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นวัตกรรมบริการฯ รูปแบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ 
(Inter Department Cooperation Network) 

ความเป็นมา  
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้น 
ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข โดย
กองบริหารการสาธารณสุข ได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ที่
รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) รัฐบาลมี
นโยบาย 11 ด้าน ซึ่งนโยบายหนึ่งในสิบเอ็ดด้านของรัฐบาลคือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) เพ่ือการสร้างระบบบริการใหม่ เป็นการสร้าง
นวัตกรรมต่อยอดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการ นวัตกรรมต่อยอดเป็นการเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากเขตสุขภาพ
ใดที่มีการด าเนินการนวัตกรรมบริการไปแล้ว เมื่อประสบความส าเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจึงขยายไปสู่
นวัตกรรมใหม่ต่อไป เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมสุขภาพในส านักงานเขตสุขภาพ 
และเพ่ือทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพในส านักงานเขต
สุขภาพ โดยการน าแนวคิดทฤษฎี การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
มาใช้เพ่ือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอา
แนวทางหรือวิธี การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึง
หลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัด โดยได้น าประเด็นยุทธศาสตร์การวางระบบการ
บริหารงานราชการแบบบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง 
เพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่ วยงาน รวมถึงการวางระบบ
ความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ 
น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
    การประสานความร่วมมือกันในการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ กอง
บริหารการสาธารณสุข โดยผู้วิจัยซึ่งได้รับมอบหมาย จึงได้ท าการศึกษาการประยุกต์แนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม่เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมบริการโดยการวางระบบการบริหารราชการแบบ
บูรณาการในเขตสุขภาพ   เพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการ ในเขตสุขภาพ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดจาก
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ประสบการณ์การท างานในหลายๆ พ้ืนที่และหลากหลายด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเป็น
แนวทางจัดท านวัตกรรมให้เขตสุขภาพอ่ืน อีกทั้งยังสามารถบูรณาการกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน    
   ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนา นวัตกรรมบริการฯ รูปแบบเครือข่ายการด าเนินงาน ( Inter 
Department Cooperation Network) การท างานในรูปแบบเครือข่ายการด าเนินงาน มีการ
ด าเนินการในรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ เป็นการท างานตาม Agenda ที่ต้องอาศัยหลายๆ 
Function ท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย Agenda ต้องท างานแบบบูรณาการ 
โครงสร้างการท างานแบบเดิมยังคงอยู่แต่ละหน่วยงานต้องได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ตาม
Agenda และFunction ที่ต่างกัน ซึ่งการท างานตาม Function ต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน 
จึงต้องมีความเชี่ยวชาญ (Specialist) ในการท างานบูรณาการร่วมกันจะต้องใช้สหสาขาวิชา 
(Interdisciprinary อีกทั้ง inter ministry) ประสานงานข้ามหน่วยงาน ( Inter Department 
Cooperation Network) ในงานนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพนั้น ต้องมีเจ้าภาพของงาน 
ต้องมงีบประมาณการด าเนินการร่วมกัน ต้องได้รับการสนับสนุน จัดสรรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว 
และเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รูปแบบการจัดสรรจากรัฐบาลใน
งบประมาณที่จัดด้านการบูรณาการเพ่ือนวัตกรรมบริการฯ นอกจากนี้ต้องก าหนดให้มี CEO 
(เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมในการใช้งบประมาณอย่างประหยัดแต่คุ้มค่าและก่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อประชาชนสามารถเป็นแบบอย่าง แห่งความส าเร็จในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ (Modeling for Inter Department Cooperation on Service Innovation))   
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้รับบริการที่ควรจะเป็น ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้รับบริการ  

2. เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ท างานบูรณาการ 
3. เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพลังอ านาจ (Empowerment) ซึ่งจะก่อให้เกิดการ

ด าเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable of Inter Department Cooperation) 
4. สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่ได้บูรณาการ ด้านการท างานร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกิดความคล่องตัว น าไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน เพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดีต่อประชาชนในประเทศ  
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ลักษณะของนวัตกรรมฯและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 เป็นการจัดการด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายสุขภาพที่เน้นการท างานร่วมกันเป็น
เครือข่าย องค์ประกอบของรูปแบบนวัตกรรมบริการ แบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ 
(Inter Department Cooperation Network)  ดังนี้  
    การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ จะต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถ
ในแต่ละสาขา (สหวิชาชีพ) ที่บูรณาการการท างานร่วมกัน จากหลายๆ หน่วยงาน และต้อง
คัดเลือกหรือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละบทบาทตั้งแต่ ผู้น า ผู้ร่วมด าเนินการ และ
จัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดยการ
ประเมินผล เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีงบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ ต้อง
ได้รับการสนับสนุน จัดสรรเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย ส าหรับงบประมาณมีรูปแบบการจัดสรรจากรัฐบาลในงบประมาณที่จัดด้าน
การบูรณาการเพ่ือนวัตกรรมบริการฯ นอกจากนี้ต้องมีผู้ร่วมด าเนินการ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ร่วม เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดยการประเมินผล 
เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ หลักสูตร 
CEO บูรณาการและหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของผู้
ท างานบูรณาการและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพลังอ านาจ (Empowerment) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การด าเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable of Inter Department Cooperation)  
 นอกจากนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้นวัตกรรมฯ คือสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้
ที่ได้บูรณาการ ด้านการท างานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกิดความคล่องตัว น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดีต่อประชาชนในประเทศ  
  
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1.  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  
 2.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมบริการ  
 3.  ศึกษาบริบทต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
 4.  ด าเนินการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่   
 5.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านการจัดการภาครัฐ ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชัน รวมจ านวน 7 ท่าน 
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 6.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ รูปแบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ (Inter Department 
Cooperation Network) 
   การท างานในรูปแบบเครือข่ายการด าเนินงาน ต้องมีเทคนิคท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ดังนี้  
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)  
 1. Strategize มองแบบ Oriented vied สามารถมองในเชิงปริมาณ ให้เกิดการบูรณา
การได้  
 2. Analyze การวิเคราะห์ปัญหาในประเด็นต่าง  
 3. Organize ความสามารถในการผลักดันให้เกิดงานข้ึน  
 4. Personalize ความสามารถในการประสานงานให้กับทุกฝ่าย ให้เกิดการบูรณาการ
 การท างานในรูปแบบเครือข่ายการด าเนินงาน มีการด าเนินการในรูปแบบนวัตกรรม
บริการฯ ดังนี้  
 1. การท างานตาม Agenda ต้องอาศัยหลายๆ Function ท างานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย Agenda ต้องท างานแบบบูรณาการ โครงสร้างการท างานแบบเดิมยังคงอยู่แต่ละ
หน่วยงานต้องได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ตามAgenda และFunction ที่ต่างกัน ซึ่งการท างาน
ตาม Function ต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน จึงต้องมีความเชี่ยวชาญ (Specialist) ในการ
ท างานบูรณาการร่วมกันจะต้องใช้สหสาขาวิชา ( Interdisciprinary อีกทั้ง inter ministry)
ประสานงานข้ามหน่วยงาน (Inter Department Cooperation) ในงานนวัตกรรมบริการฯ ใน
เขตสุขภาพนั้น ต้องมีเจ้าภาพของงาน  
    2. งบประมาณ ต้องได้รับการสนับสนุน จัดสรรเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเกิด
ประสิทธิผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รูปแบบการจัดสรรจากรัฐบาลในงบประมาณที่
จัดด้านการบูรณาการเพ่ือนวัตกรรมบริการฯ   
    3. ก าหนดให้มี CEO (เจ้าภาพหลัก)และเจ้าภาพร่วมในการใช้งบประมาณอย่างประหยัด
แต่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อประชาชน สามารถเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบแห่ง
ความส า เร็ จ ในการด า เนินงานนวั ตกรรมบริการฯ  (Modeling for Inter Department 
Cooperation on Service Innovation)  
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องค์ประกอบของรูปแบบนวัตกรรมบริการ แบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ (Inter 
Department Cooperation Network)   
 การปฏิบัติงานแบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ มีองค์ประกอบของรูปแบบ
นวัตกรรมบริการ แบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ (Inter Department Cooperation 
Network)  ดังนี้ การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ จะต้องมีผู้มีความรู้
ความสามารถในแต่ละสาขา (สหวิชาชีพ) ที่บูรณาการการท างานร่วมกัน จากหลายๆ หน่วยงาน 
และต้องคัดเลือกหรือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละบทบาทตั้งแต่ ผู้น า ผู้ร่วมด าเนินการ 
และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลา
การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดย
การประเมินผล เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นวัตกรรมเครือข่ายการด าเนินงานบูรณา
การ (Inter Department Cooperation Network) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้   
   1. ต้นแบบการเรียนรู้ที่ได้บูรณาการด้านการท างานร่วมกับการใช้เทคโนโลยี (Modeling 
of Cooperation with Technology)  
   2. การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation)  
     3. การมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ ( International 
Organization and Independent Organization Partnership)  
          4. ยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ท างาน (People Excellent)  
          5. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชน 
(Enhance of Health Literacy, Health Promotion and Prevention for People)  
          6. ส่งเสริมนวัตกรรมบริการเพ่ือผู้รับบริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว 
(Service Innovation Promotion for Service Excellent)  
 นอกจากองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ ของนวัตกรรมเครือข่ายการด าเนินงาน 
บูรณาการ ( Inter Department Cooperation Network) มีองค์ประกอบด้านการประกัน
คุณภาพ ดังนี้  
 1. มีผู้น าในแต่ละด้าน ที่เฉพาะทางในด้านนั้นๆ จากหน่วยงานต่างๆ ที่แตกต่างกันในแต่
ละ Function ได้แก่  
  1.1 ผู้น าด้านการจัดการในภาพรวมด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ ได้แก่ 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหลัก เป็นต้น  
  1.2 ผู้น าด้านการบริหารงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ในเรื่องนวัตกรรม
บริการฯ ในเขตสุขภาพ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลัก เป็น
ต้น  
  1.3 ผู้น าเฉพาะด้าน โดยให้กระทรวงที่มีความถนัดในด้านนั้นๆ เป็นเจ้าภาพ
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หลักและก าหนดเจ้าภาพร่วม ได้แก่       
       1) ด้านการฝึกอาชีพ มีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก   
      2) ด้านฝึกกายภาพร่วมกับการออกก าลังกาย มีกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก    
   3) ด้านสังคม ครอบครัว มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลัก  
     4) ด้านสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม มี
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ
หลัก    
     5) ด้ านการต่ อต้ านยา เสพติ ด  มี กระทรวงกลา โหม ร่ วมกั บ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก 
   6) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับบริการ มีกระทรวงดิจิตอลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลัก  
   7) ด้านการยกระดับการศึกษาทางด้านสุขศึกษา มีกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก  
      8) ด้านสภาพแวดล้อมและภัยพิบัติ เช่นมลพิษและภัยพิบัติต่างๆ มี
กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก  
 ดังที่ยกตัวอย่าง เป็นต้น โดยต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ
และให้มีการด าเนินการโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามความจ าเป็นในแต่ละ
ด้าน   
 2. ร่วมวางแผนการบูรณาการร่วมกันระดับพ้ืนที่ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
บูรณาการระดับพื้นท่ี และการจัดท าตัวชี้วัดร่วม ระหว่างหน่วยงาน (joint KPIs) โดยแต่ละองค์กร
ใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มาวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานตนเอง  
    3. งบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ ต้องได้รับการสนับสนุน จัดสรรเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว และเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ส าหรับงบประมาณมีรูปแบบ
การจัดสรรจากรัฐบาลในงบประมาณที่จัดด้านการบูรณาการเพื่อนวัตกรรมบริการฯ  
    4. ผู้ร่วมด าเนินการ (รวมถึงกลุ่มอาสาสมัคร) และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อสนับสนุน
ให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
    5. ก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน   
    6. การประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดยการ
ประเมินผล เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
    7. หลักสูตร CEO บูรณาการและหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน เพ่ือยกระดับ
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ความรู้ความสามารถของผู้ท างานบูรณาการและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพลังอ านาจ 
(Empowerment)  ซึ่ ง จะก่อ ให้ เ กิดการด า เนิ นงานอย่ างยั่ งยื น  ( Sustainable of Inter 
Department Cooperation)  
   8. หลักสูตรจิตอาสาหรืออาสาสมัครด้านบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
ของผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครด้านการท างานบูรณาการและเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งในวิชาการของจิตอาสาหรืออาสาสมัคร เพ่ือให้มีศักยภาพที่ดีในการท างาน
บูรณาการและเพ่ือประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนที่จิตอาสาหรืออาสาสมัครทราบบริบทดี  
 
