่อนำ�ออกซิเจนสำ�หรับผู้ป่วยแบบ 3 ท�ง

61 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
อุดรธ�นี

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
อุดรธ�นี มือเทียมกลเพ่ือคนพิก�รด้วยก�รพิมพ์ส�มมิติ

62 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
พิบูลสงคร�ม

สำ�นักวิทยบริก�รและ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ

ก�รใช้ LINE Application เพ่ือก�รยกระดับ คุณภ�พ
ก�รบริก�รสำ�หรับ Smart e-library

63 ก�รประป�นครหลวง ฝ่�ยบริห�รคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคม โครงก�รวิช�ชีพช่�งประป�เพ่ือประช�ชน

64 ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค PWA1662 : Line Official ยกสำ�นักง�นประป�
ม�ไว้ในไลน์

65 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ส�ยง�นปฏิบัติก�รและ
บำ�รุงรักษ�

ระบบก�รตรวจสอบคว�มผิดปกติของมิเตอร์ AMR
(AMR Monitoring System)

66 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ส�ยง�นก่อสร้�งและ
บริห�รโครงก�ร

โครงสร้�งเส�ข้ึนส�ยเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี
เพ่ือลดขน�ดพ้ืนท่ีก�รก่อสร้�ง

67 ธน�ค�รออมสิน ธน�ค�รออมสิน GSB Digi-Thai Life Solution

68 บริษัท ทีโอที จำ�กัด 
(มห�ชน) สถ�บันนวัตกรรม ทีโอที อุปกรณ์ข่�ยส�ยใยแก้วนำ�แสงส่วนปล�ยท�ง

รองรับบริก�รบรอดแบนด์ OFTK

69 บริษัท ธน�รักษ์พัฒน�
สินทรัพย์ จำ�กัด

ศูนย์อำ�นวยก�รวิศวกรรม
และบริห�รจัดก�รอ�ค�ร รถโดยส�รพลังง�นไฟฟ้�

70 ธน�ค�รแห่ง
ประเทศไทย

ฝ่�ยส่งเสริมคว�มรู้
ท�งก�รเงิน ศูนย์ก�รเรียนรู้ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

71

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมสวัสดิก�ร

และสวัสดิภ�พครูและ
บุคล�กรท�งก�รศึกษ�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
ส่งเสริมสวัสดิก�รและ

สวัสดิภ�พครูและบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ�

โครงก�รลดภ�ระหน้ีสินครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 
(Teacher’s Smile ครูไทย...ย้ิมได้)

72 จังหวัดยะล�
ศูนย์ก�รศึกษ�พิเศษ

เขตก�รศึกษ� 2
จังหวัดยะล�

โครงก�ร "พัฒน�ศูนย์บริก�รเด็กพิก�รใกล้บ้�นใกล้ใจ 
(Day care)

73 จังหวัดยะล� วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษ�ยะล� โครงก�ร นวัตกรรมก�รเรียนรู้ "แปรรูปผักกูดแผ่นอบกรอบ"
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นวัตกรรมเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์
แบบประหยัดและบูรณาการ
โดย โรงพยาบาลชลบุรี
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 เทคโนโลยีด้านภาพสามมิติ และเคร่ืองพิมพ์สามมิติ ได้เข้ามามีบทบาท
ในการวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคท่ีมีความซับซ้อนในด้านต่าง ๆ เป็น
เวลานานมากกว่า 10 ปี เช่น การแปลงไฟล์ภาพสองมิติจากเคร่ือง CT scan 
ให้เป็นไฟล์ภาพสามมิติเพ่ือสร้างกระดูกสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติ 
เป็นต้น แต่เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง และ
ขาดแคลนผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ จึงยังมิได้ถูกนำามา
ใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ในขณะเดียวกันมีผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สามมิติทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์อยู่เป็นจำานวนมากแต่ไม่มีโอกาส
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรีได้เล็ง
เห็นความสำาคัญของการพ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์ท่ี
จะเป็นแนวทางหลักในการสร้างมิติใหม่ทางการแพทย์ท่ัวโลกในอนาคต หาก
มีช่องทางในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้และแนวคิดการแก้ไขปัญหา
การดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกัน จะทำาให้ประเทศไทยเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยีและ
สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ได้ด้วยตนเองท่ัวท้ังประเทศ จึงได้ค้นคว้าวิธีการ
ประยุกต์ใช้จากสื่ออินเตอร์เน็ตและคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  เช่น
Human animation, Engineer, Graphic design เป็นต้น นำาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยีสามมิติทางการแพทย์แบบบูรณาการเพ่ือใช้ในการผ่าตัด
ได้ด้วยตนเองทุกข้ันตอน และสามารถนำากระบวนการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่
ให้แก่โรงพยาบาลอ่ืนท่ัวประเทศไทย



โดย โรงพยาบาลชลบุรี
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

32รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562

 โรงพย�บ�ลชลบุรีได้สร้�งคว�มร่วมมือกับองค์กรและ
สถ�บันอุดมศึกษ�ช้ันนำ�ท้ังในประเทศและต่�งประเทศ เช่น ศูนย์
คว�มเป็นเลิศด้�นชีววิทย�ศ�สตร์ (TCELS) อุทย�นวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ (STeP) สถ�บันไทย-
เยอรมัน (TGI) SizeThailand ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งช�ติ (NECTEC) คณะวิศวกรรมศ�สตร์ศรีร�ช� 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ คณะสถิติประยุกต์  สถ�บันบัณฑิต
พัฒนบริห�รศ�สตร์ (NIDA) คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย เป็นต้น 
เพ่ือนำ�คว�มรู้ด้�นต่�ง ๆ ม�ประยุกต์ใช้ท�งก�รแพทย์แบบบูรณ�
ก�รและประหยัดด้วย Free-open software และเคร่ือง 3D 
Printer แบบพ้ืนฐ�น สร้�งเป็นนวัตกรรมท�งก�รแพทย์ท่ีนำ�ม�
ใช้ในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยได้จริงใน 2 ส�ข� คือ

 1. Medical 3D Software ได้แก่ 3D Burn Smartphone Application เป็น
แอพพลิเคช่ันหน่ึงเดียวของโลกท่ีส�ม�รถประเมินคว�มรุนแรงพ้ืนท่ีผิวไฟไหม้และแนวท�ง
ก�รรักษ�ผู้ป่วยแผลไฟไหม้ด้วยภ�พจำ�ลองส�มมิติ ได้อย่�งถูกต้องแม่นยำ� ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
ส�รน้ำ�ทดแทนอย่�งถูกต้อง ลดภ�วะแทรกซ้อนจ�กภ�วะน้ำ�เกินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ บุคคล
ท่ัวไปส�ม�รถนำ�ไปใช้ประเมินพ้ืนท่ีผิวได้แม่นยำ�เทียบเท่�แพทย์ผู้เช่ียวช�ญด้�นแผลไหม้ 
(จ�กผลง�นวิจัยร่วมกับ Singapore General Hospital ประเทศสิงคโปร์) โดยพัฒน�
ขึ้นจ�กกระบวนก�รศึกษ�วิจัยโดยใช้เทคโนโลยีต่�ง ๆ เช่น เครื่อง 3D Body Scanner
เทคนิคก�รสร้�งแผนท่ีจ�กภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ ก�รแปลงภ�พ CT แบบสองมิติเป็นอวัยวะ
รูปทรงส�มมิติ เป็นต้น  แอพพลิเคช่ันดังกล่�วได้รับก�รยอมรับและถูกด�วน์โหลดเพ่ือใช้รักษ�
ผู้ป่วยแผลไหม้ท่ัวโลก 7,347 คร้ัง (กรกฎ�คม 2562) เช่น สหรัฐอเมริก� เยอรมัน ออสเตรเลีย
เก�หลี ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย สิงคโปร์ เป็นต้น

การสร้างความร่วมมือและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
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 2. Medical 3D Printing เป็นก�รประยุกต์ใช้โปรแกรมต่�งๆ ได้แก่ 
Meshmixer, Blender ตัดแต่งรูปทรงส�มมิติในคอมพิวเตอร์ให้มีรูปทรงต�มต้องก�ร 
และใช้เครื่องพิมพ์ส�มมิติสร้�งชิ้นง�นด้วยก�รฉีดเส้นพล�สติกหลอมเหลวจ�กหัวฉีด
คว�มร้อนเป็นช้ันบ�งรูปร่�งต่�ง ๆ ซ้อนทับกันเป็นช้ินง�นท่ีมีคุณสมบัติแตกต่�งกันต�มชนิด
ของเส้นพล�สติกที่ใช้ เช่น พล�สติกชีวภ�พ (Poly Lactic Acid) ที่มีคว�มแข็งแรง
น้ำ�หนักเบ� Thermoplastic Polyurethane (TPU) ท่ีมีคว�มยืดหยุ่น เบ� ผิวสัมผัส
คล้�ยย�ง Poly Vinyl Alcohol (PVA) ท่ีส�ม�รถละล�ยน้ำ�ได้ เป็นต้น ตัวอย่�งผลง�น
ท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริง ได้แก่
 2.1 หุ ่นจำ�ลองท�งก�รแพทย์แบบ
เฉพ�ะเจ�ะจงเพ่ือก�รศึกษ� ม�กกว่� 10 ชนิด 
เช่น Facial bone (กระดูกใบหน้�) Chest 
wall model (กระดูกทรวงอก) Pelvis model
(กระดูกเชิงกร�น) Tibea model (กระดูกข�) 
Ear (หู) Upper respiratory tract (ท�งเดิน
ห�ยใจส่วนบน) เป็นต้น
 2.2 แบบจำ�ลองอวัยวะเพื่อพัฒน�เทคนิคก�รผ่�ตัดแบบใหม่ ได้แก่ Surgical 
Guide (ศัลยกรรมนำ�วิถี) ส�ม�รถลดระยะเวล�ก�รผ่�ตัดร�ยละ 30 น�ที และ Precise 
Surgery (ศัลยกรรมแม่นยำ�) ส�ม�รถลดคว�มผิดพล�ดและก�รผ่�ตัดซ้ำ�
 2.3 วัสดุท�งก�รแพทย์ฝังในท�งก�รแพทย์ ทดแทนกระดูกส่วนต่�ง ๆ เช่น
กะโหลกศีรษะ กระดูกใบหน้� (PMMA) ให้แก่ผู้ป่วยเฉพ�ะร�ย ช่วยให้ลดค่�ใช้จ่�ยในก�ร
ผ่�ตัดได้ร�ยละ 30,000-50,000 บ�ท
 2.4 นวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์ต้นแบบ
 - สร้�งเครื่องส่องห�เส้นเลือดสำ�หรับผู้ใหญ่และเด็กด้วยเครื่องพิมพ์ส�มมิติ
Veinfinder 660 (เครื ่องนำ�เข้�ต่�งประเทศร�ค� 10,000บ�ท) ส่งมอบให้แก่ 
รพ.บ้�นบึง, รพ.ปล�ยพระย�, รพ.เทพธ�รินทร์, รพ.สุรินทร์, รพ.ห�ดใหญ่, รพ.สมิติเวช 
ชลบุรี, รพ.เซนต์หลุยส์, รพ.กรุงเทพ พระประแดง
 - สร้�งเคร่ืองจัดท่�ผู้ป่วยระบบถุงลมปรับระดับด้วยเคร่ืองพิมพ์ส�มมิติเคร่ืองแรก
ของโลก
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 จ�กก�รที่โรงพย�บ�ลชลบุรีได้นำ�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้�นภ�พส�มมิติ
และเครื่องพิมพ์ส�มมิติม�ใช้ประโยชน์ท�งก�รแพทย์โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�ก
องค์กรและสถ�บันต่�ง ๆ สร้�งนวัตกรรมท�งก�รแพทย์ท่ีเหม�ะสมต่อบริบทได้ด้วยตนเอง
กระทรวงส�ธ�รณสุขได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ด้�นเทคโนโลยีส�มมิติ
ท�งก�รแพทย์ได้กำ�หนดนโยบ�ยให้โรงพย�บ�ลชลบุรี เป็นศูนย์กล�งก�รแลกเปลี่ยน
คว�มรู้ ประสบก�รณ์ และคว�มคิดสร้�งสรรค์ร่วมกันระหว่�งบุคล�กรส�ข�อ�ชีพต่�ง ๆ
เพื่อสร้�งนวัตกรรมท�งก�รแพทย์และส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ให้แก่หน่วยง�นอื่น
ทั ้งในและต่�งประเทศ เพิ ่มโอก�สในก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ที ่ทันสมัย
อย่�งเท่�เทียมส�ม�รถสอดคล้องนโยบ�ยพัฒน�ประเทศไทย 4.0 และเป้�หม�ย
Sustainable Development Goals ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ

ความสำาเร็จที่ยั่งยืน



โครงการบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ
โดย กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กรมบัญชีกลาง
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 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เป็นการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล โดยนำาแนวคิด
ของบัตรเครดิต/เดบิตท่ีมีการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรผ่านการ
ทำาธุรกรรมท่ีเคร่ืองรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการออก
เลขอนุมัติ (Approved Code) มาใช้ร่วมกับระบบจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ของกรมบัญชีกลาง ผู ้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะใช้
“บัตรประจำาตัวประชาชน” เป็นส่ือกลางในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
เพ่ือยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ในการ
ใช้ส ิทธ ิเบ ิกจ ่ายตรงค่าร ักษาพยาบาลได้ท ันทีและทุกที ่
ณ สถานพยาบาลของทางราชการท่ีเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 
โดยไม่ต้องทดรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
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โดย กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กรมบัญชีกลาง

ทำาไมต้องปรับรูปแบบการเบิกจ่าย
 เดิมผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวกว่� 4.5 ล้�นคน ประสบปัญห�
ก�รใช้ระบบเบิกจ่�ยตรงค่�รักษ�พย�บ�ลประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถ�นพย�บ�ล
ของท�งร�ชก�ร เพร�ะก�รใช้สิทธิเบิกจ่�ยตรงจะต้องลงทะเบียน รวมถึงต้อง
มีก�รยืนยันสิทธิก่อนเข้�รับก�รรักษ�เป็น 15 วันทำ�ก�ร ทำ�ให้ในระหว่�งรอผล
ก�รลงทะเบียน ผู้ใช้สิทธิต้องทดรองเงินค่�รักษ�พย�บ�ลไปก่อน แล้วนำ�ใบเสร็จ
ค่�รักษ�พย�บ�ลไปเบิกที่ส่วนร�ชก�รต้นสังกัด และห�กไปสถ�นพย�บ�ลอื่น
ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะไม่ส�ม�รถใช้สิทธิเบิกจ่�ยตรงได้ นอกจ�กนี้ พบว่�
สถ�นพย�บ�ลหล�ยแห่งมีก�รส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่�รักษ�พย�บ�ลซ้ำ�ซ้อน 
และไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนด ทำ�ให้กรมบัญชีกล�งไม่ส�ม�รถตรวจสอบ
ได้ทันท่วงที จึงทำ�ให้เป็นที่ม�ของก�รพัฒน�ระบบก�รทำ�ง�นผ่�นระบบดิจิทัล
ม�กขึ้น
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 กรมบัญชีกล�งดำ�เนินโครงก�ร
บัตรสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รได้
ภ�ยในกรอบวงเง ินท ี ่ก ำ�หนดในว ันท ี ่
4 กรกฎ�คม 2560 ซึ ่งเดิมได้มีแนวคิด
ก�รออกบัตรใหม่เป็น “บัตรสวัสดิก�รรักษ�
พย�บ�ล” แต่จ�กก�รศึกษ� กรมบัญชีกล�ง
เห็นว่�แนวคิดในก�รนำ� “บัตรประจำ�ตัว
ประช�ชน” ม�ใช้แทน โดยไม่ต้องดำ�เนินก�ร
ออกบัตรใหม่ดังกล่�ว จะช่วยลดภ�ระในก�ร
พกพ�บัตรหล�ยใบและภ�ระงบประม�ณ
ในก�รจัดทำ�บัตรใหม่ หลังจ�กก�รเข้�พบ
เพื่อห�รือร่วมกับโรงพย�บ�ล ผู้เชี่ยวช�ญ
เก่ียวกับระบบก�รเงิน และหน่วยง�นภ�คเอกชน
ท่ีมีประสบก�รณ์เก่ียวกับก�รจัดทำ�ระบบ
คอมพิวเตอร์ จึงได้เสนอขออนุมัติปรับปรุง
โครงก�รต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลัง
และได้รับอนุมัติ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิก�ยน 2560
โดยมีข้ันตอนก�รใช้สิทธิเบิกจ่�ยตรงประเภท
ผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชน 
และได้เริ่มใช้นโยบ�ยดังกล่�ว ตั้งแต่ วันที่
4 พฤษภ�คม 2561 เป็นต้นม�

บัตรประชนใบเดียว...ก็เพียงพอ
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 ก�รดำ�เนินโครงก�รบัตรสวัสดิก�ร
น ั ้น ท ำ�ให ้ผ ู ้ม ีส ิทธ ิส�ม�รถใช ้ส ิทธ ิ
ได้ทันที โดยไม่ต้องทำ�ก�รทดรองจ่�ย
และส�ม�รถใช้บริก�รได้ทุกสถ�นพย�บ�ล 
แต่ประเด็นสำ�คัญ คือ ก�รทร�บข้อเท็จจริง
ข้อมูลพฤติกรรมและค่�รักษ�พย�บ�ล 
(Big Data) สำ�หรับใช้ประกอบก�ร
พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยด้�นสวัสดิก�ร
รักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�รในอน�คต ซ่ึงทำ�ให้
เกิดก�รตรวจสอบก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ 
และทร�บถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มขึ้น 
 นอกจ�กนี้ทำ�ให้เกิดระบบกำ�กับ 
ควบคุม และตรวจสอบค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับ
ก�รรักษ�พย�บ�ลในระบบเบิกจ่�ยตรง
ในเบ้ืองต้น เม่ือโปรแกรมจะตรวจจับข้อมูล
ท ี ่ ผ ิ ดปกต ิต�ม เง ื ่ อน ไขท ี ่ ก ำ �หนด
(Requirements) กรมบัญชีกล�ง
ส�ม�รถจัดก�รสิทธิเบิกจ่�ยตรงของ
บุคคลที่ตรวจพบคว�มผิดปกติดังกล่�ว
ได้ในทันที (Fraud Detection) โดยไม่ต้อง
รอระยะเวล�ก�รข้ึนรอบข้อมูล อันนำ�ม�สู่
ก�รแก้ป ัญห�อย่�งเร ่งด ่วน รวมถึง

ก�รเบิกจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลมีคว�ม
โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้จ�กทุกฝ่�ย
ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่�จะเป็นผู้มีสิทธิ ส่วนร�ชก�ร
หรือกรมบัญชีกล�ง ทำ�ให้ผู้มีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัวจำ�นวน 4.5 ล้�นคน
ไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่�ยตรง มีเซลล์สลิป
และเลขอนุมัติเป็นหลักฐ�นก�รแสดงตน
ผ่�นก�รใช้บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผ่�น
เครื่อง EDC และกรมบัญชีกล�งจะได้รับ
ข้อมูลก�รใช้สิทธิของโรงพย�บ�ล แบบ
online (real time) และมีข้อมูลในก�ร
ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ ใช้บริก�ร 
ก�รจ่�ยย�ของโรงพย�บ�ลที ่ผิดปกติ
เป็นต้น ทำ�ให้เกิดคว�มระมัดระวังของ
ผู้ใช้บริก�รและคว�มรัดกุมในก�รจ่�ยย�
ของโรงพย�บ�ลม�กยิ่งขึ ้น โดยพบว่�
หลังจ�กเริ่มโครงก�รนี้ ในปีงบประม�ณ
2561 ทำ�ให้ค่�รักษ�พย�บ�ลประเภท
ผู้ป่วยนอกลดลงจ�ก 49,756.56 ล้�นบ�ท 
เหลือเพียง 48,213.15 ล้�นบ�ท ลดลง
ร้อยละ 3.10

ประโยชน์ที่ได้รับ...มากกว่าที่เห็น
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 หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่กองวิจัยและพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง กรมประมง พัฒนาขึ้นจากผลงานวิจัย
ที่ทำาการคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย ์ท ี ่ตกค้างสะสมในบ่อเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำา
ประกอบด้วย Bacillus 3 ชนิด คือ B. subtilis, B. megaterium
และ B. licheniformis ในการกำาจัดเช้ือ Vibrio parahaemolyticus 
สายพันธ์ุก่อโรค EMS/AHPND ซ่ึงเป็นสาเหตุก่อโรคตายด่วนในกุ้งทะเล
ซึ่งเกิดวิกฤติการระบาดของโรคนี้ในปี 2556 สร้างความเสียหายต่อ
ผลผลิตและส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออกกุ ้งทะเลของไทย
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 30,000 ล้านบาท หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 นี้
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง
และใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำาที่ตกค้างจากอาหารเม็ด
สำาเร็จรูป ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนแฝงที่เกิดจากการตาย
ของกุ้ง โดยสามารถลดต้นทุนการผลิต จากเดิม 130 บาท/กิโลกรัม
เป็น 108 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 17 และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน จากเดิม 
1,393 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,724 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่ง
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการใช้หัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 ในการช่วยควบคุม
คุณภาพน้ำาและลดการเกิดโรคตายด่วนลงได้ จึงสรุปได้ว่าการใช้
หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการวิธีการเลี้ยงกุ้งโดยลดการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี

การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1
โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง
กรมประมง
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โดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง
กรมประมง

 จ�กก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็ว
ของอุตส�หกรรมก�รเลี้ยงกุ้งทะเล และ
ข้อจำ�กัดของพื้นที ่ก�รเลี ้ยง ทำ�ให้เกิด
ปัญห�ก�รเลี้ยงกุ้งทะเลที่ทวีคว�มรุนแรง
และสลับซับซ้อนม�กยิ่งขึ้น ทั้งจ�กปัญห�
สิ ่งแวดล้อมเสื ่อมโทรมและโรคระบ�ด
ในอดีตที่ผ่�นม�เกษตรกรนิยมใช้ส�รเคมี
และย�ปฏิชีวนะในก�รป้องกันและรักษ�โรค
กันอย่�งแพร่หล�ย ในปี 2535 ประเทศญ่ีปุ่น
ตรวจพบย�ปฏิชีวนะ Oxytetracycline 
และ Oxolinic acid ตกค้�งในกุ้งกุล�ดำ�
ท่ีนำ�เข้�จ�กประเทศไทย จึงทำ�ให้ประเทศ
นำ�เข้�กุ้งจ�กไทยส่งกลับสินค้�คืนม�และ
เพิ่มคว�มเข้มงวดในก�รตรวจสอบย�
ปฏิชีวนะตกค้�งในกุ้งทะเล ส่งผลกระทบ
ต่ออุตส�หกรรมส่งออกกุ้งแช่แข็งของ
ประเทศไทยเป็นอย่�งม�กและในช่วงปี
2545 - 2546 ประเทศไทย ประสบปัญห�
ก�รส่งออกกุ้งทะเลอีกครั้ง เนื่องจ�กก�ร
ตรวจพบย�ปฏิชีวนะ Chloramphenicol 
และ Nitrofurans ในกุ้งส่งออก ส่งผลให้
ประเทศในสหภ�พยุโรป (EU) เข้มงวด
ต่อก�รตรวจสอบส�รเคมีตกค้�งม�กขึ้น

 จ�กผลง�นวิจัยของนักวิช�ก�ร
ของกรมประมงและน ักว ิช�ก�รของ
สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภ�พสูงในก�รย่อยสล�ยส�ร
อินทรีย์ที่ตกค้�งสะสมในบ่อเพ�ะเลี้ยง
สัตว์น้ำ� ประกอบด้วย Bacillus 3 ชนิด 
คือ Bacillus subtilis, B. megaterium
และ B. licheniformis และในปี 2556 
เกิดวิกฤติก�รระบ�ดของโรคต�ยด่วน
ในกุ ้งทะเล อ ันเกิ ดจ�กเช ื ้อ Vibrio
parahaemolyticus ส�ยพันธุ์ก่อโรค
EMS/AHPND ซึ่งได้สร้�งคว�มเสียห�ย
ต่อผลผลิตและกระทบต่อตล�ดก�ร
ส่งออกกุ้ งทะเลของไทยไม่น้อยกว่� 
30,000 ล้�นบ�ท จึงมีแนวคิดนำ�หัวเชื้อ
จุลินทรีย์ ปม.1 ไปใช้เพ่ือควบคุมโรคต�ยด่วน
ในกุ ้ง โดยมีก�รวิจัยต่อยอดเพื ่อขย�ย
ก�รบริก�รนำ�หัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 ม�ใช้
เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรคต�ยด่วนในกุ้ง
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 ผลง�นเรื่อง “ก�รผลิตหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ ปม.1” มีเป้�หม�ยเพื่อช่วยให้
เกษตรกรส�ม�รถลดก�รเกิดโรคต�ยด่วน
ในกุ้ง และใช้เพื่อย่อยสล�ยส�รอินทรีย์
ในน้ำ�ที่ตกค้�งจ�กอ�ห�รเม็ดสำ�เร็จรูป 
เป็นผลง�นวิจ ัยของนักวิช�ก�รของ
กรมประมง และนักวิช�ก�รของสถ�บัน
วิจัยวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงศูนย์วิจัยและพัฒน�ประมง
ช�ยฝ่ังสมุทรส�ครได้นำ�ส�ยพันธ์ุจุลินทรีย์
ที่ได้จ�กดังกล่�วข้�งต้นม�ผลิตเป็นหัว
เชื ้อจุล ินทรีย ์ (ปม.1) ในรูปแบบผง
และผลิตในรูปแบบน้ำ� โดยศูนย์วิจัยและ
พัฒน�ประมงช�ยฝั่งแห่งอื่นอีกด้วย 
หัวเชื้อทั้งสองรูปแบบนี้กรมประมงได้
ด ำ�เนินก�รแจกจ่�ยให้แก่เกษตรกร
ผู้เพ�ะเลี้ยงกุ้งทั่วประเทศได้ใช้ในก�ร
ย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ในน้ำ�ที่ตกค้�ง
จ�กอ�ห�รเม็ดสำ�เร็จรูปและควบคุม
โรคต�ยด่วนในกุ้งทะเล ทำ�ให้เกษตรกร
ส�ม�รถลดต้นทุนแฝงที่เกิดจ�กก�ร
ต�ยของกุ้ง รวมทั้งเป็นท�งเลือกให้กับ
เกษตรกรปรับเปลี่ยนก�รบริห�รจัดก�ร
วิธีก�รเลี้ยงกุ้งโดยลดก�รใช้ส�รเคมี
ลงได้ ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดปัตต�นี
มีก�รนำ�หัวเชื้อจุลินทรีย์นี้ม�ใช้อย่�ง
แพร่หล�ยในกลุ่มสม�ชิกชมรมผู้เล้ียงกุ้ง
ปัตต�นี ซ่ึงได้รับคว�มเช่ือม่ันในก�รนำ�ไป
ใช้ง�นจริง รวมท้ังมีก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้
ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในวงกว้�ง

 ก�รสนับสนุนหัวเช้ือจุลินทรีย์ ปม.1 
แก่เกษตรกรไปนำ�ไปใช้ในก�รเล้ียงกุ้งน้ัน 
ส�ม�รถลดอุบัติก�รณ์ของโรคต�ยด่วน
ลงได้จริง โดยผลก�รตรวจเชื้อก่อโรค
ต�ยด่วนจ�กตัวอย่�งท่ีเกษตรกรนำ�เข้�ม�
ตรวจของปี 2559, 2560 และ 2561 
พบก�รติดเช้ือก่อโรคต�ยด่วนในลูกกุ้งข�ว
แวนน�ไมระยะโพสล�ว�ร์ (post larva) 
ลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 34.94, 5.79 และ 0.17
ต�มลำ�ดับ และระยะวัยรุ่น (juvenile)
ที่ร้อยละ 62.02, 14.58 และ 10.62 
ต�มลำ�ดับ อีกทั ้งส�ม�รถลดต้นทุน
ก�รผลิต จ�กเดิม 130 บ�ท/กิโลกรัม
เป็น 108 บ�ท/กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ
17 และม ีผลผล ิตเพ ิ ่มข ึ ้นจ�กเด ิม
1,393 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,724 กิโลกรัม/ไร่
คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล
ม�จ�กก�รใช้หัวเชื ้อจุลินทรีย์ ปม.1 
ในก�รช่วยควบคุมคุณภ�พน้ำ�และลด
ก�รเกิดโรคในกุ้งลงได้ 

พัฒนาและแจกจ่าย ปม.1 แก่เกษตรกร
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 จ�กข้อมูลท้ังหมดท่ีกล่�วม�ข้�งต้น
นั้น ส�ม�รถสรุปได้อย่�งชัดเจนว่� หัวเชื้อ
จุลินทรีย์ ปม.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่กรมประมง
ตั้งใจพัฒน�ขึ้นเพื่อสร้�งก�รบริก�รที่
เป็นเลิศแก่เกษตรกรผู้เล้ียงกุ้งได้อย่�งชัดเจน 
สร้�งผลลัพธ์เชิงประจักษ์ให้เห็นชัดเจนว่� 
เกิดก�รติดเช้ือโรคในกุ้งลดลง ก�รลดต้นทุน
ก�รผลิตลงได้ และมีผลผลิตกุ้งท่ีเพ่ิมม�กข้ึน 
รวมทั้งช่วยลดก�รเกิดโรคในสัตว์น้ำ� จึงลด
ก�รใช้ย�ปฏิชีวนะที่อ�จก่อให้เกิดเชื้อ
ดื้อย�ในผู้บริโภคสัตว์น้ำ� นอกจ�กนี้ ก�รใช้
จ ุล ินทร ีย ์ ปม.1 ย ังเป ็นก�รช่วยร ักษ�
สิ่งแวดล้อมอีกท�งหนึ่ง เพร�ะน้ำ�ทิ้งจ�ก
ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์กุ้งที่มีก�รใช้หัวเชื้อ
จุลินทรีย์ ปม.1 จะมีปริม�ณส�รอินทรีย์
ตกค้�งลดลง จนส�ม�รถนำ�ม�บำ�บัดและ
นำ�กลับม�เพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ใหม่ได้ ส่งผล
ให้เกิดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์น้ำ�อย่�งยั่งยืน 
เป็นก�รสร้�งรูปแบบก�รผลิตและก�ร
บริโภคที่ยั่งยืนในก�รเลี้ยงกุ้งทะเลของไทย
อีกด้วย
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ประเภทนวัตกรรมการบริการ



การพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งท่อน้ำาดี
สำาหรับประชาชนด้อยโอกาส
ในพื้นที่ชนบทห่างไกล
โดย โรงพยาบาลพนมไพร
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำาดีถือเป็นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตของประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เน่ืองจากประชาชนบริโภค
ปลาน้ำาจืดดิบก่อให้เส่ียงต่อการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ และอาศัยอยู่
ในชนบทห่างไกลจึงประสบปัญหาการไม่เข้าถึงบริการ ทำาให้ไม่สามารถ
ทำาการรักษาได้ทันท่วงที จึงเป็นจุดเร่ิมต้นให้โรงพยาบาลพนมไพร
ได้ดำาเนินยุทธศาสตร์กำาจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำาดี โดย
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ในการฝึกอบรมพยาบาลเพ่ือทดแทนนักรังสีแพทย์ ซ่ึงมีการตรวจ
คัดกรองที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ทำาให้เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการรับบริการให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง และได้รับการรักษาทันที
ท่ีตรวจพบความผิดปกติ



โดย โรงพยาบาลพนมไพร
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 โรคมะเร็งท่อน้ำ�ดีเป็นส�เหตุก�รต�ยอันดับต้นๆของโรคมะเร็งทุกชนิดในประเทศไทย
พบม�กในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยพบในผู้ช�ย 135 คนต่อประช�กร 
100,000 คน และ ในผู้หญิง 48 คนต่อประช�กร 100,000 คน ซ่ึงเป็นอุบัติก�รณ์ท่ีสูงท่ีสุด
โดยเฉพ�ะจังหวัดร้อยเอ็ดพบอัตร�ต�ยจ�กโรคน้ี 59.2 ต่อประช�กร 100,000 คน ผู้ป่วย
โรคมะเร็งท่อน้ำ�ดีจะม�พบแพทย์เมื่อมีอ�ก�ร ทำ�ให้ช้�เกินกว่�จะแก้ไขได้ทันท่วงทีห�ก
ผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำ�ดี ได้รับก�รวินิจฉัยต้ังแต่ระยะเร่ิมแรก จะมีโอก�สห�ยจ�กโรคได้ม�กกว่�
ม�พบแพทย์เมื่อโรคอยู่ในระยะลุกล�ม ซึ่งผู้ป่วยจะมีอ�ก�รตัวเหลือง ต�เหลือง 
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สาเหตุของมะเร็งท่อน้ำาดี

 มะเร็งท่อน้ำ�ดีมีส�เหตุหลักม�จ�กพย�ธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini 
ซ่ึงเป็นตัวปรสิตท่ีพบในปล�น้ำ�จืดชนิดมีเกล็ด เช่น ปล�ตะเพียน ปล�ข�ว ปล�สร้อย ปล�กะสูบ
ปล�แม่สะแด้ง ปล�ซิว ปล�แก้มช้ำ� ปล�ข�วน� เป็นต้น ซ่ึงปล�เหล่�น้ี ห�ได้ท่ัวไปต�มแหล่งน้ำ�
ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือคนรับประท�นปล�น้ำ�จืดเหล่�น้ีแบบสุก ๆ ดิบ ๆ จะทำ�ให้
พย�ธิเข้�ไปอ�ศัยอยู่ในร่�งก�ยได้ และพฤติกรรมก�รรับประท�นเช่นนี้ ส่งผลให้เสี่ยงต่อ
ก�รเกิดโรคม�กยิ่งขึ้น
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การแก้ไขเชิงพื้นที่

 อำ�เภอพนมไพรถือเป็นพื้นที่เสี่ยง
ของโรค ทำ�ให้โรงพย�บ�ลพนมไพรมุ่งเน้น
ก�รแก้ไขปัญห�เชิงรุกควบคู่กับก�รทำ�ง�น
เชิงรับ โดยก�รพัฒน�ระบบก�รทำ�ง�นให้มี
ประสิทธิภ�พ ในบริบทของทรัพย�กรที่มีอยู่
อย่�งจำ�กัด ท้ังด้�นบุคล�กร และด้�นเคร่ืองมือ
โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กโรงพย�บ�ลร้อยเอ็ด
และโรงพย�บ�ลจุฬ�ภรณ์ ดำ�เนินก�รศึกษ�วิจัย
ฝึกอบรมพย�บ�ลให้ส�ม�รถตรวจคัดกรอง
มะเร็งท่อน้ำ�ดีด้วยอัลตร�ซ�วด์ เพื่อคัดกรอง
ผู้ที่พบคว�มผิดปกติให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ
ต่อไป

 ตลอดระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม� มีผู้เข้�รับบริก�ร 9,860 ร�ย พบผิดปกติ 2,086 ร�ย
และตรวจพบมะเร็งท่อน้ำ�ดี 22 ร�ย มะเร็งเซลล์ตับ 15 ร�ย และมะเร็งอ่ืน ๆ อีก 3 ร�ย โครงก�รน้ี
ก่อประโยชน์ชัดเจนต่อกลุ่มประช�ชนด้อยโอก�สในพ้ืนท่ีชนบทห่�งไกล เน่ืองจ�กตอนแรกประช�ชน
กลุ่มน้ีไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้อย่�งสะดวก เม่ือมีโครงก�รน้ีเข้�ม�จึงทำ�ให้ประช�ชนมีคว�มพึงพอใจ
เป็นอย่�งม�กท่ีได้เข้�ถึง บริก�รท่ีใกล้บ้�นใกล้ใจ สะดวก ท่ัวถึง เท่�เทียม ไม่ต้องเสียเวล�เสียค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเดินท�งไปรักษ�ที่อื่น ทำ�ให้มีระบบคัดกรองที่ดี ระบบส่งต่อที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้� ช่วยลด
ก�รเดินท�งที่ไม่จำ�เป็น ช่วยให้สุขภ�พของประช�ชนดีม�กยิ่งขึ้น

ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคัดกรอง
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 ก�รแก้ไขท่ีดีท่ีสุดของปัญห�คือคว�มร่วมมือร่วมใจของทุกคนในพ้ืนท่ี ไม่เพียงแต่
โรงพย�บ�ลที่มีภ�รกิจในก�รรักษ�ประช�ชน แต่ยังมีหน่วยง�นต่�ง ๆ  เข้�ม�มีส่วนร่วม
ในก�รผลักดันยุทธศ�สตร์ “คนพนมไพร ไม่กินปล�ดิบ” ทั้งในสถ�นศึกษ� และหน่วยง�น
ส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญห�สะสมที่ตกค้�งม�อย่�งย�วน�น และสร้�งคว�มแข็งแรง
ของก�รดำ�เนินก�รที่มีประสิทธิภ�พและยั่งยืน

ร่วมมือร่วมใจ พาพนมไพรห่างไกลมะเร็งท่อน้ำาดี



ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

51 รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 
มีลักษณะคล้ายกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ซึ่งแสดงรายละเอียดของโครงการและ
การใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงผลบน
Dash-board แบบ real time โดยเช่ือมโยงข้อมูลการรายงาน 
ทำาให้เจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูลเพียงคร้ังเดียว ลดการจัดทำาเอกสารซ้ำาซ้อน
ส่งผลให้สามารถดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม ท้ังน้ีระบบดังกล่าวยังช่วยให้
ผู้บริหารและผู้ดำาเนินโครงการมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการปรับเปล่ียนกระบวนการทำางานหรือจัดทำาแผนการบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างตรงจุด และถือว่าเป็นหน่วยงานแรกท่ีมี
ระบบการติดตามการดำาเนินโครงการในทุกมิติ



โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 จ�กปัญห�ของก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินโครงก�รต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี 
ด้�นส�ธ�รณสุข ภ�ยใต้ยุทธศ�สตร์ 4 excellent 15 แผนง�น 40 โครงก�ร 55 ตัวช้ีวัด 
ซึ่งมีก�รดำ�เนินง�นในทุกพื้นที่ ตั้งแต่สำ�นักง�นเขตสุขภ�พ 12 เขต ศูนย์วิช�ก�รของกรม
ในเขตภูมิภ�ค 81 แห่ง สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด 76 แห่ง โรงพย�บ�ลศูนย์/โรงพย�บ�ล
ทั่วไป 116 แห่ง ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ในทุกระดับพื้นที่ต้องร�ยง�นผลก�รดำ�เนินโครงก�ร
ซ่ึงถือเป็นก�รเพ่ิมภ�ระก�รทำ�ง�น และเป็นก�รทำ�ง�นซ้ำ�ซ้อน เน่ืองจ�กข�ดระบบเช่ือมโยง
ก�รร�ยง�นตั้งแต่ปัจจัยนำ�เข้� (Input) โครงก�ร/กิจกรรมก�รดำ�เนินง�น (Process) 
ผลผลิตของโครงก�ร/กิจกรรม (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และยังไม่มีฐ�นข้อมูล
ท่ีจะติดต�มกำ�กับงบประม�ณและแผนง�นโครงก�ร มีเพียงระบบฐ�นข้อมูลในระบบ GFMIS 
ของกรมบัญชีกล�งเท่�นั้น ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รจัดสรรงบประม�ณต�ม
ยุทธศ�สตร์ แผนง�น และโครงก�รของกระทรวงฯ  จนถึงก�รจัดสรรงบประม�ณต�มสภ�พปัญห�
ส�ธ�รณสุขในระดับพื้นที่ได้ 
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ก้าวข้าม Pain point 
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 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุขจึงได้จัดทำ�
“ระบบส�รสนเทศเพื่อก�รบริห�รยุทธศ�สตร์ด้�น
สุขภ�พ  (Strategic Management System : SMS)”
เพ่ือลดข้ันตอนก�รทำ�ง�นและเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�ร
เข้�ถึงข้อมูลของผู้ใช้ง�น โดยก�รเชื่อมโยงภ�รกิจก�ร
ทำ�ง�นระหว่�งหน่วยง�นส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�คและ
มีก�รพัฒน�ระบบ SMS ให้ส�ม�รถติดต�มประเมินผล
ได้ตลอดเวล� นำ�ไปสู ่ระบบก�รบริห�รยุทธศ�สตร์
สำ�หรับผู้บริห�รในรูปแบบบทสรุปของผู้บริห�ร ซ่ึงนำ�ม�
สู่ก�รตัดสินใจท�งด้�นนโยบ�ย ก�รว�งแผนและก�ร
ปรับกระบวนก�รทำ�ง�นให้เข้�กับบริบทของพื้นที่ 
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หน่วยงาน : 
 ลดภ�ระก�รบันทึกข้อมูลมีก�รบันทึกแบบ Real Time วันต่อวัน ครอบคลุม
ทั้งกระบวนก�ร Input Process Output Outcome และทุกพื้นที่ ส่งผลให้ก�ร
แก้ปัญห�ส�ธ�รณะสุขในภ�พรวมของประเทศได้ครอบคลุมทุกมิติและทุกพื้นที่เป็นไป
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ประชาชน : 
 ได้รับก�รดูแลอย่�งทั่วถึง มีสุขภ�พที่ดี สะดวก มีประสิทธิภ�พและคุณภ�พ
ดีขึ้นอย่�งชัดเจน 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 จ�กก�รจัดทำ�ระบบ SMS ด้วยก�รระดมคว�มคิดเห็นจ�กคณะทำ�ง�น จนถึง
ระดับผู้ใช้ง�น พบว่� ปัจจัยคว�มสำ�เร็จของก�รพัฒน�ระดับ คือ ง่�ยต่อก�รใช้ง�น 
(User friendly), ก�รเชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว (Single entry) และก�ร
ติดต�มประเมินอยู่สม่ำ�เสมอ (Monitoring data) นำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�น
อย่�งต่อเนื่อง

