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หมวด 4  
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ก.  การวัดผลการด าเนินการ 
Question 1  ตัววัดผลการด าเนินการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อติดตามผล
การปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

- ส่วนราชการมตีัววัดผลการด าเนนิการที่ส าคญัทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามตัววดั 
- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับส่วนราชการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

และการสร้างนวัตกรรม 
A : Approach    

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ในรูป คปสอ.นิคมน้ าอูน ได้มีการคัดเลือกตัววัดผลด าเนินการ  โดยใช้เกณฑ์ความ
สอดคล้องเรียงล าดับจากส าคญัมากไปน้อย ดังนี้  แผนยุทธ์ศาสตร์  ค ารับรอง  กระบวนการท างานท่ีส าคัญ  ตัวช้ีวัดนโยบาย และตัว
ตัวช้ีวัดงานประจ า  โดยคณะกรรมการ คปสอ. เป็นผู้กลั่นกรอง  ส าหรับฐานข้อมูลที่ใช้เก็บและติดตามตัวช้ีวัด หรือ Cockpit Room 
ได้แก่ 1) Cockpit Sakon Nakhon  2) Health Data Center (HDC)   และ 3)  506 Dashboard  เขตสุขภาพที่ 8 โดยฐานข้อมูล
ดังกล่าวผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติทุกระดับสามารถเข้าไปใช้แบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-1 ถึง แผนภาพที่ 4-1 
ถึง 4-4 

 

               ภาพที่ 4-1 วิธีการเลือกตัววัดผลการด าเนินการ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  
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     ภาพที่ 4-2  Cockpit Room 1  :   ระบบติดตามประเมินคุณภาพตามตัวช้ีวัดคณุภาพจังหวัดสกลนคร  
 

 

                   ภาพที่ 4-3  Cockpit Room 2  :   Health Data Center (HDC) จังหวัดสกลนคร  

 

                             ภาพที่ 4-4  Cockpit Room 3  :   506 Dashboard  เขตสุขภาพท่ี 8  
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D : Deployment    

        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้น ากระบวนการวิธีการเลือกตัววัดผลการด าเนินการ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของส่วนราชการ ตามภาพที่ 4-1 มาใช้ในการคัดเลือกตัววัดผลการด าเนินการ ปรากฏผลดังตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1  ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญทั้งระยะสั้น และระยะยาว ของ คปสอ.นิคมน้ าอูน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ เครื่องมือใน
การติดตาม 

วิธีการติดตาม ความถี่ใน
การติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 
ในการติดตาม 

ตัวช้ีวัด สปสช. (QOF) Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

สาธารณสุขอ าเภอ 
PM ข้อมูล QOF 

ข้อมูลสนับสนุน Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

PM งานข้อมูลข่าวสาร 

กลุ่มทันตสาธารณสุข Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

PM งานทันตสาธารณสุข 

Service Plan COPD&Asthma Cockpit SK 
HDC  SK 

1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

PM งานโรคไมต่ิดต่อ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 20 ป ี Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 

กลุ่มงานควบคุมโรค Cockpit SK 
Dashboard 

1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน  

PM งานโรคติดต่อ 

PA /ตรวจราชการ Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 

กลุ่มงาน NCD Cockpit SK 
HDC  SK 

1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์
3. ผ่าน NCD board 

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

ทุก 2 เดือน 

PM งานโรคติดต่อ 

แพทย์แผนไทย Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุกเดือน PM แพทย์แผนไทย 

ติดตามข้อมูลพื้นฐาน Cockpit SK 1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์

ทุก 3 เดือน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 

อนามัยแม่และเด็ก Cockpit SK 
HDC  SK 

1. น าข้อมูลเข้าที่ประชุม 
2. ติดตามผ่านกลุม่ไลน ์
3. ผ่าน MCH board 

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

ทุก 2 เดือน 

PM อนามัยแม่และเด็ก 

 

L : Learning    
        มีกระบวนการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน ก.พ.ร. อยา่งเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานจริงท่ี
ประมวลผลในระบบ Health Data Center (HDC) , Cockpit 61  ทุกวัน  และมีการติดตามทุกเดอืน  นอกจากน้ันมีการสรุปผลการ
ด าเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ  จากการติดตามผลการด าเนินงานและการนเิทศงาน การประเมนิผลงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน  
มีกระบวนการคืนข้อมูล น าผลที่ได้มาเรียนรู้ ปรับปรุง เร่งรัดและพฒันางาน ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น พร้อมท้ังแลกเปลีย่นผลงานท่ีเป็น 
Best Practice ผ่านการกระบวนการเยี่ยมชม (site  visit) ที่อ าเภอ หรือ หน่วยบริการที่ท าผลการด าเนินงานดเีด่น  ข้อจ ากัดของ
ระบบคือ กระบวนการคดัเลือก ตวัช้ีวัดบางตัวยังไม่สามารถวัดผลผา่นระบบ  Health Data Center (HDC) , Cockpit 61  ยังต้องใช้
ผู้บันทึกเข้าระบบไม่ใช่การน าข้อมลูเข้าโดยอัตโนมัต ิ

I : Integration  
        แนวทางการวัดและประเมินผลงานสาธารณสุขสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 
จังหวัดสกลนคร  และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รับบริการ  คู่ความร่วมมือ  พันธมิตร  ร่วมทั้ง หน่วยบริการใน
สังกัด 
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จุดแข็ง  
       1. แนวทางการวัดและประเมินผลงานสาธารณสุขสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 
จังหวัดสกลนคร  และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รับบริการ  คู่ความร่วมมือ  พันธมิตร  ร่วมทั้ง หน่วยบริการใน
สังกัด  
จุดอ่อน   
        1. ระบบ Cockpit Room ที่ใช้อยู่ได้แก่ Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  เป็นระบบฐานข้อมูลที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภออาศัยของจังหวัด และเขต ไม่มีฐานข้อมูลของตนเอง 
        2. ตัวช้ีวัดบางตัวยังไม่สามารถวัดผลผ่านระบบ  Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  ยังต้องใช้ผู้บันทึกเข้าระบบไม่ใช่
การน าข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติ 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ก.  การวัดผลการด าเนินการ 
Question 2. ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ  

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 
A : Approach              

      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนมีการควบคุม ก ากับงานตาม KPI ส าคัญ และ PA กระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้ข้อมูลใน
ระบบ HDC , Cockpit SK และ Dashboard  ปรากฏประสิทธิผลในเชิงเปรียบเทียบผลงานชัดเจน ในระยะเวลา ราย 1 เดือน 3 
เดือน ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาในการเพิ่มเติมระบบการประมวลผลเพื่อการ Ranking ผลงาน  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลงาน 
ในรอบการประเมินผลงานรอบ 6 เดือน 12 เดือน Ranking ผลงานรายหน่วยบริการ  และมีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
โดยใช้ HDC และ Cockpit  รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 4-5 
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            ภาพที่ 4-5  กระบวนการการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ                 
                            เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม  

 D : Deployment   

        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้น ากระบวนการการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ ตามภาพที่ 4-5 มาใช้ในการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ปรากฏผลดังตาราง
ที่ 4-2 

ตารางที ่4-2 ตัวอย่างการเปรียบเทียบตัววัดผลการด าเนินการของ คปสอ.นิคมน้ าอูน กับคู่แข่งขัน 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 
เครื่องมือใน
การติดตาม 

เกณฑ ์ จังหวัด 
นิคมน้ า

อูน 
คูเ่ทียบ 

ผลการเปรยีบเทียบ 
ส่องดาว เต่างอย ภูพาน 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี P&P 
Excellence 

Cockpit SK 100 66.7 63.64 56.36 92.73 94.55 

สูงกว่า คู่แข่งขัน คือ 
ส่องดาว แต่ต่ ากว่า เต่า
งอยและภูพาน และต่ า
กว่าจังหวัด 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
๒๐ ปี Service 
Excellence 

