
แบบฟอรม์ A: สรปุปัญหาและความคาดหวัง

รปูแบบ /
การเขา้ถึง

ระยะเวลา ขัน้ตอน คุณภาพ ความโปรง่ใส ค่าใชจ้่าย อ่ืน ๆ รายละเอียดของปญัหา/ความคาดหวงั

(ใหอ้ธบิายลักษณะของปญัหา หรือความคาดหวงั)

A1 ✓ ขัน้ตอนที1่  ยืน่ใบนดัตรวจคลินกิกายอปุกรณ์ (วนัจนัทร์)

ขัน้ตอนที3่  ระบบการทดลองใชแ้ละตรวจประเมนิกายอปุกรณ์
(วนัพธุสัปดาหถ์ดัไป)

เพือ่ตรวจคุณภาพการใชง้านในด้าน
ต่างๆ ของกายอปุกรณ์ โดยมกีาร
ตรวจประเมนิความถกูต้อง/เหมาะสม
 ความปลอดภยัของกายอปุกรณ์

ขัน้ตอนที4่ ส่งมอบกายอปุกรณ์พร้อมแนะน าวธิกีารใชแ้ละการ
ดูแลรักษา (วนัศุกร์สัปดาหถ์ดัไป)

ทัง้นีก้ารก าหนดระยะเวลาพจิารณา
ตามความซับซ้อนของ สภาวะโรค
และชนดิของกายอปุกรณ์ทีผ่ลิตขึน้ 
เพือ่กอ่ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุดแก่
ผู้รับบริการซ่ึงการประกนัดังกล่าว
เร่ิมนบัจากวนัทีผู้่รับบริการได้รับการ
ตรวจประเมนิในคลินกิกายอปุกรณ์ 
และนกักายอปุกรณ์ได้ท าการวดั/
หล่อ/วาดแบบจนกระทัง่ขัน้ตอนการ
ผลิตเสร็จส้ิน

A2 ✓

จากการสรุปความเหน็จากกล่องรับแบบสอบถาม  ผู้
ขอรับบริการมคีวามไมพ่งึพอใจในงานบริการเนือ่งจากมี
จ านวนขัน้ตอนทัง้หมดของการรับบริการมากเกนิไป ส่งผล
ใหต้้องมารับบริการหลายคร้ัง โดยผู้รับบริการต้องมา
ทัง้หมด 3 คร้ังดังนี ้1. วนันดัตรวจประเมนิและหล่อแบบ
กายอปุกรณ์
2. วนันดัทดลองใชก้ายอปุกรณ์
3. วนัรับกายอปุกรณ์

ระยะเวลาการใหบ้ริการท ากายอปุกรณ์นบัต้ังแต่วนัเขา้รับ
บริการตรวจตามนดัของคลินกิกายอปุกรณ์จนถงึระบบการส่ง
มอบอปุกรณ์ภายใน 10 วนัท าการ

จากการสรุปความเหน็จากกล่องรับแบบสอบถาม  ผู้
ขอรับบริการมคีวามไมพ่งึพอใจในงานบริการเนือ่งจากมี
ระยะเวลาในการรับบริการค่อนขา้งนาน ส่งผลใหไ้ด้รับ
อปุกรณ์ล่าชา้

ขัน้ตอนที2่  บริการตรวจประเมนิและวดัขนาดแบบ วาดแบบ/
หล่อแบบในคลินกิกายอปุกรณ์ (วนัจนัทร์)

เพือ่แพทยผู้์เชีย่วชาญด้านการฟืน้ฟฯู
ได้ตรวจประเมนิร่วมกบันกั/ชา่งกาย
อปุกรณ์และนกักายภาพบ าบดั ใน
การส่ังผลิตกายอปุกรณ์ และท าการ
วดัขนาดแบบ วาดแบบ/หล่อแบบ

ชื่อหน่วยงาน  สถาบนัสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ

หมายเหตุล าดับ สว่นที ่2: ผลการด าเนินงานในปจัจบุนั
สว่นที ่1: ระบปุระเดน็ปญัหา/ความคาดหวงัของหน่วยงานหรอืผู้รบับรกิาร 