ปัจจัยของความสำาเร็จ



 นวัตกรรม G-Breath เป็นการตรวจ Acetone ในผู้ป่วย
เบาหวานภาวะวิกฤตน้ำาตาลสูงจากลมหายใจ” ของโรงพยาบาล
ราชวิถี กรมการแพทย์ เป็นการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์โดยการ
พัฒนาเซนเซอร์ในการตรวจวัดภาวะน้ำาตาลในเลือดสูงจาก
ลมหายใจ หรือเรียกว่า “G-Breath” ท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตรวจวัดได้เป็นอย่างดี ทราบผลภายใน 2-3 นาที ใช้ทดแทน
การตรวจรูปแบบเดิม (เลือด/ปัสสาวะ) และการซื้ออุปกรณ์
จากต่างประเทศได้ ทั ้งนี ้ อยู ่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถ
แสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ  อาทิ โทรศัพท์มือถือ Smart watch 
เป็นต้น และแสดงตำาแหน่งของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการรักษาได้
ทันท่วงที

นวัตกรรม G-Breath
ตรวจ Acetone ในผู้ป่วยเบาหวาน
ภาวะวิกฤตน้ำาตาลสูง

โดย โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์
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โดย โรงพยาบาลราชวิถี
กรมการแพทย์

โรคเบาหวาน
 โรคเบ�หว�น (Diabetes mellitus : DM, Diabetes) เป็นโรคที่มี
คว�มผิดปกติเกี่ยวกับก�รนำ�น้ำ�ต�ลไปใช้ประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับคว�ม
บกพร่องของฮอร์โมนอินซูลิน ทำ�ให้ร่�งก�ยมีระดับน้ำ�ต�ลในเลือดสูงกว่�ปกติ 
เบ�หว�นเป็นโรคที่พบได้สูงในทุกเพศทุกวัย และพบได้สูงขึ้นต�มอ�ยุที่ม�กขึ้น
ในบ้�นเร�พบคนเป็นโรคเบ�หว�นประม�ณร้อยละ 4 - 6 ของประช�กรท่ัวไป 
โรคเบ�หว�นเป็นโรคเร้ือรังท่ีรักษ�ไม่ห�ย มีโอก�สเส่ียงต่อก�รเกิดภ�วะแทรกซ้อน
ลุกล�มใหญ่โตจนต้องสูญเสียอวัยวะท่ีสำ�คัญของร่�งก�ยได้ ท�งสหพันธ์เบ�หว�น
น�น�ช�ติมีก�รค�ดก�รณ์ว่�จำ�นวนผู้ป่วยเบ�หว�นท่ัวโลกจะเพ่ิมข้ึนจ�ก 415 ล้�นคน 
ในปี พ.ศ. 2558 เป็น 642 ล้�นคน ในปี พ.ศ. 2583
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 Diabetic ketoacidosis (DKA) 
เป็นภ�วะฉุกเฉินของโรคเบ�หว�น เนื่องจ�ก
มีระดับน้ำ�ต�ลในเลือดสูง และข�ดอินซูลิน
ส่งผลให้กลูโคสผ่�นเข้�สู ่เซลล์ไม่ได้ทั ้งที ่
มีระดับน้ำ�ต�ลในเลือดสูง เซลล์จึงมีภ�วะ
น้ ำ�ต�ลต่ ำ� ดังนั ้น ร่�งก�ยตอบสนองโดย
กระตุ้นให้มีก�รสร้�งกลูโคสม�กข้ึนจ�ก
กระบวนก�ร glycogenolysis และ
gluconeogenesis ซึ่งจะส่งผลให้ระดับ
น้ำ�ต�ลในเลือดสูงเพิ่มขึ้นอีก และเกิดก�ร 
ketosis เนื่องจ�กกระบวนก�รสล�ยไขมัน
( l i po lys is )  และม ี ก � รสร ้ � งค ี โ ตน
(ketogenesis) ดังนั ้นจึงเกิดภ�วะกรด
เมตะบอริกจ�กก�รที่มีคีโตนคั่งในร่�งก�ย
ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดภ�วะวิกฤต และต้องได้รับ
ก�รรักษ�ทันที 

ภาวะวิกฤตน้ำาตาลสูง
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 เครื่องมือใช้ในก�รวินิจฉัยเบ�หว�นโดยไม่ต้อง
เจ�ะเลือด เริ่มมีก�รพัฒน�ตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1970 โดยก�ร
ตรวจวัดส�รประกอบหลักในลมห�ยใจ หรือท่ีเรียกว่� volatile  
organic compound (VOC) โดยทีมแพทย์ รพ. ร�ชวิถี 
ได้พัฒน�เครื่อง “G-Breath” เพื่อวิเคร�ะห์ติดต�มภ�วะ
ระดับน้ำ�ต�ลกลูโคสในเลือดจ�ก Acetone ในลมห�ยใจ
ด้วยเซนเซอร์ Acetone ที่มีคว�มจำ�เพ�ะต่อกลุ่มผู้ป่วย
เบ�หว�นในภ�วะ DKA ที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงจ�กก�ร
ข�ดอินซูลิน เม่ือผู้ป่วยทำ�ก�รเป่�ลมห�ยใจเข้�ไปท่ีตัวเคร่ือง
เครื่องจะประมวลผลและแสดงค่�ปริม�ณน้ำ�ต�ลกลูโคส
ผ่�นท�งหน้�จอแสดงผล (Monitor display) ภ�ยใน
2 – 3 น�ที ทำ�ให้ผู้ป่วยทร�บระดับน้ำ�ต�ลในเลือดของตนเอง
ได้ทันที ซ่ึงลดระยะเวล�ก�รรอคอยผลก�รจ�กก�รตรวจเลือด 
โดยผลก�รวิจัยคว�มไวและคว�มจำ�เพ�ะของนวัตกรรม 
G-Breath พบว่�มีคว�มไว ร้อยละ 88.5 และมีคว�ม
จำ�เพ�ะ ร้อยละ 88.9 ซ่ึงถือว่�มีคว�มแม่นยำ�สูง นอกจ�กน้ี
G-Breath ท่ีพัฒน�ข้ึนมีร�ค�ถูกลงจ�ก 1,000,000 บ�ท 
เหลือเพียง 10,000 บ�ท เท่�น้ัน ทำ�ให้ผู้ป่วยส�ม�รถซ้ือไว้
ใช้ง�นเองที่บ้�นได้ 

กว่าจะมาเป็นนวัตกรรม
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 ทีมแพทย์ฯ มีก�รว�งแผนต่อยอดนวัตกรรมด้วยระบบก�รติดต�มตำ�แหน่ง
ของผู้ป่วย ห�กเกิดกรณีฉุกเฉินข้ึนผู้ป่วยจะได้รับก�รรักษ�อย่�งทันท่วงที นอกจ�กน้ี
ยังมีก�รพัฒน�ต่อยอดบนอุปกรณ์ดิจิทัล อ�ทิ Smart watch เพื่อให้ง่�ยต่อก�ร
ใช้ง�นม�กยิ่งขึ้น 
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แผนการพัฒนาในอนาคต

นวัตกรรม G-Breath
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 ใน 1 ปีจะมีผู้ป่วยทางจักษุเข้ามารับบริการ ณ โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จำานวนไม่น้อยที่มาด้วยอาการ
ของโรคที่ซับซ้อน รุนแรง เช่น ผู้ป่วยที่กระจกตาติดเชื้อ ผู้ป่วย
ที่มีกระจกตาที่มีบาดแผล เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยา
หยอดตาที่จำาหน่ายตามท้องตลาดได้ ต้องได้รับยาหยอดตาที่
ต้องเตรียมพิเศษเฉพาะราย โดยเฉลี ่ย 4,243 ขวด/ปี ทาง
โรงพยาบาลจึงได้ทำาการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะรายบุคคล เพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับยาหยอดตาที่เหมาะสม แต่ยาหยอดตาเฉพาะราย
มักมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น ทำาให้ผู้ป่วยต้องเข้ามารับยา
บ่อยครั ้ง โรงพยาบาลจึงทำาการศึกษาความคงตัวและการ
ยืดอายุของยาหยอดตา เพื่อให้ผู้ป่วยประหยัดเวลา ค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  รวมถึงโรงพยาบาลก็สามารถประหยัดแรงงาน
ของบุคลากรในการผลิตยาขวดใหม่ ประหยัดค่าใช้จ ่าย
ของอุปกรณ์ในการเตรียมยา และประหยัดทรัพยากรอื่น ๆ 
นอกจากน้ีทางโรงพยาบาลยังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว
ไปยังเขตสุขภาพอื ่น เพื ่อเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์อีกด้วย

การศึกษาความคงตัวของยาหยอดตา
กรณีผู้ป่วยต้องได้รับยาเตรียมพิเศษเฉพาะราย
โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
กรมการแพทย์
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โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
กรมการแพทย์

ทำาไมต้องมียาหยอดตาเฉพาะราย
 โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์ (วัดไร่ขิง) มีผู้ป่วยท�งจักษุเข้�ม�รับบริก�ร
เฉล่ีย 164,228 คร้ัง/ปี ผู้ป่วยท่ีม�รับบริก�รมีภ�วะคว�มรุนแรงของโรคท่ีแตกต่�ง
กันไป ในผู้ป่วยที่มีภ�วะรุนแรงไม่ม�ก ไม่ซับซ้อน ส�ม�รถใช้ย�หยอดต�ที่
มีจำ�หน่�ยต�มท้องตล�ดได้ แต่มีผู้ป่วยจำ�นวนไม่น้อยที่ม�ด้วยอ�ก�รของโรคที่
ซับซ้อน รุนแรง เช่น ผู้ป่วยที่กระจกต�ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีกระจกต�ที่มีบ�ดแผล 
เป็นต้น ซ่ึงไม่ส�ม�รถรักษ�ด้วยย�หยอดต�ท่ีมีต�มท้องตล�ดได้ เน่ืองจ�กไม่ตรง
กับอ�ก�รของโรค จึงมีก�รเตรียมย�หยอดต�เฉพ�ะร�ยขึ้น โดยก�รนำ�ย�ที่ใช้
ในก�รฉีดเข้�ร่�งก�ยม�ดัดแปลงทำ�เป็นย�หยอดต� เพ่ือให้เกิดคว�มเฉพ�ะเจ�ะจง
ในก�รรักษ�กับผู้ป่วยแต่ละร�ย แต่ย�หยอดต�เฉพ�ะร�ยที่เตรียมขึ้นนี้มีอ�ยุ
ก�รใช้ง�นค่อนข้�งสั้น ทำ�ให้ผู้ป่วยต้องเดินท�งเพื่อม�รับย�หยอดต�ขวดใหม่
บ่อยคร้ัง ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง และไม่สะดวกม�รับย�ต่อเน่ือง
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 ด้วยข้อจำ�กัดของเวล�หมดอ�ยุของย�หยอดต� ทำ�ให้ทีมเภสัชกรของ
โรงพย�บ�ลทำ�ก�รศึกษ�วิจัยคว�มคงตัวของย�หยอดต�เฉพ�ะร�ย โดยเร่ิมจ�ก
ทบทวนว่�มีก�รศึกษ�วิจัยม�ก่อนหรือไม่ มีวิธีก�รศึกษ�อย่�งไร ผลก�รศึกษ�
เป็นอย่�งไร มีคว�มใกล้เคียงกับง�นวิจัยท่ีต้องก�รจะทำ�หรือไม่ แล้วจึงนำ�ข้อมูล
ท่ีได้ม�กำ�หนดหลักก�รหรือแนวท�งในก�รศึกษ�วิจัย ออกแบบกระบวนก�รทดลอง 
สร้�งระบบแบบแผนในก�รทดลองที่ถูกต้องเหม�ะสม เมื่อท�งโรงพย�บ�ล
ได้ทำ�ก�รวิจัยแล้ว พบว่�ผลที่ได้ส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลอ้�งอิงท�งวิช�ก�ร
และส�ม�รถนำ�ไปเพ่ือเผยแพร่ให้กับเครือข่�ยเขตบริก�รสุขภ�พได้ จึงได้ทำ�ก�ร
จัดย�หยอดต�เฉพ�ะร�ยให้แก่ผู้ป่วย ซ่ึงมีก�รใช้เฉล่ีย 4,243 ขวด/ปี นอกจ�กน้ี
ท�งโรงพย�บ�ลได้มีก�รชี้แจงก�รเก็บรักษ�ย�หยอดต�ที่เหม�ะสม เพื่อให้ย�
หยอดต�มีประสิทธิภ�พคงเดิม

การเพิ่มอายุของยาหยอดตาเฉพาะราย
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 ข้อมูลของจักษุแพทย์หลังใช้ง�นต�หยอดต�เฉพ�ะร�ย พบว่� จักษุแพทย์
ส�ม�รถจ่�ยย�ได้ตรงกับอ�ก�รของผู้ป่วยม�กขึ้น โดยผู้ป่วยไม่มีก�รระค�ยเคือง และ
ไม่พบผลข้�งเคียงของก�รใช้ย� รวมถึงมีคว�มปลอดภัย เน่ืองจ�กไม่มีก�รใช้ส�รกันเสีย
ในย�หยอดต�

 จ�กร�ยก�รย�หยอดต�เฉพ�ะร�ยที่จักษุแพทย์สั่งใช้ง�นมีจำ�นวน
27 ร�ยก�ร โดยจ�กก�รศึกษ�วิจัยคว�มคงตัวของย�หยอดต�ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ
ใน 4 ร�ยก�ร ซ่ึงเป็นร�ยก�รท่ีมีก�รใช้ง�นบ่อยคร้ัง และมีคุณสมบัติในก�รคงตัว
แสดงดังต�ร�งที่ 1 

ผลการศึกษาในปัจจุบัน

ชื่อยา สารละลาย
ที่เหมาะสม

วันหมดอายุ
ที่กำาหนดเดิม

วันหมดอายุ
ที่กำาหนด

ขยายวันหมด
อายุเพิ่มได้

Ceftazidime
Sterile water 
for injection

7 วัน 10 วัน 3 วัน

Dexamethasone
Balance salt 

solution
30 วัน 45 วัน 15 วัน

Methylprednisolone
Sterile water 
for injection

30 วัน 60 วัน 30 วัน

Vancomycin
Sterile water 
for injection

14 วัน 16 วัน 2 วัน

ตารางที่ 1 ต�ร�งแสดงวันหมดอ�ยุของย�เตรียมหยอดต�เฉพ�ะร�ย

รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562



 หลังจ�กได้ทำ�ก�รวิจัยและพัฒน�สูตรตำ�รับย�เตรียมเฉพ�ะร�ย ได้มีก�รนำ�
ผลก�รวิจัยไปตีพิมพ์ในว�รส�รวิช�ก�ร เพื่อนำ�ไปเผยแพร่ให้กับโรงพย�บ�ลอื่น ๆ
โดยโรงพย�บ�ลในเขตบริก�รสุขภ�พที่ 5 และโรงพย�บ�ลในเขตสุขภ�พอื่น ๆ  ได้นำ�
ผลก�รวิจัยนี้ไปใช้สำ�หรับเป็นข้อมูลอ้�งอิงในก�รเตรียม และกำ�หนดวันหมดอ�ยุ
ของย�หยอดต�เฉพ�ะร�ย อีกทั้ง โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์  (วัดไร่ขิง) ยังเป็น
แหล่งศึกษ�ดูง�นก�รผลิตย�หยอดต�เฉพ�ะร�ย และเป็นท่ีปรึกษ�ให้กับผู้สนใจศึกษ�
คว�มคงตัวของย�อีกด้วย
 สำ�หรับก�รว�งแผนก�รดำ�เนินก�รในอน�คต จะมีก�รเตรียมย�หยอดต�
เฉพ�ะร�ยอีกหล�ยร�ยก�รท่ียังข�ดก�รวิจัยและพัฒน� กลุ่มง�นเภสัชกรรม โรงพย�บ�ล
เมตต�ประช�รักษ์ (วัดไร่ขิง) จึงว�งแผนท่ีจะว�งแผนก�รทดลอง ย�หยอดต�เฉพ�ะร�ย
ตัวอื่น ๆ เพื่อให้ส�ม�รถกำ�หนดม�ตรฐ�นก�รเตรียม ก�รกำ�หนดวันหมดอ�ยุ และ
ก�รเก็บรักษ�ในสภ�วะที่เหม�ะสม เกิดเป็นม�ตรฐ�นที่ถูกต้องในระดับประเทศ
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การขยายผลไปสู่เขตบริการสุขภาพอื่น
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 โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำาโรคที่
อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน จำานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  ดังน้ันการเฝ้าระวัง 
ตรวจจับการเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับพ้ืนท่ี จะนำาไปสู่โอกาส
ในการลดการแพร่กระจายของโรค และความสูญเสียต่าง ๆ
ที่จะตามมาได้ สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง กรมควบคุมโรค
ได้เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ชุด “ทันระบาด” (TANRABAD)
เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก “ทันระบาด” 
ประกอบด้วย 4 แอพพลิเคช่ัน ได้แก่ ทันระบาดสำารวจ ทันระบาด
ติดตาม ทันระบาดรายงาน และทันระบาดวิเคราะห์ ทำาให้
สามารถทราบข้อมูลในเชิงพื ้นที ่  เพ ื ่อต ิดตาม วิเคราะห์ 
และรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นยำา และรวดเร็วขึ้น

ชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ
โดย สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง
กรมควบคุมโรค
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โดย สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง
กรมควบคุมโรค

 โรคไข้เลือดออกยังไม่มีย�หรือ
วัคซีนที่มีประสิทธิภ�พดีพอที่จะรักษ�และ
ป้องกันโรคนี ้ได้ จึงทำ�ให้ผู ้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกมีโอก�สเสียชีวิตได้ห�กไม่ได้
รับก�รรักษ�ที่ดีพอ ซึ่งเป็นก�รสูญเสียที่
ไม่ส�ม�รถประเมินค่�ได้ จ�กร�ยง�น 
10 ปัญห�คุกค�มส�ธ�รณสุขโลก ปี 2019
(Ten threats to global health in 2019)
ขององค์ก�รอน�มัยโลกซ่ึงหน่ึงในน้ันคือ 
ปัญห�โรคไข้เลือดออก ท่ีเกิดจ�กก�รติดเช้ือ
ไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมียุงล�ยบ้�น
ที่มีชื่อวิทย�ศ�สตร์ว่� Aedes aegypti 
เป็นพ�หะนำ�โรค ในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อจ�ก
ไวรัสเดงกีม�กถึง 390 ล้�นคน และมี
ประช�กรม�กกว่�ร้อยละ 40 ทั่วโลก ที่มี
คว�มเส่ียงจะติดเช้ือโรคดังกล่�ว อย่�งไรก็ต�ม 
องค์ก�รอน�มัยโลกตั้งเป้�หม�ยว่�จะต้อง
ลดจำ�นวนผู ้เสียชีว ิตจ�กโรคนี ้ลงให้ได้
ร ้อยละ 50 ภ�ยในปี 2020 ส ำ�หร ับ
สถ�นก�รณ์ของโรคไข้ เลื อดออกใน
ประเทศไทยนั้น จำ�นวนผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ
ท่ี 6 ใน 30 ประเทศท่ัวโลก หรือเป็นอันดับ 3 
ในภูมิภ�คเอเชีย ก�รลดจำ�นวนผู ้ป ่วย
โรคไข้เล ือดออกจึงเป็นประเด็นสำ�คัญ
ของประเทศไทย

 ม�ตรก�รเร่งด่วน คือ ก�รเฝ้�ระวัง
ตรวจจับก�รเกิดโรคไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ 
และควบคุมโรคอย่�งเข ้มข ้น โดยก�ร
บ ูรณ�ก�รข ้อม ูลว ิช�ก�ร และข ้อม ูล
ก�รเฝ้�ระวังระหว่�งท�งระบ�ดวิทย� และ
กีฏวิทย� เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก
ขึ ้นในชุมชน หรือป้องกันก�รเกิดพื ้นที ่
ระบ�ดซ้ำ�ซ�ก ซ่ึงจะนำ�ไปสู่ก�รลดแพร่กระจ�ย
ของโรคไข้เลือดออก ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยี
หร ือนว ัตกรรมใดท ี ่ จะน ำ�ม�ช ่วยให ้
นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข หรือเจ้�หน้�ที ่
ตรวจจับ และเฝ้�ระวังเหตุก�รณ์ก�รระบ�ด
ของโรคไข้เลือดออกได้ทันที ประกอบกับ
ก�รควบคุมโรคไข้เลือดออกแต่ละพื ้นที ่
มีคว�มซับซ้อน และแตกต่�งกันต�มบริบท
ของพื้นที่นั้น ๆ ด้วยเหตุผลท้ังหล�ยข้�งต้น 
สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง กรมควบคุมโรค
จ ึงได ้พ ัฒน�ซอฟต ์แวร ์  “ท ันระบ�ด” 
(TANRABAD) ขึ้น เพื่อใช้ในก�รเฝ้�ระวัง
ป ้องกัน ควบคุมโรคไข ้เล ือดออกให้ม ี
ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น
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 ชุดซอฟต์แวร์ “ทันระบ�ด” ถูก
พัฒน�ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดข้ันตอน
ท่ียุ่งย�ก ซับซ้อน ในก�รดำ�เนินก�รเฝ้�ระวัง
โรคไข ้ เล ือดออก และพัฒน�ร ูปแบบ
ก�รบริก�ร และก�รดำ�เนินก�รเฝ้�ระวัง
โรคไข้เลือดออกเชิงรุก ที่ส�ม�รถจัดเก็บ
และวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รเกิดโรคร่วมกับ
ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่�ง ๆ แบบเรียลไทม์
ที่มีม�ตรฐ�นวิช�ก�รและเป็นแนวท�ง
เดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้จะทำ�ให้ส�ม�รถ
แจ้งเตือนพ้ืนท่ีเส่ียง และดำ�เนินก�รควบคุมโรค
ได้ตรงเป้�หม�ยม�กขึ ้น ประกอบด้วย
4 แอพพลิเคชัน ได้แก่
 (1) ทันระบาด-สำารวจ (TanRabad
-Survey) เป็นโมบ�ยแอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิบัติก�ร android ที่สนับสนุน
ก�รบันทึกข้อมูลลูกน้ำ�ยุงล�ย ระบุพิกัด
ภูมิศ�สตร์ของสถ�นที่ที ่ถูกสำ�รวจ และ
ร�ยง�นค่�ดัชนีกีฏวิทย� (คว�มชุกของ
ลูกน้ ำ�ยุงล�ย) แบบเรียลไทม์ หลังจ�ก
ก�รสำ�รวจเสร็จสิ ้น และจัดเก็บข้อมูล
บน Cloud เพื ่อที ่จะส�ม�รถนำ�ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 (2) ทันระบาด-ติดตาม (TanRabad
-Watch) เป็นเว็บแอพพลิเคชันท่ีนำ�เสนอ
สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดโรคไข้เลือดออก
 (3) ทันระบาด-รายงาน (TanRabad
-Report) เป็นเว็บแอพพลิเคชันที่สนับสนุน
ก�รสร้�งร�ยง�นก�รระบ�ดของโรค
ไข ้เล ือดออก และร�ยง�นผลค่�ด ัชน ี
กีฏวิทย�ในรูปแบบกร�ฟ ต�ร�ง และ
แผนที่แบบอัตโนมัติ และ
 (4)  ท ันระบาด-ว ิ เคราะห ์
(TanRabad-BI) เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น
ที่สนับสนุนก�รสร้�งร�ยง�นเชิงวิเคร�ะห์ 
หรือร�ยง�นเชิงลึกต�มมุมมองท่ีเจ้�หน้�ท่ี
สนใจ เพื่อกำ�หนดรูปแบบก�รดำ�เนินง�น
เชิงพื้นที่ที่ดำ�เนินก�รได้อย่�งรวดเร็ว
และเรียบง่�ย 
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 หลังจ�กมีก�รนำ�ซอฟต์แวร์ “ทันระบ�ด” 
ม�ใช้นั ้น ทำ�ให้ส�ม�รถทร�บข้อมูลในเชิงพื้นที่ 
เพื่อติดต�ม วิเคร�ะห์ และร�ยง�นสถ�นก�รณ์
คว�มเสี่ยงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ แม่นยำ� และ
รวดเร็วขึ้น ทำ�ให้เกิดก�รชี้เป้�พื้นที่ระบ�ด และ
ควบคุมโรคได้อย่�งรวดเร็ว ตลอดจนส�ม�รถส่งข้อมูล
ให้แก่ อสม. ส่งผลให้ก�รระบ�ดในปี พ.ศ. 2561 
ชะลอลงจ�กก�รค�ดก�รณ์ว่�จะมีแนวโน้มผู้ป่วย
คล้�ยคลึงกับปีระบ�ดใหญ่ (พ.ศ. 2558) ซึ่งอ�จมี
จำ�นวนผู้ป่วย 130,000 ร�ย ซึ่งจำ�นวนผู้ป่วยจริง
ลดลงเหลือประม�ณ 85,849 ร�ย เม่ือส้ินปี 2561 

ทำ�ให้ส�ม�รถลดค่�รักษ�พย�บ�ลและต้นทุนค่�เสียโอก�สของประเทศได้กว่� 330 ล้�นบ�ท
อีกด้วย ยิ่งไปกว่�นั้น สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลงขับเคลื่อนก�รใช้ง�นแอพพลิเคชัน
ทันระบ�ดม�โดยตลอด จนกระทั่งปี 2561 แอพพลิเคชันทันระบ�ดได้รับก�รบรรจุ
เป็นเครื่องมือในก�รติดต�มผลก�รสำ�รวจลูกน้ำ�ยุงล�ยใน 
“แผนยุทธศ�สตร์โรคติดต่อนำ�โดยยุงล�ย ปี 2561-2564” 
และส�ม�รถตอบเป้�ประสงค์ยุทธศ�สตร์ ที่ว่� “มีระบบ
เฝ้�ระวังโรคติดต่อนำ�โดยยุงล�ย ที่ครอบคลุมทั้งด้�นคน
เชื้อโรค พ�หะนำ�โรค และสิ่งแวดล้อม ที่มีประสิทธิภ�พ 
และทุกภ�คส่วนส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้ นับเป็นนวัตกรรม
ก�รบริก�รที่มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่�งครบวงจร

ผลลัพธ์จากการใช้ชุดซอฟต์แวร์ “ทันระบาด”



 มาลาเรียเป็นโรคท่ีมีความรุนแรง ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า
ไม่ถูกต้องอาจทำาให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันโรคมาลาเรียยังคงเป็นปัญหา
สาธารณสุขท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทย โดยเฉพาะตามแนวชายแดน
ท่ีมีสภาพเอ้ืออำานวยต่อการกระจายตัวของโรค มีการอพยพเคล่ือนย้าย
ของประชากรตลอดเวลา ทำาให้การควบคุมโรคทำาได้ยาก ถึงแม้ว่าในช่วง 
10 ปีท่ีผ่านมา จำานวนผู้ติดเช้ือมาลาเรียในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง
และสถิติผู้ป่วยมาลาเรียในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะยังคงเป็นไป
ตามเป้าหมาย โดยมีอัตราการเกิดโรค 0.19 ต่อประชากร 1,000 คน 
(เป้าหมายไม่เกิน 0.24) แต่กรมควบคุมโรคยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการ
เพ่ือกำาจัดโรคมาลาเรียไปจากประเทศไทย

นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรีย
อย่างแม่นยำา ในพื้นที่ห่างไกล
ตามแนวชายแดนไทย
โดย สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 
กรมควบคุมโรค
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โดย สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 
กรมควบคุมโรค

 สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 (สคร.1) มีภ�รกิจในก�รควบคุมสถ�นก�รณ์ม�ล�เรีย
ใน 8 จังหวัดภ�คเหนือ ซึ่งบ�งส่วนเป็นพื้นที่ห่�งไกลทุรกันด�ร ก�รคมน�คมไม่สะดวก
จึงเป็นอุปสรรคสำ�คัญในก�รให้บริก�รรักษ�ม�ล�เรีย ที่มีคว�มซับซ้อนในก�รจ่�ยย�ต�ม
น้ำ�หนักตัวและอ�ยุ มีปัญห�ก�รด้ือย� มีปัญห�ก�รกินย�ไม่ครบถ้วนต�มแผนก�รรักษ� และมี
ข้อควรระวังสำ�คัญต่อผู้ป่วยท่ีมีภ�วะพร่องเอมไซม์ G6PD สคร.1 จึงได้พัฒน�ก�รบริก�รรักษ�
ม�ล�เรียให้เหม�ะสมกับก�รดำ�เนินก�รในพ้ืนท่ีห่�งไกลต�มแนวช�ยแดนไทย ต�มวัตถุประสงค์หลัก
2 ประก�ร ดังนี้
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 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้ผู้ป่วยมาลาเรียกินยารักษาได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนตามมาตรฐานการรักษา เน่ืองจ�กก�รจ่�ยย�มีคว�มซับซ้อน มีก�รด้ือย�ท่ีทำ�ให้
ต้องเปล่ียนแปลงย�ท่ีใช้รักษ� รวมท้ังมีคว�มยุ่งย�กและสับสนสำ�หรับผู้ป่วยม�ล�เรียเม่ือต้อง
กลับไปรับประท�นย�ต่อท่ีบ้�น จึงได้มีก�รพัฒน�ศักยภ�พเจ้�หน้�ท่ีส�ธ�รณสุขท่ีให้บริก�ร
ผู้ป่วยม�ล�เรียในพื้นที่ห่�งไกล ให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถและมีทักษะในก�รให้บริก�ร
ประช�ชน ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มรู้ ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม และก�รใช้สื่อ
สำ�หรับประช�ชนและกลุ่มช�ติพันธ์ุในก�รดูแลรักษ�ท่ีเก่ียวข้องกับก�รป้องกัน ควบคุม รักษ�โรค
ไข้ม�ล�เรียทุกกลุ่มเป้�หม�ยที่เท่�เทียมและเป็นม�ตรฐ�นเดียวกันโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงใน
พื้นที่ห่�งไกลที่มีคว�มแตกต่�งกันท�งด้�นช�ติพันธุ์ ภ�ษ� และวัฒนธรรม ตัวอย่�งเช่น

• การพัฒนาซองยาบอกวิธีก�รกินย�ที่ใช้
ในก�รรักษ�ม�ล�เรียโดยเฉพ�ะ เน้นก�รใช้
สัญลักษณ์เป็นรูปภ�พลักษณะของเม็ดย� 
แสดงถึงจำ�นวนย�ท่ีกินในแต่ละม้ือแต่ละวัน
ประกอบคำ�อธิบ�ยท้ังภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ
ภ�ษ�ไทใหญ่ และภ�ษ�กระเหรี่ยง เป็น
เครื่องมือช่วยเตือนให้ผู้ป่วยกินย�ได้อย่�ง
ถูกต้องครบถ้วนม�กขึ้น 

• พัฒนาสื่อให้ความร ู ้โดยประช�ชนและ
ผู้ป่วยม�ล�เรียมีส่วนร่วมในก�รให้ข้อคิด
เห็นต่อก�รพัฒน�สื่อที่ใช้ในก�รให้คว�มรู้
เรื่องไข้ม�ล�เรีย ก�รป้องกันควบคุม และ
วิธีก�รกินย�รักษ�รักษ�ที่ถูกต้อง รวมถึง
ก�รม�ตรวจต�มนัด



 2. การพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการตรวจแบบ Modified fluorescent 
spot test (Modified FST) สำ�หรับให้บริก�รส�ธ�รณสุขในพ้ืนท่ีห่�งไกล ในก�ร
คัดกรองภ�วะพร่องเอนไซม์ G6PD เพ่ือให้ผู้ป่วยม�ล�เรียมีคว�มปลอดภัย ป้องกัน
ภ�วะแทรกซ้อนและอันตร�ยจ�กก�รกินย�ไพรม�ควิน โดยเอนไซม์ G6PD
มีส่วนสำ�คัญในก�รปกป้องเม็ดเลือดแดงไม่ให้ถูกทำ�ล�ยได้ง่�ย เม่ือร่�งก�ยข�ดเอนไซม์น้ี
จะทำ�ให้เม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน และอ�จเกิดไตว�ยทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ผู้ท่ีมี
ภ�วะน้ีต้องหลีกเล่ียงก�รได้รับส่ิงกระตุ้นท่ีเป็นอันตร�ยต่อเม็ดเลือดแดง แต่เน่ืองจ�ก
ต�มม�ตรฐ�นก�รรักษ�ม�ล�เรีย ย�ไพรม�ควินเป็นย�ชนิดเดียวที่ใช้ในก�รรักษ�
ผู้ป่วยม�ล�เรียชนิดไวแวกซ์แบบห�ยข�ด แต่ย�ตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นมีผลต่อผู้ที่มี
ภ�วะพร่องเอนไซม์ G6PD ซ่ึงจะทำ�ให้ไตว�ยและอ�จเสียชีวิตได้ จึงจำ�เป็นต้องมีก�ร
ตรวจคัดกรองภ�วะดังกล่�วก่อนก�รจ่�ยย�เสมอ
 วิธีก�รตรวจคัดกรองภ�วะพร่องเอนไซม์ G6PD ที่เป็นวิธีม�ตรฐ�นคือ
fluorescent spot test (FST) ซ่ึงปกติดำ�เนินก�รในห้องปฏิบัติก�รเท่�น้ัน สคร.1
จึงได้ร่วมมือกับคณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พัฒน�วิธีก�รตรวจแบบ
Modified FST ท่ีส�ม�รถใช้คัดกรองภ�วะพร่องเอนไซม์ G6PD ในภ�คสน�มได้
อย่�งแม่นยำ� อีกท้ังมีร�ค�ถูกและใช้ง�นง่�ย ทำ�ให้ผู้ป่วยท่ีผ่�นก�รคัดกรองแล้วได้รับ
ก�รรักษ�ท่ีถูกต้องเหม�ะสมอย่�งรวดเร็ว โดยเม่ือพบผู้ป่วยท่ีมีภ�วะดังกล่�วจะได้รับ
ก�รส่งไปรักษ�ในโรงพย�บ�ลต่อไป
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 ผลจ�กก�รพัฒน�ดังกล่�ว ส่งผลให้ในปี 2561 ไม่มีก�รติดเชื้อม�ล�เรีย
ในพื้นที่ที่ประก�ศเป็นพื้นที่ปลอดจ�กโรคม�ล�เรีย และในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีภ�วะ
พร่องเอนไซม์ G6PD ผู้ป่วยม�ล�เรียทุกร�ยได้รับย�รักษ�ห�ยข�ด เพิ่มขึ้นจ�ก
ในปี 2559 ร้อยละ 26.8 เป็น ร้อยละ 87.0 ในปี 2560 พบผู้ป่วยม�ล�เรีย
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภ�คเหนือลดลง จ�ก 1,619 ร�ย ในปี 2557 เหลือเพียง 
427 ร�ย ในปี 2561 อัตร�ก�รรักษ�ห�ยข�ดของผู้ป่วยม�ล�เรียร้อยละ 99.8 
(เมื่อเทียบกับภ�พรวมของประเทศ ร้อยละ 98.63) และในปี 2560 พบผู้ป่วย
ม�ล�เรียที่มีภ�วะพร่องเอนไซม์ G6PD จ�กก�รคัดกรองร้อยละ 4.59 โดยจะ
ได้รับก�รรักษ�ห�ยข�ดในโรงพย�บ�ลต่อไป

ผลลัพธ์จากการพัฒนา
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 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคที่นำาโดยยุงลายยังคง
เป็นปัญหาหลักทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตร้อนและ
เขตอบอุ่น ดังจะเห็นได้จากที่ประเทศไทยมีจำานวนผู้ป่วยด้วย
โรคไข้เลือดออกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หนึ่งในวิธีป้องกันโรค
ที่นำาโดยยุงที่องค์การอนามัยโลกแนะนำา คือ การใช้ผลิตภัณฑ์
ประเภทไล่ยุง (repellents) ซึ่งสำานักคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็กอายุต่ำากว่า 4 ปี ดังนั้น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จึงได้พัฒนารีเพลมอส
(RepelMos) โดยใช้สารออกฤทธิ์ IR3535 ร่วมกับสมุนไพร 
และน้ำามันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส มาผสมกับโลช่ันกันยุงเดิม
ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการกันยุง
ยาวนานข้ึนจาก 3 ช่ัวโมง ให้เพ่ิมเป็นมากกว่า 5 ช่ัวโมง ใช้ป้องกัน
การกัดของยุงได้ทุกชนิด รวมท้ังป้องกันร้ินและทาก และท่ีสำาคัญ
ใช้ได้กับเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 4 ปี ได้อีกด้วย รีเพลมอสได้รับการ
นำาไปใช้ประโยชน์ต่อการป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเส่ียงต่อโรค
ที่นำาโดยยุงในจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ตรัง, 
สงขลา, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, ศรีสะเกษ, สระแก้ว, ฉะเชิงเทรา 
และนนทบุรี อีกทั้งช่วยส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคที่มียุง
เป็นพาหะได้เป็นอย่างดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค 
และช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

RepelMos : สมุนไพร-ไออาร์
นวัตกรรมป้องกันยุงมุ่งพิทักษ์สุขภาพประชาชน
โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การป้องกันยุงกัด ... สำาคัญยิ่งนัก
 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโรคที่นำ�โดยยุงล�ย เช่น โรค
ไข้เลือดออก ไข้ซิก� ไข้ชิคุนกุนย� ยังมีปัญห�อย่�งต่อเน่ืองท่ัวโลกโดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ี
เขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งมีจำ�นวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
สูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 มีจำ�นวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 
85,849 ร�ย เสียชีวิตท้ังส้ิน 111 ร�ย ท้ังน้ี ในปัจจุบันองค์ก�รปกครองส่วนท้องถ่ิน
มักจะดำ�เนินในก�รป้องกันโรคและก�รแพร่ระบ�ดของโรคที่นำ�โดยยุงล�ยที่เน้น
ไปในก�รพ่นกำ�จัดยุง แต่ไม่ได้ผลเนื่องจ�กวงจรชีวิตของยุงสั้น ภ�ยใน 1-2 วัน
หลังจ�กพ่น ตัวโม่งก็จะกล�ยเป็นยุงชุดใหม่ ทั้งนี้ ด้วยประสบก�รณ์ของทีมวิจัย
ของสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข ที่มีประสบก�รณ์ด้�นก�รป้องกันกำ�จัด
แมลงม�เป็นเวล�กว่� 30 ปี เห็นควรว่� ต้องมุ่งเน้นไปที่ก�รกำ�จัดตัวอ่อนและ
ก�รป้องกันยุงกัด และหนึ่งในวิธีป้องกันโรคที่นำ�โดยยุง วิธีที่องค์ก�รอน�มัยโลก
แนะนำ� คือ ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไล่ยุง (repellents) 
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 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประเภทไล่ยุงชนิด
ท�กันยุงท่ีมีในท้องตล�ดท่ัวไปน้ัน ส่วนใหญ่
มีส�ร DEET (หรือ Diethyltoluamide) 
เป็นส่วนประกอบหลัก ซ่ึงส�รน้ีเป็นส�รออกฤทธ์ิ
ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�
ไม่อนุญ�ตให้ใช้ในเด็กอ�ยุต่ ำ�กว่� 4 ปี 
 มีก�รศึกษ�วิจัยในสหรัฐอเมริก�
พบว่� ผลิตภัณฑ์ที่มีส�รออกฤทธิ์ Ethyl
butylacetylaminopropionate (IR3535) 
ส�ม�รถใช้ในเด็กตั ้ง 2 เดือนขึ ้นไปได้ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�จึง
อนุญ�ตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ IR3535 ในเด็ก
อ�ยุต่ำ�กว่� 4 ปี ได้ เพ่ือให้เด็กได้มีโอก�สใช้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงได้ด้วย
 ในปี 2559 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์
ส�ธ�รณสุข ได้ศึกษ�วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์
ท�ผิวหนังป้องกันยุงที่มีชื ่อว่�รีเพลมอส
หรือ RepelMos : โลชั่นกันยุง สมุนไพร-
ไออ�ร์ สูตรใหม่ข้ึนม� เพ่ือใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ท�กันยุงท่ีมีประสิทธิภ�พในก�รกันยุง
ย�วน�น ช่วยแก้ปัญห�โรคติดเช้ือไวรัสซิก�
และโรคที่นำ�โดยยุง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ได้กับทุกคน โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย
ส�รออกฤทธ์ิ IR3535 10% และสมุนไพร 
10%  ซึ่งจ�กก�รทดสอบของสถ�บันวิจัย
วิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข พบว่� IR3535 
10% ส�ม�รถป้องกันยุงล�ยบ้�นได้เฉลี่ย
3 ชั ่วโมง แต่คณะผู ้วิจัยต้องก�รพัฒน�
ประสิทธิภ�พให้ผลิตภัณฑ์น้ีส�ม�รถป้องกันยุง
ได้เฉล่ียม�กกว่� 5 ช่ัวโมง จึงได้เพ่ิมส�รออกฤทธ์ิ 