หลักสูตร CEO บูรณาการหรือหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน  
   จัดท าหลักสูตรระดับสูงของหน่วยงาน โดยยกระดับผู้ประสานระดับหน่วยงานและเพ่ิม
ศักยภาพผู้ท างานด้านบูรณาการ เป็นหลักสูตรที่เทียบได้เท่ากับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของแต่
ละกระทรวง ก าหนดให้มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานเข้าร่วมในหลักสูตรระดับสูงของ
หน่วยงานร่วมกัน โดยก าหนดชื่อหลักสูตร “หลักสูตร CEO บูรณาการหรือหลักสูตรผู้ประสาน
ระดับหน่วยงาน” สามารถใช้ชื่ออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
อบรม และมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ท างานบูรณาการ 
และต่อยอดความก้าวหน้าให้เทียบเท่ากับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้นๆ โดยมีระยะเวลาการ
อบรม 1 เดือน มีประกาศนียบัตรส าหรับผู้เข้ารับการอบรมเม่ือเรียนจบหลักสูตร  
 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน
หลักสูตร CEO บูรณาการหรือหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน   
 ศักยภาพของบุคลากรผู้ที่รับผิดชอบงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน หมายรวมถึง
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะของบุคลากรในการจัดการการท างานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงานอ่ืนซึ่งประกอบด้วย ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ ศักยภาพด้านคุณธรรม
จริยธรรมและศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและทักษะวิชาชีพ สรุปได้ว่า   
 1. ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ บุคลากรผู้ที่รับผิดชอบงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ กริยาท่าทาง
สุภาพเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการและมีจิตพร้อมบริการมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความ
คล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอและ มีการ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีส่วนบุคลิกภาพที่อยู่ในระดับดี ได้แก่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความจ าดีมีความเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้รับบริการ และมีความรอบรู้
ในการปฏิบัติงานด้านที่รับผิดชอบ   
 2. ศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรผู้ที่รับผิดชอบในการงานบูรณาการ
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ระหว่างหน่วยงานต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด โดย มีความยุติธรรมและ
สร้างศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีจิตส านึกท่ีดีต่อผู้รับบริการ มีความเข้าใจตนเองและบุคคล
อ่ืน  มีหลักธรรมในการปฏิบัติงานมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวส่วนด้านการมี
ความยุติธรรมและสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก   
 3. ศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและทักษะวิชาชีพ บุคลากรผู้ที่รับผิดชอบในงานบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประสานงานกับส่วนงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี มีความสามารถในการใช้ภาษาท่าทางได้อย่างดี มี
ความสามารถในการให้บริการและดูแลผู้รับบริการ มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดี โดยเฉพาะการเลือกใช้ค าและใช้ภาษาที่
ถูกต้องชัดเจน มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
พ้ืนฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 ลักษณะของหลักสูตร  
          1. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่บูรณาการเนื้อหาหลักสูตรจากเนื้อหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการดา้นต่างๆ ส าหรับผู้รับบริการ   
     2. การจัดเนื้อหาหลักสูตร จัดท าในรูปของหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่แต่ละหน่วยการ
เรียนจะเน้นเนื้อหาหลักของหน่วยการเรียนนั้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนต่อๆ ไป เมื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจ เจต
คติที่ดี  และสามารถจัดการงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานส าหรับผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มวัย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง   
 3. แนวทางและวิธีการฝึกอบรม เน้นการจัดการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ศูนย์กลาง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความสุขจากการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการและเห็นว่าเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริง ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ได้ท างานเป็นทีม ได้ฝึกปฏิบัติจริง และได้
เรียนรู้วิธีการที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งได้สร้าง
เครือข่ายการท างานด้านการจัดการงานบูรณาการ ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดสุขภาพที่ดีของ
ผู้รับบริการและประชาชนของประเทศไทย   
 4. การวัดสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร เน้นการวัดและประเมินตามสภาพจริงของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นรายบุคคล   
 5. กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดการงานบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน      
          6. วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการดูแล
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สุขภาพผู้รับบริการแต่ละกลุ่มวัย   
 องค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. หลักการและเหตุผล แสดงให้เห็นประเด็นส าคัญคือ   
  1) การท างานร่วมกันแบบบูรณาการการท างานในหลายๆ หน่วยงานและต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความหลากหลายในแต่ละสาขาที่เฉพาะที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ปัญหาที่ผู้รับบริการต้องเผชิญ ได้อย่างมีประสิทธิผล และในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี
ต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ที่ท างานด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมใน
หลักสูตร เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ  
  2) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบ
จากการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างเร่งรีบ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก 
ผลกระทบจากมลภาวะ จากภัยพิบัติต่างๆ    
  3) การขยายตัวของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทย เช่น 
Health & Spa การนวดแผนไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดรักษาโรคบางโรค ซึ่งถึง
เวลาแล้วที่จะมีอุปสงค์รองรับโดยการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค  
  4) การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การที่จะต้องเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดการการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ   
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี ้  
  2.1 วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการจัดการการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถจัดการบริการที่เป็นเลิศกับกลุ่ม
ผู้รับบริการตลอดจนกลุ่มประชาชนในประเทศ   
  2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพและคุณลักษณะดังต่อไปนี้   
   1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการในการจัดการการบูรณา
การการท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน ส าหรับกลุ่มที่เป็นทั้งผู้รับบริการและ
กลุ่มประชาชน ตามความจ าเป็นและความต้องการในแต่ละด้าน   
   2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ในการจัดการการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน  
   3) ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ การบูรณาการการท างาน
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ร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพสูง ส าหรับกลุ่มผู้รับบริการและ
ประชาชน และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในการจัดการ การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน   
   4) สามารถจัดการให้กลุ่มผู้รับบริการและประชาชนมีสุขภาพที่ดีหรือ
รักษาสุขภาวะของตนให้สามารถด ารงตนอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
   5) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
บูรณาการและ/หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาการบริการเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 3. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
  3.1 เป็นผู้ที่ ปฏิบั ติ ง านในหน้าที่ ที่ รับผิ ดชอบ มาแล้ วอย่ างน้อย  10 ปี   
  3.2 มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับปานกลาง  
  3.2 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านนั้นๆ ในระดับกลาง   
  3.4 สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด   

4. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้   
  4.1 การจัดการ การบูรณาการการท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่าง
หน่วยงาน  
   1) การวางแผนการบูรณาการร่วมกัน การก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานบูรณาการระดับพ้ืนที่  
   2) การจัดท าตัวชี้วัดร่วม ระหว่างหน่วยงาน (joint KPIs)  
  4.2 ธรรมชาติกลุ่มคนวัยต่างๆ  
  4.3 การจัดบริการส าหรับกลุ่มคนวัยต่างๆ  
   1) การจัดบริการพ้ืนฐานในการจัดบริการส าหรับกลุ่มคนวัยต่างๆ และ
สิ่งอ านวยความสะดวก   
   2) การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแล
สุขภาพตามสภาวะสุขภาพของประชาชน วัยต่างๆ  
  4.4 การบริการด้านสุขภาพได้แก่การตรวจสุขภาพ การรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาไทย สุขภาพทางเลือก การตรวจร่างกาย การรักษา (บางโรค) ศัลยกรรมเสริมความงาม 
(เน้นการให้ข้อมูลและวิธีการเข้าถึงบริการเหล่านี้  
  4.5 การบริการเรื่องการพักผ่อนและนันทนาการ   
  4.6 วัฒนธรรม/ประเพณี   
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  4.7 การบริการเสริมตามความต้องการของแต่ละกลุ่มวัย เสริมสร้างวัฒนธรรมที่
ดี และวิถีการด ารงชีวิต   
 5. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมตามหลักสูตร   
 เป็นการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
การปฏิบัติจริงในการฝึกอบรม   
 6. สื่อประกอบการฝึกอบรม   
 ประกอบด้วยเอกสารและสื่อประสม (Multimedia) ตามเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร  
 7. การประเมินผลการฝึกอบรม  
 เน้นการประเมินตามสภาพจริงและความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล   
 8. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรโดยการทดลองใช้หลักสูตร   
 มีประเด็นที่ส าคัญ คือ   
 8.1 การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนแต่ละกลุ่มวัย 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนแต่ละกลุ่มวัย
เปรียบเทียบกับภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม  

8.2 ผลการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ การบูรณาการการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในระหว่างหน่วยงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของคนแต่ละกลุ่มวัยและการดูแลสุขภาพของคนแต่ละกลุ่มวัย เปรียบเทียบกับภายหลัง
การเข้ารับการฝึกอบรม   
 8.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดศักยภาพในการจัดการในการจัดการ 
การบูรณาการการท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายหลัง
การฝึกอบรมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดศักยภาพฯก่อนการฝึกอบรม   
 
(แต่ละหน่วยงาน ต้องเขียนหลักสูตรในเฉพาะด้านของหน่วยงานนั้น ที่สอดคล้องกับประชาชนแต่
ละกลุ่มวัยเพ่ือน าบุคลากรเข้ารับการอบรมซึ่งสามารถจัดโดยแต่ละหน่วยงานหรือจัดโดยเจ้าภาพ
หลักของแต่ละหน่วยงาน)  
 
การพัฒนาศักยภาพของจิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณาการ  
 ศักยภาพของจิตอาสา(อาสาสมัคร)ด้านงานบูรณาการ หมายรวมถึงความรู้ ความสามารถ
และคุณลักษณะของจิตอาสา(อาสาสมัคร)ด้านงานบูรณาการ ในการจัดการการท างานร่วมกัน
ระหว่างจิตอาสา(อาสาสมัคร)ด้านงานบูรณาการ ของหน่วยงานอื่นซึ่งประกอบด้วย ศักยภาพด้าน
บุคลิกภาพ ศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมและศักยภาพด้านการปฏิบัติงานและทักษะวิชาชีพ 
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สรุปได้ว่า   
 1. ศักยภาพด้านบุคลิกภาพ จิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณาการ ระหว่าง
หน่วยงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่พึงปรารถนาของผู้รับบริการ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ กริยา
ท่าทางสุภาพเรียบร้อย มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการและมีจิตพร้อมบริการมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมี
ความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอและ มีการ
ควบคุมอารมณ์ได้ดีส่วนบุคลิกภาพที่อยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความ
เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของผู้รับบริการ   
 2. ศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในระดับมากที่สุด โดย มีความยุติธรรมและสร้างศรัทธา
ให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีจิตส านึกที่ดีต่อผู้รับบริการ มีความเข้าใจตนเองและบุคคลอ่ืน  มี
หลักธรรมในการปฏิบัติงานมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาเป็นตัวอย่าง
ที่ดีในการปฏิบัติงาน และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวส่วนด้านการมีความ
ยุติธรรมและสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้รับบริการอยู่ในระดับมาก  

3. ศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน จิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณาการ ระหว่าง
หน่วยงาน โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการร่วมมือช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการ
ประสานงานกับส่วนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้พอสมควร มีความ
พร้อมและเรียนรู้ที่จะท างานในการให้บริการและดูแลผู้รับบริการ   
 
หลักสูตรมาตรฐานส าหรับการพัฒนาจิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณาการ   
 เป็นหลักสูตรส าหรับจิตอาสาที่อาสาท างานด้านงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานได้
หลักสูตรมาตรฐาน ที่มีลักษณะและองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้   
    ลักษณะของหลักสูตร                                                                                                
           1. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมบูรณการเนื้อหาหลักสูตรจากเนื้อหาด้านการช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ     
 2. การจัดเนื้อหาหลักสูตร จัดท าในรูปของหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่แต่ละหน่วยการ
เรียนจะเน้นเนื้อหาหลักของหน่วยการเรียนนั้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนต่อๆ ไป เมื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกอบรมครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว จะมีความรู้ความเข้าใจ เจต
คติที่ดี  และสามารถท างานด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส าหรับผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มวัย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง   
 3. แนวทางและวิธีการฝึกอบรม เน้นการจัดการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ศูนย์กลาง ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีความสุขจากการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการและเห็นว่าเป็น



Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration Concept   
by Integrating the Administration System in Health Region            
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
โดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ                                          Sudafa Wongharimat, Ph.D.  
                                                                                                                        
 

33 
 
 

นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ 
Service Innovation : Strategies for Creating 

the Future of Competitive Value  

ประโยชน์อย่างแท้จริง ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม ได้ท างานเป็นทีม ได้ฝึกปฏิบัติจริง และได้
เรียนรู้วิธีการที่จะแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไป รวมทั้งได้สร้าง
เครือข่ายการท างานด้านการท างานบูรณาการ ที่จะร่วมกันพัฒนาให้เกิดสุขภาพที่ดีของ
ผู้รับบริการและประชาชนของประเทศไทย   
 4. การวัดสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร เน้นการวัดและประเมินตามสภาพจริงของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็นรายบุคคล   
 5. กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นจิตอาสา(อาสาสมัคร)ด้านงานบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน   
 6. วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการดูแล
สุขภาพผู้รับบริการแต่ละกลุ่มวัย   
 องค์ประกอบของหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. หลักการและเหตุผล แสดงให้เห็นประเด็นส าคัญคือ   
  1.1 การท างานร่วมกันแบบบูรณาการการท างานในหลายๆ หน่วยงานและต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีความหลากหลายในแต่ละสาขาที่เฉพาะที่สามารถตอบสนองความต้องการหรือ
ปัญหาที่ผู้รับบริการต้องเผชิญ ได้อย่างมีประสิทธิผล และในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพ่ือผลลัพธ์ที่ดี
ต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนของประเทศ นอกจากนี้ยังต้องการจิตอาสา 
(อาสาสมัคร) ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบบริบทของบุคคลใน
ชุมชนและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน การพัฒนาศักยภาพของจิตอาสา(อาสาสมัคร) ด้านงานบูรณา
การระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร เพ่ือให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
  1.2 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนผลกระทบ
จากการแข่งขันและด ารงชีวิตอย่างเร่งรีบ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก 
ผลกระทบจากมลภาวะ จากภัยพิบัติต่างๆ    
  1.3 การขยายตัวของธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยภูมิปัญญาไทย เช่น 
Health & Spa การนวดแผนไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและการบ าบัดรักษาโรคบางโรค ซึ่งถึง
เวลาแล้วที่จะมีอุปสงค์รองรับโดยการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค  
  1.4 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การที่จะต้องเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบในการจัดการการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
บุคลากรในระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลได้
ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ   
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี ้  
  2.1 วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการจัดการการบูรณาการการ
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ท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถจัดการบริการที่เป็นเลิศกับกลุ่ม
ผู้รับบริการตลอดจนกลุ่มประชาชนในประเทศ   
  2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ 
ศักยภาพและคุณลักษณะดังต่อไปนี้   
   1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท างานด้านการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันของจิตอาสา(อาสาสมัคร) ในระหว่างหน่วยงาน ส าหรับกลุ่มที่เป็นทั้ง
ผู้รับบริการและกลุ่มประชาชน ตามความจ าเป็นและความต้องการในแต่ละด้าน   
   2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ในการท างานด้านการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของจิตอาสา(อาสาสมัคร) ในระหว่างหน่วยงาน  
   3) ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการ การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันของจิตอาสา(อาสาสมัคร) ในระหว่างหน่วยงาน อย่างมีคุณภาพ ส าหรับกลุ่มผู้รับบริการ
และประชาชน และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในท างานด้านการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของจิตอาสา(อาสาสมัคร)ในระหว่างหน่วยงาน   
   4) สามารถจัดการให้กลุ่มผู้รับบริการและประชาชนมีสุขภาพที่ดีหรือ
รักษาสุขภาวะของตนให้สามารถด ารงตนอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน  
   5) สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
บูรณาการและ/หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบูรณาการ การท างานร่วมกันของจิต
อาสา(อาสาสมัคร)ในระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาการบริการเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนใน
ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 3. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
  3.1 เป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  
  3.2 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยในระดับดี   
  3.3 สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมโดยเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมการ
ฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรก าหนด   
 4. เนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วยประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้   
  4.1 การบูรณาการการท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน 
  4.2 ธรรมชาติกลุ่มคนวัยต่างๆ  
  4.3 การจัดบริการส าหรับกลุ่มคนวัยต่างๆ  
   1) การจัดบริการพ้ืนฐานในการจัดบริการส าหรับกลุ่มคนวัยต่างๆ และ
สิ่งอ านวยความสะดวก   
   2) การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุ และการดูแล
สุขภาพตามสภาวะสุขภาพของประชาชน วัยต่างๆ  
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  4.4 การบริการด้านสุขภาพได้แก่การตรวจสุขภาพ การรักษาสุขภาพ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาไทย สุขภาพทางเลือก การตรวจร่างกาย การรักษา (บางโรค) ศัลยกรรมเสริมความงาม 
(เน้นการให้ข้อมูลและวิธีการเข้าถึงบริการเหล่านี้)  
  4.5 การบริการเรื่องการพักผ่อนและนันทนาการ   
  4.6 วัฒนธรรม/ประเพณี   
  4.7 การบริการเสริมตามความต้องการของแต่ละกลุ่มวัย เสริมสร้างวัฒนธรรมที่
ดี และวิถีการด ารงชีวิต   
 5. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมตามหลักสูตร   
 เป็นการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและ
การปฏิบัติจริงในการฝึกอบรม   
 6. สื่อประกอบการฝึกอบรม   
 ประกอบด้วยเอกสารและสื่อประสม (Multimedia) ตามเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร   
 7. การประเมินผลการฝึกอบรม  
  เน้นการประเมินตามสภาพจริงและความก้าวหน้าของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
รายบุคคล   
 8. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรโดยการทดลองใช้หลักสูตร   
 มีประเด็นที่ส าคัญ คือ   
  8.1 การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนแต่ละ
กลุ่มวัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของคนแต่ละ
กลุ่มวัยเปรียบเทียบกับภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม   
  8.2 ผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท างานการบูรณาการการท างานร่วมกันของ
จิตอาสา (อาสาสมัคร) ในระหว่างหน่วยงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของคนแต่ละกลุ่มวัยและการดูแลสุขภาพของคนแต่ละกลุ่มวัย เปรียบเทียบกับภายหลัง
การเข้ารับการฝึกอบรม   
  8.3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดศักยภาพในการท างานด้าน
การบูรณาการการท างานร่วมกันของบุคลากรในระหว่างหน่วยงาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายหลัง
การฝึกอบรมกับค่าเฉลี่ยของคะแนนการวัดศักยภาพฯก่อนการฝึกอบรม   
 
(แต่ละหน่วยงาน ต้องเขียนหลักสูตรในเฉพาะด้านของหน่วยงานนั้น ที่สอดคล้องกับประชาชนแต่
ละกลุ่มวัยเพ่ือน าบุคลากรเข้ารับการอบรมซึ่งสามารถจัดโดยแต่ละหน่วยงานหรือจัดโดยเจ้าภาพ
หลักของแต่ละหน่วยงาน) 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 
1. การด าเนินการตามการ
ออกแบบนวัตกรรม (%) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทดลอง 

 

2. นวัตกรรมบริการฯ รูปแบบ
เครือข่ายการด าเนินงาน 
(Network) ใช้งานได้
เหมาะสม (%) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทดลอง 

 

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ที่ใช้นวัตกรรม (%) 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ทดลอง 

 

 

