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รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2559 

 
แบบฟอร์มใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาต ิ

(Thailand Public Service Awards)  
 

ประเภท            รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 

                               รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

               รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

        รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 

    ชื่อผลงาน :       …ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร one stop service …………………………….. 

    ชื่อส่วนราชการ :  ……………โรงพยาบาลห้วยยอด……………….. 

 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน : …………………………กลุ่มงานทันตกรรม…………………………… 

ชื่อผู้ประสานงาน ทพ. พีรพงษ์  จันทร์พุ่ม ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 

ส านัก/กอง ………………………………………………… เบอร์โทรศัพท์ ………………………………… 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ…018-3973068 เบอร์โทรสาร…………………………………… 

e – Mail   peerapong.janpoom@gmail.com  
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แบบฟอร์มที่ 2 

แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร  

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     ………………… 

 
   รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ 
 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
    เป็นผลงานทีเ่คยได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน หรือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
        หรอืรางวัลอ่ืน ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ  

    เป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ  (มีการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)  

    เป็นผลงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน  

    เป็นผลงานที่มีการ น าไปขยายผลในหน่วยบริการสาขาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
  บริการทั่วประเทศ  

  เป็นผลงานที่สามารถแสดงผลการให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยบริการได้  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

 ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ  รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร  

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงานที่มีการปรับปรุงบริการที่เกิดจากการท างานร่วมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน  
  ประกอบด้วย ส่วนราชการอย่างน้อย 2 ส่วนราชการ (กรม จังหวัด หรือสถาบันอุดมศึกษา  
  ในก ากับของรัฐ) และหน่วยงานของรัฐประเภทอ่ืน เช่น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน 
  รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และ/หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษาท่ีไม่อยู่ใน
  ก ากับของรัฐ กลุ่มชุมชน ภาคประชาชน เป็นต้น  
  เป็นผลงานที่มีการจัดท าเป็นข้อตกลง หรือแนวทางการท างาน/โครงการ ที่แสดงให้เห็นอย่าง
  ชัดเจนว่าเป็นการด าเนินการร่วมกัน  

   เป็นผลงานที่มีผลการด าเนินการปรับปรุงบริการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ  
  ข้อตกลงหรือแนวทางการท างาน/โครงการ  

   เป็นผลงานที่มีการด าเนินการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  เป็นผลงานที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่าแต่ละหน่วยงานที่มาร่วม 
  ด าเนินการ ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร (ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไดช้ัดเจน) 
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

  ค าอธิบาย:  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร  

 

ชื่อผลงาน  :     …………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อหน่วยงาน :     …………………………………………… 

 
   รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

   เป็นผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/จดลิขสิทธิ์  

  เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี  

  เป็นผลงานที่มีการน าผลงานไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับการ 
  ยอมรับจากสาธารณะ  

  เป็นผลงานมีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
  ประชาชน   

   เป็นผลงานสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ที่ไม่เคยมีในเมืองไทยมาก่อน  
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แบบฟอร์มประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องต้น 

 

 

 ค าอธิบาย :  กรณีหน่วยงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  
 รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ และรางวัลการพัฒนา
 การบริการที่เป็นเลิศ โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ตามประเภทรางวัลที่ส่งสมัคร  

 

ชื่อผลงาน  :    ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร one stop service  

ชื่อหน่วยงาน :    โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง 

 
   รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 

 

 โปรดท าเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังต่อไปนี้ที่ตรงกับผลงานของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 
    เป็นผลงานที่พัฒนาการให้บริการ โดยการน าหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ 

  เป็นผลงานที่น าไปใช้แล้วจริงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  ผลงานไม่เป็นรูปแบบเช่นเดียวกับผลงานที่เคยได้รับรางวัลแล้ว  

  เป็นผลงานที่มีการพัฒนาบริการต่อยอดจากผลงานที่เคยได้รับรางวัล  
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แบบฟอร์มที่ 3    

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
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แบบฟอร์มบทสรุปสาระส าคัญของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 
ประเภทรางวัล  :    รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 
ชื่อผลงาน  :    ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop service 
ชื่อหน่วยงาน :     โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 
สรุปผลงานโดยย่อ :  
 โปรดสรุปเนื้อหาของผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A 4 ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 โดยครอบคลุมหัวข้อ ดังนี้ 

1.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
สืบเน่ืองจาก ความคบัแคบของคลินิกทนัตกรรม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ตกึผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลห้วยยอดมี

