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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสามาคมเวชสารสนเทศไทย 
แบบประเมินตนเองดานคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

       วันท่ีประเมิน 2 กรกฎาคม 2561 
 ขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล 
 
0.1 ประวัติโรงพยาบาลหนองคาย 

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา  กรมสาธารณสุข ยังคงสังกัดใน
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลมีแนวนโยบายวาจะสรางโรงพยาบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไดมอบใหกรม
สาธารณสุขสรางโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนขึ้น คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
นครพนม บุคคลสําคัญท่ีมีบทบาททําใหโรงพยาบาลหนองคาย มีการกอสรางไดกอนเปนโรงพยาบาลแรก คือ 
พระปทุมเทวาภิบาลขาหลวงประจําจังหวัดหนองคาย ในขณะนั้น ทานผูนี้เปนผูว่ิงเตนจัดหาเงินทุนในการ
กอสราง ซึ่งไดรบังบประมาณมาจาก 3 ทาง คือ  

1. เงนิสงเสริมเทศบาลประเภทอุดหนุนทองถ่ินในการสาธารณสุข 
2. เงนิกองสลากสภากาชาดไทย 
3. เงนิงบประมาณแผนดิน รวมคากอสรางท้ังสิ้น 100,200 บาท 
เริ่มกอสราง พ.ศ. 2476 สรางเสร็จเปดทําการเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2478 จึงถือเอาวันที่ 19 

มกราคมของทุกป เปนวันกอตั้งโรงพยาบาล มีการทําบุญเลี้ยงพระเปนประเพณีประจําปตลอดมา นับเปน
โรงพยาบาลแหงท่ี 2 ท่ีสรางขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (แหงแรกคือโรงพยาบาลนครราชสีมา) พระ
ปทุมเทวาภิบาลไดมอบภาพขนาดใหญของทานไวใหแกโรงพยาบาล 1 ภาพขางลาง ภาพบันทึกขอความไว
ดังนี้  

“...ขอมอบภาพนี้ใหแก โรงพยาบาลหนองคาย ใหประชาชนชาวจังหวัดหนองคายทราบวา 
กวาจะไดโรงพยาบาลขึ้นมา เจาของภาพนี้ไดรับความชอกช้ําใจและลําบากกาย เปนอยางยิ่ง…” 
ปจจุบันโรงพยาบาลหนองคาย เปนโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 349  เตียง มีเนื้อที่ 38 ไรเศษ ตั้งอยู

เลขที่ 1158 ถนนมีชัย ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ทิศใตติดถนนมีชัย ฟากฝงตรงกันขาม
เปนที่ตั้งสถานีตํารวจภูธร ทิศเหนือของพ้ืนท่ีทอดยาวขนานตามลําน้ําโขง ซึ่งอยูหาง จากฝงโขง ประมาณ 
100 เมตร จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีน้ําโขง
เปนเสนก้ันพรมแดน ลักษณะพ้ืนท่ีเดิมเปนลุมน้ําทวมถึงในหนาน้ํามีทางน้ําธรรมชาติเปนลําหวยเล็กๆ ไหล
พาดผานจากดานทิศตะวันออกไหลลงสูแมน้ําโขง บริเวณขางวัดหายโศก ชื่อ “หวยหายโศก” ซึ่งมีตนน้ํามา
จากหนองกอมเกาะไหลสูหนองถ่ิน 

หนองกลาง หนองตูม คือ บริเวณหนองน้ํากวางใหญรอบสถานีรถไฟหนองคาย โรงพยาบาล
หนองคาย สรางในพื้นที่ราชพัสดุ เดิมเปนเรือนจํา เม่ือดําริจะสรางเปนโรงพยาบาลไดซื้อที่นาราษฎร
เพิ่มเติม มีการปรับถมพ้ืนที่ใหสูงขึ้น จากระดับนํ้าทวมกอนสราง โดยขุดลอกดินจากหนองน้ําหนา
โรงพยาบาลเปนจํานวนมากข้ึนมาถมท่ี การขุดถมดินสวนใหญไดรับความชวยเหลือ จากนักโทษ (จากคํา
บอกเลาของ นายมุข  จันทรนุรักษ ผูรวมทํางานกอสรางโรงพยาบาลและตอมาไดเปนเจาหนาที่โรงพยาบาล 
จนครบเกษียณ) ตอมาเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2554 ไดเปดโรงพยาบาลหนองคาย 2 ขึ้นอีกหนึ่งแหง  ณ  ที่
ทํางาน ร.ส.พ. เดิม (มีพ้ืนที่ 4 ไร 2 งาน 55.3 ตารางวา) เพ่ือเปดใหบริการผูปวยดานปฐมภูมิและทุติภูมิ
ระดับตน และเปนการสนับสนุนนโยบายลดความแออัดของผูปวยนอก โรงพยาบาลหนองคาย 1 โดยมี
นายแพทยศุภชัย จรรยาผดุงพงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ป พ.ศ.2559 – ปจจุบัน  
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แผนท่ีกลยุทธโรงพยาบาลหนองคาย  (Strategy Map) 
 

วิสัยทัศน  
“เราจะเปนโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนําระดับประเทศ” 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพองครวมทุกระดับอยางมีคุณภาพ   
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3. บูรณาการการสรางเสริมสุขภาพกับเครือขายพันธมิตรระบบบริการสุขภาพประชาชน 
4. พัฒนาสูการเปนสถาบันรวมผลิตและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย  

 

คานิยม   
1. ทํางานเปนทีม     
2. ผูปวยเปนศูนยกลาง 
3. ยึดหลักธรรมาธิบาล  

 

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 – 2563 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 2. การพัฒนาบุคลากร 
1. พัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 
1. การใหบริการอยางมีคุณภาพ  
    ระดับสูง (Ultimate Care) 

G1. พัฒนาคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพ  
      และปลอดภัย 
G2. โรงพยาบาลหนองคายไดรับการรับรอง 
      มาตรฐานคุณภาพ 
G3. ผูรับบริการพึงพอใจ 

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  

    และสนับสนุนระบบ
บริการ 

    สุขภาพ 
 

1. สนับสนุนระบบบริหารจัดการที่
มี 

   ประสิทธิภาพ 

G4. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
G5. มีกลไกการตรวจสอบท่ีเขมแข็ง 
G6. การบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภค 
     และเครื่องมือที่เพียงพอพรอมใช 

2. ความผูกพันองคกร G7. ความผูกพันของบุคลากรตอ 
      องคกร 

3. สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ G8. มีการจัดระบบบรกิารที่ดี 

3. บู รณาการสรางเส ริม
สุขภาพ 

   กับเครือขาย 
     
 

1. พัฒนาบริการสูชุมชนโดยการมี 
    สวนรวมของภาคีเครือขาย 

G9. เครือขายการดูแลโรคระบาดที่ 
     ปองกันได 
G10. เครือขายการดูแลโรคที่ไมติดตอ 
G11. ลดความแออัด 

4. เปนสถาบันรวมผลิต
และ 

    ฝกอบรม 

1. การพัฒนาคุณภาพและ  
   ประสิทธิภาพบุคลากร 

G12. เปนองคกรแหงการเรียนรู 
G13. สถาบันรวมสอนและฝกทักษะ 
       บุคลากรสาธารณสุข 
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0.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
 

โรงพยาบาลหนองคาย  ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการบริการ
ผูปวย  ในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิคส  โดยเปล่ียนจากโปรแกรม HOMC มาเปนโปรแกรม HOSxP  ในการ
บริหารจัดการฐานขอมูลดังกลาวของโรงพยาบาล  ต้ังแต  วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เปนตนมา    และไดทํา
การปรับปรุงแกไขฐานขอมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาลใหสอดคลองกับระเบียบและเง่ือนไขของการจายชดเชย
คาบริการทางการแพทยจากกองทุนตางๆตามมาตรฐานที่กําหนดของกระทรวงสาธารณสุข  และตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ ผูใหบริการและผูบริหาร เพ่ือใชขอมูลในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลอยูตลอดเวลาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพดานการใหบริการและการสนับสนุน
บุคลากรและผูบริหาร รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมใหความรูทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการใชงานท่ีถูกตอง  ซ่ึงจะทําใหไดระบบบริหารจัดการฐานขอมูลที่มีความสมบูรณ
มากที่สดุ  

 

 
 
 

ในสวน ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน Medical Record Audit ของโรงพยาบาลหนองคายเร่ิมมีการ
พัฒนาต้ังแต ป 2552 เนื่องจากผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญ ของระบบการตรวจสอบเวชระเบียน ซึ่งมีผล
โดยตรงตอความสมบูรณของขอมูลที่จําเปนตองใชในการเบิกงบชดเชยคาบริการทางการแพทยจากกองทุนตางๆ 
ไดแก กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสวัสดิการขาราชการ และกองทุนประกันสังคม ซ่ึงจายชดเชยตามระบบ
DRGs จากการวิเคราะหพบวา การที่จะทําใหคา CMI สูงนั้น บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของกับการบันทึกเวช-ระเบียน 
จะตองตระหนักถึงความสําคัญของการบันทึกเวชระเบียนใหมีความถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานของ WHO 

ประโยชนสูงสุด
แกผูรบับรกิาร

พรอมใช 
ทันสมัย

ถูกตอง
ครบถวน

วิเคราะห
และ

ประมวลผล
รวดเร็วความพรอม

ใชของ
บุคลากร

เช่ือมโยง
และเขาถึง
เครือขาย

การเรียนรู 
KM 

(Knowledge 
Learning)
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ซึ่งตอมาในป 2554 โรงพยาบาลหนองคายจึงไดมีการปรับกลยุทธในการตรวจสอบเวชระเบียนใหม โดยมี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้  

1. มีการแตงตั้งคณะการตรวจสอบเวชระเบียน ซึ่งประกอบดวยบุคลกรจากสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวย 
- แพทยจากทุก PCT 
- พยาบาลจากทุกหอผูปวย 
- เวชสถิติ ที่ทําหนาที่ใหรหัสการแพทย (ICD) 

2. กําหนดภารกิจ ไดแก 
2.1 การตรวจสอบความถูกตองของการสรุปโรคและการใหรหัส (Coding Audit) 

- โดยแพทย Auditor ทําการ Review Chart ทุกฉบับหลังจําหนายทุกฉบับ 100% โดยใชหลักการ
สรปุ Chart ตามมาตรฐาน Standard Coding Guideline และ Clinical Guideline กอนที่จะสงให 
เวชสถิติ (Coder) ใหรหัส 

- เวชสถิติ (Coder) ใหรหัสและบันทึกรหัสในฐานขอมูล HOSxP ของโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน 
Standard Coding Guideline และ Clinical Guideline กอนที่จะสงเวชระเบียนใหผูรับผิดชอบแต
ละกองทุน 

- ผูรบัผิดชอบแตละกองทุนจะทําการสงออกขอมูลจากโปรแกรม HOSxP แลวตรวจเช็คความถูกตอง
และเพ่ิมเติมรายการตามเงื่อนไขของแตละกองทุน กอนสงเบิกตามกําหนด 

2.2 การตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน (Medical Record Audit) เพ่ือดูความถูกตอง ครบถวน ใน
การบันทึก โดยใชมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ และ WHO โดยมี
การ 
- กําหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน 
- สนับสนุนใหทีมInternal audit ในแตละPCTตรวจสอบเวชระเบียนของหนวยงานตนเอง 
- ปรบัปรุงแบบฟอรมการบันทึกเวชระเบียน 
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการบันทึกขอมูลใหสมบูรณจากโรงพยาบาลเครือขายที่ใช

โปรแกรมHOSxPเหมือนกัน 
2.3 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล  

จนท.เวชสถิติ จะตรวจเช็คความถูกตองในการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล HOSxP เชน รหัสโรค, 
รหัสผาตัด, อายุ, เพศ, น้ําหนัก, สิทธิการรกัษา, เลขที่บัตรประชาชน เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเปนขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการจัดกลุม DRG และเมื่อมีการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง ก็จะทําใหมีความนาเชื่อถือ และ
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได 

 

ผลการดําเนินงาน  

 โรงพยาบาลหนองคายมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน ซึ่งกระบวนการพัฒนาดังกลาวทําใหสามารถรูสถานการณตางๆ 
ที่มีผลกระทบกับระบบขอมูลการใหบรกิารผูปวยใน 
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1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : หมายถงึแผนทีจ่ดัท าเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มเีลขหน้าก ากบั ประกอบดว้ยวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตรข์อง
โรงพยาบาล ต่อดว้ยกำรวิเครำะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อควำมส ำเรจ็ตามเป้าประสงคแ์ละเขม็มุ่งของยุทธศาสตรโ์รงพยาบาล 
ถอดออกมาเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีแ่ยกออกเป็นยุทธศำสตรเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตรข์องโรงพยำบำลทุกด้ำน และแผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการตามแผนในช่วง 3-5 ปี 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

1.1 มกีารจดัท าแผนแม่บท IT ออกมาเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

   อธบิายวธิกีารจดัท าแผนโดยละเอยีด 

1.2 การจดัท าแผนโดยการมสีว่นร่วมของ
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ ผูบ้รหิาร และผูป้ฎบิตัิ
ซึง่เป็นผูใ้ชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   อธบิายผูท้ีร่่วมจดัท าแผนโดยละเอยีด 

1.3 มกีารวเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็
ตามเป้าประสงคย์ุทธศาสตรโ์รงพยาบาลแลว้
ถอดออกมาเป็นยุทธศาสตร ์IT 

   อธบิายการวเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลต่อ
ความส าเรจ็ 

1.4 แผนแม่บท IT มคีวามสอดคลอ้งกบั
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์และเขม็มุ่งของ
โรงพยาบาล 

   อธบิายว่าแผน IT สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลอย่างไร 

1.5 แผนแม่บท IT ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูป้ฏบิตังิานในการดแูลผูป่้วย/บรกิาร
สขุภาพใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้ 

   อธบิายว่าแผน IT ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูป้ฏบิตังิานในการดแูลผูป่้วยย่างไร 

1.6 มกีารสือ่สารแผนแมบ่ท IT ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง
รบัทราบ และด าเนินการตามแผนในแนว
เดยีวกนั 

   อธบิายวธิกีารสือ่สารแผน IT ไปยงัผูท้ี ่
เกีย่วขอ้ง 

1.7 มกีารด าเนินการตามแผนแม่บท IT จน
เกดิผลส าเรจ็ 

   อธบิายวธิกีารด าเนินการตามแผน IT  

1.8 มกีารตรวจสอบ การตดิตามประเมนิผลการ
ด าเนินการตามแผนแม่บท IT และน าผลการ
ประเมนิมาปรบัแผนแม่บทใหด้ขีึน้ 

   อธบิายวธิกีารตรวจสอบและประเมนิผลการ
ด าเนินการตามแผน IT  

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. แผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาล ระยะ 3-5 ปี 
 2. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาล 
 3. แผนปฎบิตักิารตามยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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2. กำรจดักำรควำมเส่ียงในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : ระบบการจดัการความเสีย่งทีเ่ริม่จากการประเมนิความเสีย่งทุกดา้นทีจ่ะเกดิขึน้ต่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
โรงพยาบาล ใหค้ะแนนความเสีย่งและจดัล าดบัความส าคญั จดัท าแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มเีลข
หน้าก ากบั ประกอบดว้ยผลการประเมนิความเสีย่ง ยทุธศาสตรก์ารจดัการความเสีย่งและแผนปฏบิตักิารทีก่ าหนดระยะเวลาที่
จะด าเนินการตามแผนในช่วง 1 ปี เมื่อจบการด าเนินการตามแผนตอ้งมกีารประเมนิผลการด าเนินงานและน าผลการประเมนิ
มาปรบัปรุงเป็นแผนในรอบปีต่อไป รวมทัง้การจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูป่้วย จากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

2.1 มกีระบวนการประเมนิและใหค้ะแนนความ
เสีย่งของระบบ IT อย่างเป็นระบบ โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่าย 

   อธบิายวธิกีารประเมนิความเสีย่งและการให้
คะแนนความเสีย่งและการจดัล าดบั
ความส าคญั 

2.2 มแีผนจดัการความเสีย่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยก าหนดกลยุทธ ์ โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ อย่างชดัเจน 

   อธบิายการก าหนดยุทธศาสตรค์วามเสีย่งและ
การจดัท าแผนจดัการความเสีย่ง 

2.3 มกีารด าเนินการตามแผนจดัการความ
เสีย่ง 

   อธบิายการด าเนินการตามแผนจดัการความ
เสีย่ง 

2.4 มกีารวดัตดิตาม ประเมนิผลการด าเนินการ
จดัการความเสีย่ง และวเิคราะหผ์ลการประเมนิ 
จดัท าเป็นรายงาน 

   อธบิายการวดัตดิตามและการประเมนิผล
ด าเนินการตามแผนจดัการความเสีย่ง 

2.5 มกีารน าผลการประเมนิการด าเนินการ
จดัการความเสีย่งมาปรบัแผนการจดัการความ
เสีย่งใหด้ขีึน้ 

   อธบิายน าผลการประเมนิผลการด าเนินการ
ตามแผนจดัการความเสีย่งมาปรบัแผนการ
ด าเนิน 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. วธิกีารและผลการประเมนิความเสีย่งในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการความเสีย่ง จดัล าดบัความส าคญัตามผลการประเมนิความเสีย่ง 
 3. แผนปฎบิตักิารจดัการความเสีย่งปีปัจจุบนั 
 4. รายงานผลการประเมนิการจดัการความเสีย่งในรอบปีทีผ่่านมา 
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3. กำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : ระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัทีเ่ริม่จากการก าหนดนโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล การจดัท าระเบยีบปฏบิตัดิา้นความมัน่คงปลอดภยัทีผู่ใ้ชร้ะบบทุกคนตอ้งปฏบิตัติาม 
การสรา้งความตระหนกั การประชาสมัพนัธน์โยบายและจดัอบรมใหค้วามรูร้ะเบยีบปฏบิตัใิหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ การ
ตรวจสอบว่าบุคลากรไดร้บัทราบ เขา้ใจ ยอมรบั และปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัดิา้มความมัน่คงปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 
รวมถงึการจดัการ Data Center ของโรงพยาบาลใหม้ัน่คงปลอดภยั ไดม้าตรฐานทางกายภาพตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

3.1 มกีารจดัท านโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในระบบ IT 

   แสดงนโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
แสดงระเบยีบปฏบิตัสิ าหรบัผูใ้ชร้ะบบ 

3.2 มนีโยบายและระเบยีบปฎบิตัทิีอ่นุญาตให้
เฉพาะผูท้ีร่บัผดิชอบดแูลรกัษาผูป่้วยใน
ช่วงเวลาปัจจุบนัเท่านัน้ทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วย
รายนัน้ได ้

   แสดงระเบยีบปฏบิตัทิีก่ าหนดหา้มแพทยห์รอื
พยาบาลเขา้ถงึขอ้มลูผูป่้วยทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นความ
รบัผดิชอบปัจจุบนั 

3.3 มนีโยบายและระเบยีบปฎบิตัทิีป้่องกนั
ความลบัผูป่้วยมใิหร้ัว่ไหลทุกช่องทาง รวมทัง้
ช่องทาง Social Media ทุกดา้น 

   แสดงนโยบายและระเบยีบปฏบิตัทิี ่
ก าหนดการป้องกนัความลบัผูป่้วยมใิหร้ ัว่ไหล 

3.4 มกีารประชาสมัพนัธน์โยบายและระเบยีบ
ปฏบิตัใิหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ 

   อธบิายการประชาสมัพนัธน์โยบายและ
ระเบยีบปฏบิตัใิหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบ 

3.5 มกีารตรวจสอบว่าบุคลากรไดร้บัทราบ 
เขา้ใจ ยอมรบั และปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัิ
ดา้นความมัน่คงปลอดภยัอย่างเคร่งครดั 

   อธบิายผลการประเมนิบุคลากรทุกคนว่าได้
รบัทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามระเบยีบ  

3.6 มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามระเบยีบ
ปฏบิตัแิละน าผลการประเมนิมาปรบั
กระบวนการบงัคบัใชร้ะเบยีบปฏบิตัต่ิอไป 

   อธบิายการน าผลการประเมนิบุคลากรมาปรบั
กระบวนการบงัคบัใชร้ะเบยีบใหด้ขี ึน้ 

3.7 มกีารจดัการ Data Center ของ
โรงพยาบาลจนมัน่คงปลอดภยั ไดม้าตรฐาน
ทางกายภาพตามกรอบการพฒันาคุณภาพ 
(HITQIF) 

   อธบิายแนวทางการจดัการ Data Center ของ
โรงพยาบาลใหม้ ัน่คงปลอดภยั 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. นโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาล 
 2. ระเบยีบปฏบิตัดิา้นความมัน่คงปลอดภยัทีผู่ใ้ชร้ะบบทุกคนตอ้งปฏบิตัติาม 
 3. ผลการประเมนิความรบัรู ้ความเขา้ใจ และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตัิของผูใ้ชร้ะบบทุกคน 
 4. แนวทางปฏบิตัใินการส ารองขอ้มลูทุกๆฐานขอ้มลู 

5. ขอ้มลูขนาดหอ้งและสถานทีต่ัง้ หอ้ง Data Center (Server Room) รปูภาพภายในดา้นหน้าและหลงัตูเ้กบ็
เครื่องแมข่า่ย แสดงการจดัระเบยีบสายสญัญาน สายไฟฟ้า สายอื่นๆทัง้หมด อุปกรณ์ทีส่ าคญั เช่น ระบบ
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ตรวจจบัควนั ระบบวดัอุณหภูมแิละความชืน้ ระบบดบัเพลงิ ระบบควบคมุการเขา้ออกและระเบยีบการ
ควบคุม 

 
4. กำรจดัระบบบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : มกีารจดัจุดรบัแจง้บรกิาร (Service Desk)  มกีารประชุมรว่มกบัผูใ้ชร้ะบบเพื่อก าหนด Service Level 
Agreement –SLA ดา้นทีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อการใชง้านระบบของผูใ้ชส้ว่นใหญ่ แลว้ประกาศรบัประกนัระยะเวลาการใหบ้รกิาร
ใหร้บัทราบทัว่กนั มรีะบบเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ ระบบเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมการท างานของเจา้หน้าทีฝ่่าย IT ทุกคน มกีาร
วเิคราะห ์SLA, อุบตักิารณ์และกจิกรรมเพื่อน าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงการท างานใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

4.1 มกีารจดัระบบ Service Desk เพื่อเพิม่
ความสะดวกของผูใ้ชง้านระบบในการตดิต่อ
หน่วย IT 

   อธบิายการจดัจุดรบัแจง้บรกิารและขัน้ตอน
การท างานทัง้ในและนอกเวลาราชการ 

4.2 มกีารก าหนด Service Level Agreement -
SLA ในเรื่องทีส่ าคญัอย่างยิง่ส าหรบัผูใ้ชร้ะบบ 
IT 

