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การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) 

ครั้งที่ 5 / 2561 
ส่วนที่ 1 ชื่อผลงาน  สาขาปฐมภูมิ   

ลงขันพัฒนา รพ.สต. อ าเภอเถิน สู่การรับประเมิน รพ.สต. ติดดาว 
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอ   นวัตกรรมบริการ   
ชื่อ – สกุล นางกอบกุล  สาวงศ์ตุ้ย  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถานที่ปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลเถิน อ าเภอเถิน  จังหวัดล าปาง เขตสุขภาพที่ 1 
โทรศัพท์  054-291585  มือถือ  081 706 7856   โทรสาร  054-291585 
E-mail   kobkul1447@hotmail.com 
ปีที่ด าเนินการ 2560 
ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

อ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 8 ต าบล 95 หมู่บ้าน มีโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิ 
ระดับกลาง (M2) 1 แห่ง  มี รพ.สต. มากถึง  18 แห่ง การพัฒนาระบบงานบริการใน รพ.สต. ให้มี
มาตรฐานจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และยอมรับในคุณภาพของระบบบริการ             
แต่ด้วยความจ ากัดด้านบุคลากรที่มีจ านวน 1-3 คน ท าให้การพัฒนางานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ภาระงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนางาน ที่ขาดความต่อเนื่อง  ประกอบกับอ าเภอเถิน ต้องมีการพัฒนาให้เป็น 
รพ.สต. ติดดาว  มีตัวชี้วัดที่ส่งประเมินระดับจังหวัด ร้อยละ 100  การเตรียมความพร้อมของระบบบริการ
โดยเฉพาะงาน IC  ยาและเวชภัณฑ์  มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 จากการลงเยี่ยมเสริมพลังของทีมน าอ าเภอ พบว่ามาตรฐานของงาน พัฒนา รพ .สต. ติดดาว            
ด้าน งาน IC  ยาและเวชภัณฑ์ และมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน           
จากการสอบถามความก้าวหน้าในการพัฒนางานเตรียมรับการประเมิน รพ.สต. ติดดาว ของเจ้าหน้าที่               
ได้ทราบข้อมูลที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนางาน เช่น “ งานประจ ามีมาก บางวันต้องอยู่คนเดียว 
เนื่องจากทีมติดประชุม  ทีมลงพ้ืนที่” “ต้องออกพ้ืนที่งาน LTC  งาน FCT  ออกติดตามผู้ป่วยขาดยา  
ผู้ป่วยไม่มาตามนัด”  “ติดงานบุญในหมู่บ้าน  งานรณรงค์  ติดตามงานตามนโยบาย” “ต้องแบ่งเจ้าหน้าที่
ไปช่วยงานตรวจ NCD โซนอ่ืน ” “ ต้องตามเก็บข้อมูลคนไข้งานวิจัยเบาหวาน  งาน TB  มีงานผ้าป่าใน
หมู่บ้าน” 
 จากการประชุมผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต. ได้ข้อสรุปของการท างานคือ ต้องมีการช่วยกัน “ลงขัน
พัฒนา” ซึ่งจะท าให้การพัฒนางานรวดเร็วขึ้น งานบริการมีมาตรฐานทุกระบบ   
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ รพ.สต. อ าเภอเถิน มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการที่เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์              
รพ.สต. ติดดาวทุกแห่ง 
วิธีด าเนินการ 

1. ประชุมผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต. 18 แห่ง เพื่อก าหนดตารางลงขันพัฒนา 
2. ประชุมทีมน าอ าเภอในการจัดท าตารางพัฒนางานของ รพ.สต. 18 แห่ง 
3. แบ่งบทบาทหน้าที่ในจุดที่ต้องการพัฒนาของ รพ.สต. แต่ละแห่ง  
4. ให้พ้ืนที่เตรียมอุปกรณ ์ให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน 
5. ในวันลงขันพัฒนา มีการประชุมทีมสรุปหน้างานที่ต้องการพัฒนาก่อนลงมือพัฒนางาน 
6. มีการสรุปผลการพัฒนางานเพ่ือน าส่ง คปสอ.  

mailto:kobkul1447@hotmail.com


 

 

ผลการด าเนินการ 
 จากการลงขันพัฒนางานของ รพ.สต. 18 แห่ง ตามตารางการปฏิบัติงาน โดยให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
ทั้ง 18 แห่ง ร่วมลงขันพัฒนา รพ.สต. แต่ละแห่ง ใช้เวลาในการท างานรวม 18 วัน มีการพัฒนางานบริการ
ที่เป็นมาตรฐานของ รพ.สต. ติดดาวทุกแห่ง ดังนี้ 

1. การพัฒนางาน IC  ยาและเวชภัณฑ์  มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
2. การพัฒนาคุณภาพบริการ เช่นการประกันคุณภาพ ณ จุดบริการที่ส าคัญ 
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการให้สวยงาม 

อภิปรายผล 

 การพัฒนางานตามบริบทของพ้ืนที่ที่มีความจ ากัดทั้งด้านบุคลากร สถานที่ บริบทของพ้ืนที่ ถ้าใช้
วิธีการ “ลงขันพัฒนา” จะท าให้มีอัตราก าลังในท างานมากขึ้น การพัฒนางานมีความรวดเร็ว มีการ
สร้างสรรค์ การจัดสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ และมั่นใจในระบบบริการ                 
ที่ได้รับ ที่ส าคัญ มีการพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวทุกแห่ง    

ความภาคภูมิใจ 
 วิธีการ “ลงขันพัฒนา” เป็นวิธีการพัฒนางาน รพ.สต. ในบริบทที่มีความจ ากัดด้านบุคลากร           
การพัฒนางานนอกจากจะได้ระบบงานบริการที่มีมาตรฐานแล้ว การลงขันพัฒนา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
แต่ละแห่งได้ทราบบริบท ข้อจ ากัดในการพัฒนางานของแต่ละแห่ง เกิดความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางาน ได้ความสุข
จากการท างาน ช่วยลดความเครียด “คนส าราญ  งานส าเร็จ” ที่ส าคัญ ได้พัฒนาระบบงานส าคัญที่เป็น
เกณฑ์มาตรฐานของ รพ.สต. ติดดาว ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ และพร้อมรับการประเมินร้อยละ 100 
 
 
 