Cockpit SK 100 85.16 93.55 95.48 80.00 68.39 

สูงกว่า คู่แข่งขัน คือ เต่า
งอย และภูพาน แต่ต่ า
กว่า ส่องดาว และสูง
กว่าจังหวัด 

ตัวช้ีวัดงานควบคุม
โรค 

Cockpit SK 100 91.11 97.33 86.67 89.33 93.33 
สูงกว่า คู่แข่งขันทั้ง 3 
อ าเภอ และสูงกว่า
จังหวัด 

ตัวช้ีวัดตรวจ
ราชการ PA 

Cockpit SK 100 53.35  51.36 61.14  45.68 50.00 

สูงกว่า คู่แข่งขัน คือ เต่า
งอยและภูพาน แตต่่ า
กว่า ส่องดาว และต่ า
กว่าจังหวัด 

ตัวช้ีวัดอัตราการ
ตายด้วยอุบตัิเหตุ
จราจร (ต่อแสน
ประชากร) 

Cockpit SK <18 24.0 6.70 17.30 45.30 16.30 
อัตราต่ ากว่า คู่แข่งขัน 
ทั้ง 3 อ าเภอ  และต่ า
กว่าจังหวัด 

 

L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ
อย่างมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม โดยกระบวนการ
ประเมินและปรับปรุงผลงานจากการใช้ข้อมูล HDC และ Cockpit  เพื่อการจัดบริการและการบริหารอย่างเป็นระบบ ตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี P&P Excellence  ตัวช้ีวัดงานควบคุมโรค  ตัวช้ีวัดตรวจราชการ PA และตัวช้ีวัดอัตราการตายด้วยอุบัติเหตุจราจร 
(ต่อแสนประชากร) ซึ่งเป็นระบบที่มีการปรับปรุงทุกวัน  มีความทันสมัยในการท าไปใช้ตลอดเวลา   

I : Integration 
    มีการจดัระบบการเปรียบเทยีบผลงานโดยใช้ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้บริหารในทุก
ระดับ  
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จุดแข็ง  
       1. แนวทางการวัดและประเมินผลงานสาธารณสุขสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง   
จุดอ่อน   
        1. ระบบ Cockpit Room ที่ใช้อยู่ได้แก่ Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  เป็นระบบฐานข้อมูลที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภออาศัยของจังหวัด และเขต ไม่มีฐานข้อมูลของตนเอง 
        2. ตัวช้ีวัดบางตัวยังไม่สามารถวัดผลผ่านระบบ  Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  ยังต้องใช้ผู้บันทึกเข้าระบบไม่ใช่
การน าข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติ 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ก.  การวัดผลการด าเนินการ 
Question 3. ข้อมลูผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ส่วนราชการมีวิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รวมถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผูร้ับบริการและผู้มีสว่นไดส้่วนเสยียิง่ขึ้น และเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม 

- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
A : Approach   

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีช่องทาง/วิธีการรับฟัง  ผ่านการติดต่อโดยตรง/ประชุม/เยี่ยมเยียน/ส ารวจ/วิจัย ผ่านทาง
จดหมาย ตู้รับฟังความคิดเห็น  โทรศัพท์  หรือมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเวปไซต์   อีเมล์  กลุ่มไลน์ และ เพจ facebook  ซึ่ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ
และข้อร้องเรียน มีช่องทางการรับข้อมูลการให้บริการ  ซึ่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ให้ข้อมูล รายละเอียดดังภาพที่  4-6 
  

 

ภาพที่ 4-6 กระบวนการสร้างความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวม 
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนใช้วิธีการเลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี โดยมขี้อมูลที่เกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม  
โดยกระบวนการรับและจัดการเรือ่งร้องเรียน ปรากฏดังภาพที่ 4-7     

 

ภาพที่ 4-7 กระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

 

 

D : Deployment    
         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้น าข้อคิดเห็น  ความพึงพอใจ และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
น ามาจัดท าผลสรุปและถ่ายทอดไปสู่ระดับพื้นที่ โดยในระดับพื้นที่ให้จัดท าแนวทางปรับปรุงการให้บริการตามบริบทในแต่ละพื้นที่   
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในการท างานเพื่อให้เช่ือมั่นได้อย่างแท้จริง ว่าได้ใช้ข้อมูล
และสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนจึงให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารในรูป “คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอ” รายละเอียดดังภาพที่ 4-8 
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ภาพที่ 4-8 โครงสรา้งบริหารงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  

L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้น าแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และตามบริบทในแต่ละพื้นที่ไปปฏิบัติจริง  มีการประเมินผล และน าผลการด าเนินงานที่ยังเป็น
ปัญหา มาถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับ เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  และเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

I : Integration  
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้ด าเนินการปรับปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน ในรูป คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอ” มีความ
เชื่อมโยงกับหมวด P  และเชื่อมโยงกับหมวด  2  

จุดแข็ง  
     1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีกระบวนการสรา้งความมั่นใจว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ที่ชัดเจน และน าไปปฏิบตัิจริง 
     2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีรูปแบบการรับฟัง โดยน ารูปแบบการส่วนร่วมมาใช้ โดยการแต่งตั้งผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียร่วมกัน ในรูป คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขอ าเภอ” 

 
จุดอ่อน 
     1. ถึงแม้กระบวนการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจะ
ชัดเจน และน าไปปฏบิัติจริง แต่ยงัไม่เป็นระบบฐานข้อมลูอัตโนมตัิ  ท่ีสามารถสืบค้น  วิเคราะห์ได้อยา่งเป็นปัจจุบัน (real time) 
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Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ก  การวัดผลการด าเนินการ 
Question 4. ความคล่องตัวของการวัดผล  

- ส่วนราชการมีวิธีการด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้คาดถึงทั้งภายใน หรือภายนอกส่วนราชการ 

A : Approach    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  มีระบบการวัดผลการด าเนินงาน สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยใช้ 
Cockpit Room ได้แก่   HDC  และ Cockpit SK  โดยตัวช้ีวัดที่คัดเลือก รายละเอียดดังตารางที่ 4-1  โดยการก าหนดตัวช้ีวัดนั้นจะ
เชื่อมโยงกับกรอบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับ สสอ. รพ.สต. บุคคล ในตัวช้ีวัดจะมีตัวช้ีวัดย่อย ซึ่งใช้เป็นสัญญาณเตือน ที่ถูกก าหนดขึ้น 
โดยในตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นสัญญาณเตือน จะมีผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับอ าเภอ หน่วยบริการ และบุคคล รายละเอียดดังภาพที่    

 

ภาพที่ 4-9  กระบวนการวัดผลการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น  

D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้น ากระบวนการวัดผลการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  มาใช้
ด าเนินการกับบุคลากรในสังกัด ผู้บริหารทุกระดับสามารถตรวจสอบ ควบคุม ก ากับติดตามผลงานรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส 
ได้ในระบบ HDC และ Cockpit ซึ่งเกิดความคล่องตัวในการวัดผลและตอบสนองต่อการบริหารและการจัดบริการ ตัวอย่างตารางที่ 4-
3  ดังภาพท่ี 4-10 ถึง 4-11 
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ตารางท่ี  4-3  ตัวอย่างการจัดท าตัวช้ีวัดตามและตัวช้ีวัดน า 

ตัวช้ีวัดตาม รหัส ตัวช้ีวัดน า ความถีใ่นการติดตาม 
ระดับบุคคล ระดับ

หน่วย 
รพ.สต. 