นวัตกรรม “ยูเซอร์วิส”  
ความเป็นมา  
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขต
กว้างขวาง ครอบคลุมเรื่องต่างๆ แทบทุกเรื่อง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยาก   การ
บริหารองค์การในยุคปัจจุบันจึงมิอาจที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มาในอดีตมาใช้กับการ
บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา 
ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารของประเทศต่างๆ ในโลกเชื่อมถึง
กันได้สะดวกขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆ หมดไป ตรงกันข้าม
กลับยิ่งท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นการที่ประเทศต่างๆ จะสามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้จะต้องอาศัยความมีประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศ
ก าลังพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศชั้นน าของโลกได้อย่างสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ หรือไต้หวัน ล้วน
มีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และมีการน านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง  
(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,  2018) นอกจาก
จะต้องแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ แล้ว องค์กรภาครัฐยังจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วย เพ่ือที่จะได้เสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจได้พัฒนาไป
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อย่างก้าวไกล ในขณะที่ประชาชนหรือผู้รับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อการ
บริการของภาครัฐ จึงท าให้ภาครัฐไม่อาจหยุดนิ่งได้ ต้องปรับตัวและมีนวัตกรรมในการท างาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการให้มีการสร้างบริการใหม่หรือสิ่งใหม่
ให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
นับเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น โดยนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549) 
นอกจากนีน้วัตกรรมยังเป็นการน าเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับ
การพัฒนามาแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (Hughes , 1987)   
   รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้น จากสภาพ
ปัญหาปัจจุบันของบริการทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาล พบว่าผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมี
ระยะเวลาการรอคอยนานและพบปัญหาความแออัด เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการเข้าคิวและรอ
คอยนาน และเป็นการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรม “ยู
เซอร์วิส” ขึ้น ซึ่งนวัตกรรมเป็นลักษณะคอมพิวเตอร์ ที่ออกแบบเป็นตู้ขนาดกลางถึงใหญ่ที่วางไว้
ในโรงพยาบาล เป็นบริการด่านแรกที่ให้ต่อผู้รับบริการ ที่สามารถใช้ระบบการด าเนินงานของตู้ยู
เซอร์วิสได้ด้วยตนเองเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลาการเข้าคิว 
ประหยัดเวลาในแต่ละขั้นตอน และเพ่ือให้ผู้รับบริการมีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคด้วย
ตนเอง  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้มีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคด้วยตนเอง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 เป็นตู้คอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงและสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ระหว่างผู้รับบริการที่กดปุ่มเลือกบริการต่างๆ และผู้ ให้บริการเข้าสู่ระบบของ
ผู้รับบริการที่ส่งผ่านระบบเทคโนโลยี “ยูเซอร์วิส” รายละเอียดประกอบด้วยนวัตกรรมตู้สะดวก
เซอร์วิส เป็นบริการด่านแรกที่ให้ต่อผู้รับบริการ ที่สามารถใช้ระบบการด าเนินงานของตู้การ
เซอร์วิสได้ด้วยตนเอง โดยประโยชน์จากตู้สะดวกเซอร์วิส โดยผู้รับบริการที่มีบัตรประชาชน สอด
บัตรเข้าไปในช่องตู้สะดวกเซอร์วิส ในบริการจะมีปุ่มให้เลือกกดเป็นบริการเช็คอิน ก่อนที่จะเข้า
ตรวจกับแพทย์ที่ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตร ท าให้
ประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่ห้องบัตรและห้องซักประวัติ นอกจากนี้ยังเป็น
บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าคิวรอคอยที่ห้อง ตรวจสอบสิทธิ์ เป็น
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การลดระยะเวลา และเหมาะส าหรับผู้ที่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตลอดจนบริการเลือก
ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้แก่ด้านสูติกรรม ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ด้านอายุรกรรม ด้านตา ด้าน
หู คอ จมูก ด้านผิวหนัง เป็นต้น และบริการลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ลงรับนัดรับ
บริการเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านจิตเวช ด้านปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หรือรับ
บริการขอค าปรึกษาปัญหาทั่วไป  คลินิกโรคเอดส์ คลินิกต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น บริการเข้าคิว
รับยาผ่านตู้สะดวกเซอร์วิส โดยที่ผู้รับบริการจะไม่ต้องไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยลง
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่กดปุ่มเข้าคิวรับยา จะได้รับบริการรับยาแบบไม่ต้องยื่น
ใบสั่งยา ทางห้องยาจะต้องมีผู้ให้บริการด้านส่งข้อความทาง Application ต่างๆ ได้แก่ทาง SMS 
ทาง Line Application เป็นต้น  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1.  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  
 2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมบริการ  
 3.  ศึกษาบริบทต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
 4.  ด าเนินการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่   
 5.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านการจัดการภาครัฐ ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชัน รวมจ านวน 7 ท่าน  
 6.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
การใช้งานและประโยชน์จากนวัตกรรมฯ “ยูเซอร์วิส”   
 ผู้ที่มีบัตรประชาชน สอดบัตรเข้าไปในช่องตู้สะดวกเซอร์วิส ในบริการจะมีปุ่มให้เลือกกด 
 1. บริการเช็คอิน ก่อนที่จะเข้าตรวจกับแพทย์ที่ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล 
โดยที่ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตร ท าให้ประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่ห้องบัตรและ
ห้องซักประวัติ   
 2. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าคิวรอคอยที่ห้อง ตรวจสอบ
สิทธิ์ เป็นการลดระยะเวลา และเหมาะส าหรับผู้ที่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  
 3. บริการเลือกห้องตรวจโรคเฉพาะทางด้วยตนเอง ได้แก่ด้านสูติกรรม ด้านศัลยกรรม
ตกแต่ง ด้านอายุรกรรม ด้านตา ด้านหู คอ จมูก ด้านผิวหนัง เป็นต้น  
(ข้อจ ากัดคือผู้รับบริการสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและต้องเป็นโรคที่ง่ายๆ ต่อการ
วินิจฉัยได้แก่ วิงเวียนศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คันที่ผิวหนัง หรือบริการส าหรับผู้ที่มารับยาตาม
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นัด ได้แก่ผู้รับบริการที่มารับยาความดันโลหิตสูง รับยาเบาหวานตามนัด เป็นต้น)  
 4. ลงนัดเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี  
 5. ลงนัดเพ่ือรับบริการเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านจิตเวช ด้าน
ปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หรือรับบริการขอค าปรึกษาปัญหาทั่วไป  คลินิกโรคเอดส์ คลินิกต่อต้านยา
เสพติด เป็นต้น  
 6. เข้าคิวรับยาผ่านทาง “ยูเซอร์วิส” โดยที่ผู้รับบริการจะไม่ต้องไปยื่นใบสั่งยา โดย
แพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่กดปุ่มเข้าคิวรับยา จะได้รับ
บริการรับยาแบบไม่ต้องยื่นใบสั่งยา ทางห้องยาจะต้องมีผู้ ให้บริการด้านส่งข้อความทาง 
Application ต่างๆ ได้แก่ทาง SMS ทาง Line Application เป็นต้น  
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 
1. การด าเนินการตามการ
ออกแบบนวัตกรรม (%) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทดลอง 

 

2. นวัตกรรม “ตู้ยูเซอร์วิส”
ใช้งานไดถู้กต้อง (%) 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ทดลอง 

 

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ที่ใช้นวัตกรรม (%) 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ทดลอง 

 

 
นวัตกรรม แอปพลิเคชัน“ฮอสเซอร์วิส”  
ความเป็นมา  
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง มีขอบเขต
กว้างขวาง ครอบคลุมเรื่องต่างๆ แทบทุกเรื่อง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้ยาก   การ
บริหารองค์การในยุคปัจจุบันจึงมิอาจที่จะใช้วิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยใช้มาในอดีตมาใช้กับการ
บริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรจะต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวตลอดเวลา 
ดังนั้นนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นของการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ท าให้การติดต่อสื่อสารของประเทศต่างๆ ในโลกเชื่อมถึง
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กันได้สะดวกขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆ หมดไป ตรงกันข้าม
กลับยิ่งท าให้การแข่งขันของประเทศต่างๆ รุนแรงขึ้น ดังนั้นการที่ประเทศต่างๆ จะสามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ ได้จะต้องอาศัยความมีประสิทธิภาพขององค์กรภาครัฐที่ช่วยในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ประเทศที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ จนผลักดันจากประเทศ
ก าลังพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศชั้นน าของโลกได้อย่างสาธารณรัฐเกาหลี สิงคโปร์ หรือไต้หวัน ล้วน
มีระบบราชการและกลไกภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และมีการน านวัตกรรมมาใช้อย่างต่อเนื่อง  
(วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์,  2018) นอกจาก
จะต้องแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ แล้ว องค์กรภาครัฐยังจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจต่างๆ ด้วย เพ่ือที่จะได้เสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจได้พัฒนาไป
อย่างก้าวไกล ในขณะที่ประชาชนหรือผู้รับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อการ
บริการของภาครัฐ จึงท าให้ภาครัฐไม่อาจหยุดนิ่งได้ ต้องปรับตัวและมีนวัตกรรมในการท างาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการให้มีการสร้างบริการใหม่หรือสิ่งใหม่
ให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
นับเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้น โดยนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549) 
นอกจากนีน้วัตกรรมยังเป็นการน าเอาวิธีการใหม่ มาปฏิบัติหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองและได้รับ
การพัฒนามาแล้ว และมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา (Hughes , 1987)   
   รัฐบาลจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้น จากสภาพ
ปัญหาปัจจุบันของบริการทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาล พบว่าผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมี
ระยะเวลาการรอคอยนานและพบปัญหาความแออัด เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการเข้าคิวและรอ
คอยนาน และเป็นการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรม แอป
พลิเคชัน“ฮอสเซอร์วิส” ขึ้น นวัตกรรมเป็นลักษณะ แอปพลิเคชันที่สามารถดาวโหลดและเข้าใช้
งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เป็นบริการแอปพลิเคชันที่ให้บริการก่อน
มาโรงพยาบาล ผู้รับบริการที่มีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่ใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถ
ดาวโหลดแอปพลิเคชัน“ฮอสเซอร์วิส” โดยที่ไม่ต้องสอดบัตรประชาชนที่ตู้ เ พ่ือให้มาถึง
โรงพยาบาลก่อนจะได้รับการตรวจวินิจฉัย การท างานเพียงแค่ผู้รับบริการที่เคยมีประวัติการ
รักษาที่โรงพยาบาลแล้ว สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน“ฮอสเซอร์วิส” นี้ได้ ประโยชน์ของ
หลักการเดียวกันกับ “ยูเซอร์วิส” เพียงแต่มีข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน ก็สามารถลงข้อมูล และ
เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส”เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก ลด
ระยะเวลาการเข้าคิว ประหยัดเวลาในแต่ละขั้นตอน และเพ่ือให้ผู้รับบริการมีการวางแผนการมา
ตรวจรักษาโรคด้วยตนเอง  
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วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้มีการวางแผนการมาตรวจรักษาโรคด้วยตนเอง  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 นวัตกรรม แอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส”นวัตกรรมเป็นลักษณะ แอปพลิเคชันที่สามารถ
ดาวโหลดและเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา  เป็นบริการแอป
พลิเคชันที่ให้บริการก่อนมาโรงพยาบาล ผู้รับบริการที่มีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่ใช้งานใน
ระบบอินเตอร์เน็ต สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชัน“ฮอสเซอร์วิส” โดยที่ไม่ต้องสอดบัตร
ประชาชนที่ตู้ เพ่ือให้มาถึงโรงพยาบาลก่อนจะได้รับการตรวจวินิจฉัย การท างานเพียงแค่
ผู้รับบริการที่เคยมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน“ฮอส
เซอร์วิส” นี้ได้ ประโยชน์ของหลักการเดียวกันกับ “ยูเซอร์วิส” เพียงแต่มีข้อมูล เลขที่บัตร
ประชาชน ก็สามารถลงข้อมูล และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส”ก่อนที่จะเข้าตรวจกับ
แพทย์ที่ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตร ท าให้
ประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่ห้องบัตรและห้องซักประวัติ นอกจากนี้ยังเป็น
บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าคิวรอคอยที่ห้อง ตรวจสอบสิทธิ์ เป็น
การลดระยะเวลา และเหมาะส าหรับผู้ที่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตลอดจนบริการเลือก
ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้แก่ด้านสูติกรรม ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ด้านอายุรกรรม ด้านตา ด้าน
หู คอ จมูก ด้านผิวหนัง เป็นต้น และบริการลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ลงรับนัดรับ
บริการเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านจิตเวช ด้านปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หรือรับ
บริการขอค าปรึกษาปัญหาทั่วไป  คลินิกโรคเอดส์ คลินิกต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น บริการเข้าคิว
รับยาผ่านตู้สะดวกเซอร์วิส โดยที่ผู้รับบริการจะไม่ต้องไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยลง
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่กดปุ่มเข้าคิวรับยา จะได้รับบริการรับยาแบบไม่ต้องยื่น
ใบสั่งยา ทางห้องยาจะต้องมีผู้ให้บริการด้านส่งข้อความทาง Application ต่างๆ ได้แก่ทาง SMS 
ทาง Line Application เป็นต้น  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1.  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  
 2.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมบริการ  
 3.  ศึกษาบริบทต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย  
 4.  ด าเนินการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่   
 5.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ด้าน
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ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ด้านวิจัยและประเมินผล ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชัน รวมจ านวน 7 ท่าน  
 6.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
การใช้งานและประโยชน์จากแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส”   
    ผู้รับบริการที่มีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่ใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถดาว
โหลดแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส” โดยที่ไม่ต้องสอดบัตรประชาชนที่ตู้เพ่ือให้มาถึงโรงพยาบาล
ก่อนจะได้รับการตรวจวินิจฉัย การท างานเพียงแค่ผู้รับบริการที่เคยมีประวัติการรักษาที่
โรงพยาบาลแล้ว สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส” นี้ได้ ประโยชน์ของหลักการ
เดียวกันกับ “ยูเซอร์วิส” เพียงแต่มีข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน ก็สามารถลงข้อมูล และเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส” บริการดังนี้  
   1. บริการล็อคอินผ่านแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส” ก่อนที่จะเข้าตรวจกับแพทย์ที่ตึก
ผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตร ท าให้ประหยัดเวลาการรอ
คอยที่ห้องบัตรและห้องซักประวัติ   
    2. บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าคิวรอคอยที่ห้อง ตรวจสอบ
สิทธิ์ เป็นการลดระยะเวลา และเหมาะส าหรับผู้ที่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง  
    3. บริการเลือกห้องตรวจโรคเฉพาะทางด้วยตนเอง ได้แก่ด้านสูติกรรม ด้านศัลยกรรม
ตกแต่ง ด้านอายุรกรรม ด้านตา ด้านหู คอ จมูก ด้านผิวหนัง เป็นต้น  
(ข้อจ ากัดคือผู้รับบริการสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ด้วยตนเองและต้องเป็นโรคที่ง่ายๆ ต่อการ
วินิจฉัยได้แก่ วิงเวียนศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คันที่ผิวหนัง หรือบริการส าหรับผู้ที่มารับยาตาม
นัด ได้แก่ผู้รับบริการที่มารับยาความดันโลหิตสูง รับยาเบาหวานตามนัด เป็นต้น)  
    4. ลงนัดเพื่อรับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี  
    5. ลงนัดเพ่ือรับบริการเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านจิตเวช ด้าน
ปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หรือรับบริการขอค าปรึกษาปัญหาทั่วไป  คลินิกโรคเอดส์ คลินิกต่อต้านยา
เสพติด เป็นต้น  
    6. จัดการคิวรับยาผ่านทาง “ฮอสเซอร์วิส” โดยที่ผู้รับบริการจะไม่ต้องไปยื่นใบสั่งยา 
โดยแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่กดปุ่มเข้าคิวรับยา จะได้รับ
บริการรับยาแบบไม่ต้องยื่นใบสั่งยา ทางห้องยาจะต้องมีผู้ ให้บริการด้านส่งข้อความทาง 
Application ต่างๆ ได้แก่ทาง SMS ทาง Line Application เป็นต้น  
           7. บริการให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับบริการโดยแพทย์เฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 
1. การด าเนินการตามการ
ออกแบบนวัตกรรม (%) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทดลอง 

