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๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 

ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วน

ราชการ 
 

 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

ให้อธิบายว่าส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ 
โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของทางราชการ รวมท้ังอธิบายวิธีการท่ีส่วนราชการใช้
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
ก. การวัดผลการด าเนินการ 

(๑) ตัววัดผลการด าเนินการ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณา
การข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ 
ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
- กรมแพทย์ทหารเรือมีตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญอะไรบ้างท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้รับการ

ติดตามบ่อยเพียงใด 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ

ส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม 

 
- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และ

บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของกรม
แพทย์ทหารเรือ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 
กรมแพทย์ทหารเรือ มีการจัดประชุม เพื่อคัดเลือก รวบรวมตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ  

และปรับให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน  (เอกสาร ๑ ภาพแสดงการประชุมการจัดท าร่างวิสัยทัศน์ และพิจารณา
กรอบแผนยุทธศาสตร์ พร. พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ )  และมีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดในท่ีประชุม  
นขต.พร.  (เอกสารท่ี ๒ รายงานการประชุม หน่วยขึ้นตรง พร. หัวข้อ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  และเอกสารท่ี ๓ ตัวชี้วัดส าคัญในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ กรมแพทย์ทหารเรือ) และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
จากโปรแกรมตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร. (เอกสารท่ี ๔ โปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ พร.)  การเลือกและรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศตามภารกิจของหน่วยงาน  กรมแพทย์ทหารเรือ
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พิจารณาจากด าเนินการตามระดับตัวชี้วัด ของ นขต.พร. เช่น กวส.พร. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์ใน
ระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.  (เอกสารท่ี ๕ ระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.)  ซึ่งสามารถแสดงสถิติ
การปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ท่ีเป็นปัจจุบัน  รายงานอุบัติการณ์ของโรค
ท่ีพบมากท่ีสุด  และมีการรายงานสถิติทางการแพทย์ตามวงรอบ  เพื่อมาใช้ในการบริการและบริหาร พร.  
(เอกสารท่ี ๖ รายงานสถิติทางการแพทย์ พร.)    

 
- กรมแพทย์ทหารเรือมีตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญอะไรบ้างท้ังระยะส้ันและระยะยาว ตัวชี้วัดเหล่านี้

ได้รับการติดตามบ่อยเพียงใด 
 

 กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ พร. ประจ าปี ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ เพื่อก าหนดตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญท้ังระยะส้ันและระยะยาว และมีการติดตามเป็นรายไตรมาส  
(เอกสารท่ี ๗ แผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ พร. ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และ เอกสารท่ี ๔
โปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร.)  และปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานการติดตามตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ พร. โดยมีส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ พร.เป็นผู้ด าเนินการ (เอกสารท่ี ๘ คู่มือ
ปฏิบัติงาน การติดตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ พร.) และมีการติดตามวัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาวตามโครงการ การประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร.   
(เอกสารท่ี ๙ โครงการ การประเมินผลติดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร.)  

 
- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน

ระดับส่วนราชการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม 
 

 กรมแพทย์ทหารเรือใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  จาก โปรแกรมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  พร. 
(เอกสารท่ี ๔ โปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร.)  มาสนับสนุนการตัดสินใจและมีการจัดท า
โครงการการประเมินผลและติดตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร.  (เอกสารท่ี ๙ โครงการ การ
ประเมินผลติดตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร.) เพื่อให้ นขต.พร. มีการติดตามประเมินผล
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ พร. และ พร.น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด พร.มาวิเคราะห์และน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (เอกสารท่ี ๒ รายงานการประชุม หน่วยขึ้นตรง พร. หัวข้อ การประชุม
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)) 

 
(๒) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการเลือก และสร้างความมั่นใจอย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ี
ส าคัญอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม 
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กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการคัดเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ จากตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๖๐ ตัวช้ีวัดส าคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริการสุขภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท่ี ๖ เรื่องการบริการสุขภาพมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  
(เอกสารท่ี ๗ แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พร. ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ หน้า ๒-๓  
และ ๔๘-๕๑)  โดยมีการส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ ๔ 
รพ.หลักในสังกัด ทร. ของก าลังพลและครอบครัว ทร.ทุกระดับช้ันยศ  และน าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาลประจ าปี ๕๙ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ (เอกสารท่ี ๑๐ รายงานความพึง
พอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งท่ี ๑/๖๐) 