น้ำ�มันหอมระเหยจ�กยูค�ลิปตัส และส�ร
เสริมฤทธิ ์เข้�ไปในสูตร 10% รวมทั ้ง
พัฒน�ตำ�รับเป็นโลชั่นแบบครีมถนอมผิว
ขึ้นอีกรูปแบบหน่ึง
 นอกจ�กส�ม�รถใช้ในก�รป้องกัน
ยุงแล้ว รีเพลมอสยังช่วยบำ�รุงผิวไม่ให้
แตกล�ย และน้ำ�มันยูค�ลิปตัสมีประโยชน์
ในก�รลดอ�ก�รระค�ยเคืองท่ีผิวหนังและ
ลดอ�ก�รคัดจมูก ซึ ่งในปัจจุบันยังไม่มี
บริษัทใดในโลกท่ีผลิตส�รออกฤทธ์ิเป็น
สมุนไพรผสมกับ IR3535 เป็นโอก�สในก�ร
พัฒน�และเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันลดก�รนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์ท�ผิวหนัง
ป้องกันยุง นอกจ�กนี้ส�ม�รถใช้ป้องกัน
ก�รกัดของยุงได้ทุกชนิด รวมทั้งป้องกันริ้น
ไร และท�กได้ ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รจดอนุสิทธิบัตรท่ีกรม
ทรัพย์สินท�งปัญญ� กระทรวงพ�ณิชย์ อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงสำาหรับเด็ก
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 ผลิตภัณฑ์รีเพลมอสนี้มีก�รผลิตและแจกจ่�ย
แก่ประช�ชนแล้วจำ�นวนกว่� 60,000 ซอง และนำ�ไป
ใช้ประโยชน์ในก�รป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อโรค
ท่ีนำ�โดยยุงในพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ได้แก่ ก�ญจนบุรี ฉะเชิงเทร� 
เชียงใหม่ เชียงร�ย ตรัง นนทบุรี เพชรบุรี ศรีสะเกษ สงขล�
และสระแก้ว และประช�ชนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี ้มีคว�ม
พึงพอใจในก�รใช้นวัตกรรมคิดเป็นร้อยละ 85 เพร�ะมี
ประสิทธิภ�พดี อีกทั้งส�ม�รถใช้ในเด็กอ�ยุต่ำ�กว่� 4 ปีได้ 
 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่� ผลิตภัณฑ์รีเพลมอสน้ีเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยให้ประช�ชน
เข้�ถึงก�รป้องกันโรคที่นำ�โดยยุงล�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส�ม�รถสร้�งคว�ม
เท่�เทียมในก�รเข้�ถึงส�ธ�รณสุขมูลฐ�นในวงกว้�งได้ เพิ่มโอก�สและช่องท�งใน
ก�รให้บริก�รเชิงรุกท�งด้�นส�ธ�รณสุขให้ประช�ชนได้ป้องกันอันตร�ยจ�กเชื้อโรค
ที่นำ�โดยยุงล�ย ช่วยลดงบประม�ณด้�นค่�รักษ�พย�บ�ลให้แก่ภ�ครัฐได้ในท�งอ้อม 
และเป็นประโยชน์ต่อสุขภ�พของประช�ชนทุกเพศทุกวัยในระยะย�วต่อไป
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 การทำาลายของกลางยาสูบด้วยเคร่ืองทำาลายของกลาง
ยาสูบนี้ เป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์ทำาลายของกลางยาสูบขึ้น
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทดแทนการใช้วิธีการเผาหรือการกรีด
ซ่ึงใช้เจ้าหน้าท่ีจำานวนมากใช้เวลานาน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
และส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ 
เครื่องมือนี้สามารถใช้ทดแทนแรงงานเจ้าหน้าที่ และลดเวลา
ในการทำาลายของกลาง และมีต้นทุนในการทำาลายของกลาง
ยาสูบที่ลดลง และเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสามารถนำายาเส้นท่ีได้จากการทำาลายไปแจกจ่ายให้แก่
กลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
ส่วนเศษกระดาษ ก้นกรอง และพลาสติกท่ีแยกได้สามารถนำาไป
รีไซเคิลต่อไป ทำาให้กระบวนการทำาลายของกลางยาสูบสร้าง
ความเชื่อมั่นเรื่องความโปร่งใสขององค์กร เกิดเป็นภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรแก่ประชาชนได้อีกด้วย

กระบวนการการทำาลายของกลางยาสูบ
ด้วยเครื่องทำาลายของกลางยาสูบ

โดย สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
กรมสรรพสามิต
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โดย สำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9
กรมสรรพสามิต

 กรมสรรพส�มิต มีภ�รกิจและ
บทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดเก็บร�ยได้ และ
ก�รป้องกันและปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิด
กฎหม�ยสรรพส�มิต เม่ือมีก�รกระทำ�ผิด
ในสินค้�ที ่อยู ่ในคว�มควบคุมของ
กรมสรรพส�มิต ทำ�ให้มีของกล�งสินค้�
ที่อยู่ในคว�มควบคุมที่เจ้�พนักง�น
ตรวจยึดม�และอยู่ในก�รเก็บรักษ�
ของเจ้�พนักง�นสรรพส�มิต ณ สำ�นักง�น
สรรพส�มิตพ้ืนท่ี 87 พ้ืนท่ี และสำ�นักง�น
สรรพส�มิตพื้นที่ส�ข� 177 ส�ข� ใน
สังกัดกรมสรรพส�มิตทั่วประเทศ ทั้งนี้
จ�กผลก�รปร�บปร�มผู้กระทำ�ผิด
ของกรมสรรพส�มิตในสินค้�ย�สูบ 
ปร�กฏว่� มีสินค้�ของกล�งย�สูบใน
ปริม�ณท่ีเพ่ิมข้ึนม�ก จ�ก 649,699 ซอง
ในปี 2558 เป็น 1,019,883 ซอง ในปี 
2561 ทั้งนี้ แต่เดิมนั้น กรมสรรพส�มิต
เคยทำ�ล�ยของกล�งย�สูบโดยวิธีก�รเผ� 
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญห�ด้�นสิ่งแวดล้อม 
ถึงแม้ว่�ก�รเผ�เป็นวิธีก�รทำ�ล�ยท่ีรวดเร็ว 
แต่ทำ�ให้ของกล�งย�สูบไม่ได้นำ�ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำ�ให้เกิด
มลพิษท�งอ�ก�ศ ซึ่งส่งผลเสียอย่�ง
รุนแรงต่อชุมชนโดยรอบ ก่อให้เกิด
ก�รผลักดันก�รคิดห�วิธีก�รแบบใหม่
ม�เพ่ือทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ คือ เจ้�หน้�ท่ี
ต้องทำ�ล�ยด้วยวิธีก�รแบบเดิมโดย
ก�รกรีด ก�รตัดทำ�ล�ยทุกซอง โดยก�ร
ใช้แรงง�นจ�กเจ้�หน้�ที ่ไปทำ�ล�ย
ของกล�งย�สูบ ทำ�ให้หน่วยง�นต้อง

ข�ดแคลนบุคล�กรในก�รปฏิบัติ
ภ�รกิจหลักของตนในด้�นก�รบริก�ร
ประช�ชนผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร ทำ�ให้เกิด
ก�รรอคอยน�น ส่งผลต่อก�รให้บริก�ร
ประช�ชนผู้ม�ติดต่อร�ชก�รไม่ได้รับ
คว�มสะดวก ส่งผลให้เสียห�ยและกระทบ
ง�นบริก�รประช�ชนไม่ทันท่วงที และ
ด้วยเหตุผลเรื่องคว�มโปร่งใสในก�ร
ปฏิบัติหน้�ที ่ เจ้�หน้�ที่ชุดที่ทำ�ก�ร
ปร�บปร�มจะไม่ส�ม�รถเป็นผู้ทำ�ล�ย
ของกล�งย�สูบน้ันได้ จึงต้องใช้เจ้�หน้�ท่ี
ที ่ให้บริก�รประช�ชนเกี ่ยวกับก�ร
จัดเก็บภ�ษีเป็นผู้ดำ�เนินก�รในส่วนนี้
ด้วยนั่นเอง
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 สำ�นักง�นสรรพส�มิตภ�คท่ี 9 จึงได้คิดค้นห�วิธี ห�เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ม�ทำ�ง�น
ทดแทนก�รใช้แรงง�นเจ้�หน้�ที่ จ�กเดิมที่ใช้วิธีกรีด และห�แนวท�งกระบวนก�รในก�ร
ทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ ท่ีส�ม�รถทำ�ล�ยได้อย่�งสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวล� เพ่ือจะได้
นำ�เวล�ในส่วนของก�รทำ�ล�ยม�เพ่ิมระยะเวล�ในก�รบริก�รประช�ชน ลดประเด็นปัญห�
ด้�นสิ่งแวดล้อมภ�ยใต้ก�รดำ�เนินก�รที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษท�งสิ่งแวดล้อม และคำ�นึงถึง
คว�มปลอดภัยของเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น อันจะทำ�ให้เกิดคว�มพึงพอใจสูงสุดท้ังประช�ชน
ผู้รับบริก�ร เจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น และหน่วยง�นหรือผู้ท่ีสนใจรับของกล�งย�สูบท่ีทำ�ล�ย
แล้วนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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 สำ�นักง�นสรรพส�มิตภ�คที่ 9
ได้พัฒน� “เครื่องทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ” 
ขึ้นม�เป็นครั้งแรกของกรมสรรพส�มิต
เม่ือปี 2558 แต่ยังไม่ส�ม�รถแยกวัตถุดิบ
ต่�ง ๆ ออกจ�กกันได้ ต่อม�มีก�รพัฒน�
เคร่ืองมือจนในปี 2560 เกิดเป็น “นวัตกรรม
กระบวนก�รทำ�ล�ยของกล�งย�สูบแบบ
เบ็ดเสร็จ” ข้ึน ท่ีส�ม�รถทำ�ล�ยของกล�ง
ย�สูบด้วยวิธีก�รนำ�ย�สูบใส่ลงไปท้ังแบบ
แถวและแบบซอง แล้วเคร่ืองส�ม�รถคัดแยก
กระด�ษและก้นกรองออกจ�กย�เส้น
โดยใช้เวล�ประม�ณ 10 วิน�ทีต่อแถว
จ�กเดิมที่ใช้แรงของเจ้�หน้�ที่ใช้เวล�
ประม�ณ 30 น�ทีต่อแถว โดยส�ม�รถ
ดำ�เนินก�รคัดแยกกระด�ษและก้นกรอง
ออกจ�กย�เส้นได้ 100% ทำ�ให้เจ้�หน้�ที่
ผู ้ทำ�ล�ยไม่ต้องเสียเวล�น�นในก�ร
ทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ จึงมีเวล�เพียงพอที่
ส�ม�รถคอยรับบริก�รประช�ชนได้ และท่ี
สำ�คัญเจ้�หน้�ท่ีผู้ทำ�ล�ยมีคว�มปลอดภัย
ในก�รใช้ง�น ลดต้นทุนในก�รทำ�ล�ยของกล�ง
ย�สูบของกรมสรรพส�มิต จ�กเดิมที่มี

ค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ล�ยของกล�งย�สูบ 
10,000 ซอง อยู่ท่ี 21,021 บ�ท ลดลง
เหลือ 1,028 บ�ท ลดเวล�ก�รทำ�ล�ยลง
จ�ก 7 วัน เหลือเพียง 1 วัน ลดจำ�นวน
เจ้�หน้�ที ่จ�ก 5 คน เหลือเพียง 1 คน
 จ�กผลก�รปร�บปร�มของกรม
สรรพส�มิต ปีงบประม�ณ 2561 มี
จำ�นวนทั้งสิ้น 1,019,883 ซอง ห�กใช้
ก�รทำ�ล�ยของกล�งย�สูบจ�กเครื ่อง
ในทุกหน่วย จะทำ�ให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ย
ได้ถึงประม�ณ 473,724,744 บ�ทต่อปี
และส�ม�รถต่อยอดนำ�ย�เส้นไปใช้ในเชิง
เกษตรกรรม โดยแจกจ่�ยให้แก่กลุ่มเกษตรกร
หรือหน่วยง�นต่�ง ๆ นำ�ไปทำ�ส�รกำ�จัด
ศัตรูพืชแบบออร์แกนิกได้ ส่วนเศษกระด�ษ 
ก้นกรอง และพล�สติกที่แยกได้ส�ม�รถ
นำ�ไปรีไซเคิลต่อไป นอกจ�กนี้ยังเป็นก�ร
สร้�งคว�มเชื ่อมั ่นเรื ่องคว�มโปร่งใส
ขององค์กร เน ื ่องจ�กส�ม�รถทำ�ให้
กระบวนก�รทำ�ล�ยของกล�งมีประสิทธิภ�พ
และช่วยสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีขององค์กร
แก่ประช�ชนได้อีกด้วย
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 เก้าอ้ีลังกระดาษ (Cardboard Chair) ถูกประดิษฐ์ข้ึน
จากลังกระดาษเหลือใช้ให้กลายเป็นเก้าอี้สำาหรับให้เด็กพิการ
ซ้ ำาซ้อนที ่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื ่อนไหว
ซึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง ได้มีโอกาสนั่งบนเก้าอี้ที่
มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กแต่ละคน มีขนาดที่
พอดีกับตัวเด็กแต่ละคน มีเข็มขัดรัดเอวไว้กับเก้าอ้ีเพ่ือเสริมความ
ปลอดภัยในการน่ัง เป็นเก้าอ้ีท่ีช่วยสร้างการพัฒนาทางร่างกาย
ท่ีดีข้ึน ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเด็กกลุ่มน้ีมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
จนอาจส่งผลให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคต ผลงานน้ี
ส่งผลต่อเด็กที่นั่งมีองศาการเคลื่อนไหวของคอที่ดีขึ้น ส่งผลต่อ
กล้ามเนื้อช่องปากและใบหน้าของเด็กขยับได้ง่ายขึ้น การเกิด
แผลกดทับที ่ป ุ ่มกระดูกมีพัฒนาการที ่ด ีข ึ ้น และการเกิด
กระดูกสันหลังคดมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมท้ังได้รับความพึงพอใจ
ของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปกครองเด็กในการนำาเก้าอ้ีลังกระดาษไปใช้
นอกจากน้ีมีการพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและตอบสนอง
ต่อการใช้งานมากข้ึน ส่งเสริมให้เด็กพิการในชุมชนได้ใช้อุปกรณ์น้ี 
และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกับคณะกายภาพบำาบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

เก้าอี้ลังกระดาษ (Cardboard Chair)
โดย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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โดย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จ.นนทบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 ก�รที่เด็กพิก�รซ้ำ�ซ้อนนอน
ติดเตียง ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้
ทำ�ให้ครอบครัวที่ดูแลเด็กพิก�รกลุ่มนี้
มีภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแลอย่�งม�ก 
สุดท้�ยจึงพึ่งพิงภ�ครัฐโดยส่งเด็กเข้�
สถ�นคุ้มครอง เพ่ือให้หน่วยง�นภ�ครัฐ
ช่วยดูแลเด็กพิก�รกลุ่มน้ีแทน ส่งผลกระทบ
ให ้สถ�นค ุ ้มครองม ีคว�มแออ ัด
และมีเด็กพิก�รซ้ำ�ซ้อนนอนติดเตียง
จำ�นวนม�กขึ้น เจ้�หน้�ที่ต้องทำ�ง�น
หนักม�กข้ึน จึงส่งผลโดยตรงต่อสุขภ�พ
ของเจ้�หน้�ที่เป็นอย่�งม�ก ทั้งภ�วะ
คว�มเครียดและปัญห�สุขภ�พท่ีต�มม� 
ตลอดจนเด็กกลุ่มนี้ส�ม�รถเกิดภ�วะ
ทุพพลภ�พทุติยภูมิ อันเนื่องม�จ�ก
ภ�วะสมองพิก�รได้อีกด้วยห�กให้เด็ก
นอนติดเต ียงอยู ่ เสมอ
 สถ�นคุ ้มครองและพัฒน�
คนพิก�รบ้�นเฟ่ืองฟ้� สังกัดกรมส่งเสริม
และพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร มี
พันธกิจหลักที่สำ�คัญ คือ ให้ก�รเลี้ยงดู 
ฟ้ืนฟู และพัฒน�เด็กพิก�รอย่�งรอบด้�น
ให้ช่วยเหลือตนเองได้ต�มสภ�พคว�ม
พิก�ร โดยเป็นสถ�นคุ้มครองท่ีดูแลและ
ให้ก�รอุปก�ระเด็กอ่อนพิก�รทุกประเภท
ท้ังช�ยและหญิง ในช่วงอ�ยุต้ังแต่แรกเกิด
ถึง 7 ปี จ�กท่ัวประเทศท่ีประสบปัญห�
เดือดร้อน โดยปัจจุบันมีเด็กพิก�รอยู่ใน
คว�มอ ุปก�ระ จ ำ�นวน 380 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 2562) 
ในจำ�นวนนี้เป็นเด็กพิก�รซ้ำ�ซ้อนที่มี
คว�มบกพร่องท�งร่�งก�ยและก�ร
เคล่ือนไหว ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ จำ�นวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.06 ดังนั้น เด็กพิก�รกลุ่มนี้จะต้อง
ได้รับก�รช่วยเหลือด้วยวิธีก�รท�ง
ก�ยภ�พบำ�บัดและก�รจัดห�อุปกรณ์
ที่เหม�ะสม เพื่อให้เด็กมีพัฒน�ก�ร
ที่เหม�ะสมอีกด้วย ทั้งนี้ ในปี 2559 
นักก�ยภ�พบำ�บัดของสถ�นคุ้มครองฯ 
ได้ผ่�นเข้�รับก�รฝึกอบรมและศึกษ�
ดูง�นเกี่ยวกับก�รทำ�เก้�อี้จ�กวัสดุ
เหลือใช้ต่�ง ๆ เช่น กระด�ษ ไม้ เบ�ะ
ท่ีนอนท่ีไม่ใช้แล้ว ประกอบกับหน่วยง�น
มีลังนมซึ่ ง เป็นลังกระด�ษอยู่ เป็น
จำ�นวนม�ก
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 จ�กมูลเหตุดังกล่�วข้�งต้น ท�ง
สถ�นคุ้มครองและพัฒน�คนพิก�รบ้�นเฟ่ืองฟ้�
จึงประดิษฐ์เก้�อ้ีน่ังจ�กลังกระด�ษที่มีก�ร
ออกแบบให้เหม�ะสมกับสรีระและสภ�พ
คว�มพิก�รของเด็กแต่ละคนขึ ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ เด็กพิก�รซ้ำ �ซ้อน
ที่มีคว�มบกพร่องท�งร่�งก�ยและก�ร
เคลื ่อนไหว ซึ ่งไม่ส�ม�รถเคลื ่อนไหวได้
ด้วยตัวเองได้มีโอก�สน่ังบนเก้�อ้ี เปล่ียนจ�ก
ท่�นอนให้เป็นท่�นั ่ง อุปกรณ์นี ้มีต้นทุน
ก�รผลิตเพียง 400 บ�ท มีน้ ำ�หนักเบ�
เพียง 2-3 กิโลกรัม ส�ม�รถรองรับน้ำ�หนัก
ของเด็กได้เป็นอย่�งดี มีขน�ดที่พอดีกับ
ตัวเด็กแต่ละคน มีเข็มขัดรัดเอวไว้กับเก้�อี้ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กพลัดตกหรือได้รับบ�ดเจ็บ 
มีคว�มง่�ยในก�รปรับแบบและง่�ยในก�ร
รีไซเคิล รวมถึงเจ้�หน้�ที่ส�ม�รถซ่อมแซม
เองได้เมื่อเก้�อี้เกิดก�รชำ�รุด และที่สำ�คัญ
ยังช่วยให้ก�รพัฒน�ท�งร่�งก�ยที ่ดีขึ ้น
แก่เด็ก ส่งผลให้คุณภ�พชีวิตของเด็กกลุ่มนี้
มีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึนจนอ�จส่งผลให้เด็กบ�งคน
ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้
ในอน�คต 

เก้าอี้นั่งจากลังกระดาษ
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 ผลก�รดำ�เนินง�นต้ังแต่เดือน
กันย�ยน 2559 จนถึงปัจจุบัน ได้จัดทำ�
เก้�อี้นั ่งจ�กลังกระด�ษ จำ�นวน 25 ตัว
ซึ่งได้แจกจ่�ยเก้�อี้ไปต�มอ�ค�รต่�ง ๆ
ส่งผลต่อเด็กที่นั่งมีองศ�ก�รเคลื่อนไหว
ของคอท่ีดีข้ึนร้อยละ 100 โดยเด็กส�ม�รถ
ชันคอต้ังข้ึนได้เองท้ังในท่�ก้มคอและเงยคอ 
ส่งผลต่อกล้�มเนื้อช่องป�กและใบหน้�
ของเด็กขยับได้ง่�ยข้ึนร้อยละ 92 ก�รเกิด
แผลกดทับที่ปุ่มกระดูกมีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น
ร้อยละ 100 และก�รเกิดกระดูกสันหลังคด
มีพัฒน�ก�รท่ีดีข้ึนร้อยละ 100 รวมท้ังได้รับ
คว�มพึงพอใจของเจ้�หน้�ท่ีและผู้ปกครอง
เด็กในก�รนำ�เก้�อี้ลังกระด�ษไปใช้ โดย
พึงพอใจระดับม�กในเร่ืองคว�มสุขของเด็ก
เมื ่อได้นั ่งเก้�อี ้ คว�มปลอดภัยในก�ร
นั ่งเก้�อี ้ และคว�มสะดวกในก�รดูแล
และเก็บรักษ�
 นอกจ�กนี ้มีก�รพัฒน�รูปแบบ
ให้ม ีคว�มหล�กหล�ยและตอบสนอง
ต่อก�รใช้ง�นม�กขึ้น มีก�รนำ�ลังกระด�ษ
ม�ทำ�อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒน�ก�รชิ้นใหม่
ได้แก่ กระด�นทรงตัว (Balance Board) 
อุปกรณ์ช่วยต้ังคล�น ม้�โยก และกระด�นล่ืน
กล่องกระด�ษ มีก�รส่งเสริมให้เด็กพิก�ร
ในชุมชนได้ใช้อุปกรณ์นี้ รวมทั้งร่วมก�ร
ออกหน่วยกับจังหวัดนนทบุรี ต�มโครงก�ร
“หน่วยบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุข สร้�งรอยยิ้ม

ให้ประช�ชน” เพ่ือให้คว�มรู้แก่อ�ส�สมัคร
และครอบครัวเด็กพิก�ร มีก�รพัฒน�ศักยภ�พ
ของบุคล�กรร่วมกับคณะก�ยภ�พบำ�บัด 
มห�วิทย�ลัยมหิดล และมีก�รจัดทำ�สื่อ
วีดิทัศน์เกี ่ยวกับวิธีก�รทำ�เก้�อี ้นั ่งจ�ก
ลังกระด�ษผ่�นท�งเว็บไซต์และ youtube
เพื่อให้ประช�ชนท่ีสนใจส�ม�รถประกอบ
เก้�อี้ได้เองอีกด้วย 
 ผลง�นน้ีทำ�ให้คนพิก�รได้รับก�ร
ฟื้นฟูสมรรถภ�พด้�นร่�งก�ย ส�ม�รถ
เข้�ถึงอุปกรณ์ช ่วยเหลือคว�มพิก�ร
ขั้นพื้นฐ�นที่มีร�ค�ถูก ห�ง่�ย ส�ม�รถ
ประกอบได้เอง และเหม�ะสมกับเด็กพิก�ร
แต่ละร�ย เป็นผลง�นท่ีก่อให้เกิดประโยชน์
อย่�งม�ก แก่เด็กพิก�รซ้ำ�ซ้อนนอนติดเตียง
ไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้ ส�ม�รถ
ขย�ยผลใช้กับก�รดูแลเด็กพิก�รในกลุ่มนี้
ที ่อยู ่ในพื ้นที ่ต่�ง ๆ ทั ่วประเทศ ให้มี
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นก�รลดคว�ม
เหลื่อมล้ำ�ในสังคมได้อย่�งเป็นรูปธรรมได้
อีกด้วย
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 นวัตกรรมการบริการเนื้อเทียมไทยตกแต่งบาดแผล
สมมุติ เพ่ือฝึกการปฐมพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก 
เป็นการพัฒนาเนื้อเทียมที่ใช้ในการตกแต่งบาดแผลตัวอย่าง 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแพทย์ทหาร ทำาให้ได้เรียนรู้การ
รักษา การดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก
บาดแผลมีความเสมือนจริง อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าเนื้อเทียม
จากต่างประเทศถึง 10 เท่า ปัจจุบันขยายผลให้กับหน่วยงาน
ทางการแพทย์ต่าง ๆ ท่ีนอกเหนือจากกองทัพบกได้ใช้ประโยชน์
ในการศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

นวัตกรรมการบริการเนื้อเทียมไทย
ตกแต่งบาดแผลสมมุติเพื่อฝึกการปฐมพยาบาล
และการช่วยชีวิตเบื้องต้น
นวัตกรรมใหม่โดยยึดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โดย กรมแพทย์ทหารบก
กองทัพบก
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โดย กรมแพทย์ทหารบก
กองทัพบก

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม
 นวัตกรรมก�รบริก�รเนื้อเทียมไทยตกแต่งบ�ดแผลสมมุติ เกิดจ�ก
แนวคิดที่ต้องก�รพัฒน�สื่อก�รเรียนก�รสอนให้สมจริง ทั้งนี ้ก�รฝึกปฏิบัติ
ก�รปฐมพย�บ�ลและก�รช่วยชีวิตขั้นต้นจะรอให้มีเหตุก�รณ์จริงหรือผู้ป่วยจริง
แล้วถึงจะไปฝึกหัดไม่ส�ม�รถทำ�ได้ จึงจำ�เป็นต้องจำ�ลองสถ�นก�รณ์ก�รฝึก
ให้เสมือนจริงม�กท่ีสุด เม่ือเกิดเหตุก�รณ์จริง ผู้เข้�รับก�รฝึกจะได้นำ�ประสบก�รณ์
ก�รฝึกม�บูรณ�ก�รในก�รปฐมพย�บ�ลและก�รช่วยชีวิตเบ้ืองต้นได้มีประสิทธิภ�พ
ม�กย่ิงข้ึน น่ันคือ ส�ม�รถช่วยชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ ผู้บ�ดเจ็บได้อย่�งถูกต้อง
และปร�ศจ�กคว�มพิกลพิก�รหรืออ�ก�รแทรกซ้อน แต่เดิมก�รจัดซื ้อ
อุปกรณ์เคร่ืองช่วยในก�รฝึกให้เสมือนจริงน้ัน ต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศท้ังหมด
ซึ่งใช้งบประม�ณกว่�แสนบ�ทต่อครั้ง และไม่ส�ม�รถจัดก�รฝึกได้หล�ยครั้ง
ในแต่ละปี เพร�ะงบประม�ณมีจำ�กัด จึงทำ�ให้นักเรียนแพทย์ทห�รและนักเรียน
พย�บ�ลทห�รข�ดโอก�สและประสบก�รณ์ ข�ดทักษะในก�รฝึกปฏิบัติที่ดีและ
เมื่อนักเรียนจบก�รศึกษ�แล้วจะต้องออกไปปฏิบัติหน้�ที่ทั่วประเทศ  
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 สำ�นักง�นยุทธศ�สตร์กรมแพทย์ทห�รบกคิดค้นนวัตกรรมเนื ้อเทียมไทย
และมีก�รปรับปรุงพัฒน�ต่อยอดส่วนผสมและรูปแบบบ�ดแผลให้เสมือนจริงอย่�งต่อเน่ือง
ทำ�ให้เน้ือเทียมไทยท่ีพัฒน�ข้ึนไม่ได้ใช้เฉพ�ะส่ือก�รเรียนก�รสอนเท่�น้ัน แต่ยังใช้ประโยชน์
ได้หล�กหล�ยม�ก โดยเน้ือเทียมไทยท่ีผลิตข้ึนมีคว�มเสมือนจริง และใช้ส่วนผสมท้ังหมด
ที่มีในประเทศไทย ทำ�ให้มีร�ค�ถูกลงเมื่อเทียบกับเนื้อเทียมจ�กต่�งประเทศในปริม�ณ
ที่เท่�กัน (จ�กร�ค� 2,000 บ�ท เป็นมีร�ค�เพียง 200 บ�ท) ทั้งนี้ แสดงคุณสมบัติ
ของเน้ือเทียมไทยและเน้ือเทียมของต่�งประเทศ ดังแสดงในต�ร�งท่ี 1 

จุดเด่นของนวัตกรรม
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ที่ เนื้อเทียมไทย
(กรมแพทย์ทหารบก)

เนื้อเทียม
(ต่างประเทศ)

1 ทำ�แผลได้ทุกจุด มีแผลตัวอย่�งเฉพ�ะจุดเท่�น้ัน

2 แผลมีคว�มเสมือนจริง แผลไม่เสมือนจริง

3 แป้งท่ีใช้ทำ�แผลเทียมไม่มีกล่ิน แป้งท่ีใช้ทำ�แผลเทียมมีกล่ิน 

4 ง่�ยต่อก�รข้ึนรูป ข้ึนรูปได้ย�ก

5 ร�ค�ประม�ณ 200 บ�ท ร�ค�ประม�ณ 2,000 บ�ท

ตารางที่ 1 ก�รเปรียบเทียบคุณสมบัติของเนื้อเทียมไทยและเนื้อเทียมของต่�งประเทศ
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 เนื ้อเทียมไทยถูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์ที ่หล�กหล�ย ไม่ใช่เพียงแต่ใช้เป็น
สื่อก�รเรียนก�รสอนเท่�นั้น แต่ส�ม�รถแบ่งปันคว�มรู้ให้กับหล�ยหน่วยง�น (อ�ทิ
กองทัพอ�ก�ศ กองทัพเรือ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ รพ.ศิริร�ช รพ.จุฬ�ฯ
รพ.ร�ม�ธิบดี วิทย�ลัยพย�บ�ล สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ศูนย์เอร�วัณ
ศูนย์นเรนทร รถไฟฟ้�ใต้ดิน (MRT) รถไฟไฟฟ้� BTS สน�มบินสุวรรณภูมิ สน�มบิน
ดอนเมือง ศูนย์ต่อต้�นก�รก่อก�รร้�ยส�กล โรงเรียนและประช�ชนทั่วไป) เกี่ยวกับ
ก�รสร้�งสถ�นก�รณ์จำ�ลองก�รเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่�วได้รับคว�มนิยม
และเป็นท่ีสนใจ รวมถึงได้รับก�รยอมรับจ�กหน่วยง�นภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ
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 โดยคว�มแตกต่�งของก�รตกแต่งบ�ดแผลสมมติด้วยเนื้อเทียมไทยและ
ต่�งประเทศ ดังแสดงในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ซ่ึงจะเห็นได้ว่� บ�ดแผลของเน้ือเทียมจ�ก
ต่�งประเทศไม่มีคว�มเสมือนจริง และไม่ส�ม�รถทำ�ได้ทุกจุดบนส่วนต่�ง ๆ ของร่�งก�ย 

ขยายผลสู่ความยั่งยืน

รูปที่ 1 ชุดเนื้อเทียมไทย และก�รตกแต่งบ�ดแผล

รูปที่ 2 ชุดเนื้อเทียมต่�งประเทศ และก�รตกแต่งบ�ดแผล
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 เน่ืองจากปัญหาโรคมะเร็งตับในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่
ระดับประเทศ เพราะมีผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนเป็นจำานวนมาก มีอุบัติการณ์ 
1 ต่อ 523,000 ราย ต่อปี การรักษาด้วยการเผาก้อนมะเร็ง 
เป็นวิธีที ่ดีที ่สุดในขณะนี ้ แต่ก็ยังมีข้อจำากัดด้านอุปกรณ์
ทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า จึงได้สร้างนวัตกรรม
อุปกรณ์ช่วยนำาทางและเพิ่มความแม่นยำาในการเผาทำาลาย
มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น หรือ “PIN GAD” (Pinklao Gadget
หรือ Pinklao Guiding assisted device) ซึ ่งมีอุปกรณ์
ช ่วยจ ับย ึดเข ็มให ้อย ู ่น ิ ่ ง ท ำาให ้สามารถเผาก ้อนมะเร ็ง
ได้อย่างตรงตำาแหน่ง ส่งผลให้โอกาสในการหายขาดมีมากขึ้น 
ลดจำานวนการแทงเข็มซ้ำา และทำาให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวด
น้อยลง

นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยนำาทาง
และเพิ่มความแม่นยำาในการเผาทำาลาย
มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น
PIN GAD : PINKLAO GUIDING
ASSISTED DEVICE
โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กองทัพเรือ

87 รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562



โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กองทัพเรือ

สถานการณ์ของโรค
 โรคมะเร็งตับเป็นปัญห�ส�ธ�รณสุขที่มีคว�มสำ�คัญในประเทศไทยและ
ระดับโลก โดยข้อมูลขององค์ก�รอน�มัยโลก และ International Agency 
for Research on Cancer แสดงให้เห็นว่�ในเพศช�ย พบมะเร็งตับสูงเป็น
อันดับ 5 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด มีอุบัติก�รณ์ 1 ต่อ 523,000 ร�ย ต่อปี และ
ในเพศหญิงพบได้ม�กเป็นอันดับ 7 ของผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด นอกจ�กน้ี ข้อมูลของ
กรมแพทย์ทห�รเรือ และ โรงพย�บ�ลสมเด็จพระปิ่นเกล้�ยังพบว่�มะเร็งตับ
เป็นมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 3 อันดับแรกของกำ�ลังพลทห�รและพลเรือนที่เข้�รับ
ก�รรักษ� จึงทำ�ให้ปัญห�เรื่องมะเร็งตับเป็นปัญห�ที่มีคว�มสำ�คัญม�ก 
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 ก�รรักษ�ผู้ป่วยในโรคมะเร็งตับแบ่งเป็นระยะต่�ง ๆ ได้แก่ (1) ระยะเร่ิมต้น 
(Early stage) วิธีก�รรักษ�ด้วยก�รจ้ีทำ�ล�ยด้วยคล่ืนคว�มร้อน (Radiofrequency 
ablation)  และ (2) ระยะกล�ง (Intermediate stage) โดยวิธีก�รรักษ�ด้วยก�ร
ให้ย�เคมีบำ�บัดผ่�นท�งส�ยสวนหลอดเลือด (Transcatheter arterial 
chemoembolization) แต่โรงพย�บ�ลส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงรักษ�
ด้วยวิธีก�รผ่�ตัดแบบเดิมในก�รรักษ�มะเร็งตับระยะเริ่มต้น เนื่องจ�กวิธีก�ร
จ้ีทำ�ล�ยยังคงพบปัญห�และอุปสรรค ได้แก่ คว�มย�กในก�รเผ�ทำ�ล�ยก้อนมะเร็ง
ที่อยู่ในตำ�แหน่งที่ย�กแก่ก�รเข้�ถึง อุปกรณ์ที่ไม่เอื้ออำ�นวยในก�รปฏิบัติง�น 
รวมถึงยังคงมีคว�มเสี่ยงและปัญห�ข้�งเคียงจ�กก�รผ่�ตัดอยู่ โดยเฉพ�ะก�ร
ได้รับรังสีจ�กก�รรักษ�ทั้งแพทย์และผู้ป่วย ส่งผลต่อก�รห�ยข�ดและอัตร�ก�ร
รอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ 

อุปสรรคในการรักษา
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 จ�กอุปสรรคข้�งต้น หน่วยรังสีร่วมรักษ� รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้� จึงได้คิดค้น
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยนำ�ท�งและเพ่ิมคว�มแม่นยำ�ในก�รเผ�ทำ�ล�ยมะเร็งตับในระยะ
เร่ิมต้น หรือ “PIN GAD” ข้ึนม� เพ่ือแก้ไขปัญห�น้ี เม่ือก�รแทงมีคว�มแม่นยำ� มีอุปกรณ์
ช่วยจับยึดเข็มให้อยู่นิ่ง จะทำ�ให้ส�ม�รถเผ�ก้อนมะเร็งได้อย่�งตรงตำ�แหน่ง ทำ�ให้
โอก�สในก�รห�ยข�ดมีม�กข้ึน ลดจำ�นวนก�รแทงเข็มซ้ำ� ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับคว�มเจ็บปวด
น้อยลง ลดคว�มวิตกกังวลในก�รรักษ� และมีโอก�สห�ยข�ดสูง ทำ�ให้ปัญห�ผู้ป่วยมะเร็ง
ในประเทศไทยมีจำ�นวนลดลง 

นวัตกรรม PIN GAD
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 จ�กข้อมูลก�รรักษ�ผู้ป่วยท้ังหมด 30 คน ขน�ดมะเร็งตับไม่เกิน 5 cm โดยวิธีก�ร
เผ�ทำ�ล�ยด้วยคล่ืนคว�มร้อนโดยก�รใช้ “PIN GAD” (CT guided radiofrequency 
ablation ท่ีใช้ PIN GAD) เทียบกับผู้ป่วยท่ีม�ทำ�ก�รรักษ�ด้วยวิธีก�รเผ�ทำ�ล�ยด้วย
คล่ืนคว�มร้อนแบบด้ังเดิม (Conventional RFA)  พบว่� ก�รทำ�หัตถก�รก�รเผ�ทำ�ล�ย
มะเร็งตับด้วยคล่ืนคว�มร้อน โดยก�รใช้อุปกรณ์จับยืดเข็มและเพ่ิมคว�มแม่นยำ� PIN GAD 
ส�ม�รถลดจำ�นวนคร้ังในก�รแทงเข็มท่ีตำ�แหน่งของก้อนมะเร็งได้จริง  นอกจ�กน้ันยังพบว่�
ก�รใช้อุปกรณ์ดังกล่�วยังส�ม�รถลดภ�วะแทรกซ้อนและลดเวล�ในก�รทำ�หัตถก�รลง  
และส�ม�รถลดปริม�ณรังสีท่ีผู้ป่วยและเจ้�หน้�ท่ีได้รับได้อีกด้วย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตร�ก�ร
รักษ�ห�ยข�ดเพ่ิมม�กข้ึน
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 อุปกรณ์ PIN GAD เป็นอุปกรณ์ที่ร�ค�ไม่สูงม�ก ถ้�เทียบกับอุปกรณ์ที่
มีข�ยอยู่ในท้องตล�ดที่เป็นลักษณะของแขนกลหุ่นยนต์ (Robotic assisted 
device or Robotic assisted for surgical navigated surgery) ซึ่ง
มีร�ค�สูงถึง 6,000,000 บ�ท และยังไม่มีข�ยในประเทศไทย และที่สำ�คัญ 
PIN GAD ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยได้ง่�ย ทำ�ให้ PIN GAD เป็นอุปกรณ์ท�งเลือก
สำ�หรับก�รรักษ�มะเร็ง นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถประยุกต์หลักก�รใช้ในก�รรักษ�
โรคอื่นได้อีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นก�รเพิ่มโอก�สให้แก่ผู้ป่วยในก�รเข้�ถึงบริก�ร
ก�รรักษ�ที่มีประสิทธิภ�พ 
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โอกาสในการต่อยอดการรักษา
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ดนตรีบำาบัดในการผ่าตัดสลายต้อกระจก
(Music Therapy)
โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ปัญหาภาวะการตาบอดจากต้อกระจกเป็นสาเหตุ
ตาบอดอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย 
ซึ่งสามารถแก้ไขได้  แต่การผ่าตัดสลายต้อกระจกในปัจจุบันมัก
พบว่า ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเรื่องการผ่าตัดที่ไม่ได้ใช้การดม
ยาสลบ เพราะต้องการให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวตลอดเวลาเพื่อตอบสนอง
ระหว่างการรักษา การใช้ดนตรีบำาบัดสามารถช่วยผ่อนคลาย
ความกังวลของผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงมีการดำาเนินการศึกษาวิจัย
การใช้ดนตรีบำาบัดสำาหรับลดความวิตกกังวลและความเจ็บปวด
ในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดการ
เกิดภาวะตาบอดจากต้อกระจกได้



โดย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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 ต้อกระจก เป็นภ�วะท่ีเลนส์ต�ขุ่นมัว 
ทำ�ให้กระทบก�รมองเห็น มีอ�ก�รมองเห็น
ไม่ชัดหรือต�มัว เป็นส�เหตุต�บอดอันดับหน่ึง
ของประช�กรทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย 
ต้อกระจกเกิดได้จ�กหล�ยส�เหตุ โดยส�เหตุ
ที่พบบ่อยที่สุดคือ ก�รเสื่อมของเลนส์ต�
ต�มอ�ยุ  ต้อกระจกนอกจ�กทำ�ให้เกิดภ�วะ
ต�บอดแล้ว ห�กปล่อยทิ้งไว้ อ�จทำ�ให้เกิด
ภ�วะแทรกซ้อนอื่น ๆ ได้อีก เช่น ต้อหิน
เป็นต้น ปัจจุบัน ก�รผ่�ตัดรักษ�ต้อกระจก
พัฒน�ไปกว่�ในอดีตเป็นอย่�งม�ก ก�รสล�ย
ต้อกระจกโดยใช้คลื่นอัลตร�ซ�ว์น เป็นวิธี
ที่ได้รับคว�มนิยมและแพร่หล�ย เนื่องจ�ก
รวดเร็ว มีประสิทธิภ�พ และช่วยให้ผู้ป่วย
ส�ม�รถกลับม�ใช้ชีวิตประจำ�วันได้โดยไม่ต้อง
รอน�น และไม่ต้องใช้ก�รดมย�สลบ

 ข้อจำ �กัดของก�รผ่ �ตัดสล�ย
ต้อกระจกในปัจจุบันที่พบบ่อยคือ ผู้ป่วย
มักมีคว�มวิตกกั งวลเรื่ อ งก�รผ่ �ตัด 
เนื่องจ�กก�รผ่�ตัดไม่ได้ใช้ก�รดมย�สลบ 
ผู ้ป่วยรู ้สึกตัวตลอดเวล� รับรู ้ มองเห็น
และได้ยินสิ่งต่�งๆที่ เกิดขึ้นในระหว่�ง
ผ่�ตัด ทำ�ให้ผู้ป่วยจำ�นวนหนึ่ง ไม่กล้�ที่จะ
ม�เข้�รับก�รรักษ�

ต้อกระจก
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 ในอดีต มีก�รศึกษ�ท่ีนำ�บทเพลงท่ีได้รับก�รเลือกจ�กผู้เช่ียวช�ญท�งด้�นดนตรี
บำ�บัดม�ใช้ในผู้ป่วยผ่�ตัดแบบไม่ค้�งคืนโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับย�นอนหลับ
ชนิดกิน (Midazolam) สรุปว่�ผู้ป่วยที่ได้รับฟังบทเพลงที่ได้คัดเลือกจ�กผู้เชี่ยวช�ญ
ท�งด้�นดนตรีบำ�บัดลดระดับคว�มวิตกกังวลขณะผ่�ตัดได้ม�กกว่�กลุ่มท่ีได้รับย�นอนหลับ
ชนิดกิน (Midazolam) อย่�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ แต่ยังไม่เคยมีก�รนำ�ดนตรีบำ�บัดม�ใช้
ในก�รผ่�ตัดท�งจักษุวิทย�เลย จึงมีก�รว�งแผนก�รประดิษฐ์อุปกรณ์ โดยก�รเส�ะแสวง
ห�นักประพันธ์ดนตรีท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญ โดยแพทย์ผู้ประพันธ์เพลงช�วเยอรมันได้ประพันธ์
เพลงทั้งหมด 4 บทเพลงโดยใช้จังหวะบีทอยู่ที ่ 80-100 bpm เปิดด้วยคว�มดัง
80-100 เดซิเบลซ่ึงเป็นไปต�มม�ตรฐ�น American Music Therapy โดยเปิดก่อน
ทำ�ก�รรักษ� 15 น�ที ระหว่�งก�รผ่�ตัดและหลังจ�กก�รผ่�ตัด ผลก�รรักษ�ของท�งศูนย์ฯ
ส�ม�รถรักษ�ผู้ป่วยได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 คนต่อวัน 200-300 คนต่อเดือน และรักษ�
ผู้ป่วยต้ังแต่เปิดศูนย์ม�แล้วกว่� 3,000 คน
  นอกจ�กน้ี จ�กติดต�มโดยสอบถ�มผู้ป่วยด้วยแบบประเมินคว�มวิตกกังวลของ
สปิลเบอร์เกอร์ State-Trait Anxiety Inventory (STAI) ซึ่งเป็นแบบประเมิน
คว�มวิตกกังวลด้วยตัวเองท่ีใช้กันอย่�งแพร่หล�ย และ Pain score โดยใช้ Numerical 
rating scale (NRS) เพ่ือประเมินคว�มเจ็บปวด ท้ังก่อนและหลังทำ�ต้อกระจก พบว่�
ช่วยคล�ยคว�มกังวลให้แก่ผู้ป่วยระหว่�งทำ�ก�รผ่�ตัดได้เป็นอย่�งดี

กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมดนตรีบำาบัดในการผ่าตัดสลายต้อกระจก



กว่าจะมาเป็นนวัตกรรมดนตรีบำาบัดในการผ่าตัดสลายต้อกระจก
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แผนการพัฒนาในอนาคต
 ทีมแพทย์ฯ เห็นว่�ก�รใช้ดนตรีบำ�บัด เป็นผลง�นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ส�ม�รถ
นำ�ม�ใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงก�รจักษุวิทย�ท้ังในระดับช�ติและ
น�น�ช�ติ ยังได้มีก�รว�งแผนต่อยอดผลง�นดังกล่�วจะถูกนำ�ไปขย�ยผลประยุกต์ใช้กับ
ส�ข�วิช�อ่ืน ๆ ได้ต่อไปในอน�คต

 ผลง�นประดิษฐ์ “ดนตรีบำ�บัดสำ�หรับลดคว�มวิตกกังวลและคว�มเจ็บปวด
ในก�รผ่�ตัดผู้ป่วยต้อกระจก (Uniquely selected music for reduction of 
anxiety and pain in patient undergoing cataract surgery)” ได้รับก�รคัดเลือก 
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้�ร่วมประกวดในง�นแสดงนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ระดับ
น�น�ช�ติ กรุงเจนีว� ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (46th International Exhibition of 
Inventions Geneva) และ ได้รับร�งวัลเหรียญทองพร้อมใบประก�ศนียบัตรซึ่ง
ถือเป็นเกียรติแก่ผู้ประดิษฐ์ และประเทศไทยเป็นอย่�งม�กและก่อให้เกิดประโยชน์
อย่�งม�กแก่วงก�รจักษุวิทย�ท้ังในระดับช�ติและน�น�ช�ติอีกด้วย



 ไฟฟ้า เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน
ของทุก ๆ คนในโลกยุคนี ้ หากระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องขึ ้น
ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุน้ี สายงาน
การไฟฟ้าภาค 1 ซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีภาคเหนือ จึงมีแนวคิดท่ีจะ
บูรณาการงานบำารุงรักษาเชิงป้องกันในระบบไฟฟ้า ด้วยการ
นำานวัตกรรม Integration of Maintenance Innovation 
(IMI) มาช่วยในการวิเคราะห์แยกแยะปัญหา เพื่อชี้เป้าหมายที่
ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา ลดกระบวนการทำางานบางขั้นตอน 
โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ตัดสินใจ
แทนคนได้ในรูปแบบ Health Index Feeder นวัตกรรมนี้
มีประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล รวมถึงกำาหนดแผนงาน
ด้านการบำารุงรักษาในอนาคต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำางานบำารุงรักษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการ
ตอบสนองทิศทางขององค์กรสู่การเป็น Digital Utility ตาม
นโยบายรัฐบาล THAILAND 4.0 ด้วยการผลักดันนวัตกรรม
เข้าสู่กระบวนงานประจำา นำานวัตกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ 
กำาหนดปัญหา และควบคุมการดำาเนินการบำารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Integration of Maintenance
Innovation (IMI)
โดย สายงานการไฟฟ้าภาค 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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โดย สายงานการไฟฟ้าภาค 1
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ... ปัญหาใหญ่ของทุกภาคส่วน
 ปัญห�ไฟฟ้�ขัดข้อง ไฟฟ้�ดับ ไฟฟ้�ตก ไม่ว่�จะเกิดข้ึนในช่วงเวล�ใดก็ต�ม
ย่อมต้องมีประช�ชนท่ีได้รับคว�มเดือดร้อนเสมอ เพร�ะไฟฟ้�เปรียบเสมือนเป็น
ปัจจัยสำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รดำ�เนินชีวิตของทุก ๆ  คน ทั้งนี้ ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 
(กฟภ.) ต้องให้บริก�รแก่ประช�ชนจำ�นวนประม�ณ 20 ล้�นคนของประเทศ
โดยให้บริก�รจำ�หน่�ยพลังง�นของก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง
ปัญห�ไฟฟ้�ดับจะส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของประช�ชนที่เป็น
ลูกค้�จำ�นวนประม�ณ 20 ล้�นคน และคว�มเสียห�ยต่อกระบวนก�รผลิต
ในภ�คอุตส�หกรรม นอกจ�กน้ี ส�ยง�นก�รไฟฟ้�ภ�ค 1 ดำ�เนินก�รสำ�รวจข้อคิดเห็น
ของผู้ใช้บริก�รพบว่� ในปี 2560 จำ�นวนของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับส�เหตุ
ด้�นคุณภ�พไฟฟ้�และด้�นบริก�รมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนจ�กปีก่อน ด้วยเหตุน้ีจึงเป็น
มูลเหตุจูงใจท่ีทำ�ให้ส�ยง�นก�รไฟฟ้�ภ�ค 1 รับผิดชอบพ้ืนท่ีภ�คเหนือ มีแนวคิด
ที่จะบูรณ�ก�รง�นบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกันในระบบไฟฟ้� ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ
ก�รแก้ไขปัญห�ไฟฟ้�ดับ ด้วยก�รนำ�นวัตกรรม Integration of Maintenance 
Innovation (IMI) ม�ช่วยในก�รวิเคร�ะห์แยกแยะปัญห� เพื่อชี้เป้�หม�ยที่
ชัดเจนในก�รแก้ไขปัญห� ลดกระบวนก�รทำ�ง�นบ�งขั้นตอน โดยใช้เทคโนโลยี 
Machine Learning ม�วิเคร�ะห์ตัดสินใจแทนคนได้ในรูปแบบ Health Index 
Feeder นั่นเอง 
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 นวัตกรรม Integration of Maintenance Innovation (IMI) เป็นนวัตกรรม
ที่ส�ม�รถแยกแยะปัญห� วิเคร�ะห์ เปรียบเทียบ ประเมินประสิทธิภ�พก�รบำ�รุงรักษ�
แสดงผลต่�งๆ ในรูปแบบของ Dashboard เป็นก�รพัฒน�คุณภ�พไฟฟ้�ให้มีคว�ม
น่�เชื่อถือ โดยพัฒน�ง�นบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�เชิงป้องกันให้มีประสิทธิภ�พ ลดปัญห�
ไฟฟ้�ขัดข้องอย่�งจริงจัง เพ่ือยกระดับคุณภ�พของระบบไฟฟ้� โครงก�รน้ีเป็นก�รพัฒน�
และจัดทำ� Platform Process Innovation ของง�นด้�น Preventive ขึ้น เพื่อดึง 
DATA จ�ก Application Partners ต่�ง ๆ ได้แก่ 

• APSA เป็น Application บน Smart Phone ท่ีใช้ในก�รค้นห�จุดผิดปกติของ
ระบบไฟฟ้�ด้วยส�ยต�  

• E-Counter โปรแกรมใช้บันทึกจำ�นวนคร้ังของก�รทำ�ง�นอุปกรณ์ป้องกัน 
• SA Record โปรแกรมบันทึกประวัติก�รซ่อมบำ�รุงของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้� 
• MARIS โปรแกรม Check List ช่วยในก�รตรวจสอบและบันทึกสถ�นะของ

อุปกรณ์ 
• MARS Monitoring System for SCADA ระบบตรวจสอบและแก้ไขปัญห�

ก�ร Offline ของอุปกรณ์ FRTU สำ�หรับอุปกรณ์ส่ังก�รระยะไกลในระบบ SCADA 
• FHM เป็น Application ท่ีใช้ฐ�นข้อมูลของนวัตกรรมจ�ก 5 โปรแกรมใช้ AI ม�

ช่วยคำ�นวณแสดงค่�ดัชนีสุขภ�พของ Feeder (Health Index) 
• Head Hunter ใช้ Unsupervisory Machine Learning เพ่ือระบุอุปกรณ์

ส่ือส�รท่ีต้องแก้ไขจำ�เป็นเร่งด่วนในก�รติดต้ัง 
 นอกจ�กนี้ยังทำ�ง�นร่วมกับ Software หลักขององค์กร (SAP, OMS, GIS
และ SCADA) ซ่ึงเม่ือนำ�ข้อมูลของทุกโปรแกรมม� Integration รวมกันเป็น Platform 
Process Innovation จะแสดงผลให้เห็นถึงผลเชิงวิเคร�ะห์ท่ีส�ม�รถช้ีจุดของปัญห�
ของไฟฟ้�ในรูปแบบของ Health Index ของระบบไฟฟ้�แต่ละ Feeder เพ่ือนำ�ไปสู่ก�ร
ดำ�เนินก�รป้องกันและแก้ไขก่อนก�รเกิด Breakdown ในระบบไฟฟ้� พร้อมท้ังส�ม�รถ
ประเมินก�รตรวจสอบเชิงป้องกัน ควบคุม Human Error ทำ�ให้ส�ม�รถประเมินผลก�ร
ปฏิบัติง�นในทุกข้ันตอนให้เกิดประสิทธิภ�พและประสิทธิผลสูงสุด

Integration of Maintenance Innovation (IMI)
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 นวัตกรรม IMI น้ี เป็นมิติใหม่ในก�ร
เป็นระบบรวบรวมและวิเคร�ะห์ข ้อมูล 
เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�ม ประเมินผล
รวมถึงกำ�หนดแผนง�นด้�นก�รบำ�รุง
รักษ�ในอน�คต รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�ง�นบำ�รุงรักษ�และพัฒน�ศักยภ�พ
ของบุคล�กรในก�รตอบสนองทิศท�ง
ขององค์กรสู่ก�รเป็น Digital Utility 
ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล THAILAND 4.0 
ด้วยก�รผลักดันนวัตกรรมเข้�สู่กระบวนง�น
ประจำ� นำ�นวัตกรรมม�ช่วยในก�รวิเคร�ะห์ 
กำ�หนดปัญห� และควบคุมก�รดำ�เนินก�ร
บำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
นอกจ�กนี้ ยังมี Web Service (API 
Free Service) เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ข้อมูล
ไปพัฒน�ต่อยอดท�งคว�มคิดให้เกิด
คว�มยั่งยืนในก�รพัฒน�นวัตกรรมด้�น
ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบไฟฟ้�ของ กฟภ.
ในอน�คต ตลอดจนเมื่อนำ�นวัตกรรมนี้
ม�ใช้ง�นจริงส่งผลให้ในปี 2561 ค่�ดัชนี
จำ�นวนครั้งไฟฟ้�ดับต่อร�ยปีมีค่�ลดลง
เหลือ 3.78 ครั้ง/ร�ย/ปี และค่�ดัชนี
ระยะเวล�ไฟฟ้�ดับต่อร�ยปีที่ลดลงเช่น
กันเหลือ 87.11 น�ที/ร�ย/ปี รวมทั้งลด
ต้นทุนก�รดำ�เนินง�นขององค์กร รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 6,304,441.60 บ�ท

 โดยสรุปแล้วจะเห็นได้อย่�งชัดเจน
ว ่ �  นว ั ตกรรม In tegrat ion  o f
Maintenance Innovation (IMI) นี้
เป็นมิติใหม่ของก�รให้บริก�รของส�ยง�น
ก�รไฟฟ้�ภ�ค 1 ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 
ที่ดำ�เนินก�รพัฒน�ระบบติดต�มและ
ประเมินประสิทธิภ�พก�รบำ�รุงรักษ�
ระบบไฟฟ้� พัฒน�ง�นบำ�รุงรักษ�ระบบ
ไฟฟ้�เชิงป้องกันให้มีประสิทธิภ�พลดปัญห�
ไฟฟ้�ขัดข้องอย่�งจริงจัง เป็นก�รพัฒน�
คุณภ�พไฟฟ้�ให้มีคว�มน่�เชื่อถือยิ่งขึ้น 
เพื ่อยกระดับคุณภ�พของระบบไฟฟ้� 
และยกระดับให้ประช�ชนได้รับบริก�ร
ด้�นไฟฟ้�ที่ดีที่สุดอีกด้วย

ประโยชน์ของนวัตกรรม IMI
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ระบบการบริหารยาชนิดรับประทาน
แบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล
ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ
โดย โรงพยาบาลรามัน
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม
ขณะนอนโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาล
รามัน จังหวัดยะลา เป็นการปรับระบบยาในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ทั้งระบบ จากเดิมที่พยาบาลเป็นผู้จัดยา เป็นการให้ผู้ป่วยและญาติได้
เรียนรู้การจัดยาด้วยตนเอง ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย
แม้จะไม่สามารถอ่านฉลากยาภาษาไทยได้ เช่น การใช้ตราปั้มช่วยอ่าน
ฉลากยา กล่องยา วิดีโอสอนการใช้ยา 2 ภาษา เป็นต้น ร่วมกับการปรับวิธี
การทำางานของเจ้าหน้าที่ โดยเภสัชกรจะสอนวิธีการจัดยาให้กับผู้ป่วย 
จากนั้นเมื่อถึงเวลารับประทานยา ผู้ป่วยจะต้องจัดยาเองภายใต้การ
ตรวจสอบจากพยาบาล หากยังจัดไม่ถูกต้อง เภสัชกรจะมาสอนอีกครั้ง
จนกว่าจะจัดยาเองได้ เพื่อให้สามารถจัดยารับประทานได้อย่างถูกต้อง
เมื่อต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล ผลจาก
โครงการนี้พบว่าสามารถลดจำานวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ลงได้ ผู้ป่วย
ให้ความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลา
การจัดยาของห้องยาลงได้ รวมท้ังลดมูลค่ายาสูญเปล่าได้ด้วย ผลงานน้ี
นอกจากจะใช้ในโรงพยาบาลรามันแล้วยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้
ยังโรงพยาบาลอื่นได้ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจทั้งกับผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ท่ีได้เอาใจใส่เร่ืองการกินยาของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 
ทำาให้ผู้ป่วยรู้ว่าตนเองมีคุณค่าที่สามารถดูแลตนเองได้



โดย โรงพยาบาลรามัน
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 อำ�เภอร�มัน จังหวัดยะล� มี
ประช�กร ท้ังหมด 91,969 ร�ย ส่วนใหญ่
นับถือศ�สน�อิสล�มร้อยละ 96.68 และ
ศ�สน�พุทธร้อยละ 3.22 สถ�นบริก�ร
สุขภ�พในอำ�เภอ ประกอบด้วย รพ.สต. 
16 แห่ง และโรงพย�บ�ลชุมชนขน�ด 60 เตียง
1 แห่ง คือ โรงพย�บ�ลร�มัน ให้บริก�ร
ผู้ป่วยนอกเฉล่ีย 589 ร�ยต่อวัน ผู้ป่วยใน
เฉลี่ย 96 ร�ยต่อวัน โดยผู้ป่วยที่ทำ�ก�ร
รักษ�แบบผู้ป่วยในร้อยละ 50 เป็นผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่ต้องรับประท�นย�หล�ยชนิด
อย่�งต่อเนื่องและเป็นผู้ป่วยสูงอ�ยุที่
มีอ�ยุเฉลี่ย 60 ปี อีกทั้งยังไม่ส�ม�รถ
พูดหรืออ่�น และเข้�ใจภ�ษ�ไทยได้ถึง
ร้อยละ 90 รวมถึงไม่ส�ม�รถอ่�นภ�ษ�
มล�ยู (ภ�ษ�เขียน) ได้เช่นกัน ดังน้ันบุคล�กร
หรือผู้ให้บริก�รจึงจำ�เป็นต้องใช้ภ�ษ�
ท้องถิ่น คือ ภ�ษ�ย�วี (ภ�ษ�พูด) ในก�ร
สื่อส�รเท่�นั้น 
 อน่ึง ก�รบริห�รย�ชนิดรับประท�น
ขณะนอนโรงพย�บ�ลแบบดั้งเดิม 8 คือ 
พย�บ�ลเป็นผู้ส่งมอบย�แก่ผู ้ป่วยเมื่อ
ถึงเวล�บริห�รย� ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ทร�บ
ข้อมูลเกี่ยวกับย� จึงข�ดคว�มรู้เกี่ยวกับ

ย�ของตนเอง และยังพบว่�คว�มร่วมมือ
ในก�รใช้ย�ของผู้ป่วยค่อนข้�งต่ำ�เฉล่ียเพียง
ร้อยละ 48 เท่�นั้น ซึ ่งอ�จจะส่งผลให้
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ส�ม�รถควบคุมภ�วะ
ของโรคได้ นอกจ�กน้ี ก�รแก้ปัญห�ก�ร
รับประท�นย�ไม่ถูกต้องของผู้ป่วยเมื่อ
ออกเยี่ยมบ้�นยังทำ�ได้อย่�งจำ�กัด
 ดังนั้นในก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคว�มร่วมมือ
ในก�รใช้ย� (compliance) ของผู้ป่วย
โรคเร้ือรังหลังจำ�หน่�ยออกจ�กโรงพย�บ�ล
ให้ม�กกว่�ร้อยละ 80 โดยก�รกำ�หนด
ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จคือ มีระบบก�ร
เตรียมคว�มพร้อมในก�รรับประท�นย�
ของผู้ป่วยในขณะนอนโรงพย�บ�ลอย่�งน้อย
1 ระบบ ผู้ป่วยมีคว�มรู้คว�มเข้�ในก�ร
รับประท�นย�ก่อนจำ�หน่�ยกลับบ้�น
ม�กกว่�ร้อยละ 80 ผู ้ป ่วยหรือญ�ติ
ผู้ดูแลได้รับก�รให้คว�มรู้เกี ่ยวกับก�ร
ใช ้ย�ชน ิดร ับประท�นในขณะนอน
โรงพย�บ�ลโดยเภสัชกรได้ร้อยละ 100
และมีเครื่องมือช่วยในก�รรับประท�นย�
อย่�งน้อย 1 นวัตกรรม
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 โรงพย�บ�ลร�มันได้มีเปลี่ยนแปลงระบบก�รบริห�รย�ชนิดรับประท�นขณะนอน
โรงพย�บ�ล จ�กรูปแบบเดิมที่พย�บ�ลเป็นผู้จัดย�ให้กับผู้ป่วยต�มมื้อก�รรับประท�นย�
ม�เป็นรูปแบบของก�รจัดย�ด้วยตนเองโดยผู้ป่วยหรือญ�ติผู ้ดูแล ซึ ่งมีทีมสหวิช�ชีพ
เป็นผู้ดูแลในก�รหยิบย�ของผู้ป่วยในแต่ละมื้อ รวมทั้งเปลี่ยนระบบก�รจัดย�จ�กแบบเดิม
ที่มีก�รจัดเป็นมื้อ ๆ แยกเป็น ก่อนอ�ห�รเช้�/เที่ยง/เย็น หลังอ�ห�รเช้�/เที่ยง/เย็น และ
ก่อนนอนทุกวัน ซึ่งย�จะถูกเก็บไว้ที่พย�บ�ล เป็นระบบใหม่ คือ มีก�รจัดย�ให้กับผู้ป่วย
เสมือนผู้ป่วยอยู่ที่บ้�น โดยจัดทำ�อุปกรณ์สำ�หรับใส่ย�ที่มีก�รแยกสีต�มเพศของผู้ป่วย
และลักษณะของโรค (โรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ) และมีก�รใช้สัญลักษณ์บอกคว�มหม�ย
บนซองย� บอกทั้งปริม�ณที่ผู้ป่วยต้องรับประท�นและเวล�ที่ต้องรับประท�น (เช้� กล�งวัน
เย็น หรือก่อนนอน/ก่อนอ�ห�รหรือหลังอ�ห�ร)
 นอกจ�กนี ้ เภสัชกรมีก�รให้บริก�รรูปแบบใหม่ที ่จะให้คว�มรู ้เกี ่ยวกับชื ่อย�
ข้อบ่งใช้ของย� จำ�นวนที่ต้องรับประท�นต่อครั้ง คว�มถี่ต่อวัน คว�มสัมพันธ์กับมื้ออ�ห�ร
และอ�ก�รข้�งเคียง แก่ผู้ป่วยและญ�ติให้มีคว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ ตลอดจนประช�สัมพันธ์
เสียงประก�ศเกี่ยวกับก�รจัดย�ด้วยตนเองเมื่อถึงเวล�รับประท�นย�ในแต่ละมื้อ เพื่อ
ประก�ศแจ้งเตือนผู้ป่วยว่�ถึงเวล�ก�รรับประท�นย� ให้ผู้ป่วยท่ีมีย�ต้องรับประท�นในม้ือน้ัน ๆ
เตรียมย�ในกล่องที่อยู่ที่เตียงผู้ป่วยไว้ โดยพย�บ�ลจะม�ตรวจสอบก�รหยิบย�โดยให้ผู้ป่วย
หรือผู้ดูแลหยิบด้วยตนเอง แล้วห้�มให้ผู ้ป่วยหยิบย�
รับประท�นเองก่อนท่ีพย�บ�ลจะไปตรวจสอบ เม่ือผู้ป่วย
หรือญ�ติผู้ดูแลหยิบย�ถูกต้องทุกตัว พย�บ�ลจึงอนุญ�ต
ให้ผ ู ้ร ับประท�นได้ ห�กมีก�รหยิบย�ผิด พย�บ�ล
จะทำ�ก�รบอกสิ่งที่ถูกต้อง และประส�นเภสัชกรให้มีก�ร
ก�รรับประท�นย�ในผู้ป่วยร�ยดังกล่�วเพิ่มเติมเป็น
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ไปเรื่อย ๆ จนกว่�ผู้ป่วยจะหยิบย�ได้
ถูกต้อง

ระบบการบริหารยารูปแบบใหม่
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 จ�กผลก�รดำ�เนินโครงก�รพบว่�
ผู้ป่วยมีคว�มรู้คว�มเข้�ในก�รรับประท�น
ย�ก่อนจำ�หน่�ยกลับบ้�นเพิ่มขึ้นจ�ก
ร้อยละ 45 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 80.3 
และ 84.6 ในปี 2560 2561 ต�มลำ�ดับ 
โดยผู ้ป ่วยหรือญ�ติผู ้ด ูแลได้ร ับก�ร
ให้คว�มรู้เก่ียวกับก�รใช้ย�ชนิดรับประท�น
ในขณะนอนโรงพย�บ�ลโดยเภสัชกร
จ�กร้อยละ 10 ในปี 2559 เป็นร้อยละ
100 และ 100 ในปี 2560, 2561
ต�มลำ�ดับ เช่นเดียวกัน นอกจ�กน้ียังพบว่�
มีเครื่องมือที่ช่วยในก�รจัดย�คือ ตร�ปั๊ม
ช่วยอ่�นฉล�กย� ฉล�กย�เสริมในผู้ป่วย
รับประท�นย�ว�ร์ฟ�ริน (warfarin) และ 
ซองย�ที่มีสัญลักษณ์ก�รรับประท�นย�
สำ�เร็จรูป จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของผลผลิต
แต่ละผลผลิตส่ งผลให้ผลลัพธ์ของ
โครงก�รคือ ผู้ป่วยมีคว�มร่วมมือในก�ร
ใช้ย� เพ่ิมข้ึนจ�กร้อยละ 48 ในปี 2559 
เป็น ร้อยละ 87.5 และ 92.8 ในปี 
2560 2561 ต�มลำ�ดับ และเนื่องจ�ก
ก�รสร้�งระบบก�รเตรียมคว�มพร้อม
ในก�รรับประท�นย�ของผู้ป่วยโรคเร้ือรัง
ในขณะนอนโรงพย�บ�ล จึงทำ�ให้ผู้ป่วย

มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รรับประท�นย�
ก่อนจำ�หน่�ยกลับบ้�นได้ ถ ึ ง ร ้ อยละ 
84.6 ส่งผลให้ผู ้ป ่วยมีคว�มร่วมมือ
ในก�รใช้ย� (compliance) เป็นร้อยละ
92.8 ในปี 2561 ซ ึ ่งจ�กเด ิมอยู ่ท ี ่
ร ้อยละ 48 ในป ี  2559 ตลอดจน
เกิดคว�มภ�คภูมิใจทั้งกับผู้ป่วยและ
บุคล�กรท�งก�รแพทย์ที ่ได้เอ�ใจใส่
เร่ืองก�รกินย�ของผู้ป่วยอย่�งใกล้ชิด 
ทำ�ให้ผู้ป่วยรู้ว่�ตนเองมีคุณค่�ที่ส�ม�รถ
ดูแลตนเองได้ นับเป็นก�รพัฒน�ก�ร
บริก�รท�งก�รแพทย์ที่ เ กิดผลลัพธ์
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่�งยิ่งทีเดียว

ผลการพัฒนาระบบบริหารยา



โรงพยาบาลในฝัน Smart Hospital
โดย โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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 จากโรงพยาบาลที่ขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการประชาชน ทำาให้ประชาชนท่ีเข้ารับบริการในโรงพยาบาล
มีจำานวนน้อยลง อัตราการครองเตียงไม่ถึง 100 % ส่งผลให้
โรงพยาบาลเกิดภาวะหน้ีสินเป็นจำานวนมาก และยังส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในการเดินทางไปรักษาท่ีโรงพยาบาลนอกเขตบริการ
ทำาให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาและค่าเดินทางเป็นจำานวนมาก 
ด้วยแนวคิดของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นำาโดยผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลท่ีต้องการแก้ปัญหาให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและเรียกศรัทธาจาก
ประชาชนกลับคืนมาน้ัน โดยการระดมทุนร่วมกับชุมชน เพ่ือทำาการ
ปรับปรุง พัฒนาโรงพยาบาลด้วยการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับการ
คิดนอกกรอบในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง
ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง โดยเน้นความสวยงาม สะอาด
โล่ง โปร่งสบาย ไม่แออัด อีกท้ังยังลดระยะเวลาการรอคอยในการ
รับบริการ เทียบเคียงโรงพยาบาลเอกชนและแตกต่างจากโรงพยาบาล
ชุมชนทั่วไป เพื่อให้ผู้มารับบริการพึงพอใจการให้บริการโดย
เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิของผู้รับบริการ ซ่ึงเป็นมากกว่าโรงพยาบาล
ในฝันที่พัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organize)
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 ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลมีแนวคิดในก�รเริ่ม
ระดมทุนจ�กประช�ชนในพื้นที่ องค์กรส่วนท้องถิ่น
ส่วนร�ชก�รในอำ�เภอด่�นมะข�มเต้ีย และผู้มีจิตศรัทธ�
ท่ัวไป ด้วยก�รทอดผ้�ป่�และวิธีก�รบอกต่อไปยังผู้มี
จิตศรัทธ� บริษัทห้�งร้�นต่�ง ๆ หลังจ�กนั้นเริ ่ม
ดำ�เนินก�รปรับภูมิทัศน์หน้�โรงพย�บ�ล เป็นอันดับแรก
ซึ ่งทำ�ให้ประช�ชนทร�บถึงก�รเปลี ่ยนแปลงของ

โรงพย�บ�ลท่ีเกิดข้ึน และเร่ิมมีคว�มศรัทธ�ม�ใช้บริก�รเพ่ิมม�กข้ึนและให้คว�มไว้ว�งใจ
และนำ�ระบบเทคโนโลยีม�พัฒน�ก�รให้บริก�รเพื่อยกระดับก�รให้บริก�รโรงพย�บ�ล
ชุมชนเทียบเท่�โรงพย�บ�ลเอกชน โดยพัฒน�ก�รบริก�รจ�กปรับปรุงองค์กรท้ังด้�นระบบ
ก�รให้บริก�ร อ�ค�รและอุปกรณ์ต่�ง ๆ  รวมทั้งเจ้�หน้�ที่ และปรับเปลี่ยนก�รบริห�ร
โรงพย�บ�ลในแนวใหม่ในรูปแบบของ Smart Hospital โดยก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ใน
ก�รให้บริก�ร เช่น ก�รรับคิวตรวจด้วยโปรแกรม IQUE ก�รนำ�ตู้ KIOSK ม�ช่วยในก�ร
ลงทะเบียนก�รตรวจรักษ�ด้วยตนเอง ก�รใช้บัตรประช�ชนสแกนท่ีเคร่ืองวัดคว�มดันโลหิต 
เป็นต้น รวมถึงยกเลิกก�รใช้เวชระเบียนผู้ป่วยนอกให้เป็น Paperless ปรับปรุงอ�ค�ร
และภูมิทัศน์ให้สวยง�ม และมีก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กรให้มีคว�มพร้อมด้�นเทคโนโลยี
และผลจ�กก�รพัฒน�ทำ�ให้ผู้รับบริก�รได้รับคว�มสะดวกสบ�ย มีคว�มพึงพอใจ ซ่ึงกระทรวง
ส�ธ�รณสุขจะได้นำ�ต้นแบบของโรงพย�บ�ลด่�นมะข�มเต้ียไปขย�ยผล กำ�หนดเป็นนโยบ�ย
และตัวช้ีวัด Digital transformation ของเขตสุขภ�พ รวมทั้งในอน�คตจะมีก�รพัฒน�
รูปแบบ Smart Hospital สู่ Digital Hospital ต่อไป โดยคว�มสำ�เร็จท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ี
เกิดจ�กผู้บริห�รกล้�เปล่ียนแปลง บุคล�กรให้คว�มร่วมมือ ทำ�ง�นเป็นทีม และมีคว�มสุข
กับง�นที่ทำ�

ขั้นตอนการดำาเนินการและการระดมทุน
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 ด ้วยโรงพย�บ�ลด่�นมะข�มเตี ้ยเป็น
โรงพย�บ�ล 30 เตียง มีพย�บ�ล 32 คน หลังก�รพัฒน�
โรงพย�บ�ลส�ม�รถเปิดรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง
และขย�ยอ�ค�รผู้ป่วยนอกเพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวก
กับผู้ม�รับบริก�ร ทำ�ให้บุคล�กรทั้งโรงพย�บ�ล
มีภ�ระง�นท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพ�ะภ�ระง�นของพย�บ�ล
ที่เพิ ่มขึ ้นอีกเท่�ตัว แต่ด้วยก�รบริห�รง�นของ
ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลทำ�ให้มีร�ยรับที่เพิ่มขึ้น 
มีก�รจ้�งพย�บ�ลประจำ�เพ่ิมข้ึนอีก 4 คนและสนับสนุน
ให้มีพย�บ�ล Part time เพ่ือเป็นก�รแบ่งเบ�ภ�ระ
ของพย�บ�ลในกะ ตลอดจนยังมีห้อง Fitness
พร้อมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้เจ้�หน้�ท่ีทุกคนใช้โดย
ไม่คิดค่�บริก�ร นอกจ�กน้ันยังปรับปรุงห้องทำ�ง�น
ของทุกหน่วยง�น เช่น ห้องพักพนักง�นขับรถ ห้องพัก
เจ้�หน้�ท่ีห้องจ่�ยกล�ง ห้องพักพย�บ�ล และห้องพัก
แพทย์ ให้มีคว�มน่�อยู่น่�ทำ�ง�นเพื่อให้ทำ�ง�น
อย่�งมีคว�มสุข มีโครงก�รอ�ห�รกล�งวันร�ค�ถูก
ม้ือละ 20 บ�ท (กับข้�ว 2 อย่�ง) สำ�หรับเจ้�หน้�ท่ี 
และยังสนับสนุนให้มีก�รอบรมพัฒน�คว�มรู้อย่�ง
ต่อเน่ือง ทำ�ให้เจ้�หน้�ท่ีทุกคนมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น
พฤติกรรมก�รบริก�รดีข้ึน จนเป็นองค์กรแห่งคว�มสุข 
(Happy Organize)

องค์กรแห่งความสุข
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 จ�กผลก�รดำ�เนินง�น ปี พ.ศ.2561 
ก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลโดยใช้แนวคิด
นอกกรอบม�พัฒน�โรงพย�บ�ลให้
สวยง�ม ท้ังส่ิงแวดล้อม อ�ค�รผู้ป่วยใน
และผู ้ป่วยนอก ซึ ่งโอ่โถงไม่แออัด
ผสมผส�นกับก�รใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ม�พัฒน�โรงพย�บ�ลทำ�ให้ระยะเวล�
ก�รรอคอยของผู้รับบริก�รลดน้อยลง
ผู้รับบริก�รไม่ต้องเดินท�งไกลไปรักษ�
ท่ีโรงพย�บ�ลนอกพ้ืนท่ีหรือโรงพย�บ�ล

เอกชนบุคล�กรทำ�ง�นได้สะดวกไม่ซ้ำ�ซ้อน บรรย�ก�ศก�รทำ�ง�นดีข้ึน ส่งผลให้พฤติกรรม
ก�รบริก�รดี  ในปีพ.ศ.2561 พบว่� ไม่มีข้อร้องเรียนเร่ืองพฤติกรรมบริก�ร ผู้รับบริก�รมี
คว�มพึงพอใจเพ่ิมม�กข้ึนอย่�งต่อเน่ือง และม�รับบริก�รม�กข้ึนต�มลำ�ดับ จะเห็นได้จ�ก
ยอดผู้ม�รับบริก�รผู้ป่วยนอก (เฉลี่ยต่อวัน) เพิ่มม�กขึ้นและอัตร�ครองเตียงที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 45 ส่งผลให้โรงพย�บ�ลมีร�ยรับเพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้มีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประช�ชน

แหล่งศึกษาเรียนรู้ เพื่อการขยายผล
 จ�กก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลต้ังแต่ เดือน กันย�ยน 2560 ถึงปัจจุบัน ด้วยแนวคิด
นอกกรอบและส�มรถแก้ไขปัญห�วิกฤติท�งก�รเงินตลอดจนได้นำ�เทคโนโลยีทีท่นัสมัย
ม�ใช้ ทำ�ให้โรงพย�บ�ลเป็นโรงพย�บ�ลในฝัน Smart Hospital สิ่งสำ�คัญที่ได้ คือ
ประช�ชนในพ้ืนท่ีมีคว�มพึงพอใจ ม�ใช้บริก�รม�กข้ึน บุคล�กรในโรงพย�บ�ลก็มีคว�มสุข
ทำ�ให้เป็นต้นแบบในก�รพัฒน� และเป็นท่ีศึกษ�ดูง�นของโรงพย�บ�ลในจังหวัดก�ญจนบุรี
และโรงพย�บ�ลอ่ืน ๆ ในกระทรวงส�ธ�รณสุข ตลอดจนส่ือต่�ง ๆ  ได้ให้คว�มสนใจนำ�ไป
เผยแพร่เพ่ือเป็นกำ�ลังใจและเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลต่อไป 



 โรคสมาธิสั้น เป็นภาวะบกพร่องในการทำาหน้าที่ของสมองที่
ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรม คือ ซนเกินไป ใจลอย รอคอย
ไม่ได้ โดยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก และมักเป็นต่อเนื่องไปจนถึง
วัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางจากพบเด็กสมาธิส้ันเข้ามารับบริการเพ่ิมข้ึน
โดยเด็กจะต้องได้รับการรักษากับจิตแพทย์เด็กในโรงพยาบาลยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์ของกรมสุขภาพจิตที่จะต้องรอคิวการการรักษานาน 
ประกอบกับแนวโน้มของเด็กที ่มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียน
เพิ่มมากขึ้นจากสภาพสังคมปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลจึงพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กที่สมาธิสั้นให้ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู 
และบุคลากรสาธารณสุข ให้ดูแลเด็กไปในทิศทางเดียวกัน และลด
การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดำาเนินการคัดกรองและค้นหา
เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นตั้งแต่ในโรงเรียน เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วย
เด็กสมาธิสั้นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการดูแลเด็กอย่าง
เป็นองค์รวม เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยใช้รูปแบบ Parent 
Management Training รวมท้ัง จัดต้ังคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นข้ึน 
โดยมีจิตแพทย์เด็กและพยาบาลจากโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เป็นพี่เลี้ยงและตรวจรักษาร่วมกัน ทำาให้จำานวนเด็กสมาธิสั้นที่ได้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลบางจากเพ่ิมข้ึน ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
เฉพาะทางได้ และในปี 2562 ผู้ป่วยสมาธิส้ันเข้าถึงการบริการร้อยละ 
48.07 (สูงกว่าของท้ังประเทศ) ตลอดจนเด็กท่ีเข้ารับการรักษา มีภาวะ
ขาดสมาธิ ซน หุนหันพันแล่น และด้ือต่อต้านท่ีลดลง และมีผลการเรียน
ที่ดีขึ้นอีกด้วย

การดูแลเด็กสมาธิสั้นในโรงพยาบาลบางจาก
โดย โรงพยาบาลบางจาก
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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โดย โรงพยาบาลบางจาก
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 โรคสม�ธิสั้น หรือ Attention-
deficit hyperactivity disorder (ADHD) 
เป็นภ�วะบกพร่องในก�รทำ�หน้�ท่ีของสมอง
ท่ีส่งผลให้เกิดคว�มผิดปกติท�งพฤติกรรม 
คือ พฤติกรรมเด็กท่ีซุกซนจนเกินไป มีอ�ก�ร
ใจลอยอยู ่เสมอ และไม่ส�ม�รถอดทน
ต่อก�รรอคอยได้ โรคสม�ธิสั้นนี้ส�ม�รถ
เริ่มแสดงอ�ก�รได้ตั้งแต่วัยเด็ก และมัก
เป็นต่อเน่ืองไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ จนอ�จส่งผล
ให้กล�ยเป็นผู้ติดย�เสพติดหรืออ�ชญ�กร
ได้ในอน�คต ซึ่งอุบัติก�รณ์ของโรคนี้อยู่ที่
ร้อยละ 3-5 ของประช�กรเด็กอ�ยุ 6-15 ปี
ทั ้งนี ้ห�กเด็กสม�ธิสั ้นได้ร ับก�รรักษ�
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จะส�ม�รถรักษ�จน
เด็กมีพัฒน�ก�รที่สมวัย ส�ม�รถควบคุม
ตนเองให้ใช้ชีวิตประจำ�วันได้ดี และเรียน
หนังสือในโรงเรียนได้ต�มปกติ
 โรงพย�บ�ลบ�งจ�กเป็นโรงพย�บ�ล
ขน�ด 60 เตียง ตั ้งอยู ่ที ่ตำ�บลบ�งจ�ก
อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 
รับผิดชอบประช�กรในพื้นที่ จำ �นวน 
103,022 คน ซึ ่งมีเด ็กอ�ยุ 6-14 ปี 
จำ�นวน 23,833 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13
ของประช�กรทั ้งหมด เนื ่องจ�กสภ�พ
ภูมิสังคมโดยรอบโรงพย�บ�ล ผู้ปกครอง
ที่อ�ศัยอยู่ในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ประกอบ
อ�ชีพรับจ้�งและพนักง�นบริษัท มีช่วงเวล�
ทำ�ง�นเป็นกะ ทำ�ให้ไม่มีเวล�ดูแลบุตรหล�น
ของตนได้โดยตรง ประกอบกับแนวโน้ม
ของเด็กท่ีมีปัญห�พฤติกรรมและก�รเรียน
ในลักษณะนี้มีจำ�นวนเพิ่มม�กขึ้นอันเนื่อง

ม�จ�กสภ�พสังคมในปัจจุบัน ท�งโรงพย�บ�ล
บ�งจ�กจึงพบเด็กที ่มีปัญห�สม�ธิสั ้น
เข้�รับก�รรักษ�เพ่ิมม�กข้ึนจ�ก 399 คร้ัง 
ในปี 2558 เป็น 816 ครั้ง ในปี 2561 ซึ่ง
โรคนี้จะต้องได้รับก�รรักษ�กับจิตแพทย์
เด็กของโรงพย�บ�ลในสังกัดกรมสุขภ�พจิต 
คือ โรงพย�บ�ลยุวประส�ทไวทโยปถัมภ์ 
กุม�รแพทย์ของโรงพย�บ�ลบ�งจ�ก
ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รรักษ�ได้ จำ�เป็นต้องส่งต่อ
ผู้ป่วยเด็กไปยังโรงพย�บ�ลยุวประส�ท
ไวทโยปถัมภ์ ทำ�ให้เด็กจะต้องรอคิวเพื่อ
รับก�รตรวจวินิจฉัยและรักษ�โรคเป็น
เวล�น�นประม�ณ 6 เดือน เด็กกลุ ่มนี ้
จึงได้รับก�รรักษ�ที่ล่�ช้�และไม่เป็นผลดี
ต่อพัฒน�ก�รด้�นก�รเรียนรู้และก�ร
ดำ�รงชีวิตประจำ�วันของเด็กที่จะต้องมี
พัฒน�ก�รสมวัยในทุก ๆ ด้�น รวมทั้ง
โรงพย�บ�ลบ�งจ�กจะต้องใช้งบประม�ณ
ในก�รส่งตัวผู้ป่วยเป็นจำ�นวนม�กอีกด้วย
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 ด้วยเหตุผลดังกล่�วข้�งต้น โรงพย�บ�ลบ�งจ�กจึงได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญท่ีจะ
พัฒน�ระบบก�รดูแลเด็กท่ีสม�ธิส้ันให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญห�พฤติกรรมและ
ก�รเรียนอันเป็นผลม�จ�กโรคสม�ธิส้ันได้รับก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�อย่�งรวดเร็ว 
พัฒน�แนวท�งก�รดูแลเด็กกลุ่มนี้ โดยมุ่งเน้นก�รประส�นคว�มร่วมมือระหว่�ง
ผู้ปกครอง ครู และบุคล�กรส�ธ�รณสุข ให้ดูแลเด็กไปในทิศท�งเดียวกัน และลดก�ร
ส่งต่อเด็กไปยังโรงพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง ซึ่งดำ�เนินก�รในกระบวนก�รต่�ง ๆ ดังนี้ 
 1. ดำ�เนินก�รเชิงรุกร่วมกับโรงเรียนในเครือข่�ยรับผิดชอบของโรงพย�บ�ล
ในก�รประส�นง�นและร่วมตรวจคัดกรองและค้นห�เด็กที่มีปัญห�พฤติกรรมและ
ก�รเรียนกับครูในโรงเรียน โดยใช้แบบประเมิน SNAP–IV มีเด็กนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษ�ปีที่ 1 ที่มีอ�ยุ 6 ปี เป็นกลุ่มเป้�หม�ยหลัก
 2. เพิ่มศักยภ�พก�รดูแลผู้ป่วยเด็กสม�ธิสั้นโดยทีมสหส�ข�วิช�ชีพ เพื่อ
ให้เกิดก�รดูแลเด็กอย่�งเป็นองค์รวม โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เน้นก�รสร้�งเสริม
พลังแก่เด็ก โดยใช้รูปแบบ Parent Management Training 
 3. ดำ�เนินก�รพัฒน�คว�มรู้ ให้กับเครือข่�ยเจ้�หน้�ท่ีโรงพย�บ�ลส่งเสริม
สุขภ�พตำ�บล ครู และผู้ปกครอง ให้มีคว�มเข้�ใจต่อโรคสม�ธิส้ันดีย่ิงข้ึน และส�ม�รถ
ดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้มีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น 
 4. จัดทำ�แผนผังแนวท�งก�รดูแลเด็กสม�ธิสั้นอย่�งครบวงจร เพื่อใช้ใน
ก�รรักษ�เด็กสม�ธิสั้นในพื้นที่
 5. จัดตั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่โรงพย�บ�ลบ�งจ�ก ตั้งแต่ปี 2558
โดยมีจิตแพทย์เด็กและพย�บ�ลจ�กโรงพย�บ�ลยุวประส�ทไวทโยปถัมภ์เป็น
พี่เลี้ยง และดำ�เนินก�รตรวจรักษ�ร่วมกันกับกุม�รแพทย์