ระดับอ าเภอ 

ตัวช้ีวัด QOF 101010 1. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับ
การคัดกรองเบาหวาน   

ทุกจันทร์และ
พฤหัสบด ี

ทุกศุกร์ ทุกเดือน 

 101020 2. ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รบั
การคัดกรองความดันโลหิตสูง 

   

 101030 3. ร้อยละของหญิงมีครรภไ์ดร้ับการฝากครรภ์ครั้ง
แรกภายใน 12 สัปดาห์   

   

 101040 4.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ป ี

   

 101050 5.1 RDU โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute 
Diarrhea (AD)   

   

 101060 5.2 RDU โรคตดิเช้ือระบบทางเดนิหายใจช่วงบน 
Respiratory Infection (RI)   

   

 101070 6. ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาล
ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก 
(ACSC) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความ
ดันโลหติสูง (HT)   

   

 101080 7.อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย CKD จาก
ระยะ 3B สู่ระยะที่ 4 ข้ึนไป 

   

 101090 8. ร้อยละผูป้่วยเตยีงประเภทท่ี 3 และ 4 ได้รับ
การเยี่ยมบ้านตามเกณฑ ์

   

 101100 9. ร้อยละทารกแรกเกิดทีม่ีน้ าหนกัน้อยกว่า 
2,500 กรัม 

   
  

 

              ภาพที่ 4-10  การก าหนดผู้ตดิตามวัดผลการด าเนินการระดับอ าเภอเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น  
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ภาพที่ 4-11  การก าหนดผู้ตดิตามวัดผลการด าเนินการระดับ รพสต. เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้น  

L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนคิมน้ าอูน  ได้น ากระบวนการวัดผลการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้น  มาใช้
ด าเนินการกับบคุลากรในสังกัด ผูบ้ริหารทุกระดับสามารถตรวจสอบ ควบคุม ก ากับติดตามผลงานรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส 
ได้ในระบบ HDC และ Cockpit ซึ่งเกิดความคล่องตัวในการวัดผลและตอบสนองต่อการบริหารและการจัดบริการ โดยกระบวนการ
ทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบการถ่ายทอด ตัวช้ีวัดระดับ สสอ. รพ.สต. บุคคล โดยในตัวช้ีวัดจะมีตัวช้ีวัดยอ่ย ซึ่งใช้เป็นสัญญาณเตือน ที่ถูก
ก าหนดขึ้น ในตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นสัญญาณเตือน จะมผีู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับอ าเภอ หน่วยบริการ และบุคคล  ข้อจ ากัดคือบางตัวยังไม่
สามารถวัดผลผา่นระบบ  Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  ยังต้องใช้ผู้บันทึกเข้าระบบไมใ่ช่การน าข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัต ิ

I : Integration 
     กระบวนการวดัผลการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการ
ของผู้บริหาร และความต้องการขององค์กร  เชื่อมโยงกับหมวด 2  

จุดแข็ง  
       1. กระบวนการวัดผลการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน  
       2. มีการก าหนดตัวช้ีวัดจะมีตัวช้ีวัดย่อย ซึ่งใช้เป็นสัญญาณเตือน ที่ถูกก าหนดขึ้น โดยในตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นสัญญาณเตือน จะมี
ผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับอ าเภอ หน่วยบริการ และบุคคล  
     
จุดอ่อน   
        1. ระบบ Cockpit Room ที่ใช้อยู่ได้แก่ Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  เป็นระบบฐานข้อมูลที่ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภออาศัยของจังหวัด และเขต ไม่มีฐานข้อมูลของตนเอง 
        2. ตัวช้ีวัดบางตัวยังไม่สามารถวัดผลผ่านระบบ  Health Data Center (HDC) , Cockpit SK  ยังต้องใช้ผู้บันทึกเข้าระบบไม่ใช่
การน าข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติ 
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Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 
Question 5  การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

- ส่วนราชการมีวิธีการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของส่วนราชการ และมีการใช้ตัววัดผลการด าเนินการ
ที่ส าคัญของส่วนราชการในการทบทวน 

- ส่วนราชการมีการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการทบทวน และท าให้มั่นใจว่าผลสรุปนั้นใช้ได้ 
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนในการประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการในเชิงแข่งขัน และ

ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
- ส่วนราชการและผู้บริหารของส่วนราชการใช้ผลการทบทวนในการประเมินความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อ

ความเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของส่วนราชการและความท้าทายในสภาพแวดล้อมท่ีส่วนราชการด าเนินงานอยู่ 
- คณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการมีวิธีการในการทบทวนผลการด าเนินการของส่วนราชการและความก้าวหน้าเมื่อ

เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
A : Approach   

      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน   มีการด าเนินงานทบทวนผลงาน ประเมินผลแผนปฏบิัติการในทุกหน่วยบริการและหนว่ย
บริหารในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน  โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์  ในการด าเนินโครงการให้มีการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานด้วย Gantt Chart และประเมินโครงการตามแบบ CIPP Model  การก ากับติดตามตัวช้ีวัดใช้ PERT 
รายละเอียดดังภาพที่  5-12 

                

ภาพที่ 4-12 กระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ 

D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน   มีการด าเนินงานทบทวนผลงาน   ประเมินผลแผนปฏิบัติการในทุกหน่วยบริการและ
หน่วยบริหารในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน   หน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินงานทบทวนผลงาน ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ในทุกหน่วยบริการและหน่วยบริหารในการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน   โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ จาก Cockpit Room  และใน
การด าเนินโครงการให้มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานด้วย Gantt Chart และประเมินโครงการตามแบบ CIPP Model  การก ากับ
ติดตามตัวช้ีวัดใช้ PERT   
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L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน   มีกระบวนการทบทวนผลงาน การประเมินและปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบ และน า
ผลงานมาปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ จาก Cockpit Room  ด าเนินโครงการให้มีการก ากับติดตามการปฏิบัติงานด้วย Gantt 
Chart และประเมินโครงการตามแบบ CIPP Model  การก ากับติดตามตัวช้ีวัดใช้ PERT   

I : Integration 
    มีการบรูณาการกับระบบงานบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การ และตอบสนองความต้องการของผู้บริหารและองค์การไดเ้ป็นอย่างดี มี
การควบคุมด าเนินโครงการให้มีการก ากับติดตามการปฏิบตัิงานด้วย Gantt Chart และประเมินโครงการตามแบบ CIPP Model  การ
ก ากับติดตามตัวช้ีวัดใช้ PERT  เชื่อมโยงกับหมวด 6 

จุดแข็ง  
   1. มีความสามารถใช้ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของส่วนราชการในการทบทวน เพื่อประเมินและปรับปรุงผลงานอย่างเป็น
ระบบ และน าผลงานมาปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ จาก Cockpit Room ท าให้สามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความ
เปลี่ยนแปลง  
จุดอ่อน    
   1. ในหลาย ๆ โครงการ ใช้ตัวช้ีวัดที่ยังไม่มีใน Cockpit Room ท าให้ล่าช้าในการทบทวน เพราะต้องเก็บข้อมูลตัววัดผลด้วยวิธีอื่น 
  

 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
Question 6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินการที่ดี 
- ส่วนราชการมีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

A : Approach    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิธีการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่
มีผลการด าเนินการที่ดี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้รางวัลความดีความชอบและมอบโล่รางวัล มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนางานในกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามผลงานท่ีไดจ้ากการประเมิน เช่น การจัดกิจกรรม Retreat ช่วงกลางปีและปลายปี
งบประมาณเพื่อหาหน่วยบริการที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบ (Best Practice)  หรือการน าเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R 
ของหน่วยบริการ โดยวางกรอบเป็นการพัฒนาคน  พัฒนางาน และพัฒนาความรู้ ไปพร้อมกัน ดังแผนภาพท่ี 4-13  
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ภาพที่ 4-13 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนคิมน้ าอูน ไดด้ าเนินการตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ มีการน าแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปปฏิบตัิครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งในสังกัดตั้งแต่ระดับอ าเภอ รพ.สต.  และบุคคล ตัวอย่างการ
ค้นหา Best Practice ปรากฏดังตารางที่ 4-4 

ตารางท่ี 4-4 การค้นหา Best Practice จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

วิสัยทัศน ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ รายละเอียด Best Practice 

Best Practice หน่วยงานเจา้ของ Best Practice 
V1 อยู่ดี V1M1 ท าให้คนนิคมน้ า

อูนเป็นเมืองที่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อ
การมีสุขภาพด ี
 

V1M1G1 ภาคีเครือข่ายดูแล
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

นวัตกรรมการสอน
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

รพ.สต.หนองบัวบาน 

การดูแลผูสู้งอายุ รพ.สต.บา้นนาค า 

มาตรฐาน รพ.สต. 5 
ดาว The Best  

ทุก รพ.สต. 