 
(๓) ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีอย่างเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีอย่างเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจาก

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ี
มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ และระดับ
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
 

กรมแพทย์ทหารเรือ มีวิธีการเลือกข้อมูลสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริการสุขภาพเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ท่ี ๖ เรื่องการบริการสุขภาพ
มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ (เอกสารท่ี ๗ แผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ พร. 
ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ หน้า ๒-๓ และ ๔๘-๕๑) โดยท าการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ (เอกสารท่ี ๑๐ 
รายงานความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งท่ี ๑/๖๐) และช่องทางการร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔ รพ.หลักในสังกัด ทร. (เอกสารท่ี ๑๑ การส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทาง
อินเตอร์เน็ต ของกรมแพทย์ทหารเรือ) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เสนอผลให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุง
ระบบงานบริการ ของ รพ.หลัก ๔ แห่งในสังกัด ทร.  

 
 - กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 กรมแพทย์ทหารเรือ มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ พร. ประจ าปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ (เอกสารท่ี ๗ แผนปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ พร. ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐หน้า ๒-๓ และ ๔๘-๕๑) และมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การบริการทางการแพทย์หน่วยแพทย์ ทร.  โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์และรายงานสถิติทางการแพทย์หน่วยแพทย์ 
สังกัด ทร.ตามวงรอบ (เอกสารท่ี ๖ รายงานสถิติทางการแพทย์ พร.)   
 

(๔) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้คาดคิดท้ังภายในหรือภายนอกส่วนราชการ 

 
         กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการวัดผลการด าเนินงาน  จากโปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ของ พร. ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีบอกถึงผลลัพธ์ของการด าเนินงานในหน่วยต่าง ๆ ท่ีเป็นเจ้าภาพกลยุทธ์ที่รับผิดชอบใน
งานนั้น ๆ  ท้ังนี้ท าให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลและตัดสินใจในการบริหารจัดการได้ทันที (เอกสารท่ี ๔ โปรแกรม
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร.) 

 
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

(๕) การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของส่วนราชการ  

- กรมแพทย์ทหารเรือมีการใช้ตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญของส่วนราชการในการทบทวนเรื่องเหล่านี้อย่างไร 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีการวิเคราะห์เรื่องใดเพื่อสนับสนุนการทบทวนและมั่นใจได้อย่างไรว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ 

- กรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผลส าเร็จของ

กรมแพทย์ทหารเรือในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

- กรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผล

ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปล่ียนแปลงในความต่อการของส่วนราชการและความท้า

ทายในสภาพแวดล้อมท่ีส่วนราชการด าเนินงานอยู่ 

- คณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการและ

ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
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 - กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของส่วน
ราชการ 
 
  กรมแพทย์ทหารเรือ ทบทวนผลการด าเนินงานและขีดความสามารถของส่วนราชการจากโปรแกรม
ตัวช้ีวัด พร.  น าข้อมูลมารายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการท่ีก าหนด (เอกสารท่ี ๔ โปรแกรมตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร.) 
 
 - กรมแพทย์ทหารเรือมีการใช้ตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญของส่วนราชการในการทบทวนเรื่องเหล่านี้

อย่างไร 

 กรมแพทย์ทหารเรือใช้ตัววัดผลการด าเนินการท่ีส าคัญของส่วนราชการ โดยมีการประชุมทบทวน

ผลลัพธ์การด าเนินการ หมวด ๗ (เอกสารท่ี ๑๒ หมวด ๗ ผลลัพธ์การด าเนินการกรมแพทย์ทหารเรือ ปี ๒๕๕๙)  

ได้แก่  

๗.๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ  

๗.๒ ผลลัพธ์การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๗.๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 

๗.๕ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต 

๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีการวิเคราะห์เรื่องใดเพื่อสนับสนุนการทบทวนและมั่นใจได้อย่างไรว่าผลสรุปนั้น

ใช้ได้ 

กรมแพทย์ทหารเรือมีการวิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินการในหมวด ๗ ข้อ ๗.๑ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล

และการบรรลุพันธกิจ หัวข้อผลลัพธ์ท่ี ๑ ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลัก ของ พร.  และข้อ ๒ ด้าน

การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  โดยแต่ละด้านมีการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ซึ่งมีการติดตามผลการ

ด าเนินการในโปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของ พร. (เอกสารท่ี ๑๒ หมวด ๗ ผลลัพธ์การ

ด าเนินการกรมแพทย์ทหารเรือ ปี ๒๕๕๙)  

 

- กรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผล

ส าเร็จของกรมแพทย์ทหารเรือในเชิงแข่งขัน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการ 
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 กรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารใช้ผลการทบทวนผลลัพธ์การด าเนินการในหมวดท่ี ๗  ข้อ ๗.๒ ผลลัพธ์

การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  

เพื่อประเมินผลส าเร็จของกรมแพทย์ทหารเรือในเชิงแข่งขัน  และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (เอกสารท่ี ๑๐  รายงานความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งท่ี 

๑/๖๐)  

 

 - กรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผล

ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปล่ียนแปลงในความต่อการของส่วนราชการและความท้า

ทายในสภาพแวดล้อมท่ีส่วนราชการด าเนินงานอยู่ 

 

 กรมแพทย์ทหารเรือและผู้บริหารใช้ผลการรายงานความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้ง

ท่ี ๑/๖๐ และน ามาเปรียบเทียบผลความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการพยาบาลของผู้ใช้บริการ รพ.ชมรมเครือข่าย

พัฒนาการพยาบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  และน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจบริการสุขภาพ พร.มาท า

กิจกรรม และโครงการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ข้อท่ีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจ/พึงพอใจน้อยให้ดีขึ้น 

(เอกสารท่ี ๑๐ รายงานความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งท่ี ๑/๖๐) 

 

 - คณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการ

และความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

 

 ส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ (สน.นยพ.พร.) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเสนอ

แนวทางและจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พร. ร่วมกับ

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ พร. ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ พร. 

ติดตามและก ากับ กระบวนงานคุณภาพของ พร. (เอกสารท่ี ๑๓ ค าส่ังจัดต้ังส านักงานนโยบายยุทธศาสตร์และ

พัฒนาคุณภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ) และมีการทบทวนผลการด าเนินงานเข้าไปสู่วาระการประชุม นขต.พร. ตาม

วงรอบ  (เอกสารท่ี ๒ การประชุม หน่วยขึ้นตรง พร. และคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)) 

 

 

 

 



7 
 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ  

 (๖) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ พร.) 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดี(Good 

Output) 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) ของหน่วยงานเพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการค้นหาหน่วยที่มีผลการด าเนินงานที่ดี / มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดังน ี

๑. วางแผนด าเนินงาน (Approach) 

๑.๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ พร. ก าหนดทิศทาง เป้าหมายการจัดการความรู้ 

และองค์ความรู้หลักของ พร. ในแต่ละปีงบประมาณ   

๑.๒ แต่งต้ังคณะท างานองค์ความรู้หลักการจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ  ซึ่งจะจัดท าแผนปฏิบัติการ   

จัดการความรู้โดยก าหนดประเด็นหรือการพัฒนากระบวนการท างานให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีหรือวิธีการปฏิบัติ

ท่ีเป็นเลิศ 

๑.๓ ท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ พร. ก าหนดให้ นขต.พร. สร้าง/ค้นหา good 

practice หรือ best practice ของหน่วย เป็นประจ าทุกปีนับต้ังแต่มีมติในท่ีประชุม ปี งป. ๕๘ เป็นต้นมา 

๑.๔  นขต.พร. ก าหนดองค์ความรู้หลักของหน่วย และวางแผนการจัดการความรู้ประจ าปีเพื่อพัฒนา

กระบวนการท างาน/สร้างวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  โดยส่งแผนการจัดการความรู้ของหน่วย (KP1) มายัง

คณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ พร. 

๒. ด าเนินงาน (Deploy)   

๒.๑   คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ช้ีแจง ความหมาย หลักเกณฑ์การพิจารณา ตลอดจนแนวทางการ

ค้นหา good practice หรือ best practice ให้กับคณะท างานจัดการความรู้ของ พร. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 

นขต. พร.ในการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ของ พร. 