พืน้ท่ีคลินิกเพียง 20 ตารางเมตร ประกอบ ด้วยยนูิตทนัตกรรม 4 ยนูิต ซึง่ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน ด้าน
ทนัตกรรมส าหรับสถานบริการรับสง่ตอ่ ของส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิและมีจ านวน
ผู้ รับบริการจ านวนมาก เฉล่ีย 55 คนตอ่วนั สง่ผลให้มีข้อร้องเรียนเร่ืองระยะเวลารอคอยท าฟัน และ
สถานท่ีนัง่รอท าฟันคบัแคบ  นอกจากนีส้ภาพคลินิกดงักลา่วไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน HA เชน่ การไม่
เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยทนัตกรรมกรณีฉกุเฉินไปยงัห้องฉกุเฉินได้ เน่ืองจากทางเข้าคลินิกแคบและพืน้ท่ี
ระหวา่งยนูิตทนัตกรรมคบัแคบ รวมทัง้ไมส่ามารถรองรับการขยายโรงพยาบาลเป็นทตุยิภมูิระดบักลาง 
ท่ีต้องมีงานบริการทนัตกรรมเฉพาะทางเพิ่มมากขึน้ได ้

1.2 แนวทางในการปรับปรุงบริการ 
พฒันางานบริการทนัตกรรมเพ่ือลดความแออดั โดยแยกออกมาจากตกึผู้ ป่วยนอก ในกรอบ

แนวคดิศนูย์ทนัตกรรมครบวงจร One stop service โดยมีบคุลากรครบถ้วนทัง้ทนัตแพทย์ ทนัตาภิบาล  

ผู้ชว่ยทนัตแพทย์และผู้ชว่ยเหลือคนไข้ และมีเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆเชน่ห้องบตัร การเงิน และเจ้าหน้าท่ีห้องยา  

โดยท่ีมีทนัตแพทย์เฉพาะทางด้านตา่งๆ  ให้บริการทนัตกรรมทัว่ไป ท่ีให้บริการในศนูย์ทนัตกรรมและ

ขยายลงสูโ่รงพยาบาลสง่เสริมต าบลทัง้ 18 แหง่และทนัตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทนัตกรรมรากฟัน

เทียม ฟันเทียมตดิแนน่และถอดได้ งานรักษาคลองรากฟันกราม งานศลัยกรรมปริทนัต์ งานผา่ตดัฟัน

คดุ สามารถรับสง่ตอ่คนไข้ทนัตกรรมจากโซนเหนือของจงัหวดัตรัง 
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1.3 สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

โรงพยาบาลห้วยยอดได้ก าหนดให้ศูนย์ทันตกรรม มีแนวทางการด าเนินงานแบบ one stop service 
คือภายในศูนย์ทันตกรรมมีห้องเวชระเบียนทันตกรรมที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเวชระเบียนทั้งโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ห้องบัตร มีห้องถ่ายรังสีทันตกรรม ห้องจ่ายยาย่อย และจุดจัดเก็บค่าบริการโดย
เจ้าหน้าที่การเงิน ดังนั้นผู้รับริการทันตกรรมสามารถมาติดต่อท าฟันโดยตรงที่ศูนย์ทันตกรรมโดยไม่ต้อง
ผ่านตึกผู้ป่วยนอกเหมือนเมื่อก่อน สามารถท าบัตร เช็คสิทธิ์ คัดกรองเบื้องต้น รับบริการทันตกรรม รับยา
และจ่ายเงิน ณ ศูนย์ทันตกรรมเพียงแห่งเดียว 

 
 
 
 

 
 
 

แผนผังแสดงแนวคิด One stop service หลังการพัฒนา 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.   ลดความแออัดของผู้รับบริการในตึกผู้ป่วยนอก และสร้างความสะดวกสบายในการรับบริการทันตกรรมใน    
ศูนย์ทันตกรรม พบได้จากความพึงพอใจต่อศูนย์ทันตกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2 เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับความต้องการรับบริการทันตกรรม จากเดิมคลินิกทันตกรรมมียูนิตทัน

ตกรรมเพียง 4 ยูนิต แต่ในศูนย์ทันตกรรมมียูนิตทันตกรรมเพ่ิมข้ึนเป็น 10 ยูนิต และมียูนิตทันตกรรมใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อีก 8 แห่ง 

3 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในอ าเภอห้วยยอดและอ าเภอข้างเคียง เพ่ิมสูงขึ้นถึงสามเท่า
หลังเปิดบริการของศูนย์ทันตกรรม (เปรียบเทียบปี 2555 และปี 2558) 

4 เพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางเนื่องจากศูนย์ทันตกรรมมีทันตแพทย์เฉพาะทางครอบคลุม
เกือบทุกสาขา และ ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้ถึงร้อยละ 70 (ปี 2558) 

5 มีแนวทางการส่งต่อระหว่างสหวิชาชีพที่ชัดเจน ท าให้เพิ่มคุณภาพและลดความเสี่ยงทางคลินิกของงาน
บริการทันตกรรม 

6 มีการพัฒนาการบันทักเวชระเบียนทันตกรรมผ่านโปรแกรม Hos xp ที่สมบูรณ์และเป็นแบบ paperless 
เป็นแห่งแรกของจังหวัดตรัง 

 

ผู้มารับบริการ

ทนัตกรรม 
ท าบตัร 

ศนูย์ทนัตกรรม 

คัดกรอง

เบือ้งต้น 

คัดกรองโดย 

ทพ 

x-ray 

รับบริการ นดั รับยา 

จ่ายเงิน กลบับ้าน 
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  1.5 จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความส าเร็จ 

การจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop service ของโรงพยาบาลห้วยยอด ซึ่งได้เปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2556 มีผลการด าเนินงานที่เป็นประจักษ์ต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
ต่างๆ และประชาชนทั่วไป ในด้านเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน โดยมีจ านวนผู้รับบริการ
ที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี และมียอดรายรับเข้าสู่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จของศูนย์
ทันตกรรม คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาและต่อยอดคุณภาพของงานบริการ ปัจจัย
ต่อมาคือ การได้รับมอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในการบริหารจัดการในลักษณะ หน่วยธุรกิจ
ย่อยของโรงพยาบาล ( SME) ที่ต้องบริหารตามกรอบของ Balance scorecard ต้องวางแผนด้านรายรับ 
รายจ่าย การก าหนดกลยุทธต่างๆ ในการหารายได้ และต้องรายงานความคืบหน้าของผลด าเนินการของ
ศูนย์ทันตกรรมทุกไตรมาสต์ ท าให้เกิดการกระตุ้นและติดตามอย่างต่อเนื่องจากกรรมการบริหาร และ
ปัจจัยอีกประการคือ การได้รับการยอมรับในความเป็น ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ที่เป็นแห่งเดียวของ
ภาคใต้ จึงกลายเป็นโมเดลต้นแบบของเขต 12 ในการพัฒนาบริการทันตกรรม ทั้งด้าน บุคลากร ระบบ
บริการและเครื่องมือ ตามกรอบ Service plan จึงกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2559 

 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการ 
 

1. ปัญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนที่จะริเริ่มการปรับปรุง  
 สืบเน่ืองจาก ความคบัแคบของคลินิกทนัตกรรม ซึง่ตัง้อยูท่ี่ตกึผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลห้วยยอดมี
พืน้ท่ีคลินิกเพียง 20 ตารางเมตร ประกอบ ด้วยยนูิตทนัตกรรม 4 ยนูิต ซึง่ไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน ด้าน
ทนัตกรรมส าหรับสถานบริการรับสง่ตอ่ ของส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิและมีจ านวน
ผู้ รับบริการจ านวนมาก เฉล่ีย 55 คนตอ่วนั สง่ผลให้มีข้อร้องเรียนเร่ืองระยะเวลารอคอยท าฟัน และ
สถานท่ีนัง่รอท าฟันคบัแคบ  นอกจากนีส้ภาพคลินิกดงักลา่วไมผ่า่นเกณฑ์มาตรฐาน HA เชน่ การไม่
เคล่ือนย้ายผู้ ป่วยทนัตกรรมกรณีฉกุเฉินไปยงัห้องฉกุเฉินได้ เน่ืองจากทางเข้าคลินิกแคบและพืน้ท่ี
ระหวา่งยนูิตทนัตกรรมคบัแคบ รวมทัง้ไมส่ามารถ รองรับการขยายโรงพยาบาลเป็นทตุยิภมูิระดบักลาง 
ท่ีต้องมีงานบริการทนัตกรรมเฉพาะทางเพิ่มมากขึน้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเข้ารับบริการทันตกรรมโรงพยาบาลห้วยยอด (เดิม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริการ ห้องบตัร 

x-ray 

คลินิกทันตกรรม ห้องยา 

ห้องเก็บเงิน 
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2. ผู้น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ  
ในปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้วยยอดได้ก าหนดทิศทางการพฒันางานทนั

ตกรรม เพ่ือเป้าหมายลดความแออดัในตกึผู้ ป่วยนอก ลดความแออดัของผู้ ป่วยทนัตกรรมและเพิ่มความพงึ

พอใจของผู้ รับบริการทนัตกรรม  จงึมีนโยบายแยกตกึทนัตกรรมออกมาจากตกึผู้ ป่วยนอก และสร้างกล

ยทุธการพฒันา ” ศนูย์ทนัตกรรม ” สูค่วามเป็นเลิศ โดยมี กรอบงานทนัตกรรมท่ีควรมี  กรอบครุภณัฑ์และ

บคุลากร เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของโรงพยาบาล จากนัน้ก าหนดพืน้ท่ีก่อสร้าง ออกแบบ

และปรับแบบ โดยความร่วมมือของวิศวกรจากกองชา่ง เทศบาลห้วยยอด รวมทัง้สง่แบบให้กระทรวง

สาธารณสขุอนมุตัแิบบ  ตัง้แตปี่ 2550-2552 และด าเนินการก่อสร้างศนูย์ทนัตกรรมด้วยงบประมาณเงิน

บ ารุง โรงพยาบาลห้วยยอด 7.2 ล้านบาท ตัง้แต ่ปี 2553-2554 จนแล้วเสร็จ แตโ่รงพยาบาลประสบปัญหา