   อธบิายวธิกีารก าหนด SLA และแสดงประกาศ
รายการทีก่ าหนด SLA 

4.3 มกีารตดิตามผลการด าเนินการตาม 
Service Level Agreement และน าผลการ
ด าเนินการมาวเิคราะหเ์พื่อหาทางปรบัปรุงการ
บรกิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง 

   อธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูผลการปฏบิตังิาน
ตาม SLA และการวเิคราะหผ์ล 

4.4 มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้
ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล
ทัง้สว่นทีก่ าหนดไวใ้น SLA และทีย่งัไม่ได้
ก าหนด 

   อธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ 
(เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค)์ ทีเ่กดิขึน้ในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล 

4.5 มรีะบบการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรมและการ
ท างานของเจา้หน้าทีทุ่กฝ่ายในหน่วย IT ของ
โรงพยาบาล 

   อธบิายวธิกีารเกบ็ขอ้มลูการท างานในแต่ละ
วนัของเจา้หน้าทีฝ่่าย IT ทุกคน และการ
วเิคราะหก์จิกรรม  

4.6 มรีะบบการวเิคราะหข์อ้มลูอบุตักิารณ์ และ
กจิกรรม และน าผลการวเิคราะหม์าด าเนินการ
จดัการปัญหา หรอื ปรบัระบบการท างานใหด้ี
ขึน้ 

   อธบิายวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูอุบตักิารณ์และ
กจิกรรม และการน าผลการวเิคราะหม์าปรบั
ระบบใหด้ขี ึน้ 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. ประกาศขอ้ตกลงระดบัการบรกิาร (Service Level Agreement – SLA) 
 2. ค าอฺธบิายระบบการเกบ็ขอ้มลูผลการปฏบิตัติาม SLA ทีม่ ัน่ใจไดว้่าเกบ็ขอ้มลูไดค้รบทุกครัง้ 
 3. ค าอธบิายระบบการเกบ็ขอ้มลูอุบตักิารณ์ ทีม่ ัน่ใจไดว้า่เกบ็ขอ้มลูไดค้รบทุกอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

4. ค าอธบิายระบบการเกบ็ขอ้มลูกจิกรรม ทีม่ ัน่ใจไดว้่าเกบ็ขอ้มลูไดค้รบทุกกจิกรรมของเจา้หน้าที ่IT ทุกคนที ่  
เกดิขึน้ทุกช่วงเวลา 
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5. รายงานผลการปฏบิตังิานตาม SLA, ผลการวเิคราะหอ์บุตักิารณ์, ผลการวเิคราะหก์จิกรรมของเจา้หน้าทีทุ่ก
คนในฝ่าย IT 

 
 

 
 
 

5. ระบบควบคมุคณุภำพข้อมลูกำรวินิจฉัยและกำรรกัษำผูป่้วยและคณุภำพรหสั ICD 
ค ำอธิบำย : ระบบควบคุมคุณภาพขอ้มลูตอ้งมกีารจดัการใหแ้พทย ์พยาบาลและเจา้หน้าทีท่ีใ่หก้ารรกัษาผูป่้วยบนัทกึขอ้มลู
ทีส่ าคญัใน OPD Cards และเวชระเบยีนผูป่้วยใน ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง มรีายละเอยีดทีด่ ีและทนัเวลา  ตอ้งไม่ละเวน้การ
บนัทกึค าวนิจิฉยัโรคใน OPD Cards หรอื Discharge Summary ตอ้งไม่น าเอา ICD มาใชแ้ทนค าวนิิจฉยัโรค มรีะบบ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และคุณภาพรหสั ICD ทีต่รวจสอบเป็นประจ าไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครัง้  
มกีารจดัการใหร้ะดบัคุณภาพขอ้มลูดขีึน้อย่างต่อเนื่อง มกีารน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อหาทางพฒันาคุณภาพการรกัษาใหด้ขีึน้ 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

5.1 มกีารบนัทกึขอ้มลูประวตั ิผลการตรวจ
ร่างกาย ค าวนิจิฉยัโรค การท าหตัถการ การให้
ยา การรกัษา และรหสั ICD ของผูป่้วยนอก
และผูป่้วยในทุกราย ในเวชระเบยีนกระดาษ
หรอือเิลก็ทรอนิคส ์แต่ละหวัขอ้ไม่น้อยกว่ารอ้ย
ละ 80 ของจ านวนผูม้ารบับรกิาร  

   แสดงคะแนนคุณภาพขอ้มลูประวตั ิผลการ
ตรวจร่างกาย ค าวนิิจฉยัโรค การรกัษา ทุก
หวัขอ้ในเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน  

5.2 มรีะบบตรวจสอบความครบถว้น (สมบรูณ์) 
ของเวชระเบยีนผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน ที่
ด าเนินการอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยมผีู้
ตรวจสอบภายนอกร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   อธบิายระบบตรวจสอบคุณภาพของเวช
ระเบยีนผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และแสดงผล
การตรวจสอบ 

5.3 มรีะบบตรวจสอบคุณภาพการเขยีนหรอื
บนัทกึค าวนิจิฉยัโรคของแพทย ์ในเวชระเบยีน
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน มกีารวเิคราะหส์าเหตุ
ทีเ่กดิค าวนิิจฉยัดอ้ยคุณภาพหรอืก ากวมขาด
รายละเอยีด 

   อธบิายระบบตรวจสอบคุณภาพการบนัทกึค า
วนิิจฉยัโรคของแพทย ์

5.4 ระบบตรวจสอบคุณภาพรหสั ICD ใน
ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก ทีด่ าเนินการอย่างน้อย
ปีละ 2 ครัง้ โดยมผีูต้รวจสอบภายนอกร่วม
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

   อธบิายระบบตรวจสอบคุณภาพรหสั ICD 
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน และแสดงผลการ
ตรวจสอบ 

5.5 มกีารวเิคราะหป์ระวตั ิผลการตรวจร่างกาย 
ค าวนิิจฉยัโรค การท าหตัถการ การใหย้า การ
รกัษา และรหสั ICD ของผูป่้วยนอกและผูป่้วย
ใน เพื่อหาทางพฒันาคุณภาพการบรกิาร หรอื
เพิม่ความปลอดภยัของผูป่้วย 

   อธบิายวธิวีเิคราะหข์อ้มลูการดแูลรกัษาผูป่้วย
และการน าผลการวเิคราะหม์าพฒันาคุณภาพ
การรกัษา 
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5.6 มกีารน าผลการวเิคราะหค์ุณภาพขอ้มลู
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในมาด าเนินการจดัการ
ปัญหา หรอื ปรบัระบบการควบคุมคุณภาพ
ขอ้มลูใหด้ขีึน้ 

   อธบิายการน าผลการวเิคราะห์ขอ้มลูมาพฒันา
ระบบควบคุมคุณภาพขอ้มลู 

เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีน และคุณภาพรหสั ICD ทัง้ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
 2. ผลการพฒันาระดบัคุณภาพขอ้มลูทุกดา้นใหไ้ดค้ะแนนคุณภาพไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 
6. กำรควบคมุคณุภำพกำรพฒันำโปรแกรม (ประเมินเฉพำะโรงพยำบำลท่ีเขียนโปรแกรมใช้เอง) 
ค ำอธิบำย : ระบบควบคุมคุณภาพการพฒันาโปรแกรม ตอ้งมกีารวเิคราะหร์ะบบก่อนลงมอืเขยีนโปรแกรมทุกครัง้ มกีาร
จดัการความตอ้งการของผูใ้ช ้(Requirement management) มกีารจดัท าเอกสารการวเิคราะหร์ะบบ และเอกสารการออกแบบ
ระบบ มกีารบนัทกึค าอธบิายในโปรแกรมทุกสว่นทีส่ าคญั มรีะบบ version control มกีารทดสอบโปรแกรม มกีารจดัท าคูม่อื
ของโปรแกรมทุกโปรแกรมทีพ่ฒันาใชเ้อง 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

6.1 มกีารรวบรวมความตอ้งการ การวเิคราะห์
และการออกแบบระบบก่อนการพฒันา
โปรแกรม 

   อธบิายการรวบรวมความตอ้งการ การ
วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

6.2 มเีอกสารผลการวเิคราะหแ์ละออกแบบ
ระบบขัน้พืน้ฐาน ในโปรแกรมทีพ่ฒันาเองไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของจ านวนโปรแกรมที่
พฒันาเองทัง้หมด 
(Conventional ตอ้งม ีContext Diagram, Data 
Flow Diagram Level 1.2,3 , ER Diagram, 
Data Dictionary) 
(Object Oriented ตอ้งม ีUse Case Diagram, 
Activity Diagram , Sequence Diagram, 
Class Diagram, Data Dictionary) 
(Security and Capacity Design รวมถงึ non-
functional requirement ทีส่ าคญั) 

   แสดงเอกสารการวเิคราะหแ์ละเอกสารการ
ออกแบบระบบ 

6.3 มกีารเขยีน Comment ใน Source Code 
และมกีารบนัทกึการเปลีย่นแปลง (version 
control) 

   แสดงตวัอย่าง source code ทีม่คี าอธบิาย 

6.4 มกีระบวนการจดัการความตอ้งการของ
ผูใ้ชอ้ย่างมรีะบบ เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช้
หลงัการพฒันาโปรแกรมเสรจ็ (Requirement 
Management) 

   อธบิายกระบวนการจดัการความตอ้งการของ
ผูใ้ช ้

6.5 มกีระบวนการจดัการการพฒันาโปรแกรม
ใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ (Project 
Management) 

   อธบิายกระบวนการจดัการการพฒันา
โปรแกรมใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ 
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6.6 มกีระบวนการทดสอบโปรแกรมทีไ่ด้
มาตรฐานก่อนสง่มอบใหผู้ใ้ช ้(Function Test, 
User Acceptance Test -UAT) 

   แสดงรายงานการทดสอบโปรแกรม 

6.7 มกีารจดัท าคูม่อืการใชโ้ปรแกรมอย่าง
ครบถว้น  

   แสดงคู่มอืการใชโ้ปรแกรม 

เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. เอกสารการวเิคราะหร์ะบบ และเอกสารการออกแบบระบบทกุโปรแกรม 
 2. คู่มอืผูใ้ช ้และตวัอย่างค าอฺธบิายใน source codes 
7. กำรจดักำรศกัยภำพของทรพัยำกรในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ค ำอธิบำย : การวเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบนัของทรพัยากรดา้น Hardware, software, network และบุคลากรดา้น IT การ
ท าการวเิคราะหช์่องว่าง (Gap analysis) การจดัท าแผนเพิม่ศกัยภาพของทรพัยากร IT การก าหนดสมรรถนะ การประเมนิ
สมรรถนะ และการด าเนินการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในฝ่าย IT เพื่อใหม้ัน่ใจว่าศกัยภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมเีพยีงพอต่อการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ 

องคป์ระกอบยอ่ย ไม่ได้
ท ำ 

บำงส่วน ท ำแล้ว อธิบำยรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

7.1 มกีารวเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจบุนัและ 
Gap Analysis ของทรพัยากรดา้น Hardware, 
Software, Network, บุคลากร 

   ผลการวเิคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบนัและ Gap 
Analysis  

7.2 มกีารจดัท าแผนเพิม่หรอืจดัการศกัยภาพ
ของทรพัยากรดา้น Hardware, Software, 
Network 

   แสดงแผนการจดัการศกัยภาพของทรพัยากร
ดา้น Hardware, Software และ Network  

7.3 มกีารก าหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็น 
(Functional Competency) ของ CIO และ 
บุคลากรดา้น IT ทุกคน ประเมนิสมรรถนะ และ
จดัท าแผนเพิม่สมรรถนะรายบุคคล 

   แสดงรายละเอยีดการก าหนดสมรรถนะของ
ทุกคน ผลการประเมนิสมรรถนะ และแผนการ
เพิม่สมรรถนะรายบุคคล  

7.4 มกีารด าเนินการตามแผนเพิม่สมรรถนะ
และศกัยภาพ (Hardware, software, network) 
และ มกีารประเมนิ วเิคราะหผ์ลการด าเนินตาม
แผน 

   แสดงผลการด าเนินการตามแผนการเพิม่
สมรรถนะรายบุคคลและแผนการเพิม่
ศกัยภาพ 

7.5 มกีารน าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรุงแผน
เพิม่ศกัยภาพใหด้ขีึน้ 

   แสดงผลการวเิคราะหก์การด าเนินการตาม
แผนการเพิม่สมรรถนะรายบุคคลและแผนการ
เพิม่ศกัยภาพและการน าผลการวเิคราะหม์า
ปรบัแผนใหด้ขี ึน้ 

 
เอกสำรท่ีควรน ำเสนอประกอบกำรประเมิน 
 1. ทะเบยีนทรพัยากรในระบบ IT การประเมนิศกัยภาพ การใชท้รพัยากรในปัจจุบนั 
 2. การก าหนดสมรรถนะและการประเมนิสมรรถนะบุคลากรในฝ่าย IT 
 3. แผนการพฒันาสมรรถนะรายบุคคล 
 4. แผนการเพิม่ศกัยภาพระบบ IT 

ITC_Manager
Line

ITC_Manager
Line

ITC_Manager
Line

ITC_Manager
Line

ITC_Manager
Line

ITC_Manager
Line

ITC_Manager
Line



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2559 - 2563 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปชัน้นําระดับประเทศ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 

พฒันาระบบบริการสขุภาพ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 

เป็นสถาบนัร่วมผลติและฝึกอบรม 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

บรูณาการสร้างเสริมสขุภาพกบัเครือขา่ย 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 

พฒันาระบบบริหารจดัการ และสนบัสนนุระบบบริการ 
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G1 พฒันาคณุภาพบริการ มีประสทิธิภาพและปลอดภยั 

G2 โรงพยาบาลหนองคาย ได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ G3 ผู้ รับบริการพงึพอใจ 

G4 พฒันาระบบข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศ G6 การบริหารจดัการระบบสาธารณปูโภค และเคร่ืองมือท่ีเพียงพอพร้อมใช้ G5 มีกลไกการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง 

G7 ความผกูพนัธ์ของบคุลากรตอ่องค์กร G8 การจดัระบบบริการท่ีด ี

G9 เครือขา่ยการดแูลโรคระบาดท่ีปอ้งกนัได้ G10 เครือขา่ยการดแูลโรคท่ีไมต่ดิตอ่ G11 ลดความแออดั 

G12 เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ G13 สถาบนัร่วมสอนและฝึกทกัษะ 



แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลหนองคาย

ปงบประมาณ 2559 –2563

วิสัยทัศนโรงพยาบาลหนองคาย

“เราจะเปนโรงพยาบาลทั่วไปช้ันนําระดับประเทศ”



พันธกิจโรงพยาบาลหนองคาย

1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพองครวมทุกระดับอยางมีคุณภาพ

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

ท่ีมีประสิทธิภาพ และธรรมาภบิาล

3) บูรณาการสรางเสริมสุขภาพกับเครือขายพันธมิตรระบบบริการ

สุขภาพประชาชน

4) พัฒนาสูการเปนสถาบันรวมผลิตและฝกอบรมบุคลากรทาง

การแพทย



Benchmark ตัวชี้วัด

1.การจัดบริการ/ปลอดภัย

- มุงสู Excellent : MIS, Vascular Surgery

- บริบทของพ้ืนที่ : 1.อัตราตายโรคสําคัญ ลดลง เชน Sepsis

2.อัตราปวยโรคสําคัญ ลดลง เชน DHF , Food poisoning

2.คุณภาพ - Risk management

- ผาน HA ขั้นที่ 3

- JCI / HA. Advanced

3.รายได - CMI ≥ 1.5 

- รายไดตางชาติ สปป.ลาว เพ่ิมขึ้น 10% ตอป

4.ความพึงพอใจ/ความผูกพนั - ความผูกพันของบุคลากร

- ความพึงพอใจ, ประทับใจ ของผูใชบริการ

“เราจะเปนโรงพยาบาลท่ัวไป ชั้นนํา ระดับประเทศ ในป พ.ศ.2563



เข็มมุง (ภายในป 2561)

1.พัฒนา Service Plan

- ยกระดับมาตรฐานในแตละสาขา

- อัตราตายโรคสําคัญลดลง

2. พัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย สู รพ.คุณธรรม ภายในป 2559

3. เพิ่มรายรับ ปรับปรุงหองพเิศษเพิม่ 12 หอง ภายในป 2559

4. พัฒนาสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ - ผาน TMI ขั้นที่ 1 ป 2560

5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- โรงพยาบาลผานการเปน รพ.อนุรักษพลงังาน ป 2560

6. พัฒนาสิ่งแวดลอมเพือ่สขุภาพ และการเยียวยา 

- อาหารปลอดภัย สุขภาพ

- ออกกําลังกาย (Fitness,ชมรมตางๆ)

- อารมณ (สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ, สิ่งสักการะ,พืน้ที่สเีขยีว)



- คานิยม
1.Team work

2.Customer focus

3.Good governance

- สอดคลองกับอัตลักษณโรงพยาบาลคุณธรรม
1.รับผิดชอบหนาท่ี

2.มารยาทดี
3.มีน้ําใจ



เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559 2560 2561

1. อัตราตายรวมในโรงพยาบาล  383 

(1.66)

 395 

(1.59)

 513 

(1.90)
502 (1.76) 517 (1.74) ≤ 1.5

ทมีน า/ทกุ PCT/งาน

แผน

2. อัตราการเสยีชวีติจากภาวะการตดิเชือ้รนุแรง 20.34 27.22 27.58 21.91 26.88 ≤ 30 PCT อายรุกรรม/ศลัยกรรม

3. อัตราสว่นการตายมารดาไทยไมเ่กนิ 15 ตอ่แสนการเกดิมชีพี
0 0

 20.33  

(1/4920)
0 0 0

PCT สตู-ินรเีวชกรรม

4. อัตราตายทารกแรกเกดิ อายนุอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 28 วนั  < 5 : 

1,000 การเกดิมชีพี
11.52 8.9 7.05 5.05 7.5 < 5 PCT กมุารเวชกรรม

5. อัตราตายจากอบุตัเิหตทุางถนนไมเ่กนิ 16 ตอ่ประชากรแสนคน 13.74 10.87 6.76 28.67 35.41 ≤ 18 ER/PCT ศลัยกรรม

6. อัตราการเสยีชวีติผูป่้วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหต)ุ ทีม่คีา่ 

Ps Score ≥ 0.75
NA NA 0.19 1.28 1.45 < 1 ER/PCT ศลัยกรรม

7. อัตราการตดิเชือ้รวมในโรงพยาบาล ไมเ่กนิ 1 ครัง้/1,000 วนันอน
1.15 0.96 0.77 0.67 0.63 ≤ 1  IC/ทกุ PCT

8. รอ้ยละของผูป่้วย Ischemic Stroke ไดรั้บยาละลายลิม่เลอืด 

rt-PA ภายใน 4.5 ชัว่โมง
NA 5.64 4.97 6.02 7.88 ≥ 5.5 PCT อายรุกรรม

9. คา่ดชันผีูป่้วยใน(CMI) ผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด (รพท.มคีา่ CMI ไม่

นอ้ยกวา่ 1.2)
1.21 1.22 1.33 1.38 1.35 ≥ 1.2 คณะกรรมการเวชระเบยีน

10. รอ้ยละของอบุตักิารณ์ความเสีย่งระดบั 4 และ 5 ไดรั้บการ

ทบทวนแกไ้ขภายใน 7 วนั 100 100 100 100 100 100 RM

11. รอ้ยละการรายงานอบุตักิารณ์ 90.30 86.07 91.78 86.74 76.71 > 90 RM

12. รอ้ยละขอ้รอ้งเรยีนของผูรั้บบรกิาร ทีด่ าเนนิการแลว้เสร็จ และยตุ ิ

เรือ่งภายใน 30 วนั
100 (9) 100 (12) 100 (14) 100 (13) 100 (7) 100 นติกิาร/ทมีไกลเ่กลีย่/ทมีน า

G3. ผูรั้บบรกิารพงึพอใจ 13. รอ้ยละรายรับจากผูรั้บบรกิารตา่งชาต ิ(สปป.ลาว) เพิม่ข ึน้

      -  OPD  ≥ 10                                        จ านวนเงนิ (บาท)        4,527,023      5,938,273      8,239,027          9,310,946 10,170,066        

รอ้ยละ 22.33 23.76 27.92 11.51 8.45 ≥ 10

ครัง้/คน 8,356/3,709 10,082/4,434 11,135/4,579  12,115/5,171 12,421/5,094

      -  IPD   ≥ 10                                        จ านวนเงนิ (บาท)       12,315,235      15,082,008       20,744,941        25,490,897 26,597,290        

รอ้ยละ 8.91 18.34 27.29 18.62 4.16 ≥ 10

ครัง้/คน 1,384/1,216 1,429/1,217 1,587/1,375  1,718/1,449 1,719/1,433

14. รอ้ยละผูรั้บบรกิาร(สปป.ลาว)ทีก่ลบัมารักษาซ า้-ผูป่้วยนอก 

(มากกวา่ 2 ครัง้) 24.41 24.40 27.12 26.32 29.07 ≥ 30 ทกุ PCT / ITC

15. รอ้ยละความพงึพอใจผูรั้บบรกิาร-ผูป่้วยนอก 83.50 81.87 81.60 86 88.00 ≥ 80 OPD/ทกุ PCT

16. รอ้ยละความพงึพอใจผูรั้บบรกิาร-ผูป่้วยใน 82.76 81.73 79.59 78.37 81.91 ≥ 80
กลุม่การพยาบาล/ทกุ

 PCT

ตวัชีว้ดัแผนยทุธศาสตรโ์รงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ  2561 (ตลุาคม 2560 - กนัยายน 2561)

ตวัชีว้ดัทมีน า  12  ตวัชีว้ดั/ ตวัชีว้ดัภาพรวม  24   ตวัชีว้ดั

ประเด็น

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดัเป้าประสงค์ ผูร้บัผดิชอบ

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ปี พ.ศ.)

1.พัฒนาระบบ

บรกิารสขุภาพ

1.การใหบ้รกิาร

อยา่งมคีณุภาพ 

ระดบัสงู

G1.พัฒนาคณุภาพ

บรกิารมปีระสทิธภิาพ 

และปลอดภัย

CRM/อาชวีะเวช

กรรม/ทกุ PCT / 

ศนูยบ์รหิารลกูหนี้

G2. โรงพยาบาล

หนองคายไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานคณุภาพ

หนา้ที ่1 จาก 3



เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ประเด็น

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดัเป้าประสงค์ ผูร้บัผดิชอบ

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ปี พ.ศ.)