การดูแลเด็กสมาธิสั้นของโรงพยาบาลบางจาก
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 ทั้งนี้ พบว่� จำ�นวนเด็กสม�ธิสั้นที่ได้รับก�รรักษ�เพิ่มขึ้นจ�ก 381 คน
(ปี 2558) เป็น 715 คน (ปี 2562) ลดก�รส่งต่อไปยังโรงพย�บ�ลยุวประส�ท
ไวทโยปถัมภ์จ�ก 118 คน (ปี 2558) เหลือเพียง 6 คน (ปี 2562) อีกทั้งในปี
2562 ผู้ป่วยสม�ธิสั้นเข้�ถึงก�รบริก�รร้อยละ 48.07 (สูงกว่�ก�รเข้�ถึง
ก�รบริก�รของทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ที่ประม�ณร้อยละ 15) ลดระยะเวล�รอคอย 
จ�ก 180 วัน เหลือเพียงไม่เกิน 14 วัน ลดร�ยจ่�ยในปี 2562 ที่ต้องต�มจ่�ย
เนื่องจ�กก�รส่งตัวไปรักษ�ต่อจำ�นวน 536,250 บ�ท ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ 96.2 ตลอดจนเด็กที่เข้�รับก�รรักษ�เป็นเวล� 1 ปี มีภ�วะ
ข�ดสม�ธิ ซน หุนหันพันแล่น และดื้อต่อต้�นที่ลดลง และมีผลก�รเรียนที่ดีขึ้น
ซึ่งเด็กสม�ธิสั้นที่ได้รับก�รรักษ�ส�ม�รถเรียนในระบบก�รศึกษ�ได้ดีขึ้น 
จำ�นวน 76 คน จ�กกลุ่มเป้�หม�ยผู้ป่วยโรคสม�ธิสั้นค�ดประม�ณจ�กคว�มชุก
1,287 คน ในพื้นที่ และที่สำ�คัญยังช่วยเพิ่มโอก�สครอบครัวที่มีร�ยได้น้อย
ส�ม�รถเข้�ถึงก�รรักษ�ได้ม�กขึ้น ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งสังคมในด้�นก�ร
ส�ธ�รณสุขลงได้ด้วย
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 การสูญเสียดวงตาโดยถาวรไม่เพียงแค่การสูญเสีย
การมองเห็นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์และความรู้สึก
ของผู้ป่วยด้วย โดยเฉพาะภาพลักษณ์ภายนอก ส่งผลให้มีปัญหา
ในการเข้าสังคมและใช้ชีวิตประจำาวัน ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีตาปลอม
แบบสำาเร็จรูป แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของคนไข้ได้ทั้งหมด
เนื่องจากเป็นตาปลอมสำาเร็จรูปอาจใส่แล้วไม่พอดีกับร่องตา
ของผู้ป่วยและลักษณะสีท่ีไม่ใกล้เคียงในแต่ละบุคคล  ประเทศไทย
มีสถานที่ทำาตาปลอมเฉพาะบุคคลเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่มัก
ไม่ใช่การผลิตโดยจักษุแพทย์ ประกอบกับระยะเวลาในการรอคอย
คิวที่ยาวนาน ทำาให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
จัดตั้งศูนย์ทำาตาปลอมเฉพาะบุคคลขึ้น เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมด
ที่ตาปลอมสำาเร็จรูปไม่สามารถตอบโจทย์ของคนไข้ได้ รวมถึง
ลดระยะเวลาในการรอคอย ทำาให้เพ่ิมทางเลือกในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั ้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมา
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ตาปลอมเสมือนจริง เป็นยิ่งกว่าโอกาส
โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
กรมการแพทย์
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โดย โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
กรมการแพทย์ ความต่างระหว่างตาปลอมสำาเร็จรูป

และตาปลอมเฉพาะบุคคล
 ต�ปลอมสำ�เร็จรูปเป็นต�ปลอมท่ีผลิตข้ึนม�ต�มขน�ดและสีท่ีกำ�หนดไว้ 
ทำ�ให้ใส่แล้วไม่พอดีกับร่องต�คนไข้ ส่งผลข้�งเคียงทำ�ให้ผู้ป่วยมีขี้ต�เพิ่มขึ้น
เน่ืองจ�กมีช่องว่�งในเบ้�ต�ม�ก แต่ผู้ป่วยต้องใส่ต�ปลอมสำ�เร็จรูปเพร�ะยังดีกว่�
ไม่มีอะไรใส่เลย ประเทศไทยมีสถ�นที่ทำ�ต�ปลอมเฉพ�ะบุคคลเพียงไม่กี่แห่ง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นก�รให้บริก�รจ�กทันตแพทย์ เน่ืองจ�กมีคว�มชำ�น�ญในก�ร
ทำ�ฟันปลอม ทำ�ให้ผู้ป่วยต้องรอคอยคิวน�นข้ึนเพร�ะมีผู้ป่วยท�งทันตกรรมรอคอย
คิวเช่นกัน แต่อย่�งไรก็ต�มไม่ส�ม�รถทำ�ให้ต�ปลอมที่ทำ�ขึ้นนั้นมีคว�มเฉพ�ะ
กับบุคคลได้ เน่ืองจ�กข�ดแพทย์ท่ีมีประสบก�รณ์ในก�รผ่�ร่องต�ร่วมด้วย ดังน้ัน
โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์ (วัดไร่ขิง) จึงจัดต้ังศูนย์ต�ปลอม เพ่ือจัดทำ�ต�ปลอม
เฉพ�ะบุคคล เน่ืองจ�กเป็นโรงพย�บ�ลท่ีมีแพทย์ผู้มีคว�มเช่ียวช�ญด้�นจักษุวิทย� 
ทำ�ให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ข้�งต้นได้ ต�ปลอมเฉพ�ะบุคคลที่ผลิตขึ้นจึงส�ม�รถ
ตอบโจทย์ของผู้ป่วย และเป็นอีกหน่ึงท�งเลือกท่ีจะช่วยเหลือผู้ป่วยท้ังท�งร่�งก�ย
และจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับม�ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่�งปกติสุข
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 ก�รทำ�ต�ปลอมเฉพ�ะบุคคลของโรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์เป็นก�รให้บริก�ร
ที่ครบวงจร ตั้งแต่ก�รตรวจประเมิน ก�รผ่�ตัดเพื่อเตรียมร่องต�ให้พร้อมใส่ต�ปลอม 
ก�รข้ึนรูปทำ�ต�ปลอมเฉพ�ะบุคคล  ก�รสอนสุขศึกษ�ในก�รใส่ต�ปลอม  ซ่ึงใช้เวล�ในก�ร
ทำ�ต�ปลอมเพียง 2 วันเท่�นั้น ผู้ป่วยก็จะได้รับต�ปลอมเฉพ�ะบุคคลใส่กลับบ้�นได้ 
ขณะที่ก�รทำ�ต�ปลอมเฉพ�ะบุคคลที่อื่นนั้น เมื่อข�ดแพทย์ในก�รผ่�ตัดแก้ไขร่องต�
หรือเปลือกต� ทำ�ให้จำ�เป็นต้องส่งต่อไปยังหน่วยง�นอื่น เพื่อให้ต�ปลอมที่ผลิตขึ้น
มีคว�มเฉพ�ะกับผู้ป่วย ผู้ป่วยจึงต้องเดินท�งไปหล�ยสถ�นที่ ส่งผลให้ระยะเวล�ในก�ร
ทำ�ต�ปลอมย�วน�น โดยปกติใช้เวล�ประม�ณ 2 เดือนถึงจะได้รับต�ปลอมกลับบ้�น

ขั้นตอนการทำาตาปลอม
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ขั้นตอนการทำาตาปลอม

 โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์ (วัดไร่ขิง) กำ�ลังขย�ยก�รให้บริก�รสำ�หรับ
ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณใบหน้� เน่ืองจ�กผู้ป่วยกลุ่มน้ีจะยังไม่มีท่ีใดให้ก�รรักษ�ด้�นดวงต�ได้ 
จึงควรว�งแผนขย�ยผลก�รให้บริก�รแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ 

116

 ปัจจุบันมีผู ้ป่วยม�เข้�รับก�รรักษ�
ใส่ต�ปลอมที่ รพ. เมตต�ประช�รักษ์ จำ�นวน
426 ร�ย และจ�กก�รติดต�มผลหลังจ�กได้รับ
ต�ปลอมเฉพ�ะบุคคล พบว่� ผู้เข้�รับบริก�ร
มีคว�มมั่นใจที่จะดำ�เนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนใน
สังคมได้อย่�งปกติสุข นำ�ม�ซ่ึงผู้ป่วยมีสภ�พจิตใจ
ที่ดีไม่รู้สึกว่�ตนเองสูญเสียดวงต�ไป รวมถึง
ส่งผลให้บุคคลรอบข้�งของผู้ป่วยก็มีคว�มสุข
ไปด้วย  และไม่รู้สึกแตกต่�งกับบุคคลอ่ืนในสังคม

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

การขยายผล
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เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง
โดย ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
กรมอนามัย
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 เด็กแรกเกิด – 5 ปี ในพ้ืนท่ีอำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
และในพ้ืนท่ีชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ราว ๆ  ท้ังส้ิน 3,407 คน  ไม่มีเคร่ืองมือ
ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีเหมาะสม ทำาให้เด็กขาดการ
ได้รับการประเมินพัฒนาการ ซึ่งส่งผลต่อเด็กในอนาคตได้ ดังนั้น
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย
ได้พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองมือสำาหรับการตรวจพัฒนาการ
เด็กในพื ้นที ่แบบภาพพลิก DSPM: HL (Developmental 
Surveillance & Promotion Manual: Highlander) ในลักษณะ
ท่ีเป็นส่ือรูปภาพท่ีเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนข้ึนมา เพ่ือให้ผู้ปกครอง
ดูภาพแล้วสามารถตรวจพัฒนาการเด็กด้วยตนเองได้ทันที โดยมี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครู เป็นผู้ช่วย ซึ่งจากการใช้เครื่องมือ
ดังกล่าวสามารถลดระยะเวลาการประเมินพัฒนาการจาก 25 นาที
เหลือ 12 นาที เนื่องจากพ่อแม่เป็นผู้ประเมินเองจึงไม่เกิดปัญหา
เด็กกลัวเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้เด็กร้อยละ 18.67 ที่ประเมินแล้ว
พบว่ามีความสงสัยว่าพัฒนาการล่าช้า จะได้รับการดูแลส่งเสริม
พัฒนาการต่อไป



โดย ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
กรมอนามัย
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 เด็กช�ติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง ช�วไทยภูเข�เผ่�กะเหร่ียง มีถ่ินท่ีอยู่อ�ศัยในพ้ืนท่ีห่�งไกล
ทุรกันด�ร ข�ดก�รเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุขอย่�งทั่วถึง จ�กก�รประเมินสภ�วะสุขภ�พ
เด็กแรกเกิด – 5 ปีโดยสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนท่ีอำ�เภออมก๋อย ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีดำ�เนินโครงก�รอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ต�มแผนพัฒน�เด็กและเย�วชนในถ่ินทุรกันด�ร
ต�มพระร�ชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด� สย�มบรมร�ชกุม�รี ปี พ.ศ. 2559 - 2560
พบว่�มีเด็กแรกเกิด – 5 ปี ท้ังส้ิน 3,407 คน ได้รับก�รคัดกรองพัฒน�ก�ร ร้อยละ 79.25
(2,700 คน) พบพัฒน�ก�รสมวัย ร้อยละ 82.89 (2,238 คน) สงสัยพัฒน�ก�รล่�ช้�
ร้อยละ 17.11 (462 คน) ได้รับก�รกระตุ้นพัฒน�ก�รร้อยละ 44.80 และพบว่�พัฒน�ก�ร
ท่ีล่�ช้� ได้แก่ พัฒน�ก�รด้�นก�รใช้กล้�มเน้ือมัดเล็กและสติปัญญ� (Fine Motor Skills :FL)
ซ่ึงเป็นก�รเคล่ือนไหวส่วนของกล้�มเน้ือมือ และพัฒน�ด้�นคว�มเข้�ใจภ�ษ� (Receptive
Language Skills :RL) ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด – 5 ปี ในพื้นที่ดังกล่�วไม่มีเครื่อง
มือประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กที่เหม�ะสม เนื่องจ�กไม่ได้เรียนหนังสือ จึงส่ือส�ร 
อ่�นหรือเขียนภ�ษ�ไทยไม่ได้ ประกอบกับสภ�พคว�มห่�งไกลทุรกันด�ร ก�รคมน�คม
ไม่สะดวกและย�กลำ�บ�ก ในหล�ยพ้ืนท่ีแทบจะตัดข�ดจ�กโลกภ�ยนอก ทำ�ให้เด็กไม่ได้รับ
ก�รประเมินพัฒน�ก�ร ส่งผลกระทบต่อพัฒน�ก�รเด็กในอน�คต ห�กพัฒน�ก�รด้�นใดด้�นหน่ึง
ผิดปกติแล้วไม่ได้ก�รกระตุ้นและส่งเสริมอย่�งถูกต้อง

เด็กชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง…กับการประมินพัฒนาการ
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 ก�รพัฒน�เคร่ืองมือก�รประเมินพัฒน�ก�รเด็กมีแนวคิดเพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
กลุ่มช�ติพันธ์ุ ช�วไทยภูเข�เผ่�กะเหร่ียง ได้มีเคร่ืองมือประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็ก
แบบง่�ยๆ อยู่ที่บ้�น ซึ่งเดิมเครื่องมือก�รเฝ้�ระวังและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัย
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุข (DSPM) มีร�ยละเอียดม�กและเข้�ใจย�ก ศูนย์อน�มัย
กลุ่มช�ติพันธุ์ ช�ยขอบ และแรงง�นข้�มช�ติ กรมอน�มัย จึงได้พัฒน�เครื่องมือ
ก�รประเมินเป็นสื่อรูปภ�พ เพื่อลดระยะเวล�ในก�รอ่�นตัวหนังสือ ทำ�ให้เข้�ใจและ
ทำ�ให้ตรวจพัฒน�ก�รได้รวดเร็ว เข้�ใจง่�ยข้ึนซ่ึงมีก�รปรับปรุงเคร่ืองมือได้แก่ “ภ�พพลิก”
เพื่อใช้ในก�รประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัย สำ�หรับให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ในก�รประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัย ในแต่ละช่วงอ�ยุได้เอง เพื่อประเมิน
พัฒน�ก�รเด็กได้ในเบ้ืองต้น ลดปัญห�พัฒน�ก�รเด็กปฐมวัยล่�ช้�

เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็ก

ผู้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ

และดำาเนินการ
ความเกี่ยวข้องในการดำาเนินการ

พ่อแม่ผู้ปกครอง
- ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�เคร่ืองมือ
- ให้ข้อคิดเห็นต่อคว�มพึงพอใจในก�รใช้เคร่ืองมือ 

เจ้�หน้�ท่ี
ส�ธ�รณสุข

- ให้ข้อคิดเห็นในก�รพัฒน�เคร่ืองมือ
- ร่วมดำ�เนินก�รในทุกข้ันตอนของก�รพัฒน� และปรับปรุงเคร่ืองมือ

ครูอ�ส�สมัคร
ครูพ่ีเล้ียงเด็ก

- ให้ข้อคิดเห็นในก�รพัฒน�เคร่ืองมือ
- ร่วมในก�รทดสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมือ

นักกิจกรรมบำ�บัด
- ให้ข้อคิดเห็นในก�รพัฒน�เคร่ืองมือ
- ร่วมในก�รทดสอบ และปรับปรุงเคร่ืองมือ

ท่ีปรึกษ�
(ผู้เช่ียวช�ญด้�นพัฒน�ก�ร
และพฤติกรรมเด็ก)

- ให้คำ�แนะนำ� และปรับปรุงเคร่ืองมือให้ถูกต้องต�มหลักก�ร
   ตรวจประเมินพัฒน�ก�รเด็ก

ตารางที่ 1 ผู้มีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�เคร่ืองมือประเมินพัฒน�ก�รเด็ก
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การพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินพัฒนาการเด็ก

 จ�กก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�รเด็กปฐมวัย 
(0 - 5 ปี) กลุ่มช�ติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง ช�วไทยภูเข�เผ่�กะเหร่ียง มีก�รจัดทำ�ในลักษณะของ 
“ภ�พพลิก” ต้ังโต๊ะ ขน�ด A4 มีจำ�นวน 117 หน้� ประกอบด้วยวิธีก�รประเมินและส่งเสริม
พัฒน�เด็กปฐมวัย จำ�นวน 5 ด้�น ทั้งหมด 19 ช่วงอ�ยุ ประกอบด้วย ด้�นก�รเคลื่อนไหว 
ด้�นก�รใช้กล้�มเน้ือมัดเล็กและสติปัญญ� ด้�นก�รเข้�ใจภ�ษ� และด้�นก�รช่วยเหลือตัวเอง
และสังคม ทำ�ให้เด็กสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ ต่อก�รประเมินและส่งเสริมพัฒน�ก�ร
ซ่ึงขน�ดของเคร่ืองมือภ�พพลิก มีคว�มกะทัดรัด  สะดวกในก�รพกพ� ใช้ภ�ษ�ไทยในก�ร
ส่ือส�รและใช้รูปถ่�ยจริงของกลุ่มช�ติพันธ์ุกะเหร่ียงเป็นภ�พประกอบในเคร่ืองมือ ซ่ึงพ่อแม่
ผู้ปกครองที่ไม่ส�ม�รถเข้�ใจในภ�ษ�ไทย ส�ม�รถใช้เครื่องมือดังกล่�ว และได้รับคว�ม
สะดวกสบ�ย สร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครอง เพื่อทำ�ก�รประเมินพัฒน�ก�ร
ได้อย่�งรวดเร็ว และแม่นยำ�ม�กขึ้น



มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุก Q Mark
โดย สำานักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก
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 มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) 
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุก
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือแสดงการรับรองผู้ประกอบการขนส่งว่าได้รับการ
รับรองมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางถนน ซ่ึงเป็นการยกระดับให้
เป็นการขนส่งท่ีปลอดภัย ลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุและส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน
ทางการค้าของประเทศ



โดย สำานักการขนส่งสินค้า
กรมการขนส่งทางบก

 ม�ตรฐ�นคุณภ�พบริก�รขนส่งด้วยรถบรรทุกจัดทำ�ขึ้นเพื่อยกระดับคุณภ�พ
บริก�รขนส่งสินค้�ด้วยรถบรรทุกให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริก�รเกิดคว�มประทับใจและมั่นใจ
ในก�รบริก�ร ซ่ึงเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมกับก�รเปิดเสรีก�รค้�ในอน�คต กรมก�รขนส่ง
ท�งบกจึงได้พัฒน�เครื่องมือที่ส�ม�รถยกระดับของผู้ประกอบก�รขนส่งด้วยรถบรรทุก 
Q Mark เพ่ือให้ผู้ว่�จ้�งส�ม�รถใช้เป็นเคร่ืองมือในก�รคัดเลือกผู้ประกอบก�รขนส่งท่ีมีคุณภ�พ
ซึ่งเป็นก�รยกระดับม�ตรฐ�นขนส่งสินค้�ท�งถนนของไทยให้เป็นก�รขนส่งที่ปลอดภัย 
ลดผลกระทบด้�นอุบัติเหตุและด้�นสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ของผู้ประกอบก�รขนส่งไทยไปในระดับส�กล 
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 ผู้ประกอบก�รขนส่งส�ม�รถสมัครเพ่ือขอรับรอง Q Mark ได้ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1. ผู้ขอรับรอง
ย่ืนคำ�ขอรับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พบริก�รขนส่งด้วยรถบรรทุก ผ่�น 3 ช่องท�ง ได้แก่ สำ�นักง�นขนส่งจังหวัด
ท่ัวประเทศ สำ�นักง�นขนส่งสินค้� และระบบอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ www.thaitruckcenter/tdsc
เม่ือทำ�ก�รสมัครเรียบร้อยแล้ว 2. กรมก�รขนส่งท�งบกตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นและแบบประเมิน
ตนเอง 3. หน่วยตรวจประเมินอิสระนัดหม�ยเข้�ตรวจประเมินและแจ้งค่�ธรรมเนียมก�รตรวจ 
4. เข้�ตรวจประเมิน ณ สถ�นที่ประกอบก�ร 5. สรุปผลก�รตรวจประเมินแจ้งผลตรวจประเมิน
ม�ยังกรมก�รขนส่งท�งบก 6. คณะกรรมก�รคุณภ�พรับรองผล 7. แจ้งผลก�รรับรอง Q mark 
และ 8. ประเมินตนเองและรับก�รตรวจประเมินเพื่อขอต่ออ�ยุใบรับรองต�มกำ�หนดระยะเวล� 
 โดยรูปแบบก�รตรวจมีก�รตรวจเอกส�รที่เกี่ยวข้อง คล้�ยกับก�รตรวจม�ตรฐ�นหรือ
ก�ร Audit รวมทั้งมีก�รสัมภ�ษณ์พนักง�นขับรถ สำ�รวจประเมินสถ�นที่ต่�ง ๆ ซึ่งเป็นก�รสร้�ง
คว�มน่�เชื่อถือและเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
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 ผลก�รสำ�รวจผู ้ประกอบก�รขนส่งเห็นด้วยอย่�งยิ ่งว่�ม�ตรฐ�น Q Mark
ทำ�ให้ก�รบริห�รง�นหรือก�รทำ�ง�นเป็นระบบทำ�ให้ลูกค้�ยอมรับม�กขึ้น โดยร้อยละ 60
พึงพอใจเป็นอย่�งม�ก ด้�นพนักง�นมีคว�มภ�คภูมิใจในหน้�ที่ ช่วยลดอุบัติเหตุ รวม
ถึงช่วยรักษ�สิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนในก�รดำ�เนินก�ร และช่วยประหยัดเชื้อเพลิง

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการขนส่ง

สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง Q Mark 
 ส�ม�รถเข้�ใช้สถ�นที่ขนส่งสินค้�ของกรมขนส่งท�งบกได้ ได้รับสิทธิพิเศษ
ในก�รคัดเลือกผู้ประกอบก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศเพื่อเพิ่มร�ยได้และยกระดับ
หน่วยง�นของผู้ประกอบก�ร ได้รับก�รประช�สัมพันธ์หน่วยง�นผ่�นกิจกรรมต่�ง ๆ
ของก�รกรมขนส่งท�งบก และได้รับโอก�ศในก�รสร้�งพันธมิตรธุรกิจด้�นก�รขนส่ง
สินค้�ทั้งในและต่�งประเทศ 

ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ประโยชน์ที ่ได้รับจ�กม�ตรฐ�นคุณภ�พฯ คือ แนวคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ 
อันซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ขอรับรองม�ตรฐ�น พนักง�นขับรถได้เรียนรู้ระบบก�รขับข่ี
ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นก�รยกระดับอ�ชีพ และสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้แก่พนักง�นขับรถ
โดยประโยชน์ที่แท้จริงของระบบ คือ ก�รเป็นเครื่องนำ�ท�งไปสู่คว�มสำ�เร็จที่นำ�ไปสู่
คว�มเป็นม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยที่ส�ม�รถตรวจสอบติดต�มได้



การพัฒนาระบบการคำานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
โดย กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
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 การกำาหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ถือเป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
ท่ีต้องคำานวณราคากลางงานก่อสร้าง แต่ละคร้ังให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การคำานวณราคากลางงานก่อสร้างที่กำาหนดเดิม
ยังไม่มีระบบการคำานวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การคำานวณ
ราคากลางงานก่อสร้างข้ึนกับคณะกรรมการแต่ละคณะท่ีจะ
กำาหนดรูปแบบการคำานวณกันเอง จึงไม่มีข้อมูลท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ
การคำานวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทชนิดขนาดหรือใช้แบบ
มาตรฐานเดียวกัน พ้ืนท่ีก่อสร้างใกล้เคียงกัน และการก่อสร้างอยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ผลให้การคำานวณราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ดังน้ัน กรมบัญชีกลางจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
ระบบการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ข้ึนมา เพ่ืออำานวยความสะดวกในการคำานวณราคา
การก่อสร้าง ซึ่งเป็นการลดปัญหาความผิดพลาด ตลอดจนสร้าง
ความโปร่งใสให้แก่หน่วยงาน



โดย กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

 ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง ถือปฏิบัติต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 มีน�คม 2555 เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งที่ทบทวน
และปรับปรุงใหม่  โดยให้ส่วนร�ชก�ร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิส�หกิจ และหน่วยง�นอ่ืน
ของรัฐถือปฏิบัติ ซึ่งมีส�ระสำ�คัญดังนี้ (1) แนวท�งและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ก�ร
คำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง เป็นส่วนสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ แนวท�ง และวิธี
ปฏิบัติ (2) หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งอ�ค�ร (3) หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณ
ร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งท�ง สะพ�น และท่อเหลี่ยม (4) หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�กล�ง
ง�นก่อสร้�งง�นชลประท�น โดยผู้มีหน้�ที่คำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งจะคำ�นวณเอง
ต�มหลักเกณฑ์ข้�งต้นและส่งผลให้เจ้�หน้�ที่พัสดุนำ�ไปจัดจ้�งต่อไป แต่จ�กก�รคำ�นวณ
ร�ค�กล�งต�มหลักเกณฑ์ข้�งต้นมีปัญห�ในท�งปฏิบัติหล�ยประเด็นดังนี้ 
 1) ปัญหาการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง ผู้ท่ีมีหน้�ท่ีคำ�นวณร�ค�กล�ง
ง�นก่อสร้�ง คำ�นวณไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ หรือกรณีก�รเลือกใช้ต�ร�ง Factor F
ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งส่งผลให้ร�ค�กล�งสูงเกินไป เมื่อนำ�
ผลก�รคำ�นวณร�ค�กล�งไปจัดจ้�งทำ�ให้หน่วยง�นของรัฐต้องจ้�งสูงกว่�คว�มเป็นจริง 
ทำ�ให้ผู้ที่มีหน้�ที่กำ�หนดร�ค�กล�งดังกล่�วถูกสอบสวนข้อเท็จจริงคว�มรับผิดท�งละเมิด 
และต้องชดใช้ค่�สินไหมทดแทนแก่ท�งร�ชก�รกรณีที่กระทำ�ให้ท�งร�ชก�รเสียห�ย 
 2) การคำานวณราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต�มท่ีหน่วยง�น
ของรัฐแต่ละแห่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รกำ�หนดร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง เพื่อคำ�นวณร�ค�
กล�งให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีน�คม 2555 นั้น ทำ�ให้
คณะกรรมก�รแต่ละคณะกำ�หนดรูปแบบก�รคำ�นวณกันเอง ไม่มีข้อมูลที่ใช้ในก�รเปรียบ
เทียบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งประเภท ชนิด ขน�ด หรือใช้แบบม�ตรฐ�นเดียวกัน
ในพื้นที่ก่อสร้�งบริเวณใกล้เคียงกัน และก�รก่อสร้�งอยู่ในช่วงเวล�เดียวกัน ส่งผลให้ก�ร
คำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งไม่มีม�ตรฐ�นเดียวกัน 
 3) ขาดข้อมูลเพ่ือนำามาประเมินผลการคำานวณราคากลางงานก่อสร้าง ต�มหลักเกณฑ์
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีน�คม 2555 กำ�หนดให้คณะกรรมก�รกำ�หนดร�ค�กล�ง
หรือผู ้ที ่เกี ่ยวข้องแจ้งร�ยละเอียดก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง ต่อสำ�นักง�น
ก�รตรวจเงินแผ่นดินกรณีร�ค�ของผู้เสนอร�ค�ร�ยที่หน่วยง�นของรัฐเห็นสมควรจ้�ง
แตกต่�งจ�กร�ค�กล�งท่ีคณะกรรมก�รคำ�นวณไว้ ต้ังแต่ร้อยละ 15 ข้ึนไป ดังน้ัน ห�กเจ้�หน้�ท่ี
พัสดุไม่ได้แจ้งผลก�รเสนอร�ค�ให้คณะกรรมก�รทร�บ ก็จะไม่มีข้อมูลม�ประเมินผล
ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งว่� มีคว�มถูกต้องหรือไม่เพียงใด รวมทั้ง ไม่มีข้อมูลเพื่อใช้ใน
ก�รประเมินผลว่�หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดมีคว�มเหม�ะสมหรือไม่อย่�งไร 
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 ดังนั้น กรมบัญชีกล�งจึงพัฒน�ระบบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งของ
ท�งร�ชก�รด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ปัญห�ข้�งต้น โดยเริ่มใช้ง�นกับส่วนร�ชก�รนำ�ร่อง 
จำ�นวน 4 หน่วยง�น ได้แก่ กรมโยธ�ธิก�รและผังเมือง กรมท�งหลวง กรมท�งหลวงชนบท
และกรมชลประท�น ซ่ึงเป็นหน่วยง�นหลักท่ีมีภ�รกิจเก่ียวกับง�นก่อสร้�งท่ีเป็นโครงสร้�งหลัก
ของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2559 โดยนำ�ร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งที่คำ�นวณ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปดำ�เนินก�รก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

ระบบการคำานวณราคากลางงานก่อสร้าง

 ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งมีร�ยละเอียดต่�ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงประกอบด้วยระบบง�นต่�ง ๆ
ดังต่อไปนี้
 (1) ระบบการคำานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการอิเล็กทรอนิกส์
และ Factor F เป็นก�รนำ�หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งก่อสร้�งต�มมติคณะรัฐมนตรี 
ม�พัฒน�เป็น 3 ระบบย่อย ประกอบด้วย ระบบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งอ�ค�ร 
ระบบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งท�ง สะพ�น และท่อเหล่ียม และระบบก�รคำ�นวณ
ร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งง�นชลประท�น เพื่อนำ�เข้�ไปคำ�นวณร�ค�กล�งในระบบฯ จนได้
ร�ค�กล�งและร�ยง�นก�รคำ�นวณร�ค�กล�งต�มแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณ
ร�ค�กล�งก่อสร้�งฯ กำ�หนด จ�กน้ันระบบฯ จะส่งร�ค�กล�งและแบบร�ยง�นต่�ง ๆ ไปยัง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้�งภ�ครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) เพ่ือดำ�เนินก�รจัดจ้�งก่อสร้�งต่อไป 
 (2) ระบบประมวลผลข้อมูลและการจัดทำารายงาน MIS เป็นก�รนำ�ข้อมูลและ
ร�ยละเอียดต่�ง ๆ ม�ประมวลผลและจัดทำ�เป็นร�ยง�นในลักษณะข้อมูลส�รสนเทศเพื่อ
ก�รบริห�ร ประกอบด้วย ร�ยง�นสรุปและร�ยละเอียดก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง
ของหน่วยง�นของรัฐแต่ละโครงก�ร/ง�นก่อสร้�ง ร�ยง�นสรุปร�ค�กล�งง�นก่อสร้�ง
ของแต่ละหน่วยง�นของรัฐร�ยง�นเปรียบเทียบวงเงินงบประม�ณท่ีได้รับ ร�ค�กล�ง ร�ค�ท่ี
ชนะก�รประมูล และร�ค�ต�มสัญญ�จ้�ง โดยส�ม�รถแยกเป็นของแต่ละง�น/โครงก�ร 
 (3) ระบบเผยแพร่และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับการจ้างก่อสร้างและราคากลาง
เม่ือผู้มีหน้�ท่ีคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งในระบบฯ จนได้ร�ค�กล�งและร�ยง�นก�รคำ�นวณ
ร�ค�กล�งต�มแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์ก�รคำ�นวณร�ค�กล�งก่อสร้�งฯ กำ�หนด จ�กนั้น
ระบบฯ จะส่งร�ค�กล�งและแบบร�ยง�นต่�ง ๆ ไปยังระบบจัดซื้อจัดจ้�งภ�ครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อดำ�เนินก�รประก�ศเปิดเผยร�ค�กล�ง ระบบก�รคำ�นวณ
ร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งของท�งร�ชก�รด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ก�รพัฒน�ระบบก�รคำ�นวณร�ค�กล�งง�นก่อสร้�งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นก�รสร้�งคว�มถูกต้องในก�รคำ�นวณค่�ก่อสร้�งซ่ึงใกล้เคียงคว�มเป็นจริง ซ่ึงส�ม�รถ
นำ�ไปใช้เป็นร�ค�อ้�งอิง และร�ค�เริ่มต้นก�รประมูล ก่อให้เกิดก�รประหยัดและลดก�ร
รั่วไหลของเงินงบประม�ณแผ่นดิน รวมถึงสร้�งคว�มโปร่งใสให้แก่เจ้�หน้�ที่ผู้ดำ�เนินก�ร 

ประโยชน์จากการพัฒนา...



ระบบคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay)
โดย กรมสรรพากร
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 ระบบคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) มีเป้าหมาย
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
(ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ซ่ึงมีการชำาระภาษีไว้เกิน (กรณีถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายไว้เมื ่อมีการรับเงินได้ต่าง ๆ ระหว่างปีภาษี) 
ให้ได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วกว่าการคืนภาษีในรูปแบบเดิม
และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และช่วยในการลดขั้นตอน
กระบวนการในการบริหารจัดการเงินสด ลดต้นทุนในการออกเช็ค
เงินสดและเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพทั้งภาคประชาชน
ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ของประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment Master Plan) อีกด้วย
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โดย กรมสรรพากร
จากปัญหา สู่การแก้ไข
 ทุก ๆ ปี ประช�ชนผู้มีร�ยได้จำ�เป็นจะต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษี 
เพื่อแสดงถึงคว�มรับผิดชอบต่อประเทศ ในปี 2559 - 2560 พบว่� มีผู้ที่ยื่น
แบบจำ�นวนกว่� 11 ล้�นร�ย ซึ่งเป็นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีที่ขอคืนเงินภ�ษี
จำ�นวนม�กกว่� 3 ล้�นร�ย และปริม�ณแบบขอคืนภ�ษีมีปริม�ณเพิ่มขึ้นทุกปี
แต่กระบวนก�รคืนภ�ษีนั้น จะมีขั้นตอนตั้งแต่กระบวนก�รตรวจสอบ ก�รพิมพ์
เช็คคืนภ�ษี และส่งไปรษณีย์ไปยังผู้ขอคืนภ�ษี โดยใช้เวล�ไม่น้อยกว่�หน่ึงเดือน
ขึ้นไป นอกจ�กนี้ในส่วนของผู้ขอคืนภ�ษีจำ�เป็นต้องนำ�เช็คเข้�บัญชีเงินฝ�ก
ธน�ค�รกรุงไทย หรือ ห�กในพ้ืนท่ีอำ�เภอท่ีไม่มีธน�ค�รกรุงไทยต้ังอยู่ (ม�กกว่�
300 อำ�เภอ) ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเคลียร์ริ่งเช็คต่�งพื้นที่หรือต่�งธน�ค�ร 
ส่งผลให้ก�รขอคืนภ�ษีน้ัน ส่งผลต่อประช�ชนในฐ�นะผู้ขอคืนภ�ษี และจ�กสถิติ
ท่ีผ่�นม�มีปัญห�ก�รคืนภ�ษี ดังน้ี พบว่� ก�รจัดส่งไปรษณีย์ไม่ถูกท่ี เช็คหมดอ�ยุ
ก�รตีกลับในปัญห�ต่�ง ๆ  ก�รสูญห�ย ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนในก�รออกเช็ค
และค่�จัดส่ง ดังนั้น กรมสรรพ�กรจึงได้พัฒน�ระบบก�รให้บริก�รคืนภ�ษี
ผ่�นพร้อมเพย์ เพ่ือให้ประช�ชนได้รับบริก�รท่ีสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกตัวตน
ของผู้เสียภ�ษีสอดคล้องกับนโยบ�ย National e-Payment และเข้�สู ่ 
“สังคมไร้เงินสด (Cashless society)”
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 กรมสรรพ�กรดำ�เนินก�รต�ม
ขั้นตอนต่�ง ๆ ดังนี้
 1. ก�รทำ�ง�นเป็นเครือข่�ยกับ
หน่วยง�น/บุคคล ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ
เฉพ�ะท�ง เพ่ือวิเคร�ะห์ระบบบัญชีเงินฝ�ก
และระบบก�รโอนเงินแบบพร้อมเพย์ 
ตลอดจนคว�มปลอดภัยของระบบที่
เกี ่ยวข้อง จึงได้ห�รือร่วมกับธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย สม�คมธน�ค�รไทย
สม�คมธน�ค�รน�น�ช�ติ ธน�ค�รพ�ณิชย์ 
สถ�บันก�รเงินของรัฐ บริษัท เนชั่นแนล 
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำ�กัด (ITMX : เอกชน
ท่ีรับผิดชอบก�รดำ�เนินก�รฐ�นข้อมูลกล�ง
ของระบบก�รโอนเงินแบบพร้อมเพย์) 
และกรมบัญชีกล�งซึ่งดูแลระบบก�ร
บริห�รก�รเงินก�รคลังภ�ครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System : 
GFMIS) ตลอดจนกรมก�รปกครอง
สำ�หรับก�รเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวเงิน

 2. ก�รสร้�งก�รมีส่วนรวมในระบบ
ก�รทำ�ง�นภ�ยในกรมสรรพ�กร เพื่อให้
กระบวนก�รคืนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�
ผ่�นพร้อมเพย์ของหน่วยง�นภ�ยใน
เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน 
 3. ก�รทบทวนก�รออกแบบ
และจัดทำ�กระบวนก�รขั้นตอนก�ร
ดำ�เนินก�ร (Business Process)
ของระบบ และยืนยันก�รดำ�เนินก�รกับ
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 
 4. ก�รพัฒน�และปรับปรุงระบบ
ง�นภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� (ITPP) 
เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รในก�รคืนเงินภ�ษี 
ผ่�นระบบก�รโอนเงินแบบพร้อมเพย์
เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
กับหน่วยง�นภ�ยนอก
 5. ก�รประเมินผลก�รทำ�ง�น
ของระบบร่วมกันทั้งหน่วยง�นภ�ยใน
และหน่วยง�นภ�ยนอกที่เกี่ยวข้อง  
 6. ก�รประช�สัมพันธ์เพื่อเปิด
ใช้ระบบ เมื่อวันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2560 
เป็นต้นม� โดยก�รประช�สัมพันธ์ข่�ว
ต่อส�ธ�รณชน ก�รสัมมน�ชี ้แจงกับ
กลุ่มเป้�หม�ย หรือก�รจัดก�รประชุม
ชี้แจงกับหน่วยง�นภ�ยใน ทั้งน้ี เพื่อให้
บุคล�กรมีทักษะคว�มส�ม�รถในก�ร
อธิบ�ยข้อมูลให้กับผู้ขอคืนภ�ษีได้ทั้ง
ประเทศ

กว่าจะมาเป็น Promptpay
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 หลังจ�กมีก�รใช้ง�น “ระบบก�รคืนภ�ษีผ่�นพร้อมเพย์ (Promptpay)” 
ทำ�ให้ผู้ขอคืนภ�ษีได้รับประโยชน์ ดังนี้
 1. ได้รับเงินคืนภ�ษีอย่�งถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว ภ�ยใน 3 วันทำ�ก�ร
 2. ไม่ต้องเสียเวล� และลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งนำ�เช็คเข้�บัญชี
ธน�ค�รโดยเฉพ�ะ
 3. ลดปัญห�เช็คเงินคืนภ�ษีไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจ�กสูญห�ยระหว่�งท�ง

ผลการใช้งานระบบ Promptpay
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โครงการส่งเสริมด้านการตลาด
เพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
โดย กรมการค้าภายใน
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 การส่งเสริมด้านการตลาดเพ่ือรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เน่ืองจากปัญหาการตกค้าง
ของสารเคมีในอาหาร/พืชผักผลไม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
โดยตรง ดังน้ัน กรมการค้าภายในได้นำาแนวคิดเกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วม SDGsPGS มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ผ่านกลไกการ
ขับเคล่ือนระดับจังหวัด จำานวน 4 กลไก ได้แก่ (1) กลไกคณะทำางาน
ตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ (2) กลไกธุรกิจ (3) กลไกคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และ (4) กลไกเพ่ือ
ดูแลการบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล SDGsPGS SoAN 
(Sustainable organic Agriculture Network)  รวมถึงมีการพัฒนา
เว็บไซต์ www.kasetin-c.com เพ่ือผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทำาการเกษตรอินทร ีย ์ให ้แก ่เกษตรกร รวมถึงผลิตส ินค ้า
เกษตรอินทรีย์เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถซ้ือสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต 
ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและ
เป็นการสร้างความย่ังยืนให้แก่การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์