V1M1G2 ภาคีเครือข่าย
ด าเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพด ี

การพัฒนา Green 
Clean Hospital 

รพ.นิคมน้ าอูน 

V2 กินดี 
ไอคิวด ี

V2M2  ส่งเสริมให้คน
นิคมน้ าอูนลดเสี่ยง ลด
ป่วย ลดตาย ด้วยการมี
พฤติกรรมการกิน/การ
บริโภคทีเ่หมาะสม 
ถูกต้อง ปลอดภัย และ

V2M2G1 คนนิคมน้ าอูนความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและมี
นวัตกรรมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคที่
เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทาง

นิคมน้ าอูนโมเดล รพ.นิคมน้ าอูน 
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ส่งเสริมให้เด็กมีความ
ฉลาดทางเชาวน์ปัญญา 
เรื่องความคิด ความจ า 
การใช้เหตุผล การ
ค านวณและการเชื่อมโยง 

เชาวน์ปัญญา เรื่องความคิด 
ความจ า การใช้เหตผุล การ
ค านวณและการเชื่อมโยง 

V3 ภาคี
เข้มแข็ง 

V3M3  ส่งเสริมภาคี
เครือข่ายดา้นสุขภาพให้มี
ความเข้มแข็ง 

V3M3G1 ภาคีเครือข่ายเป็น
เจ้าภาพดา้นสุขภาพ 

การลดปัญหาอุบตัิเหตุ
ทางถนนโดยใช้กลไก 
ศปถ. 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

V4 แหล่ง
รวม

สมุนไพร 

V4 M4 ส่งเสริมให้คน
นิคมน้ าอูนมีและใช้
สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพผลิตยาและ
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรได้
มาตรฐาน 

V4M4G1 คนนิคมน้ าอูนเกิด
ความรอบรูเ้รื่องการดแูลตนเอง
ด้วยสมุนไพร และปลูกสมุนไพร
ในครัวเรือนไว้ใช้ 

วิจัยเรื่องชาชงรางจืด
ขจัดสารพิษ 

รพ.สต.บา้นนาค า 

 V4M4G2 ภาคเีครือข่ายบริหาร
จัดการสมุนไพรอย่างเป็นระบบ
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยังไม่ม ี ยังไม่ม ี

 V4M4G3 ผลิตยาและ
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรได้
มาตรฐาน 

โรงผลิตสมุนไพร  รพ.นิคมน้ าอูน 

 

 

L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้ด าเนินการตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทาง/กระบวนการท างานระหว่างหน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอ เช่นการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของอ าเภอที่เป็นเจ้าภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายในวันประชุม คณะกรรการบริหารทุกเดือน  การจัดเวทีงานประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข
ประจ าทุกปี โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดประเด็นในแต่ละเดือน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกระบวนการท างานทั้งหมด  การพัฒนาหน่วยงาน
ย่อยให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ยังไม่ครบทุกหน่วยบริการ บางหน่วยบริการไม่มี Best Practice ในเรื่องใดเลยซึ่งไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังตามเป้าประสงค์  

I : Integration 
    Best Practice ถูกเชื่อมโยงน าไปใช้ในหมวด 6 และแนวทางการบูรณาการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สสจ.สกลนคร 
แต่ในบางประเด็นของการสร้าง Best Practice ทั่วทุกหน่วยบริการย่อย ยังไม่ครอบคลุมประเด็นท้ังหมด  

จุดแข็ง  
   1. นโยบายของผู้บริหารและกรอบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ชัดเจน  
จุดอ่อน    
   1. การจัดเก็บ ต้นแบบ (Best Practice) ยังไม่มีการเก็บไว้ในระบบไอที  
   2. การพัฒนาหน่วยงานย่อยให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ยังไม่ครบทุกหน่วยบริการ บางหน่วยบริการไม่มี Best Practice ใน
เรื่องใดเลยซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวังตามเป้าประสงค์ 
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Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
No. ค  การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 
Question 7  ผลการด าเนินการในอนาคต  

- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ) และ
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขันท่ีส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 

- หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตกับการคาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ
ที่ส าคัญ (ตามที่ด าเนินการในหมวด 2 เรื่องการคาดการณ์ผลการด าเนินการ) ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับแก้ความ
แตกต่างและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

 

A : Approach    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ในการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการ จะมีการเปรียบเทียบผลงานย้อนหลัง และ
คาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และน ามาวางแผน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่
จะท าให้ผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมายในการลดผลกระทบและความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น หน่วยงานมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
หน่วยงานย่อย และผลการให้บริการที่อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรและผู้ป่วย ได้ร่วมกันก าหนดมาตรการและแนวทางใน
การป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น   

 

ภาพที่ 4-14  กระบวนการการคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 

D : Deployment    
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ในทุกหน่วยบริการในสังกัด มีการทบทวนและป้องกันความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย ตามแนวทางการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  การวิเคราะห์งานเพื่อทราบแนวโน้มในอนาคต และป้องกันความ
เสี่ยง และผลงานที่ต้องการให้บรรลุผลโดยการ M&E อย่างต่อเนื่อง  ผ่านทั้งเวทีการประชุม  ผ่านกลุ่มไลน์ ตามกระบวนการผลดัง
รายละเอียดดังตารางที่ 4-1 ถึง 4-2 

 

L : Learning    
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงผลงาน รายสัปดาห์  รายเดือน รายไตรมาส ผลงาน
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ตาม Small Success น ามาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนรายเรื่อง รายประเด็น ในการคาดการณ์เรื่องที่จะท าไม่ส าเร็จ ผ่านทั้งเวทีการประชุม  
ผ่านกลุ่มไลน์ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว  โดยมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/แข่งขันที่
ส าคัญเพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต ว่าจะบรรลุเป้าหมาย ทันก าหนดเวลาหรือไม่ โดยหากหากมีความแตกต่างระหว่าง
การคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตกับการคาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ  ตามที่ด าเนินการในหมวด 
2 เรื่องการคาดการณ์ผลการด าเนินการ จะมีกระบวนการปรับแก้ความแตกต่างและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยใช้ ต้นแบบ (Best 
Practice) มาเป็นพ่ีเลี้ยงในการแก้ไขประเด็นนั้น ๆ   

I : Integration  
          ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน นิคม  มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงผลงาน รายสัปดาห์  รายเดือน รายไตรมาส 
ผลงานตาม Small Success  สอดคล้องเช่ือมโยงกับหมวด 2 เรื่องการคาดการณ์ผลการด าเนินการ จะมีกระบวนการปรับแก้ความ
แตกต่างและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ต้นแบบ (Best Practice) 

จุดแข็ง  
      1. มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงผลงาน รายสัปดาห์  รายเดือน รายไตรมาส ผลงานตาม Small Success  

จุดอ่อน  
     1. การจัดเก็บ ต้นแบบ (Best Practice) ยังไม่มีการเก็บไว้ในระบบไอที  ท าให้การค้นหาเพื่อน ามาเป็นพี่เลี้ยง หรือทึมช่วย
สนับสนุนไม่สะดวก  
     2.  หน่วยงานย่อยให้เป็นต้นแบบ (Best Practice) ยังไม่ครบทุกหน่วยบริการ ยังไม่ครบทุกประเด็น จ าเป็นต้องใช้ Best Practice 
จากภายนอก 

 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  
No. ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
Question 8 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและสร้างนวัตกรรม   

- ส่วนราชการมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ได้จากเรื่อง การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ) 
ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  

- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าว เพื่อให้คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับ
ปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วท้ังส่วนราชการ  

- ส่วนราชการมีวิธีการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการ 
เพื่อท าให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการ  