17. จ านวนการลม่ของระบบฐานขอ้มลูจากสาเหต ุServer 0 0 0 0 0 0

18. รอ้ยละของขอ้มลู 43 แฟ้ม ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน

     - รอ้ยละของขอ้มลู 43 แฟ้ม ทีค่รบถว้น NA NA 100 100 100 100

     - รอ้ยละของขอ้มลู 43 แฟ้ม ทีถ่กูตอ้ง NA NA 95 99.60 99.77 ≥ 95

     - รอ้ยละของการสง่ขอ้มลู 43 แฟ้ม ทันเวลาตามทีก่ าหนด NA NA 100 100 100 100

G5. มกีลไกการ

ตรวจสอบทีเ่ขม้แข็ง 19.การประเมนิควบคมุภายในผา่นเกณฑก์ารประเมนิ ระดบั 5 ระดบั 5 ฝ่ายบรหิาร

20. การสอบเทยีบเครือ่งมอืทางการแพทยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู

    - ประเภทเครือ่งมอืชว่ยชวีติ 75.80 100 94.90 100 100 100 ศนูยเ์ครือ่งมอืแพทย์

21. การสอบเทยีบเครือ่งมอืทางการแพทยท์ีม่คีวามเสีย่งสงู

    - ประเภทเครือ่งมอืรักษา/ วนิจิฉัย 49.30 100 100 98.24 100 ≥ 95 ศนูยเ์ครือ่งมอืแพทย์

22. จ านวนอบุตักิารณ์เครือ่งมอืแพทยค์วามเสีย่งสงู ส าหรับชว่ยชวีติ

ไมเ่พยีงพอ และไมส่ามารถหมนุเวยีนได ้(IR ระดบั 4-5)
1 0 0 0 0 0 ศนูยเ์ครือ่งมอืแพทย์

2. ความผกูพัน

องคก์ร

G7.ความผกูพันของ

บคุลากรตอ่องคก์ร

23. รอ้ยละความสขุของบคุลากรโรงพยาบาลหนองคาย 

(Happinometer ทกุปี)
64.89 ≥ 50 HUM /พรส.

3. สนับสนุนระบบ

บรกิารสขุภาพ

G8. มกีารจัดระบบ

บรกิารทีด่ ี 24. รอ้ยละการใหบ้รกิารหอ้งพเิศษ  =100
คณะกรรมการพัฒนา

ระบบบรกิารหอ้งพเิศษ

25. ระยะเวลาเฉลีย่การรับบรกิารของผูป่้วยนอก ทีม่หีัตถการ 

(Lab/X-Ray/EKG/อืน่ๆ) (จาก GSC)
NA 111 111 108 108 ≤100 OPD รพ.นค.1/ ทกุ PCT

26. ระยะเวลาเฉลีย่การรับบรกิารของผูป่้วยนอก (OPD เวชปฏบิตั)ิ 65 61 63 50 52 ≤65 OPD รพ.นค. 2/ทกุ PCT

27. รอ้ยละผูป่้วย Blinding Cataract ไดรั้บการผา่ตดัตอ้กระจกใส่

เลนสเ์ทยีม  ภายใน  30  วนั
NA NA 51% 56.43 96.48 ≥80 PCT  จักษุ

ศนูย ์ITC

2. พัฒนาระบบ

บรหิารจัดการ 

และสนับสนุน

ระบบบรกิาร

สขุภาพ

1. สนับสนุนระบบ

บรหิารจัดการทีม่ี

ประสทิธภิาพ

G4. พัฒนาระบบขอ้มลู

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เริม่ด าเนนิการ ปี 2561

เริม่ด าเนนิการ ปี 2561

G6. การบรหิารจัดการ

ระบบสาธารณูปโภค 

และเครือ่งมอืที่

เพยีงพอพรอ้มใช ้

เริม่ด าเนนิการ ปี 2560

หนา้ที ่2 จาก 3



เป้าหมาย

2556 2557 2558 2559 2560 2561

ประเด็น

ยทุธศาสตร์
กลยทุธ์ เป้าประสงค์ ตวัชีว้ดัเป้าประสงค์ ผูร้บัผดิชอบ

ขอ้มลูพืน้ฐาน (ปี พ.ศ.)

3. บรูณาการ

สรา้งเสรมิ

สขุภาพกับ

เครอืขา่ย

1. พัฒนาบรกิารสู่

ชมุชนโดยการมี

สว่นรว่มของภาคี

เครอืขา่ย

G9.เครอืขา่ยการดแูล

โรคระบาดทีป้่องกันได ้

28. อัตราป่วยดว้ยโรคไขเ้ลอืดออกลดลง ≥ 20 ของคา่มัธยฐาน 5 

ปียอ้นหลงั (Median 56-60  = 58 ราย อัตราป่วย Median=36.98)

 คูม่อืการปฏบิตังิานสาธารณสขุส านักงานสาธารณสขุจังหวดั

หนองคาย. 2559 (ตอ่แสนประชากร)

149.21 36.98 216.8 20.78 15.03 < 29.59 วสค.

29. อัตราป่วยดว้ยโรคอาหารเป็นพษิ โรคอจุจาระรว่ง ลดลง

    - อัตราป่วยดว้ยโรคอาหารเป็นพษิลดลง 50% จากปี 2557 (ตอ่

แสนประชากร)
525.82    363.67    245.82    284.00 172.76 <181.83

    - อัตราป่วยดว้ยโรคโรคอจุจาระรว่งลดลง 20% จากปี 2557  

(ตอ่แสนประชากร)
1,316.94    2,457.49    2,105.94    2,056.40 974.95 <1,965.99

30. อัตราความส าเร็จการรักษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ ≥85 วสค.

G10.เครอืขา่ยการดแูล

โรคทีไ่มต่ดิตอ่

31. รอ้ยละของผูป่้วยโรคไตเรือ้รังทีม่อีัตราลดลงของ eGFR <4 

มล./นาท/ี1.72 NA 81.24     73.72 74.90 64.19 ≥65 หน่วยไตเทยีม

32. รอ้ยละของผูป่้วยโรคกลา้มเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนั ชนดิ STEMI

 ไดรั้บยาละลายลิม่เลอืดภายใน 30 นาที
NA 47.22 35.48 76 72.34 ≥50 PCT อายรุกรรม

G11. ลดความแออัด 33.สดัสว่นผูป่้วยกลบัไปรักษาที ่รพ.สต.(DM/HT) อัตราสว่น รพท. :

รพ.สต.= (40:60)
NA NA  37:63  42 : 58 33 : 67 40:60 วสค.

34. จ านวนผลงานวจัิย /R2R /นวตักรรม (เรือ่ง) 5 7 7 31 25 ≥25 พรส.

35. รอ้ยละของการน าผลงานวจัิย/R2R /นวตักรรม ไปใชห้รอืเผยแพร่
NA NA NA 100 80 ≥80 พรส.

G13. สถาบนัรว่มสอน

และฝึกทักษะบคุลากร

สาธารณสขุ

36. จ านวนสถาบนัทีส่ง่บคุลากรมาฝึกปฏบิตังิาน ( 2 สปัดาหข์ึน้ไป)

17 17 7 11 15 ≥10 พรส.

วสค.

4. เป็นสถาบนั

รว่มผลติและ

ฝึกอบรม

1. การพัฒนา

คณุภาพและ

ประสทิธภิาพ

บคุลากร

G12. เป็นองคก์รแหง่

การเรยีนรู ้

เร ิม่ด าเนนิการ ปี 2561

หนา้ที ่3 จาก 3



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแมบทศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย  
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แผนแมบทศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงพยาบาลหนองคาย  

พ.ศ. 2559 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลหนองคาย 



คํานํา 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นับวามีความสําคัญมากในการพัฒนางานดานสารธารณสุข ทั้งใน
ดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและการฟนฟู การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
สาธารณสุข(Health Information) นั้นจะตองมีการกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบ และขอมูลที่จะ
รวบรวมตองมีคุณคาเพียงพอแกการจัดเก็บ เพ่ือใหการนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในระบบมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาลหนองคาย ไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องใหมี
ประสิทธิภาพรองรับการใหบริการผูปวยและญาติใหมีความสะดวกในการเขาถึงบริการตลอดจนสนับสนุนการ
ทํางานเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของโรงพยาบาล และไดจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ.2559 – 2563 ฉบับนี้ข้ึนเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล
หนองคาย  

   
 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนแมบทศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงพยาบาลหนองคาย 
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

 
สวนที่ 1 บททั่วไป 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย เปนหนวยงานดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โร งพ ย า บ าล  ทั้ ง  5  ด า น   1 .Hardware 2.Software 3.People 4.Network แ ล ะ  5 .Data and 
Information โดยเปนหนวยงานสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพรองรับการ
ใหบริการผูปวยและญาติใหมีความสะดวกในการเขาถึงบริการ รองรับการจัดทํารายงานตาง ๆ  ที่สะทอน
ผลงานตลอดจนปญหาของสถานการณดานสุขภาพของผูรับบริการ เพื่อใหมีการนําขอมูลที่ไดมาใชในการ
วางแผนงานการดําเนินงาน การแกปญหาตาง ๆ และเพื่อเพ่ิมชองทางการส่ือสารและการเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการเชื่อมโยงเครือขาย Network ครอบคลุมทั้งภายในองคกร(Intarnet)และภายนอกองคกร
(Internet) การใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกการใหบร ิการผูปวยและมีโปรแกรมอื่นๆที่ใชเพื่อสนับสนุน
การทํางานใหมีประส ิทธิภาพ เชน โปรแกรมบริหารความเสี่ยง(RISK),โปรแกรมการเงินการบัญชี,โปรแกรมE-
CLAIM,โปรแกรม LABLink,โปรแกรมงานประกันสังคม และการเชื่อมโยงขอมูลกับเครือขายบริการ ดวย
โปรแกรม HDC ระดับจังหวัด เขตบริการท่ี 8 รวมถึงระดับกระทรวงและ สปสช. เปนตน  

 
วิสัยทัศน 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเปนโรงพยาบาลช้ันนําระดับประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 
พันธกิจ 

วางแผนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและระบบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
พรอมออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับโรงพยาบาล ถูกตอง(accuracy) นาเชื่อถือ 
(reliability) ทันตอเหตุการณ (timeliness) ปลอดภัย (security) และ รักษาความลับ (confidentiality) อยาง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 
 
 เปาหมายหลัก 
 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผูปวยและญาติ การพัฒนาคุณภาพการ
บริการ โดยใหบริการจัดทํา จัดเก็บ ขอมูลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหได
ขอมูล ท่ี ถูกตอง(accuracy) นาเชื่อถือ (reliability) ตอบสนองความตองการของผู ใช ทันตอเหตุการณ 
(timeliness)  

2. สามารถเชื่องโยงขอมูลและสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหาร การดูแลผูปวยและการพัฒนาคุณภาพ
ขอมูล  การจัดระบบบริการเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย และ
มีการบันทึกขอมูลเวชระเบียนเพียงพอครอบคลุมสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่องการประเมินคุณภาพและ
การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย ตอบสนองความตองการของผูใช ทันตอเหตุการณ (timeliness) มีความ
ปลอดภัย (security) และ รักษาความลับ (confidentiality) 



3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
(Hospital Information Technology) ตามมาตรฐาน TMI 
 
สวนที่ 2 สถานภาพและสภาพส่ิงแวดลอม 
2.1 ขอมูลท่ัวไป 
 โรงพยาบาลหนองคาย  ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการบริการผูปวย  ใน
รูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิคส ต้ังแตป 2559 เปนตนมา และไดมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองตามความตองการผูมารับบริการ โดยใหบริการจัดทํา จัดเก็บ ขอมูล
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกหนวยงานที่ เก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง(accuracy) นาเชื่อถือ 
(reliability) ทันตอเหตุการณ (timeliness) ปลอดภัย (security) และ รักษาความลับ (confidentiality 
 ปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการวางแผนและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ
เหมาะสมและใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของโรงพยาบาล โดยเปนหนวยงานที่ดูแลและสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ท้ัง 5 ดาน  1.Hardware 2.Software 3.People 4.Network และ 
5.Data and Information ในรูปแบบของคณะกรรมการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการผูปวยและญาติใหมีความสะดวกในการ
เขาถึงบริการ รองรับการจัดทํารายงานตาง ๆ  ที่สะทอนผลงานตลอดจนปญหาของสถานการณดานสุขภาพของ
ผูรับบริการ เพื่อใหมีการนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนงานการดําเนินงาน การแกปญหาตาง ๆ และเพื่อเพ่ิม
ชองทางการสื่อสารและการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเชื่อมโยงเครือขาย Network ครอบคลุมทั้ง
ภายในองคกร(Intarnet)และภายนอกองคกร(Internet) การใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกการใหบร ิการผู
ปวยและมีโปรแกรมอื ่นๆที่ใชเพื่อสนับสนุนการทํางานใหมีประส ิทธิภาพ เชน โปรแกรมบริหารความเสี่ยง
(RISK),โปรแกรมการเงินการบัญชี,โปรแกรมE-CLAIM,โปรแกรม LABLink,โปรแกรมงานประกันสังคม และการ
เชื่อมโยงขอมูลกับเครอืขายบรกิาร ดวยโปรแกรม HDC ระดับจังหวัด เขตบริการที่ 8 รวมถึงระดับกระทรวงและ 
สปสช. เปนตน โดยดําเนินการดังนี้ 
 

1. วางแผนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกองคกรอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร ทางดาน Hardware และ Software ให ทันสมัยและ
ครอบคลุมภายในโรงพยาบาลและหนวยงานในเครือขายของโรงพยาบาล เพื่อรองรับงาน
บรกิาร วิชาการและงานบริหาร  

3. พัฒนาระบบการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ใหมีความครบถวน ถูกตอง 
เปนปจจุบัน และพิทักษสิทธิ เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 

4. พัฒนาระบบบริการเวชระเบียน เพื่อใหเกิดการสื่อสารท่ีดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ 
เกิดความตอเน่ืองในการดูแลรกัษาและประเมินคุณภาพการดูแลรักษาได 

5. วางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานคอมพิวเตอรทุกระดับของโรงพยาบาล 
6. บริการแกไขปญหาหนางาน ปรึกษาทางโทรศัพท ใหการชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ แกเจาหนาที่และบุคลากรโรงพยาบาลหนองคายและภายนอกองคกร 



7. พัฒนาและซอมบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงพยาบาล Hardware และ 
Software ให ทันสมัยและครอบคลุมภายในโรงพยาบาลและหนวยงานในเครือขายของ
โรงพยาบาล เพ่ือรองรับงานบริการ วิชาการและงานบริหาร 

 
2.2 โครงสรางองคกรและการบริหาร 

โครงสรางการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย 

 

 



2.3 อัตรากําลัง 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 คน 

ตําแหนง หนาท่ี จํานวน 
นายแพทยชํานาญการ 1 คน 
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 คน 

 
2.4 สภาพแวดลอมภายในองคกร 
 จุดแข็ง(Strengths)  

- ผูบริหารเห็นความสําคัญและความจําเปนของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การพัฒนาองคกร 

- มีผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลทําหนาที่กํากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โรงพยาบาลมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
- โรงพยาบาลมีการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนทีมนําเฉพาะดาน 
- มีคณะกรรมการทาํงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกสหสาขาวิชาชีพ 

 
จุดออน(Weaknesses) 

- การจัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมครอบคลุมและตอเนื่อง ไมตรงตาม
ยุทธศาสตร 

- ขาดแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ 

- การจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางจํากัดเพราะมีราคาคอนขางสูง 
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไมเหมาะสมเชนเพ่ือความบันเทิงและการเขาถึงเนื้อหาที่ไม

พึงประสงค 
2.5 สภาพแวดลอมภายนอก 
 โอกาส(Opportunities) 

- การนําความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานใหเหมาะสมและ
พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- มีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ไดรบัความรวมมือและสนับสนุนจากเครือขายทีมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 8 และภาคีเครือขายตางๆ  

 
ภัยคุกคาม(Threats) 

- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
กาวกระโดด 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดแรงจูงใจในการทํางานทําใหเกิดภาวะ สมองไหล 
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก 
- การกออาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนกลยุทธ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรหลักโรงพยาบาลหนองคาย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ เปาประสงค 
1.พัฒนาระบบบรกิาร
สุขภาพ 

1.การใหบริการอยางมี
คุณภาพระดับสูง 

G1.พัฒนาคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย 
G2. โรงพยาบาลหนองคายไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ 
G3. ผูรับบริการพึงพอใจ 

2.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ และสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ 

1.สนับสนุนระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

G4. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
G5. มีกลไกการตรวจสอบที่เขมแข็ง 
G6. การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและ
เครื่องมือท่ีเพียงพอพรอมใช 

2. ความผูกพันองคกร G7.ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
3. สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ 

G8. มีการจัดระบบบริการท่ีดี 

3. บูรณาการสราง
เสรมิสุขภาพกับ
เครือขาย 

1. พัฒนาบริการสูชุมชน
โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย 

G9.เครือขายการดูแลโรคระบาดท่ีปองกันได 
G10.เครือขายการดูแลโรคท่ีไมติดตอ 
G11. ลดความแออัด 

4. เปนสถาบันรวม
ผลิตและฝกอบรม 

1. การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร 

G12. เปนองคกรแหงการเรียนรู 
G13. สถาบันรวมสอนและฝกทักษะบุคลากร
สาธารณสุข 

 
เพือ่ใหบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรหลักของโรงพยาบาลหนองคายอยางเปนรูปธรรม ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มคุณภาพการรักษา เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและสราง 
          ความประทับใจใหผูรับบริการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 นําเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาระบบการเรยีกเก็บและมีขอมูลเพ่ือใหผูบริหารตัดสินใจ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการขยายโรงพยาบาลสาขา  

         และเพ่ิมคุณภาพบริการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรู  
 



2559 2560 2561 2562 2563

G1.พฒันาคุณภาพ

บริการมีประสิทธิภาพ 

และปลอดภยั

1.ระบบคลงัขอ้มูล ครอบคลุม ถกูตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา  โดยอา้งอิงจาก คู่มือการวิเคราะห์ขอ้มูล

และการจดัทาํสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559

ครบ ไม่ครบ

G2. โรงพยาบาล

หนองคายไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพ

G3.ผูรั้บบริการพงึพอใจ

G4. พฒันาระบบขอ้มูล

เทคโนโลยสีารสนเทศ

G5.มีกลไกการ
ตรวจสอบที่เขมแข็ง

G6.การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและ
เครื่องมือที่เพียงพอ
G7.ความผูกพันธของ
บุคลากรตอองคกร

G8.มีการจดัระบบ

บริการที�ดี

G9.เครือข่ายการดูแล

โรคระบาดที�ป้องกนัได้

G10.เครือข่ายการดูแล

โรคไม่ติดต่อ

G11. ลดความแออดั
6. ขอ้มูลในระบบ HDC ระดบั จงัหวดั เขต 

กระทรวง มีคุณภาพ
≥95%

G13.สถาบนัร่วมสอน

และฝึกทกัษะ

8. บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรั้บการ

อบรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ≥80% NA

1.โครงการพฒันาศูนยฝึ์กดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

 ( E – Learning )

2. โครงการพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลเพื�อการศึกษา 

 คน้ควา้ และวิจยั

3.โครงการพฒันาระบบ Infrastructure และ security

มี

IT4.นาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมา

สนบัสนุนการเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้

G12. เป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้

พฒันาสมรรถนะ

บุคลากรดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ

มีศูนยฝึ์กดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ที�มีประสิทธิภาพ

สามารถสืบคน้ขอ้มูล

เพื�อการศึกษา  คน้ควา้ 

และวิจยัไดอ้ยา่งสะดวก 

 รวดเร็ว

7. มีศูนยฝึ์กอบรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ มี

NA

IT3.พฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื�อสนบัสนุนการ

ขยายโรงพยาบาล

สาขา และเพิ�ม

คุณภาพบริการ 

พฒันาระบบ

เชื�อมโยงขอ้มูลและ

แลกเปลี�ยนขอ้มูล

ระหว่างหน่วยบริการ

มีระบบ DATA  

CENTER  ระดบั CUP  

ที�มีคุณภาพ

5. มีระบบ DataCenter ระดบั cup 

มี

1.โครงการพฒันาระบบเบิก-จ่ายยาออนไลน์คลินิก

โรคเรื�อรัง

2.โครงการพฒันาระบบ Infrastructure และ security

3. โครงการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา ( โปรแกรม 

SRRT )

99.96

NA

IT2.นาํเทคโนโลยมีา

ช่วยพฒันาระบบการ

เรียกเกบ็และมีขอ้มูล

เพื�อให้ผูบ้ริหาร

ตดัสินใจ

พฒันาระบบ

สารสนเทศสุขภาพที�

สนบัสนุนการ

ตดัสินใจผูบ้ริหาร

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ มี

ประสิทธิภาพ  

ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช้

3. ร้อยละของขอ้มูล 43 แฟ้ม ที�ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

≥95%

1.โครงการพฒันาคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียน 

2.โครงการพฒันาระบบจดัเกบ็รายได้

4. การเรียกเกบ็รายไดค้รบถว้น

100%

 เยี�ยม

ประเมิน

ครั� งที� 1-2

ผา่นเกณฑ์

 ขั�นที� 1

IT1. นาํระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมาเพิ�ม

คุณภาพการรักษา 

เพื�อความปลอดภยั

ของผูป่้วยและสร้าง

ความประทบัใจให้

ผูรั้บบริการ

พฒันาระบบ

คลงัขอ้มูลให้ถกูตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา

มีระบบคลงัขอ้มูล 

DATA  CENTER ที�มี

คุณภาพ

1.โครงการพฒันาคลงัขอ้มูล DATA  CENTER เพื�อ

สนบัสนุน ตวัชี�วดัของโรงพยาบาล

2. โครงการลดการใชย้า ( DUE  )

3. โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วย  SEPSIS

4. โครงการพฒันาการดูแลผูป่้วย  SEPSIS

5.โครงการพฒันาระบบคลงัขอ้มูลที�มีคุณภาพ

6.จดัทาํระบบสาํรองขอ้มูล

2.โรงพยาบาลหนองคายผา่นการรับรอง การ

พฒันาคุณภาพเทคโนโลยสีารสนเทศใน

โรงพยาบาล (TMI) ขั�นที�1 ปี 2560

ผา่น

ประเมิน

 ขั�นที� 1

 ปี 2560

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ  2559 - 2563 

ยุทธศาสตร์ ITC เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ รพ. กลยุทธ์ ITC เป้าประสงค์ ITC ตัวชี�วัดเป้าประสงค์ ITC ค่าเป้า แผนงาน/โครงการ
เป้าหมาย

หมายเหตุ



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : IT1.มีระบบคลังขอมูล DATA  CENTER ที่มีคณุภาพ 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1.ระบบคลังขอมูล ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โดยอางอิงจาก คูมือการวิเคราะห
ขอมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 

คํานิยาม 1.ระบบคลังขอมูล หมายถึง การวิเคราะหขอมูล(Data Analysis) ในระบบโรงพยาบาลหนองคาย
เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหาร/บริการและจัดทําสถิติของสถานพยาบาล 
โดยจําแนกตามกลุมอายุ กลุมรหัส ICD สาเหตุการปวยและการตาย เพ่ือนํามาจัดทําเปนสถิติการ
ปวยและการตายของโรงพยาบาลหนองคาย 

เกณฑเปาหมาย 
มีระบบคลังขอมูล ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา  โดยอางอิงจาก คูมือการ
วิเคราะหขอมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 

ประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลการใหบริการของโรงพยาบาลหนองคาย ตามปงบประมาณนั้นๆ  