ขาดสภาพคลอ่งทางการเงิน ไมมี่งบประมาณส าหรับตกแตง่ภายในและครุภณัฑ์ กลุม่งานทนัตกรรมได้

ค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงพยาบาลให้ระดมทนุจากภาคเอกชน เพ่ือสมทบทนุการก่อสร้าง

ตกแตง่ศนูย์ทนัตกรรม ดงันัน้ในวนัท่ี 21 มีนาคม 2555 โรงพยาบาลจงึจดังานเลีย้งน า้ยา ระดมทนุจาก

ภาคเอกชนและประชาชนในอ าเภอห้วยยอดและข้างเคียงเพื่อการตกแตง่ภายในศนูย์ทนัตกรรม ได้เงิน

บริจาคทัง้สิน้มลูคา่ 1.2 ล้านบาท ท าให้ศนูย์ทนัตกรรมสามารถก่อสร้างและตกแตง่แล้วเสร็จ และเปิดท า

การเม่ือ 1 กมุภาพนัธ์ 2556  ปัจจบุนัศนูย์ทนัตกรรมมีบคุลากร ทนัตแพทย์ 10 คน ทนัตาภิบาล 15 คน 

ผู้ชว่ยทนัตแพทย์และผู้ชว่ยเหลือคนไข้ 17 คน โดยท่ีมีทนัตแพทย์เฉพาะทางด้านตา่งๆ จ านวน 8 คน 

ให้บริการทนัตกรรมทัว่ไป ท่ีให้บริการในศนูย์ทนัตกรรมและขยายลงสูโ่รงพยาบาลสง่เสริมต าบลทัง้ 18 แหง่

และทนัตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ ทนัตกรรมรากฟันเทียม ฟันเทียมตดิแนน่และถอดได้ งานรักษาคลองราก

ฟันกราม งานศลัยกรรมปริทนัต์ งานผา่ตดัฟันคดุ สามารถรับสง่ตอ่คนไข้ทนัตกรรมจากโซนเหนือของ

จงัหวดัตรัง  

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียประกอบด้วย 

1. เครือขา่ยบริการสขุภาพอ าเภอห้วยยอด วงัวิเศษ และรัษฏา ประกอบด้วยโรงพยาบาลชมุชน  

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล และศนูย์บริการสาธารณสขุเทศบาลห้วยยอด 

2. ผู้ รับบริการทนัตกรรมในพืน้อ าเภอห้วยยอดและอ าเภอข้างเคียง 

3. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 



 

13 
 

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ  พ.ศ. 2559 

 

3. ผลงานที่เป็นความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอห้วยยอด มีแนวคิดในการกระจายงานบริการทันตกรรมทั่วไปและปฐม

ภูมิลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและพัฒนารวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถงานบริการทันตกรรม
เฉพาะทางท่ีศูนย์ทันตกรรม เพ่ือลดความแออัดของผู้รับบริการทันตกรรม เพิ่มความพึงพอใจและเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการทันตกรรม 

โรงพยาบาลห้วยยอดได้ก าหนดให้ศูนย์ทันตกรรม มีแนวทางการด าเนินงานแบบ one stop service 
คือภายในศูนย์ทันตกรรมมีห้องเวชระเบียนทันตกรรมที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับเวชระเบียนทั้งโรงพยาบาล
ปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่ห้องบัตร มีห้องถ่ายรังสีทันตกรรม ห้องจ่ายยาย่อย และจุดจัดเก็บค่าบริการโดย
เจ้าหน้าที่การเงิน ดังนั้นผู้รับริการทันตกรรมสามารถมาติดต่อท าฟันโดยตรงที่ศูนย์ทันตกรรมโดยไม่ต้อง
ผ่านตึกผู้ป่วยนอกเหมือนเมื่อก่อน สามารถท าบัตร เช็คสิทธิ์ คัดกรองเบื้องต้น รับบริการทันตกรรม รับยา
และจ่ายเงิน ณ ศูนย์ทันตกรรมเพียงแห่งเดียว 

กลุ่มงานทันตกรรมได้น าแนวคิดการจัดการความรู้ ( KM) มาใช้ในกลุ่มงานเพ่ือน าประสบการณ์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ ในศูนย์ทันตก
รรม และพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ศูนย์ทันตกรรมผ่านมาตรฐาน Dental 
safety goal ของทันตแพทยสภาในปี 2558 เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งเดียวในเขต 12 

 

                

 
 

รูปแสดงศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop sevice หลังการพัฒนา 
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แผนผังแสดงแนวคิด One stop service หลังการพัฒนา 
4. กลยุทธ์ที่น ามาใช้ให้การพัฒนาบริการประสบผลส าเร็จ 

(สรุปวัตถุประสงค์หลักและกลยุทธ์ที่ใช้ว่ามีวิธีการอย่างไร และแผนปฏิบัติการในการน ากลยุทธ์ไปสู่การ 
ปฏิบัติ ใครเป็นผู้ด าเนินการ) (ความยาวไม่เกิน 1,400 ค า) 
1. การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลด้านการพัฒนาศูนย์