A : Approach    

         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน น าผลการทบทวนผลการด าเนินการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้าง นวัตกรรม โดยน า
ผลการทบทวนการด าเนินตามกระบวนการ ตามตารางที่ 4-1 และ ตามตารางที่ 4-2  โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
ปัญหา อุปสรรค ในการจัดท าแผนทุกปี ทุกกลุ่มงานจะมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขและโรคที่ส าคัญ 
ด าเนินการวิเคราะห์ Gap analysis เพื่อหามาตรการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อยา่งเหมาะสม มีบางแผนงานท่ีด าเนินการได้
ดีอยู่แล้วก็ก าหนดเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน เมื่อเห็นโอกาสในการพัฒนา เพื่อกระตุ้นในเกิดการสร้างสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ
ท างาน  การเช่ือมโยงแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อเป็น “มหานครแห่งพฤกษเวช” ร่วมกับจังหวัดสกลนคร รายละเอียดดังภาพที่ 
4-15 
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ภาพที่ 4-15  กระบวนการน าผลการทบทวนผลการด าเนินการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 

 

D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้ด าเนินการการทบทวนผลการด าเนินการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม  
มีการถ่ายกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค ในการการปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนางานอย่างต่อเนื่องไปยัง
หน่วยงานในสังกัด  ตามตารางที่ 4-1 และ ตามตารางที่ 4-2    

L : Learning    
     ตามตารางที่ 4-1 และ ตามตารางที่ 4-2   มีการจัดกระบวนการน าเสนอผลงานการวิเคราะห์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องระหว่าง
หน่วยงานภายใน คปสอ. มีเวทีประชุมรับรองแผนระดับอ าเภอเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา 
อุปสรรค ในการจัดท าแผนทุกปี ทุกกลุ่มงานจะมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขและโรคที่ส าคัญ 
ด าเนินการวิเคราะห์ Gap analysis เพื่อหามาตรการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อยา่งเหมาะสม มีบางแผนงานท่ีด าเนินการได้
ดีอยู่แล้วก็ก าหนดเกณฑ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน เมื่อเห็นโอกาสในการพัฒนา เพื่อกระตุ้นในเกิดการสร้างสร้างนวัตกรรมในกระบวนก าร
ท างาน 

I : Integration  
     เช่ือมโยงกับ Item: 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ  No. ก.  การวัดผลการ
ด าเนินการQuestion 1  และ 2  และการด าเนินการสอดคล้องกับ มีแนวทางและกระบวนการพัฒนางานที่มีความสอดคล้องกันใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กร มีการเช่ือมโยงกับหมวด 2 และ 6  การพัฒนางานด้านสาธารณสุขร่วมกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดสกลนคร ภายใต้ยุทธศาสตร์  “มหานครแห่งพฤกษเวช” 

จุดแข็ง  
      1. แนวทางและกระบวนการพัฒนางานท่ีมีความสอดคล้องกันในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ภายในองค์กร  
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      2. มีการวิเคราะห์ Gap analysis เพื่อหามาตรการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม เมื่อเห็นโอกาสในการ
พัฒนา จะกระตุ้นในเกิดการสร้างสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างาน 

จุดอ่อน  
     1.  มุมมองของบุคากรการสร้างองค์ความรู้  ภายใต้ยุทธศาสตร์  “มหานครแห่งพฤกษเวช” ยังถูกมองว่าเป็นบทบาทของของกลุ่ม
วิชาชีพแผนไทย ไม่ถูกมองว่าเป็นสิ่งท่ีต้องบูรณาการทั่วท้ังองค์กร  

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
No. ก. ความรู้ของส่วนราชการ 
Question 9  การจัดการความรู้  

- ส่วนราชการมีวิธีการในการ 
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
• ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหวา่งส่วนราชการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เครือข่าย ผูส้่งมอบพันธมิตร และผู้ให้

ความร่วมมือ 
• แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิไปด าเนินการ 
•รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกีย่วข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

A : Approach    
       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ในปีที่ผ่านมามีการจัดท าแนวทางการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  ในขั้นตอนการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และสมรรถนะที่คาดหวัง ของอ าเภอ และจังหวัด  หาส่วนขาดของความรู้  และมีกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกอบรม  On job training  Site Visit และการศึกษาดูงาน แก่บุคลากรเพื่อให้เกิดวงจรของการเรียนรู้ทั่วทั้ง
องค์กรต่อไป  แต่ยังไม่มีการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอที่เคยท าเมื่อหลายปีก่อนนี้  
มีแต่การจัดท าแผนงานพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยจากงานประจ า R2R ที่มีกระบวนการท างานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 รายละเอียด
ดังภาพท่ี 4-16  
 

 

ภาพที่ 4-16  กระบวนการรวบรวมและถ่ายทอดความรู ้
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D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีการถ่ายทอดแนวทางการจัดการความรู้ ไปให้ในหน่วยง่านต่างๆ ในสังกัด ผ่านแผน
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และจังหวัด 

ตารางท่ี 4-5  กระบวนการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ องค์ความรู ้
ที่รวบรวมไว ้

การน าไปใช้ประโยชน์ ช่องทางการถ่ายทอด
ไปใช้ประโยชน ์

ตัวช้ีวัด 

ภาคีเครือข่ายดูแล
ประชาชนทุกกลุ่มวัย ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นวัตกรรมการสอน
ตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

อบรมกลุม่เป้าหมายใน
การตรวจเต้านมด้วย
ตนเอง 

ฝึกอบรม / On job 
training  / Site Visit 
และการศึกษาดูงาน 

ร้อยละของการคัด
กรองมะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง 
 

การดูแลหญิง
ตั้งครรภ์ในคลินิก 

อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมายในการ
ดูแลตัวเองในระหว่าง
ตั้งครรภ์จนถึงคลอด 

ฝึกอบรม / On job 
training  / Site Visit 
และการศึกษาดูงาน 

อัตราส่วนการตาย
มารดาไมเ่กิน 15 
ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน 
 

การดูแลผูสู้งอายุ
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(LTC) 

Training ผู้ดูแล Care 
Giver  ในการ ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลระยะยาว 

ฝึกอบรม และ On 
job training   

ร้อยละของผูสู้งอายุ
ได้รับการดูแลระยะ
ยาว 
 

การดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ข้ึน
ทะเบียนด้วยตนเอง 

อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมายในการ
สังเกตอาการผิดปกติ
ของโรคเรื้อรังในคลินิก 

ฝึกอบรม/ On job 
training  / และ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละของผู้ป่วย
เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูงที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD 
Risk 
 

ภาคีเครือข่ายด าเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมต่อการมสีุขภาพด ี

การพัฒนา Green 
Clean Hospital 

ทักษะการด าเนินงาน 
Green Clean 
Hospital 

On job training   
และการศึกษาดูงาน 

ร้อยละของ รพ.สต.
ที่ผ่าน Green 
Clean Hospital 
 

มาตรฐาน รพ.สต. 5 
ดาว The Best  

รูปแบบการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ มาตรฐาน รพ.
สต. 5 ดาว 

/ On job training  / 
Site Visit และ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละของ รพ.สต.
ที่ผ่านมาตรฐาน รพ.
สต. 5 ดาว 
 

การจัดการขยะใน
ชุมชน 

อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมายในการจด
การขยะ 

ฝึกอบรม/ On job 
training  / และ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละครัวเรือน/
วัด/โรงเรียนและ
สถานท่ีราชการมี
การจัดการขยะมลู
ฝอยท่ีต้นทาง 
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คนนิคมน้ าอูนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและมีนวัตกรรม
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบรโิภคที่
เหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาด
ทางเชาวน์ปัญญา เรื่อง
ความคิด ความจ า การใช้
เหตุผล การค านวณและการ
เชื่อมโยง 

การให้ความรู้และมี
นวัตกรรมในการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมบริโภคที่
เหมาะสม ถูกต้อง 
ปลอดภัย 

การอบรมบุคลากร
ทางด้านสุขภาพ เพื่อให้
สามารถถ่ายทอดความรู้
ต่อไปให้ประชาชนได ้

ฝึกอบรม / On job 
training    และ
การศึกษาดูงาน 

ร้อยละของอ าเภอมี
งานวิจัยเรื่อง
นวัตกรรมการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมบริโภค 
อ าเภอละ 1 เรื่อง 

 
 
 
 

ภาคีเครือข่ายเป็นเจ้าภาพ
ด้านสุขภาพ 

การลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
โดยใช้กลไก ศปถ. 

ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนโดยใช้กลไก ศปถ. 

ฝึกอบรม / On job 
training    และ
การศึกษาดูงาน 

อัตราบาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

คนนิคมน้ าอูน เกิดความ
รอบรู้เรื่องการดูแลตนเอง
ด้วยสมุนไพร และปลูก
สมุนไพรในครัวเรือนไว้ใช้ 

วิจัยเรื่องยาชาชง
รางจืดต้านสารพิษ 

การใช้ยาชาชงรางจืดใน
การลดสารพิษใน
เกษตรกร 

ฝึกอบรม / On job 
training     

ยังไม่ม ี
 
 
 

ภาคีเครือข่ายบริหารจดัการ
สมุนไพรอย่างเป็นระบบ
ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างพื้นที่ต้นแบบ
ด้านสมุนไพรภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การอบรมให้ความรู้เรื่อง
สมุนไพรแก่ อสม. ทุก
หมู่บ้าน 

ฝึกอบรม / On job 
training    และ
การศึกษาดูงาน 

ทุกต าบลมีหมู่บ้าน
ต้นแบบสมุนไพร 
อย่างน้อย 1 
หมู่บ้าน 

นิคมน้ าอูนผลิตยาและ
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรได้
มาตรฐาน 

ผลิตภณัฑ์สมุนไพร การผลิตยาสมุนไพร 
และใช้ยาสมุนไพรของ
หน่วยบริการ 

ฝึกอบรม/ On job 
training  / Site Visit 
และการศึกษาดูงาน 

อัตราการใช้ยา
สมุนไพร
เปรียบเทยีบกับยา
แผนปัจจุบัน 

  

L : Learning    
     ในรอบปีท่ีผ่านมามีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชาชีพในระดับจังหวัด ได้แก่เครือข่ายทันตสาธารณสุข แพทย์แผน
ไทย   เครือข่ายหมออนามัย   เครือข่าย R2R   และในระดับอ าเภอก็มีการจัดเวที ลปรร.เครือข่ายนักปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ
ความรู้ในแผนยุทธศาสตร์ก าหนดไว้อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เป็นต้น แต่ยังไม่มีการจัดท าคลังความรู้เพื่อการเผยแพร่และการเข้าถึงองค์
ความรู้ ในลักษณะออนไลน์  หน่วยงานย่อยมีการท า R2R ทุกแห่ง แต่ผลงาน R2R ที่ส าเร็จ ยังไม่ครบทุกหน่วยบริการ ยังไม่ครบทุก
ประเด็น จ าเป็นต้องใช้ Best Practice จากภายนอก 

I : Integration  
    มีแนวทางที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในบางประเด็นของปัญหา เช่น การยกระดับงาน NCD คุณภาพ การอนามัยแม่และเด็ก 
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (R2R) และงานพัฒนา รพ.สต. ตามมาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว  ซึ่งตามาตรฐาน รพ.สต. ติดดาว นี้
เองที่ก าหนดให้การท างานวิจัยจากงานประจ า (R2R) เป็นหนึ่งในมาตรฐาน 

จุดแข็ง  
   1. แนวทางที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในบางประเด็นของปัญหา  
จุดอ่อน  
    1. ยังไม่มีการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่ีเคยท าเมื่อหลายปีก่อนนี้   
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Category : หมวด 4 การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
Item: 4.2 การจัดการความรู้  สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
No. ก ความรูข้องส่วนราชการ 
Question 10 การเรียนรูร้ะดับองค์กร 
-ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ 
-เรามีการจัดการองค์ความรู้ที่องคค์วามรู ้
-เอาไปใช้ใช้อะไรบ้าง เกิดแบบจ าลองหรือไม่ /มีฐานข้อมลู KM หรือไม ่
A : Approach    
      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน โดยผู้บริหารได้ก าหนดแนวทางในการเรียนรู้ ในองค์กร เพื่อให้เกิดการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีการเรียนรู้ การท างานวิจัยจากงานประจ า เพื่อให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ  มี
เครือข่ายนักวิจัยจังหวัดสกลนคร  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ในเครือข่าย เช่นจัดเวทีวิชาการ
สาธารณสุขประจ าปี   เวทีประกวดผลงานวิจัย  R2R ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ  การเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร  ทาง
กลุ่ม ไลน์  ทาง เวปไซต์ เป็นต้น  มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ แบบทีมเรียนรู้ ผ่าน On job training โดยส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนิคมน้ าอูน จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้บุคลากรพร้อมเล่า และ
แลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรู้ ระดับบุคคล  ระดับทีม และ ระดับองค์กร รายละเอียดดังภาพที่ 4-17  

 

 

ภาพที่ 4-17  กระบวนการเรยีนรูร้ะดับองค์กรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้น ากระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กรมาใช้ด าเนินการ  มีถ่ายทอดนโยบาย และสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ในระดับองค์กร ครอบคลุมทุกหน่วยในสังกัด และผู้บริหารได้เป็นผู้น ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
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ความรู้ในหน่วยงานโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าประเด็นปัญหามาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนางานให้ดีขึ้น และมีการน า
องค์ความรู้ไปใช้ ดังตารางที่ 4-5 

L : Learning    
      มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประชุม กวป. การประชุมพัฒนางาน R2R จังหวัดอ าเภอ/จังหวัด  
พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ให้เข้าถึงบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งแบบทางการ เข่นการท าหนังสือเวียน และแบบไม่เป็นทางการ เช่น ไลน์  
FB เวปไซต์หน่วยงาน ทาง เวปไซต์ เป็นต้น  มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ แบบทีมเรียนรู้ ผ่าน On job training โดยส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จัดเตรียมสถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้บุคลากรพร้อมเล่า 
และแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรู้ ระดับบุคคล  ระดับทีม และ ระดับองค์กร ผู้บริหารสร้างกระบวนการเรียนรู้ระดับองค์กร โดยการ
ประชุม morning brief  /การประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด   

I : Integration  
    มีความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน จัดเตรียม
สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้บุคลากรพร้อมเล่า และแลกเปลี่ยน เกิดการเรียนรู้ ระดับ
บุคคล  ระดับทีม และ ระดับองค์กร เชื่อมโยงกับงานอ่ืน ๆ  สอดคล้องเชื่อมโยงกับหมวด 2 และ หมวด 6 

จุดแข็ง  
   1. แนวทางที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในบางประเด็นของปัญหา  
จุดอ่อน  
    1. ยังไม่มีการทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในส านักงานสาธารณสุขอ า เภอที่เคยท าเมื่อหลายปีก่อนนี้  
    ๒. มุมมองของบุคากรการสร้างองค์ความรู้  ยังถูกมองว่าเป็นบทบาทของของกลุ่ม  ไม่ถูกมองว่าเป็นสิ่งท่ีต้องบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
  

 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.2  การจัดการความรู้ สานสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
No. ข. ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Question 11  คุณลักษณะของข้อมูลสารสนเทศ 
-ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้องและเชื่อถือได ้ ทันกาล 
ปลอดภัยและเป็นความลับ 
A : Approach   