โดย กรมการค้าภายใน
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 จ�กปัญห�ก�รปนเปื้อนของส�รเคมีและ
ส�รตกค้�งในอ�ห�ร/พืชผักผลไม้ เป็นอีกหน่ึงปัญห�
ใหญ่ที่มีผลกระทบต่อประช�ชนในระดับประเทศ  
ประช�ชนผู้บริโภคต้องบริโภคอ�ห�รท่ีไม่ปลอดภัย
อันส่งผลต่อสุขภ�พของประช�ชน ส่งผลให้ภ�ครัฐ
ต้องใช้งบประม�ณจำ�นวนม�กในก�รดูแลแก้ไข
ปัญห�ก�รเจ็บป่วยของประช�ชน ปัจจุบันคนไทย
จำ�นวนม�กมีปัญห�ด้�นสุขภ�พท่ีเป็นผลม�จ�กก�รอุปโภคบริโภคส�รเคมีตกค้�ง ซ่ึงส�รพิษ
ทั้งหมดสะสมอยู่ทั้งในดิน น้ำ� อ�ห�ร และอ�ก�ศ โดยเฉพ�ะส�รพิษจ�กย�ฆ่�หญ้�และ
ย�ฆ่�แมลงจ�กก�รเพ�ะปลูก รวมถึงคว�มเข้�ใจผิดของผู้บริโภคว่�เป็นพืชผักอินทรีย์
หรือผักไฮโดรโปนิกส์เป็นผักที่มีคว�มปลอดภัยสูง ดังนั้น ภ�ครัฐจำ�เป็นต้องเร่งสร้�ง
คว�มเข้�ใจให้ผู้บริโภคให้มีคว�มเข้�ใจท่ีถูกต้อง ดังน้ัน ก�รส่งเสริมให้คนไทยหันม�บริโภค
ผักและผลไม้ที่ปลอดภัยจะเป็นก�รแก้ปัญห�สุขภ�พของคนไทยทั้งต่อผู้บริโภคและ
เกษตรกร และช่วยเกษตรกรให้มีตล�ดและมีร�ยได้ที่มั่นคงม�กขึ้น 
 อย่�งไรก็ต�มเกษตรกรยังข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และข�ดโอก�สในก�รเข้�ถึง
กระบวนก�รรับรองม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์โดยภ�ครัฐ (Organic Thailand) รวมถึง
ยังประสบปัญห�ก�รเข้�ถึงตล�ด จึงทำ�ให้ก�รเกษตรของไทยข�ดก�รพัฒน�รูปแบบก�ร
เพ�ะปลูก เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของโอก�ส

ที่มาของการเปลี่ยนแปลง

ความท้าทายจากปัญหาสะสม

 จ�กปัญห�อุปสรรคข้�งต้น กรมก�รค้�ภ�ยในได้เล็งเห็นโอก�สจึงได้ดำ�เนินโครงก�ร
ส่งเสริมด้�นก�รตล�ดเพ่ือรองรับสินค้�เกษตรอินทรีย์ โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง มุ่งทำ�ง�นเชิงรุก
ในก�รพัฒน�ระบบก�รค้�สินค้�เกษตรให้แก่เกษตรกร และสนับสนุนด้�นก�รตล�ดใน
ทุกระดับ รวมท้ังก�รกระจ�ยสินค้�อย่�งเป็นระบบ เพ่ือให้เกษตรกรมีสถ�นท่ีจำ�หน่�ยผลผลิต
ได้โดยตรง รวมทั้งเป็นก�รช่วยให้ผู้บริโภคมีโอก�สเข้�ถึงสินค้�เกษตรที่มีคุณภ�พและ
คว�มปลอดภัยด้วยก�รพัฒน�ระบบก�รรับรองเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
ระบบก�รรับรองคุณภ�พสินค้�เกษตรกรรมยั่งยืนที่มุ่งเน้นก�รรับรองในท้องถิ่น มีคว�ม
ยืดหยุ่นเหม�ะสมกับเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นและลดค่�ใช้จ่�ยในก�รตรวจสอบรับรอง 
เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นในคุณภ�พของสินค้� โดยเฉพ�ะก�รผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้
ส�รเคมี และประเด็นก�รผลักดันองค์กรขับเคลื่อนง�นเกษตรกรรมยั่งยืน 
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 กระบวนก�รขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เร่ิมต้นด้วยก�รเขย่�ทัศน์
ปรับคว�มคิดติดอ�วุธก�รคิดบวก  เพ่ือ“เขย่�คว�มคิด” และ “เพ่ิมทักษะ” ของผู้นำ�ก�รเปล่ียนแปลง
และเกษตรกร/ชุมชนด้วยก�รเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) เนื่องจ�กห�กกระบวนทัศน์ไม่
ปรับเปล่ียน ก�รเติมทักษะ (Skill Set) จะไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้ โดยต้องเปล่ียนคว�มเช่ือ (Belief) 
ว่�เกษตรอินทรีย์ส�ม�รถทำ�ได้ก็จะกระทำ�ได้ง่�ยม�ก เปลี่ยนที่วิธีคิด (Thinking System)
เน้นให้เห็นว่�เกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นค�นงัดสำ�คัญในก�รงัดเศรษฐกิจฐ�นร�กของ
ชุมชน มีพลังและมองทุกภ�คส่วนแบบองค์รวมไม่แบ่งแยกส่วน  เปลี่ยนทัศนคติ (Attitude)
ให้มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน และเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior) 
ให้เกิดก�รคิดแบบองค์รวมมีทัศนคติที่ดี 

เปลี่ยนความคิดของเกษตร
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 ผลักดันก�รผลิตต�มม�ตรฐ�นและระบบก�รตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์
เพ่ือเพ่ิมมูลค่�สินค้�เกษตรอินทรีย์และช่องท�งก�รเข้�สู่ตล�ด ยกระดับสินค้�เกษตรอินทรีย์
ของไทยให้ได้รับรอง ส่งผลให้สินค้�เกษตรของไทยได้รับคว�มเชื่อมั่น ตลอดจนประช�ชน
เข้�ถึงสินค้�ที่มีคุณภ�พ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

การขยายผล
 กรมก�รค้�ภ�ยในมีแผนเพิ่มช่องท�งให้แก่ผู้บริโภคในก�รเข้�ถึงสินค้�
เกษตรอินทรีย์ โดยก�รผลักดันตล�ดออนไลน์สินค้�เกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ
ท้ัง 76 จังหวัด ตลอดจนให้ทุกภ�คส่วนเข้�ม�มีส่วนร่วมผู้ให้ก�รสนับสนุนโครงก�รพัฒน�
ตล�ดสินค้�เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ สม�คมภัตต�ค�รไทย สม�คมเดอะเชฟ
ประเทศไทย ผู้ประกอบก�รด้�นอ�ห�ร และผู้ประกอบก�รค้�ปลีก-ค้�ส่ง ซึ่งเป็นก�ร
ขย�ยผลและสร้�งคว�มเข้มแข็งอย่�งยั่งยืน



วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง
ผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end
โดย กรมปศุสัตว์
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 จังหวัดนนทบุร ีเป ็นพื ้นที ่รองร ับการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ทางการเกษตรจึงเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย
ของประชาชนเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็น
อาชีพดั้งเดิม จากเลี้ยงปศุสัตว์แบบธรรมชาติ จึงต้องหันมาเลี้ยง
แบบยืนโรง แต่การไม่มีระบบการจัดการท่ีดี เป็นวิธีการเล้ียงท่ีไม่ถูก
หลักการสุขาภิบาลฟาร์ม ส่งผลให้มีผู้ร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา 
ดังน้ันกรมปศุสัตว์จึงดำาเนินโครงการ ต้ังแต่การให้คำาปรึกษา ปรับปรุง
แก้ไข พัฒนา และวางระบบบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้ฟาร์ม
ของเกษตรกรในพื้นที่เป็นฟาร์มมาตรฐาน ทำาให้น้ำานมมีคุณภาพ 
เพิ่มรายได้น้ำานมดิบ นอกจากนี้ยังมีการนำาน้ำานมแพะแปรรูป
เป็นนมพาสเจอร์ไรท์ และ การแปรรูปน้ำานมแพะส่วนเกินมาใช้
เป็นส่วนผสมหลักของเครื่องสำาอาง เพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำานมแพะอีก
ช่องทางหนึ่ง จนได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา และ
ได้รับรางวัล Top Brand Awards ในปี 2018 และ Asia Best 
Product Beauty Awards 2017



โดย กรมปศุสัตว์
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 เดิมก�รเลี้ยงแพะเป็นอ�ชีพดั้งเดิม
อ�ชีพหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี โดยที่ผ่�นม�
เป็นก�รเลี้ยงแบบธรรมช�ติ แต่เมื่อมีก�ร
ขย�ยตัวของเมืองเข้�ม�ในจังหวัดนนทบุรี
ม�กขึ้น พื้นที่เกษตรเปลี่ยนเป็นหมู่บ้�นที่
อยู่อ�ศัย ส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้เล้ียงแพะ
ท่ีจำ�เป็นต้องเม่ือหันม�เล้ียงแบบยืนโรง ไม่มี
ระบบก�รจัดก�รท่ีดี เป็นวิธีก�รเล้ียงท่ีไม่ถูก
หลักก�รสุข�ภิบ�ลฟ�ร์ม จึงทำ�ให้เกิดมลภ�วะ 
ท้ังในเร่ืองกล่ิน เสียง แมลง เช้ือโรค ส่งผลให้
มีผู้ร้องเรียนอยู่ตลอดเวล� เน่ืองจ�กรบกวน

ผู้อยู่อ�ศัยในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง
ฟ�ร์มปศุสัตว์ เมื่อเกษตรกรประสบปัญห�
ในก�รเล้ียงปศุสัตว์ม�กข้ึน พ้ืนท่ีเล้ียงลดลง
แหล่งอ�ห�รน้อยลง ผลผลิตลดลง และ
ไม่มีคุณภ�พ และเกิดคว�มไม่คุ ้มค่�ใน
ก�รเล้ียง ทำ�ให้เกษตรกรหล�ยร�ยเลิกเลี้ยง
แพะและหันไปประกอบอ�ชีพอ่ืนแทน แต่ยัง
มีเกษตรกรอีกหล�ยครัวเรือนที่ยังคงยึด
อ�ชีพด้�นปศุสัตว์เพื่อเลี ้ยงชีพ และเป็น
อ�ชีพหลักที่สร้�งร�ยได้แก่ครัวเรือน 

การเลี้ยงแพะ.....สิ่งที่สังคมรังเกียจ

 สำ�นักง�นปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ได้เข้�ไปพัฒน�เพื่อแก้ไขปัญห�ของเกษตรกร
ผู้เล้ียงแพะ ผ่�นก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พของชุมชน (SWOT Analysis) พบว่�เกษตรและ
ชุมชนมีคว�มพร้อมที่จะจัดตั้งเป็นเครือข่�ยก�รเลี้ยงแพะ และบริบทท�งสังคมของชุมชน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนมุสลิมหล�ยครัวเรือน คว�มต้องก�รแพะเพ่ือใช้บริโภค
และข�ย โดยเฉพ�ะช่วงเทศก�ล แต่จ�กก�รวิเคร�ะห์ศักยภ�พของชุมชน ยังพบอุปสรรค
ในก�รดำ�เนินง�นท่ีสำ�คัญ คือ ระบบก�รบริห�รจัดก�รฟ�ร์มไม่ดี เกษตรกรข�ดคว�มรู้ในก�ร
ปรับปรุงพันธุ์  เป็นต้น จึงจัดทำ�แผนง�นพัฒน�ก�รเลี้ยงแพะนั้นที่ ปรับวิธีก�รก�รเลี้ยง
ให้กระทบชุมชนน้อยที่สุด ไม่ว่�จะเป็นก�รเสริมสร้�งองค์คว�มรู้แก่เกษตรกรด้�นก�ร
จัดก�รฟ�ร์ม ปรับอ�ห�รเป็นอ�ห�รหย�บเพ่ือลดกล่ินและลดต้นทุนก�รผลิตได้ นอกจ�กน้ี
ยังส่งเสริมองค์คว�มรู้ด้�นก�รปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ ก�รแปรรูปสินค้� ก�รเล้ียงแพะในเชิงพ�ณิชย์
ก�รตล�ดเพื่อรองรับก�รขย�ยตล�ดแพะ โดยเริ่มจ�กฟ�ร์มตัวอย่�งแล้วจึงขย�ยกลไก
คว�มร่วมมือให้เกิดก�รรวมกลุ่มและจัดกลุ่มวิสห�กิจชุมชน เพื่อให้มีอำ�น�จต่อรอง และ
สร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งหน่วยง�นต่�ง ๆ ทั้งภ�ครัฐและเอกชน 

การเตรียมความพร้อม...สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน
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 จ�กก�รพัฒน�จัดก�รฟ�ร์มให้เป็นม�ตรฐ�นทำ�ให้สินค้�มีคุณภ�พ ปลอดภัย
ปลอดโรค แล้วส�ม�รถขย�ยพันธุ์แพะให้เป็นที่ต้องก�รของตล�ด ทำ�ให้ร�ยได้เพิ่มขึ้น
จ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�นมดิบท่ีมีคุณภ�พ จ�กเดิมกิโลกรัมละ 24 - 45 บ�ทเพ่ิมเป็นกิโลกรัมละ
เป็น 45 - 55 บ�ท  นอกจ�กน้ีร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ยน้ำ�นมแพะแปรรูปเป็นนมพ�สเจอร์ไรท์  
โดยผ่�นก�รตรวจคุณภ�พจ�ก Central lab และก�รแปรรูปน้ำ�นมแพะส่วนเกินม�ใช้
เป็นส่วนผสมหลักของเคร่ืองสำ�อ�ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่�น้ำ�นมแพะอีกช่องท�งหน่ึง โดยได้รับ
ก�รรับรองก�รจดแจ้งคว�มปลอดภัยจ�กองค์ก�รอ�ห�รและย� รวมถึงได้รับร�งวัล
Top Brand Awards ในปี 2018 และ Asia Best Product Beauty Awards 
2017 ภ�ยใต้เคร่ืองหม�ยก�รค้� IRIS NATURE อีกท้ังยังได้รับคว�มไว้ว�งในก�รนำ�เข้�
จำ�หน่�ยใน CENTRAL GROP เช่น TOP Supermarket เป็นต้น ซ่ึงเป็นร�งวัลท่ี
ก�รันตีคว�มพึงพอใจต่อคุณภ�พของสินค้�ได้เป็นอย่�งดี จ�กก�รท่ีส�ม�รถต่อยอดและ
เพ่ิมมูลค่�สินค้�ท�งก�รเกษตรต้ังแต่ต้นน้ำ�จนถึงปล�ยน้ำ�ได้อย่�งสำ�เร็จตลอด
กระบวนก�ร ส่งผลให้ชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเกษตรกรดีข้ึน รักษ�อ�ชีพด้ังเดิมของจังหวัด
นนทบุรีและเป็นก�รส่งเสริมก�รเกษตรอย่�งย่ังยืน

การพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end
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 จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิประเทศไม่เอ้ือต่อการปลูกพืชผัก 
อีกทั้งสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรมากจนส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
สถานีพัฒนาที่ดินสตูลจึงมีแนวคิดในการนำาวิธีการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์มาประยุกต์ใช้กับการปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้อง
มุงหลังคา ร่วมกับกระบวนการปรับปรุงบำารุงดินและการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีสู ่
ผ ู ้บริโภค ปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องและสมดุล
กับธรรมชาติ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึนและ
ขยายผลไปในทุกอำาเภอ สามารถรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิตผัก
จำาหน่ายภายในจังหวัด และได้ทำาข้อตกลง MOU กับโรงพยาบาล
สตูลในการส่งผลผลิตผักเพื ่อปรุงอาหารให้แก่ผ ู ้ป ่วยใน
โรงพยาบาลอีกด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์
บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
โดย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สพข.12
กรมพัฒนาที่ดิน
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โดย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สพข.12
กรมพัฒนาที่ดิน

 จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดท�งภ�คใต้
ฝ่ังทะเลอันด�มันของประเทศไทย มีพรมแดน
ติดต่อกับประเทศม�เลเซีย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
2,478.977 ต�ร�งกิ โลเมตร หร ือ 
1,754,701 ไร่ มีประช�กร 319,700 คน 
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพเกษตรกรรม 
โดยพื้ นที่ ทำ �ก�ร เกษตรครอบคลุม 
635,847 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.24
ของพื ้นที ่จ ังหว ัด โดยจังหว ัดสตูลมี
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ร�บ
สลับกับภูเข� ในฤดูแล้งมักข�ดน้ำ� และ
มีน้ ำ�ท่วมขังเสมอเมื่อฝนตก จึงไม่เอื ้อ
ต่อก�รเพ�ะปลูกพืช อีกทั ้งสภ�พดิน
ข�ดคว�มอุดมสมบูรณ์ โดยสภ�พดิน
ที่เป็นปัญห�ในพื้นที่จังหวัดสตูลนั้นพบได้
หล�ยรูปแบบ ได้แก่ ดินค่อนข้�งเป็นทร�ย 
ดินทร�ยจัด ดินตื ้น ดินเค็มช�ยทะเล
ดินเปรี ้ยวจัด และดินล�ดชันเชิงซ้อน
ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้เกษตรกรใช้ส�รเคมี
ท�งก�รเกษตรในปริม�ณม�ก

 จ�กส�เหตุและปัญห�ดังกล่�ว
สถ�นีพัฒน�ที่ดินสตูลจึงนำ�โครงก�รส่ง
เสริมก�รใช้ส�รอินทรีย์ลดก�รใช้ส�รเคมี
ท�งก�รเกษตร ไปส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ�
เกษตรกร และห�แนวท�งปรับเปลี่ยนวิธี
ก�รปลูกผักแบบเดิมของเกษตรกร จนเกิด
โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตผัก
อ ินทรีย ์บนกระเบื ้องด ้วยเทคโนโลยี
ด้�นก�รพัฒน�ที่ดินขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรทำ�ก�รเกษตรแบบปลอดภัย
ลดก�รปนเปื้อนส�รเคมีสู่ผู้บริโภค โดย
มุ่งเน้นก�รลดส�รเคมีในกระบวนก�รผลิต
ใช้ปัจจัยก�รผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นก�รลดต้นทุนในก�รผลิต
รวมถึงเป็นก�รฟ้ืนฟูภูมิปัญญ� และพัฒน�
ก�รเรียนรู้เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�ร
พ่ึงพ�ตนเองของเกษตรกรให้ได้ในระยะย�ว
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 ก�รปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องมุงหลังค�เกิดจ�กแรงบันด�ลใจจ�กก�รลงพื้นที่
ให้คำ�ปรึกษ�เกษตรกรในจังหวัดสตูล เกษตรกรได้นำ�กระเบ้ืองมุงหลังค�ม�ใช้ปลูกผักสวนครัว
แบบอินทรีย์ เพ่ือแก้ปัญห�ก�รมีพ้ืนท่ีเพ�ะปลูกน้อยและสภ�พดินไม่เหม�ะสมสำ�หรับก�รปลูกผัก
แต่พบว่�ผักดังกล่�วยังเจริญเติบโตได้ไม่ดีนัก ลำ�ต้นแคระแกร็น สถ�นีพัฒน�ที่ดินสตูลจึง
นำ�แนวคิดดังกล่�วม�ต่อยอดโดยนำ�วิธีก�รปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ม�ประยุกต์ใช้กับก�รปลูก
ผักอินทรีย์บนกระเบื้องมุงหลังค�ด้วยกระบวนก�รปรับปรุงบำ�รุงดินร่วมกับก�รใช้เทคโนโลยี
ชีวภ�พของกรมพัฒน�ที่ดิน โดยเฉพ�ะในขั้นตอนก�รเตรียมดินปลูก ให้เกษตรกรใช้น้ำ�หมัก
ชีวภ�พ พด. 2 เพื่อส่งเสริมก�รเจริญเติบโตของพืช และใส่ปูนโดโลไมท์เพื่อปรับสภ�พดินให้
เหม�ะสมสำ�หรับก�รปลูกพืช พร้อมทั้งแนะนำ�ก�รใช้เทคโนโลยีก�รพัฒน�ที่ดินต่�ง ๆ และ
ให้ก�รสนับสนุนปัจจัยก�รผลิตท�งอินทรีย์ชีวภ�พที่สอดคล้องกับง�นด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน 
ผักที่ เกษตรกรเลือกนำ�ม�ผลิตเป็นผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยีด้�นก�ร
พัฒน�ที่ดินได้แก่ ผักสลัด ผักก�ด ผักบุ้ง และผักกว�งตุ้ง เพร�ะเป็นที่ต้องก�รของผู้บริโภค 
ท้ังน้ี วิธีก�รดังกล่�งข้�งต้นน้ันส�ม�รถลดก�รปนเป้ือนส�รเคมีสู่ผู้บริโภค ทำ�ให้เกิดคว�มปลอดภัย
แก่ผู้บริโภคและเกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้�ร่วมโครงก�รเพิ่มม�กขึ้นและขย�ยผลไป
ในทุกอำ�เภอ เกิดก�รรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิตผักจำ�หน่�ยภ�ยในจังหวัด และได้ทำ�ข้อตกลง 
MOU กับโรงพย�บ�ลสตูลในก�รส่งผลผลิตผักเพ่ือปรุงอ�ห�รให้แก่ผู้ป่วยในโรงพย�บ�ลอีกด้วย

การผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้อง
ด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
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 ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินโครงก�รนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์หล�ยประก�ร
ในส่วนของเกษตรกรน้ัน เกษตรกรส�ม�รถเพ่ิมผลผลิตผักได้ม�กข้ึนจ�กก�รเพ�ะปลูก
แบบเดิม โดยใน 1 ปี ส�ม�รถผลิตพืชผักได้ 8 รอบก�รผลิต ได้ผลผลิต 144 กิโลกรัม
และคุ้มทุนที่ผลผลิต 37.08 กิโลกรัม ส่งผลให้ของเกษตรกรมีร�ยได้สุทธิเพิ่มขึ้น
เนื ่องจ�กต้นทุนก�รผลิตลดลง เพร�ะก�รผลิตแบบเดิมมีต้นทุนผันแปรสูงกว่�
ในทุกรอบก�รผลิต เช่น ค่�ไถพรวน ค่�ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เป็นต้น  เมื่อเกษตรกร
ได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเรียนรู้จ�กก�รปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วย
เทคโนโลยีด้�นก�รพัฒน�ที่ดิน เกษตรกรมีกระบวนก�รผลิตที่เน้นก�รทำ�เกษตรแบบ
อินทรีย์สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดและแหล่งรับซื้อของชุมชน ทั้งก�รข�ย
ให้แก่โรงพย�บ�ลและตล�ดอินทรีย์ นอกจ�กนี้ประเด็นสำ�คัญ คือ ก�รเกิดก�รสร้�ง
เครือข่�ยเกษตรกร เป็นก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งและคว�มยั่งยืนในก�รผลิตผักอินทรีย์
ของเกษตรกรในจังหวัด เป็นก�รส่งเสริมให้เกษตรกรมีสุขภ�พและสุขอน�มัยดีขึ้น 
ปลอดภัยจ�กส�รเคมีต่�งๆ เนื่องจ�กก�รใช้ส�รอินทรีย์ม�ทดแทนก�รใช้ส�รเคมี
ท�งก�รเกษตร ตลอดจนมีคว�มสอดคล้องกับนโยบ�ย “ก�รตล�ดนำ�ก�รผลิต”
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเร่ืองก�รพัฒน�ก�รเกษตร เป็นแนวท�งให้เกษตรกร
ว�งแผนก�รผลิตเพื่อตอบสนองกับคว�มต้องก�รของตล�ด โดยคว�มร่วมมือระหว่�ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพ�ณิชย์ และภ�คเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ปริม�ณก�รผลิต และคว�มต้องก�รสินค้�เกษตรเกิดคว�มสมดุลกัน เป็นก�รช่วยว�งแผน
ก�รผลิตให้กับเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนก�รผลิต มีตล�ดรองรับสินค้�ที ่แน่นอน
ผลผลิตไม่ล้นตล�ด เกษตรกรมีร�ยได้ และมีคว�มม่ันคงในอ�ชีพเกษตรกรรมม�กย่ิงข้ึน
จนส�ม�รถสรุปได้ว่� ก�รผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยีด้�นก�รพัฒน�
ที่ดินนี้ เป็นก�รพัฒน�ก�รบริก�รของกรมพัฒน�ที่ดินที่ส�ม�รถพัฒน�ก�รเกษตร
ของจังหวัดสตูลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ซ่ึงส่งผลโดยรวมให้เกษตรกรส�ม�รถลดต้นทุน
ก�รผลิตและมีร�ยได้เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้อง



 การพัฒนากระบวนการแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
โดยใช้รูปแบบการดำารงชีวิตในเรือนจำาระบบเปิดเพื่อสร้างการ
ยอมรับผู้ต้องขังจากสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ และได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มี
ความประพฤติดีมาฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและ
อาชีพในแต่ละท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษ 
โดยเรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง ถือเป็นต้นแบบการดำาเนินการที่
ประสบความสำาเร็จของกรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังได้รับการฝึก
ด้านเกษตรกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต จนสามารถพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจ
จากประชาชนและนักท่องเที่ยวจำานวนมาก

การพัฒนากระบวนการแก้ไขพฤตินิสัย
ของผู้ต้องขังโดยใช้รูปแบบการดำารงชีวิต
ในเรือนจำาระบบเปิดเพื่อสร้างการยอมรับ
ผู้ต้องขังจากสังคม
โดย เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง
สังกัดเรือนจำากลางเพชรบุรี
กรมราชทัณฑ์
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โดย เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง
สังกัดเรือนจำากลางเพชรบุรี
กรมราชทัณฑ์

ชีวิตหลังรั้วสูง
 ก�รได้รับก�รต้องโทษจำ�คุกเป็น
เสมือนตร�บ�ปท่ีทำ�ให้กลุ่มคนท่ีเคยถูกจองจำ�
ไม่ได้รับก�รยอมรับจ�กสังคมอย่�งสนิทใจ
ภ�ยหลังจ�กปล่อยตัว ซ้ำ�ยังถูกตัดโอก�ส
บ�งประก�รในก�รทำ�ง�นเช่นคนทั่วไป 
เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของก�รคุมขังคือ
ก�รลงโทษ ผู้ต้องขังจึงต้องอยู่อ�ศัยร่วมกัน
ภ�ยใต้กฎระเบียบของเรือนจำ�ที่มีคว�ม
เข้มงวด ไม่มีอิสรภ�พในก�รสื ่อส�รกับ
บุคคลภ�ยนอก ถูกปิดกั้นก�รรับข่�วส�ร
จ�กโลกภ�ยนอก ทั้งยังไม่มีโอก�สได้เห็น
คว�มเปลี่ยนแปลงของสังคมภ�ยนอก
เรือนจำ� ทำ�ให้ผ ู ้ต ้องขังที ่ต ้องโทษอยู ่
เป็นระยะเวล�น�นปรับตัวให้เข้�กับสังคม
ภ�ยนอกได้ย�กภ�ยหลังจ�กพ้นโทษ หรือ
อ�จต้องใช้ระยะเวล�น�นในก�รปรับตัว
ให้เข้�กับบุคคลท่ัวไปในสังคม ทำ�ให้ผู้ต้องขัง
รู้สึกแปลกแยกต่อสังคม และโดดเดี่ยว
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การเตรียมความพร้อม...
ก่อนคืนสู่สังคม
 ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจำ�ชั่วคร�ว/ทัณฑสถ�นเปิด เข้�ม�
มีบทบ�ทสำ�คัญทั้งในก�รให้ก�รอบรม
วิช�ชีพท่ีส�ม�รถนำ�ไปประกอบอ�ชีพได้จริง
ภ�ยหลังคืนสู่สังคม ก�รที่ผู ้ต้องขังจะได้
อยู่อ�ศัยในสถ�นท่ีท่ีมีสภ�พแวดล้อมใกล้เคียง
กับสังคมภ�ยนอกเรือนจำ� และมีโอก�ส
ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อชุมชนภ�ยนอกม�กกว่�
ก�รอยู่ในเรือนจำ�ปิดจนกระทั่งได้รับก�ร
ปล่อยตัว เป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พในก�ร
ปรับตัวให้แก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน กรมร�ชทัณฑ์
ดำ�เนินโครงก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนปล่อย 
(เรือนจำ�โครงสร้�งเบ�) ในศูนย์เตรียม
คว�มพร้อมก่อนปล่อย ณ เรือนจำ�ชั่วคร�ว 
จ ำ�นวน 38 แห่ง และทัณฑสถ�นเปิด
จำ�นวน 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภ�ค 
โดยเรือนจำ�ช่ัวคร�ว/ทัณฑสถ�นเปิดแต่ละแห่ง
มีก�รจัดโปรแกรมก�รฝึกวิช�ชีพอย่�ง
เหม�ะสมกับทรัพย�กรและอ�ชีพของ
ประช�ชนในท้องถิ่นนั้น ๆ
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 เรือนจำ�ช่ัวคร�วเข�กล้ิง เปิดให้มีก�รเย่ียมญ�ติในสภ�พแวดล้อมท่ีเปิดสู่โลกภ�ยนอก 
เพ่ือให้ญ�ติของผู้ต้องขังเข้�ม�สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ต้องขังในก�รเย่ียมจะเป็นกำ�ลังใจให้กับ
ผู้ต้องขังให้ส�ม�รถแก้ไขพฤติกรรมและกลับตัวกลับใจได้ โดยตัดข�ดจ�กคว�มคิดที่จะ
หวนกลับไปทำ�กระทำ�คว�มผิดซ้ำ�หลังปล่อยตัว อีกท้ังจุดเด่นอีกประก�รท่ีเรือนจำ�ช่ัวคร�ว
เข�กล้ิงได้อนุญ�ตให้มีก�รเย่ียมชีวิตคู่เช่นเดียวกับต่�งประเทศ บนหลักก�รของก�รจูงใจ
ให้ผู้ต้องขังได้สำ�นึกว่�มีบุคคลอันเป็นท่ีรักคือคู่สมรสท่ีรอคอยก�รท่ีได้จะออกไปใช้ชีวิต
ครอบครัวร่วมกันอีกคร้ัง เพ่ือให้ผู้ต้องขังประพฤติตนเป็นคนดีต้ังใจทำ�ง�น อีกท้ังหลักก�ร
เย่ียมชีวิตคู่ยังเป็นก�รรักษ�สถ�บันครอบครัว

จุดเด่นที่แตกต่างของเรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง
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 ศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำ�
ชั่วคร�วเข�กลิ้ง เกิดขึ้นต�มคำ�สั่งกระทรวงมห�ดไทย
ที่ 1298/2505 เมื่อวันที่ 24 ตุล�คม 2505 โดยใช้
พื้นที่เชิงเข�กลิ้ง ตำ�บลวังไคร้ อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัด
เพชรบุรี พื้นที่ประม�ณ 600 ไร่ เพื่อพัฒน�นิสัย
ผู้ต้องขังต�มแนวปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�เป็น
แนวท�งในก�รพัฒน�ผู้ต้องขัง ให้ผู้ต้องขังรู้จักพึ่งพ�
ตนเอง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่�สู่สังคม โดยดำ�เนินก�ร
ฝึกอบรมและฝึกวิช�ชีพให้กับผู้ต้องขังด้�นก�รปลูกสร้�ง
สวนป่� เกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์ ซ่ึงปัจจุบันกล�ยม�เป็น
สถ�นที่ท่องเที่ยวที่มีคนม�เที่ยวอย่�งต่อเนื่อง จุดเด่น
ของกิจกรรมท่ีเป็นท่ีรู้จักไปอย่�งกว้�งขว�ง คือ ก�รสร้�ง
“บ้�นดิน” ซึ ่งเป็นก�รสร้�งบ้�นที ่ใช้ดินเป็นวัสดุ
ก่อสร้�ง มีรูปแบบแปลกต�สวยง�ม แข็งแรงทนท�น 
ป้องกันคว�มร้อนได้ดี ภ�ยในบ้�นดินจะเย็นกว่�
อ�ก�ศนอกตัวบ้�นประม�ณ 1-2 องศ� นอกจ�กนี้
ยังมีศูนย์ก�รเรียนรู้ด้�นพลังง�นทดแทน สวนเกษตร
อินทรีย์ ฟ�ร์มสัตว์น�น�ชนิด ได้แก่ แกะ กระต่�ย กว�ง
ม้� และนกสวยง�ม เพื่อสร้�งบรรย�ก�ศให้แก่ก�ร
ท่องเท่ียว 
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เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรี 
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ขวดตามติด พิชิตลมร้อน
โดย โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
กองทัพบก
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 จากอุบัติการณ์ทหารใหม่ของหน่วยกรมทหารราบที่ 14
กองพันทหารราบท่ี 1 ได้เสียชีวิตด้วยโรคลมร้อน 1 นาย ผู้บัญชาการ
ทหารบกจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการในการเฝ้าระวัง
การเกิดโรคลมร้อน โดยโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการได้ประยุกต์
ขวดน้ำาใช้แล้ว มาติดแถบสีบอกระดับสีปัสสาวะ หรือที่เรียกว่า 
“ขวดตามติด พิชิตลมร้อน” เพ่ือมอบให้ทหารใหม่ท่ีเข้ารับการฝึก
สำาหรับนำาไปใช้ในการคัดกรองโรคลมร้อนด้วยตนเอง โดยการ
ปัสสาวะใส่ขวดแล้วเทียบกับระดับสีบนแถบที่แบ่งเป็น 5 ระดับ 
และดำาเนินการตามคำาแนะนำาบนแถบอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลงาน
ดังกล่าวเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายและสะดวกต่อทั้งทหาร
ใหม่และเจ้าหน้าที่ สามารถลดเวลาในการคัดกรอง ทำาให้ทหาร
ใหม่และหน่วยฝึกให้ความสำาคัญกับการประเมินสีปัสสาวะ
ระหว่างการฝึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรค โดย
มีการติดตามผลการดำาเนินการและรายงานผลไปยังส่วนกลาง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 พบว่า อัตราการ
เกิดโรคลมร้อนในทหารใหม่เป็นศูนย์ ปัจจุบันมีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปยังการฝึกในหน่วยงาน เช่น ทหารปกติ นักศึกษา
วิชาทหาร เป็นต้น และภายนอกหน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้เกิด
การป้องกันและดูแลตนเองหากเกิดโรคลมร้อน



โดย โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ
กองทัพบก
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 เนื่องจ�กในปี พ.ศ.2554 เกิดอุบัติก�รณ์ ทห�รใหม่ หน่วยกรมทห�รร�บที่ 14
กองพันทห�รร�บที่1 ได้เสียชีวิตด้วยโรคลมร้อน 1 น�ย ระหว่�งก�รฝึกทห�รใหม่
ในสัปด�ห์ที่สอง ขณะที่ทห�รออกกำ�ลังก�ย ซึ่งเป็นช่วงที่ทห�รใหม่ยังไม่มีก�รปรับตัว
ต่อก�รเข้�รับก�รฝึก ประกอบกับในขณะนั ้นอ�ก�ศของจังหวัดต�กร้อนจัด และ
คว�มชื้นสัมพัทธ์สูง
 นโยบ�ยของผู้บัญช�ก�รทห�รบก และ กรมแพทย์ทห�รบก ห้�มมิให้ทห�รเสียชีวิต
จ�กก�รฝึกด้วยโรคลมร้อน และ มีคว�มห่วงใยถึงทห�รใหม่ท่ีเข้�รับก�รฝึก เน่ืองจ�กห้วงเวล�
ก�รฝึกเป็นห้วงที่มีอ�ก�ศร้อนจัดและอบอ้�ว ทห�รใหม่ที่เข้�รับก�รฝึกยังปรับตัวไม่ทัน
ต่อก�รฝึกท่ีต่อเน่ือง และบ�งคนไม่เคยออกกำ�ลังก�ยม�ก่อน ส่งผลให้ร่�งก�ยปรับตัวไม่ทัน
ดังน้ันผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลค่�ยวชิรปร�ก�ร จึงมอบหม�ยให้แผนกสร้�งเสริมสุขภ�พ
และเวชกรรมป้องกัน ร่วมกันศึกษ� และจัดทำ�นวัตกรรมเพื่อช่วยลดคว�มเสี่ยงในก�รเกิด
โรคลมร้อน

สถานการณ์ของการฝึกทหารใหม่

ขวดตามติด พิชิตลมร้อน

 ขวดต�มติด พิชิตลมร้อน เป็นขวดน้ำ�ใช้แล้ว ท่ีนำ�ม�ติดแถบสีบอกระดับสีปัสส�วะ 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะอธิบ�ยถึงก�รดูแลตนเองประกอบด้วย ดังนี้ 

(1)  ระดับ A  : สีใส – อ�ก�รปกติ
(2) ระดับ B  : สีเหลือง – ควรดื่มน้ำ�เพิ่ม 
(3) ระดับ C1  : เหลือง – ต้องระมัดระวัง
(4) ระดับ C2  : ช�เย็น – ต้องแจ้งครูฝึก
(5) ระดับ D  : โค๊ก – ควรพบแพทย์ด่วน
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 เร่ิมดำ�เนินก�รต้ังแต่เดือนพฤษภ�คม 2558 (ห้วงก�รฝึกทห�รใหม่ผลัดท่ี 1/58)
ได้นำ�ผลก�รดำ�เนินง�นม�เปรียบเทียบระหว่�งเก็บปัสส�วะแบบเดิม ซึ่งใช้ถ้วยเก็บ
ปัสส�วะ ขวดเก็บครั้งเดียวทิ้ง และทห�รต้องนำ�ปัสส�วะม�เทียบสีกับโปสเตอร์ กับ
ผลก�รตรวจโดยใช้ขวดเก็บปัสส�วะร�ยบุคคลในทห�รใหม่ผลัด 1/59 ท่ีมีแถบติดข้�งขวด
พบว่�แบบใหม่ช่วยลดคว�มผิดพล�ดในก�รเทียบสีปัสส�วะ เกิดคว�มสะดวก
ในก�รประเมินด้วยตนเอง และลดค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดห�ภ�ชนะรองรับปัสส�วะ
       ก�รติดต�มผลต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่�งปี 58 และ 59 เพื่อดู
ประสิทธิภ�พของก�รใช้ง�นขวดร�ยบุคคล  พบว่�ยังมีปัญห�จ�กก�รใช้แถบปัสส�วะ
สีล�งเลือนจ�กก�รเลอะปัสส�วะ และที่สำ�คัญก�รติดต�มประเมินแต่ละครั้งแล้วทิ้ง
ปัสส�วะไป ทำ�ให้ทห�รใหม่ไม่ทร�บแนวโน้มพฤติกรรมก�รด่ืมน้ำ�ท่ีสัมพันธ์กับสีปัสส�วะ
ของตนเอง ทีมได้พัฒน�โดยใช้ถุงแก้วพล�สติกห่อหุ้ม เพื่อแก้ปัญห�ก�รเลอะ และ
ร่วมกันคิดค้นแผ่นเตือนภัยลมร้อนร�ยบุคคลจ�กก�รบันทึกสถิติสีปัสส�วะในแต่ละ
ห้วงเวล�

ผลการใช้ขวดลมร้อน

 ผลง�นดังกล่�วเป็นก�รพัฒน�อุปกรณ์ท่ีใช้ง่�ยและสะดวกต่อท้ังทห�รใหม่
และเจ้�หน้�ท่ี ส�ม�รถลดเวล�ในก�รคัดกรอง ทำ�ให้ทห�รใหม่และหน่วยฝึกให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รประเมินสีปัสส�วะระหว่�งก�รฝึก และมีส่วนร่วมในก�รป้องกันก�รเกิดโรค



152รางวัลบริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
 ปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จคือก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งเช่ือมโยงท้ัง 2 ส่วน คือ หน่วย
ฝึกทห�รใหม่ และโรงพย�บ�ล มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก�รขับเคลื่อนง�นไปด้วยกัน
เติมเต็มซึ่งกันและกัน อันจะทำ�ให้เกิดก�รพัฒน�ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  เพื่อให้ส�ม�รถ
เฝ้�ระวังได้ ตั้งแต่หน่วยฝึกก่อนที่จะเกิดก�รเจ็บป่วยที่รุนแรงจนทห�รเข้�ถึงระดับ
โรงพย�บ�ล ลดก�รสูญเสียท่ีรุนแรง ต่อหน่วยและกองทัพบก

ระดับ สีปัสสาวะ

ผลัดที่ 1 ผลัดที่ 2

ปี 58 (N=467) ปี 59 (N=613) ปี 58 (N=468) ปี 59 (N=573)

ร�ย (ร้อยละ) ร�ย (ร้อยละ) ร�ย (ร้อยละ) ร�ย (ร้อยละ)

A (0) ใสไม่เห็นสี 30 (6.42) 104 (16.97) 111 (23.77) 140 (22.84)

B (1) สีเหลือง 304 (65.10) 336 (54.81) 237 (50.75) 402 (70.15)

C (2)
(3)

สีเหลืองเข้ม
หรือ

สีน้ำ�ช�เข้ม
133 (28.48) 173 (28.22) 119 (25.48) 31 (5.41)

D (4)
สีโค้กหรือ

สีน้ำ�ล้�งเน้ือ
- - - -

ตารางที่ 1 สถิติก�รตรวจประเมินโรคลมร้อนของก�รฝึกทห�รใหม่ ผ่�นขวดต�มติด พิชิตลมร้อน



ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ
(intelligent dialysis center)
โดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กองทัพบก
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 ภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังที่จำาเป็นต้องได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่ด้วยข้อจำากัด
ของอัตรากำาลังและจำานวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทำาให้แผนกโรคไต 
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องปรับแนวทาง
การบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถรองรับจำานวนผู้ป่วยจาก
คลินิกโรคไตเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ปฏิเสธ
การรักษาผู้ป่วย จึงได้จัดทำาโครงการนวัตกรรมศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ 
(intelligent dialysis center) ซ่ึงมีแนวคิดหลัก คือ การมีระบบ
การเฝ้าติดตามการทำางานของหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย 
และนวัตกรรม “ระบบปฏิบัติการส่ังการรักษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(Therapy Data management System, TDMS)” ส่งผลให้
ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเข้าถึงบริการบำาบัด
ทดแทนไต โดยเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ง่ายขึ้น 
ทำาให้มีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมี
การผลิตอาหารสำาเร็จรูปเพื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกด้วย