ทันตกรรม ท าให้โรงพยาบาลมองภาพไปในทิศทางเดียวกันของศูนย์ทันตกรรมที่ครบถ้วนครบวงจร  
2. กลยุทธการสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์ทันตกรรม ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบเงินบริจาค

จ านวน 1.2 ล้านบาท ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากภาคีต่างๆ เช่นภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่าย
ด้านสาธารณสุขต่างๆ 

3. การท างานเป็นทีม ทั้งภายในกลุ่มงานทันตกรรมที่มีการพัฒนางานระบบต่างๆภายในศูนย์ทันตกรรม
ที่สอดคล้องไปด้วยกัน ภายในโรงพยาบาลห้วยยอดอันได้แก่ การวางแผนร่วมกันกับงานหลักประกัน
เรื่องการด าเนินการเรื่องเวชระเบียน ประสานกับงานสารสนเทศเรื่องการวางเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์ วางแผนกับกลุ่มงานเภสัชกรรมเรื่องการจัดการเรื่องยาในศูนย์ทันตกรรมในกรอบ one 
stop service รวมทั้งวางแผนกับงานการเงินเรื่องการจัดเก็บรายได้ภายในศูนย์ฯ และร่วมมือท างาน
เป็นทีมกับภายในเครือข่ายบริการสาธารณสุขอ าเภอห้วยยอดในการกระจายงานบริการทันตปฐมภูมิ
ลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและรับส่งต่องานทันตกรรมท่ีซับซ้อนมายังศูนย์ทันตกรรม และ
เชื่อมโยงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

4. การบูรณาการการท างานในทุกมิติแบบองค์รวม บริการโดยใช้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างเช่น 
วางแผนตั้งแต่การออกแบบศูนย์ทันตกรรม ที่ต้องมีทางลาดเพื่อเอ้ือต่อผู้รับบริการพิการ ออกแบบให้
มีห้องน้ าส าหรับผู้พิการ และออกแบบให้มีส่วนของคลินิกฟันดีที่เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ทันตกรรม เพ่ือ
รองรับผู้รับบริการที่เป็นงานส่งเสริมป้องทางทันตสาธารณสุข เช่นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รองรับกลุ่มผู้
ต้องการงดบุหรี่ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และกลุ่มผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพช่องปาก นอกจากนี้มีการ
ก าหนดแนวทางการให้บริการทันตกรรมช่องทางด่วนในคนไข้บางกลุ่มเช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ (ตาม
นโยบาย 70 ปี ไม่มีคิว) คนไข้ท่ีมีภาวะฉุกเฉิน และคนไข้ท่ีส่งมาปรึกษาทันตกรรมจากคลินิกต่างๆ  

 
 
 

ผู้มารับบริการ

ทนัตกรรม 
ท าบตัร 

ศนูย์ทนัตกรรม 

คัดกรอง

เบือ้งต้น 

คัดกรองโดย 

ทพ 

x-ray 

รับบริการ นดั รับยา 

จ่ายเงิน กลบับ้าน 
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ภาพแสดงกิจกรรมเลี้ยงน้ าชาระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อพัฒนาศูนย์ทันตกรรม  

 
 

5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ 
(ระบุทรัพยากรทั้งด้านการเงิน เทคนิค ทรัพยากรบุคคล ผู้สนับสนุนทางการเงินของการด าเนินโครงการและ
อธิบาย วิธีการจัดสรรหรือกระจายทรัพยากร) (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

 ทรัพยากรในการด าเนินการพัฒนาศูนย์ทันตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน  
1. ด้านบุคลากร ประกอบด้วยทันตบุคลากร ได้แก่ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

บุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องบัตร เจ้าหน้าที่ห้องยา เจ้าหน้าที่การเงิน และ
บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

2. ด้านงบประมาณ ในส่วนของการก่อสร้างศูนย์ทันตกรรม ใช้งบประมาณจากเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
7.2 ล้านบาท การตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ ใช้งบเงินบริจาค 1.2 ล้าน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับโรงพยาบาลป่าตอง ใช้งบเงินบ ารุงโรงพยาบาล 

3. ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดระบบบริการทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอดใหม่ท่ีเป็นลักษณะ 
One stop service รวมทั้งจัดระบบอ่ืนๆประกอบ เช่นระบบการส่งต่อระหว่างทันตกรรมกับ
คลินิกอื่นๆ การส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการที่ รพ สต ไกล้บ้าน และ การจัดระบบส่งเครื่องมือทันตก
รรมทั้งหมดไปสเตอไรด์ที่หน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล ซึ่งเดิมไม่เคยมีมาก่อน 
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รูปแสดง จุดรับบริการที่เป็น One stop service ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ห้องบัตรคอยรับท าบัตรและเช็คสิทธิ ทัน
ตาภิบาลท าหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ห้องยา และเจ้าหน้าที่การเงิน 
 