๒.๒ คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ขยายผลการส่ือสาร ความหมาย หลักเกณฑ์ การพิจารณา 

ตลอดจนแนวทางการค้นหา good practice หรือ best practice ให้กับก าลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ อีก

หลากหลายช่องทาง อาทิ ใน website Km พร. ในเอกสารมหกรรมการจัดการความรู้ พร. ในการประชุมต่างๆ  

บริการสายด่วนให้ค าปรึกษา  การจัดชุดเคล่ือนท่ีให้ค าปรึกษา  การ site visit   บทความในคอลัมน์KM corer 

ของข่าวสารแพทย์นาวี เป็นต้น  เพื่อให้ก าลังพลมีความเข้าใจในการค้นหา/สร้างวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ อย่าง

ท่ัวถึง 
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๒.๓  คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. จัดอบรมผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM facilitator) เพิ่มขึ้น

จากท่ีมีอยู่เดิม ๓ คนเป็น ๘๐ คน ในปี งป. ๕๙ เพื่อท าหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่าง CKO และ KM team ของหน่วย 

ถ่ายทอดนโยบาย แผน และกระบวนการด าเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานท่ีดีหรือวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

รวมถึงการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ของหน่วย  

๒.๔ คณะท างานองค์ความรู้หลักการจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ  ด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ และ

ค้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  ตามแผนการจัดการความรู้ โดยมีกิจกรรมการประชุมสัมมนา หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่ใน

แผนฯ   และน าเสนอวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศขององค์ความรู้หลัก  ในกิจกรรม “มหกรรมการจัดการความรู้ พร.”ใน

ห้วง มิ.ย. ของทุกปี  พร้อมท้ังส่งวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศขององค์ความรู้หลัก เข้าร่วมน าเสนอใน “วันแห่งการจัดการ

ความรู้ ทร. ” 

๒.๕  นขต.พร. ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของหน่วย  โดยมีผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM 

facilitator)  ท าหน้าท่ีถ่ายทอดแนวทางในการค้นหาวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) ของหน่วยงาน ไปยัง

ผู้ปฏิบัติ  แนะน า ช่วยเหลือทีมงานของหน่วยในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ  

๒.๖   นขต.พร. เขียนรายงานวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศตามแบบรายงานของ พร. ท่ีปรับปรุงมาจากแบบ

รายงานวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ ทร. ส่งมายังคณะกรรมการจัดการความรู้ พร. ตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเพื่อ

คัดเลือกและประกวดผลงานจากการจัดการความรู้ของ นขต.พร. 

๒.๗  กรมแพทย์ทหารเรือ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกและประกวดวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของ นขต.

พร.  ด าเนินการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศและประกวดผลงานจากการจัดการความรู้ของ นขต.พร. 

๒.๘  คณะกรรมการจัดการความรู้ พร. จัดกิจกรรม “มหกรรมการจัดการความรู้ พร.”ในห้วง มิ.ย. ของทุก

ปี  มีกิจกรรมย่อยประกอบด้วยการอภิปรายกระบวนการและผลลัพธ์การจัดการความรู้ขององค์ความรู้หลัก พร. การแสดง

นิทรรศการผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.พร. และการน าเสนอวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของ นขต.พร. 

๒.๙ สนับสนุนให้มีการแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลการด าเนินงานท่ีดี / วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในเวที

ต่างๆ ท่ีจัดขึ้นเช่น การประชุมวิชาการประจ าปี พร.  โครงการฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวิชาการบุคลากรหน่วยแพทย์

ปฐมภูมิ ทร. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัย พร. การเวียนแจ้งเอกสารข่าว  วารสารแพทย์นาวี  ข่าวสาร

แพทย์นาวี    

 ๓. การทบทวนและการปรับปรุง  (learning)   

๓.๑ คณะท างานองค์ความรู้หลักการจัดการความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือ  และ นขต.พร. ทบทวนตนเองตาม

แบบฟอร์ม AAR ซึ่งเป็นการทบทวนท้ัง กระบวนการจัดการความรู้ และการด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ

ของหน่วยประเมินผลการด าเนินงานตามแบบรายงานการจัดการความรู้ knowledge Report 1 (KR1)  และประเมิน

ตนเองเรื่องการจัดการความรู้ตามแบบรายงาน knowledge Report 2 (KR2)  และส่งรายงานมายังคณะกรรมการ

จัดการความรู้ พร.  ใน ส.ค.ของทุกปี 
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๓.๒ เลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ พร.  รวบรวมสรุปผลการทบทวนและประเมินตนเองน าเสนอใน