โดย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กองทัพบก
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 สถ�นก�รณ์โรคไตในปัจจุบันกำ�ลัง
เป็นปัญห�ใหญ่ระดับโลก คนไทยมีแนวโน้ม
ป่วยเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดยคนไทยป่วยเป็นโรคไต
เป็นอันดับ 3 ของอ�เซียน รองจ�กม�เลเซีย
และสิงคโปร์ จ�กข้อมูลพบว่� คนไทยป่วย
เป็นโรคไตเร้ือรังร้อยละ 17.6 ของประช�กร 
หรือประม�ณ 8 ล้�นคน โดยเป็นผู ้ป่วย
ระยะสุดท้�ย 2 แสนคน และเส่ียงต่อก�รป่วย
เพ่ิมปีละกว่� 7,800 ร�ย ซ่ึงส�เหตุส่วนใหญ่
ร้อยละ 70 เกิดจ�กเบ�หว�นและคว�มดัน
โลหิตสูง 

 อุบัติก�รณ์ของภ�วะไตว�ยเฉียบพลัน
และเรื้อรังที่จำ�เป็นต้องได้รับก�รฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ผู้ป่วย
กลุ่มนี้มีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดภ�วะแทรกซ้อน
เฉียบพลันระหว่�งก�รฟอกเลือด เช ่น
คว�มดันโลหิตต่ำ� ภ�วะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวิตหรือเกิดภ�วะ
แทรกซ้อนที่ส่งผลในระยะย�ว เช่น ภ�วะ
ข�ดโปรตีนและพลังง�น หรือภ�วะฟอสฟอรัส
สูงในเลือด ทำ�ให้ผู ้ป่วยเกิดคว�มพิก�ร
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้จ�กภ�วะกล้�มเนื้อ
อ่อนแรง หรือกระดูกพรุน มีคุณภ�พชีวิต
ลดลง และเป็นภ�ระของครอบครัว ก�รดูแล
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำ�เป็นต้องใช้ทีมสหส�ข�
วิช�ชีพทำ�ง�นร่วมกับแบบบูรณ�ก�รโดย
ใช้คว�มชำ�น�ญท�งวิช�ชีพ 

สถานการณ์โรคไต 

ปัญหาของการรักษาในปัจจุบัน

 ม�ตรฐ�นก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยภ�วะไตว�ยเฉียบพลัน
ระหว่�งก�รฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม กำ�หนดให้ผู้ป่วย 1 ร�ย
ใช้พย�บ�ลไตเทียม 1 คน ในขณะท่ีก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วยภ�วะ
โรคไตเร้ือรัง 4  ร�ย ใช้พย�บ�ลไตเทียม 1 คน แต่ด้วยข้อจำ�กัด
ของอัตร�กำ�ลังและจำ�นวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมม�กข้ึน ทำ�ให้แผนกโรคไต
ในโรงพย�บ�ลส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถให้บริก�รผู้ป่วยได้ท้ังหมด 
ส่งผลต่อภ�วะก�รเส่ือมของไต และเกิดภ�วะแทรกซ้อนเร้ือรัง
ซ่ึงอ�จทำ�ให้ผู้ป่วยไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองได้ ทำ�ให้กระทบ
ต่อครอบครัว สังคม และประเทศช�ติ เน่ืองจ�กค่�ใช้จ่�ยในก�ร
ดูแลรักษ�พย�บ�ลภ�วะแทรกซ้อนค่อนข้�งสูงม�ก 
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 จ�กข้อจำ�กัดด้�นบุคล�กรท่ีแผนก
โรคไตของโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ล
ทุกแห่งที่ให้บริก�รฟอกเลือดเพื่อบำ�บัด
รักษ�ผู้ป่วยไตว�ยเฉียบพลันและไตว�ย
เรื้อรัง ทำ�ให้กองอ�ยุรกรรม โรงพย�บ�ล
พระมงกุฎเกล้� ปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�ร
บุคล�กรร่วมกับก�รใช้ระบบปฏิบัติก�ร
สั่งก�รรักษ�ผ่�นเครือข่�ยอินเตอร์เน็ต 
(Therapy Data management
System, TDMS) ทำ�ให้ส�ม�รถรองรับ
จำ�นวนผู้ป่วยจ�กคลินิกโรคไตเรื้อรังได้
อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงสุดโดยไม่ปฏิเสธ
ก�รรักษ�ผู้ป่วยต�มม�ตรฐ�นก�รดูแล
รั กษ�ผู้ ป่ วยภ�วะไตว�ยเฉี ยบพลัน
ระหว่�งก�รฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
รวมถึงแนวคิดก�รพัฒน�ศักยภ�พของ
พย�บ�ลวิช�ชีพประจำ�หออภิบ�ลผู้ป่วย
วิกฤต (หรือไอซียู) ให้มีขีดคว�มส�ม�รถ
ด้�นก�รดูแลผู้ป่วยที่ ได้รับก�รบำ�บัด
ทดแทนไต เพื ่อทำ�หน้�ที ่เป็นพย�บ�ล
ไตเทียมเมื่อมีผู้ป่วยไตว�ยเฉียบพลันที่
จำ�เป็นต้องได้รับก�รฟอกเลือดนอกศูนย์
ไตเทียม ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับก�รรักษ�อย่�ง
ทันท่วงที 

 นอกจ�กนี้ท�งโรงพย�บ�ลยังได้
พัฒน�หลักสูตรก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง 
ส�ข�ก�รพย�บ�ลเวชปฏิบัติก�รบำ�บัด
ทดแทนไต และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์
ประจำ�บ้�นต่อยอดส�ข�อ�ยุรศ�สตร์โรคไต
เพื่อสร้�งบุคล�กรท�งก�รแพทย์เพิ่มขึ้น 
รวมถึงมีก�รคิดค้นอ�ห�รเสริมท�งก�รแพทย์
สำ�หรับผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพ�ะอีกด้วย 

การรักษาด้วยศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ
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 นวัตกรรม “ระบบปฏิบัติก�รสั ่งก�รรักษ�
ผ่�นเคร ือข ่�ยอินเตอร์เน ็ต (Therapy Data
management System, TDMS)” เป็นก�รใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่�ยหลัก (server) เชื่อมต่อ
สัญญ�ณไปยังเครื่องไตเทียมแต่ละเครื่อง ทำ�ให้
ข้อมูลก�รรักษ�ผู้ป่วยแต่ละคนในแต่ละคร้ังถูกเก็บไว้

ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่�ยหลัก เพื่อใช้เปรียบเทียบและติดต�มก�รรักษ�ได้ตลอดเวล�
และแพทย์ผู้รักษ�ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยได้ตลอดเวล�แบบ real-time ผ่�น
โน้ตบุ ๊คคอมพิวเตอร์ หรือเครื ่องคอมพิวเตอร์อื ่นที ่ลงโปรแกรมไว้โดยไม่ต้องอยู ่ที ่
ข้�งเตียง ทำ�ให้แพทย์ส�ม�รถประเมินผู้ป่วยและสั่งก�รรักษ�บนพื้นฐ�นของข้อมูล
ผู้ป่วยในขณะนั้น (เปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่อยู่ในฐ�นข้อมูล) ช่วยให้ก�รดูแลและ
ก�รบริบ�ลผู้ป่วยเป็นไปได้อย่�งทั่วถึงและมีประสิทธิภ�พ

การขยายผล
 ปัจจุบันแนวคิดก�รพัฒน�ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ ได้ถูกขย�ยผลไปยังโรงพย�บ�ล
เทียนฟ้�รวมถึงมีก�รพัฒน�เครือข่�ยสำ�หรับก�รส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพย�บ�ล
ศูนย์ขน�ดใหญ่ในแต่ละภูมิภ�ค เช่น ชลบุรี สกลนคร นครร�ชสีม� ขอนแก่น เพชรบูรณ์ 
อุบลร�ชธ�นี ทำ�ให้โรงพย�บ�ลเหล่�นี ้มีขีดคว�มส�ม�รถในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย
โรคไตว�ยเฉียบพลันและไตว�ยเรื ้อรัง ส่งผลให้ผู ้ป่วยไตว�ยเฉียบพลันและเรื ้อรัง
ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รบำ�บัดทดแทนไต ทำ�ให้ผู ้ป่วยมีอัตร�รอดชีวิตสูงขึ ้น และมี
คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

Therapy Data management System (TDMS) คืออะไร



 จากสถิติจำานวนผู้โดยสารเดินทางด้วยเคร่ืองบินเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ
จากเดิมเป็น 3 เท่า รวมทั ้งมีจำานวนเที ่ยวบินเพิ ่มขึ ้นอีก 2 เท่า
เมื ่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ทำาให้นักบินต้องทำาการบินเพิ ่มขึ ้น 
ประกอบกับประเทศไทยได้รับใบแดงจาก ICAO ทำาให้การจัดระบบ
การดูแลเก่ียวกับอากาศยานต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะนักบิน
ต้องมีใบสำาคัญทางการแพทย์ เพื่อรับรองว่ามีความพร้อม สามารถ
ทำาการบินได้อย่างปลอดภัย จึงจะสามารถทำาการบินได้ การตรวจรับรอง
ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายตามมาตรฐานทางการแพทย์ 
เดิมต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ 7 วัน เน่ืองจากยังไม่มีเคร่ืองมือ
และระบบที่ทันสมัยในการดำาเนินการ จึงเกิดผลกระทบกับนักบินและ
ผู้โดยสารในระหว่างรอคอยใบสำาคัญทางการแพทย์ดังกล่าว สถาบัน
เวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ จึงได้พัฒนาระบบ “One Day Licensing”
ข้ึน ทำาให้สามารถดำาเนินการได้ภายใน 1 วัน ซ่ึงถือว่าเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการรักษาพยาบาลมาใช้ดำาเนินการ และที่สำาคัญมีการประกัน
คุณภาพงานในระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทำาให้มั่นใจได้ว่า 
ทุกกระบวนการทำางานมีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน 
ตามขั้นตอน ด้วยความรวดเร็วและตรวจสอบได้

การออกใบสำาคัญแพทย์ (Medical Certificate) 
ระบบ One Day Licensing
โดย สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ
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โดย สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ

ความต้องการนักบินพาณิชย์ กับมาตรฐานความปลอดภัย
 ประเทศไทยมีนักบินพ�ณิชย์ทั่วประเทศประม�ณ 3,000 คน แต่ด้วย
ปริม�ณส�ยก�รบินท่ีเพ่ิมม�กข้ึน เส้นท�งก�รบินท่ีหล�กหล�ย ทำ�ให้ “นักบินพ�ณิชย์”
เป็นที่ต้องก�รม�กขึ้นของตล�ด ขณะที่ก�รผลิตนักบินแต่ละคนนั้นต้องใช้เวล�
ในก�รเรียนรู้และฝึกฝนเป็นเวล�น�น และเม่ือนักบินพร้อมทำ�ก�รบิน จะต้องได้รับ
ก�รประเมินด้�นคว�มพร้อมของสุขภ�พ เพ่ือคว�มปลอดภัยของผู้โดยส�ร ดังน้ัน 
ก�รกำ�กับดูด้�นสุขภ�พจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ ซึ่งมีข้อกำ�หนดของก�รบินว่�นักบินที่จะ
ทำ�ก�รบินต้องมีใบอนุญ�ตพร้อมด้วยใบสำ�คัญแพทย์ทุกครั้งเมื่อทำ�ก�รบิน ซึ่ง
กระบวนก�รออกใบสำ�คัญแพทย์ต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์นั้น
มีระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รท่ีแตกต่�งกันของหน่วยง�นท่ีข้ึนทะเบียนรับรองได้ 
ทำ�ให้นักบินต้องว�งแผนล่วงหน้�เพื่อขอใบสำ�คัญแพทย์ เพื่อให้เป็นไปต�ม
ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยที่ถูกกำ�หนดโดยองค์ก�รก�รบินพลเรือนระหว่�ง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO)
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ขั้นตอนการทำาตาปลอม



 สถ�บันเวชศ�สตร์ก�รบินกองทัพอ�ก�ศ 
เป็นหน่วยง�นด้�นเวชศ�สตร์ก�รบินของรัฐแห่งเดียว 
ที่ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กสถ�บันก�รบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์เวชศ�สตร์ก�รบิน
พลเรือน ส�ม�รถทำ�ก�รตรวจเพื่อออกหรือตรวจ
เพื่อต่ออ�ยุใบสำ�คัญแพทย์ทุกชั้นทั้งท�งทห�ร
และพลเรือน เป็นก�รรับรองว่�มีร่�งก�ยแข็งแรง
สมบูรณ์ต�มม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์ โดยจะตรวจ
คว�มสมบูรณ์ของร่�งก�ยทั่วไป เอ็กซเรย์ปอด 
ตรวจเลือด ปัสส�วะ ตรวจหัวใจ ก�รได้ยิน และอ่ืน ๆ
ต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์ เพ่ือดู
คว�มพร้อมด้�นมนุษย์ปัจจัยของผู้ทำ�ก�รในอ�ก�ศ
ให้ส�ม�รถทำ�ก�รบินได้อย่�งปลอดภัย ซ่ึงกระบวนก�ร
ออกใบสำ�คัญแพทย์ต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�น
ท�งก�รแพทย์โดยสถ�บันเวชศ�สตร์ก�รบิน 
ให้บริก�รนักบินพ�ณิชย์ทั่วประเทศไทย จำ�นวน
2,182 คน ในปี พ.ศ. 2559 จำ�นวน 2,450 คน 
ในปี พ.ศ. 2560 และจำ�นวน 2,634 คน ในปี 
พ.ศ. 2561 

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ 
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 เดิมก�รตรวจเพื่อออกหรือเพื่อต่ออ�ยุใบสำ�คัญแพทย์ เป็นก�รรับรองว่�
มีร่�งก�ยแข็งแรงสมบูรณ์ต�มม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์ โดยจะตรวจคว�มสมบูรณ์
ของร่�งก�ยทั่วไป เอ็กซเรย์ปอด ตรวจเลือด ปัสส�วะ ตรวจหัวใจ ก�รได้ยินอื่น ๆ
ต�มข้อกำ�หนดของม�ตรฐ�นท�งก�รแพทย์ เพื่อดูคว�มพร้อมของผู้ทำ�ก�รในอ�ก�ศ
ให้ส�ม�รถทำ�ก�รบินได้อย่�งปลอดภัย โดยมีกำ�หนดระยะเวล�รับรอง แต่ยังข�ดก�ร
มีเครือข่�ย Computer ท่ีสมบูรณ์แบบ ทำ�ให้ก�รตรวจเอกซเรย์ปอดต้องรอรังสีแพทย์
อ่�นฟิล์มเอกซเรย์ หรือระบบก�รตรวจเลือดและปัสส�วะต้องใช้ระยะเวล�ก�รร�ยง�นผล
น�น รวมทั้งไม่มีก�รกำ�หนดแพทย์ผู้ตรวจ Authorized Medical Examiner
(AME) ประจำ�วัน ส่งผลให้กระบวนก�รออกใบสำ�คัญแพทย์ให้ได้ต�มม�ตรฐ�น
ท�งก�รแพทย์ต้องใช้ระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�น 7 วัน
 ในปีงบประม�ณ 2559 สถ�บันเวชศ�สตร์ก�รบินกองทัพอ�ก�ศได้พัฒน�
ม�ตรฐ�นง�นเพื่อยกระดับก�รให้บริก�ร จึงได้จัดทำ�โครงก�รออกใบสำ�คัญแพทย์
ระบบ one day licensing ขึ้น โดยก�รเชื่อมโยงระบบกับเครื่องตรวจต่�ง ๆ  อ�ทิ 
เคร่ืองตรวจต� และเคร่ืองตรวจท�งชีวเคมี AU 680 ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รตรวจผล
ได้อย่�งรวดเร็วตลอดจนก�รกำ�หนดเวรแพทย์ AME ซึ่งทำ�ให้ลดระยะเวล�ม�ตรฐ�น
ก�รตรวจสุขภ�พเพื่อต่อใบสำ�คัญแพทย์จ�ก 7 วัน เหลือเพียงครึ่งวันเท่�นั้น 
สำ�หรับนักบินจะต้องมีอ�ยุน้อยกว่� 60 ปีมีสุขภ�พทั่วไปสมบูรณ์ดีไม่มีข้อจำ�กัด
ท�งก�รแพทย์ และได้ลงทะเบียน
ตรวจสุขภ�พก่อนเวล� 09.00 น. 
ในวันม�ตรวจ โดยก�รดำ�เนินก�ร
ดังกล่�วได้รับก�รประกันคุณภ�พง�น
ในระบบม�ตรฐ�น ISO 9001 : 2015
ทำ�ให้มั ่นใจได้ว่�ทุกกระบวนก�ร
ทำ�ง�นมีก�รควบคุมก�รปฏิบัติ
ง�นอย่�งมีม�ตรฐ�น ต�มขั้นตอน
ด้วยคว�มรวดเร็วและตรวจสอบได้

การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล
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Contact Center 1506
สำานักงานประกันสังคม
โดย ศูนย์สารนิเทศ
สำานักงานประกันสังคม
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 Contact Center 1506 สำานักงานประกันสังคม
เป็นการพัฒนาระบบ Contact Center ที่สามารถตอบสนอง
พฤติกรรมการใช้บริการในยุคปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาการให้บริการ
จากรูปแบบ Multi-Channel เป็นการบริหารข้อมูลแบบองค์รวม 
(Omni Channel) ขึ้น โดยนำาระบบ speech recognition 
การจดจำาเสียง ทำาให้ผู้รับบริการไม่จำาเป็นต้องให้ข้อมูลซ้ำาใน
การใช้บริการครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังมีระบบ chat bot การ
ตอบข้อซักถามโดยระบบอัตโนมัติ และมีระบบวอร์รูม (war room) 
การประมวลผลการให้บริการ ซึ่งผู้บริหารสามารถทราบข้อมูล
ได้ real time เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ นำามาสู่การกำาหนด
มาตรการและนโยบายสำาคัญท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน 
ทั้งนี้สำานักงานประกันสังคมจะตอบรับการร้องเรียนเบื้องต้น
ในทันที และดำาเนินการส่งเรื่องให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
ดำาเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้แก้ผู้ร้องเรียนภายใน 25 วันทำาการ
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โดย ศูนย์สารนิเทศ
สำานักงานประกันสังคม Contact Center 1506

 สำ�นักง�นประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์บริก�รข้อมูลผ่�นส�ยด่วน 1506 
ม�ต้ังแต่ปี 2537 เพ่ือรองรับก�รตอบข้อสงสัยของผู้ประกันตนเก่ียวกับสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยในปี 2558 ได้มีก�รพัฒน�
ก�รให้บริก�รในรูปแบบ Multi Channel ซึ่งนอกจ�กช่องท�งโทรศัพท์แล้ว 
ยังให้บริก�รผ่�นช่องท�ง internet ได้แก่ Web chat และ e-mail โดยในช่วง
ปี 2558 – 2560 มีผู้ใช้บริก�รเฉลี่ยเดือนละ 156,889 ส�ย ซึ่ง Contact 
Center 1506 ถือเป็นศูนย์กล�งก�รให้บริก�รข้อมูลข่�วส�รง�นประกันสังคม
ท่ีมีประสิทธิภ�พ ผู้ใช้บริก�รติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวล�และค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเดินท�ง นอกจ�กน้ันยังให้บริก�รรับเร่ืองร้องเรียน/เสนอแนะติชม พร้อมท้ัง
ให้คำ�ปรึกษ�/แนะนำ� ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 
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 ปัจจุบันผู้ใช้บริก�รมีพฤติกรรมก�รสื่อส�รที่เปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนม�
สอบถ�มข้อมูลผ่�นเครื่องมือสื่อส�รของตนเอง (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
พกพ�) ม�กยิ่งขึ้น สำ�นักง�นประกันสังคมจึงได้ขย�ยขอบเขตก�รให้บริก�รให้
ครอบคลุมทุกช่องท�ง ทั้งท�งระบบโทรศัพท์ และ Social media โดยมีก�ร
บริห�รข้อมูลแบบองค์รวม (Omni Channel) ไม่ว่�ผู้ใช้บริก�รจะติดต่อผ่�น
เครื่องมือสื่อส�รใด เจ้�หน้�ที่ให้บริก�รจะส�ม�รถเห็นประวัติก�รติดต่อ โดย
ผู้ใช้บริก�รไม่ต้องบอกเล่�ซ้ำ� นอกจ�กนั้นส�ยด่วน 1506 ยังตอบสนองต่อ
รูปแบบก�รใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ชอบห�ข้อมูลด้วยตนเองด้วยระบบบริก�ร
ข้อมูลอัตโนมัติส�ม�รถเลือกฟัง หรือ สอบถ�มผ่�น Facebook เพ่ือให้ Chat Bot
ตอบข้อมูลก็ได้

รูปแบบการให้บริการในยุคดิจิทัล
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 ศูนย์บริก�รข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 มีก�รเชื่อมต่อ
ระบบไปยังทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงง�น (กรมก�รจัดห�ง�น  กรมสวัสดิก�ร
และคุ้มครองแรงง�น กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น สำ�นักง�นปลัดกระทรวงแรงง�น) 
และในปี 2561 มีก�รปรับปรุงฐ�นข้อมูล (Knowledge Based) เพื่อก�รให้บริก�ร
โดยสำ�นักง�นประกันสังคมดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลคำ�ถ�ม – คำ�ตอบที่ถ�มบ่อย
ของทุกหน่วยง�นภ�ยในกระทรวงแรงง�น พร้อมทั้งต้องดำ�เนินก�ร update ข้อมูล
เมื ่อมีข้อมูลใหม่ และมีก�รเชื ่อมโยงระบบรับเรื ่องร้องเรียนไปยังหน่วยง�น
ของสำ�นักง�นประกันสังคมท่ัวประเทศ จำ�นวน 137 แห่ง นอกจ�กน้ีมีก�รประมวลผล
ก�รให้บริก�รในประเด็นข้อสงสัยและข้อร้องเรียนต่�ง ๆ แบบ real time ทำ�ให้ผู้บริห�ร
ส�ม�รถทร�บข้อมูล ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รตัดสินใจ กำ�หนดม�ตรก�รและ
นโยบ�ยสำ�คัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตน 

ต้นแบบ Big Data 
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
และตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล
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 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก และ
ตรวจคัดกรอง ทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
หน่วยงานแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การวินิจฉัย
และรักษาโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (inborn errors of
metabolism) อย่างครบวงจร ซ่ึงหากไม่รับการวินิจฉัยระหว่าง
48 – 72 ช่ัวโมงหลังคลอด และได้รับการรักษาภายใน 2 สัปดาห์ 
อาจทำาให้ทารกมีภาวะปัญญาอ่อน พิการ หรือเสียชีวิตได้
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โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
 โรคพันธุกรรมเมต�บอลิก (inborn errors 
of metabolism) เป็นโรคพันธุกรรมประเภทหนึ่ง
ซึ่งประกอบด้วยโรคพันธุกรรมกว่� 700 โรคและมี
อุบัติก�รณ์ของทุกโรครวมกันเท่�กับ 1 ใน 100 ของ
ก�รเกิดมีชีพ  ส่วนใหญ่ของโรคในกลุ่มนี้ทำ�ให้เกิด
ก�รเสียชีวิตและคว�มพิก�รในเด็ก แต่ที่สำ�คัญคือ
บ�งโรคส�ม�รถให้ก�รรักษ� (treatable disorders) และป้องกันไม่ให้เกิด
ก�รเสียชีวิตและคว�มพิก�รได้โดยก�รตรวจกรองท�รกแรกเกิด (Newborn 
Screening)
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 ก�รตรวจกรองท�รกแรกเกิดในประเทศไทยมีเพียง 2 สถ�บันท่ีให้บริก�ร 
คือ ศูนย์พันธุกรรมเมต�บอลิกฯ ห้องปฏิบัติก�รส�ข�วิช�เวชพันธุศ�สตร์ ภ�ควิช�
กุม�รเวชศ�สตร์ คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล และกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์
กระทรวงส�ธ�รณสุข โดยกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์รับตรวจกรองท�รกท่ีเกิด
ในต่�งจังหวัดและกรุงเทพฯ บ�งส่วน โดยตรวจกรองเพียง 2 โรคเท่�นั้น คือ 
ภ�วะต่อมไทรอยด์บกพร่องแต่กำ�เนิด (Congenital Hypothyroidism, CH) 
และ เฟ็นนิลคีโตนยูเรีย (Phenylketonuria, PKU) โดยใช้เทคนิค Bacterial
inhibition Assay และ ELISA และมีแนวโน้มจะลดเหลือเพียงโรคเดียวคือ 
CH ในอน�คต ส่วนโรงพย�บ�ลศิริร�ชได้ตรวจคัดกรอง
ท�รกแรกเกิดในโรงพย�บ�ลศิริร�ชและโรงพย�บ�ลใน
เขตกรุงเทพมห�นครจำ�นวน 37,000 ร�ย/ปี จ�กเร่ิมต้น
ท่ี 2 โรคเหมือนกรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ แต่ขย�ยเพ่ิม
เป็น 40 โรคโดยใช้เทคนิค TMS ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีล่�สุด
ท่ีใช้ตรวจคัดกรองในประเทศท่ีพัฒน�แล้วและใช้ปริม�ณ
เลือดเท่�เดิมต้ังแต่ปี 2557 

การตรวจโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก
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 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นโรคพันธุกรรมเมต�บอลิก เป็นหน่วยง�นท่ีตรวจก�ร
วินิจฉัยและรักษ�โรคพันธุกรรมเมต�บอลิก (inborn errors of metabolism)
อย่�งครบวงจร เน่ืองจ�กห�กได้รับก�รวินิจฉัยระหว่�ง 48 – 72 ช่ัวโมงหลังคลอด 
ท�รกจะได้รับก�รรักษ� ภ�ยใน 2 สัปด�ห์ ซ่ึงลดโอก�สมีภ�วะปัญญ�อ่อน พิก�ร 
หรือเสียชีวิตได้ โดยก�รดำ�เนินก�รของศูนย์คว�มเป็นเลิศฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ ก�รตรวจคัดกรองท�รกแรกเกิด ก�รตรวจพิเศษเพ่ือยืนยันก�รวินิจฉัย และ
ก�รรักษ�โดยทีมแพทย์ผู้เช่ียวช�ญ 

รู้ไว รักษาได้ 
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 “โรคพันธุกรรมเมต�บอลิกไม่ส�ม�รถเจ�ะน้ำ�คร่ำ�แล้วรู้ผล ต้องตรวจหลังคลอด
ในช่วง 24 - 72 ชั่วโมงเท่�นั้น”
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แม่ท้องต้องรู้ไว้

 จ�กผลก�รเปรียบเทียบระหว่�งผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับก�รคัดกรอง และรักษ�อย่�ง
ทันท่วงที และผู้ท่ีได้รับก�รคัดกรอง และได้รับก�รรักษ�อย่�งทันท่วงที พบว่� ผู้ป่วยท่ี
ไม่ได้รับก�รคัดกรอง เมื ่อแสดงอ�ก�รของโรคจะมีภ�วะก�รพิก�รอย่�งรุนแรง
และเสียชีวิตในที่สุด รวมทั้งต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�จำ�นวนม�ก ขณะที่ผู้ป่วยที่
ได้รับก�รคัดกรองตั้งแต่แรกเกิด และได้รับก�รรักษ�จะส�ม�รถมีพัฒน�ก�รที่สมวัย
ใกล้เคียงกับเด็กปกติ นับตั้งแต่ปี 2557 ท�งศูนย์ฯ ได้รับก�รสนับสนุนโครงก�รจ�ก 
สปสช. กทม. ให้เป็นโครงก�รนำ�ร่องแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมก�รตรวจ
คัดกรองท�รกแรกเกิดในโรงพย�บ�ลในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ จำ�นวน 17 แห่ง ซ่ึงตรวจไปแล้ว
จำ�นวนกว่� 150,000 ร�ยต่อปี และพบท�รกที่เป็นโรคพันธุกรรมเมต�บอลิก จำ�นวน 
18 ร�ย ส่งผลให้ก�รรักษ�ท�รกกลุ่มดังกล่�วเป็นไปอย่�งทันท่วงที ลดภ�ระ ค่�ใช้จ่�ย
ด้�นส�ธ�รณสุขของประเทศได้ ตลอดจนโครงก�รดังกล่�วอยู่ระหว่�งก�รขย�ยผล
ไปยังสำ�นักง�นเขตสุขภ�พที่ 5 ต่อไป
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 โครงการการพัฒนาระบบติดตามสภาพอากาศโดยแบบจำาลอง
คู่ควบวาฟรอมเพ่ือบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศ ของสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำาการเกษตร เป็นการติดตามสภาพอากาศ
อย่างใกล้ชิด ด้วยการใช้แบบจำาลองคู่ควบวาฟรอม ผ่านข้อมูล
ที่ถูกนำาเข้ามาวิเคราะห์ ทำาให้พยากรณ์อากาศระยะสั้นได้อย่าง
แม่นยำา และยังเป็นเคร่ืองมือท่ีสำาคัญในการเตรียมรับมือและบรรเทา
ความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวนและรุนแรงที่เกิดขึ้นได้
โดยผลความแม่นยำาของแบบจำาลองคู่ควบวาฟรอมน้ัน สามารถ
คาดการณ์ฝนตก 3 วันล่วงหน้า แบบท้ังรายวัน รายเดือน และรายปี 
อย่างสม่ำาเสมอ โดยเปรียบค่าคาดการณ์กับข้อมูลจริงของฝน มีค่าเฉล่ีย
ความถูกต้อง อยู่ที่ร้อยละ 75 ของการคาดการณ์อีกด้วย

โครงการพัฒนาระบบติดตามสภาพอากาศ
โดยแบบจำาลองคู่ควบวาฟรอม
เพื่อบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง
โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา (องค์การมหาชน)
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โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำา (องค์การมหาชน)
 ภ�วะโลกร้อนเป็นส�เหตุสำ�คัญท่ีทำ�ให้ธรรมช�ติข�ดคว�มสมดุล ก่อให้สภ�พภูมิอ�ก�ศ
เกิดก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งต่อเนื่องและมีคว�มผันผวนผิดปกติ ส่งผลกระทบในหล�ยด้�น
และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดถี่ขึ ้น สำ�หรับประเทศไทยเกิดเหตุก�รณ์มห�อุทกภัย
ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปัญห�อุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติก�รณ์ อุทกภัยครั้งนี้
ส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยอย่�งหนักท้ังท�งภ�คก�รเกษตร อุตส�หกรรม เศรษฐกิจ สังคม
และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภ�คส่วนอื่นอีกเป็นจำ�นวนม�ก มีก�รประก�ศให้พื้นที่
ประสบอุทกภัยเป็นพื้นที ่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั ้งแต่ปล�ยเดือนกรกฎ�คม ถึงเดือน
พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 65 จังหวัด โดยมีผู้เสียชีวิต 657 ร�ย สูญห�ย 3 คน
ร�ษฎรเดือดร้อน 4 ล้�นกว่�ครัวเรือน คิดเป็นประช�กรม�กกว่� 13 ล้�นคน ส่งผลให้
พื้นที่ก�รเกษตรได้รับคว�มเสียห�ยจำ�นวนม�ก
 จ�กมห�อุทกภัยดังกล่�ว ก�รติดต�มสภ�พอ�ก�ศอย่�งใกล้ชิดและก�รพย�กรณ์
อ�ก�ศท่ีแม่นยำ�นับเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญอย่�งย่ิงในก�รเตรียมรับมือและบรรเท�คว�มสูญเสีย
เนื่องจ�กสภ�พอ�ก�ศมีคว�มซับซ้อนและมีปัจจัยต่�ง ๆ ม�กม�ยท่ีเก่ียวข้อง แบบจำ�ลอง
พย�กรณ์อ�ก�ศเชิงตัวเลขจึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในก�รค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศระยะสั้นที่
นิยมใช้ในหน่วยง�นอุตุนิยมวิทย�ทั่วโลก ทั้งนี้แบบจำ�ลองเชิงตัวเลขที่ใช้อยู่ทั่วไปนั้นได้มี
ก�รพัฒน�และทดสอบจ�กหน่วยง�นของประเทศในบริเวณละติจูดระดับกล�งและระดับสูง
ซึ่งอ�จไม่เหม�ะสมกับก�รค�ดก�รณ์บริเวณประเทศไทย  ดังน้ัน ในปีพ.ศ. 2555 สถ�บัน
ส�รสนเทศทรัพย�กรน้ำ� (องค์ก�รมห�ชน) หรือ สสน. กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ได้พัฒน�ระบบแบบจำ�ลองค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศระยะส้ันแบบคู่ควบ
ว�ฟรอม (WRF-ROMS) โดยพัฒน�จ�กระบบแบบจำ�ลองโอเพนซอร์ซ Coupled-Ocean-
Atmosphere-Wave-Sediment Transport Modeling System (COAWST) 
ของ U.S. Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริก�
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ที่มาและความสำาคัญของการติดตามสภาพอากาศ
โดยแบบจำาลองคู่ควบวาฟรอม
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 ระบบน้ีเป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง
แบบจ ำ �ลองสภ�พอ�ก�ศ Weather
Research and Forecasting (WRF) และ
แบบจำ�ลองมห�สมุทร Regional Ocean
Model System (ROMS) ก�รพัฒน�นี้
มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อพัฒน�ระบบแบบจำ�ลอง
ค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศที่มีคว�มเหม�ะสม
กับก�รใช้ง�นในประเทศไทย พร้อมท้ังพัฒน�
ระบบติดต�มสภ�พอ�ก�ศโดยผลจ�ก
แบบจำ�ลองคู่ควบเพื่อให้เข้�ถึงผู้ใช้ง�น
ได้ในทุกภ�คส่วน เพื ่อเป็นข้อมูลในก�ร
บริห�รจัดก�รน้ำ�และเฝ้�ระวังสภ�พอ�ก�ศ
รุนแรงของประเทศไทย ทั้งนี้ ก�รพิจ�รณ�
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอ�ก�ศและอุณหภูมิ
พ้ืนผิวน้ำ�ทะเลในก�รพย�กรณ์อ�ก�ศถือเป็น
จุดเด่นของระบบค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศ

ของ สสน. ที ่แตกต่�งจ�กระบบพย�กรณ์
ของหน่วยง�นอ่ืนในประเทศไทยและถือได้ว่�
เป็นประเทศแรกในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่นำ�ระบบคู่ควบดังกล่�วม�ใช้ง�น
ในก�รพย�กรณ์สภ�พอ�ก�ศระยะสั้น 
นอกจ�กน้ี สสน. ยังได้มีก�รปรับข้อมูลนำ�เข้�
เชิงพื้นที่สำ�หรับแบบจำ�ลองว�ฟรอม โดยใช้
ข้อมูลตรวจวัดต่�งๆ เพื่อให้ข้อมูลนำ�เข้�
แบบจำ�ลองบริเวณประเทศไทยมีคว�มทันสมัย
ม�กขึ ้น ซึ ่งนับว่�เป็นหน่วยง�นแรกและ
ครั้ งแรกของประเทศไทยที่มีก�รจัดทำ� 
อีกทั้งยังมีก�รศึกษ�ฟิสิกส์ที่ เหม�ะสม
สำ�หรับค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศในฤดูก�ลต่�ง ๆ
ของประเทศไทย และมีง�นวิจัยก�รค�ดก�รณ์
สภ�พอ�ก�ศในพื้นที่เมืองด้วย 
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 ปัจจุบันก�รค�ดก�รณ์
สภ�พอ�ก�ศจ�กระบบ
ติดต�มสภ�พอ�ก�ศโดย
แบบจำ�ลองคู่ควบว�ฟรอม
มีก�รประมวลผลและ
ปรับปรุงข้อมูลนำ�เข้�
วันละ 2 ครั้ง ณ เวล� 
07.00 น. และ 19.00 น.
สำ�หรับค�ดก�รณ์อ�ก�ศ
ล่วงหน้� 3 วัน คว�มถูกต้อง
ของก�รค�ดก�รณ์ฝน
อย ู ่ท ี ่ประม�ณ 75% 

บริเวณประเทศไทยที่คว�มละเอียด 3x3 กิโลเมตรต�มแนวร�บ และค�ดก�รณ์ล่วงหน้� 
7 วันครอบคลุมพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คว�มละเอียด 9x9 กิโลเมตรต�ม
แนวร�บ และบริเวณพื้นที่ทวีปเอเชียที่คว�มละเอียด 27x27 กิโลเมตรต�มแนวร�บ 
ผลก�รค�ดก�รณ์สภ�พอ�ก�ศ เส้นท�งและคว�มรุนแรงของพ�ยุ ปริม�ณและก�ร
กระจ�ยตัวของฝน คว�มเร็วและทิศท�งของลมในแนวร�บและแนวดิ ่ง ตลอดจน
ข้อมูลท�งภูมิอ�ก�ศต่�ง ๆ ในชั ้นบรรย�ก�ศ มีก�รนำ�เสนอข้อมูลผ่�นเว็บไซต์
www.thaiwater.net และ mobile app พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ศูนย์ปฏิบัติก�รน�ยกรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กรมชลประท�น 
กรมฝนหลวงและก�รบินเกษตร เครือข่�ยสภ�เกษตรกร เครือข่�ยจัดก�รน้ำ�ชุมชน 
รวมไปถึงสำ�นักง�นทรัพย�กรน้ำ�แห่งช�ติ (สทนช.) สำ�หรับใช้ประกอบก�รตัดสินใจ
และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�อย่�งเป็นระบบและเป็นเอกภ�พ เพื่อสนับสนุนก�รตัดสินใจ
เรื่องก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ของประเทศ ระบบติดต�มสภ�พอ�ก�ศโดยแบบจำ�ลองคู่ควบ
ว�ฟรอมเป็นข้อมูลสนับสนุนหลักของคลังข้อมูลน้ำ�และภูมิอ�ก�ศแห่งช�ติด้วย โดย
มีก�รนำ�ไปต่อยอดก�รวิเคร�ะห์และประมวลผลข้อมูลด้�นก�รจัดก�รน้ำ� รวมไปถึง
เป็นส่วนหนึ่งในก�รเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนผลก�รวิเคร�ะห์จ�กแบบจำ�ลองไปสู่
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 37 หน่วยง�น และที่สำ�คัญที่สุดคือก�รนำ�ผลจ�กแบบจำ�ลอง
ไปใช้ร่วมกันกับก�รติดต�ม เฝ้�ระวัง วิเคร�ะห์ และค�ดก�รณ์สถ�นก�รณ์น้ำ� รวมไปถึง
ก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ทั้งในภ�วะปกติและภ�วะวิกฤตได้อย่�งมีเอกภ�พ

ผลจากการพัฒนาระบบติดตามสภาพอากาศ
โดยแบบจำาลองคู่ควบวาฟรอม



การจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
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 เหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลามีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
จากการท่ีเป็นเมืองใหญ่ มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเท่ียว
อย่างต่อเนื่อง มีประชากรจำานวนมาก การสัญจรในพื้นที่หนาแน่น
ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย มีมากขึ้นและหลากหลายรูปแบบ
มีโอกาสเกิดภัยพิบัติจากสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป ท้ังเหตุการณ์
แผ่นดินไหว สึนามิ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย อีกท้ังแนวโน้มการเกิดโรคต่าง ๆ
เช่น หลอดเลือด โรคหัวใจ ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเป็น
อัมพาต พิการ และเสียชีวิต หากไม่รับการรักษาท่ีทันท่วงที โดยการเข้าถึง
จุดเกิดเหตุ ให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง และนำาผู้ป่วยส่งสถานพยาบาล
อย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสำาคัญในการช่วยเหลือ ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรสนับสนุน
การให้บริการสาธารณะในพื้นที่ ได้ให้ความสำาคัญต่อการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ที่ประสบเหตุอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เน้นการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 16 อำาเภอของจังหวัดสงขลา ลดความเหลื่อมล้ำา
ในพื้นที่ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และพื้นที่ห่างไกล โดยเป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน



โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
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 โครงก�ร “ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉินแบบบูรณ�ก�ร” ได้นำ�แนวคิดก�รเชื่อมโยงและ
บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นร่วมกันและสร้�งกลไกในก�รดำ�เนินง�นให้สัมพันธ์กันเพื่อเป็นก�ร
ลดข้ันตอนในก�รดำ�เนินง�น ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ต่�ง ๆ  ในก�รจัดบริก�ร ณ จุด ๆ  เดียว โดยอ�ศัย
ก�รประส�นง�นเครือข่�ยที่สร้�งขึ้นม�และได้พัฒน�ให้เกิดคว�มเข้มแข็ง มีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนส�ม�รถสร้�งคว�มเป็นหนึ่งเดียว โดยก�รรวมศูนย์ในก�รให้บริก�รส�ธ�รณะ
ของ 1669, 191, CCTV และ 1131 ซ่ึงดำ�เนินก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งครบวงจรอย่�งแท้จริง 
มีก�รวิเคร�ะห์ภ�ระง�นและผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วนำ�ทรัพย�กรที่มีอยู่ม�ใช้ร่วมกัน
ซ่ึงหล�ย ๆ กิจกรรมส�ม�รถดำ�เนินก�รร่วมกัน สนับสนุนและเอ้ือต่อกันทำ�ให้ก�รดำ�เนินก�ร
สมบูรณ์ม�กย่ิงข้ึน ตัวอย่�งเช่น เม่ือเกิดเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ จะเป็นหน่วยง�นกล�งในก�ร
ประส�น 191 เพ่ือควบคุมก�รจร�จร ประส�นรถพย�บ�ลฉุกเฉินนำ�ส่งผู้ประสบเหตุ รวมท้ัง
ประส�นโรงพย�บ�ลเพื่อเตรียมก�รรองรับก�รช่วยเหลือผู ้ประสบเหตุเมื ่อนำ�ส่งถึง
โรงพย�บ�ล ซึ่งส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ภ�ยในระยะเวล�อันสั้น

การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. ปัญห�ด้�นอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ก�รเจ็บป่วยฉุกเฉิน อ�ชญ�กรรม
เหตุคว�มไม่สงบ อุทกภัย ว�ตภัย
และดินโคลนถล่ม

