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ช่ือผลงาน  การจัดการด้านความปลอดภัยระบบโสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ (Safety Management system   
in audiovisual and  information technology)  โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 
ค าส าคัญ Safety, Information technology, Audiovisual, Risk matrix, Hazard identification 
หน่วยเจ้าของผลงาน  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 
ช่ือ-นามสกุลสมาชิกในทีม 
          1. พ.ท.หญิง ทัชชา ภูเจริญ 
          2. จ.ส.อ.อนนท์ ตรีคงคา 
          3. จ.ส.อ.เอกลักษณ์ ค าเพชร   
          4. จ.ส.อ.สุวิทย์ เรืองศรี 
          5. พ.อ. อดิสรณ์ ล าเพาพงศ์ 
          6. พ.อ. รัฐพร พัฒนรังสรรค์ 
 

บทค ัดย่อ  การจ ัดการด้านความปลอดภัยร ะบบโสตทัศ นูปกรณ์และ สารสนเทศ (Safety 
Management system  in audiovisual and  information technology)  
 โรงเร ียนเสนาร ักษ ์ กรมแพทย์ทหารบก 
 
 ตามที่กองทัพบกได้มนีโยบายให้น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบการเรยีนการสอนในการฝึก

ศึกษา ในการนี้  รร.เสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก (รร.สร .พบ.) ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับ

ราชการ (หลักสูตรชั้นนายรอ้ย/ หลักสูตรชั้นนายพัน) และหลกัสูตรผลิตนักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์  ได้น า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบในหลกัสูตรในรูปแบบสือ่อิเล็คโทรนิกส์ ตลอดจนการฝกึภาคสนาม  นอกจากนั้น

ในห้วงปีที่ผา่นมามกีารระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ท าให้จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการฝึกศึกษา

ตลอดจนการด าเนินงานของบุคลากร รร.สร.พบ. อีกด้วย 

 อย่างไรก็ตามพบว่ายังมขีอ้ขดัข้องของระบบโสตทัศนปูกรณ์และระบบสารสนเทศ อันเป็นอุปสรรคในการ

จัดการเรียนการสอน  ในการนี ้รร.สร.พบ. จึงได้น าแนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัย(Safety management 

system, SMS) ซี่งเป็นที่นิยมใช้ในธ ุรกิจการบิน (Aviation) มาประยุกต์ใช้ โดยมีกระบวนวิธ ี 4 ขั้นตอนได้แก่ 

นโยบายความปลอดภัยและวัตถุประสงค์ (Safety Policy and Objectives)การจัดการความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัย (Safety Risk Management)การประกันด้านความปลอดภัย (Safety Assurance) และการส่งเสริม

ด้านความปลอดภัย (Safety promotion) ในการนี้จึงม ีการตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ รร.สร.พบ. ขึ้นโดย

ก าหนดภารกิจ ขอบข่ายงาน รวบรวมการชี้บ่งวิกฤต (Hazard identification) และ ประเมินและควบคุมความ

เสี่ยง (Safety risk assessment & mitigation) จากข้อมูลที่รวบรวมพบว่าม ีข้อบ่งชี้วิกฤต ความรุนแรง และ

โอกาสเกิดความ เสี่ยง โ ดยมีแผนบริหารความ เสี่ยง โดยใ ช้แนวคิด ตาราง จัดค่าระดับความ เสี่ยง (Risk 

Matrix/Degree of Risk) ดังแสดง 
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ข้อบ่งช้ีวิกฤต 
(Hazard 
identification) 

ผลกระทบ
ความเส่ียง 
(Impact) 

โอกาสเกิด
ความเส่ียง 

(Likelihood) 

ประเมินคา่ความเส่ียง 
(Degree of risk) 

แผนบริหารความเส่ียง ค่าระดับความ
เส่ียงลดลงเหลือ 

ไม่สามารถใช้ระบบ
เสียงในโปรแกรม 
Zoom 

5 5 ความเสี่ยงสูงมาก 
(คะแนน 25,สีแดง) 

1.ประชุมหารอืเพ่ือหา
สาเหตุ 
2. เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก 
ศศท. วพม.และ กรมแพทย์
ทหารบก มาให้ค  าแนะน า 
3. ใช้ webcam แทน VDO  
4. จัดหาอุปกรณ์
สายสัญญาณเพ่ือรองรบั
ระบบ Zoom 