แหลงขอมูล การประมูลขอมูลจากโปรแกรม HOSxP / การเก็บขอมูลตางภายในหนวยงาน 

รายการขอมูล 1 A = สถิติในระบบคลังขอมูลของโรงพยาบาลหนองคาย 

รายการขอมูล 2 B = สถิติพ้ืนฐานตามคูมือการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559 

สูตรการคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล 3 เดือน , 6 เดือน ,9 เดือน , 12 เดือน  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com  

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : IT4.มีศูนยฝกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลเพ่ือการศึกษา  คนควา และ

วิจัยไดอยางสะดวก  รวดเร็ว 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 8. บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คํานิยาม บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
บุคลากรในโรงพยาบาลหนองคายตองไดรับการอบรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตอง  

เกณฑเปาหมาย 
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกวา รอยละ 
80 ของบุคลากรท้ังหมด  

ประชากรกลุมเปาหมาย บุคลากรในโรงพยาบาล 

สถานท่ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินผล 
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกวา รอยละ 
80 ของบุคลากรท้ังหมด ในปงบประมาณ 2560 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com  

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : มีระบบคลังขอมูล DATA  CENTER ที่มีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
2.โรงพยาบาลหนองคายผานการรับรอง การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล (TMI) ขั้นที1่ ป 2560 

คํานิยาม การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการมาเปนเวลานานพอสมควรแลว 
และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเปนสวนหน่ึงท่ีชวยใหค ุณภาพการดู แลผูปวยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดีหากการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขาดมาตรฐานท่ีเหมาะสม ยอมเปนความ
เสี่ยงท่ีจะทําใหผูปวยไดรับอันตรายในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพของสถาบั นพั ฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตเดิมไดกลาวถึงเร่ืองมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลไวอยาง
กวางๆ แต ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซอนยิ่งข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดท้ังโอกาสใหมๆ และ
เกิดความเสี่ยงใหมๆ ดาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ดังน้ันสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจึงปรึกษาสมาคม
เวชสารสนเทศไทย(TMI) ใหชวยพัฒนามาตรฐาน-คุณภาพในดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลข้ึนเพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตอไป TMI  ไดต้ังคณะทํางานข้ึนศึกษา และ
ดําเนินการในเรื่องน้ี  ตกลงเร่ิมจากการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมรวมกัน
เปนอันดับแรก โดยกระบวนการ 
ดังน้ีคณะทํางานศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกั บมาตรฐานHospital  Accreditation  (HA)  และ 
มาตรฐานการจัดการสากลดานIT กอนการประชุ ม ไดแก 
   มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ป พ.ศ. 2549  

   SPA (Standards Practice Assessment) สถาบั นพั ฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

   มาตรฐานJCI (Joint Commission International)  

   Baldrige National Quality Program 2009 - 2010  

   มาตรฐานCoBIT (Control Objectives for Information and related Technology)  

   มาตรฐานITIL (Information Technology Infrastructure Library)  

   มาตรฐานISO/IEC 27002  

คณะทํางานเสนอใหราง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล(Hospital  Information  
Technology) เพ่ือเปนแนวทางใหโรงพยาบาลในประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของ
สถาบั นพั ฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

เกณฑเปาหมาย 
โรงพยาบาลหนองคายผานการรับรอง การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (TMI) ขั้นท่ี
1 ป 2560 

ประชากรกลุมเปาหมาย บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย 

แหลงขอมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย 

รายการขอมูล 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย 

รายการขอมูล 2 มาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ข้ันที่ 1  

สูตรการคาํนวณตวัช้ีวัด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคายผานมาตรฐาน TMI ขั้นท่ี 1 

ระยะเวลาประเมินผล ภายในปงบประมาณ 2560  

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวช้ีวัด 

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com  
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : IT3. มีระบบ DATA  CENTER  ระดับ CUP  ท่ีมีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 6. ขอมูลในระบบ HDC ระดับ จังหวัด เขต กระทรวง มีคุณภาพ 

คํานิยาม 1. ระบบ HDC หมายถึง ขอมูลผูมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย ท่ีประมวลผลออกมาใน
แตละเดือน ในรูปแบบขอมูล 43 แฟม และสงขอมูลเขาไปที่จังหวัด และมีการประมวลแบบ
อัตโนมัติสงตอไปท่ีเขตบริการฯและไปยังกระทรวง ตามลําดับ โดยแสดงรายงานผานหนาเว็บ  

http://nki.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php   
เกณฑเปาหมาย คุณภาพขอมูล 43 แฟม มากกวา 95  

ประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลผูมารับบริการรายเดือนในปงบประมาณ 

แหลงขอมูล ขอมูล 43 แฟม  

รายการขอมูล 1 A = ขอมูล 43 แฟมท่ีผานการตรวจสอบจากโปรแกรม OPPP2010 

รายการขอมูล 2 B = ขอมูล 43 แฟมทั้งหมด 

สูตรการคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน ของเดือนถัดไป  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com  

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เปาประสงค : IT2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของผูใช 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
3. รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ผานเกณฑมาตรฐาน 
        

คํานิยาม การสงขอมลูการใหบริการผูปวยนอก บริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรครายบุคคล 
(OP/PP Individual data) ของโรงพยาบาลหนองคาย ตามคูมือการดําเนินงานการจัดเก็บ/
บันทึก/จัดสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก ผูปวยใน การบรกิารสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค โครงสรางมาตรฐานขอมูล 43 แฟม  

เกณฑเปาหมาย  รอยละของขอมูล 43 แฟม ผานเกณฑมาตรฐาน มากกวา 95% 

ประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลผูมารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลการมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย 

แหลงขอมูล ขอมูล 43 แฟม ที่ไดรับการประมวลผลจากโปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลหนองคาย 
รายการขอมูล 1 A = รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ประมวลผลผานโปรแกรม OP-PP 2010 
รายการขอมูล 2 B = รอยละขอมูล 43 แฟมผานเกณฑมาตรฐาน  
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A – B ≥ 95 

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  

หนวยงานที่รบัผิดชอบ ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารสนับสนุน 

1.แนวทางการดําเนินงานระบบขอมูลการใหบริการผูปวยนอก บรกิารสรางเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรครายบุคคล (OP-PP Individual data) ป 2559  
2.คูมือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 ปงบประมาณ2559 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานตัวชี้วัด 

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวหนางานศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ    E-Mail : supakorn1982@gmail.com 

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค :  ITCG3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนปจจุบัน ตอบสนองความตองการ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 3.จํานวนการลมของระบบฐานขอมูลจากสาเหตุ Server 

คํานิยาม   ฐานขอมูล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลการมารับบริการของผูมารับบริการในโรงพยาบาล
หนองคายทั้งหมดอยางเปนระบบ ทําใหสามารถนําขอมูลตางๆมาใชรวมกันได อีกทั้งขอมูลใน
ระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกําหนดระบบความ
ปลอดภัยของขอมูลขึ้น สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถ
นํามาใชประโยชนอยางมากมาย 
การลมของระบบ หมายถึง การหยุดหรือเกิดความเสียหายของระบบฐานขอมูล จนไมสามารถ
ใชงานได โดยแยกออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ เกิดจากภัยพิบัติภายนอกและภัยพิบัติภายใน  
        ภัยพิบัติภายนอก ไดแก ภัยธรรมชาติ การโจรกรรมอุปกรณแมขาย ระบบการเชื่อมตอ
เครือขาย กระแสไฟฟาดับ/ขัดของ การโจมตีจากภายนอกเพ่ือการเขาถึงหรือควบคุมระบบรวม
ทังสรางความเสยีหายหรือทําลายระบบฐานขอมูลและโปรแกรมท่ีไมพึงประสงคตางๆ เชน ไวรัส
คอมพิวเตอร Spam Malware เปนตน 
       ภัยพิบัติภายใน  ไดแก ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหายหรือถูกทาํลาย 
ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร รวมทั้งเจาหนาที่และบุคลากรของหนวยงานขาด
ความรูความเขาใจในการใชอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร ซอฟทแวร อันทําใหระบบ
ฐานขอมูลเสียหายใชงานไมไดหรือหยุดทํางาน ตลอดจนอุปกรณตางๆมีการชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพไปตามการใชงานตามปกติหรือเร็วกวาปกติ  

เกณฑเปาหมาย จํานวนคร้ังของการลมของระบบฐานขอมลู = 0  

ประชากรกลุมเปาหมาย ระบบฐานขอมูล และ เครือขาย โรงพยาบาลหนองคาย 
แหลงขอมูล จํานวนการลมของระบบ จากศูนยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
รายการขอมูล 1 A = จํานวนการลมของระบบ 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนเดือน  
สูตรการคาํนวณตัวชี้วัด (A X B)/B   

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com 

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : IT4 มีศูนยฝกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลเพ่ือการศึกษา  คนควา และ

วิจัยไดอยางสะดวก  รวดเร็ว 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 7. มีศนูยฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 

คํานิยาม ศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หองฝกปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชสําหรับฝกปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรสามารถ
ตอบสนองตามความตองการของบุคลากรในโรงพยาบาลในการเรียนรูและใชในการสืบคนหา
ขอมูล   

เกณฑเปาหมาย รองรับการประชุม/อบรมปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 20 ชุด  

ประชากรกลุมเปาหมาย บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุข 

สถานท่ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินผล ศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมใชงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com  

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : IT3. มีระบบ DATA  CENTER  ระดับ CUP  ท่ีมีคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 5. มีระบบ Data Center ระดับ Cup 

คํานิยาม 1. Data Center ระดับ Cup หมายถึง การเช่ือมโยงขอมูลผูมารบับริการของโรงพยาบาลกับผู
มารับบริการภายใน Cup อําเภอเมือง โดยใชขอมูลในรูปแบบ 43 แฟม มาตรฐาน เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบขอมูลการใหบริการตางๆภายใน Cup  

เกณฑเปาหมาย มีระบบ Data Center ระดับ cup 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลหนองคายและสถานบริการใน Cup (21 หนวย) 

แหลงขอมูล ขอมูล 43 แฟม ของโรงพยาบาลและสถานบริการใน Cup  

รายการขอมูล 1 A = ขอมูล 43 แฟม ของแตละหนวยบริการ 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนการสงขอมูล 43 แฟม ของหนวยบริการ 

สูตรการคาํนวณตัวชี้วัด (A/B) x 100  

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน ของเดือนถัดไป  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com  

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : IT2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของผูใช 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 4. การเรียกเก็บรายไดครบถวน 

คํานิยาม การเรียกเก็บรายได หมายถึง การบันทึกขอมูล เพ่ือสงเบิกชดเชยจากกองทุนตางๆ ตามสิทธิ
การรักษาที่ใหบรกิาร ใหได ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 

เกณฑเปาหมาย รอยละของขอมูลการเรียกเก็บครบถวน 100 % 

ประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลผูมารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลการมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย 

แหลงขอมูล ขอมูล 43 แฟม  

รายการขอมูล 1 A = จํานวนของขอมูลที่เรยีกเก็บได 

รายการขอมูล 2 B = จํานวนของขอมูลทั้งหมดท่ีเรียกเก็บ 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A – B * 100  

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานตัวชี้วัด 

1. หัวหนาศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   E-Mail : supakorn1982@gmail.com 

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ตัวช้ีวัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปาประสงค : ITCG3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนปจจุบัน ตอบสนองความตองการ 

ตัวชี้วัดเปาประสงค 
4. รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ผานเกณฑมาตรฐาน 
      4.3 รอยละของการสงขอมูล 43 แฟม ทันตามเวลาที่กําหนด 

คํานิยาม การสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก บริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรครายบุคคล 
(OP/PP Individual data) ของโรงพยาบาลหนองคาย ตามคูมือการดําเนินงานการจัดเก็บ/
บันทึก/จัดสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก ผูปวยใน การบรกิารสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค โครงสรางมาตรฐานขอมูล 43 แฟม  

เกณฑเปาหมาย รอยละของการสงขอมูล 43 แฟม ทันตามเวลาท่ีกําหนด 100 % 

ประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลผูมารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย 

วิธีการจัดเก็บขอมูล บันทึกขอมูลการมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย 

แหลงขอมูล ขอมูล 43 แฟมที่สงใหสวนกลางทั้ง สปสช. สสจ. สนย. 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนขอมูล 43 แฟมที่ตองสงตอเดือน  

รายการขอมูล 2 B = จํานวนขอมูล 43 แฟมที่สงตอเดือน 

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A – B /100  

ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานตัวชี้วัด 

หัวหนาศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  E-Mail : supakorn1982@gmail.com 

หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 2.  การจัดการความเสีย่งในระบบเทคโนโลยีสารเทศของโรงพยาบาล 

2.1 มีวิธีประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร ใครเปนผูประเมิน มั่นใจไดอยางไรวาผลการประเมิน
ถูกตองและสามารถนําผลการประเมินมาใชได 

ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักที่ใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
ภารกิจหลักดานการจัดหา พัฒนา ปรับปรุง และใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนใหโรงพยาบาลหนองคายบรรลุตามเปาประสงคในทุก ๆ ดานจากภารกิจหลักดังกลาว ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดจัดทําการ
บริหารความเสี่ยงในสวนที่ เก่ียวของกับภารกิจ เพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนที่อาจจะเกิดข้ึน โดย
มีแรงจูงใจในการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี  

1.   ลดความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 
2.   สนับสนุนการตัดสินใจ ภายใตภาวะที่ไมแนนอน 
ในการจัดการ บริหารความเสี่ยงของศูนยคอมพิวเตอร ไดกําหนดเปาหมายในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงไวชัดเจน

และสามารถเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในไดอยางเปนระบบ โดยมีการจัดทํารายงาน สถิติและการประเมินคาความเสี่ยงพรอม
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหนองคาย หากดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
แลวเสร็จ จะมีสวนชวยปองกัน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะสวนที่สงผลกระทบกับเปาประสงคของหนวยงานและผล
การดําเนนิงาน 

ขอบเขตและองคประกอบในการบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขั้นตอนวิธีประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลหนองคาย มีดังน้ี 
1. เริ่มตนจากการคนหาและรวบรวมความเสี่ยง เชน จากโปรแกรมความเสี่ยง, Call Center, Service desk, รับแจงตรง, 

ขอรองเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 
2. นําขอมูลมาวิเคราะห แยกประเภทความเสี่ยง สืบสวนและวินิจฉัยอุบัติการณนั้นๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงวามีความ

เสี่ยหายขนาดไหน? ความถี่ในการเกิดเปนอยางไร? ใชเวลาในการแกไขนานขนาดไหน? มีผลกระทบกับใครบาง? มี
ความรุนแรงระดับไหน? เคยเกิดข้ึนแลวหรือมีวิธีแกไขถาวรหรือไม? 

3. วางแผนจัดการความเสี่ยง และตรวจสอบความเสี่ยงเคยเกิดหรือไม 
4. ดําเนินการจัดการความเสี่ยง เพ่ือแกไขใหสูสภาพเดิม ลงทะเบียนบัญชีความเสี่ยงและการแกไขถาวร 
5. จัดระบบปองกัน ติดตาม ไมใหเกิดความเสี่ยงซ้ําอีก 
 

การประเมินความเสี่ยง  
(Risk Assessment) 

คํานิยามความเสี่ยง  
โอกาส และผลกระทบ  

(Probability and Impacts) 

การวิเคราะหความเสี่ยง  
(Risk Analysis) 

ระดับความเสี่ยง   
(Risk Level) 

สาเหต ุ 
- ปจจยัที่ควบคุมได  

- ปจจยัที่ควบคุมไมได 

การรับรองความเสี่ยง 

การควบคุมความเสีย่ง   
(Risk Control) 

รายงานความเสี่ยง   
(Risk Report) 

แผนสํารอง  
(Emergency Plan) 

การทบทวนความเสี่ยง  
(Risk Review) 

ความถ่ีในการทบทวน  
(Review Frequency) 



ผูประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานฯ รวมกัน
วิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจริง โดยประเมินจากระดับความรุนแรง, ความถี่ในการเกิด, จํานวนผูใชที่ไดรับผลกระทบและนําผลการ
ประเมินมาวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงและติดตามการเกิดซ้ํารวมตลอดท้ังคนหาความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นภายในระบบ เพื่อ
วางแผนปองกันกอนเกิดเหตุการณจริง 

มีการสรางระบบการเฝาระวังการเกิดซ้ําและรายงานหัวหนางาน ฯ ทุกเดือนจนสามารถแกไขไดอยางถาวรจากการวิเคราะห
รายงานอุบัติการณ ทําใหมีความมั่นใจไดวาระบบควบคุมความเสี่ยง ที่ไดจากการประเมินถูกตองและสามารถนําผลการประเมินมา
ใชไดจริง 
 
การประเมินคาความเสี่ยง (risk evaluation) 

เมื่อไดความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด และการประมาณความเสี่ยงแลว จึงนํามาประเมินคาความเสีย่งโดยการเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑความเสี่ยงท่ียอมรับได 

 
แผนผังประเมินความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 

คาความเสี่ยง 
(ระดับ) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood : L 
ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 

1 2 3 4 5 

คว
าม
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 สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15 
ต่ํา 2 2 4 6 8 10 

ต่ํามาก 1 1 2 3 4 5 
         

ระดับการประเมินความเสี่ยง 
ระดับการประเมินความเสี่ยง 

ระดับคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง คําอธิบาย 
1 - 8 ต่ํา (Low) เปนระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได 

9 – 16 กลาง (Medium) เปนระดับความเสี่ยงที่องคกรพอสามารถยอมรับ แตตองมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง/ปรับปรุงความเสี่ยงในระดับที่องคกรยอมรับได 

17 - 25 สูง (High) เปนระดับท่ีองคกรไมสามารถยอมรับได/มีการปรับปรุงอยางเรงดวน 
 

มีการจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณที่ทําใหเกิดความเสี่ยง โดยคาที่มีความเสี่ยงสูงมาก ( 17- 25 )  จะถือวาเปนความ
เสี่ยงท่ีไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการใหยอมรับไดโดยทันที   
          มีการกําหนดวิธีแกไขความเสี่ยง ใหกับเหตุการณตาง ๆ และมีแผนจัดการเหตุการณไมปกติ ซึ่งกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
อยางชัดเจน ทําใหมั่นใจไดวาผลการประเมินถูกตองและสามารถนําผลการประเมินมาใชได 

 
 
2.2  แผนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร มั่นใจไดอยางไรวา กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทีไ่ดดําเนินการไปแลว 

สามารถลดความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดจริง 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการนําแผนงาน/โครงการ มาวเิคราะหรายละเอียดความเสี่ยงภายใตภารกิจรับผดิชอบ ดังน้ี 

การวิเคราะหรายละเอียดความเสีย่งภายใตภารกิจ 



รายละเอียดความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง มาตรการรองรับ ผูรับผิดชอบ 
1)  ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ  

1 .  การแพรกระจายของ 
virus , malware ตาง ๆ  

 
1. ติดตั้งไฟลวอลลปองกัน
การคุกคามจากภายนอก 
2.  อั พ เ ด ท ซ อฟ ต แ ว ร ใ ห
ทันสมัย 
3. ติดตั้งซอฟตแวรปองกันใน
คอมพิวเตอร 
4 . สํ า ร อ ง ข อ มู ล สํ า คั ญ
ภายนอกระบบ 

 

ITC  

2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณ
และอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 
1) มีการขุดถนน   
2) มีการกอสรางหรือปรับปรงุ
อาคารตางๆ 
3) เกิดอุบัติเหตุ 
4) ระบบไฟฟาไมเสถียร 
5) ไฟไหมหองเครือขายหลัก 

 
1) ตรวจสอบสายสัญญาณอยาง
สม่ําเสมอ 
2) ตรวจสอบระบบการทํางาน
ของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
3) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงใน
หองเครือขายหลัก 

 
ITC 

3) การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร 1) การใชงานคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง 
2) การใชงานระบบเครือขาย
อินเตอรเนท 
3) การใชงาน USB Drive 

1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการ
ใชงาน 
2) ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus 
3) ใหผูใชงาน scan usb drive 
ที่นํามาตอพวงทุกครั้ง 

ITC 

4) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย า ง
รวดเร็ว 
2) ลิขสิทธ์ิโปรแกรมมีราคาสูง 
3 )  ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯไม
ครอบคลุมและไมครบวงจร 

1) บริหารจัดการอุปกรณทีม่อียู
แ ล ะ ใ ห บ ริ ก า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) จัดหาอุปกรณ ไวสํารอง
บางสวน 

ITC 

 

5)  บุคลากร    
1) นโยบายจํากัดอัตรากําลัง
ข อ ง ศู น ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
2) อัตรากําลังไมเหมาะสมกับ
งาน 

 
1) แบงภาระงานใหเหมาะสม
กับจํานวนบุคลากร 

 

ITC 

6 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล
บนเครื่องแมขาย 

1 )  อุ ป ก ร ณ Datacenter, 
Storage ไ ม ทํ า ง า น  ห รื อ
เสียหายทั้งระบบ 
2) ระบบไฟฟาไมเสถียร 
3) ไฟไหมหองเครือขายหลัก 

1) ตรวจสอบและ บํารุงรักษา
อุปกรณ และทําการ Backup 
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

ITC 

 



การจัดกลุมความเสี่ยงและจัดประเภทความเสี่ยง 
 

กลุมความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง 
1)  ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ  
2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร ITC 
3) การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร  
4) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC 
5)  บุคลากร   ITC 
6 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย ITC 

 
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน 

เปาหมายหนวยงาน ความเสีย่ง สาเหต ุ
มี โครงข ายสายสัญญาณและอุปกรณ
เครือขายคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ 
ใหบริการไดตลอด 24 ช.ม. 