ชื่อกระบวนงาน  งานกายอปุกรณ์

ค าอธบิายกระบวนงาน งานกายอปุกรณ์ ใหบ้ริการแกผู้่มารับบริการหลายประเภท ได้แก ่กายอปุกรณ์เทยีม (แขน-ขาเทยีม) กายอปุกรณ์เสริม (โลหะ/พลาสติกดาม, แผ่นเสริมในรองเทา้) และรองเทา้



แบบฟอร์ม B: ระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนงาน ✓

ท ำได้
ท ำไม่ได้

ขัน้ตอน/
กิจกรรม

เอกสาร/
แบบฟอร์ม

กฎ
ระเบียบ

B1 A1 ท ำได้

B2 A2 ท ำได้

 

✓  - ลดระยะเวลำกำรได้รับอปุกรณ์จำก 10 
วันท ำกำร เป็น 7 วันท ำกำร

 - ยบุขั้นตอนกำรส่งมอบอปุกรณ์เขำ้กบั
ขั้นตอนกำรทดลองใช้และตรวจประเมิน
กำยอปุกรณ์

หมายเหตุล าดับ
รายละเอียดการปรับปรุง

เหตุผลทีไ่ม่สามารถท าได้ใน
ปีงบประมาณปัจจบุัน

ประเด็นทีห่น่วยงานคิดจะปรับปรุง
กระบวนการท างาน

ชื่อกระบวนงาน  งำนกำยอุปกรณ์

การปรับปรุงตอบ
สนองต่อปัญหาและ

ควาดคาดหวังในเรื่องใด
(ระบุล าดับจากแบบฟอร์ม A)

ส่วนที ่2: ระยะเวลาด าเนินงาน

ท าได้ใน
ปีงบ

ประมาณน้ี
หรือไม่

ค าอธบิายกระบวนงาน งำนกำยอุปกรณ์ ให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำรหลำยประเภท ได้แก่ กำยอุปกรณ์เทียม (แขน-ขำเทียม) กำยอุปกรณ์เสริม (โลหะ/พลำสติกดำม, แผ่นเสริม
ในรองเท้ำ) และรองเท้ำ

✓

เป้าหมายระดับการให้บริการที่หน่วยงาน/ผู้รับบริการคาดหวัง

เวลา

คุณภาพ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่ต  ำกว่ำร้อยละ 80

สำมำรถได้รับอปุกรณ์ภำยใน 7 วัน นับต้ังแต่วันเขำ้รับบริกำรตรวจตำมนัดคลินิกกำยอปุกรณ์

ผู้ปฏิบัติ
งาน

ระบบ อ่ืน ๆ

ส่วนที ่1: แนวทางการปรับปรุงงาน (ตำมควำมเห็นของส่วนรำชกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร)

ชื่อหน่วยงาน  สถำบันสิรินธรเพื อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ



แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานเดมิ ✓

ค าอธบิายกระบวนงาน  ระยะเวลาการให้บริการท ากายอุปกรณ์นับต้ังแต่บริการนัดตรวจคลินิกกายอุปกรณ์จนถึงระบบการส่งมอบอุปกรณ์ภายใน 10 วันท าการ

Flow Chart 
เดมิ

ไม่มีอุปกรณ์

หล่อแบบ หล่อแบบ  - รออุปกรณ์ซ่ึงไม่สามารถ

   ระบุเวลาได้

นดัลอง

นดัรับอุปกรณ์ แบบใช้ได้ แบบใช้ไม่ได้

ชือ่หน่วยงาน  สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แหง่ชาติ

ชือ่กระบวนงาน  การผลิตกายอุปกรณ์

ตรวจประเมนิจาก OPD

นดัฝึกการใช้อุปกรณ์

มีอุปกรณ์

งานกายอุปกรณ์



แบบฟอร์ม C: แผนภาพกระบวนงานใหม่ ✓

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ

ชื่อกระบวนงาน  งานกายอุปกรณ์

ค าอธิบายกระบวนงาน  งานกายอปุกรณ์ ใหบ้ริการแกผู้่มารับบริการหลายประเภท ได้แก ่กายอปุกรณ์เทียม (แขน-ขาเทียม) กายอปุกรณ์เสริม (โลหะ/พลาสติกดาม, แผ่นเสริมในรองเท้า) และรองเท้า



แบบฟอร์ม D: การจัดเก็บข้อมูล

เวลา สามารถได้รับอุปกรณ์ภายใน 7 วนั นับต้ังแต่วนัเข้ารับบริการตรวจ
ตามนัดคลินิกกายอุปกรณ์