ท่ีประชุม CKO  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการจัดการความรู้ประจ าปีของ พร. และการจัดการความรู้

องค์ความรู้หลัก 

   ๔. การบูรณาการ (Integration) 

        กรมแพทย์ทหารเรือ สนับสนุนให้ นขต.พร. จัดท าคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเป็น best practice ท้ังท่ี

เป็นเอกสารรูปเล่ม และจัดเก็บไว้ใน Knowledge  asset  ในwebsite KMพร.  และน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

ปกติอย่างต่อเนื่อง เช่น การสอนงาน  ระบบพี่เล้ียง  Pre Conference (BAR) การ Conference ระหว่างทีมดูแล

ผู้ป่วย (Patient Care Team) Post Conference (AAR)  และการส่งเวร (Change of Shift Report)   

 

(๗) ผลการด าเนินการในอนาคต  

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ท่ีระบุใน ๔.๑ ข) และข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบ/แข่งขันที่ส าคัญเพื่อคาดการผลการด าเนินการในอนาคต 

- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตเหล่านี้กับการคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการของแผนปฏิบัติการท่ีส าคัญ (ท่ีระบุใน ๒.๒ ข)ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับแก้ความแตกต่าง

และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

 - กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ท่ีระบุใน ๔.๑ ข) และ

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขันที่ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 

 

กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการทบทวนผลการด าเนินการ จากโปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ พร. (เอกสารท่ี ๔ โปรแกรมตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร. ) และน าข้อมูลเชิง

เปรียบเทียบความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ กับผลความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการพยาบาล

ของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ประจ าปี ๕๙ เพื่อมาคาดการณ์และปรับปรุงผลการ

ด าเนินการในอนาคต (เอกสารท่ี ๑๐ รายงานความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งท่ี ๑/๖๐) 

 

- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตเหล่านี้กับการคาดการณ์ผลการ

ด าเนินการของแผนปฏิบัติการท่ีส าคัญ (ท่ีระบุใน ๒.๒ ข) ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับแก้ความแตกต่าง

และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
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 การคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตกรมแพทย์ทหารเรือมีการน าวาระเรื่อง PMQA เข้าสู่การ

ประชุม นขต.พร. ทุกครั้ง เพื่อน าเสนอผลการด าเนินการในแต่ละหมวด  และหาวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  

(เอกสารท่ี ๒ การประชุม หน่วยข้ึนตรง พร. และคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

(๘) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการ (ท่ีระบุในหัวข้อ ๔.๑ข) ไปใช้จัดล าดับ

ความส าคัญของเรื่องท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว เพื่อให้คณะท างาน

หรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติท่ัวทั้งกรมแพทย์ทหารเรือ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับกรมแพทย์ทหารเรือ เพี่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกรมแพทย์

ทหารเรือ 

 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการ (ท่ีระบุในหัวข้อ ๔.๑ข) ไปใช้

จัดล าดับความส าคัญของเรื่องท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

 

กรมแพทย์ทหารเรือดูผลลัพธ์การด าเนินการจาก  โปรแกรมตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ พร. เพื่อจัดล าดับ

ความส าคัญของตัวช้ีวัดท่ีต้องปรับปรุง  และมีเจ้าภาพกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมในแต่ละตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง  

(เอกสาร ๑๔ การสร้างนวัตกรรมของ นขต.พร. หมวด ๖) 

 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว เพื่อให้

คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติท่ัวทั้งกรมแพทย์ทหารเรือ 

 

กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ พร. จาก  โปรแกรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ พร.  เพื่อให้คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติท่ัวทั้ง พร. (เอกสารท่ี ๔ 

โปรแกรมตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร.) 
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- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงาน

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับกรมแพทย์ทหารเรือ เพี่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกรมแพทย์

ทหารเรือ 

 

กรมแพทย์ทหารเรือ มีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระประชุม นขต.พร.  และมีการถ่ายทอด

ล าดับความส าคัญของตัวช้ีวัด เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ พร. (เอกสารท่ี ๒ การประชุม หน่วยขึ้นตรง พร. และ

คณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และโปรแกรมตัวชี้วัดตาม

ยุทธศาสตร์ของ พร. (เอกสารท่ี ๔ โปรแกรมตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร.) 