 

2. นวัตกรรม “ตู้ยูเซอร์วิส”ใช้
งานไดถู้กต้อง (%) 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ทดลอง 

 

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ที่ใช้นวัตกรรม (%) 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ทดลอง 

 

 
นวัตกรรม โปรแกรม “People Information” และโปรแกรม “People Information for 
Referral” 
ความเป็นมา  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การท างาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ตลอดใช่โทรศัพท์เครื่องที่
(mobile phone)หรือโทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กร  ภาคเอกชนมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาไม่หยุดนิ่งในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ การด าเนินงาน
ปัจจุบัน องค์กรภาครัฐจะต้องปรับตัวให้ทันต่อความก้าวหน้าของภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจ
ต่างๆ ด้วยเพ่ือที่จะได้เสริมและเกื้อหนุนให้ภาคธุรกิจได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกล ในขณะที่
ประชาชนหรือผู้รับบริการก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อการบริการของภาครัฐ จึงท า
ให้ภาครัฐไม่อาจหยุดนิ่งได้ ต้องปรับตัวและมีนวัตกรรมในการท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการให้มีการสร้างบริการใหม่หรือสิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสิ่งที่ต้องผลักดันให้
เกิดขึ้น โดยนวัตกรรมนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม (ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2549)  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ถูกน ามาใช้เริ่มตั้งแต่การท าทะเบียนคนไข้ การ
รักษาพยาบาลทั่วไป ตลอดจนการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนานวัตกรรมโปรแกรม “people Information” และโปรแกรม “people 
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Information for Referral” เพ่ือให้ผู้ให้บริการมีการเข้าถึงบริการข้อมูลของผู้รับบริการที่รวดเร็ว 
สะดวก และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการผ่านช่องทางการสื่อสารและใช้ข้อมูลผู้รับบริการ
ร่วมกันในสถานพยาบาลทั่วทุกแห่งของประเทศไทย ผ่านโปรแกรม “People Information” 
และโปรแกรม “People Information for Referral” เป็นโปรแกรมใช้งานระหว่างโรงพยาบาล
ทั่วทุกภูมิภาคและทุกโรงพยาบาลในประเทศไทย สามารถใช้ข้อมูลของผู้รับบริการร่วมกันได้และ
เป็นปัจจุบัน (Real Time) โดยบริการนี้ มีข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้รับบริการ สามารถน าข้อมูล
ผู้รับบริการมาใช้ร่วมกันในสถานพยาบาลทั่วทุกแห่งของประเทศไทย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ ที่จะได้รับบริการที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว  
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้ ให้บริการมีการเข้าถึงบริการข้อมูลของผู้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก 
 2. เพ่ือให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของผู้รับบริการร่วมกันในสถานพยาบาลทั่ว
ทุกแห่งของประเทศไทย  
 3. เพ่ือให้ผู้รับบริการมีการเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 โ ปร แกรม  “People Information” และ โป รแกรม  “People Information for 
Referral” เป็นโปรแกรมใช้งานระหว่างโรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคและทุกโรงพยาบาลในประเทศ
ไทย สามารถใช้ข้อมูลของผู้รับบริการร่วมกันได้และเป็นปัจจุบัน (Real Time) โดยบริการนี้ มี
ข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้รับบริการ ด้านข้อมูลของผู้รับบริการ ได้แก่ ชื่อ  นามสกุล ที่อยู่ ของ
ผู้รับบริการ/ในระยะยาว ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ จะต้องมีการลงข้อมูลไว้ที่โรงพยาบาลสังกัด
ใกล้บ้าน เพ่ือให้สามารถครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนในประเทศ ข้อมูลประวัติผู้รับบริการ 
ได้แก่ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา เป็นต้น ข้อมูลผู้ที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวก นอกจากนี้หากผู้รับบริการเข้ารับการรักษา จะต้องได้รับการ Update ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน หากจะต้องมีการส่งต่อผู้รับบริการจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ไปยังสถานพยาบาล
อีกแห่งหนึ่ง ให้มีการใช้โปรแกรม “People Information for Referral”  
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 1.  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  
 2.  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมบริการ  
 3.  ศึกษาบริบทต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย  
 4.  ด าเนินการออกแบบนวัตกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่   
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 5.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา ด้านวิจัยและประเมินผล  ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและแอนิเมชัน รวมจ านวน 7 ท่าน  
 6.  น านวัตกรรมที่ผ่านการออกแบบแล้ว มาปรับปรุงอีกครั้งหลังผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ   
 
การใช้งานและประโยชน์จากนวัตกรรมโปรแกรม “People Information” และโปรแกรม 
“People Information for Referral”  
    โ ปร แกรม  “People Information” และ โปรแกรม  “People Information for 
Referral” เป็นโปรแกรมใช้งานระหว่างโรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคและทุกโรงพยาบาลในประเทศ
ไทย สามารถใช้ข้อมูลของผู้รับบริการร่วมกันได้และเป็นปัจจุบัน (Real Time) โดยบริการนี้ มี
ข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้รับบริการ ดังนี้  
 1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้รับบริการ/ในระยะยาว ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ จะต้องมี
การลงข้อมูลไว้ที่โรงพยาบาลสังกัดใกล้บ้าน เพ่ือให้สามารถครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนใน
ประเทศ  
 2. ข้อมูลประวัติผู้รับบริการ ได้แก่ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย 
ประวัติการแพ้ยา เป็นต้น  
 3. ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
 4. หากผู้รับบริการเข้ารับการรักษา จะต้องได้รับการ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 5. หากจะต้องมีการส่งต่อผู้รับบริการจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ไปยังสถานพยาบาล
อีกแห่งหนึ่ง ให้มีการใช้โปรแกรม “People Information for Referral”  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการใช้นวัตกรรมและผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด (KPI) เป้าหมาย (Target) ผลลัพธ์ที่ปฏิบัติได้ 
1. การด าเนินการตามการ
ออกแบบนวัตกรรม (%) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทดลอง 

 

2. โปรแกรม “people 
Information” และโปรแกรม 
“people Information for 
Referral” ใช้งานได้ถูกต้อง 
(%) 

บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ทดลอง 

 

3. ความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ที่ใช้นวัตกรรม (%) 

ประชาชนที่เป็นกลุ่มทดลอง
และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ทดลอง 
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การใช้งานรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารงานราชการ 

แบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ 

ค าชี้แจง  
 รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการ
วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ใช้งานรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น รายละเอียดการใช้งานอยู่ใน คู่มือการใช้งาน
ฯนี้ ซึ่งบุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ตามบริบท
ของสถานบริการสุขภาพ เพ่ือสร้างเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการฯและการน านวัตกรรมบริการฯ 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
   การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ 
ผู้วิจัยน าองค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการสังเคราะห์นวัตกรรมบริการ และผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวแปรเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ซึ่งได้องค์ประกอบ 6 ด้าน 31 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็น
ผลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ 
น ามาพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ  ท าให้ได้องค์ประกอบของการ
ด าเนินงานรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบ
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการดังนี้  
 
องค์ประกอบของการด าเนินงานรูปแบบ   
 ในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐ
โดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการและความส าคัญของรูปแบบ , จุดมุ่งหมายของรูปแบบ, แนวคิดและ
เนื้อหาสาระของรูปแบบ, กลุ่มเป้าหมาย, ผู้ใช้รูปแบบ, กิจกรรมที่ใช้ในรูปแบบ, นวัตกรรมที่ใช้ใน
รูปแบบ และการประเมินผล มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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1. หลักการและความส าคัญของรูปแบบ 
    รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการด าเนินงานนวัตกรรมบริการให้เกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการ
ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมบริการในเขตสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ 
อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี  (ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2561) เป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลปัจจุบันโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ (สนช.) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยได้ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศเป็นสาม
ระยะ และมีนโยบาย 11 ด้าน โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า ด้วยการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักส าคัญ รวมถึงใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และความต้องการของประชาชน
เป็นแนวทาง ซึ่งนโยบายหนึ่งในสิบเอ็ดด้านของรัฐบาลคือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงบริการเดิมหรือเพ่ือการสร้าง
ระบบบริการใหม่ เป็นการสร้างนวัตกรรมต่อยอดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพหรือคุณภาพ ตลอดจน
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ  นวัตกรรมต่อยอดเป็นการเน้นการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากเขตสุขภาพใดที่มีการด าเนินการนวัตกรรมบริการไปแล้ว เมื่อประสบ
ความส าเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วจึงขยายไปสู่นวัตกรรมใหม่ต่อไป เป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
นวัตกรรมสุขภาพในส านักงานเขตสุขภาพ และเพ่ือทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพในส านักงานเขตสุขภาพ โดยการน าแนวคิดทฤษฎี การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาใช้เพ่ือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธี การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่
กะทัดรัด โดยได้น าประเด็นยุทธศาสตร์การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ เพ่ือ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง เพ่ือแก้ปัญหาการแยกส่วนในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความ
ร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมา
สร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ
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และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
    การประสานความร่วมมือกันในการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัย จึงได้ท าการศึกษาองค์ประกอบ
ของรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวาง
ระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ เพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ ใน
เขตสุขภาพ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดจากประสบการณ์การท างานในหลายๆ พ้ืนที่และหลากหลาย
ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางจัดท านวัตกรรมให้เขตสุขภาพอ่ืน อีกทั้งยัง
สามารถบูรณาการกับพื้นท่ีอ่ืนๆ  ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน   
 