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูนมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศของส่วนราชการมีความแม่นย า ถูกต้องและ
เช่ือถือได้ ทันกาล ปลอดภัยและเป็นความลับ โดยมีการจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลด้วยการใช้ Username/Password ตั้งแต่การเข้าใช้ 
Hardware และ ฐานข้อมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ มีตัวเก็บข้อมูลภายนอกแบบอัตโนมัติ  ทุก 11.00 น. และ 
15.00 น. และมีเครื่องส ารองไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้อง มีการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลที่บันทึกก่อนส่งเข้า Cockpit room  เมื่อข้อมูลที่
น าเข้า HDC ผ่านกระบวนการประมวลผล  ผู้ดูแลระบบของสถานบริการ  ผู้รับผิดชอบงาน จะตรวจสอบที่ปรากฏในเมนูคืนของข้อมูล
ของ Cockpit Room  หากพบข้อผิดพลาดแก้ไขและส่งใหม่ ข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนทั้งหมดจะถูกน าไปใช้ต่อไป ปรากฏรายละเอียดดัง
ภาพที่ 4-18 
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ภาพที่ 4-18  กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน 

D : Deployment    
       ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน ได้ท ากระบวนการรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ปรากฏผลดังนี ้
       1. จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลดว้ยการใช้ Username/Password ตั้งแต่การเข้าใช้ Hardware และเมื่อเข้าใช้ได้แล้วในการเข้าใช้
ฐานข้อมูล เพื่อบันทึก  ตรวจสอบ หรือดูข้อมลู ก าหนดใหม้ี Username/Password อีกช้ันหนึ่ง 
       2. ฐานข้อมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ มีตัวเก็บข้อมลูภายนอก External Hard disk  ที่ระบบการส ารอง
ข้อมูลจะถูกส ารองโดยอัตโนมัต ิ ทุก 11.00 น. และ 15.00 น. และมีเครื่องส ารองไฟกรณไีฟฟ้าขัดขอ้ง 
       3. มีการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกก่อนส่งเข้า Cockpit room หากพบว่า ข้อมูลผิดจะมีการแก้ไขก่อนส่ง 
       4. ข้อมูลที่ผ่านตรวจสอบจะถูกน าส่งข้ึน HDC โดยการน าส่งต้องใช้ Username/Password อีกช้ันหนึ่ง 
       5. เมื่อข้อมูลที่น าเข้า HDC ผ่านกระบวนการประมวลผล  ผู้ดูแลระบบของสถานบริการ  ผู้รับผดิชอบงาน จะตรวจสอบที่ปรากฏ
ในเมนูคืนของข้อมูลของ Cockpit Room  หากพบข้อผิดพลาดจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 3 ใหม่ 
       6. ข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนตามข้อ 5 ผู้ใช้ข้อมูลทุกระดับน าข้อมลูไปใช้ต่อไป  

L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนคิมน้ าอูนมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  มรีะบบ Username/Password หลายชัน้ 
ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึก  จัดส่ง และ ตรวจสอบ  โดยใช้ฐานข้อมลู ศูนย์รวมข้อมูลคือ HDC (Health Data Center) ที่กระทรวง
สาธารณสุข และ Cockpit ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 8 ที่มีการประมวลผลข้อมลูเพื่อก ากับผลงานตามตัวช้ีวัด ทุกหน่วยบริการสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ของข้อมูลได้ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้น าผลลพัธ์บางกิจกรรมเป็นตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงานในเรื่องคณุภาพของข้อมูล  มีระบบเว็บไซต์ในการสื่อสารข้อมูลที่มีกระบวนการกลั่นกรอง โดยมีการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล ได้แก่ มีตัวเก็บข้อมูลภายนอก External Hard disk  ที่ระบบการส ารองข้อมูลจะถูกส ารองโดยอัตโนมัติ ทุก 11.00 น. และ 
15.00 น. และมเีครื่องส ารองไฟกรณไีฟฟ้าขัดข้อง 

I : Integration  
    กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และหน่วยบริการทุกระดับ ใช้ข้อมูลจาก HDC (Health Data Center) และ Cockpit
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เช่ือมโยงกับงานอื่น ๆ  สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
หมวด 2 และ หมวด 6 
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จุดแข็ง  
   1. กระบวนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  มีระบบ Username/Password หลายช้ัน ตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึก  จัดส่ง และ 
ตรวจสอบ    
   2. มีระบบเว็บไซต์ในการสื่อสารข้อมูลที่มีกระบวนการกลั่นกรอง โดยมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ได้แก่ มีตัวเก็บข้อมูล
ภายนอก External Harddisk  ที่ระบบการส ารองข้อมูลจะถูกส ารองโดยอัตโนมัติ ทุก 11.00 น. และ 15.00 น. และมีเครื่องส ารอง
ไฟกรณีไฟฟ้าขัดข้อง  
 
จุดอ่อน  
    1. กรณี  HDC (Health Data Center) และ Cockpit ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 8 ใช้การไม่ได้ จะไม่สามารถควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน ได้ 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.2  การจัดการความรู้ สานสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
No. ข ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Question 12 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ 
-ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารเสนเทศท่ีจ าเป็นมคีวามพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบท่ีใช้งานง่าย ส าหรับบุคลากร 
เครื่องข่าย ผูส้่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
A : Approach    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้จัดท า webpage ที่หน้า website หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง กับ HDC (Health Data Center)  
และ Cockpit ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีการสืบค้นได้ง่าย พร้อมส าหรับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล ส าหรับข้อมูลที่จะน าขึ้นเว็บไซต์ 
กระบวนการสร้างความมั่นใจข้อมูลสารสนเทศว่าถูกต้อง แม่นย า เช่ือถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ จะมีการแบ่งหน้าที่ 
และก าหนดการเข้าใช้  Username/Password  โดยข้อมูลที่จะน าข้ึนจะผ่านการกลั่นกรองเนื้อหาก่อนน าข้ึน รายละเอียดดังภาพที่ 4-
19 

 

ภาพที่ 4-19   กระบวนการสร้างความมั่นใจข้อมูลสารสนเทศว่าถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย  
และเป็นความลับ (กรณรีะบบเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ) 
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D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีการจัดประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้ข้อมูลระดับปฏิบัติการ ร่วมกับการประชุม update 
ฐานข้อมูล JHCIS  update  ฐานข้อมูล HOSxP   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้จัดท า webpage ที่หน้า website หัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับ HDC (Health Data Center)  และ Cockpit ส านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีการสืบค้นได้ง่าย พร้อมส าหรับ ผู้ที่ต้องการใช้
ข้อมูล   ทุกกลุ่มงาน ทุกหน่วยบริการ  สามารถตรวจสอบความถูกต้อง น่าเช่ือถือ ของข้อมูล ถ้าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ทุกหน่วยบริการ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง บันทึกข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง และส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มใหม่ ข้อมูลจาก HDC (Health Data Center) ของกระทรวง
สาธารณสุข และ Cockpit ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 8 จะมีการประมวลผลทุกวัน เมื่อหน่วยบริการมีการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม  ไปยัง 
Could Server ท าให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้และเป็นปัจจุบัน 

L : Learning   
     ทุกกลุ่มงาน ทุกหน่วยบริการ  สามารถตรวจสอบความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ของข้อมูล ถ้าไม่ถูกต้อง แจ้งให้ทุกหน่วยบริการ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง บันทึกข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง และส่งออกข้อมูล 43 แฟ้มใหม่ 

I : Integration 
    ข้อมูลจาก HDC (Health Data Center) ของกระทรวงสาธารณสุข และ Cockpit ส านักงานเขตสขุภาพท่ี 8 จะมีการประมวลผล
ทุกวัน เมื่อหน่วยบริการมีการส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ไปยัง Could Server ท าให้ข้อมูลมีความพร้อมใช้และเป็นปัจจุบัน  เชื่อมโยงกับ
งานอ่ืน ๆ  สอดคล้องเชื่อมโยงกับหมวด 2 และ หมวด 6 

จุดแข็ง  
   1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้จัดท า webpage ที่หน้า website หัวข้อที่เกี่ยวข้อง กับ HDC (Health Data 
Center)  และ Cockpit ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 8 ให้มีการสืบค้นได้ง่าย  
 