1)  ขั้นตอนการแกไขปญหาระบบเครือขายกรณี
ฉุกเฉินรายแรง (ITC) 

1) ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ
เ ค รื อ ข า ย แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท มี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะและมีราคาสูง 

2)  ความเสียหายของโครงขายสายสัญญาณและ
อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ENV) 

1) มีการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร
ตาง ๆ 
2) เกิดอุบัติเหตุ 
3) ไฟไหมหองเครือขายหลัก 
4) ระบบไฟฟาไมเสถียร 

3)  การรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนระบบ
เครือขาย (ITC) 

1)  อุปกรณ  Data Center, Storage 
ไมทํางานหรือเสียหายทั้งระบบ 
2) ไฟไหมหองเครือขายหลัก 
3) ระบบไฟฟาไมเสถียร   

มี Hardware/Software ดานคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพและการสื่อสาร สามารถรองรับ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัอยางตอเนื่อง 

1) ภาพลักษณในการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ (ITC) 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   
2) ลิขสิทธ์ิโปรแกรมมีราคาสูง 
3)  การ ใหบริก ารด านเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ไมครอบคลุมและไมครบ
วงจร   



การประเมินความเสี่ยง 

กลุมความเสี่ยง 
ระดับ/ผลกระทบระดับภารกิจ 

เล็กนอย (1) ปานกลาง (2) รุนแรง (3) รุนแรงมาก (4) เสียหายสูงสดุ (5) 
1)  ความปลอดภัยของขอมูล
สารสนเทศ 

เ กิดการแพรกระจายใน
ระบบภายนอกโรงพยาบาล 

เ กิ ด คุ ก ค าม น อ กร ะบบ
โรงพยาบาล อุปกรณไฟล
วอลสามารถปองกันได 

เ กิ ด คุ ก ค า ม ใ น ร ะ บ บ
โรงพยาบาล  ซอฟต แวร
ปองกันสามารถปองกันได 
 

เ กิดการคุกคาม เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร บางเครื่อง 
ไมมีการแพรกระจาย  

เ กิ ด ก า ร คุ ก ค า ม เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร บางเครื่อง มีการ
แพรกระจายในเครือขาย 

2)  ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
โครงขายสายสัญญาณและ
อุปกรณ ร ะบบ เ ครื อข า ย
คอมพิวเตอร 

สายแลนไมสามารถใชงาน
ได  ทํา ใหคอมพิวเตอร  1 
เครื่องไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายได  

Switch/Hub หนวยงาน ไม
สามารถใชงานได ทําให
คอมพิวเตอรของหนวยงาน
นั้น ๆ ไมสามารถเช่ือมตอ
เครือขายได 

Switch/Hub ประจําอาคาร 
ไมสามารถใชงานได ทําให
คอมพิวเตอรของอาคาร นั้น 
ๆ  ไ ม ส า ม า ร ถ เ ช่ื อ ม ต อ
เครือขายได 

ส า ย Fiber Optic ไ ม
สามารถใชงานได ทําให
คอมพิวเตอร ไมสามารถ
เชื่อมตอเครือขายได 

  Core Switch ไมสามารถใช
งานได ทําใหคอมพิวเตอรทั้ง
โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ม ส า ม า ร ถ
เชื่อมตอเครือขายได 

3) การทํางานของอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

Service ของ คอมพิวเตอร
คาง ทําใหการใชงานหยุด
ชั่วขณะ 

Application ของ
คอมพิวเตอรคาง ทําใหการ
ใชงานหยุดช่ัวขณะ 

OS ของคอมพิวเตอรไม
สามารถใชงานได ขอมูลไม
สูญหาย 

OS ของคอมพิวเตอรไม
สามารถใชงานได ขอมูล
สูญหายบางสวน 

OS ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ไ ม
สามารถใชงานได ขอมูลสูญ
ทั้งหมด 

4)  ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คอมพิวเตอรไมเพียงพอตอ
การใชงาน  

คอมพิ ว เตอรหน วย งาน
บริการผูปวยไมสามารถใช
งานได 

คอม พิว เตอร หน ว ย ง าน
บริการผูปวยไมสามารถใช
งานได สามารถจัดหาเครื่อง
สํารองได 

คอมพิวเตอรหนวยงาน
บริการผูปวยไมสามารถใช
งานได ไมสามารถจัดหา
เครื่องสํารองไ 

คอมพิวเตอรหนวยงานบริการ
ผูปวยไมสามารถใชงานได ไม
สามารถจัดหาเครื่องสํารอง มี
ผลกระทบตอผูปวย 
 

5)  บุคลากร   บุคลากรมีจํานวนจํากัด บุคลากรพัฒนาตนเองไมทัน
กับเทคโนโลยีใหมๆ 

การใหบริการดานตาง  ๆ ไม
ครอบคลุมเทคโนโลยีใหมๆ 

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ไ ม มี
ประสิทธิภาพ 

ไมมีอัตรากําลังทดแทน 

6  ด า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยของขอมูลบนเครื่อง
แมขาย 

Service ของเครื่องแมขาย
คาง ทําใหการใชงานหยุด
ชั่วขณะ สามารถ Restart 
Service กลับมาใชงานได 

Application ของ  Server 
บางเครื่องคาง ทําใหการ
บ ริ ก า ร ห ยุ ด ชั่ ว ข ณ ะ 
สามารถ Restart กลับมาใช
งานได 

Application ข อ ง  Server 
ไมสามารถใชงานได ทําให
การบริการหยุดชั่ วขณะ 
ส า ม า ร ถ  Re- Install / 
Update กลับมาใชงานได 

Server ไมสามารถใชงาน
ได ทําใหการบริการหยุด
ชั่วขณะ สามารถ ขอมูล
เสียหาย สามารถกูคืนได 

Server ไมสามารถใชงานได 
ทําใหการบริการหยุดชั่วขณะ 
สามารถ ขอมูลเสียหาย ไม
สามารถกูคืนได 

 



คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง 
หนวยงานเจาของความเสี่ยง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย 

ปจจัยเสี่ยง 
ประเภ
ทความ
เสี่ยง 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมิน 
คาความเสี่ยง

กอนม ี
กิจกรรม
ควบคุม 

(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
(4) 

ผลตาง 
(5)=R2-

(4) 

วิธีการ
จัดการ 

ความเสีย่ง 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

L I R1=L
xI 

L I R2=L
xI 

1.  ความปลอดภัยของขอมลูสารสนเทศ 
1.1 การคุกคามระบบ
จากภายนอก 

ITC 1) การแพรกระจายของ 
virus , malware ตาง ๆ 

4 4 16 1. ติดตั้งไฟลวอลลปองกัน
การคุกคามจากภายนอก 
2. อัพเดทซอฟตแวรให
ทันสมัย 
3.  ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต แ ว ร
ปองกันในคอมพิวเตอร 
4 . สํ า รองข อมู ล สํ าคัญ
ภายนอกระบบ 

2 3 6 1 5 การ
ปองกัน

ความเสีย่ง 
 

แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการเขาถึง
ข อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  

2.  ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2.1 ความเสียหายของ
โครงขายสายสัญญาณ
และอุปกรณระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

ITC 1) มีการขุดถนน   
2 )  มี ก า ร ก อ ส ร า ง ห รื อ
ปรับปรุงอาคารตางๆ 
3) เกิดอุบัติเหต ุ
4) ระบบไฟฟาไมเสถียร 
5) ไฟไหมหองเครือขาย
หลัก 

2 5 10 1) ตรวจสอบสายสัญญาณ
อยางสม่ําเสมอ 
2) ตรวจสอบระบบการ
ทํางานของอุปกรณอยาง
สม่ําเสมอ 
3) ติดตั้งอุปกรณดบัเพลิงใน
หองเครือขายหลัก 

2 4 8 2 6 การ
ปองกัน

ความเสีย่ง 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพระบบหอง 
Data Center /DR Site 



ปจจัยเสี่ยง 
ประเภ
ทความ
เสี่ยง 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมิน 
คาความเสี่ยง

กอนม ี
กิจกรรม
ควบคุม 

(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
(4) 

ผลตาง 
(5)=R2-

(4) 

วิธีการ
จัดการ 

ความเสีย่ง 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

L I R1=L
xI 

L I R2=L
xI 

3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3.1 คอมพิวเตอรและ
อุปกรณืตอพวงไม
สามารถใชงานรองรับ
บริการผูปวยได   

ITC 1) การใชงานคอมพิวเตอร
อยางตอเน่ือง 
2 )  ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ
เครือขายอินเตอรเนท 
3) การใชงาน USB Drive 

3 4 12 1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไมมี
การใชงาน 
2) ติดตั้ งโปรแกรม Anti 
Virus 
3) ใหผู ใช งาน scan usb 
drive ที่นํ ามาตอพ วงทุก
ครั้ง 

1 3 3 1 2 การ
ปองกัน

ความเสีย่ง 

แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการเขาถึง
ขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
4.1 อุปกรณระบบ
คอมพิวเตอร 
อุปกรณตอพวงและ
ลิขสิทธิ์โปรแกรมไม
ทันสมัยและไมเปน
ปจจุบัน   

ITC 1) เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 
2) ลิขสิทธิ์โปรแกรมมีราคา
สูง 
3 )  ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศฯไม
ครอบคลุมและไมครบวงจร 

1 3 5 1) บริหารจัดการอุปกรณที่
มีอยูและใหบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2) จัดหาอุปกรณไวสํารอง
บางสวน 

1 2 2 1 1 การ
ยอมรับ

ความเสีย่ง 

แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการเขาถึง
ขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 



ปจจัยเสี่ยง 
ประเภ
ทความ
เสี่ยง 

สาเหตุความเสี่ยง 

การประเมิน 
คาความเสี่ยง

กอนม ี
กิจกรรม
ควบคุม 

(1) 

กิจกรรม 
ควบคุม 

(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่เหลืออยู 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับได 
(4) 

ผลตาง 
(5)=R2-

(4) 

วิธีการ
จัดการ 

ความเสีย่ง 

ผลการติดตาม/
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

L I R1=L
xI 

L I R2=L
xI 

5. ดานบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศ      
5.1 ขาดอัตรากําลัง
เฉพาะทางดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร   

ITC 1) นโยบายจํากัดอัตรากําลงั
ข อ ง ศู น ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
2) อัตรากําลังไมเหมาะสม
กับงาน 

2 2 4 1 )  แ บ ง ภ า ร ะ ง า น ใ ห
เ ห ม า ะ ส ม กั บ จํ า น วน
บุคลากร 

2 1 1 1 0 การ
ยอมรับ

ความเสีย่ง 

โครงการพัฒนาศักนภาพ
เจาหนาที่ไอท ี

6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย 
6.1   การสูญหายของ
ขอมูลท่ีจัดเก็บไวใน
อุปกรณจดัเก็บขอมูล
สวนกลาง 

ITC 1 )  อุ ป ก รณ Datacenter, 
Storage ไม ทํ า งาน  ห รือ
เสียหายทั้งระบบ 
2) ระบบไฟฟาไมเสถียร 
3) ไฟไหมหองเครือขาย
หลัก 

2 5 10 1 )  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ 
บํารุงรักษาอุปกรณ และทํา
การ Backup ขอมูลอยาง
สม่ําเสมอ 

2 4 8 2 6 การ
ปองกัน

ความเสีย่ง 

โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพระบบหอง 
Data Center /DR Site 

 

   

 

 

 

 



การจัดการลําดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ   
แผนผังประเมินความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง 

คาความเสี่ยง 
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood : L ) 

ต่ํามาก ต่ํา ปานกลาง สูง สูงมาก 
1 2 3 4 5 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

 
ผล

กร
ะท

บ 
 

( I
m

pa
ct

 : 
I )

 สูงมาก 5 5 10 15 20 25 
สูง 4 4 8 12 16 20 

ปานกลาง 3 3 6  9 12 15 
ต่ํา 2 2  4 6 8 10 

ต่ํามาก 1 1 2 3 4 5 

 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได  มดัีงนี้ 

  (1) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 

  (2) การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของบุคลากร 

  (3) ดานการใหบริการดานเทคโนโลยสีารสนเทศฯ     

  (4) ระดับความเสีย่งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ      

    

2.3  มีกลไกเฝาระวังความเสีย่งเรือ่งใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางไร  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานใดท่ีเพิ่มความเสีย่งตอการ
ละเมิดความเปนสวนตัวหรือความลับผูปวยหรือไม  ปองกันหรือแกไขอยางไร 

 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกเฝาระวังความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในอนาคตโดยใชระบบเฝาระวังการ

รายงานความเสี่ยง  และทบทวนรายงานเปนรายสัปดาห โดยหากพบความเสี่ยงเรื่องใหม ใหนําไปเพ่ิม ระบุเหตุการณความเสี่ยง ซึ่งเปนการ
ระบุความเสี่ยงที่ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการดําเนินงานของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขาสูการประเมินความเสี่ยงตอไป 

 
ทั้งน้ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการออกมาตรการเชิงปองกันและไดจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ  
1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และจัดประชุมชี้แจงบุคลากรทางการแพทย  ในวันที่  29 พฤษภาคม  2560    เรื่อง  เก่ียวกับ  พ.ร.บ.การกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอรฉบับป 2560  นโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ เก่ียวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการรักษาความลับผูปวย ผลการ
ประเมินหลังการประชุมชี้แจงมีความรูเพ่ิมขึ้น  

 
 

2.4  มีกระบวนการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร  มี
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือไมอยางไร 
          ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลว โดย การนําผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมความเสี่ยง ที่ดําเนินการการแผนโครงการท่ียังไมถึงเปาความสําเร็จ  

ซึ่งมีการนําขอมลูจัดเก็บทีเ่กี่ยวกับความเสีย่งจากหลายแหลงเชน  โปรแกรมรายงานความเสีย่ง, โปรแกรม ITC Service,  การลงหนางาน, 

หรือการพบเจอความเสี่ยงจากภายนอก  และเก็บขอมลูสรุปเปนรายเดือน เพ่ือเขาสูการประเมินความเสี่ยงตอไป 



รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมความเสีย่ง 

หนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปจจัยเสี่ยง ประเภ

ทความ
เสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
ความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับ
ได 
 

สถานะ
ดําเนินก

าร 

% 
ความ 
สําเรจ็ 

การติดตาม/โครงการ 
แผนงาน 

โอกาส 
(1) 

ผล 
กระ
ทบ 
(2) 

คะแนน 
(3) = 
1x2 

  

1.  ความปลอดภัยของขอมลูสารสนเทศ 
1.1 การคุกคามระบบ
จากภายนอก 

ITC 1.  ติดตั้ ง ไฟลวอลล
ปอ งกั นการคุกคาม
จากภายนอก 
2. อัพเดทซอฟตแวร
ใหทันสมัย 
3.  ติดตั้ งซอฟตแวร
ป อ ง กั น ใ น
คอมพิวเตอร 
4.สํารองขอมูลสําคัญ
ภายนอกระบบ 

2 3 6 1   80% แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการเขาถึง
ข อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  

2.  ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
2.1 ความเสียหายของ
โครงขายสายสญัญาณ
และอุปกรณระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

ITC 1 )  ต ร ว จ ส อ บ
ส ายสั ญญาณอย า ง
สม่ําเสมอ 
2) ตรวจสอบระบบการ
ทํ างานของอุปกรณ
อยางสม่ําเสมอ 
3 )  ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ
ดั บ เ พ ลิ ง ใ น ห อ ง
เครือขายหลัก 
 

2 4 8 2   80% โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบหอง 
Data Center /DR Site 
 

3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร 
3.1 คอมพิวเตอรและ
อุปกรณืตอพวงไม
สามารถใชงานรองรับ
บริการผูปวยได   

ITC 1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อ
ไมมีการใชงาน 
2) ติดตั้งโปรแกรม Anti 
Virus 
3) ใหผูใชงาน scan usb 
drive ท่ีนํ ามาตอพ วง
ทุกครั้ง 
 

1 3 3 1   80% โครงการจดัหาครุภณัฑ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 



ปจจัยเสี่ยง ประเภ
ทความ
เสี่ยง 

กิจกรรมควบคุม 
ความเสีย่ง 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ที่ยอมรับ
ได 
 

สถานะ
ดําเนินก

าร 

% 
ความ 
สําเรจ็ 

การติดตาม/โครงการ 
แผนงาน 

โอกาส 
(1) 

ผล 
กระ
ทบ 
(2) 

คะแนน 
(3) = 
1x2 

  

4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
4.1 อุปกรณระบบ
คอมพิวเตอรอุปกรณตอ
พวงและลิขสิทธ์ิ
โปรแกรมไมทันสมัยและ
ไมเปนปจจุบัน   

ITC 1 )  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อุ ปกรณ ที่ มี อ ยู และ
ใ ห บ ริ ก า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
2) จั ดหาอุปกรณ ไว
สํารองบางสวน 
 

1 2 2 1   80% แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยในการเขาถึง
ข อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

5. ดานบุคลากร      
5.1 ขาดอัตรากําลัง
เฉพาะทางดานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร   

ITC 1) แบงภาระงานให
เหมาะสมกับจํานวน
บุคลากร 

2 1 1 1   80% โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก
นภาพเจาหนาที่ไอที 

6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย    
6.1   การสูญหายของ
ขอมูลที่จัดเก็บไวใน
อุปกรณจัดเก็บขอมูล
สวนกลาง 

ITC 1 )  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
บํารุงรักษาอุปกรณและ
ทําการ Backup ขอมูล
อยางสม่ําเสมอ 

2 4 8 2   80% โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบหอง 
Data Center /DR Site 

 

 

 

 

 
  



แบบปจจัยความเสี่ยงที่ตองนาํไปดาํเนินการตอไปในปถัดไป 

หนวยงาน  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมควบคุม 

ความเสีย่ง 
 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

การติดตาม/โครงการ 
แผนงาน 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
ที่

ยอมรับ
ได 
 

สถานะ
ดําเนินก

าร 

แนวทาง/ ดําเนินงานในปถัดไป 

โอก
าส 
(1) 

ผลกระ
ทบ 
(2) 

คะแน
น 

(3)=1
x2 

  

1. ความปลอดภยัของขอมูลสารสนเทศ 
1 .  ติ ด ตั้ ง ไ ฟล ว อล ล
ปองกันการคุกคามจาก
ภายนอก 
2. อัพเดทซอฟตแวรให
ทันสมัย 
3.  ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต แ ว ร
ปองกันในคอมพิวเตอร 
4.สํารองขอมูลสําคัญ
ภายนอกระบบ 

ITC แ ผ น พัฒ น า ร ะ บบ
ความปลอดภัยในการ
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  

2 3 6 1   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โรงพยาบาล
หนองคาย 

ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ 

2.  ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
1) ตรวจสอบสายสญัญาณ
อยางสม่ําเสมอ 
2) ตรวจสอบระบบการ
ทํางานของอุปกรณอยาง
สม่ําเสมอ 
3) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
ในหองเครือขายหลัก 

ITC โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพระบบ
ห อ ง  Data Center 
/DR Site 

2 4 8 2   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โรงพยาบาล
หนองคาย 

ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ 

3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร 
1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไม
มีการใชงาน 
2) ติดตั้งโปรแกรม Anti 
Virus 
3) ใหผูใชงาน scan usb 
drive ท่ีนํามาตอพวงทุก
ครั้ง 
 

ITC โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง 

1 3 3 1   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โรงพยาบาล
หนองคาย 

ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ 

4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 1) บรหิารจัดการอุปกรณ
ที่มีอยูและใหบริการอยาง
มีประสิทธิภาพ 

ITC แ ผ น พัฒ น า ร ะ บบ
ความปลอดภัยในการ
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 2 1   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โรงพยาบาล
หนองคาย 

ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 



กิจกรรมควบคุม 
ความเสีย่ง 

 

ประเภท
ความ
เสี่ยง 

การติดตาม/โครงการ 
แผนงาน 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 
ที่

ยอมรับ
ได 
 

สถานะ
ดําเนินก

าร 

แนวทาง/ ดําเนินงานในปถัดไป 

โอก
าส 
(1) 

ผลกระ
ทบ 
(2) 

คะแน
น 

(3)=1
x2 

  

5. ดานบุคลากร      
1) แบงภาระงานให
เหมาะสมกับจํานวน
บุคลากร 

 ITC โครงการพัฒนาศัก
นภาพเจาหนาที่ไอที 

2 1 1 1   ดําเนินการตามแผนปฏิบตักิาร
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โรงพยาบาล
หนองคาย 

ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
 
 

6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย 
1) ตรวจสอบและ
บํารุงรกัษาอปุกรณและ
ทําการ Backup ขอมลู
อยางสม่าํเสมอ 

ITC โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพระบบ
ห อ ง  Data Center 
/DR Site 

2 4 8 2   ดําเนินการตามแผนปฏิบตักิาร
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โรงพยาบาล
หนองคาย 

ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓ 

 











แบบสอบถาม 

คําชี้แจง  

- แบบสอบถามชุดนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสอบถามความตองการผูใชระบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในการหา

ขอตกลงระยะเวลาการใหบริการ(SLA)ที่เหมาะสมปงบประมาณ 2560ซึ่งจะนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรงุการบริการให

มีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของผูใช  และนําไปประกอบการประกันคุณภาพการประเมินผลการปฏิบัติท่ีรพ.ฯทํา

ความตกลงรวมกันพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) 

- SLA (Service Level Agreement) หมายถึง ขอตกลงเพ่ือการรับประกันการบริการระหวางผูใหบริการกับ

ผูรับบริการ เพ่ือเพิ่มความม่ันใจแกผูรับบริการวาเจาหนาที่จะสามารถใหบริการไดตามระยะเวลาแตละกระบวนงาน

ท่ีกําหนดไว  ไมถือเปนขอผูกพัน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

- ระยะเวลาตาม SLAหมายถึง ระยะเวลาการใหบริการ กรณพ้ืีนฐานปกติของปญหาในแตละดานเทคนิค   

- กรุณากรอกแบบสอบถามตามความตองการจริง /  ลงในชอง    หากคิดวาระยะเวลาในการประกันไมเหมาะสม สามารถ

ระบุเวลาที่ตองการไดในชองความตองการSLA 

คําถาม- SLA (Service Level Agreement)มีจํานวน 11 ขอ และความตองการการรับบริการเพิ่ม 2 จํานวนขอ 

การบริการ การรับประกันเวลาการบริการ
(SLA) 

ความเห็นผูใช ความตองการSLA 

 
1.การซอมแซม/ทดแทน คอมพิวเตอร 
และอุปกรณตอพวง 

 
1.1 Font Office ภายใน 15 นาที 
1.2 Back Office ภายใน 15 นาที 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
1.1….............................. 
1.2….............................. 

 
2. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ( ลง Windows ) 

 
2.1 Font Office  ภายใน 2 ชั่วโมง 
2.2 Back Office ภายใน 6 ชั่วโมง 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
2.1…....................…….. 
2.2…............................ 

 
3. การติดตั้งโปรแกรมใชงานทั่วไป 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
3…............................. 

 
4. การเปลี่ยนหมึก Printer 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 10 นาที 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
4….............................. 

 
5. การกูคืนระบบเครือขาย 
Network Systems 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 30 นาที 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
5…............................. 

 
6. การกูคืนระบบแมขาย 
Server Systems 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 30 นาที 
 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
6…............................. 

 
7. การติดตั้ง/ยายจุดบริการเคร่ือง
คอมพิวเตอร 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 6 ชั่วโมง 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
7…............................. 

    



การบริการ การรับประกันเวลาการบริการ
(SLA) 

ความเห็นผูใช ความตองการSLA 

8. การขอUserName/Password.  
ใชระบบอินเตอรเน็ตภายใน รพ.ฯ 

ระยะเวลา 
ภายใน 5 นาที 

      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

8….............................. 

 
9. การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
ลงในเว็บไซตของรพ.ฯ 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 30 นาที 

 
      ตองการ SLA 
     ไมตองการ SLA 

 
9…............................. 

 
10. การกูคืนระบบอินเตอรเน็ต 
 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 1 ชั่วโมง 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
10…............................ 

 
11. การพัฒนาโปรแกรม / ผูใชงานไม
เกิน 50 คน 

 
ระยะเวลา 

ภายใน 2 เดือน 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
11…............................. 

 
12. ........................................... 
.................................................. 

