
การพัฒนาคุณภาพกิจการสายแพทย ทร.



• ป 45 รัฐบาลแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดนิ กําหนดใหสวน

ราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

• ป 46 ประกาศใช  พรฎ. วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหาร

กจิการบานเมืองที่ดี 

• ป 48 ครม.เห็นชอบให กพร.นาํเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ(PMQA) มาใชในการประเมนิการปฏิบัติงานของสวน

ราชการตางๆ

การพัฒนาคุณภาพระบบราชการ



การพัฒนาคุณภาพของกองทัพเรือ

ทร. เขารับการประเมิน ตาม เกณฑคุณภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ : PMQA  แตยังไมมนีโยบายให นขต.ทร. เขารับ

การประเมิน เพราะขณะนี้ ทร. มุงเนนให นขต.ทร. ดําเนินการ

- พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรเชื่อมกบัยุทธศาสตร ทร.

- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรที่เชื่อมกบัระบบบริหาร

ยุทธศาสตร(Enterprise Resourced Planning : ERP) 

- ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังพลเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ



การพัฒนาคุณภาพของกรมแพทยทหารเรือ

• ป 46 กรมแพทยทหารเรือ กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

กจิการสายแพทย ทั้งกองทัพเรือ โดยใชหลกั  TQM และ

ขณะนี้ยังมุงเนนการพัฒนารากฐานของระบบคุณภาพตอไป 

• ผลการดําเนินการ

- สถานพยาบาลทุกแหงในกองทัพเรือไดรับการรับรองคุณภาพ  

HA / HPH

- รากฐานของระบบคุณภาพไดรับการพัฒนาแลวมากกวา 70%



• PMQA เปนระบบคณุภาพภาคบังคับ   แต กองทัพเรือยังไม

บังคับ

• PMQA / TQA / HA / HPH  มีหลกัการเหมือนกนั  แตมีความ

เฉพาะเจาะจงตางกนั

• HA / HPH  ออกแบบมาเฉพาะสําหรับสถานพยาบาล และ

ระบบบริการสุขภาพ

• PMQA  ออกแบบมาเพื่อใหสวนราชการทุกแหงนําไปใช

ขอพิจารณาเรื่อง PMQA



ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพกิจการแพทย ทร.

เมื่อประเมิน

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)



1. การนําองคกร



1.1 การกําหนดทิศทางองคกร

• มีการกําหนดวิสัยทัศน   

"เปนองคกรคุณภาพทางการแพทยของกองทัพไทย และมีความ
เปนเลิศดานการแพทยทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต"

• มีการกําหนดเปาประสงคหลัก ที่ชดัเจน คือ

- กําลังพล ทร.มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และมสีมรรถนะเหมาะสมกับ
หนาที่

- หนวยแพทยมีความพรอมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

- กําลังพลและครอบครัวไดรับบริการสุขภาพทีม่ีคุณภาพในทกุพื้นที่

- กิจการสายแพทยเปนกิจการที่มปีระสิทธิภาพ



1.2 การกํากับดูแลตนเองทีด่ี

• นําระบบการควบคุมภายในตามที่ คตง. กําหนด มาใชเปนระบบ

หลกัในการกํากับดูแลตนเอง



2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ



• มีการจดัทําแผนยุทธศาสตรดานการแพทยในระดับ ทร.

• หนวยแพทยตางๆมีการจดัทําแผนกลยุทธของหนวย ที่
สอดคลองกบัแผนยุทธศาสตร  และรายงานผลการ
ดําเนนิงานตามตวัชี้วัดเปนวงรอบ

• มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร และแผนกลยุทธของหนวย
เปนประจําทุกป



3. การใหความสาํคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี



• พิจารณารวมกบักองทัพเรือ(STAKEHOLDER หลกั)  ในการ

ปรับปรุงภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยแพทย

ตางๆ   ใหตอบสนอง STAKEHOLDER  ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

• ใหความสําคัญกบัความพึงพอใจของกาํลังพลและครอบครัวของ

กองทัพเรือ  โดยกาํหนดเปนตวัชี้วัดระดับกองทัพเรือ

• ความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป  เปนตัวชี้วัดระดับ

สถานพยาบาล



4. การวัด วิเคราะห และการจัดการความรู



4.1 การวัด วิเคราะหผลการดําเนินงาน

• มีการตดิตามและวัดผลการดําเนินงานดวยตัวชี้วัด และนํามา

วิเคราะหเพื่อทบทวนแผนการดําเนินงานในปตอไป

• เริ่มการพัฒนาระบบตนทุน เพื่อใชในการวัดประสิทธิภาพ
• มีการกําหนดมาตรฐาน การวัดความพรอมของกําลังพล

- มาตรฐานการตรวจสุขภาพ  และเกณฑการตัดสิน

- มาตรฐานการทดสอบสมรรถภาพ และเกณฑการตัดสิน



4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู

• มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ดังนี้
- รพ.ใหญ  4 แหง  มรีะบบ  HIS  ของตนเอง 

- หนวยแพทยขนาดเล็กทั้ง ทร. มีระบบสารสนเทศที่เปนเครือขาย

ของ พร. โดยมีศูนยสารสนเทศสถานพยาบาลปฐมภูมิ ตั้งอยูที่ พร.