จุดอ่อน  
    1. กรณี เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดใช้การไม่ได้  จะท าให้เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณ สุขอ าเภอใช้การไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นระบบลูกข่ายของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.2  การจัดการความรู้ สานสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
No. ข ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Question 13 คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร ์
-ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งานง่าย 
A : Approach   

      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  และหน่วยบริการทุกหน่วย ของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีซอฟแวร์ คือ 
โปรแกรมในการบันทึกการให้บริการผูร้ับบรกิาร โดย   รพช.ใช้โปรแกรม HOSxP  รพ.สต.ใช้โปรแกรม JHCIS    ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เปน็
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ส าหรับฮาร์ดแวร์ทุกหน่วยบริการมีเพียงพอต่อการใช้งาน  มีการก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานโปรแกรม (User 
Level) ดังภาพที่ 4-18  กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ในส่วนของการดูแลด้าน
ซอฟแวร์ มีการบ ารุงรักษาตามภาพท่ี 4-20 
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                                           ภาพที่ 4–20  กระบวนการดูแลด้านซอฟแวร ์

 

                 ในส่วนของกระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ในส่วนของการดูแลด้าน
ฮาร์แวร์  มีการบ ารุงรักษาตามภาพท่ี 4-21 

 

 

                                           ภาพที่ 4–21  กระบวนการดูแลด้านอาร์ดแวร์ 
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D : Deployment    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน มีการบ ารุงรักษาทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการจัดประชุม
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ทุกแห่ง   ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ มีบุคลากรด้าน IT ที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า และช่วยเหลือการใช้โปรแกรม และมีการสร้างเครือข่ายนัก IT ระดับอ าเภอ ต าบล เพื่อให้
ความช่วยเหลือกันเอง มีการปรับปรุงสิทธิ์การเข้าใช้งานโปรแกรมสม่ าเสมอ  

L : Learning    
     ด้านซอฟแวร์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะโปรแกรม JHCIS ส าหรับ รพ.สต. จะมีการแจ้งทางหน้า website ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด/อ าเภอ  และผ่านทางไลน์กลุ่มช่ือ ทีมวิชาการ ,  และ สสอ.นิคมน้ าอูน ทุกครั้งที่มีการแจ้งการ update โปรแกรมการใช้งาน
จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทุกหน่วยบริการทราบและปฏิบัติ  ด้านฮาร์ดแวร์ หากมีความช ารุดเสียหายให้แจ้งผู้ดูแลระบบหน่วย
บริการ หัวหน้าหน่วยบริการ และผู้ดูแลระบบระดับอ าเภอ ตามล าดับต่อไป 

I : Integration 
    ผู้รับผิดชอบงาน IT สารสนเทศ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจะติดตามข่าวสารเรื่อง ฮารด์แวร์และซอฟแวร์ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ระบบการท างานมีความปลอดภัย ต่อเนื่อง รวดเร็ว 

จุดแข็ง  
   1. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาท้ังด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์  
 
จุดอ่อน  
    1. ซอฟแวร ์เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยส่วนกลางการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมไม่สามารถท าได้เอง  
    2. ฮาร์ดแวร์ บางส่วนเริ่มช ารุดเนื่องจาดอายุใช้งานนาน ในระดับ รพ.สต. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นเครื่อง Server ควรเป็นเครื่อง Server 
แต่ปัจจุบันยังเป็นเพียง Personal Computer (PC) ทั่วไป  

 

Category : หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
Item: 4.2  การจัดการความรู้ สานสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
No. ข ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Question 14 ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
-ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ รวมทัง้ข้อมูลและสารสนเทศมี
ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียและความจ าเป็นทางภารกิจอย่างมีประสิทธิผล 
A : Approach    

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้เตรียมการไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความจ าเป็นทาง
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผล คือ โดยก าหนดกระบวนการที่ยึดการเฝ้าระวังปัญหาก่อน กล่าวคือ เฝ้าระวังปัญหา ด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  
สารสนเทศ ไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งก าหนดแนวทางเมื่อเผชิญเหตุ  รวมทั้งกรณีที่ระบบใช้การไม่ได้ ให้ใช้การส ารองข้อมูลไว้ในรูปเอกสาร 
(Paper) รายละเอียดการปรากฏดังภาพที่ 4-22  
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หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน  าอูน 29 

 

 

 

ภาพที่ 4-22  กระบวนการการเตรียมความพร้อมใช้งานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน 

 

D : Deployment    
     ตามกรอบกระบวนการการเตรียมความพร้อมใช้งานข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน  มีการจัดการ
ประชุมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการทุกหน่วย ในการส ารองข้อมูล และจัดหาระบบส ารองไฟให้เพียงพอต่อการใช้งาน และการ
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ดังตัวอย่างการน ากระบวนการไปใช้ในระดับหน่วยบริการ ดังภาพที่ 4-23 และ 4-24 
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                         ภาพที่ 4-23 แผนผังการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูล JHCIS ระดับ รพ.สต. 

 

                         ภาพที่ 4-24  แผนผังการดูแลและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต. 
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L : Learning    
     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนิคมน้ าอูน  ได้เตรียมการไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความจ าเป็นทาง
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผล คือ โดยก าหนดกระบวนการที่ยึดการเฝ้าระวังปัญหาก่อน กล่าวคือ เฝ้าระวังปัญหา ด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  
สารสนเทศ ไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งก าหนดแนวทางเมื่อเผชิญเหตุ  รวมทั้งกรณีที่ระบบใช้การไม่ได้ ให้ใช้การส ารองข้อมูลไว้ในรูปเอกสาร 
(Paper) รายละเอียดการปรากฏดังภาพที่ 4-22 โดยมีการน ากระบวนการไปปฏิบัติจริงตาม ภาพที่ 4-23 และ 4-24    ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ที่เป็นหน่วยดูแลระบบ Cockpit Room มีการส ารองไฟใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เป็นระยะเวลา 30 
นาทีเพื่อให้บริการเว็บไซต์ และบริการอินเตอร์เน็ตแก่ส านักงาน ระบบส ารองข้อมูลมีการส ารองข้อมูลทุกวันน ามาใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิด
ปัญหาข้อมูลสูญหาย  หน่วยบริการทุกแห่ง มีระบบส ารองไฟที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เป็นระยะเวลา 15 นาทีเป็น
อย่างน้อย ระบบส ารองข้อมูลมีการส ารองข้อมูลทุกวัน สามารถน ามาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาข้อมูลสูญหาย หรือเครื่องที่ใช้ปัจจุบันมี
ปัญหา 

I : Integration  
    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน IT สารสนเทศ   มีการตรวจสอบ บ ารุงรักษา  ซ่อมบ ารุง ฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟแวร์ อยู่เสมอ มีการส ารองข้อมูลของหน่วยบริการอย่างสม่ าเสมอ  มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันทุกระดับ  มีหน่วยบริการที่มี 
Best Practice และผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถเป็นท่ีปรึกษาระบบงานได้  มีการระบบการดูแลระบบเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับบุคคล  หน่วย
บริการ จนถึงระดับจังหวัด 

จุดแข็ง  
   1. มีกระบวนการในการดูแลบ ารุงรักษาทั้งด้านซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ โดยวางระบบไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา ระหว่างเกิดปัญหา 
และเมื่อเกิดปัญหาแล้ว มีการระบบการดูแลระบบเช่ือมโยงกันตั้งแต่ระดับบุคคล  หน่วยบริการจนถึงระดับจังหวัด  
 
จุดอ่อน  
    1. ซอฟแวร ์เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยส่วนกลางการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมไม่สามารถท าได้เอง  
    2. ฮาร์ดแวร์ บางส่วนเริ่มช ารุดเนื่องจาดอายุใช้งานนาน ในระดับ รพ.สต. ฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นเครื่อง Server ควรเป็นเครื่อง Server 
แต่ปัจจุบันยังเป็นเพียง Personal Computer (PC) ทั่วไป  

 