2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ  
 2.1 เพ่ือสร้างเสริมให้เกิดนวัตกรรมบริการฯและการน านวัตกรรมบริการฯไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชน ในองค์ประกอบของนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 1 คือ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณา
การ ด้านที่ 2 คือการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 3 คือการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  ด้านที่ 4 
คือการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 
5 คือการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 6 คือการวางแผนกล
ยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ   
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดท านวัตกรรมบริการฯและการน านวัตกรรมบริการฯ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชน                                                                                                     
 
3. แนวคิดและเนื้อหาสาระของรูปแบบ    
 รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบ
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ มีองค์ประกอบของนวัตกรรมบริการฯ ด้าน
ที่ 1 คือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ ด้านที่ 2 คือการบริหารจัดการนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 3 คือการน าเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านที่ 
4 คือการบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ด้าน
ที่ 5 คือการบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ ด้านที่ 6 คือการวางแผนกล
ยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 



Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration Concept   
by Integrating the Administration System in Health Region            
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
โดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ                                          Sudafa Wongharimat, Ph.D.  
                                                                                                                        
 

50 
 
 

นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ 
Service Innovation : Strategies for Creating 

the Future of Competitive Value  

แนวคิดนวัตกรรมบริการ   
 นวัตกรรมบริการหมายถึง เป็นการสร้างบริการขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาบริการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นความคิด วิธีการ ที่สร้างผลประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้อื่น เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีคุณค่าทางด้านสุขภาพและสามารถขยายผลต่อได้ 
เช่น บริการ (Service) กระบวนการใหม่ๆ (Process) (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ) ผลิตภัณฑ์ (Product) องค์ประกอบของนวัตกรรมบริการประกอบด้วย  
    1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบบูรณาการ หมายถึง 
การที่บุคคลมีความสามารถในการรับรู้ จดจ า หรือมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ    
              การบริหารภาครัฐแนวใหม่หมายถึงการที่บุคคลมีความสามารถด้านการบูรณาการ
รว่มกันในเขตสุขภาพ มาบริหารราชการ ซึ่งสามารถน าประโยชน์จากการบริหารภาครัฐแนวใหม่
มาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การและผู้รับบริการ  
ได้อย่างเหมาะสม    
    2. การบริหารจัดการนวัตกรรมบริการฯ หมายถึงการพัฒนาเชิงนวัตกรรมบริการของเขต
สุขภาพ ตามกรอบการบริหารของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการ ซึ่งนวัตกรรมบริการเป็นการสร้างบริการขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาบริการที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นความคิด วิธีการ ที่สร้างผลประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้อื่น เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีคุณค่าทางด้านสุขภาพและสามารถขยายผลต่อได้ 
เช่น บริการ (Service) กระบวนการใหม่ๆ (Process) (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการบริหาร
จัดการ)  
    3. การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ หมายถึงความสามารถในการน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศใช้งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์
เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ก็เพ่ือให้
เขา้ใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่างๆ และหาทางน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ และสารสนเทศ 
หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์แต่ละคน
ต้ังแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นจ านวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และ
วิชาการ  
          4. การบูรณาการร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงาน คือ ความสามารถในการบูรณาการร่วม
ระหว่างองค์กร/หน่วยงาน มุ่งเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่
ด้านบุคลากร ด้านการเงิน และด้านวัสดุ/อุปกรณ์  
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          5. การบริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ คือความสามารถในการ
บริหารจัดการ โดยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
ผลลัพธ์การด าเนินงาน  
   6. วางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ คือ
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์กร สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของ
ประเทศ และความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ซึ่งเป็นความสามารถในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึงปัญหาความต้องการของประชาชน  
 เนื้อหาสาระ   
   เนื้อหาสาระในรูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดย
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ ประกอบด้วย  
           1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ  
    2. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการ   
    3. การบริหารจัดการ การบูรณาการการท างานร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ใน
การด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ  
           4. การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ  
    5. การบูรณาการการท างานร่วมกันในศาสตร์ต่างๆ (Multi-Disciprines)   
    6. การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  
 
4.  กลุ่มเป้าหมาย  
  กลุ่มเป้าหมายของการใช้รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ คือผู้รับบริการ
และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย  
 
5.  ผู้ใช้รูปแบบ  
   ผู้ใช้รูปแบบนวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการภาครัฐโดยการวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ คือบุคลากรด้านสาธารณสุขและ
บุคลากรด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มบุคคลจิตอาสาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ไทย  
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6.  กิจกรรม  
           กิจกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนานวัตกรรมบริการ โดยการประยุกต์แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ใช้กิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ 
การบรรยายประกอบสื่อ การฝึกสรุปผล อภิปราย การเรียนรู้ต้นแบบแห่งความส าเร็จ การฝึก
ปฏิบัติการวางแผนและการตั้งเป้าหมาย วีดีทัศน์ให้ความรู้ การท างานกลุ่ม การฝึกการสะท้อนคิด 
การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมฝึกการมีส่วนร่วมในบทบาทของการ
ท างานเป็นเครือข่าย โดยจ าแนกออกเป็นแผนกิจกรรม จ านวน 3 แผน ดังนี้  
 6.1 แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 สัมพันธภาพที่ดีมีการเปิดใจ และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
บริการและการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการดี มีชัยไป
กว่าครึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและการจัดการภาครัฐโดย
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ และเพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยายโดยวิทยากร 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการฝึกทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านนวัตกรรมบริการและการ
จัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ การประเมินความรู้ความ
เข้าในในด้านนวัตกรรมบริการฯและการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ ในเขตสุขภาพ  
 6.2 แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกน ามาใช้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็น
การฝึกความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลผู้รับบริการและประชาชนร่วมกัน ลักษณะ
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากร รับชมการน า เสนอวีดีทัศน์ และโดยการฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการลงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลออนไลน์ ร่วมกั น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม          
 6.3 แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานบูรณาการและการ
วางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติดี ไม่มีโรคภัย เป็นการเสริมสร้างทักษะการวางแผนร่วมกันระหว่าง
บุคลกรของแต่ละหน่วยงาน ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากร การฝึก
วิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม การฝึก
การวางแผนและการตั้งเป้าหมาย และการประเมินตามแนวทางของแผนที่วางไว้   
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7.  ส่ือที่ใช้ในรูปแบบ  
   7.1 นวัตกรรมฯ “ยูเซอร์วิส”และนวัตกรรม แอปพลิเคชัน“ฮอสเซอร์วิส”  
   การพัฒนานวัตกรรมฯ “ยูเซอร์วิส” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการวางแผนการมาตรวจโรค
ด้วยตนเอง และเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว สะดวก  
 ลักษณะของนวัตกรรม  
   เป็นตู้คอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้รับบริการลงและสามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ระหว่างผู้รับบริการที่กดปุ่มเลือกบริการต่างๆ และผู้ ให้บริการเข้าสู่ระบบของ
ผู้รับบริการที่ส่งผ่านระบบเทคโนโลยี “ยูเซอร์วิส” รายละเอียดประกอบด้วยนวัตกรรมตู้สะดวก
เซอร์วิส เป็นบริการด่านแรกที่ให้ต่อผู้รับบริการ ที่สามารถใช้ระบบการด าเนินงานของตู้การ
เซอร์วิสได้ด้วยตนเอง โดยประโยชน์จากตู้สะดวกเซอร์วิส โดยผู้รับบริการที่มีบัตรประชาชน  
สอดบัตรเข้าไปในช่องตู้สะดวกเซอร์วิส ในบริการจะมีปุ่มให้เลือกกดเป็นบริการเช็คอิน ก่อนที่จะ
เข้าตรวจกับแพทย์ที่ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล โดยที่ไม่ต้องไปยื่นบัตรที่ห้องบัตร  
ท าให้ประหยัดเวลาและลดระยะเวลาการรอคอยที่ห้องบัตรและห้องซักประวัติ นอกจากนี้ยังเป็น
บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าคิวรอคอยที่ห้อง ตรวจสอบสิทธิ์ เป็น
การลดระยะเวลา และเหมาะส าหรับผู้ที่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ตลอดจนบริการเลือก
ห้องตรวจโรคเฉพาะทาง ได้แก่ด้านสูติกรรม ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ด้านอายุรกรรม ด้านตา ด้าน
หู คอ จมูก ด้านผิวหนัง เป็นต้น และบริการลงรับนัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ลงรับนัดรับ
บริการเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนครอบครัว ด้านจิตเวช ด้านปรึกษาปัญหาวัยรุ่น หรือรับ
บริการขอค าปรึกษาปัญหาทั่วไป  คลินิกโรคเอดส์ คลินิกต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น บริการเข้าคิว
รับยาผ่านตู้สะดวกเซอร์วิส โดยที่ผู้รับบริการจะไม่ต้องไปยื่นใบสั่งยา โดยแพทย์ผู้ตรวจวินิจฉัยลง
ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่กดปุ่มเข้าคิวรับยา จะได้รับบริการรับยาแบบไม่ต้องยื่ น
ใบสั่งยา ทางห้องยาจะต้องมีผู้ให้บริการด้านส่งข้อความทาง Application ต่างๆ ได้แก่ทาง SMS 
ทาง Line Application เป็นต้น  
 ส่วน “ฮอสเซอร์วิส”นวัตกรรมเป็นลักษณะ แอปพลิเคชันที่สามารถดาวโหลดและเข้าใช้
งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เป็นบริการแอปพลิเคชันที่ให้บริการก่อน
มาโรงพยาบาล ผู้รับบริการที่มีโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่ใช้งานในระบบอินเตอร์เน็ต สามารถ
ดาวโหลดแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส” โดยที่ไม่ต้องสอดบัตรประชาชนที่ตู้ เ พ่ือให้มาถึง
โรงพยาบาลก่อนจะได้รับการตรวจวินิจฉัย การท างานเพียงแค่ผู้รับบริการที่เคยมีประวัติการ
รักษาที่โรงพยาบาลแล้ว สามารถใช้บริการ แอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส” นี้ได้ ประโยชน์ของ
หลักการเดียวกันกับ “ยูเซอร์วิส” เพียงแต่มีข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน ก็สามารถลงข้อมูล และ
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เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ฮอสเซอร์วิส”  
 
   7.2 นวัตกรรมบริการฯ รูปแบบเครือข่ายการด าเนินงาน บูรณาการ ( Inter 
Department Cooperation Network)   
 การท างานในรูปแบบเครือข่ายการด าเนินงาน มีการด าเนินการในรูปแบบนวัตกรรม
บริการฯ เป็นการท างานตาม Agenda ที่ต้องอาศัยหลายๆ Function ท างานร่วมกัน เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมาย Agenda ต้องท างานแบบบูรณาการ โครงสร้างการท างานแบบเดิมยังคงอยู่
แต่ละหน่วยงานต้องได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ตามAgenda และFunction ที่ต่างกัน ซึ่งการ
ท างานตาม Function ต้องมีความช านาญเฉพาะด้าน จึงต้องมีความเชี่ยวชาญ (Specialist) ใน
การท างานบูรณาการร่วมกันจะต้องใช้สหสาขาวิชา ( Interdisciprinary อีกทั้ง inter ministry)
ประสานงานข้ามหน่วยงาน ( Inter Department Cooperation Network) ในงานนวัตกรรม
บริการฯ ในเขตสุขภาพนั้น ต้องมีเจ้าภาพของงาน ต้องมีงบประมาณการด าเนินการร่วมกัน ต้อง
ได้รับการสนับสนุน จัดสรรเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย รูปแบบการจัดสรรจากรัฐบาลในงบประมาณที่จัดด้านการบูรณาการเพ่ือ
นวัตกรรมบริการฯ นอกจากนี้ต้องก าหนดให้มี CEO (เจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมในการใช้
งบประมาณอย่างประหยัดแต่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อประชาชน สามารถเป็น
แบบอย่างหรือต้นแบบแห่งความส าเร็จการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ (Modeling for Inter 
Department Cooperation))  