 
ระยะเวลา 

ภายใน .................................... 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 
 

 
12…................................
.... 

 
13. ........................................... 
.................................................. 

 
ระยะเวลา 

ภายใน .................................... 

 
      ตองการ SLA 
      ไมตองการ SLA 

 
13…................................
.... 

 

....................................................ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืไว ณ โอกาสนี้…………………………………………………… 



7.  การจัดการทรัพยากรและศกัยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการจัดทําแผนเพิ่มศักยภาพ ดาน Hardware, Software, Network, People ware หรือไม 
อยางไร? 

ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไดจัดทําการบริหารจัดการการทรัพยากรและวางแผนขีด
ความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การกําหนดวัตถุประสงค (Objective) 

 เพื่อเฝาระวังและวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีทรัพยากร

เพียงพอในการรองรับการทํางานและการใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

 ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ

ใชงาน 

การกําหนดขอบเขต (Scope) 

 กําหนดคาระดับของประสิทธิภาพใหกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณตางๆที่

เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนมาตรฐานสําหรับทําการตรวจสอบ 

 เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร ตองจัดทําทะเบียนประวัติ รวมทั้งทําการตรวจสอบอุปกรณ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดภายในระบบ วาสามารถใชงานไดอยางปกติหรือไม 

 กําหนดใหมีการบันทึกขอมูลการใชงานทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันเพ่ือ

ติดตามการทํางานและกําหนดการ แจงเตือนใหผูที่เก่ียวของทราบ หากมีความผิดปกติเกิด

ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การนําขอมูลสถิติมาใชในการประเมิน เพ่ือวางแผนปรับปรุงขีดความสามารถของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จัดทําแผน เพ่ือขยายขีดความสามารถใหรองรับความตองการภายในองคกรเปนประจํา ทุกป 

เพื่อใหม่ันใจวามีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการใหบริการ  

 

การกําหนดตัวช้ีวัดการทํางาน (Key Performance Indicator) 

 ลดการ Downtime ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเกิน 3 ชั่วโมงตอป อันเนื่องมาจาก

ทรัพยากรไมเพียงพอ (CPU ,Hard disk ,Memory) 

 

การกําหนดผูรับผิดชอบกระบวนการ (Process Ownership) 

 หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ 

 เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



การกําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ (Role and Responsibility) 

หัวหนาศูนย
คอมพิวเตอร-สารสนเทศ 
 

- กําหนดระบบงานสําคัญที่ตองมีการติดตาม ตรวจสอบและบันทึกประสิทธิภาพ 
- วางแผนเพื่อกําหนดแนวทางในการประเมินขีดความสามารถของเคร่ือง

คอมพิวเตอรแมขาย และวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ควบคุมการทํางานของระบบใหเปนไปตามวัตถุประสงค และตัวชี้วัดการ

ทํางาน 
- พิจารณาการสั่งซื้ออุปกรณตาง ๆ ดาน IT ท่ีนํามาใชในองคกร 

 
เจาหนาท่ีศูนย
คอมพิวเตอร-สารสนเทศ 
 

- ติดตาม และตรวจสอบการทํางานของระบบตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
งานสารสนเทศ 

- บันทึกขอมูลการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย ใหเปนประจําวัน เพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานและตรวจสอบดูความผิดปกติของระบบ  ไมใหเกินคา
ประสิทธิภาพที่กําหนดไว 

- สรุปขอมูลเปนสถิติ รวมท้ังรายงานการทํางานของระบบใหหัวหนาศูนย
คอมพิวเตอร-สารสนเทศทราบ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของระบบงาน
สําคัญ 

- นําเสนอแผนการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ ใหกับหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร -
สารสนเทศพิจารณา  เพื่อทําการปรับปรุงอุปกรณ ภายในระบบ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม (Process Activity) 

การหาและการติดตามการใชทรัพยากร 

เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ 
 

 
 

 

การหาและการติดตามการใชบริการ 

เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนเพื่อปรับปรุงทรัพยากรระบบ 

เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ 
 

 
 

 

การวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรใหม 

เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ 
 

 
 

 

 

 

 



การกําหนดนโยบาย (Policy) 

 วางแผนประเมินความตองการการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่จําเปนหรือสําคัญ

เพื่อรองรับการใชงานของระบบงานในปจจุบันและอนาคต ที่เกิดข้ึนตามแผนงานขององคกร 

 ติดตาม เฝาระวัง และตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

สําคัญ ใหทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 วางแผนทําทะเบียนประวัติอุปกรณ  และวางแผนทําการจัดซื้ออุปกรณมาทดแทนเมื่อ

อุปกรณเกิดความเสียหาย   

 

สวนที่ 1 ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไดสํารวจและจัดทําบัญชีทรัพยากร  ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมดของโรงพยาบาล และติดตาม  เฝาระวัง  ไมใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากร   หรือทรัพยากร
เสื่อมและลดคุณภาพโดยไมรูตัว  ทาํใหสามารถตรวจสอบไดวาสวนใดขาด  หรือสวนใดลาสมัย   ตองแกไขใหมี
คุณภาพดีขึ้นเพื่อใหสามารถจัดทําแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ิมหรือทดแทนจะทําแผนจัดซื้อเปน
ประจําทกุเดือนสวนการจัดทําแผนงานหรือโครงการประจําป ไดดําเนินการจัดทําทุกป สวนใหญจะเปนรายการ
ที่มีคาใชจายสูง เชน ซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองแมขาย จะทําแผนเงินบํารงุประจําปในปถัดไป 

สวนที่ 2 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําแผนฝกอบรมประจําปบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยตั้งงบประมาณปละ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับผูใชงานท่ัวไป ไดจัดทําแผนฝกอบรมประจําป เพื่อพัฒนาความรูเก่ียวกับดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หอง E-Learning อยางสม่ําเสมอ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคประกอบแผนผังระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

 

 

 



ทะเบียนเคร่ืองมือและอปุกรณ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผล 

ประจําแผนก      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  หอง    Data Center      อาคาร เฉลิมพระเกียรติ  OPD   .  
ลําดับ วัน เดือน ป รหัสครุภัณฑ ย่ีหอ คุณลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ราคาตอหนวย วิธีการไดมา 

1 27 ธันวาคม 2554 7440-001-0004-105 IBM X3650 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB หจก. ด-ีพลัส  เทคโนโลยี 99,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

2 26 สิงหาคม 2556 7440-001-0004-108 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 97,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

3 26 สิงหาคม 2556 7440-001-0004-109 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 172,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

4 26 สิงหาคม 2556 7440-001-0004-128 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 172,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

5 26 สิงหาคม 2556 7440-001-0004-129 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 172,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

6 26 สิงหาคม 2556 7440-001-0004-130 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 172,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

 

 



ทะเบียนเคร่ืองมือและอปุกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายประมวลผล 

ประจําแผนก      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง    Data Center      อาคาร  หลวงปูขาว 
ลําดับ วัน เดือน ป รหัสครุภัณฑ ย่ีหอ คุณลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ราคาตอหนวย วิธีการไดมา 

7 26 สิงหาคม 2556 7440-001-0004-131 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 172,500.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

8 14 ตุลาคม 2557 7440-001-0004-123 Cisco UCS C220 M3 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB หจก. ด-ีพลัส  เทคโนโลยี 98,000.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

 

 

ทะเบียนเคร่ืองมือและอปุกรณ เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผล 

ประจําแผนก      ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง    Data Center      อาคาร  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน   .  
ลําดับ วัน เดือน ป รหัสครุภัณฑ ย่ีหอ คุณลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ราคาตอหนวย วิธีการไดมา 

1 17 สิงหาคม 2558 7440-001-0004-135 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 197,205.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

2 17 สิงหาคม 2558 7440-001-0004-136 IBM X3640 M4 CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด 197,205.00 ตกลงราคา 

        RAM DDR3 1600MHz. 8GB       

        2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted       

        รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือระบบและระดับประสิทธิภาพ 

 

Server Service 

Server 
อัตราการใชทรัพยากรตองไมเกิน 

CPU Utilization Memory Utilization Disk Utilization 
HOSxP Replication Server 80% 80% 65% 
HOSxP Master-1 Server 80% 80% 65% 
HOSxP Backup Server 80% 80% 65% 
Web Application-1 Server 80% 80% 65% 
LIS Server 80% 80% 65% 
Service Desk Center Server 80% 80% 65% 
HOSxP Scan OPD Server 80% 80% 65% 
Authencation Internet Server 80% 80% 65% 
Gateway Center Server 80% 80% 65% 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 
 

  



แผนการเฝาระวัง ตรวจสอบและติดตามการใชทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ลําดับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทของขอมูลท่ีใชใน

การเฝาระวังและตรวจสอบ 
กําหนดการ 

การตรวจสอบ 
ผูรับผิดชอบในการ 

ตรวจสอบ 

2 
HOSxP Replication Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

3 
HOSxP Master-1 Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

4 
HOSxP Backup Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

5 
Web Application-1 Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

6 
LIS Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

7 
Service Desk Center Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

8 
HOSxP Scan OPD Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

9 
Authencation Internet Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

10 
Gateway Center Server ซีพียู 

หนวยความจํา 
ฮารดดสิก 

 รายวัน     
 รายสัปดาห  
 รายเดือน 

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาระดับประสิทธิภาพท่ียอมรับไดและระดับความสําคัญของแตละระบบ 

 

ชื่อของระบบ ประเภทของทรัพยากร 

คาระดับประสิทธิภาพที่ยอมรับได 
(Threshold) 

ระดับความสําคัญ 
ของระบบงาน 

ชวงที่การใชงาน 
ปกติ 

(Normal time) 

ชวงที่การใชงาน 
สูง 

(Peak time) 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ประมวลผล 

CPU Utilization 60% 85% 
สูงมาก Memory Utilization 60% 85% 

Hard disk Utilization 60% 85% 
 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นวก : แบบฟอรมบันทึกขอมูลการใชทรัพยากรของระบบ IT 

 

แบบฟอรมบันทกึขอมูลการใชทรัพยากรของระบบ IT 
ผูรับผิดชอบ นายพชร เพ็ชรย้ิม ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
ประจําเดือน พฤศภาคม ป 2560 
ประเภทอุปกรณ เคร่ืองแมขายคอมพิวเตอร 
 

 
 

ลงชื่อ ............................................................ 

  



 

การวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

รายชื่ออุปกรณที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกณฑ 85% 
1. HOSxP-Report เพ่ิมหนวยความจํา (RAM) เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายประมวลผล  

 

 

 

 

 



การวางแผนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
Server / System : HOSxP-MASTER  

การใชงานทรัพยากร อัตราการใชงานที่ตั้งไว  อัตราการใชงานจริง หมายเหตุ 
CPU Utilization 80% 64 % Avg 90+% 08:30=16:30 

peaktime 
Memory Utilization 80% 80 %  
Disk Utilization 60% 50 %  
รายชื่ออุปกรณที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

1   เพ่ิมหนวยประมวลผลหลัก (CPU) 
2 เพ่ิมหนวยความจํา (RAM)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการใหบริการ 

 

ลําดับ 
บริการ ระบบงานที่ตองการปรับปรุง 

ขนาด /
ความจุ 

จํานวน 
ผูรับผดิชอบ ผูอนุมัติ 

1 เพิ่มหนวยความจํา (RAM) 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

HOSxP-MASTER 
  

  

2 หนวยประมวลผล HOSxP-MASTER     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................................ 

 



ระบบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์

Coding & Design
นายปรีชา พันนารัตน์



บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อองค์กร จึงได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เข้ามาภายในโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ลดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากวิธีการเดิมๆ เช่นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็น
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับองค์กรในการท างานในยุคปัจจุบัน

ดังนั้นจึงมีการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลบ ารุงรักษา 
การด าเนินการจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ที่ครบอายุการใช้งาน ซึ่งแต่ล่ะหน่วยงานจะมีจ านวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ยากต่อการใช้งานควบคุมดูแล หากไม่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานภายในโรงพยาบาล และภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
อย่างมีระบบ เพื่อความสะดวกในการค้นหา แก้ไข และท าประวัติการซ่อมบ ารุงรักษา หรือการขอครุภัณฑ์ใหม่
กรณีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจน การวางแผนการใช้งานทรัพย์กรคอมพิวเตอร์ 
อย่างคุ้มค่า

ปัญหาและความส าคัญ
จากการศึกษาพบว่าปัญหาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีการจัดเก็บประวัติครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ท าให้ไม่มีข้อมูลเพื่อน าไปบริหารจัดการ เรื่องการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  หรือ
ทดแทน เพราะไม่ทราบว่า แต่ล่ะหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานจ านวนเท่าใด ครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ที่
ครบอายุการใช้งานเท่าใด  เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ 

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวขั้นต้น เพ่ือให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการท างาน ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงพยาบาล และข้ันตอนการท างานลดลงจากเดิม ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดท่ีจะออกแบบและพัฒนาโปนแกรม
ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาตามท่ีกล่าวมาช้างต้น

เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา
ระบบใหม่ท่ี พัตนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) เพื่อความสะดวกในการเข้า

ใช้งานระบบ โดยการพัฒนาได้ใช้เทคโนโลยีดังนี้
1. Software type : Web based application
2. Software Program : Speccy , Chrome Browser , Microsoft Visio
3. Language : PHP , HTML , Java Script 
4. Data base : My SQL

ที่ปรึกษา
นาย ประวีร์ ธีราไชยนันท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นาย พชร เพ็ชรยิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส. อาทิตยา พลราษฎร์ล้ า นักวิชาการคอมพิวเตอร์



แผนผังโรงพยาบาลหนองคาย

แผนผังแสดงต าแหน่งจุดที่ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์



โปรแกรมเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
URL: http://www2.nkh.go.th/pcrecord/

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมทีใ่ช้ในการเช็คสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์
URL: http://www2.nkh.go.th/pcrecord/program/spsetup132.exe

1

ขั้นตอนการใช้งาน



คลิกขวาที่โปรแกรม Speccy
2.เลือกที่ Select All
3.เลือกที่ Copy to Clipboard

4.จากนั้นน ามาวางที่ช่องรายละเอียด
5.กดปุ่ม Checking เพ่ือตรวจสอบข้อมูล

2
3

4

5



5

6

7

8

9
10

11

5.เลือกหน่อยงานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
6.เลือกล าดับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตัง้ตามหนว่ยงาน
7.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
8.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์
9.ใสห่มายเลขครุภัณฑ์เครื่องส ารองไฟ
10.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
11.กดปุ่ม lnsert Database เพ่ือน าข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล My SQL



จะได้ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
URL: http://www2.nkh.go.th/pcrecord/list.php

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ My SQL



แผนผังจุดติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์เราสามารถ กดที่รูปเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ในแผนผังได้ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา



1

2

3
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3
4
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6
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หลังจากท่ีได้พัฒนาระบบใหม่และทดลองใช้งานนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล สามารถบริหารจัดการ เรื่องการจัดสรร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้สะดวกเร็วขึ้น 

นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์ท่ีพัฒนายังเป็นต้นแบบส าหรับต่อยอดเพ่ือพัฒนาระบบใน
อนาคตให้รองรับฟังก์ชั่น สแกน QR code และงานอื่นๆท่ีจ าเป็น หรือเพ่ิมฟังก์ชั่นงานใหม่ๆ เข้ามา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึนได้ต่อไปได้



แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย 

ประเมินสมรรถนะบุคลากร IT     
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย  ไดจัดทํา Competency  Dictionary   เพ่ือเปนมาตรฐาน
ในการประเมินบุคลากรตามตําแหนงดังน้ี 
 

Competency  Dictionary  ปงบประมาณ 2559 -2563 
 

ตําแหนง  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  ( CIO ) 
นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ  นายแพทยชํานาญการ 

Competency  Description 
A1. ดานนโยบายและองคกร 
 ภารกิจ  หนาที่  นโยบาย วิธีการและโครงสรางขององคกร 
 กําหนด กฎ ระเบียบ วิธีการควบคุม และถายทอดชี้นําองคกร 
 การตัดสนิใจขององคกรและกระบวนการกําหนดนโยบายดานงบประมาณ 
 การบริหารแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถปรับแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหสนับสนุนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เข็มมุงและแผนกล
ยุทธของ  โรงพยาบาลได 

A2. ความเปนผูนําและการบริหารจัดการ 
 เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล 
 การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความสัมพันธที่เปนหุนสวน / เทคนิคในการสรางทีม 
 สามารถควบคุมกํากับ  ประเมินผลใหการดาํเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน

ทุกหนวยในโรงพยาบาลนครพนมเปนไปอยางเหมาะสมและราบรื่น 
A3. การบริหารกระบวนการ / การเปลี่ยนแปลง 

 วิธีการ  รูปแบบและเครื่องมือตางๆ ในการจําลองสถานการณ 
 รูปแบบและวิธีการตางๆ  ในการปรับปรุงคุณภาพ 
 เทคนิค / รูปแบบตาง ๆในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร 
 เทคนิคและรปูแบบตางๆของการบริหารและควบคุมกระบวนการ 
 รูปแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการรื้อปรับ 
 สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมและนําเทคโนโลยีใหมมาประเมิน  พิจารณาวาจะนํามาประยุกตใชใน

โรงพยาบาลได 
A4. ยุทธศาสตรและการวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ 

 การวิเคราะหเพ่ือกําหนดพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวิเคราะหดานเทคโนโลยีสารสนเทศบนความเก่ียวของในงาน 
 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณเฉพาะหนา 
 วิธีการและเทคนิคตางๆ ในการเฝาตรวจและประเมินผล 
 ไดรบัการอบรมดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 1 หลกัสูตร 
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ตําแหนง หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายศุภากร  แสนทําพล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 

Competency  Description 
B1. ดานนโยบายและองคกร 

 การออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจองคกร 
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การบริหารโครงการ  ( Project  management ) 
 การบริหารความสัมพันธ การนําเสนอ การสื่อสาร 
 การบริหารขอมูลและฐานขอมูล 
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

B2. ความเปนผูนําและการบริหารจัดการ 
 การคดิวิเคราะหและมองภาพองครวม (Analytical and Conceptual Thinking) 
 การตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ (Decision Making and Problem Solving)  
 การใหคําปรึกษา (Consultation Skills)  
 เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล 
 การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถควบคุมกํากับประเมินผลใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
B3. การบริหารกระบวนการ / การเปลี่ยนแปลง 
 เทคนิค / รูปแบบตาง ๆ  ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร 
 เทคนิคและรูปแบบตางๆ  ของการบรหิารและควบคุมกระบวนการ 
 รปูแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการรื้อปรับ 
 สามารถจัดการปองกัน  ดูแลและแกปญหาตางๆที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานและแกไข   
B4. การวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ 

 
สามารถกําหนดสารสนเทศท่ีตองการ (What) โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหนาที่ของ
หนวยงาน 

 สามารถพิจารณาเวลา (When) ท่ีตองใชสารสนเทศนั้น เพื่อที่จะกําหนดเวลาในการรวบรวม
ประมวล และจัดทํารายงานใหสอดคลองกับเวลาที่ตองการ 

 ทราบวาจะหาสารสนเทศไดที่ไหน (Where) จะเปนแหลงขอมูลจากภายในหนวยงานหรือ ภายนอก 
 ทราบวาผูใช (For whom) สารสนเทศคือใคร เพื่อจะไดจัดทํารปูแบบในการนําเสนอใหเหมาะสม 
 สามารถวิเคราะหไดวาจะใชเคร่ืองมืออะไร (How) ในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ 
 สามารถเขาใจความหมายของสารสนเทศที่หามาได 
 สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศที่มีอยู

หรอืท่ีไดมา 
 สามารถใชสารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม 
 สามารถประเมินและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนในการ

ดําเนินการตามแผนในแตละป 
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 ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร   โรงพยาบาลหนองคาย 

C1  :  สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ 

ความหมาย การคนหาความตองการของระบบสารสนเทศวาคืออะไร  หรือตองการอะไรเพ่ิมเขามาในระบบแลว

นําความตองการของระบบมาเปนแบบแผนในการสรางระบบสารสนเทศใหใชงานไดจริง 

ระดับ Competency  Description 

1 การคนหาปญหาของระบบงานเดิมที่ใชอยู  การวางแผนเพ่ือศึกษาปญหา 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  1   และการวิเคราะหความตองการ  รวบรวมความตองการของระบบ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2  และการออกแบบระบบ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3   การวิเคราะหระบบดวยวิธีเชิงวัตถุ  ( Object – Oriented Analysis :OOA) 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่  4   การออกแบบดวยวิธีเชิงวัตถุ  ( Object – Oriented Analysis :OOA) 

C 2  :  สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการเขียนโปรแกรม  ( windows  Application ) 

ความหมาย เปนเครื่องมือที่ชวยใหการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ windows  ทําไดโดยงาย  เปน

หนึ่งในภาษาโปรแกรมยอดนิยม   สําหรบัโปรแกรมที่ใชในดานธุรกิจ 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพื้นฐานเรื่องตัวแปรและชนิดของขอมูลและมีความรูเบื้องตนในการใชงานโปรแกรม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่  1   ฟงชั่น  ( Function  ) และการสรางแอพพลิเคชั่นดวยคอลโทรลพ้ืนฐาน 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่  2   ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่  3   การจัดการขอผิดพลาดท่ีเกิดในการทํางานของโปรแกรม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่  4   การเขียนโปรแกรมดวย  Vasic   basic  แนว  OOP 

C3  :  สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล  MySQL 

ความหมาย เปนการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ แฟม ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน  เก็บไวที่เดยีวกัน  ในหนวยเก็บ

ขอมูลสํารองเพื่อสะดวกในการบันทึก  จัดเก็บและเรยีกใชขอมูลตางๆ  จากฐานขอมูลรวมกัน 

ระดับ Competency  Description 

1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ( Relation Data Model  ) 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  การเขียน E-R Model  ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER  Diagram  ใหอยูใน

รูปแบบของตาราง ( Relation  Schemes  ) 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  การเขียนคําสั่งตางๆ  ใน MySQL 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  การเขียนเชื่อมตอระหวาฐานขอมูลอื่นๆ 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  การเขียน OOP  ในการจัดการกับ MySQL 
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C 4  :  สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL 

ความหมาย เปนการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆแฟมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน  เก็บไวในที่เดียวกัน  ในหนวยเก็บ

ขอมูลสํารองเพื่อสะดวกในการบันทึก  จัดเก็บ  และเรียกใชขอมูลตางๆ  จากฐานขอมูลรวมกัน 

ระดับ Competency  Description 

1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ( Relational Data Model  ) 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  การเขียน E-R Model  ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER Diagram ใหอยูใน

รูปแบบของตาราง ( Relation Schemes ) 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 การเขียนคําสั่งตางๆ ใน MySQL  

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  การเขียนเชื่อมตอระหวางฐานขอมูลอ่ืนๆ  

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การบริหารจัดการความปลอดภัยของฐานขอมูล 

C 5 : สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาในการเขียนโปรแกรม ( PHP ) 