 

๔.๑ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของส่วนราชการ สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ให้อธิบายวิธีการท่ีกรมแพทย์ทหารเรือจัดการและเพิ่มพูนทรัพย์สินทางความรู้ของกรมแพทย์ทหารเรือและ
วิธีการเรียนรู้ ให้อธิบายวิธีการกรมแพทย์ทหารเรือด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และ
ฮาร์ดแวร์ ท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ รวมท้ังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน 

  

กรมแพทย์ทหารเรือมีการน าองค์ความรู้ เผยแพร่บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ (เอกสารท่ี ๑๕ หน้า

เว็บไซต์การจัดการความรู้ พร.) และมีกองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ พร. เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการด้าน

การจัดการความรู้   และมีกองเวชสารสนเทศ พร. เป็นหน่วยงานดูแลข้อมูล สารสนเทศ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์   

ซึ่ง นขต.พร.เป็นผู้ส่งมอบผลงานความรู้ต่าง ๆ  รวมท้ังติดตามความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ 

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งท่ี ๑/๖๐  (เอกสารท่ี ๑๐ รายงานความพึงพอใจบริการสุขภาพ กรม

แพทย์ทหารเรือ ครั้งท่ี ๑/๖๐) 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ก. ความรู้ของส่วนราชการ 

(๙) การจัดการความรู้           

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการ 
  * รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
  * ถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกองทัพเรือ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 
  * แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไปด าเนินการ 
  * รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

 
การรวบรวมความรู้ ของกรมแพทย์ทหารเรือกระท าโดยให้มีการจัดการความรู้  ๒ มิติ คือ  

๑) การจัดการองค์ความรู้หลักท่ีตอบสนองและผลักดันยุทธศาสตร์ พร. ปีละ ๓ องค์ความรู้  และ  
๒) การจัดการองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและบทบาทหน้าท่ีของ นขต.พร.และหน่วยแพทย์ ทร. 

การถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
๑) โดยชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice) เช่น ทีม PCT ต่างๆ ซึ่งใช้กระบวนการ PDCA ในการ
ปรับปรุงความรู้จากการท างาน ท้ังในรูปของบทเรียน (Lesson Learned) จากการดูแลรักษาผู้ป่วย การท า Case 
Study ผู้ป่วย มีการพบปะพูดคุยกันโดยการ Conference 
๒) การท า Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) ของทีมกู้ชีพและปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น ทีมกู้ชีพเชิงยุทธวิธี  การ pre-conference ก่อนปฏิบัติการพยาบาลประจ าวัน และ 

การ post-conference ก่อนส่งเวร  การ Conference ระหว่างทีมดูแลผู้ป่วย (Patient Care Team) หลังการ

ปฏิบัติงาน และการส่งเวร (Change of Shift Report) 

๓) การแลกเปล่ียนความรู้กับผู้เช่ียวชาญ  

๔) การใช้ระบบท่ีปรึกษา (Consultant) เช่น ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยของ พร. 

๕) การใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ในการแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ  

๖) การสอนงานโดยใช้ระบบพี่เล้ียง (Preceptorship) การนิเทศงานจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ และการหมุนเวียนงาน 

(JobRotation) เช่น ในกลุ่มบคุลากรท่ีบรรจุใหม่ใน พร.  

๗) การวิเคราะห์อุบัติการณ์ (Incident Analysis) การน ากรณีศึกษาผู้ป่วย กรณีศึกษาทางการบริหารมา

ประชุมปรึกษาหารือในทีมสหสาขา และสรุปเป็นบทเรียนและแนวทางในการปฏิบัติ   เพื่อป้องกันปัญหาหรือ

พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 

๘) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับ นขต.พร. และระดับ พร. ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการประจ าปี  การจัด

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัย เป็นต้น 

๙) การจัดท ามุมความรู้ในหน่วยงาน โดยการให้มีการแบ่งปันความรู้ของบุคลากร  
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การถ่ายทอดความรู้ที่ เก่ียวข้องระหว่างกรมแพทย์ทหารเรือกับผู้ รับบริการผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 