   ลักษณะของนวัตกรรมฯ   
   เป็นการจัดการด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายสุขภาพที่เน้นการท างานร่วมกันเป็น
เครือข่าย องค์ประกอบของรูปแบบนวัตกรรมบริการ แบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ 
(Inter Department Cooperation Network) ดังนี้  
    การด าเนินงานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ จะต้องมีผู้มีความรู้ความสามารถ
ในแต่ละสาขา (สหวิชาชีพ) ที่บูรณาการการท างานร่วมกัน จากหลายๆ หน่วยงาน และต้อง
คัดเลือกหรือก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละบทบาทตั้งแต่ ผู้น า ผู้ร่วมด าเนินการ และ
จัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดยการ
ประเมินผล เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีงบประมาณและทรัพยากรด้านต่างๆ ต้อง
ได้รับการสนับสนุน จัดสรรเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย ส าหรับงบประมาณมีรูปแบบการจัดสรรจากรัฐบาลในงบประมาณที่จัดด้าน
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การบูรณาการเพ่ือนวัตกรรมบริการฯ นอกจากนี้ต้องมีผู้ร่วมด าเนินการ และจัดตั้งคณะกรรมการ
ร่วม เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน 
ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน ในด้านนวัตกรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ โดยการประเมินผล 
เป็นระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ หลักสูตร 
CEO บูรณาการและหลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถของผู้
ท างานบูรณาการและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพลังอ านาจ (Empowerment) ซึ่งจะก่อให้เกิด
การด าเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable of Inter Department Cooperation)  
 นอกจากนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้นวัตกรรมฯ คือสามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้
ที่ได้บูรณาการ ด้านการท างานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้เกิดความคล่องตัว น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อให้เกิดสุขภาพท่ีดีต่อประชาชนในประเทศ  
 

    7.3 นวัตกรรมฯ โปรแกรม “People Information for Referral”  
   การพัฒนานวัตกรรมฯ โปรแกรม “people Information for Referral” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ให้บริการมีการเข้าถึงบริการข้อมูลของผู้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวก และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการผ่านช่องทางการสื่อสารและใช้ข้อมูลผู้รับบริการร่วมกันในสถานพยาบาล
ทั่วทุกแห่งของประเทศไทย ผ่านโปรแกรม “People Information” และโปรแกรม “People 
Information for Referral”  
 ลักษณะของนวัตกรรม  
    โ ปร แกรม  “People Information” และ โป รแกรม  “People Information for 
Referal” เป็นโปรแกรมใช้งานระหว่างโรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคและทุกโรงพยาบาลในประเทศ
ไทย สามารถใช้ข้อมูลของผู้รับบริการร่วมกันได้และเป็นปัจจุบัน (Real Time) โดยบริการนี้ มี
ข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้รับบริการ ด้านข้อมูลของผู้รับบริการ ได้แก่ ชื่อ  นามสกุล ที่อยู่ ของ
ผู้รับบริการ/ในระยะยาว ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ จะต้องมีการลงข้อมูลไว้ที่โรงพยาบาลสังกัด
ใกล้บ้าน เพ่ือให้สามารถครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนในประเทศ ข้อมูลประวัติผู้รับบริการ 
ได้แก่ ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา เป็นต้น ข้อมูลผู้ที่สามารถ
ติดต่อได้สะดวก นอกจากนี้หากผู้รับบริการเข้ารับการรักษา จะต้องได้รับการ Update ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน หากจะต้องมีการส่งต่อผู้รับบริการจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่ง ไปยังสถานพยาบาล
อีกแห่งหนึ่ง ให้มีการใช้โปรแกรม “People Information for Referral”  
 รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวาง
ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ น าไปสู่การออกแบบนวัตกรรม 5 เรื่อง ได้แก่
นวัตกรรมเครือข่ายการด าเนินงานบรูณาการ (Inter Department Cooperation Network) ดัง
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ภาพที่ 4 นวัตกรรมยูเซอร์วิส และฮอสเซอร์วิส ดังภาพที่ 5 และ People Information & 
Referral ดังภาพที่ 6 

ผู้รับบริการได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว
(Service Excellent)

ยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ท างาน
(People Excellent)

ต้นแบบการเรียนรู้ท่ีได้บูรณาการ
ด้านการท างานร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

(Modeling of Coordination with Technology)

หลักสูตร CEO บูรณาการหรือ
หลักสูตรผู้ประสานระดับหน่วยงาน

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของ
จิตอาสา (อาสาสมัคร) ด้านงาน

บูรณาการ

 การมีส่วนร่วมของชุมชน
 (Community Participation)

เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

แก่ประชาชน
(Enhance of Health Literacy, 

Health Promotion and 
Prevention for People)

นวัตกรรมบริการ
(Inter Department 

Cooperation Network)

การประกันคุณภาพ
1.Joint KPI 

(             ) 
2.CEO of Coordinate 
(                 )
3.Coordinate Board 

(                      )
4.Evaluation 
(         )

5.Budgets and Funds
(                 ) 

การมีส่วนร่วมขององค์กรระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ
(International Organization and 

Independent Organization Partnership)

 
 

ภาพที่ 4 นวัตกรรมเครือข่ายการด าเนินงานบรูณาการ  
(Inter Department Cooperation Network ) 
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ผู้บริหารข้อมูล

รายงานข้อมูลการเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสิทธิการรักษา

เลือกห้องตรวจเฉพาะทาง

จัดการข้อมูลการนัดตรวจโรค

รายงานข้อมูลการรับยา

การให้ค าปร กษา

จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลการตรวจโรค

รายงานคิวการเข้ารับบริการ

ผู้เข้ารับบริการ

เจ้าหน้าท่ี

แพทย์

Login เข้าสู่ระบบผ่าน App

 
 

ภาพที ่5 แผนภาพการท างานระบบ (Use Case Diagram)  
ยูเซอร์วิส และฮอสเซอร์วิส  
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ผู้บริหารข้อมูล

รายงานข้อมูลการส่งตัว

ตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาล

เลือกสถานพยาบาล

รายงานประวัติการรักษา

รายงานข้อมูลผู้ใช้บริการ

จัดการข้อมูลส่วนตัว

จัดการข้อมูลการส่งตัว

ผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าท่ี

สถานพยาบาล

 
 

ภาพที ่6 แผนภาพการท างานระบบ (Use Case Diagram)  
People Information & Referral 

8.  การประเมินผล  
   8.1 การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินผลลัพธ์ เชิงกระบวนการ ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ โดยประเมินจากการประเมินใบงานและ
ประเมินผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ   
   8.2 การประเมินผลลัพธ์ เป็นการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย คือความรู้ความเข้าใจ
นวัตกรรมบริการและการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วม เปรียบเทียบกับก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามรูปแบบ รวมทั้งวัดความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบฯและนวัตกรรม
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บริการฯ และวัดความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  
 จากองค์ประกอบของรูปแบบที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบนวัตกรรม
บริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการในเขตสุขภาพ  ประกอบด้วยโมเดลเชิงสาเหตุ ร่วมกับการพัฒนารูปแบบ 8 
องค์ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 7  

 

ภาพที่ 7  HAD 4.0I-SI Model 

 

โมเดลเชิงสาเหตุ

การบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ (cog)

การบริหารจัดการ
นวัตกรรมบริการ (asi)

การน าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้ (tec)

การบูรณาการร่วม
ระหว่างองค์กร (coi)

การบริหารจัดการมา
ใช้ในการด าเนินงาน

(man)

การวางแผนกลยุทธ์
การด าเนินงาน (pls)

การพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมบริการ

กระบวนการพัฒนา
รูปแบบ 8 

องค์ประกอบ

1. หลักการและ
ความส าคัญของ
รูปแบบ
2. จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ
3. แนวคิดและเนื้อหา
สาระ
4. กลุ่มเป้าหมาย
5. ผู้ใช้รูปแบบ
6. กิจกรรมที่ใช้ใน
รูปแบบ
7. สื่อที่ใช้ในรูปแบบ
8. การประเมินผล
รูปแบบ

นวัตกรรม

นวัตกรรม เครือข่าย
การด าเนินงานบูรณา

การ

นวัตกรรม “ยู
เซอร์วิส”

นวัตกรรม “ฮอส
เซอร์วิส”

นวัตกรรม “People 
Information”

นวัตกรรม “People 
Information for 

Referral”
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แนวทางการด าเนินการใช้รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ  
 เพ่ือให้การด าเนินการใช้รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิด
ประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยได้ท าแนวทางการด าเนินการใช้รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ โดยมีแนวทางใน
การปฏิบัติ ดังนี้  
 1. ขั้นเตรียมการ  
 2. ขั้นด าเนินการ  
 3. ขั้นการประเมินผล  
1. ขั้นเตรียมการ  
  เป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องศึกษารายละเอียดการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
นวัตกรรมบริการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  
 1.1 ศึกษา การใช้งานรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ ในการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบ  
 1.2 ศึกษารายละเอียดของแผนกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม โดยละเอียดพร้อมทั้งศึกษา
เนื้อหา  
สื่อประกอบการเรียนรู้ตามแผนกิจกรรม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สู่การปฏิบัติกิจกรรม 
 1.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ใบงาน เอกสารการประเมิน ให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
 1.4 เตรียมวิทยากร เตรียมสถานที่จัดประชุม ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมก่อนการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 1.5 ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 1.6 นัดหมายผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ขั้นด าเนินการ 
 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนและตามแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบนวัตกรรม
บริการ โดยระยะเวลาที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน (รวม
ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม) ลักษณะการจัดกิจกรรม ดังนี้  
    เป็นการจัดกิจกรรมห่างกันกิจกรรมละ 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน ประเมินผลภายหลังเสร็จ
สิ้นการจัดกิจกรรมที่ 3 หนึ่งเดือน  (รวมระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็นใช้เวลาประมาณ 3-4 
เดือน)  
 แต่ทั้งนี้ระยะห่างและระยะเวลาการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับบริบทในด้านความพร้อมของ
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ทั้งบุคลากรและบริบทของหน่วยงานในการจัดกิจกรรม การเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถานที่ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจน
ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมของวิทยากร เป็นต้น และขึ้นอยู่กับความสะดวกของสตรี
แต่ละพ้ืนที่ ในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ที่น ารูปแบบการจัดกิจกรรมไปใช้ จะเป็น
ลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ควรค านึงถึงดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้แต่ละลักษณะต้องมี
การประเมินผลหลังสิ้นสุดกิจกรรมทันทีเหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีการประเมินใน
รูปแบบฯ   

3. ขั้นการประเมินผล   
 การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ  การประเมินประกอบด้วย 2 
ลักษณะคือ   
 ลักษณะที่ 1 เป็นการประเมินผลลัพธ์เชิงกระบวนการ หมายถึง กระบวนการการ
ด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ โดยประเมินจากการประเมินจากการสังเกต และประเมินผลงาน
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
    ลักษณะที่ 2 เป็นการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์สูงสุดที่คาดหวัง ให้
เกิดขึ้น คือการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ เปรียบเทียบกับก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ   
 การประเมินผลใช้แบบการประเมินผล โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบประเมินดังนี้  
           1. แบบสอบถามและวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการฯ  
           2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ 
    3. แบบประเมินการใช้งานนวัตกรรมบริการฯ นวัตกรรมบริการฯ รูปแบบเครือข่ายการ
ด าเนินงานบูรณาการ (Inter Department Cooperation Network) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 1 
สัมพันธภาพที่ดีมีการเปิดใจ และความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและการจัดการภาครัฐแนว

ใหม่โดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการดี มีชัยไปกว่าคร ่ง 

สาระส าคัญ     
    การได้รู้จักกับบุคคลที่มีคุณลักษณะหรือบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายทางสุขภาพใกล้เคียงกัน 
ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ย่อมท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีและการมีก าลังใจในการ
เรียนรู้ร่วมกัน การได้รับความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบบูรณา
การ ท าให้บุคคลมีความสามารถในการรับรู้ จดจ า หรือมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ ซึ่งจะท าให้บุคคล 
สามารถท างานการบูรณาการงานร่วมกันในเขตสุขภาพ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
องค์การและผู้รับบริการได้รับบริการที่เหมาะสม    
   กิจกรรม เป็นการฝึกทักษะความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) ด้านนวัตกรรมบริการและ
ด้านการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ ฝึกการท างานด้านการ 
บูรณาการระหว่างองค์กร มาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรม และการจัดการนวัตกรรมบริการฯ 
(ระยะเวลา 96 ช.ม.) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือการสร้างสัมพันธภาพ และการรู้จักกันภายในสมาชิกผู้ร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยและ
ผู้ช่วยวิจัย  
 2. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านนวัตกรรมบริการและด้านการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 3. เพ่ือวัดการพัฒนานวัตกรรบริการโดยใช้แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ  
 
สาระการเรียนรู้  
           1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ   
 2. ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการ   
 3. การบริหารจัดการ การบูรณาการการท างานร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงานมาใช้ใน
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การด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ  
 4. การบูรณาการการท างานร่วมกันในศาสตร์ต่างๆ (Multi-Disciprines) 

วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 วิทยากรแนะน าตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสัมพันธภาพที่ดีมีการเปิดใจ และ
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการและการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  
 ขั้นกิจกรรม  
 1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด าเนินการดังนี้  
  1.1 สมาชิกผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเขียนชื่อ ชื่อเล่น ในป้ายติดหน้าอก 
  1.2 ยืนเป็นวงกลม จากนั้นให้เริ่มจากคนแรก เดินไปหาคนที่สอง คนที่สาม 
เรื่อยไปจนคนสุดท้ายและคนถัดมาก็ท าเช่นเดียวกัน โดยขณะพบเพ่ือนใหม่ให้ใช้วิธีการจับมือกัน
ทั้งสองมือแล้วกล่าวค าว่า “สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก” และแนะน าประวัติตนเองคร่าวๆ ได้แก่ ชื่อ 
สกุล ชื่อเล่น อาชีพ สถานที่ท างาน และสิ่งที่อยากบอกถึงจุดเด่นของตน เช่น บุคคลต้นแบบเรื่อง
ออกก าลังกาย สตรีกลุ่มเสี่ยงต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น  
  1.3 ผู้น ากิจกรรมให้สมาชิกสร้างความสัมพันธ์ ฝึกความว่องไว การเรียนรู้ เป็น
ทีม โดยให้เล่นเกมส์ “หากว่าเราก าลังสบาย”ตกลงกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างการร้องเพลง 
หากว่าเราก าลังสบาย เพลงบอกให้ท าอะไร ให้ท าตาม 2 จังหวะ  
 2. ผู้วิจัยแจกเอกสารให้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามและวัดการพัฒนา
นวัตกรรมบริการฯ สมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามและและวัดการพัฒนานวัตกรรม
บริการฯ  
 3. วิทยากรบรรยาย ประกอบการชมวีดีทัศน์ ในหัวข้อต่อไปนี้  
  3.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภาครัฐโดยการวางระบบการบริหารงานราชการ
แบบบูรณาการ  
  3.2 ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมบริการ   
  3.3 การบริหารจัดการ การบูรณาการการท างานร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงาน
มาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ   
  3.4 การบูรณาการการท างานร่วมกันในศาสตร์ต่างๆ (Multi-Disciprines)  
 4. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสะท้อนคิด เรื่องนวัตกรรมบริการและการบริหาร
จัดการ การบูรณาการการท างานร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงาน โดยการตั้งค าถามง่ายๆให้
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตอบค าถามเรื่อง ดังกล่าว โดยให้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ให้
ตัวแทนกลุ่มเล่าประสบการณ์การด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ  
          5. สมาชิกผู้ร่วมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและ ซักถาม  
 ขั้นสรุป  
 ผู้น ากลุ่มสรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยากรบรรยาย  
 1. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และซักถาม  
 2. วิทยากรกล่าวสรุป ความรู้เรื่องนวัตกรรมบริการและการบริหารจัดการ การบูรณา
การการท างานร่วมระหว่างองค์กร/หน่วยงาน  
 
สื่อ อุปกรณ์  
          1. สไลด์ เครื่องฉาย และเอกสารประกอบการบรรยาย   
          2. ปากกา แผ่นป้ายติดหน้าอก   
          3. แบบสอบถามและวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการฯ  
 
การวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัด :   
 1. การวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการฯ  
 2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
 เครื่องมือวัด :  
 1. แบบสอบถามและวัดการพัฒนานวัตกรรมบริการการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการ 
บริหารราชการแบบบูรณาการ  
 2.   แบบประเมินการท างานกลุ่ม 

(หมายเหตุ: ในการด าเนินตามแผนการจัดกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน านวัตกรรม 
บริการฯ รูปแบบเครือข่ายการด าเนินงานบูรณาการ (Inter Department  

Cooperation Network ) มาปรับใช้ร่วมด้วย) 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 2 
เทคโนโลยี สารสนเทศ ถูกน ามาใช้ดี มีชัยไปกว่าคร ่ง 

สาระส าคัญ  
 การน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ การทราบ
และสามารถใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลข้อมูลร่วมกัน 
ได้ระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นสถานบริการด้านสุขภาพทั่วทั้งประเทศ น าไปสู่ความคล่องตัวในการ
ด าเนินงาน เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ  
    กิจกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ถูกน ามาใช้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  เป็นการฝึกทักษะการ
บันทึกและใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์ ฝึกการจัดการนวัตกรรมและการ
บริหารจัดการมาใช้ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ (ระยะเวลา 84 ชั่วโมง)  
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 เพ่ือฝึกสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้สามารถบันทึกและใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ ของ
ผู้รับบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและใช้
ในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ  
 
สาระการเรียนรู้  
 1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในการด าเนินงานนวัตกรรมบริการฯ  
 2. บันทึกและใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้รับบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
   วิทยากรทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    
 ขั้นกิจกรรม  
 1. วิทยากรบรรยายหัวข้อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการฯ  
 2. แบ่งสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน   
 3. ให้สมาชิกแต่ละคนฝึกวิธีการลงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการ 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายในเวลา 120 นาท ี  
 4. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพ่ือนภายในกลุ่มในระบบออนไลน์ 



Service Innovation Model : Applied the Future Public Administration Concept   
by Integrating the Administration System in Health Region            
รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยกุต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
โดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ                                          Sudafa Wongharimat, Ph.D.  
                                                                                                                        
 

66 
 
 

นวัตกรรมบริการ : กลยุทธ์สร้างคุณค่าการแข่งขันยุคใหม่ 
Service Innovation : Strategies for Creating 

the Future of Competitive Value  

 5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศ (สามารถน านวัตกรรม “ยูเซอร์วิส”  นวัตกรรม แอพพริเคชัน “ฮอสเซอร์วิส”
หรือ นวัตกรรม โปรแกรม “People Information และโปรแกรม People Information for 
Referral” มาประยุกต์ใช้ได้ตามบริบทของสถานบริการ)   
 ขั้นสรุป  
 1. วิทยากรสรุป เรื่อง ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในการด าเนินงานนวัตกรรม
บริการ  
 2. บันทึกและใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ ของผู้รับบริการผ่านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. เปิดโอกาสให้มีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นร่วมกันในระหว่างวิทยากร
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
สื่อ อุปกรณ์  
 1. สไลด์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์   
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์  
 
การวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัด :   
 1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
 2. ประเมินความถูกต้องของประเด็นค าตอบในเนื้อหาที่กลุ่มสรุป  
 เครื่องมือวัด :  
 1. แบบประเมินการท างานกลุ่ม  
 2. แบบประเมินผลงาน 
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แผนการจัดกิจกรรมที่ 3 
วางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ดี ไม่มีโรคภัย 

 
สาระส าคัญ 
          วางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ร่วมกันดี โดย
สามารถวางแผนกลยุทธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของแต่ละองค์กร 
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ท าให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ 
ซ่ึงในการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ค านึงถึงปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นการตอบสนองตรง
ตามปัญหาและความต้องการของบุคคลและสามารถป้องกันการเกิดโรคภัยหรือลดความรุนแรง
จากโรคภัยได ้  
 กิจกรรมเป็นการฝึกทักษะการวางแผนร่วมกันในระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน (ระยะเวลา 84 ช.ม.)  
 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความส าคัญของการวางแผน การวางเป้าหมายในการ
ด าเนินการตามแผนร่วมกัน  
 2. เพ่ือฝึกการวางแผน ฝึกการวางเป้าหมาย ในการด าเนินงานร่วมกัน ตามระยะเวลาที่
เหมาะสม  
 
สาระการเรียนรู้  
 1. การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน  
 2. การด าเนินการตามแผนบูรณาการ และ การประเมินตนเองตามแผนบูรณาการ 
 
วิธีการด าเนินกิจกรรม  
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1. วิทยากรกล่าวทักทาย และ ทบทวนความรู้เรื่องนวัตกรรมบริการฯและการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ   
 2. วิทยากรแจกแผน ซึ่งได้เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ศึกษา อ่าน ท าความ
เข้าใจ  
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 ขั้นกิจกรรม  
 1. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การก าหนดตัวชี้วัด (KPI) ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานการ   
 ด าเนินการตามแผน และ การประเมินตนเองตามแผน”  
 2. แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และให้สมาชิกกลุ่มฝึกทักษะการวางแผน
ตามท่ีได้แจกไว้ให้ ใช้เวลา 30 นาท ี 
 3. ให้สมาชิกกลุ่ม วิ เคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน จากนั้นให้
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม  
 4. สมาชิกร่วมกันคิดตัวชี้วัด (KPI) ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ฝึกวางแผนและตั้งเป้าหมาย 
 5. ตัวแทนกลุ่ม น าเสนอแผนและเป้าหมายการด าเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน  
 ขั้นสรุป  
 1. ฝึกวิธีการใช้และด าเนินตามแผน จะมีการติดตามประเมินการวางแผนและเป้าหมาย 
การด าเนินการตามแผน และประเมินตนเองในการปฏิบัติตนตามแนวทางของแผนที่ได้วางไว้ของ
สมาชิกผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม โดยลงในช่องหัวข้อการด า เนินการ และการประเมินผล   
 2. ผู้วิจัยและวิทยากรสรุปการประเมินผลการด าเนินตามแผนที่วางไว้ของสมาชิก
ผู้เข้าร่วม  กิจกรรม ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม  
 
สื่อ อุปกรณ์  
 1.  สไลด์ เครื่องฉาย และเอกสารประกอบการบรรยาย   
   2.  ตัวอย่างแผน ที่วิทยากรได้เตรียมไว้ให้  
 
การวัดและประเมินผล  
 วิธีการวัด : สรุปผลการวางแผนบูรณาการตามรายละเอียดในแผนบูรณาการ  
 เครื่องมือวัด : แบบประเมินผลงาน การวางแผนบูรณาการ แบบวัดการพัฒนานวัตกรรม 

 

 


