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ความงดงาม

ของ...การร่วมแรงร่วมใจ
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สร้างคุณค่าคนด้วยคุณค่างาน



5.การปรับเปลี
ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี
ภาคการเกษตร

รพ.สต. เขาน้อย

6.การพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของ
ชมุชนตอ่ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที
ไม่
เหมาะสมในกลุม่เยาวชน ตําบลเขารวก

PCU วงัทอง 

7.กระบวนการดแูลผู้ป่วยเบาหวานแบบ
บรูณาการของผู้ป่วยเบาหวานในชมุชน

PCU หินลาว

8.ประสิทธิผลการลดใช้สารเคมีของ
เกษตรกรปลกูผกั หมู ่1 ต.หนองรี อ.ลํา
สนธิ จ.ลพบรุี

กลุม่งานเวชปฏิบตัิครอบครัวและ
ชมุชน/รพ.ลําสนธิ

9.การเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วย
เบาหวานในคลินิกวนัองัคารและวนั
พฤหสับดี

ทีมเบาหวาน /รพ.ลําสนธิ

10.ประสิทธิภาพของรองเท้าใสใ่จในผู้ป่วย
เบาหวาน

กลุม่งานกายภาพบําบดั/รพ.ลํา
สนธิ

11.การศกึษาเปอร์เซ็นต์ความเสี
ยงของ
โรคหวัใจในผู้ป่วยเบาหวาน

กลุม่งานชนัสตูร/รพ.ลําสนธิ

ปี 2553

เรื�อง R2Rs เจา้ของผลงาน/หน่วยงาน

1.การวิเคราะห์ต้นทนุการจดัซื 7อออกซิเจน
สําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลลําสนธิ

งานพสัด,ุ ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/

รพ.ลําสนธิ

2.การวิเคราะห์จดุเสี
ยงของการเกิด
อบุตัิเหตจุราจรบนท้องถนนในเขตอําเภอลํา
สนธิ

กลุม่งานห้องฉกุเฉิน/รพ.ลําสนธิ

3.การใช้ประโยชน์จาก 3 ศ งานบําบดันํ 7าเสีย, งานสวน, งาน
โภชนาการ/รพ.ลําสนธิ

4.การพฒันาแฟ้มสขุภาพประจําครอบครัว
แบบมีสว่นร่วม

PCU เขารวก

ปี 2552

เรื�อง R2Rs เจา้ของผลงาน/หน่วยงาน

1.การเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์
ระดบั Glucose ด้วยวิธีมาตรฐานกบั
การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื
องตรวจ
ชนิด Glucose Meter

กลุม่งานชนัสตูร /รพ.ลาํสนธิ

2.สถานการณ์การเกิดอบุตัิเหตจุราจร
บนท้องถนนในเขตอําเภอลาํสนธิ ปี 
2548-51

กลุม่งานห้องฉกุเฉิน/ รพ.ลาํ
สนธิ

3.การพฒันาระบบการดแูลผู้ ที
มี
ปัญหาสขุภาพจิตแบบมีสว่นร่วม

กลุม่งานเวชปฏิบตัิครอบครัว
และชมุชน/ รพ.ลาํสนธิ

ปี 2554 (กําลังพัฒนา R2Rs)
เรื�อง R2Rs เจา้ของผลงาน/หน่วยงาน

1.ประสิทธิภาพของการจดัซื 7อออกซิเจนสําหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลลําสนธิ งานพสัด,ุ ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/รพ.ลําสนธิ

2.ชมุชนต้นแบบ : ชมุชนปลอดภยัด้านอบุตัิเหตจุราจรทางถนน
ในเขต ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.ลพบรุี

กลุม่งานห้องฉกุเฉิน/รพ.ลําสนธิ

ก3.ารศกึษาประสิทธิภาพของวสัดปุรับปรุงดิน 3 ศ งานบําบดันํ 7าเสีย, งานสวน, งานโภชนาการ/รพ.ลําสนธิ
4.การศกึษาประสิทธิภาพของการล้างสายยางโดยใช้การพ่นลม งานจ่ายกลาง,ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/รพ.ลําสนธิ
5.การศกึษาประสิทธิภาพของรถเขน็อาหารผู้ป่วย งานโภชนาการ/รพ.ลําสนธิ
6.การพฒันารูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนตอ่ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที
ไม่
เหมาะสมในกลุม่เยาวชน ตําบลเขารวก (ตอ่เนื
อง)

รพ.สต. วงัทอง 

7.การพฒันาระบบการรายงานซอ่มบํารุงของโรงพยาบาลลําสนธิทางระบบ LAN งานซ่อมบาํรุง ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/รพ.ลําสนธิ

8.การพฒันาการลดใช้สารเคมีของเกษตรกรปลกูผกั หมู ่1 ต.หนองรี อ.ลําสนธิ จ.
ลพบรุี

กลุม่งานเวชปฏิบตัิครอบครัวและชมุชน/รพ.ลําสนธิ

9.การพฒันาระบบการแจ้งใบขอใช้รถของทางราชการด้วยระบบ LAN งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/รพ.ลําสนธิ

10.การพฒันาการตรวจสอบระบบวนัลาของบคุลากรด้วยระบบ LAN งานการเจ้าหน้าที
 ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/รพ.ลําสนธิ

11.การพฒันาระบบคดักรองโรคหวัใจในผู้ป่วยเบาหวาน (ตอ่เนื
อง) กลุม่งานชนัสตูร/รพ.ลําสนธิ