 
6. ขั้นตอนส าคัญในการพัฒนาการบริการและการน าไปปฏิบัติ 

6.1 ล าดับขั้นตอนในการพัฒนา  
1. ปีงบประมาณ 2549 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลห้วยยอดได้ก าหนดทิศทางการพฒันา

งานทนัตกรรม เพ่ือเป้าหมายลดความแออดัในตกึผู้ ป่วยนอก ลดความแออดัของผู้ ป่วยทนัตก
รรมและเพิ่มความพงึพอใจของผู้ รับบริการทนัตกรรม  จงึมีนโยบายแยกตกึทนัตกรรมออกมา
จากตกึผู้ ป่วยนอก และสร้างกลยทุธการพฒันา” ศนูย์ทนัตกรรม” สูค่วามเป็นเลิศ  

2. ก าหนดกรอบครุภณัฑ์และบคุลากรตามภาระงานทนัตกรรมท่ีควรมี ในแนวคดิศนูย์ทนัตกรรม
ท่ีเป็นเลิศ   

3. ก าหนดพืน้ท่ีก่อสร้าง แยกออกไปจากตกึผู้ ป่วยนอก  ออกแบบตามกรอบภาระงานทนัตกรรม 
และออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานตา่งๆ รวมทัง้คดิถึงผู้ รับบริการกลุม่ตา่งๆ เชน่ผู้พิการ
ท่ีต้องมีทางลาด และห้องน า้ส าหรับผู้พิการ และปรับแบบ รวมทัง้สง่แบบให้กระทรวง
สาธารณสขุอนมุตัแิบบตัง้แตปี่ 2550-2552 

4. ด าเนินการก่อสร้างศนูย์ทนัตกรรมด้วยงบประมาณเงินบ ารุง  โรงพยาบาลห้วยยอด  ตัง้แต ่ปี 
2553-2554  

5. ศกึษาดงูานแลกเปล่ียนเรียนรู้ศนูย์ทนัตกรรม โรงพยาบาลป่าตอง จงัหวดัภเูก็ต 

6. เลี้ยงน้ าชาระดมทุนจากภาคเอกชน 
7. ตกแต่งภายในและย้ายคลินิกจากคลินิกเก่าที่ตึกผู้ป่วยนอก มาที่ศูนย์ทันตกรรม 
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8. ทดลองระบบบริการทันตกรรม One stop service ในศูนย์ทันตกรรมก่อนเปิดจริง 
9. เปิดให้บริการทันตกรรมในศูนย์ทันตกรรม กุมภาพันธ์ 2556  

 
6.2  ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 
 

1. ให้บริการตามแนวคิดศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop service 
2. พัฒนางานบริการทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางด้านต่างๆ ในกรอบการพัฒนา

คุณภาพ HA และ Dental safety goal 
 
         6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ 
          ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาของศูนย์ทันตกรรมด้วยปัจจัย 4 ด้านของ Balance scorecard 

คือด้านผู้รับบริการ ด้านการเงิน ด้านการพัฒนาและเรียนรู้และด้านกระบวนการภายในของศูนย์ทันตกรรม 
1. ด้านผู้รับบริการ ประเมินจากจ านวนของผู้รับบริการทันตกรรมในแต่ละปี และความพึงพอใจ

ผู้รับบริการทันตกรรม ดังตาราง 
 

 2555  2556  2557  2558  
ยอดรวมบริการทันตกรรม (ครั้ง)  11,641  27,024  30,580  35,957  

 
ตารางแสดงจ านวนครั้งของงานบริการทันตกรรมตั้งแต่ปี 2555- 2558 แสดงให้เห็นว่าจ านวนครั้งของงาน
บริการทันตกรรมเพ่ิมมากข้ึนของอ าเภอห้วยยอดหลังเปิดศูนย์ทันตกรรม ในปี 2556 และพบว่าผลงาน
บริการทันตกรรมปี 2558 ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้นถึงสามเท่าของการบริการทันตกรรมก่อนการ
เปิดศูนย์ทันตกรรม (ปี 2555) 

 
 เป้าหมาย ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  

ความพงึพอใจ

ตอ่การบริการ 

ทนัตกรรม 

มากกวา่ร้อย

ละ 90 

92 95 83.73 92 97 

 
ตารางแสดง ร้อยละความพึงพอใจต่อบริการทันตกรรม 
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2. ด้านการเงิน มีตัวชี้วัดคือ ร้อยละของยอดรายรับรวมของศูนย์ทันตกรรมที่เพ่ิมข้ึน  

ยอดรายรับ (กลุ่มงานทันตกรรม) 

ปีงบประมาณ ยอดรายรับรวม รายรับ(ในเวลา) รายรับ (นอกเวลา) 
2555 4,126,010.00 3,619,510.00 506,500.00 
2556 6,608,005.00 5,217,025.00 1,390,980.00 
2557 6,835,675.00 5,345,225.00 1,490,450.00 
2558 8,197,615.00 6,627,385.00 1,570,230.00 