ความหมาย ใชสําหรับจัดทําเว็บไซด  และแสดงผลออกมาในรูปแบบ  HTML โดยสามารถเขียนเว็บเพจที่มีความ

ตอบโตไดอยางรวดเร็ว 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพื้นฐานเร่ืองตัวแปรและชนิดของขอมูลและมีความรูเบื้องตนในการใชงานโปรแกรม 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  สามารถเขียนโครงสรางควบคุมและการควบคุมขอความ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  เขียนการทํางานไฟลและไดเรกทรอรี่ 

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การสรางดวย  Bootstrapเว็บ  Responsive   

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  การเขียน PHP แบบ OOP 

C 6 : สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 

ความหมาย กลุมของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารชนิดตาง ๆ  ที่นํามาเชื่อมตอกัน เพื่อใหผูใชในเครือขาย

สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและใชอุปกรณตางๆ  รวมกันในเครือขายได 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับอุปกรณและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  และติดตั้งระบบเครือขายเชื่อมตออินเตอรเน็ต  เพ่ิมความเรว็อินเตอรเน็ต 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  Mail  Server 

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   การจัดการความปลอดภัย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  การทํา  virtual  Private  Network 
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C 7 : สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows  Server (ผูดูแลระบบ) 

ความหมาย ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการใหบรกิาร  (Service  ตางๆ  )  กับผูใช

มากมายไมวาจะเปนบริการผานทางอินเทอรเน็ต (Internet  )หรืออินทราเน็ต (Intranet  ) 

ระดับ Competency  Description 

1 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ Windows Server เร่ิมตนใชงาน  Windows  Server 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ การติดตั้ง Active  Directory  บน Windows Server 2008  บริหาร

จัดการงานพื้นฐานของ Active  Directory 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2  และการรองและกูคืนขอมลู 

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   และการใชนโยบายความปลอดภัยบน Windows  Server 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4  และการบริหารเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบ Virtualization 

C 8 :  สมรรถนะการกําหนดคา (Config) 

ความหมาย การกําหนดคา  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร  อุปกรณหรือโปรแกรมใดๆ  ที่จะนํามาใชกับ

คอมพิวเตอร  เพ่ือใหทํางานมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับงานที่ทํา 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพ้ืนฐานในการ Config  คาตางๆได   ตั้งคา IP  Address   

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1  และพื้นฐานในการติดตั้ง  ADSL  Router  ของ TOT  และ CAT 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2  และเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรกับระบบเครือขาย , Wi-Fi 

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   และเมลเซิรฟเวอร  และการจัดการความปลอดภัย 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4  และ Virtual Private Network 

C 9 :  สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software) 

ความหมาย องคประกอบของคอมพิวเตอรที่เราไมสามารถสัมผัสจับตองไดโดยตรง เปนชุดคําสั่งหรือโปรแกรม 

 ( Program ) เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางาน  ซอฟแวรจึงเปนเสมือนตัวเชื่อมระหวางผูใชงานกับ

คอมพิวเตอรใหสามารถเขาใจกัน 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับซอฟแวรระบบและซอฟแวรประยุกต 

2 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 1 และ ซอฟแวรระบบปฏิบัติการ 

3 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 2  และซอฟแวรประยุกต   

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   และDevice Driver หรือ Driver 

5 แสดงสมรรถนะระดับท่ี 4    และรูจักการใชงานซอฟแวรประยุกตใหมีประสิทธิภาพ 
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C 10  :  สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware) 

ความหมาย แกไขปรับปรุงอุปกรณที่เปนชิ้นสวนในการนํามาประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอรและรวมถึงอุปกรณ

ท่ีนํามาใชงานรวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอรดวย 

 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอร 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1   มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาการเสียของคอมพิวเตอร 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2   แกปญหา Driver  มีปญหา ( กรณลีงอัพเดต Driver  ) 

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   แกปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตนเก่ียวกับ Windows ได  

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4   แกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน ฮารดแวรและอุปกรณตางๆ 

C 11 :  สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server) 

ความหมาย ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใหบริการ (Services) ตางๆ กับผูใช
มากมาย ไมวาจะเปนบริการผานอินเตอรเน็ต ( Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) 

 
ระดับ Competency Description 

1 มีความรูพื้นฐานในการติดตั้งแมขาย (Server Build) 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 บํารุงรักษาแมขาย (Server Maintenance and Support) 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 การสํารองขอมูล (Server Backup Management) 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การกูขอมูล (Server Recovery Management) 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การตรวจสอบ วิเคราะห( Server Performance Management) 

C 12 :  สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 

ความหมาย กลุมของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารชนิดตาง ๆ  ที่นํามาเชื่อมตอกัน เพื่อใหผูใชในเครือขาย

สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและใชอุปกรณตางๆ  รวมกันในเครือขายได 

ระดับ Competency  Description 

1 มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอุปกรณและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  และติดตั้งระบบเครือขายเชื่อมตออินเตอรเน็ต  เพิ่มความเร็วอินเตอรเน็ต 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  Mail  Server 

4  แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   การจัดการความปลอดภัย 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  การทํา  virtual  Private  Network 
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C1 สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ   5    
C2 สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ

เขียนโปรแกรม ( Visual Basic ) 
5    

C3 สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL 5    
C4 สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL 5    
C5 สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน

การเขียนโปรแกรม ( PHP ) 

5    
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แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพนม 

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร   ( พนักงานกระทรวง ) 
ชื่อ- สกุล   นายประวีร  ธีราไชยนันท 

ลําดับ สมรรถนะ เกณฑ
มาตรฐาน 

 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
วิชาการ 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

C1 สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ   5    
C2 สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ

เขียนโปรแกรม ( Visual Basic ) 
5    

C3 สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL 5    
C4 สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL 5    
C5 สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน

การเขียนโปรแกรม ( PHP ) 

5    

C6 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    
C7 สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows  

Server (ผูดูแลระบบ) 
5    

C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config) 5    
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software) 5    

C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware) 5    
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server) 5    
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    

รวม 60    
รอยละ 100    

 
ผลการวิเคราะหเพื่อเพิ่มสมรรถนะ................................................................................................................................ 
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แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพนม 

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร   ( ลูกจางรายคาบ ) 
ชื่อ- สกุล   นายธนากร  ทองคํา 

ลําดับ สมรรถนะ เกณฑ
มาตรฐาน 

 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
วิชาการ 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

C1 สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ   5    
C2 สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ

เขียนโปรแกรม ( Visual Basic ) 
5    

C3 สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL 5    
C4 สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL 5    
C5 สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน

การเขียนโปรแกรม ( PHP ) 

5    

C6 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    
C7 สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows  

Server (ผูดูแลระบบ) 
5    

C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config) 5    
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software) 5    

C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware) 5    
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server) 5    
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    

รวม 60    
รอยละ 100    
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แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพนม 

ตําแหนง  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร   ( ลูกจางรายคาบ ) 
ชื่อ- สกุล   นายปรีชา  พันนารัตน 

ลําดับ สมรรถนะ เกณฑ
มาตรฐาน 

 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
วิชาการ 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

C6 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    

C7 สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows  
Server (ผูดูแลระบบ) 

5    

C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config) 5    
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software) 5    

C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware) 5    
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server) 5    
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    

รวม 60    
รอยละ 100    
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แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย 

ปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลนครพนม 

ตําแหนง  เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร   ( ลูกจางรายคาบ ) 
ชื่อ- สกุล   นายศุภชัย  สิมมาหลวง 

ลําดับ สมรรถนะ เกณฑ
มาตรฐาน 

 

ประเมิน
ตนเอง 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
วิชาการ 

ประเมิน
จากผล
การ

ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

C6 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    

C7 สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows  
Server (ผูดูแลระบบ) 

5    

C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config) 5    
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software) 5    

C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware) 5    
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server) 5    
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network) 5    

รวม 60    
รอยละ 100    
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         ดร.มะลิวัลย  ยืนยงสวุรรณ     นายทะเบียนสมาคมเวชสารสนเทศ

     



Information Technology Center

โรงพยาบาลหนองคาย

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     8 มิถุนายน 2560

ประเมนิการพฒันาคุณภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงพยาบาล TMI



แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท



ยุทธศาสตร ITC เปาหมาย กลยุทธ ITC เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค ITC
เปาหมาย

2559 2560 2561 2562 2563
IT1.พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ระบบ

บริหาร

จัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ใหมีคุณภาพ

ตาม

มาตรฐาน          

1.พัฒนา

ระบบ 

software  

Hardware 

People 

1.หนวยงานมีการเก็บ

บันทึกขอมูลผาน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.หนวยงานบันทึกขอมูลผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 100%
90% 90% 100 100 100

2.ระบบมีความมั่นคง

มีความเสถียรและมี

ประสิทธิภาพ

2.จํานวนการลมของระบบฐานขอมูลจาก

สาเหตุ Server = 0

0 0 0 0 0

 1    

3.การดูแลรักษา

ระบบอยางมี

ประสิทธิภาพ

3.อัตราการแกไขปญหาหนางานสําเร็จ 

ตาม SLA โรงพยาบาล
 - 80 85 90 95

4.มีครุภัณฑคอมพิวเตอรสํารองทดแทน 

ไมนอยกวา รอยละ 5 
 - 13.6 5 5 5

แผนยุทธศาสตรศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 - 2563 

โรงพยาบาลท่ัวไปช้ันนําระดับประเทศที่มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการอยางมีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร ITC เปาหมาย กลยุทธ ITC เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค ITC
เปาหมาย

2559 2560 2561 2562 2563

IT2.พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการขอมูล

      

2.ระบบ

ขอมูล

สารสนเทศที่

มีคุณภาพ

2.พัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการขอมูล

ที่มี

ประสิทธิภาพ

4.มีระบบการเขาถึง

ขอมูลที่ปลอดภัย

5.การเปลี่ยนรหัสเขาการเขาถึงขอมูล ทุก 

30 วัน
 -     

5.การนําขอมูลมาใช

สนับสนุนการบริการ
6.รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ผานเกณฑ

มาตรฐาน
 

     - รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่

ถูกตอง
99.86 100 100 100 100

     - รอยละของการสงขอมูล 43 แฟม 

ทันเวลาตามที่กําหนด
100 100 100 100 100

7.รอยละรายรับจากผูรับบริการตางชาติ

(สปป.ลาว) เพ่ิมขึ้น
 

- OPD ≥ 10 17.8 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

- IPD ≥ 10 23.92 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10

6.สนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพบริการ
8.คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผูปวย  

     - คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ผูปวย OPD 
90.04 87.74 95 95 95

     - คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ผูปวย IPD 
89.41 89.38 95 95 95

9.การคืนขอมูลสถิตกิารตายเพ่ือลดอัตรา

การตายในการรักษา ทุก 30 วัน
1 12 12 12 12

แผนยุทธศาสตรศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 - 2563 

โรงพยาบาลท่ัวไปช้ันนําระดับประเทศที่มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการอยางมีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร ITC เปาหมาย กลยุทธ ITC เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค ITC
เปาหมาย

2559 2560 2561 2562 2563
IT3.สนับสนุนการเปน

องคกรแหงการเรียนรู

3.เปนองคกร

แหงการ

เรียนรูดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

3.สงเสริม

การเรียนรู

ดาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

7.บุคลากรมีความรู

และความสามารถ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

10.พัฒนาโปรแกรมสนับสนนุการดแูล

รักษาอยางนอยปละ 1 โปรแกรม
1 ≥1    

11.บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
NA 50 70 90 100

8.ผูรับบริการสามารถ

เขาถึงบริการและ

ขอมูล

12.การเขาถึงบริการผานระบบสื่อ

ออนไลน
 

    - ระบบนัดออนไลน(CRM)  -  - 10 20 30

แผนยุทธศาสตรศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 - 2563 

โรงพยาบาลท่ัวไปช้ันนําระดับประเทศที่มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการอยางมีประสิทธิภาพ



ยทุธศาสตร ITC
เปาประสงค

ยุทธศาสตร
7 Buiding Blocks 

แผนการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตร ITC ตามปงบประมาณ 2559-2563

2559 2560 2561 2562 2563

IT1.พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ระบบบริหาร

จัดการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศมี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน           

1. หนวยงานมี

การการเก็บ

บันทึกขอมูล

ผานระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ         

2. ระบบมีความ

มั่นคงมีความ

เสถียรและมี

ประสิทธภิาพ      

3. การดูแล

รักษาระบบ

อยางมี

ประสิทธภิาพ

7 
Bu
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g
Bl

oc
ks

  ศู
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1.ระบบบริการ

( Service 

delivery )
 

1.หนวยงานดาน Clinic 

บันทึกขอมูลผานระบบ

ไอที 95%

1.หนวยงานดาน Clinic 

บันทึกขอมูลผานระบบ

ไอที 100 %

1หนวยงานท้ังหมด 

บันทึกขอมูลผาน

ระบบไอที 100 %

1.เครือขายสามารถ

บันทึกขอมูลผานระบบ

ไอทีได

 
 

2.มหีอง Server หลัก 

/Server สํารอง

   

2.กําลังคนดาน

สุขภาพ

( Health 

Workforce )

 

1.โปรแกรมเมอร1 1.นักวิชาการสถิติ1 1.โปรแกรมเมอร1 1.โปรแกรมเมอร1

3.ขอมูลขาวสาร           

(Information )
 

มี CockpitDatacenter

ระดับโรงพยาบาล/ปฐม

ภูมิ 

มี CockpitDatacenter

ระดับโรงพยาบาล/ปฐม

ภูมิ 

มี 

CockpitDatacenter

ระดับโรงพยาบาล/

สสจ.เขต

มี CockpitDatacenter

ระดับโรงพยาบาล/

สสจ. เขต/กระทรวง

4. เทคโนโลยีทาง

การแพทย

( Drug & 

Eguipment )

 
1.เพ่ิม Server รองรับ 

20 TB

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ 

Software

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ 

Software

1.เพ่ิมประสิทธิภาพ 

Software

 
2.มหีอง Server หลัก 

/Server สํารอง

2.พัฒนาระบบสายสง

สัญญาณ

  

Desktop 306
3.จดัหา Desktop 46 

เครื่อง

3.จดัหา Desktop 20 

เครื่อง

3.จัดหา Desktop 

20 เครื่อง

3.จดัหา Desktop 20 

เครื่อง

5. คาใชจายดาน

สุขภาพ

( Financing )
 

เงินบํารงุ เงินบํารุง เงินบํารงุ เงินบํารุง

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 - 2563 



แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 - 2563 

ยทุธศาสตร ITC
เปาประสงค

ยุทธศาสตร
7 Buiding Blocks 

แผนการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตร ITC ตามปงบประมาณ 2559-2563

2559 2560 2561 2562 2563

IT2.พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ขอมูล

ระบบขอมูล

สารสนเทศที่มี

คุณภาพ                  

4.มีระบบการ

เขาถึงขอมูลที่

ปลอดภัย       5.

การนําขอมูลมาใช

สนับสนุนการ

บริการ                    

6.สนบัสนุนการ

พัฒนาคุณภาพ

บริการ 

7 
Bu

id
in

g 
Bl

oc
ks

  ศู
นย

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

1.ระบบบริการ

( Service delivery )  

4.มกีารเปลี่ยนรหัสผาน

ที่ปลอดภัย

.เปลี่ยนระหสัผาน

ปลอดภัย แบงระดับ

การเขาถึงขอม

  

5.มขีอมูลมาตรฐาน 

43 แฟม มีคุณภาพ

5.มขีอมูลมาตรฐาน 43 

แฟม ระดับปฐมภูมิ

5.มีขอมูลมาตรฐาน 43 

แฟม ระดับปฐมภูมิ

5.มีขอมูลมาตรฐาน 43 

แฟม ระดับสสจ เขต 

กระทรวง 

5.มีขอมูลมาตรฐาน 43 

แฟม ระดับสสจ เขต 

กระทรวง ที่พรอมใช

 
 5.รายรับตางชาติที่

เพ่ิมขึ้น10%

5.รายรบัตางชาติที่

เพ่ิมขึ้น10%

5.รายรับตางชาติที่

เพ่ิมขึ้น10%

 

2.กําลงัคนดานสุขภาพ

( Health Workforce )
 

5.เพ่ิมศักยภาพ 

IT/User

5.เพ่ิมศักยภาพ 

IT/User

5.เพ่ิมศักยภาพ 

IT/User

5.เพ่ิมศักยภาพ 

IT/User

3.ขอมูลขาวสาร

 ( Information )  

ขอมูลการเสียชีวิตของ 

PCT เพ่ือพัฒนาการ

ดูแล

   

 

4. เทคโนโลยีทาง

การแพทย

( Drug & Eguipment )  

    

 

5. คาใชจายดานสุขภาพ

( Financing )  

เงินบํารุง เงินบํารุง เงนิบาํรุง เงินบํารุง

  



แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ  2559 - 2563 

ยุทธศาสตร ITC
เปาประสงค

ยุทธศาสตร
7 Buiding Blocks 

แผนการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตร ITC ตามปงบประมาณ 2559-2563

2559 2560 2561 2562 2563
IT3.สนับสนุนการ

เปนองคกรแหง

การเรียนรู

เปนองคกร

แหงการเรียนรู

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ               

7. บุคลากรมี

ความรูและ

ความสามารถ

ดานเทคโนโลยี

สารสเทศ                            

8. ผูรับบริการ

สามารถเขาถึง

บริการและ

ขอมูล 

7 
Bu

id
in

g 
Bl

oc
ks

  ศ
ูนย

เท
คโ

นโ
ลยี

สา
รส

นเ
ทศ

1.ระบบบริการ

( Service 

delivery )
 

พัฒนาโปรแกรม

≥1

พัฒนาโปรแกรม

≥2

พัฒนาโปรแกรม

≥3

พัฒนาโปรแกรม

≥3

มีเว็บไซตในการ

เผยแพรที่ทันสมัย

มีเว็บไซตเผยแพร

งายตอการเขาถึง

เขาถึงขอมูลและ

บริการออนไลน

 

2.กําลังคนดาน

สุขภาพ

( Health 

Workforce )

 

5.เพิ่มศักยภาพ 

IT/User

5.เพิ่มศักยภาพ 

IT/User

5.เพิ่มศักยภาพ 

IT/User

5.เพิ่มศักยภาพ 

IT/User

3.ขอมูลขาวสาร           

(Information )

 

มีเว็บไซตในการ

เผยแพรที่ทันสมัย

มีเว็บไซตเผยแพร

งายตอการเขาถึง

เขาถึงขอมูลและ

บริการออนไลน

 

ระบบรายงาน

ขอมูล

ระบบรายงาน

ขอมูลออนไลน

ระบบรายงาน

ขอมูลออนไลน,

ระบบนัดออนไลน

 

 

4. เทคโนโลยีทาง

การแพทย

(Drug & 

Eguipment )

 

พัฒนาเว็บไซตที่

สนับสนุนการใช

งาน

พัฒนาเว็บไซตที่

งายตอการเขาถึง

,พัฒนาระบบนัด

ออนไลน

พัฒนาระบบ

บริการออนไลน

 

 

 5. คาใชจายดาน

สุขภาพ

( Financing )
 

เงินบํารุง เงินบํารุง เงินบํารุง เงินบํารุง



แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร ITC : IT01.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค ITC : 1.ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน         

กลยุทธ ITC : 1.พัฒนาระบบ software  Hardware People 

เปาหมาย ตัวชี้วัดเปาประสงค แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/การดาํเนินงาน
Action Plan

2559 2560 2561 2562 2563

1.หนวยงานมีการการเก็บ

บันทึกขอมูลผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.หนวยงานมีการการเก็บ

บันทึกขอมูลผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 %

1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบันทึกขอมูลผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.วเิคราะหขอมูลสารสนเทศ และหาสาเหตุการ

บันทึกขอมูลไมครบถวน

    
 

2.เขาที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อประกาศ

นโยบายใหชัดเจน

    
 

3.จดักิจกรรมการเพิ่มศกัยภาพบุคลากรในการ

บันทึกขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

    
 

ประเมินติดตามผลการดําเนินงานและจัดทําแผน

รองรับ

    
 

2.ระบบมีความมั่นคงมีความ

เสถียรและมีประสิทธิภาพ

2.จาํนวนการลมของระบบ

ฐานขอมูลจากสาเหตุ Server 

= 0

2. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ

ระบบหองDataCenter/Drsite

(เงินบํารุง:แผนครุภณัฑ)

1.วเิคราะหพ้ืนท่ีการใชงาน ประสิทธิภาพการใช

งาน เพ่ือวางแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดทํา

แผน

     

2.ประมาณการการใชงานและวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเชญิผูเชี่ยวชาญ

ภายนอกมาใหความรูและวิเคราะหระบบ เพื่อ

จัดหา Server ที่เหมาะกับการใชงาน โดยจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบพัสดุ 

     

3.วางแผนการข้ึนระบบใหม /สํารองระบบ และ

ระยะเวลาการขึนระบบ ทดสอบระบบและสลับใช

งานระบบใหม หาขอบกพรองเพ่ือแกไข

     

4.ระบบมีความมั่นคงและมีความเสถียร      



 แผนปฏิบัตกิาร ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร ITC : IT01.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค ITC : 1.ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน         

กลยุทธ ITC : 1.พัฒนาระบบ software  Hardware People 

เปาหมาย ตัวชี้วัดเปาประสงค แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/การดําเนินงาน
Action Plan

2559 2560 2561 2562 2563

3.การดูแลรักษาระบบ

อยางมีประสิทธิภาพ

3.อัตราการแกไขปญหาหนา

งานสําเร็จ ตาม SLA 

โรงพยาบาล

3. พัฒนาโปรแกรมเพ่ือ

สนบัสนุนการแกไขปญหา

หนางาน ตาม SLA

1.ประกาศขอตกลงการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ SLA      

2.พัฒนา Web Application ในการจัดเก็บกิจกรรมบรกิารดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
     

  - เก็บขอมูล วิเคราะหปญหา นาํผลมาพัฒนา ในรอบ 3 เดือน 6 

เดือน
     

4.มคีรุภัณฑคอมพิวเตอร

สํารองทดแทน ไมนอยกวา 

รอยละ 5 

4.โครงการจดัหาครภุัณฑ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ

พวง  (เงินบํารุง:แผน

คุรุภัณฑ)

1. กิจกรรมสํารวจคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2560 สํารวจ

ความตองการ จัดทําทะเบียน
     

2.จัดทําแผนบริหารจัดการครุภณัฑคอมพิวเตอร ระยะเวลา 5 ป 

และพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑออนไลน พัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ ITC

     

 - จัดทําแผนจัดซ้ือคอมพิวเตอรรายป เพ่ือใหเหมาะสม โดย

พิจารณา ตาม งบจัดสรร/ราคากลาง
     



 แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล

เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงค แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/การดําเนินงาน
Action Plan