12.การลดต้นทนุงานซกัฟอกของโรงพยาบาลลําสนธิ งานจ่ายกลาง,ฝ่ายบริหารงานทั
วไป/รพ.ลําสนธิ
13.ประสิทธิภาพของกระบวนการให้ทนัตสขุศกึษาแก่ผู้ปกครองในศนูย์พฒันาเดก็
เลก็บ้านจงโก อ.ลําสนธิ จ.ลพบรุี (ตอ่เนื
อง)

กลุม่งานทนัตกรรม/รพ.ลําสนธิ

14.ปัจจยัที
มีผลตอ่การเกิดโรคฟันผขุองนกัเรียนชั 7นประถมศกึษา โรงเรียนบ้านกดุตา
เพชร อําเภอลําสนธิ จงัหวดัลพบรุี ปี 2554

รพ.สต.กดุตาเพชร

15.รูปแบบการดแูลภาวะซึมเศร้าในหญิงหลงัคลอด ณ โรงพยาบาลลําสนธิ ปี 2554 กลุม่งานห้องคลอด/รพ.ลําสนธิ

16.การศกึษาปัจจยัที
มีผลตอ่การรับประทานอาหารเช้าของนกัเรียนโรงเรียนบ้านเขา
รวก

รพ.สต. เขารวก

17.พฤติกรรมการดแูลรักษาสขุภาพของผู้ติดเชื 7อ HIV ของสมาชิก  ชมรมทานตะวนั 
(ตอ่เนื
อง)

กลุม่งานดแูลผู้ติดเชื 7อเอดส์/รพ.ลําสนธิ

18.การพฒันาความถกูต้องและความสมบรูณ์ของข้อมลู 12 แฟ้มมาตรฐาน 
(ตอ่เนื
อง)

กลุม่งานเวชสถิต/ิรพ.ลําสนธิ

19.การศกึษาสภาวะสขุภาพจิตของผู้สงูอาย ุ
ตําบลลําสนธิ 

PCU ลําสนธิ

37.ผลของการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนเพื
อลดอบุตัิการณ์การเกิดโรค 
Acute pharyngitis ในผู้ ป่วยอาย ุ0 – 5 ปี หมู่ 5 ต.หนองรี อ.ลาํสนธิ จ.

ลพบรุี

กลุม่งานผู้ ป่วยนอก/รพ.ลาํสนธิ

38.การพฒันาระบบการดแูลผู้ ป่วยจิตเวชในเขต ต.หนองรี อ.ลาํสนธิ จ.
ลพบรุี

กลุม่งานเวชปฏิบตัิครอบครัวและชมุชน/รพ.ลาํสนธิ

39.การพฒันาเทคนิคการดแูลแผลฝีเย็บในหญิงหลงัคลอด ณ 
โรงพยาบาลลาํสนธิ ปี 2554

กลุม่งานห้องคลอด/รพ.ลาํสนธิ



ผลการพฒันาเครือข่าย R2R

1. เครือข่าย R2R ของเครือข่ายบริการสุขภาพอาํเภอลาํสนธิ จ.ลพบุรี
ปี 2552= 3 เรื�อง ปี 2553 = 19 เรื�อง  ปี 2554 = 39 เรื�อง (กาํลงัดําเนินการ)

2. เครือข่าย R2R ของเครือข่ายบริการสุขภาพอาํเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ปี 2553 = 12 เรื�อง ปี 2554 =14 เรื�อง (กาํลงัดําเนินการ)

3. เครือข่ายสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอเฉลมิพระเกยีรติ จ.สระบุรี 7 เรื�อง/7 รพ.สต.



ปฐมบท....แผนพฒันาเครอืข่ายบรกิารสขุภาพอําเภอลาํสนธิ
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เส้นทางใหม่.......ในการสร้างคุณค่าคน ด้วยคุณค่างาน R2Rs 

ใจมา
(การสร้างคุณค่า)

ปัญญามี
(การเหน็คุณค่า)

งาน R2Rs ดีๆๆ เกิด
(การแสดงคุณค่า)

เรียง ภาพ



การพฒันาคน พฒันางาน ในรูปแบบลาํสนธิ

การมองเห็น

คุณค่าของตนเอง
การมองเห็น
คุณค่าของ
ผู้ร่วมงาน

การสรา้งคุณคา่คนดว้ยคุณคา่การสรา้งคุณคา่คนดว้ยคุณคา่การสรา้งคุณคา่คนดว้ยคุณคา่การสรา้งคุณคา่คนดว้ยคุณคา่
งานงานงานงาน

การมองเห็นคุณคา่ของ การมองเห็นคุณคา่ของ การมองเห็นคุณคา่ของ การมองเห็นคุณคา่ของ RRRR2222RRRR
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การเพิม่มมุมองของงานและ
เพือ่นรว่มงานและ..ทีส่ําคญัคอื
.....

การเพิม่มมุมองของงานและ
เพือ่นรว่มงานและ..ทีส่ําคญัคอื
.....

การเห็นคุณคา่คน  
(ตนเองและผู้อืน่)  ดว้ย

คุณคา่งาน



ให้โอกาสทาํงานในสิ�งที�ชอบและถนัด

ให้โอกาสสร้างเป้าหมายที�ท้าทาย

ค่าของสิ�งที�ทาํเห็นคุณ

เปิดโอกาสให้เล่าเรื�องราวดีๆ ให้คนรอบข้าง

สนับสนุนให้เกดิการทาํงานที�ราบรื�น

เริ�มต้นด้วยการจัดเวทสีร้างคุณค่า

โรงพยาบาลลาํสนธิ จงัหวดัลพบุรี
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ชีวติที�เตม็เปี� ยมไปด้วยคุณค่า