ตารางแสดงรายได้ของศูนย์ทันตกรรมที่เพ่ิมข้ึน หลังเปิดให้บริการในปี 2556  
นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้วัดด้านค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุทันตกรรม เป็นตัวติดตามด้านการเงิน 

3. ด้านการพัฒนาและเรียนรู้  ใช้ตัวชี้วัดร้อยละของการพัฒนาบุคลากร  ผ่านกระบวนการจัดการความรู้
และการประชุมอบรมตามกรอบ Training need 

 
4. ด้านกระบวนการภายใน  มีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาคุณภาพบริการทันตกรรม และการจัดการความเสี่ยง

ในศูนย์ทันตกรรม เป็นตัวประเมินติดตาม ตัวอย่างตัวชี้วัดระยะเวลารอคอยทันตกรรม ดังตาราง 
 
 เป้าหมาย ปี 2554 ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558  

ระยะเวลารอ

รับบริการทนัต 

กรรม  

ไมเ่กิน 45 

นาที 

35 

 

30 25 

 

24 

 

19 

 
ตารางแสดงตัวชี้วัดระยะเวลารอคอยรับบริการทันตกรรม ที่หลังพัฒนาระยะเวลารอคอยรับบริการทันตกรรม
ลดลง  
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7. ปัญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ 
   (ระบุปัญหา อุปสรรคหลักที่พบระหว่างการด าเนินการและวิธีการจัดการกับปัญหา)  
    (ความยาวไม่เกิน 700 ค า) 

 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา 
1 ครุภัณฑ์ทันตกรรมไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณไม่

เพียงพอ 
น าเสนอปัญหาต่อผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลและคณะกรรมการ
บริหาร ท าให้มีมติเรื่องการจัดเข้า
แผนงบลงทุนจากเขตเป็นล าดับ
ต้นๆ 

2 กระแสไฟฟ้าในศูนย์ทันตกรรมตกบ่อย เนื่องจาก
กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ 

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
โรงพยาบาลได้เข้าแผนการจัดการ
ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล 

3 การขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานที่
จะรองรับงานในศูนย์ทันตกรรม สืบเนื่องจากงบประมาณ
โรงพยาบาลไม่เพียงพอ 

ปรึกษาผู้อ านวยการโรงพยาบาล
เรื่องการจัดการเงินบริจาค
บางส่วนที่ไม่ต้องเข้าไปในเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล โดยแยก
ออกมาบริหารจัดการเป็นกองทุน
ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ในศูนย์ทัน
ตกรรม 

4 ข้อร้องเรียนเรื่องบริการทันตกรรม เช่นมาแล้วไม่มีคิว 
มาแล้วไม่ได้ท า รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมบริการ 

สร้างระบบการสื่อสารให้
ประชาชนเข้าใจถึงระบบบริการ
ในศูนย์ทันตกรรมในหลาย
ช่องทาง เช่นมีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 
เวปไซต์ และเฟสบุค นอกจากนี้ 
มีการจัดอบรมเรื่องพฤติกรรม
บริการของเจ้าหน้าที่ 
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8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ 
1. ลดความแออัดของผู้รับบริการในตึกผู้ป่วยนอก และสร้างความสะดวกสบายในการรับบริการทัน

ตกรรมในศูนย์ทันตกรรม พบได้จากความพึงพอใจต่อศูนย์ทันตกรรมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับความต้องการรับบริการทันตกรรม จากเดิมคลินิกทันตกรรมมี

ยูนิตทันตกรรมเพียง 4 ยูนิต แต่ในศูนย์ทันตกรรมมียูนิตทันตกรรมเพ่ิมข้ึนเป็น 10 ยูนิต และมียู
นิตทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อีก 8 แห่ง 

3. เพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนในอ าเภอห้วยยอดและอ าเภอข้างเคียง เพ่ิมสูงขึ้น
ถึงสามเท่าหลังเปิดบริการของศูนย์ทันตกรรม (เปรียบเทียบปี 2555 และปี 2558) 

4. เพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางเนื่องจากศูนย์ทันตกรรมมีทันตแพทย์เฉพาะทาง
ครอบคลุมเกือบทุกสาขา และ ลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตรัง ได้ถึงร้อยละ 70 (ปี 2558) 

5. มีแนวทางการส่งต่อระหว่างสหวิชาชีพที่ชัดเจน ท าให้เพิ่มคุณภาพและลดความเสี่ยงทางคลินิก
ของงานบริการทันตกรรม 

6. มีการพัฒนาการบันทักเวชระเบียนทันตกรรมผ่านโปรแกรม Hos xp ที่สมบูรณ์และเป็นแบบ 
paperless เป็นแห่งแรกของจังหวัดตรัง 

7. มีการพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยทันตแพทย์เรื่องการท าแลปฟันปลอม ท าให้ลดเวลาการรอแลปฟัน
ปลอมจากเอกชน และลดค่าใช้จ่ายการส่งแลปทันตกรรมไปยังเอกชน 