๑) การรวบรวมคลังความรู้ “Tacit Knowledge” และ “Explicit Knowledge” ไว้ใน Website การจัดการ
ความรู้ของ พร. โดยคัดแยกตามหมวดหมู่ความรู้  
๒) การจัดท าท าเนียบผู้เช่ียวชาญ พร. ซึ่งปัจจุบัน มีจ านวน ๕ สาขาวิชาชีพ  ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์  
เภสัชกร วิศวกร  โดยมีกระดานข่าวส าหรับโต้ตอบและและเปล่ียนความรู้ 

๓) การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเวชศาสตร์ทางทะเลในการสนับสนุนแผนความมั่นคงแห่งชาติ 

๔) การประชุมสัมมนาวิชาการพิษจากสัตว์ทะเล  ครั้งท่ี ๑  รู้เท่าทันแมงกะพรุนพิษ  และพิษแมงกะพรุน  

๕) การน าเสนอกระบวนการจัดการความรู้ของ พร.และแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กับกรมบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ ทร. มอบหมาย 

การแบ่งปันและน าวิธปีฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 

๑) แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  น ามาใช้ในการด าเนินงานของบริการ

บ้านพิงรัก ของรพ.อาภากร  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุพระปิ่นเกล้า  การฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

๒) น าแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการโรคอันตรายท่ีเกิดจากความร้อนแบบบูรณาการ มาพัฒนาต่อยอด
ในการสร้าง “คู่มือมาตรฐานในการป้องกันอันตรายจากโรคลมเหตุร้อน” ให้หน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
 
 (๑๐) การเรียนรู้ระดับองค์กร 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงในวิถีการ

ปฏิบัติงานของกรมแพทย์ทหารเรือ 

 

๑๐.๑ ) ด าเนินการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบของการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA  โดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐานของการขับเคล่ือนการด าเนินงานรายหมวด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ังในเรื่องการจ้างงาน   และความก้าวหน้าในการงาน

โดย ให้มีองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  สร้างเสริมสมรรถนะ/ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Competency)  

การเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการเข้ารับต าแหน่งงาน และความก้าวหน้าตามสายงาน   

๑๐.๒) พัฒนาฐานความรู้ ท้ังจากกรณีศึกษา  (Case-based)  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice) 

บทเรียนการเรียนรู้ (Lesson learned) จากคลังความรู้  (Knowledge Asset)  และท าเนียบผู้เช่ียวชาญ  (Expert)     

๑๐.๓)  ใช้การจัดการความรู้ในการจัดการกระบวนการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ท้ัง

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน  โดยเริ่มต้ังแต่การให้พร.มีองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพันธ

กิจท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน   รวบรวมถ่ายทอดจากบุคลากรในองค์กร รวบรวมถ่ายทอดจากคน
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อื่น  จัดท าเป็นคู่มือการท างาน  การทบทวนและคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานเกิดคุณภาพมาตรฐาน เทียบเคียงและแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพื่อให้เกิดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น ก าหนด 

Blueprint for Change เพื่อให้พร. มีความ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๑๐.๔) บูรณาการการจัดการความรู้  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  เข้ากับการปฏิบัติงานปกติ 

 

ข. ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑๑) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ  

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า 

ถูกต้อง และเช่ือถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ 

 

กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ กองเวชสารสนเทศ พร. เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การวัดและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ และ

การประเมินการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ (เอกสาร ๑๖ ภารกิจหน้าท่ี กวส.พร.)  ตลอดจนการเผยแพร่

ข่าวสารและวิทยาการด้านสุขภาพ  และจัดท าคู่มือการพัฒนาแนวทางการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ของ พร.  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ของ พร.   เป็นมาตรฐานในการก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูล

ให้กับหน่วยแพทย์ ทร. ให้สามารถแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกันได้ (เอกสารท่ี ๑๗ คู่มือการพัฒนาแนวทางการ

รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของ พร.) 

กรมแพทย์ทหารเรือ มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และเครือข่าย (เอกสารท่ี ๑๘ ผังระบบ

เครือข่าย  ผัง Server)  ได้มีการเช่าบริการระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย พร.  

เช่น Firewall  Analyzer (เอกสารท่ี ๑๙ งานเช่าบริการด้านสารสนเทศ พร.ปี ๖๐) 

กรมแพทย์ทหารเรือ  มีระบบการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางโปรแกรมระบบงานต่างๆ เช่น โปรแกรม

ระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. โปรแกรมคลังข้อมูลสุขภาพก าลังพลกองทัพเรือ โปรแกรมระบบ HRM 

Automation พร. ระบบงานโรงพยาบาลหลัก สังกัด พร.  โปรแกรมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พร. 