2. นโยบ�ยของผู้บริห�ร และ
ยุทธศ�สตร์ในก�รดำ�เน ินง�น
แผนพัฒน�  งบประม�ณและ
แผนดำ�เนินง�น 

3. จำ�นวนองค์กรภ�ครัฐสม�คม
มูลนิธิ เอกชน และประช�สังคม
ที่เกี่ยวข้อง 

4. ข้อมูล จนท. ในระบบก�รแพทย์
ฉุกเฉิน เจ้�หน้�ท่ี (จนท.) ในระบบ
ก�รดูแลคว�มปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ จนท. ที่เกี่ยวข้อง

5. จำ�นวนวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่
รถพย�บ�ล จำ�นวนกล้อง CCTV
รถ CCTV เคล่ือนท่ี รถตรวจก�รณ์ 
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ� เคร่ืองตัดถ่�ง
เคร่ือง AED 

6. หน่วยปฏิบัติก�รฉุกเฉินใน
แต่ละระดับ/พ้ืนท่ี

1. ก�รประส�นง�น บูรณ�ก�ร และ
ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรบุคคล วัสดุ
และครุภัณฑ์ 

2. จัดระบบบริก�รให้มีก�รบริก�ร
ตลอด 24 ช่ัวโมง

3. ก�รขับเคลื่อนภ�ยใต้ก�รจัดว�ง
ระบบบริห�รจัดก�รร่วมกัน

- พัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร
- สร้�งก�รมีส่วนร่วมของภ�คี
   เครือข่�ย
- นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ

          ม�ใช้ในก�รแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ก�รส่ือส�รส�ธ�รณะสู่ประช�ชน
- ก�รประช ุมเคร ือข ่�ย ก�ร
   แลกเปล่ียนเรียนรู้ และระดมสมอง
- ก�ร Share ทรัพย�กรให้เกิด
  ประโยชน์สูงสุด

4. ก�รลดข้ันตอนในก�รปฏิบัติก�ร
5. ก�รจัดทำ� MOU 
6. ก�รสร้�งอุดมก�รณ์ร่วมกัน

ทั้งจังหวัด

1. ผู้ประสบภัยอันตร�ยทุกเหตุ
ได้รับก�รช่วยเหลืออย่�งถูกต้อง 
รวดเร็ว และปลอดภัย

2. ลดก�รเสียชีวิต คว�มพิก�ร
คว�มทุกข์ทรม�น คว�มยุ่งย�กใน
ก�รรักษ� รวมท้ังคว�มสูญเสียท�ง
เศรษฐศ�สตร์

3. มีระบบก�รช่วยเหลือท่ีรวดเร็ว
ครอบคลุม ท่ัวถึง และมีประสิทธิภ�พ

4. พัฒน�ระบบก�รบริก�ร 
และเตรียมคว�มพร้อมในก�ร
เผช ิญเหต ุ  และช ่วยเหล ือได ้
อย่�งถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
ต�มหลักวิช�ก�ร 

5. ยกระด ับก�รให ้บร ิก�ร
ส�ธ�รณะให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน

6. มี WAR ROOM พร้อม
ปฏิบัติก�รได้ทันที

Input Process Output
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 จ�กก�รมุ่งม่ันพัฒน�คุณภ�พชีวิตของประช�ชน โครงก�ร “ก�รจัดก�รเหตุฉุกเฉิน
แบบบูรณ�ก�ร” ถือเป็นต้นแบบในก�รบริห�รจัดก�รท่ีได้สร้�งคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน
อย่�งแท้จริง ทำ�ให้ประช�ชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินส�ม�รถเข้�ถึงระบบก�รแพทย์ฉุกเฉิน
อย่�งท่ัวถึงเท่�เทียม มีคุณภ�พม�ตรฐ�น ได้รับก�รช่วยเหลือและรักษ�พย�บ�ลท่ีมีประสิทธิภ�พ
และทันต่อเหตุก�รณ์ม�กขึ้น ส�ม�รถลดและป้องกันคว�มสูญเสียจ�กภ�วะฉุกเฉิน
ที่อ�จทำ�ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะหรือเกิดคว�มบกพร่องในก�รทำ�ง�น
ของอวัยวะสำ�คัญ รวมทั้งทำ� ให้ก�รบ�ดเจ็บหรืออ�ก�รป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร
ทั้งในภ�วะปกติและส�ธ�รณภัย ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของโครงก�ร ดังนี้
 1. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับก�รปฏิบัติก�รฉุกเฉิน ภ�ยใน 10 น�ที เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 82.20 จ�กปี พ.ศ. 2557
 2. ก�รเสียชีวิตระหว่�งนำ�ส่งผู้ป่วย ลดลงจ�ก 13 คน เหลือ 1 คน
 3. ระดับคว�มพึงพอใจของประช�ชนต่อระบบก�รแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 93.80

ความรวดเร็วและปลอดภัย เพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน



รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น



รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น

ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ 



โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วย
ในโรงพยาบาล ตามพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
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 การนำาเทคโนโลยีทางการศึกษามาออกแบบการเรียนรู้
ให้กับเด็กท่ีป่วยเร้ือรังในโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
เด็กท่ีป่วยอยู่ในโรงพยาบาลให้ได้รับการรักษา และการศึกษา  ซ่ึงเป็น
ผลงานท่ีได้รับรางวัลภาครัฐดีเด่นเม่ือปี พ.ศ. 2557 และเพื่อให้การ
ดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน จึงอาศัยความร่วมมือ
ของหน่วยงานด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้จึงสามารถขยายผลการดำาเนินงานไปสู่
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ มีการพัฒนาทักษะและสื่อเรียนรู้ร่วมกัน
ทำาให้สามารถเข้าถึงเด็กป่วยได้อย่างท่ัวถึง โดยไม่จำากัดว่าจะต้อง
เป็นเด็กป่วยที่มีอาการป่วยเรื้อรังเท่านั้น 



โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
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 ก�รพัฒน�เพิ่มเติมของโครงก�รฯ หลังจ�กที่ได้รับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐแห่งช�ติ 
ปี 2557 ระดับดีเด่น มีร�ยละเอียดดังนี้

 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิม ทุกรพ.เครือข่�ยในโครงก�รฯ จะมีอุปกรณ์
แม่ข่�ยของระบบก�รเรียนก�รสอนโดยใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ eDLTV, CAI และโปรแกรม
ก�รเรียนก�รสอนอื่นๆอยู่แล้ว แต่บ�งครั้งอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนที่ได้สำ�หรับให้ผู้ป่วยใช้
และสัญญ�ณเชื่อมต่อกับระบบก�รเรียนก�รสอนมีไม่เพียงพอหรือสัญญ�ณไม่เสถียร
พอที่จะใช้ง�นแบบระบบไร้ส�ยได้รับก�รพัฒน�โครงก�รฯ โดยกระทรวงวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีจึงได้คิดค้นและพัฒน�ชุดอุปกรณ์ชนิด Mobile educational kit ซึ่ง
ประกอบด้วยเคร่ืองแม่ข่�ยชนิดเคล่ือนท่ีได้และเคร่ืองกระจ�ยสัญญ�ณ Wi-Fi ซ่ึงมีศักยภ�พ
รองรับก�รต่อเชื่อมได้ 24 เครื่องพร้อมกัน ทั้งนี้เด็กป่วยส�ม�รถใช้อุปกรณ์ต่อเชื่อมของ
โรงพย�บ�ลเครือข่�ยหรือใช้โทรศัพท์มือถือของตนเองเชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์ใหม่นี้ได้ 
ทำ�ให้ระบบก�รเรียนก�รสอนภ�ยในโรงพย�บ�ลมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

 2) ด้านบุคลากร เดิมบุคล�กรครูที่ม�ปฎิบัติง�นที่ศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับเด็กป่วย
ในโรงพย�บ�ล ที่ผ่�นม�มีก�รโยกย้�ยบ่อย ก�รปฏิบัติง�นจึงข�ดคว�มต่อเนื่อง เนื่องจ�ก
ไม่มีโอก�สที่จะก้�วหน้�ในส�ยง�นได้เท่�เทียมกับครูที่ปฎิบัติง�นในโรงเรียนหรือศูนย์
ก�รศึกษ�พิเศษ จึงนำ�เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติเพ่ิมงบประม�ณสนับสนุนเงินเดือน
ครูประจำ�ของศูนย์ก�รเรียนรู้ในโรงพย�บ�ลต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประม�ณ 2562-2567 
และได้รับก�รอนุมัติต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกร�คม พศ.2562 โดยปรับ
เงื่อนไขในก�รสอบเพื่อปรับครูอัตร�จ้�งให้เป็นพนักง�นร�ชก�ร โดยถือว่�ครูอัตร�จ้�ง
ที่ม�ปฏิบัติง�นที่ศูนย์ก�รเรียนในโรงพย�บ�ลเป็นระยะเวล� 2 ปี ขึ้นไปจะมีสิทธิสอบเพื่อ
ปรับตำ�แหน่งเป็นพนักง�นร�ชก�รในเงื่อนไขพิเศษ เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น
และลดก�รโยกย้�ยอันจะส่งผลต่อคว�มต่อเนื่องของโครงก�รฯ 

กระบวนการที่พัฒนาเพิ่มเติม
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 3) ด้านสถานท ี ่ เดิม โรงพย�บ�ลเครือข่�ยในโครงก�รฯ ไม่ได้รับงบประม�ณ
สนับสนุนสำ�หรับศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับเด็กเจ็บป่วยในโรงพย�บ�ล จ�กกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ปัจจุบันกระทรวงส�ธ�รณสุขได้สนับสนุนงบประม�ณเพ่ือใช้ในก�รปรับปรุงสถ�นท่ีต้ังศูนย์
ก�รเรียนฯ ตลอดจนมุมก�รเรียนรู้ต่�ง ๆ ในหอผู้ป่วยเพ่ือบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ท่ีเหม�ะสม
สำ�หรับเด็กป่วยโดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนินง�นก�รเรียนก�รสอนโรงพย�บ�ลเครือข่�ยต่�ง ๆ 

 4) ด้านการรับรู้ของประชาชน เดิม ใช้ช่ือ “ โครงก�รศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับเด็ก
เจ็บป่วยเร้ือรังในโรงพย�บ�ล” ซ่ึงพ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ส�ม�รถทำ�ใจยอมรับได้ว่�ลูกหล�น
จะเป็นเด็กเจ็บป่วยเร้ือรัง และไม่เข้�กับคว�มเชิ่ือและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของสังคม ประเทศไทยก�รพัฒน� โครงก�รฯ ได้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือเปล่ียน
ช่ือโครงก�รเป็น “โครงก�รศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับเด็กป่วยในโรงพย�บ�ล“ เพ่ือเพ่ิมก�รยอมรับ
และก�รรับรู้ท่ีถูกต้องของประช�ชนส่งผลให้ผู้ปกครองเข้�ใจและให้คว�มร่วมมือเป็นอย่�งดี
ทำ�ให้ผลสัมฤทธ์ิท�งก�รศึกษ�สูงข้ึน

 5) การขยายเนื้อหาทางการศึกษา จ�กเดิมมีก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและ
สันทน�ก�รในรูปแบบดิจิตอลและแบบปกติสำ�หรับเด็กป่วย ปัจจุบันโครงก�รฯ ได้ประส�น
คว�มร่วมมือกับศูนย์ก�รศึกษ�นอกโรงเรียนเพื่อร่วมดำ�เนินกิจกรรมต่�ง ๆ ให้มีคว�ม
หล�กหล�ยและครอบคลุมม�กข้ึน ท้ังด้�นส�ระก�รเรียนรู้และสันทน�ก�ร เช่น ก�รเรียนรู้
ต�มอัธย�ศัยของเด็กป่วย ก�รฝึกอ�ชีพผู้ปกครอง ก�รจัดกิจกรรมเสริมก�รเรียนให้เด็กป่วย 
เป็นต้น
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ผลลัพธ์
 ผลลัพธ์ของก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ คือก�รที่เด็กส�ม�รถกลับเข้�ไปเรียนต่อ
ในโรงเรียนได้ต�มปกติ โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นม�โดยตลอด ซึ่งบรรลุต�มเป้�ประสงค์
ก�รเสริมสร้�งและพัฒน�ศักยภ�พต้นทุนมนุษย์เพื่อลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในสังคมและ
สร้�งคว�มยั่งยืนในระยะย�วของประเทศ 

การนำาไปขยายผลเพื่อครอบคลุมทุกพื้นที่

 ก�รนำ�ผลง�นของโครงก�รฯ ไปขย�ยผลให้ครอบคลุมโรงพย�บ�ลในสังกัด
กระทรวงส�ธ�รณสุขและนอกกระทรวงส�ธ�รณสุขในพื้นที่ต่�ง ๆ ครอบคลุมครบเขต
บริก�รสุขภ�พ 13 เขตท่ัวประเทศ แยกต�มเขตบริก�รสุขภ�พ และมีก�รจัดห�ทรัพย�กร
สำ�หรับให้บริก�ร เพื่อให้เกิดพัฒน�ในด้�นต่�ง ๆ อีกทั้งยังมีก�รสนับสนุนบุคล�กรครู
และอุปกรณ์ก�รให้บริก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เด็กป่วยส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลในหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนทั่วไป ทำ�ให้ส�ม�รถครอบคลุมบริก�ร
ศูนย์ก�รเรียนสำ�หรับเด็กป่วยในโรงพย�บ�ลได้ครบทั้ง 13 เขตบริก�รสุขภ�พ



โปรแกรมการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
จากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
โดย กรมแพทย์ทหารบก 
กองทัพบก
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 เนื่องจากในปี 2559 มีทหารใหม่เสียชีวิตจากโรคลมร้อน
3 ราย และพิการ 1 ราย กรมแพทย์ทหาร กองทัพบก จึงได้ประกาศ
นโยบาย เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหาร
กองประจำาการ ที่เรียกกันว่า “RTA Heatstroke” เพื่อใช้กับ
หน่วยฝึกทหารใหม่ทั ่วประเทศ หลังการนำาโปรแกรม RTA
Heatstroke ไปประยุกต์ใช้ พร้อมด้วยการถอดบทเรียนเพื่อ
รวบรวมความรู้จากหน่วยทั้งในส่วนของหน่วยสายแพทย์และ
หน่วยฝึกทหารใหม่ พบว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิด
โรคลมร้อนจนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเป็น “ศูนย์” นอกจากนี้
ย ังพัฒนาระบบการายงานผลแบบ real time เพื ่อติดตาม
สถานการณ์การเจ็บป่วยของทหารฝึกใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดความเส่ียง
ในกรณีต่าง ๆ  รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยฝึกทหารใหม่
ทุกหน่วย นำาไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ทำาให้เกิดการ
ขยายผลอย่างย่ังยืนของระบบการเฝ้าระวัง รวมถึงมีการขยายผล
ไปยังสถานพยาบาลข้างเคียงภายนอกกองทัพบก ตลอดจน
ให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีทำางานในพ้ืนท่ีท่ีมีความร้อนสูง ให้สามารถ
ป้องกันและรักษาได้อย่างถูกวิธี



โดย กรมแพทย์ทหารบก 
กองทัพบก
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 จ�กปี 2559 ยอดสถิติก�รเกิดโรค
ลมร้อนเพ่ิมสูงข้ึน และ เกิดข้ึนอย่�งรวดเร็ว 
ท้ังท่ีในห้วงสัปด�ห์แรกท่ีเป็นเพียงสัปด�ห์ท่ี
ดำ�เนินง�นด้�นธุรก�ร บ�งท่ียังไม่มีก�รฝึกพบว่�
มีผู้ป่วยร�ยแรกถึงขั้นเสียชีวิต ในร�ยที่สอง
แม้จะไม่ได้เสียชีวิตทันทีแต่หลังจ�กนั ้น
ไม่ก่ีเดือนก็เสียชีวิต โดยสรุปยอดก�รเจ็บป่วย
เพียงสัปด�ห์แรกมีสถิติเกิดโรคลมร้อนสูง
ถึง 6 ร�ย และสัปด�ห์ท่ี 2 อีก 7 ร�ย ทำ�ให้

กรมแพทย์ทห�รบกต้องทบทวนม�ตรก�ร
อย่�งเร่งด่วน เพ่ือป้องกันปัญห�ท่ีจะต�มม� 
ท้ังน้ีก�รฝึกใช้เวล�ท้ังส้ิน 10 สัปด�ห์ เม่ือฝึก
ครบกำ�หนด พบก�รเกิดโรคลมร้อนรวมท้ังส้ิน
14 ร�ย เกิดเพิ่มในสัปด�ห์ที่ 4 อีก 1 ร�ย 
โดย 14 ร�ย ถึงข้ันเสียชีวิต 3 ร�ย และพิก�ร
1 ร�ย จ�กยอดทห�รใหม่ที่เข้�รับก�รฝึก
ในผลัดนั้น 39,015 น�ย 

สถิติการเกิดโรคลมร้อนในการฝึกทหารใหม่

 จ�กปัญห�ข้�งต้น กรมแพทย์ทห�รบก กองทัพบก เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญเร่งด่วน
ในก�รป้องกันก�รเกิดคว�มเส่ียงจ�กโรคลมร้อน โดยพัฒน�เป็นโปรแกรม RTA heatstroke 
สำ�หรับก�รฝึกทห�รใหม่ ซ่ึงแต่ละหน่วยฝึกได้นำ�โปรแกรมดังกล่�วไปปรับใช่ให้เข้�กับบริบท
ของแต่ละหน่วยฝึก ซ่ึงวิธีก�รเฝ้�ระวังลมโรคร้อนของหล�ยหน่วยฝึกน้ัน ได้รับก�รคัดเลือก
ให้ได้รับร�งวัลบริก�รภ�ครัฐระดับดีเด่น ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2560 นอกจ�กนี้กองทัพบกได้
จัดให้มีก�รประชุม Heat stroke forum เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ�กก�รถอดบทเรียน
ท้ังในหน่วยฝึกทห�รใหม่และหน่วยส�ยแพทย์อย่�งต่อเน่ือง ทำ�ให้ปัจจุบันก�รเกิดโรคลมร้อน
ในทห�รใหม่เป็นศูนย์ ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้
 (1) ดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ผลจ�กก�รสอบสวนโรคทันที เพื่อค้นห�ส�เหตุ และ
ดำ�เนินก�รแก้ไขในหน่วยที่เกิดและป้องกันกับหน่วยที่ไม่เกิดที่ต้องดำ�เนินก�รทบทวน
ม�ตรก�ร และทำ�ก�รปรับม�ตรก�รทันที โดยสื่อส�รให้หน่วยปฏิบัติทร�บม�ตรก�รใหม่ 
โดยก�รส่ือส�รท�งก�ร คือ ทำ�หนังสือแจ้งเตือน ไม่เป็นท�งก�ร แจ้งท�งกลุ่ม application
Line พร้อมทั้งติดต�มให้ร�ยง�นผลให้ทร�บ

นโยบายสู่แนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากโรคลมร้อน
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 (2) เม่ือเกิดปัญห�ให้ทำ�ก�รทบทวนก�รปฏิบัติ-ก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุร่วมกัน คือ
ก�รถอดบทเรียนร่วมกันท้ังในส่วนของโรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้� (รพ.รร.6) โรงพย�บ�ล
กองทัพบก (รพ.ทบ.) โรงพย�บ�ล (ทีมเวชกรรมป้องกัน และทีมรักษ�พย�บ�ล) กองพัน
เสน�รักษ์ทห�ร (พัน.สร.) หน่วยตรวจโรค(นตร.) ส่วนก�รศึกษ�  (วิทย�ลัยแพทยศ�สตร์
พระมงกุฎเกล้�  วิทย�ลัยพย�บ�ลกองทัพบก โรงเรียนเสน�รักษ์) และส่วนนโยบ�ย (กรมแพทย์
ทห�รบก กรมยุทธศึกษ�ทห�รบก) และหน่วยฝึกทห�รใหม่ เพ่ือถอดบทเรียนและบูรณ�ก�ร
แนวท�งร่วมกันซ่ึงปัญห�หลัก คือ ระบบก�รเฝ้�ระวังยังไม่มีประสิทธิภ�พ ในของส่วนกล�ง
โรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้� (รพ.รร.6) ได้นำ�เสนอผลก�รนำ�ใช้โปรแกรมระบบเฝ้�ระวัง
คว�มปลอดภัยจ�กก�รฝึกของทห�รกองประจำ�ก�ร เป็นตัวช่วยในก�รเฝ้�ระวัง ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่พัฒน�โดยวิทย�ลัยแพทยฯ และได้ผลเป็นอย่�งดี
 (3) ทันต่อสถ�นก�รณ์-หลังจ�กทบทวนจ�กก�รสอบสวนโรค ให้ทำ�ก�รถอด
บทเรียน และนำ�ม�ตรก�รท่ีปรับม�ใช้กับผลัดท่ี 2 ผ่�นประก�ศกรมแพทย์ทห�รบก เร่ือง 
คำ�แนะนำ�ก�รป้องกัน ก�รเฝ้�ระวัง ก�รปฐมพย�บ�ล และก�รดูแลรักษ�ก�รบ�ดเจ็บ
จ�กคว�มร้อน ในก�รพิจ�รณ�ร่�งฯ ได้มีก�รดำ�เนินก�รร่วมกันระหว่�งผู้เช่ียวช�ญของ
กรมแพทย์ทห�รบก กองส่งเสริมสุขภ�พและเวชกรรมป้องกันในฐ�นะหน่วยวิทย�ก�ร
ในก�รดูแลด้�นน้ีและได้ส่งร่�งประก�ศฯ ให้กับโรงพย�บ�ลกองทัพบก และหน่วยส�ยแพทย์
อื่น ๆ พิจ�รณ�ร่�งประก�ศฯ หลังจ�กนั้น นำ�ร่�งประก�ศฯ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่�งประก�ศฯ จ�กท้ังประเทศม�ปรับให้เหม�ะสม เพ่ือนำ�ไปใช้กับก�รป้องกันเฝ้�ระวัง
ก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มร้อนในก�รฝึกทห�รของกองทัพบกต่อไป ซ่ึงจ�กก�รปรับได้นำ�จ�ก
ท้ังก�รสอบสวนโรค ก�รถอดบทเรียน และข้อเสนอแนะของหน่วยม�ปรับใช้ 
 (4) ดำ�เนินก�รท่ัวถึง โดยเจ้�กรมแพทย์ทห�รประก�ศนโยบ�ย เร่ือง ก�รเฝ้�ระวัง
โดยใช้โปรแกรมก�รเฝ้�ระวังคว�มปลอดภัยจ�กก�รฝึกของทห�รกองประจำ�ก�รของ 
รพ.รร.6 ท่ีเรียกกันว่� RTA Heatstroke ม�ปรับใช้กับหน่วยฝึกทห�รใหม่ท่ัวประเทศ

โปรแกรม RTA heatstroke
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การเผยแพร่ความรู้ สู่การต่อยอด อย่างทั่วถึง
 ในป ี  2560 หล ังก�รน ำ�โปรแกรม RTA
Heatstroke กรมแพทย์ทห�รบกได้จัดถอดบทเรียน
ในรูปแบบใหม่โดยใช้ช่ือก�รประชุมว่� Heat stroke forum
เพ่ือรวบรวมคว�มรู้จ�กหน่วยท้ังในส่วนของหน่วยส�ยแพทย์
และหน่วยฝึกทห�รใหม่ โดยมีก�รประกวดหน่วยฝึกดีเด่น
และคัดเลือก Best Practice ของหน่วยส�ยแพทย์
แต่ละด้�น ม�นำ�เสนอท้ังในส่วนของก�รนำ�เสนอนวัตกรรม
ของหน่วย และก�รนำ�เสนอแนวคิดในก�รบริห�รจัดก�รหน่วย
ในเร่ืองก�รป้องกันเฝ้�ระวังก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มร้อน 
และในปี 2561 มุ่งเน้นก�รแลกเปล่ียนคว�มรู้ระหว่�งหน่วย
และแบ่งปันข้อมูลก�รถอดบทเรียน ทำ�ให้ส�ม�รถป้องกัน
และเฝ้�ระวังก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มร้อนในก�รฝึกทห�ร
ใหม่ได้อย่�งทันท่วงที นอกจ�กนี้ยังมีก�รพัฒน�ด้�น
เวชกรรมป้องกัน และก�รรักษ�พย�บ�ลทั้งในส่วนของ
หน่วยส�ยแพทย์และหน่วยฝึกทห�รใหม่ต�มบริบทของ
แต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนขย�ยผลก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้กับ
หน่วยง�นภ�ยนอกกองทัพบกอีกด้วย

 จ�กกระบวนก�รติดต�มก�รนำ�โปรแกรม RTA Heatstroke ม�ใช้ในก�รเฝ้�ระวัง
ก�รบ�ดเจ็บจ�กคว�มร้อนในก�รฝึกทห�รใหม่ ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น ท�งกองส่งเสริมสุขภ�พ
และเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทห�รบก ได้ร่วมเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) เพ่ือติดต�มรับฟังปัญห�
ในก�รใช้โปรแกรม และก�รแจ้งเตือนกับผู้ใช้ทั่วประเทศ เมื่อพบปัญห�จะดำ�เนินก�รแจ้งผู้ดูแล
ระบบทันที พร้อมท้ังบันทึกปัญห�ท่ีพบและรวบรวม เพ่ือแก้ไขปรับปรุงระบบให้มีคว�มสอดคล้อง 
และเกิดประโยชน์กับผู้ใช้ม�กยิ่งขึ้น ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุม และเกิดพัฒน�คุณภ�พก�รบริก�ร
อย่�งต่อเนื่อง ทั้งในหน่วยส�ยแพทย์และหน่วยฝึกก�รนำ�ไปใช้กับหน่วยฝึกทั่วประเทศซึ่งมี
จำ�นวน 300 กว่�หน่วย
 (5) ทำ�ก�รทบทวนเป็นระยะ โดยกองส่งเสริมและเวชกรรมป้องกันทำ�ก�รม�ตรก�ร
ทบทวนเป็นระยะ ทั้งระยะสั้นและระยะกล�ง/ย�วระยะสั้นมีสร้�งส�ยด่วน Hotline ในก�ร
ตอบคำ�ถ�มและเป็นที่ปรึกษ�ให้กับหน่วยส�ยแพทย์ทั้งในเรื่อง ก�รป้องกัน เฝ้�ระวัง และก�ร
รักษ� พร้อมทั้งร่วมให้ข้อเสนอแนะกับท�งคณะผู้จัดทำ�โปรแกรมแบบทันท่วงที (Real Time) 
สำ�หรับระยะกล�ง/ย�ว ท้ังน้ีในแต่ละปีจะมีก�รจัดประชุมถอดบทเรียน และสนับสนุนให้หน่วยง�น
นำ�เสนอนวัตกรรมอย่�งต่อเนื่อง 

ตัวอย่างการพัฒนา
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อป้องกันโรคลมร้อน



รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น
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ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 



ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาต
ให้ทำาการงานในเรือประมงตามมาตรา 285
แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำาไทย 
พระพุทธศักราช 2456
(ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet) 
โดย กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมประมง
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 ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet เป็นการบูรณาการ
ร่วมของกรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน กรมประมง 
เน่ืองจากคณะกรรมาธิการยุโรปให้คำาเตือนอย่างเป็นทางการต่อ
รัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม  (IUU Fishing) กรมเจ้าท่าจึงได้พัฒนา
ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet โดยการเช่ือมโยงฐาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กับฐานข้อมูลภายในของกรมเจ้าท่า เพ่ือ
อำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและแรงงานประมง ทำาให้
ไม่ต้องสำาเนาเอกสารจำานวนมากเพ่ือมาขอรับบริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ โดยได้นำา
เทคโนโลยี Face Recognition มาทำาการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ทำางาน
ในเรือประมงเพ่ือป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย รวมท้ังเป็นการบูรณาการ
การทำางานของหน่วยงานรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินการ 
ทำาให้ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจาก IUU

้



โดย กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมประมง
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 IUU ย่อม�จ�ก Illegal Unreported and Unregulated Fishing ซึ่ง
หม�ยถึง ก�รทำ�ประมงที่ผิดกฎหม�ย ก�รประมงที่ข�ดก�รร�ยง�น และก�รประมงที่
ข�ดก�รควบคุม จ�กปัญห�ก�รทำ�ประมงท่ีผิดกฎหม�ย ข�ดก�รร�ยง�น และไร้ก�รควบคุม 
 ประเทศไทยได้รับก�รให้ใบเหลืองจ�กคณะกรรม�ธิก�รยุโรปให้ตั้งแต่เดือน
เมษ�ยน ปี 2558 เนื่องจ�กถูกมองว่�ปัญห�ก�รประมงผิดกฎหม�ยของไทยยังไม่ได้รับ
ก�รแก้ปัญห�อย่�งจริงจังและเร่งด่วน ทำ�ให้ส่งผลต่อก�รส่งออกสินค้�สัตว์น้ำ�ของประเทศไทย
ทำ�ให้ประเทศไทยสูญเสียร�ยได้จำ�นวนมห�ศ�ล

IUU คืออะไร

แนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย

 รัฐบ�ลมุ่งม่ันดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ก�รประมงของไทยอย่�งต่อเน่ืองตลอดระยะเวล�
4 ปี โดยดำ�เนินก�รครอบคลุม 6 ด้�น คือ (1) ด้�นกฎหม�ย (2) ด้�นก�รบริห�รจัดก�รประมง
(3) ด้�นก�รบริห�รจัดก�รกองเรือ (4)  ด้�นก�รติดต�ม ควบคุม และเฝ้�ระวัง (5) ด้�นก�ร
ตรวจสอบย้อนกลับ และ (6) ด้�นก�รบังคับใช้กฎหม�ย โดยก�รดำ�เนินก�รจะเป็นก�รประส�น
คว�มร่วมมือกับทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้องไม่เพียงแต่ภ�ครัฐเท่�น้ัน ทำ�ให้ทุกหน่วยง�นต้องขยับ
เพ่ือปรับเปล่ียนรูปแบบก�รทำ�ง�นท่ีแสดงให้เห็นถึงคว�มจริงจังในก�รแก้ไข ทำ�ให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้รับก�รปลดธงเหลือง เม่ือวันท่ี 8 มกร�คม 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
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 กรมเจ้�ท่�ได้พัฒน�ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet เพื่อแก้ไขปัญห� IUU 
ด้วยก�รสร้�งระบบก�รตรวจสอบติดต�มท่ีจำ�เป็น โดยก�รเช่ือมโยงฐ�นข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นต่�ง ๆ
ได้แก่ กรมก�รปกครอง กรมก�รจัดห�ง�น กรมประมง เพ่ือเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ประกอบก�ร
และแรงง�นประมงไม่ต้องสำ�เน�เอกส�รจำ�นวนม�กเพ่ือม�ขอรับบริก�ร ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยในก�ร
เดินท�ง และระยะเวล�รอคอยในก�รรับบริก�ร ส่งผลให้ลดระยะเวล�ที่ต้องใช้ในก�รดำ�เนินง�น
จ�กเดิม 610 น�ที คงเหลือ 166 น�ที ไม่ต้องสำ�เน�เอกส�รเป็นจำ�นวนม�กทำ�ให้ค่�ใช้จ่�ยใน
ภ�พรวมลดลงจ�กเดิม 2,032 บ�ท คงเหลือ 620 บ�ท นับว่�เป็นก�รลดภ�ระให้แก่แรงง�น
และผู้ประกอบก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทั้งนี้ยังได้นำ�เทคโนโลยี Face Recognition สำ�หรับ
ก�รพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ทำ�ก�รง�นในเรือประมงเพื่อป้องกันแรงง�นผิดกฎหม�ย รวมทั้งเป็น
ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินก�ร นอกจ�กนี้ยัง
มีก�รนำ�เอ�ข้อมูลสัญญ�จ้�งระหว่�งน�ยจ้�งและลูกจ้�งเข้�สู่ระบบ เพื่อป้องกันก�รเอ�เปรียบ
จ�กน�ยจ้�ง

ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ช่วยแก้ปัญหา IUU
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 กรมเจ้�ท่�ได้นำ�เทคโนโลยี Face Recognition
เป็นก�รพิสูจน์อัตลักษณ์ท�งใบหน้�ของแรงง�นประมง 
เพื ่อควบคุมและตรวจสอบให้เป็นบุคคลเดียวกับใน
ใบอนุญ�ต ข้ันตอนน้ีจะช่วยลดก�รทำ�ง�นและเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่ ลดข้อผิดพล�ดจ�กก�รตรวจ
สอบเอกส�รและเปรียบเทียบภ�พใบหน้�จริงกับภ�พ
ใบหน้�ในเอกส�รด้วยต�เปล่� โดยระบบดังกล่�วเมื่อ
สแกนใบหน้�ของแรงง�นประมงแล้ว จะส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล
เปรียบเทียบกับฐ�นข้อมูลของกรมก�รปกครองได้ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Face Reconition สร้างความเชื่อมั่น

ปัจจัยสำาเร็จของการแก้ปัญหา IUU
 ปัญห� IUU ของประมงไทยส�ม�รถใช้เป็นกรณีศึกษ�แนวท�งทำ�ง�นร่วมกัน
ได้อย่�งชัดเจน ดังจะเห็นว่� หน่วยง�นเดียวไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�นี ้ได้ ดังนั ้น
คว�มสำ�เร็จจึงม�จ�กคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน ทั้งภ�ครัฐ เอกชน และประช�ชน 
ซึ ่งทำ�ให้ภ�ครัฐเองต้องมุ่งเน้นก�รทำ�ง�นเชิงรุกม�กกว่�ก�รทำ�ง�นเชิงรับ ซึ ่งผล
ก�รแก้ไขครั้งนี้ไม่เพียงแก้ไขปัญห�ดังกล่�วได้ แต่ยังสร้�งภ�พลักษณ์ในอีกหล�ยแง่มุม
ให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย



การพัฒนาระบบการให้บริการ
งานช่างฝีมือผู้ชำานาญการต่างประเทศ
ด้วยระบบ Single Window for Visa
and Work Permit
โดย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมการจัดหางาน และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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 การพัฒนาระบบการให้บริการ งานช่างฝีมือผู้ชำานาญการ
ต่างประเทศด้วย ระบบ Single Window for Visa and Work 
Permit เป็นการบูรณาการกระบวนการทำางานระหว่างสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมการจัดหางาน และสำานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ให้อยู่บน Platform เดียวกัน โดยเช่ือมโยงข้อมูล
และเพ่ิมประสิทธิภาพการย่ืนคำาขอของการใช้สิทธินำาเข้าช่างฝีมือ
ผู้ชำานาญการต่างชาติ ด้วยระบบ Single Entry Online และพัฒนา
ระบบรองรับการทำางานแบบ Workflow เพ่ือให้ผู้ใช้งานรับทราบ
สถานะของคำาร้องว่าอยู่ในข้ันตอนใด รวมท้ังการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ใบอนุญาตทำางาน (Work Permit) ให้เป็นแบบดิจิทัล (Digital
Work Permit) ซ่ึงระบบน้ีช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตลง
จาก 3 ช่ัวโมง – 20 วัน เป็น 3 ช่ัวโมง – 3 วันทำาการ



โดย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมการจัดหางาน และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

 จ�กปัญห�เร่ืองคว�มแออัดในก�รรับบริก�ร และก�รเดินท�งไปติดต่อหน่วยร�ชก�ร
ย้อนกลับไปกลับม� รวมถึงภ�ครัฐต้องก�รเอกส�รจำ�นวนม�กเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ� 
ซึ่งเอกส�รบ�งส่วนเป็นเอกส�รที่ซ้ำ�ซ้อน ทำ�ให้ผู้รับบริก�รไม่ได้รับคว�มสะดวกในก�ร
ใช้บริก�ร ในระยะแรกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนได้พัฒน�ระบบ e-Expert 
System ซึ่งเป็นระบบที่พัฒน�ขึ้นเพื่อรองรับก�รให้บริก�รง�นด้�นสิทธิประโยชน์นำ�เข้�
ช่�งฝีมือผู้ชำ�น�ญก�ร แต่อย่�งไรก็ต�มผู้รับบริก�รยังต้องเดินท�งไปติดต่อกับกรมก�รจัดห�ง�น
และสำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง ดังน้ัน จึงเกิดก�รพัฒน�ต่อยอดไปสู่ระบบ Single Entry 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของศูนย์บริก�รวีซ่�
และใบอนุญ�ตทำ�ง�น (OSS) เพื่อแก้ไขปัญห�ที่กล่�วม�เบื้องต้น นอกจ�กนี้กระบวนก�ร
ทำ�ง�นยังช่วยบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นเข้�ด้วยกัน โดยระบบได้ออกแบบให้รองรับก�รทำ�ง�น
แบบ Workflow ไม่แสดงแค่ก�รบันทึกข้อมูลเข้�ระบบ แต่ระบบจะจัดก�รให้ส่งข้อมูลต่อไป
ต�มขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ ทำ�ให้ผู้ใช้ง�นรับทร�บสถ�นะของคำ�ร้องว่�อยู่ในขั้นตอนใด  
หรือห�กมีก�รขอให้แก้ไขเจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถส่งคืนให้เจ้�ของเร่ืองได้ และท่ีสำ�คัญ คือ ก�รทำ�ง�น
บนระบบออนไลน์ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นก�รยื่น/รับคำ�ร้อง เอกส�รประกอบต่�งๆ รวมถึง
ภ�พถ่�ยและล�ยมือช่ือสำ�หรับช่�งฝีมือผู้ชำ�น�ญก�ร ซ่ึงระบบ Single Window for Visa 
and Work Permit เป็นก�รปฏิรูปก�รทำ�ง�นบนแบบฟอร์มกระด�ษม�เป็นกระบวนก�ร
ทำ�ง�นแบบออนไลน์ (Online Work Process) 
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One Stop Service

 กระบวนก�รทำ�ง�นเริ่มจ�กเจ้�หน้�ที่ของคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง และกรมก�รจัดห�ง�นจะพิจ�รณ�คำ�ร้องบนหน้�จอแบบออนไลน์ 
เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับผู้ยื่นขอโดยกำ�หนดให้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีก�รเชื่อมโยง
และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่�ง 3 หน่วยง�น ทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รบันทึกข้อมูลเร่ืองเดียวกัน
รวมถึงก�รขอเอกส�รท่ีซ้ำ�ซ้อนจ�กผู้ย่ืน ท้ังน้ีระบบใหม่จะไม่ใช้เอกส�รหรือกระด�ษในก�ร
ยื่นขอ โดยระบบ Single  Window for Visa and Work Permit เป็นระบบที่รองรับ
ก�รทำ�ง�นแบบรวมศูนย์ (Centralized Control) ส�ม�รถตรวจสอบเอกส�รและพิจ�รณ�
อนุมัติ/อนุญ�ตแบบ Pre-approved จ�กเจ้�หน้�ที่ได้ก่อนที่คนต่�งด้�วจะไปแสดงตน
ขอรับก�รประทับตร�หนังสือเดินท�งในก�รอนุญ�ตให้อยู่ต่อในร�ชอ�ณ�จักร ณ สำ�นักง�น
ตรวจคนเข้�เมือง กรุงเทพฯ หรือต่�งจังหวัด และขั้นตอนสุดท้�ยส�ม�รถ Download 
Digital Work Permit ในโทรศัพท์สม�ร์ทโฟนได้จ�กสำ�นักง�นจัดห�ง�น 

การขยายผลระบบ Single Window
for Visa and Work Permit

 ก�รดำ�เนินง�นออกเป็น 3 ระยะ 
 ระยะที่ 1 : เริ่มดำ�เนินก�รปี พ.ศ. 2560 - 2561) เป็นระยะนำ�ร่องกำ�หนดให้
บริก�รเฉพ�ะกลุ่มบริษัทท่ีได้ใช้สิทธิในจังหวัดกรุงเทพ และจังหวัดท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจสำ�คัญ 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เสร็จสิ้นและเปิดให้บริก�รแล้ว  
 ระยะท่ี 2 : จะขย�ยผลก�รให้บริก�รกิจก�รท่ีได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนท่ัวประเทศ
ภ�ยในปี  2562 
 ระยะที ่ 3 : สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง และกรมก�รจัดห�ง�นจะนำ�ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับระบบของตนเองทั่วร�ชอ�ณ�จักร
 นอกจ�กน้ี สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนมีแผนก�รให้บริก�ร ณ ศูนย์บริห�ร
แรงง�นเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (EEC) เพื่อส�ม�รถให้บริก�รเบ็ดเสร็จภ�ยใน
ศูนย์เดียวกันเหมือนกับที่ศูนย์บริก�รวีซ่�และใบอนุญ�ตทำ�ง�น อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี 
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ผู้รับบริการ :
 เป็นระบบที่ให้บริก�รด้วยคว�มสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย มีกรอบระยะเวล�
ในก�ร โดยส�ม�รถนัดหม�ยวันเพื่อเข้�ม�ติดต่อร�ยง�นตัวล่วงหน้�ได้ ส�ม�รถลด
ระยะเวล�ของก�รให้บริก�รและลดคว�มแออัด ซึ่งผู้ใช้บริก�รยื่นคำ�ร้องและเอกส�ร
ที่ใช้สำ�หรับทุกหน่วยง�นเพียงครั้งเดียว (Single entry) ผ่�นระบบออนไลน์ รวมถึง
สร้�งคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริก�ร

ผู้ให้บริการ : 
 ลดก�รกรอกข้อมูลของเจ้�หน้�ที่ เนื่องจ�กรับข้อมูลผ่�นระบบออนไลน์ ซึ่ง
ส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่�ง 3 หน่วยง�น ลดปัญห�เรื่องข้อมูลไม่ตรงกัน ข้อมูล
ไม่ถูกต้อง เพร�ะเอกส�รแนบที่ใช้เป็นชุดเดียวกัน และห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ 
หน่วยง�นทั้ง 3 จะได้รับข้อมูลที่แก้ไขจ�กระบบในเวล�เดียวกัน ดังนั้น หน่วยง�นส�ม�รถ
บริห�รจัดก�รเวล� และคนในก�รทำ�ง�นได้ เนื่องจ�กทร�บปริม�ณง�น/คำ�ขอที่เข้�ม�
ในแต่ละวันและส�ม�รถรู้ได้ล่วงหน้�ว่�จะมีคนต่�งด้�ว  นัดหม�ยม�ใช้บริก�รในแต่ละวัน
เป็นจำ�นวนเท่�ไร

ประโยชน์ของระบบ Single Window
for Visa and Work Permit
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