8. มีการพัฒนาแนวทางต่างๆตามกรอบ Dental safety goal ของทันตแพทยสภา จนท าให้ผ่านการ
ประเมินจากทันตแพทยสภา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของเขต 12 ที่ผ่านการประเมิน 
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9. การสร้างความยั่งยืนและการขยายผลไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 การจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop service ของโรงพยาบาลห้วยยอด ซึ่งได้เปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2556 มีผลการด าเนินงานที่เป็นประจักษ์ต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
ต่างๆ และประชาชนทั่วไป ในด้านเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชน โดยมีจ านวนผู้รับบริการ
ที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี และมียอดรายรับเข้าสู่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ปัจจัยแห่งความส าเร็จของศูนย์
ทันตกรรม คือการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาและต่อยอดคุณภาพของงานบริการ ปัจจัย
ต่อมาคือ การได้รับมอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลในการบริหารจัดการในลักษณะ หน่วยธุรกิจ
ย่อยของโรงพยาบาล ( SME) ที่ต้องบริหารตามกรอบของ Balance scorecard ต้องวางแผนด้านรายรับ 
รายจ่าย การก าหนดกลยุทธต่างๆ ในการหารายได้ และต้องรายงานความคืบหน้าของผลด าเนินการของ
ศูนย์ทันตกรรมทุกไตรมาสต์ ท าให้เกิดการกระตุ้นและติดตามอย่างต่อเนื่องจากกรรมการบริหาร และ
ปัจจัยอีกประการคือ การได้รับการยอมรับในความเป็น ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร ที่เป็นแห่งเดียวของ
ภาคใต้ จึงกลายเป็นโมเดลต้นแบบของเขต 12 ในการพัฒนาบริการทันตกรรม ทั้งด้าน บุคลากร ระบบ
บริการและเครื่องมือ ตามกรอบ Service plan จึงกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ 
 สิ่งที่คิดว่า ดี ท าแล้วได้ผล ควรท าต่อไป  

1. การท างานเป็นทีม ทั้งในโรงพยาบาลและในเครือข่ายบริการสาธารสุขอ าเภอห้วยยอด 
2. การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรทีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. การพัฒนาทักษะ ความรู้ของทันตบุคลากรตามกรอบ Training need ท าให้เพิ่ม

ศักยภาพในการให้บริการทันตกรรม 
4. การพัฒนาระบบการท าแลปฟันปลอมโดยเจ้าหน้าที่ในศูนย์ทันตกรรม ท าให้ลดค่าใช้จ่าย

ในการส่งแลปเอกชน และลดเวลารอคอยการท าฟันปลอมของผู้รับบริการ 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศทันตกรรม โดยบันทึกผ่านโปรแกรม Hos xp ในลักษณะ 

paperless ท าให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมและน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
6. ระบบ One stop service ท าให้ผู้รับบริการลดเวลารอคอย ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น

อย่างรวดเร็ว และได้รับบริการที่ปลอดภัย 
 
 สิ่งที่คาดว่ายังสามารถท าได้ แต่ยังต้องปรับปรุง  

1. การการเชื่อมโยงข้อมูลรับบริการทันตกรรมทั้งอ าเภอเป็นแบบเชื่อมโยงกันเป้นชุดเดียว 
2. การพัฒนาระบบการถ่ายภาพรังสีทันตกรรมจากการใช้ระบบฟิล์มเป็นระบบดิจิตอลและ

เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม Hos xp 
3. การขยายงานทันตกรรม ในส่วนงานแมกซิลโลเฟเชียล ในห้องผ่าตัด ที่ต้องเชื่อมโยงและ

วางแผนร่วมกับงานห้องผ่าตัด 
4. การขยายงานทันตกรรมเฉพาะทางบางสาขาลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

เพ่ิมเติมจากงานฟันปลอมที่ท าอยู่แล้ว 
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10. บทเรียนที่ได้รับจากการด าเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 

1. การมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และทีมบริหารให้การสนับสนุน 
2. การวางแผนการด าเนินต้องวางแผนโดยมองปัจจัยที่มีผลต่อการท างานอย่างรอบด้าน 
3. การวางแผนรองรับในกรณีที่แผนหลักไม่เป็นไปตามแผน เช่นการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ

โรงพยาบาลที่ส่งผลต่อแผนงานโดยรวม 
4. การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรที่พัฒนามาก่อนเช่น โรงพยาบาลป่าตอง ท าให้เห็นภาพและเกิด

การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
5. แนวคิดการจัดการความรู้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ทีมงานศูนย์ทันตกรรม สามารถถอดบทเรียน และ

น าไปพัฒนาต่อยอด พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
6. แนวคิดศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop service เป็นแนวคิดท่ีเพ่ิมการเข้าถึงบริการทันตกรรม

และเพ่ิมความพึงพอใจของประชาชน 
ผลของการพัฒนาตามแนวคิด ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร One stop service คือ ประชาชนได้เข้าถึง
บริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมาตรฐานมากขึ้น ที่จะส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนดีขึ้น 