เอกสาร  - ระยะเวลาต้ังแต่ตรวจตามนัดคลินิก
กายอุปกรณ์ จนส่งมอบกายอุปกรณ์

-  - สมุดทะเบียนการนัด
ผู้ป่วยเข้าท ากายอุปกรณ์

งานกายอุปกรณ์  - ทุก 6 เดือน

คุณภาพ ความพงึพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต  ากวา่ร้อยละ 80 เอกสาร  - ระดับความพงึพอใจ -  - แบบสอบถามความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ

งานกายอุปกรณ์  - ทุก 6 เดือน

วิธีการจัดเก็บ ข้อมูลที่จัดเก็บ
ถ้าเปน็ระบบ

ใหร้ะบชุื่อระบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความถ่ีใน
การสรุป

และ
รายงานผล

ส่วนที่ 2: การจัดเก็บข้อมูล (เพ่ือใช้ในการติดตามผลการปรับปรุงบริการ)

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันสิรินธรเพื อการฟื้นฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ชื่อกระบวนงาน  งานกายอุปกรณ์

ถ้าเปน็เอกสาร
ใหร้ะบชุื่อเอกสาร

หมายเหตุ
ส่วนที่ 1: ข้อตกลงระดับการใหบ้ริการ (ที่ส่วนราชการต้องการ/

คาดหวัง)

ค าอธิบายกระบวนงาน งานกายอุปกรณ์ ให้บริการแก่ผู้มารับบริการหลายประเภท ได้แก่ กายอุปกรณ์เทียม (แขน-ขาเทียม) กายอุปกรณ์เสริม (โลหะ/พลาสติกดาม, แผ่นเสริมในรองเท้า) และรองเท้า



แบบฟอร์ม E: แผนการด าเนินงาน

ค าอธิบายกระบวนงาน งานกายอปุกรณ์ ใหบ้ริการแกผู้่มารับบริการหลายประเภท ได้แก ่กายอปุกรณ์เทียม (แขน-ขาเทียม) กายอปุกรณ์เสริม (โลหะ/พลาสติกดาม, แผ่นเสริมในรองเท้า) และรองเท้า

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. พฒันาระบบการจดัเกบ็
ขอ้มูล

 - จดัท าสมุดทะเบยีนนัด
ผู้ปว่ยท ากายอปุกรณ์ทุก
ประเภท

 - เจา้หน้าที่ธรุการ งานกาย
อปุกรณ์

- -  - ผู้รับบริการได้ทราบล าดับคิวของตนเอง

2. นัดผู้ปว่ยมาท ากาย
อปุกรณ์ตามล าดับคิว

 - นัดผู้ปว่ยมาท ากาย
อปุกรณ์ตามล าดับ ถา้หาก
มีอปุกรณ์ ถา้ยงัไม่มีอปุกรณ์
ใหผู้้ปว่ยรอรับโทรศัพท์ตาม
ภายหลัง

 - งานกายอปุกรณ์ - -  - ผู้รับบริการสามารถใส่กายอปุกรณ์ได้
ภายใน 7 วนั หลังจากได้รับนัดมาท ากาย
อปุกรณ์

3. ด าเนินการวางแผนการ
จดัซ้ืออปุกรณ์ โดยน าขอ้มูล
การนัดท ากายอปุกรณ์ที่ยงั
เหลือเปน็คิวค้างมาค านวน
เผ่ือไวใ้หเ้พยีงพอต่อบริการ
ในปต่ีอๆ ไป

 - สรุปผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งปกีอ่น

 - หวัหน้างานกายอปุกรณ์ - -  - สามารถน าขอ้มูลมาช่วยวเิคราะหก์าร
บริหารทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

หมายเหต ุ: ระยะเวลาด าเนินการ

ผลผลิต 
(ที่ต้องการหรือคาดวา่จะได้รับ )

ระยะเวลา (ปงีบประมาณ)

2559 2560 2561
งบประมาณ (หรือ

คาดการณ์)
ผู้รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดของการ
ด าเนินการ

ชื่อหน่วยงาน  สถาบนัสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาติ

ชื่อกระบวนงาน  งานกายอปุกรณ์

กิจกรรมทีจ่ะด าเนินการ
รายละเอียดการใช้

งบประมาณในแตล่ะ
กิจกรรม
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