ความเสี่ยงปาน
กลาง 
(4x3 = 12, สี
เหลือง) 

 

ระบบ Zoom 
ขัดข้องเมื่อมีการ
เคล่ือนย้ายอุปกรณ ์

3 5 ความเสี่ยงสูง 
(คะแนน 15,สีส้ม) 

1.ชี้แจงบคุลากรทีเ่กี่ยวข้อง
ให้แจ้งผู้รบัผดิชอบทราบ
ก่อนเคลื่อนย้าย 
2.ท าเคร ือ่งหมายบรเิวณ
สายต่อ เพ่ือให้ทราบในกรณี
ที่มีการเคลื่อนยา้ย 

ความเสี่ยงต ่ า 
(3x3 = 9, สีเขียว) 
 

เจ้าหน ้าที่ขาดความ
เช่ียวชาญในการใช้
ระบบ Zoom 

4 4 ความเสี่ยงสูงมาก 
(คะแนน 16,สีแดง) 

1. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความร ู้กับบุคลากร 

ความเสี่ยงสูง 
(4x3 = 12, สีส้ม) 
 

ภาระงานการ
เจ้าหน ้าที่ควบคมุ
ระบบสารสนเทศใน
ห้องเรียน  

3 4 ความเสี่ยงสูง 
(คะแนน 12,สีส้ม) 

1.แบ่งมอบและจดัการ
เข้าเวรเพ่ือดแูลระบบ 
2. ให้ จนท.ในแผนกตา่งๆ
ของเข้าในกลุม่งานมอบ 

ความเสี่ยงต ่ า 
(3x2 = 6, สีเขียว) 
 

งบประมาณที่ใช้ 4 4 ความเสี่ยงสูงมาก 
(คะแนน 16,สีแดง) 

1.จัดท าแผนประมาณการณ์
การใช้งบประมาณรายป ี

ความเสี่ยงต ่ า 
(3x2 = 6, สีเขียว) 

การโจมตีเว็บไซต์ 
(Cyber-attack) 

5 1 ความเสี่ยงสูง 
(คะแนน 5,สีส้ม) 

1.ฝากเว็บไซตไ์ว้ที่ศุนย์
สารสนเทศ กรมการทหาร
สื่อสาร ทบ. เนื่องจากมี
ระบบการปอ้งกันที่มี
ค ุณภาพ 

ความเสี่ยงต ่ า 
(3x1 = 3, สีเขียว) 

ความเสถียรของ
ระบบ Wi-Fi 

4 3 ความเสี่ยงสูง 
(คะแนน 12,สีส้ม) 

1. ต ิดตอ่บรษิัททีเ่กีย่วขอ้ง
เข้าด ูแลรกัษาระบบตาม
วงรอบ 
2.ต ิดตามและเฝ้าสังเกตการ
เชื่อมต่อสัญญาณ 

ความเสี่ยงสูง 
(4x2 = 8, สีส้ม) 
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 จากการที่ม ีการวางแผนการจัดความปลอดภัย โดยก าหนดแนวทางและมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ 

โดยมีการทบทวนพัฒนาแก้ไขตามวิธ ี PDSA พบว่าข้อบ่งชี้วิกฤต ได้รับการแก้ไขโดย  โดยความเสี่ยงมีค่าลดลง  

อย่างไรก็ตามยงัต้องมกีารพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะความรู้ของเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบ

ดูแลระบบ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องส่งเสริมและวางแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม ในอนาคต 

 โดยสรุป รร.เสนารักษ ์กรมแพทยท์หารบก ได้ใชแ้นวทางการระบบการจัดการด้านความปลอดภัยระบบ

โสตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการ Safety Management System ในการประเมนิค่าความเสี่ยง 

และน าแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ เพื่อเป็นมาตรการควบคุม เพื่อให้ระบบโ สตทัศนูปกรณ์และสารสนเทศ

ตอบสนองภารกิจการจัดการเรียนการสอน และการบริหาร อย่างมีประสิทธ ิภาพ  

ภาพกิจกรรม 

 ประช ุมคณะกรรมการฯ  

 

 อบรมเจ ้าหน ้าท ี่ 
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 เช ิญผู้เ ช ี่ยวชาญให้ความร ู้-ค  าแนะน  า 

 
 

 เชญิบรษิทัท ีด่แูลระบบสญัญาณ WIFI เขา้ปรนนบิตับิ  ารงุรกัษาระบบตามวงรอบ 

 