- ป 53 จะเชื่อมระบบสารสนเทศทั้งหมดเขาเปนเครือขายเดียวกัน

• มีการพัฒนาการจัดการความรูในระดับ ทร. โดยใช โปรแกรม MOODLE 

ซึ่งเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และเปนที่สะสมความรูเพื่อ

ใหบริการแกกําลังพลสายแพทยผานเครือขาย INTERNET



5. การมุงเนนทรัพยากรบุคคล



5.1 การบริหารงานบุคคล

- นํา HR Scorecard  มาใชเปนหลักในการบริหารงานบุคคล

- มกีารปรับปรุงอัตรากําลังพล  และเตรียมจัดทําเอกสารสรุปลักษณะ

งานของแตละตําแหนงงาน  ที่ระบ ุ หนาที่  คุณสมบัติ  ความรู  ทักษะ  

และพฤติกรรม ที่ตองการ  เพื่อเปนฐานในการบริหารและพัฒนา

บุคลากร 

- พฒันาโปรแกรมบริหารกําลังพล ที่สามารถเชื่อมกับระบบตนทุน



5.2 การเรียนรูของบุคลากร และการสรางแรงจูงใจ

• มีนโยบายสนับสนุนการเรียนรูและการสรางแรงจูงใจ  โดยใหผูมสีวนได

สวนเสียรวมกันจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาสายวิชาชีพของตน  ซึ่ง 

พร. จะนํามาใชเปนแผนในการดําเนินการตอไป  ขณะนี้ไดดําเนินการไป

แลว 2 กลุม คือ  แพทย และพยาบาล



5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร

• มีการปรับปรุงสถานพยาบาลตางๆ  ตัวอยาง เชน

- ปรับปรุงสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทุกแหงใน ทร.

- โครงการกอสรางอาคาร รพ.สมเด็จพระปนเกลา  ภายใตแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง 2555



6. การจัดการกระบวนการ



• มีการปรับปรุงกระบวนการบริการสุขภาพในระดับกองทัพเรือ

ใหสอดคลองกับ นโยบายการพัฒนาคุณภาพ  โดย

- ปรับระบบการบริการสุขภาพ

- จัดองคกรใหม

• มีการปรับรูปแบบอตัรากําลังพลของสถานพยาบาลใหมีความ

ยืดหยุนสามารถปรับโครงสรางและกระบวนการภายในได

ตลอดเวลา



การปรับระบบการบริการสุขภาพ

• แบงระบบบริการสุขภาพในกองทัพเรือ ออกเปน 2 ระบบ
- ระบบบริการสุขภาพเพื่อความพรอมรบ
- ระบบบริการสุขภาพเพื่อเปนสวัสดกิาร

• กําหนดใหมเีจาภาพของแตละระบบ ในแตละพืน้ที่
• สถานพยาบาลทุกแหงตองรับผิดชอบงานทั้ง 2 ระบบ



การจัดองคกรใหม

พร. เสนอขอปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังหนวยแพทยทั้งหมด

ในกองทัพเรือ  ดังนี้

- ปรับปรุงอัตรา รพ.อาภากรเกียรติวงศ เพื่อใหเปนเจาภาพในเรื่อง

ความพรอมของ ทร. เสนอเมื่อ ตนป 46 กห. อนุมัติเมื่อ ธ.ค.46

- ปรับปรุงอัตรา กรมแพทยทหารเรือ เสนอเมื่อ  พ.ย.47 ขณะนี้พึ่ง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงอัตรา ทร. ยังตองรอการ

อนุมัติจาก กห.

- ปรับปรุงอัตราหนวยแพทยใน ทร.ที่เหลือ  เสนอเมื่อ พ.ย.47 ขณะนี้

ยังไมไดรับการพิจารณา



การจัดองคกรใหม ที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบแลว



เดมิ

การปรับรปูแบบอัตรากําลังพลใหยืดหยุน



ใหม







7. ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพกิจการสายแพทย



มีความสําเร็จในการพัฒนารากฐานของระบบ

คุณภาพในทุกองคประกอบตามกรอบ PMQA 

ยกเวนการจัดการกระบวนการ โดยเฉพาะการจัด

องคกรใหม ซึ่งเปนสวนทีส่ําคญัที่สดุ  เนื่องจากถูก

ชะลอไวเปนเวลาถึง 4 ป  ทําใหการพัฒนาหลายอยาง

ตองลาชาไปดวย



การดําเนินการตอไปในอนาคต

• ปรับปรุงโครงสรางและอตัรากําลังพลของหนวยแพทยที่เหลือ

• จดัสมัมนากาํหนดระบบและโครงสรางภายในของโรงพยาบาล

ขนาดใหญ  เมื่ออตัราไดรับการอนมุตัิ  

• พัฒนาระบบตนทุนแบบ real time

• พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารกําลังพล

• พิจารณาการนําระบบคณุภาพที่เหมาะสมมาใชเปนกรอบในการ

พัฒนาคุณภาพตอไป


