
แบบฟอรม A: สรุปปญหาและความคาดหวัง

คําอธิบายกระบวนงาน ผูรับบริการที่ไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรไดรับการรักษาโดยการลงธาราบําบัด ไดรับบริการลงธาราบําบัด ในแตละครั้งไมนอยกวา 45 นาที

รูปแบบ /

การเขาถึง
ระยะเวลา ขั้นตอน คุณภาพ

ความ

โปรงใส
คาใชจาย อื่น ๆ รายละเอียดของปญหา/ความคาดหวัง

A1 ✓

A2 ✓

ชื่อหนวยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาทีในเกณฑที่ผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ

จากการประเมินและตรวจสอบภายในหนวยงาน พบวา   

 ผูมารับบริการไดรับการคัดกรองขอหามและขอควรระวัง

กอนเขารับการรักษาธาราบําบัดจากแพทย ณ งานบริการ

ผูปวยนอก และ นักกายภาพบําบัด

ผูมารับบริการไดรับการคัดกรองขอหามและขอควรระวังกอน

เขารับการรักษาธาราบําบัดไมครบถวน เนื่องจากยังไมมี

แบบฟอรมการคัดกรองที่ชัดเจน

จากการประเมินและตรวจสอบภายในหนวยงาน พบวา    

 ผูมารับบริการขาดความรูความเขาใจในระเบียบการ

ปฏิบัติตัวกอนลงธาราบําบัด และขั้นตอนการรับมาบริการ 

เปนเหตุใหผูมารับบริการไมไดรับบริการในครั้งนั้นหรือ

ไดรับบริการรักษาธาราบําบัดไมเต็มรอบเวลา 45 นาที

ผูมารับบริการรอยละ 20 ไมไดรับบริการในครั้งนั้นหรือไดรับ

บริการรักษาธาราบําบัดไมเต็มรอบเวลา 45 นาที

หมายเหตุลําดับ สวนที่ 2: ผลการดําเนินงานในปจจุบัน

สวนที่ 1: ระบุประเด็นปญหา/ความคาดหวังของหนวยงานหรือผูรับบริการ 



ทําได

ทําไมได

ขั้นตอน/

กิจกรรม

เอกสาร/

แบบฟอรม

กฎ

ระเบียบ

B1 ✓ A1 , A2 ทําได

B2 ✓ A1 , A2 ทําได

B3 ✓ A1 , A2 ทําได

B4 ✓ A1 , A2 ทําได

B5 ✓ A1 , A2 ทําได

รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการธาราบําบัด ไมนอยกวารอยละ 80

รอยละของผูมารับบริการธาราบําบัดที่ไดรับบริการเต็มรอบเวลา 45 นาที 

ไมนอยกวารอยละ 80

หมายเหตุ

สวนที่ 2: ระยะเวลาดําเนินงาน

ทําไดใน

ปงบ

ประมาณนี้

หรือไม

อื่น ๆ

สวนที่ 1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตามความเห็นของสวนราชการหรือความคาดหวังของผูรับบริการ)

คุณภาพ

คุณภาพ

จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

นักกายภาพบําบัด งานธาราบําบัด เพื่อผลิตสื่อประชาชน เรื่อง 

ระเบียบการปฏิบัติตัวกอนลงธาราบําบัด ขั้นตอนการรับมาบริการ

และแบบฟอรมการคัดกรอง

จัดทําแผนพับสื่อประชาชน เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตัวกอนลง

ธาราบําบัด ขั้นตอนการรับมาบริการ และแบบฟอรมการคัดกรอง

การปรับปรุงตอบ

สนองตอปญหาและ

ควาดคาดหวังในเรื่องใด

(ระบุลําดับจากแบบฟอรม A)

ดําเนินเก็บขอมูลผูมารับบริการธาราบําบัดเต็มครบเวลา 45 นาที

 ทุกเดือนและดําเนินเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูมารับบริการ

ธาราบําบัดทุก 6 เดือน

ลําดับ
รายละเอียดการปรับปรุง

เหตุผลที่ไมสามารถทําไดใน

ปงบประมาณปจจุบัน

ประเด็นที่หนวยงานคิดจะปรับปรุง

กระบวนการทํางาน
ผูปฏิบัติ

งาน
ระบบ

ชี้แจงการใชแบบฟอรมการคัดกรองผูมารับบริการงานธาราบําบัด

โดยแพทย ณ งานบริการผูปวยนอก เขาสูองคกรแพทย และ

หนวยงานคุณภาพของโรงพยาบาล(HA)

จัดประชุมชี้แจงการใขงานสื่อประชาชน เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติ

ตัวกอนลงธาราบําบัด ขั้นตอนการรับมาบริการใหกับ

ผูมารับบริการงานธาราบําบัดทุกราย แกเจาหนาที่ธาราบําบัด



แบบฟอรม C: แผนภาพกระบวนงานใหม

คําอธิบายกระบวนงาน ผูรับบริการที่ไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรไดรับการรักษาโดยการลงธาราบําบัด ไดรับบริการลงธาราบําบัด ในแตละครั้งไมนอยกวา 45 นาที

ชื่อหนวยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาทีในเกณฑที่ผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ



แบบฟอรม C: แผนภาพกระบวนงานใหม

คําอธิบายกระบวนงาน ผูรับบริการที่ไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรไดรับการรักษาโดยการลงธาราบําบัด ไดรับบริการลงธาราบําบัด ในแตละครั้งไมนอยกวา 45 นาที

ชื่อหนวยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาทีในเกณฑที่ผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ



แบบฟอรม C: แผนภาพกระบวนงานใหม

คําอธิบายกระบวนงาน ผูรับบริการที่ไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรไดรับการรักษาโดยการลงธาราบําบัด ไดรับบริการลงธาราบําบัด ในแตละครั้งไมนอยกวา 45 นาที

ชื่อหนวยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาทีในเกณฑที่ผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ



แบบฟอรม D: การจัดเก็บขอมูล

คําอธิบายกระบวนงาน ผูรับบริการที่ไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรไดรับการรักษาโดยการลงธาราบําบัด ไดรับบริการลงธาราบําบัด ในแตละครั้งไมนอยกวา 45 นาที

คุณภาพ รอยละของผูมารับบริการธาราบําบัดที่ไดรับบริการเต็มรอบเวลา 

45 นาที  ไมนอยกวารอยละ 80

เอกสาร จํานวนผูมารับบริการงานธาราบําบัดที่

ไดรับบริการเต็มรอบเวลา 45 นาที

         สมุดทะเบียน        

 งานธาราบําบัด

     งานธาราบําบัด      

หนวยงานกายภาพบําบัด

รายเดือน

คุณภาพ รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการธาราบําบัด 

ไมนอยกวารอยละ 80

เอกสาร จํานวนผูมารับบริการงานธาราบําบัด แบบสอบถาม      งานธาราบําบัด      

หนวยงานกายภาพบําบัด

ราย 6 เดือน

ขอมูลที่จัดเก็บ
ถาเปนระบบ

ใหระบุชื่อระบบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

         ความถี่ในการ      

      สรุปและรายงานผล

สวนที่ 2: การจัดเก็บขอมูล (เพื่อใชในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ)

ชื่อหนวยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาทีในเกณฑที่ผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ

ถาเปนเอกสาร

ใหระบุชื่อเอกสาร

หมายเหตุ
สวนที่ 1: ขอตกลงระดับการใหบริการ (ที่สวนราชการตองการ/

คาดหวัง) วิธีการจัดเก็บ



แบบฟอรม E: แผนการดําเนินงาน

คําอธิบายกระบวนงาน ผูรับบริการที่ไดรับการประเมินจากแพทยวาสมควรไดรับการรักษาโดยการลงธาราบําบัด ไดรับบริการลงธาราบําบัด ในแตละครั้งไมนอยกวา 45 นาที

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. จัดการประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูในนัก

กายภาพบําบัด งานธารา

บําบัด

ระดมสมองเพื่อผลิตสื่อ

ประชาชน เรื่อง ระเบียบ

การปฏิบัติตัวกอนลง       

ธาราบําบัด ขั้นตอนการ

รับมาบริการและ

แบบฟอรมการคัดกรอง

        นักกายภาพบําบัด         

         งานธาราบําบัด

- - 1.1 รอยละของผูมารับบริการงานธาราบําบัด

ที่ไดรับบริการเต็มรอบเวลา 45 นาที ไมนอย

กวารอยละ 80                     

1.2 รอยละความพึงพอใจของผูมารับบริการ

งานกายภาพบําบัด 

ไมนอยกวารอยละ 80

2. จัดทําแผนพับสื่อ

ประชาชน

จัดทําแผนพับสื่อประชาชน 

เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตัว

กอนลงธาราบําบัด ขั้นตอน

การรับมาบริการ และ

แบบฟอรมการคัดกรอง

        นักกายภาพบําบัด        

 งานธาราบําบัด

- - ไดสื่อแผนพับ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติตัว

กอนลงธาราบําบัดและขั้นตอนการรับมา

บริการ และแบบฟอรมการคัดกรอง

ผลผลิต 

(ที่ตองการหรือคาดวาจะไดรับ)

ระยะเวลา (ปงบประมาณ)

2559 2560 2561
งบประมาณ (หรือ

คาดการณ)
ผูรับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของการ

ดําเนินการ

ชื่อหนวยงาน  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ

ชื่อกระบวนงาน  การประกันเวลาการลงธาราบําบัดไมนอยกวา 45 นาทีในเกณฑที่ผูมารับบริการอยูในสภาวะปกติ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ

รายละเอียดการใช

งบประมาณในแตละ

กิจกรรม



Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

3. จัดประชุมงาน

กายภาพบําบัด

จัดประชุมชี้แจงการใขงาน

สื่อประชาชน เรื่อง ระเบียบ

การปฏิบัติตัวกอนลง      

ธาราบําบัด และขั้นตอน

การรับมาบริการใหกับผูมา

รับบริการงานธาราบําบัด

ทุกรายแกเจาหนาที่เคา

เตอรงานธาราบําบัด

        นักกายภาพบําบัด        

 และเจาหนาที่งานธาราบําบัด 

ทุกทาน

- - นักกายภาพบําบัดและเจาหนาที่งาน

กายภาพบําบัดทุกทาน ทราบกฎเกณฑ     

การใชสื่อประชาชน

 4.ประชุมครอมสายงาน ชี้แจงการใชแบบฟอรมการ

คัดกรองผูมารับบริการงาน

ธาราบําบัดโดยแพทย ณ 

งานบริการผูปวยนอก เขาสู

องคกรแพทย และ

หนวยงานคุณภาพของ

โรงพยาบาล(HA)

        นักกายภาพบําบัด        

 งานธาราบําบัด

- - องคกรแพทยและงานผูปวยนอกรับทราบ

แบบฟอรมการคัดกรองผูมารับบริการงาน

ธาราบําบัด

ผลผลิต 

(ที่ตองการหรือคาดวาจะไดรับ)
2559 2560 2561

ระยะเวลา (ปงบประมาณ)

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
รายละเอียดของการ

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (หรือ

คาดการณ)

รายละเอียดการใช

งบประมาณในแตละ

กิจกรรม



Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

 5.จัดเก็บขอมูล ดําเนินเก็บขอมูลผูมารับ

บริการธาราบําบัดเต็มครบ

เวลา 45 นาที ทุกเดือนและ

ดําเนินเก็บขอมูลความพึง

พอใจของผูมารับบริการ

ธาราบําบัดทุก 6 เดือน

        นักกายภาพบําบัด        

 งานธาราบําบัด

- - ขอมูลผูมารับบริการธาราบําบัดเต็มครบเวลา

 45 นาทีของทุกเดือนและขอมูลความพึง

พอใจของผูมารับบริการธาราบําบัดทุก 

6 เดือน

หมายเหตุ : ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลา (ปงบประมาณ)

ผลผลิต 

(ที่ตองการหรือคาดวาจะไดรับ)
2559 2560 2561กิจกรรมที่จะดําเนินการ

รายละเอียดของการ

ดําเนินการ
ผูรับผิดชอบหลัก

งบประมาณ (หรือ

คาดการณ)

รายละเอียดการใช

งบประมาณในแตละ

กิจกรรม
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