ระบบงานบริหารจัดการงานส่งก าลังราชการพิเศษ ระบบงานอาชีวอนามัย ระบบงานสารบรรณ พร.ระบบงานแชร์

ไฟล์ ระบบงาน NMDSupply (เอกสาร ๒๐ โปรแกรมระบบงานสารสนเทศ พร.)  ซึ่งมีการตรวจสอบความแม่นย า 

ถูกต้อง เช่ือถือได้ ปลอดภัย และเป็นความลับ  

การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆของ กรมแพทย์ทหารเรือ มีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทุกระบบ  เช่น

ระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.  ระบบงานคลังสุขภาพก าลังพล ทร. และระบบงานแชร์ไฟล์ พร. เป็นต้น 

(เอกสารท่ี ๒๑ การเข้าสู่ระบบงานสารสนเทศ พร. ท้ัง ๓ ระบบ)   
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(๑๒) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบท่ีใช้

งานง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

            

 - กรมแพทย์ทหารเรือ มีวิธีการพัฒนารูปแบบการใช้งานด้านสารสนเทศ พร. ให้กับบุคลากร  เครือข่าย  

ผู้ส่งมอบ  พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมท้ังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางการเผยแพร่ใน

เว็บไซต์ พร. (เอกสาร ๒๐ โปรแกรมระบบงานสารสนเทศ พร.)  ให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ พร. ใช้งาน

ง่าย  สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

 

(๑๓) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

- กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความน่าเช่ือถือได้ ปลอดภัย และใช้
งานง่าย 

  
กรมแพทย์ทหารเรือ มอบหมายให้ แผนกสารสนเทศ กวส.พร. มีหน้าท่ีพัฒนา ควบคุม และดูแลระบบ

สารสนเทศและเครือข่ายตลอดจนการให้ความรู้และให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี   โดยมีการเช่าใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย จาก

บริษัทเอกชน ซึ่งมีความน่าเช่ือถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย  (เอกสารท่ี ๑๙ งานเช่าบริการด้านสารสนเทศ พร.

ปี ๖๐) 

กรมแพทย์ทหารเรือมีการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน โดยมีการติดต้ังแอนต้ีไวรัส 

Kaspersky ของ ทร. ซึ่งมีการอัพเดตอยู่ตลอด และมีการอัพเดตวินโดว์อยู่เสมอ เพื่อปิดช่องโหว่ของวินโดว์  

(เอกสารท่ี ๒๒ เอกสารการอัพเดตแอนต้ีไวรัส ตามวงรอบการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ) 

กรมแพทย์ทหารเรือ มีระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และเครือข่าย  โดยมีการเช่าบริการ

ระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือข่าย พร.  เช่น เช่า อุปกรณ์ Firewall Analyzer 

LoadBalance และระบบการตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ พร. (เอกสารท่ี ๑๙ งานเช่าบริการด้าน

สารสนเทศ พร.ปี ๖๐) 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 (๑๔) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 

- ในกรณีฉุกเฉิน กรมแพทย์ทหารเรือมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมท้ัง

ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความจ าเป็นในภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 

          
กรมแพทย์ทหารเรือ มีแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ ตามคู่มือแผนเตรียม

ความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ พร.  ปี งป.๖๐ (เอกสารท่ี ๒๓ แผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินด้านสารสนเทศ พร. ปี งป.๖๐) และมีระบบการส ารองและกู้คืนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศพร. ท้ัง
ภายในและภายนอกพื้นท่ี พร. (เอกสารท่ี ๒๔ คู่มือการส ารองและกู้คืนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ พร. )    

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศและผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบระบบสารสนเทศและเครือข่ายผ่านทางระบบ 
Monitoring กรมแพทย์ทหารเรือ (เอกสารท่ี ๒๕ เอกสารหน้าจอการตรวจเช็คระบบเครือข่าย พร. (Monitoring)) 
ได้ตลอดเวลา ถ้าระบบมีปัญหา สามารถท่ีจะแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีตามแผนเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ (เอกสาร ๒๖  เอกสารบันทึกเวรประจ าวัน) 
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