2559 2560 2561 2562 2563

4.มีระบบการเขาถึงขอมูลท่ี

ปลอดภัย

5.การเปล่ียนรหัสเขาการเขาถึง

ขอมูล ทุก 30 วัน

5.แผนพัฒนาระบบความ

ปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ประกาศระเบียบความมั่นคง

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     

2.กําหนดระยะเวลาการหมดอายุ

ของรหัสผานใน HOSxP และขอ

ความรวมมือผูใชในการปกปด

รหัสตัวเองใหเปนความรับ

     

ติดตามและประเมินผลจากการ

ประมวลผลจากฐานขอมูล

โปรแกรมนับจากวันที่เปล่ียนรหัส
     

3.ประสานไปที่ บ.BMS ในการ

เพิ่มความปลอดภัยในการเขาถึง

ขอมูล 
     

4.ติดตามและประเมินผล เพ่ือ

การพัฒนา
     



แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล

เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงค แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/การดําเนินงาน
Action Plan

2559 2560 2561 2562 2563

5.การนําขอมูลมาใชสนับสนุน

การบริการ

6.รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่

ผานเกณฑมาตรฐาน

6.โครงการพัฒนา

คุณภาพการบันทึก

ขอมูล 43 แฟม 

1.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผล

ขอมูล 43 แฟม แลวนํามาตรวจสอบผาน

โปรแกรม OP-PP 2010 เพื่อเปรียบเทียบ

กับการใหบริการจริง  2.ตรวจสอบ

ความถูกตอง/แกไข(สงกลับหนวยงานที่มี

ขอมูลไมผานเกณฑ) 

2.ตรวจสอบความถูกตอง/แกไข(สงกลับ

หนวยงานที่มีขอมูลไมผานเกณฑ) 

     

 - รอยละของการสงขอมูล 43 

แฟม ทันเวลาตามที่กําหนด

3.สงขอมูลใหสวนกลางผานหนาเว็บไซต 

สสจ.หนองคาย HDC ทุกสัปดาหและ 

สปสช. ผานทางเว็บไซต 

http://op.nhso.go.th/op ทุกเดือน

     

  - รอยละของการสงขอมูล 43 

แฟม ทันเวลาตามที่กําหนด

3.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ

บันทึกขอมูล 43 แฟม      



แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล

เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงค แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/การดําเนินงาน
Action Plan

2559 2560 2561 2562 2563

5.การนําขอมูลมาใชสนับสนุน

การบริการ

7.รอยละรายรับจากผูรับบริการ

ตางชาต(ิสปป.ลาว) เพิ่มขึ้น

7.การบริหารจัดการ

ขอมูลรายรับผูมารับ

บริการ(สปป.ลาว) สิทธิ 

ชําระเงินเอง

1.ประมวลผลขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ 

สปป.ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอก สิทธิ 

ชําระเงินเอง เปรียบเทียบรายเดือน/ไตร

มาส/รายป 

     

- OPD ≥ 10 2.วิเคราะหขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ 

สปป.ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอกสิทธิ 

ชําระเงินเอง เปรียบเทียบรายเดือน/ไตร

มาส/รายป สงผูบริหารเพื่อวิเคราะหและ

พัฒนาตอไป

     
- IPD ≥ 10

     

6.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

บริการ

8.คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

ผูปวย

8.โครงการพัฒนาการ

บันทึกเวชระเบียน

1.จัดทําแผนโครงการ
     

     - คุณภาพการบันทึกเวช

ระเบียนผูปวย OPD 

2.จัดอบรมการพัฒนาการบันทึกเวช

ระเบียน
     

     - คุณภาพการบันทึกเวช

ระเบียนผูปวย IPD 

 - เก็บขอมูล วิเคราะห ประมวลผล

เปรียบเทียบ ในรอบ 6 /12 เดือน 
     

9.การคืนขอมูลสถิติการตายเพื่อ

ลดอัตราการตายในการรักษา ทุก 

30 วัน

9.การคืนขอมูลการ

เสียชีวิตใหหนวยงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษา

1.ประมวลผลรายงานการเสียชีวิต ราย

เดือน สงตาม PCT/หอผูปวย 
     

2.PCT/หอผูปวย นําขอมูลไปทบทวนเวช

ระเบียน
     

3.ประเมินติดตามผล      



แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560

ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล

เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

เปาประสงคยุทธศาสตร ตัวชี้วัดเปาประสงค แผนงาน/โครงการ กิจกรรม/การดําเนินงาน
Action Plan

2559 2560 2561 2562 2563

5.การนําขอมูลมาใช

สนับสนุนการบริการ

7.รอยละรายรับจาก

ผูรับบริการตางชาติ(สปป.

ลาว) เพิ่มขึ้น

7.การบริหารจัดการขอมูล

รายรับผูมารับบริการ(สปป.

ลาว) สิทธิ ชําระเงินเอง

1.ประมวลผลขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ สปป.

ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอก สิทธิ ชําระเงินเอง 

เปรียบเทียบรายเดือน/ไตรมาส/รายป 
     

- OPD ≥ 10 2.วิเคราะหขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ สปป.

ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอกสิทธิ ชําระเงินเอง 

เปรียบเทียบรายเดือน/ไตรมาส/รายป สงผูบริหาร

เพื่อวิเคราะหและพัฒนาตอไป

     
- IPD ≥ 10

     

6.สนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพบริการ

8.คุณภาพการบันทึกเวช

ระเบียนผูปวย

8.โครงการพัฒนาการบันทึก

เวชระเบียน

1.จัดทําแผนโครงการ
     

     - คุณภาพการบันทึกเวช

ระเบียนผูปวย OPD 

2.จัดอบรมการพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน
     

     - คุณภาพการบันทึกเวช

ระเบียนผูปวย IPD 

 - เก็บขอมูล วิเคราะห ประมวลผลเปรียบเทียบ 

ในรอบ 6 /12 เดือน 
     

9.การคืนขอมูลสถิติการตาย

เพื่อลดอัตราการตายในการ

รักษา ทุก 30 วัน

9.การคืนขอมูลการเสียชีวิต

ใหหนวยงานเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษา

1.ประมวลผลรายงานการเสียชีวิต รายเดือน สง

ตาม PCT/หอผูปวย 
     

2.PCT/หอผูปวย นําขอมูลไปทบทวนเวชระเบียน      
3.ประเมินติดตามผล      



กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(Risk Management)



การประเมนิความเสี่ยง
กลุมความเสี่ยง

ระดับ/ผลกระทบระดับภารกิจ

เล็กนอย (1) ปานกลาง (2) รุนแรง (3) รุนแรงมาก (4) เสียหายสูงสุด (5)

1)  การคุกคาม

ระบบจากภายนอก

เกิดการแพรกระจาย

ในระบบภายนอก

โรงพยาบาล

เกิดคุกคามนอก

ระบบโรงพยาบาล 

อุปกรณไฟลวอลล

สามารถปองกันได

เกิดคุกคามในระบบ

โรงพยาบาล 

ซอฟตแวรปองกัน

สามารถปองกันได

 

เกิดการคุกคามเคร่ือง

คอมพิวเตอร บาง

เคร่ือง ไมมีการ

แพรกระจาย 

เกิดการคุกคาม

เคร่ืองคอมพิวเตอร 

บางเคร่ือง มีการ

แพรกระจายใน

เครือขาย

2) ดานการใหบริการ

โครงขาย

สายสัญญาณและ

อุปกรณระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอร

สายแลนไมสามารถใช

งานได ทําให

คอมพิวเตอร 1 เคร่ือง

ไมสามารถเชื่อมตอ

เครือขายได 

Switch/Hub 

หนวยงาน ไมสามารถ

ใชงานได ทําให

คอมพิวเตอรของ

หนวยงานนั้น ๆ ไม

สามารถเชื่อมตอ

เครือขายได

Switch Layer 2 ไม

สามารถใชงานได ทํา

ใหคอมพิวเตอรของ

อาคาร นั้น ๆ ไม

สามารถเชื่อมตอ

เครือขายได

สาย Fiber Optic ไม

สามารถใชงานได ทํา

ใหคอมพิวเตอร ไม

สามารถเชื่อมตอ

เครือขายได

  Core Switch 

Layer 3 ไม

สามารถใชงานได 

ทําใหคอมพิวเตอร

ทั้งโรงพยาบาลไม

สามารถเชื่อมตอ

เครือขายได

3) การใชงาน

อุปกรณคอมพิวเตอร

ของบุคลากร

Service ของ 

คอมพิวเตอรคาง ทํา

ใหการใชงานหยุด

ชั่วขณะ

Application ของ

คอมพิวเตอรคาง ทํา

ใหการใชงานหยุด

ชั่วขณะ

OS ของคอมพิวเตอร

ไมสามารถใชงานได 

ขอมูลไมสูญหาย

OS ของคอมพิวเตอร

ไมสามารถใชงานได 

ขอมูลสูญหายบางสวน

OS ของ

คอมพิวเตอรไม

สามารถใชงานได 

ขอมูลสูญท้ังหมด



การประเมนิความเสี่ยง (ตอ)
กลุมความเสี่ยง

ระดับ/ผลกระทบระดับภารกิจ

เล็กนอย (1) ปานกลาง (2) รุนแรง (3) รุนแรงมาก (4) เสียหายสูงสุด (5)
4) การใหบริการดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ

คอมพิวเตอรไม

เพียงพอตอการใชงาน 

คอมพิวเตอร

หนวยงานบริการ

ผูปวยไมสามารถใช

งานได

คอมพิวเตอร

หนวยงานบริการ

ผูปวยไมสามารถใช

งานได สามารถจัดหา

เคร่ืองสํารองได

คอมพิวเตอรหนวยงาน

บริการผูปวยไมสามารถ

ใชงานได ไมสามารถ

จัดหาเคร่ืองสํารองได

คอมพิวเตอร

หนวยงานบริการ

ผูปวยไมสามารถใช

งานได ไมสามารถ

จัดหาเคร่ืองสํารอง 

มีผลกระทบตอ

ผูปวย

5) บุคลากร  บุคลากรมีจํานวน

จํากัด

บุคลากรพัฒนาตนเอง

ไมทันกับเทคโนโลยี

ใหมๆ

การใหบริการดานตาง  

ๆ ไมครอบคลุม

เทคโนโลยีใหมๆ

การใหบริการไมมี

ประสิทธิภาพ

ไมมีอัตรากาํลัง

ทดแทน

6) ดานการรักษา

ความปลอดภัยของ

ขอมูลบนเครื่องแม

ขาย

Service ของเคร่ืองแม

ขายคาง ทาํใหการใช

งานหยุดชั่วขณะ 

สามารถ Restart 

Service กลับมาใช

งานได

Application ของ 

Server บางเครื่อง

คาง ทําใหการบริการ

หยุดชั่วขณะ สามารถ 

Restart กลับมาใช

งานได

Application ของ 

Server ไมสามารถใช

งานได ทําใหการ

บริการหยดุชั่วขณะ 

สามารถ Re-Install / 

Update กลบัมาใช

งานได

Server ไมสามารถใช

งานได ทําใหการ

บริการหยดุชั่วขณะ 

สามารถ ขอมูลเสียหาย 

สามารถกูคืนได

Server ไมสามารถ

ใชงานได ทําใหการ

บริการหยุดชั่วขณะ 

สามารถ ขอมลู

เสียหาย ไมสามารถ

กูคืนได
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ดานความเสี่ยง ระดับ 1 ระดบั 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

1) ความปลอดภยัของขอมูลสารสนเทศ 0 0 0 2 0

2) ดานการใหบรกิารโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครอืขายคอมพิวเตอร 10 18 1 0 0

3) การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของบคุลากร 99 34 4 0 0

4) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 46 0 0 0 0

5) บุคลากร  0 0 0 0 0

6) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมลูบนเคร่ืองแมขาย 0 1 0 0 0

เก็บข้อมลูตงัแต่ กพ 60-ปัจจบุนั



ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

• 1) ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
- ความรุนแรง ระดบั 4 จํานวน 2 ครั้ง เดือน ก.พ.2560 :ที่มา ITC Service

อบุัติการณ/ปญหา
»  คอมพิวเตอรติดไวรัส Ransomware ไมสามารถกูขอมูลได ไมพบการกระจายในเครือขาย

 สาเหตุของปญหาจากการทาํ RCA
» ติดจากการใชงาน Internet

สิ่งที่ตองแกไข/ระบบใหมที่เกิดข้ึน
» Block Port การเขาถึงเครือขาย

» ติดต้ัง Software Ransomfree , block_wannacry

» แนะนาํการใชงานอินเตอรเน็ตแกผูใชงาน

» ใชการสํารองขอมลูที่ไมเชื่อมตอเครือขาย



ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

• 2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครอืขาย
คอมพิวเตอร
- ความรุนแรง ระดบั 3 จํานวน 1 ครั้ง เดือน ม.ีค. 2560 :ที่มา ITC Service

อบุัติการณ/ปญหา
»  คอมพิวเตอรหนวยงานเภสัชกรรมไมสามารถใชงานระบบเครือขายได

 สาเหตุของปญหาจากการทาํ RCA
» Switch Layer 2 ไมสามารถใชงานได

สิ่งที่ตองแกไข/ระบบใหมที่เกิดข้ึน
» เปล่ียน Switch

» ติดต้ัง Software Zabbix SMNP monitor

» ตรวจสอบการทํางานของ Switch



ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน

• 3) การทํางานของอุปกรณคอมพวิเตอร

- ความรุนแรง ระดบั 3 จํานวน 2 ครั้ง เดือน ม.ค.2560, ม.ีค. 2560 

• ที่มา ITC Service

อบุัติการณ/ปญหา
»  คอมพิวเตอรหนวยงานไมสามารถใชงานได

 สาเหตุของปญหาจากการทาํ RCA

» ผูใชงานตัดไฟฟากอนกระบวนการ Shutdown สําเร็จ OS ไมสามารถใชงานได 

สิ่งที่ตองแกไข/ระบบใหมที่เกิดข้ึน

» ติดต้ัง OS ใหม

» แจงวิธีใชงานที่ถูกตองแกผูใชงาน



ความเสี่ยงท่ีตองนําไปดําเนนิการตอในปถัดไป

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง การติดตาม/โครงการ แผนงาน แนวทาง/ ดําเนินงานในปถัดไป

1. ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยในการ

เขาถึงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ

ยทุธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

โรงพยาบาลหนองคาย

ป งบประมาณ 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

2.  ดานการใหบรกิารโครงขายสายสัญญาณและ

อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร

โครงการพฒันาประสทิธิภาพระบบหอง 

Data Center /DR Site

3. การทํางานของอุปกรณคอมพวิเตอร โครงการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง

4. ดานการใหบรกิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยในการ

เขาถึงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ดานบุคลากร     โครงการพฒันาศักยภาพเจาหนาที่ไอที

6. ดานการรกัษาความปลอดภัยของขอมูลบน

เคร่ืองแมขาย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ

หอง Data Center /DR Site



ขอตกลงระดับการใหบริการสารสนเทศ

SLA





รับแจงปญหา พรอมแกไขทนัที เพื่อใหหนางานดําเนนิงานไดอยางตอเนื่อง 

“กรณีไมสามารถแกไขผานทางสายสนทนาได”

ชางเขาไปแกไขปญหาใหที่หนางาน ไมเกิน 15 นาที หลงัจากวางสาย



กรณีท่ีจะขอขอมูล ภายใน 24 ชม.

ตองเปนกรณีเรงดวน คือ

- ขอขอมูลเพ่ือเสนอตอผูตรวจงาน

ราชการ

- ขอมลูที่สนับสนุนงานคุณภาพของ

โรงพยาบาล

- ขอมลูเพ่ือนําเสนอผูบริหาร เชน สถิต

ขอมูลดานการรกัษาคนไข เปนตน



ติดตามผลการดําเนินงาน หลงัจากมกีารประกาศใช SLA

ปญหาท่ีพบบอย 5 อันดับสูงสุด 

ปญหา จํานวนครั้งท่ีแกปญหา ทันเวลา ไมทันเวลา

ซอมบํารงุเคร่ืองปริ้นเตอร 160 125 35

ซอมบํารงุเคร่ืองคอมพิวเตอร 133 99 34

ติดต้ังและซอมบํารุงระบบ

เครือขายภายในโรงพยาบาล

29 10 19

แกไขขอมูลผูปวยในโปรแกรม 

HOSxP

35 25 10

ขอมูลตามคําขอจากหนวยงาน

ภายใน-ภายนอก

31 29 2



เม่ือมีการนําประกาศ SLA มาวิเคราะห 

ปญหาที่พบ สาเหตทุี่ทาํใหไมทนัเวลา

ซอมบํารุงเคร่ืองปร้ินเตอร - มีอะไหลไมเพยีงพอ

- ระยะทางที่ตองไปซอมที่ รพ.2 ทาํใหเกนิเวลาที่กาํหนด

ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร - มีอะไหลไมเพยีงพอ

- ระยะทางที่ตองไปซอมที่ รพ.2 ทาํใหเกนิเวลาที่กาํหนด

ติดต้ังและซอมบาํรุงระบบเครือขาย

ภายในโรงพยาบาล

- อุปสรรคหนางานที่ไมเอ้ือตอการดําเนินงาน เชน  การ

เดินสายแลน ที่มีความยากตอการโยงสาย ระหวาง Server 

และ client

แกไขขอมูลผูปวยในโปรแกรม HOSxP - เจาหนาที่ขาดความชาํนาญ ในระบบงานของแตละ

หนวยงาน

ขอมลูตามคาํขอจากหนวยงานภายใน-

ภายนอก

- มคีวามซบัซอนของขอมูล



ปญหา แนวทางแกไข

มีอะไหลสาํรองไมเพียงพอ สํารองอะไหลใหพรอม

ระยะทางที่ตองไปซอมที่ รพ.2 ทําใหเกินเวลา

ที่กาํหนด

ปรับขอตกลงระหวาง รพ.2 เร่ืองระยะเวลาใน

การเดินทางเพื่อจะไปซอมบํารุง ใหหนางาน

สามารถทาํงานไดอยางตอเนื่อง



ความปลอดภัยในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ



อุปกรณตรวจจับควันและอุณหภูมิ

การรกัษาความม่ันคงปลอดภัย (Security Management)  หอง  Data  center

ระบบไฟฟาและกราวด



กิจกรรมแนวทางการสํารองขอมูลให

ปลอดภยัมากขึ้น Data   

base

มีการสํารองขอมูลหลายประเภท
มีการแยกเก็บขอมูลคนละตึก

หอง Data center   หอง  DR site

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูลในหนวยบริการ



แนวทางการปฏิบตัิ  เจาหนาที่ทั่วไป 

แจงเจาหนาที่ผูเก่ียวของ

1. หัวหนาเวรบริหาร เบอร: 1042

2. เจาหนาที่ไฟฟา เบอร: 3078

3. หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร เบอร: 4001

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสัญญาณอัคคภีัยดังข้ึน

แนวทางปฏิบัติ  เจ้าหน้าทศูีนย์คอม





เปล่ียน : บังคบัเปล่ียนทุก 30 วัน หากไมเปล่ียนจะไมสามารถเขาใชงานระบบได

การเปล่ียนรหัสผาน    จากเจาหนาที่ทั้งหมด :  965 คน

    ใชงาน HOSxP จริง :  585 คน

    เปล่ียนรหัสผานจรงิ :  585 คน





พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน



5. พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

 คําวนิิจฉัยโรคและการใหรหัส ICD

a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกขอมูลผูปวยนอกและผูปวยใน

b. วางระบบการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผูปวยนอก (OPD Cards) อยางนอย

ทุก 2 เดือน

c. วางระบบตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD ผูปวยนอกและผูปวยใน และควรมี

การตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอกอยางนอยปละ 2 คร้ัง

d. วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพขอมลูผูปวยนอกและผูปวยใน 

      ในรอบ 3-6 เดือน

e. นําผลการตรวจสอบมาหาทางพัฒนาระบบใหดีขึ้น



93.34
94.78 95.07 95.32 96.03

91.71

94.76
93.15

88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

ปริมาณการลงอาการสําคัญ

การควบคุมคุณภาพขอมูล (Clinical Data Quality Control)

เดือน จํานวน

ต.ค.2559 30834

พ.ย.2559 31557

ธ.ค.2559 30804

ม.ค.2560 30871

ก.พ.2560 27881

ม.ีค.2560 34663

เม.ย.2560 27517

พ.ค.2560 32567

ต.ค.2559 พ.ย.2559

opd
CC

opd
CC

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30834 28781 26077 2704 31557 29910 27014 2896

% 93.34 84.57 8.77 % 94.78 85.60 9.18

ธ.ค.2559 ม.ค.2560

opd
CC

opd
CC

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30804 29285 26617 2668 30871 29425 26741 2683

% 95.07 86.41 8.66 % 95.32 86.62 8.69

ก.พ.2560 ม.ีค.2560

opd
CC

opd
CC

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

27881 26774 24186 2588 34663 31789 28790 2999

% 96.03 86.75 9.28 % 91.71 83.06 8.65

เม.ย.2560 พ.ค.2560

opd
CC

opd
CC

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

27517 26076 23796 2280 32567 30335 27510 2828

% 94.76 86.48 8.29 % 93.15 84.47 8.68



19.28 19.35 16.76 18.08

61.11 62.41 61.75 63.74

0.00

20.00
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60.00

80.00

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60

ปริมาณบันทึกการตรวจรางกาย

เดือน จํานวน

ต.ค.2559 30834

พ.ย.2559 31557

ธ.ค.2559 30804

ม.ค.2560 30871

ก.พ.2560 27881

ม.ีค.2560 34663

เม.ย.2560 27517

พ.ค.2560 32567

ต.ค.2559 พ.ย.2559

opd
PE

opd
PE

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30834 5944 5730 216 31557 6105 5927 178

% 19.28 18.58 0.70 % 19.35 18.78 0.56

ธ.ค.2559 ม.ค.2560

opd
PE

opd
PE

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30804 5164 4983 183 30871 5581 5391 190

% 16.76 16.18 0.59 % 18.08 17.46 0.62

ธ.ค.2559 ม.ค.2560

opd
PE

opd
PE

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30804 5164 4983 183 30871 5581 5391 190

% 16.76 16.18 0.59 % 18.08 17.46 0.62

เม.ย.2560 พ.ค.2560

opd
PE

opd
PE

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

27517 16991 14720 2271 32567 20759 17951 2808

% 61.75 53.49 8.25 % 63.74 55.12 8.62

การควบคุมคุณภาพขอมูล (Clinical Data Quality Control)



0 0 0 0

82.00 79.75 82.60 81.66

0

50

100

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 ม.ีค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60

ปริมาณการบันทึก Provisional diagnosis 

การควบคุมคุณภาพขอมูล (Clinical Data Quality Control)

เดือน จํานวน

ต.ค.2559 30834

พ.ย.2559 31557

ธ.ค.2559 30804

ม.ค.2560 30871

ก.พ.2560 27881

มี.ค.2560 34663

เม.ย.2560 27517

พ.ค.2560 32567

ต.ค.2559 พ.ย.2559

opd
PROV.DX

opd
PROV.DX

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30834 0 0 0 31557 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 % 0.00 0.00 0.00

ธ.ค.2559 ม.ค.2560

opd
PROV.DX

opd
PROV.DX

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

30804 0 0 0 30871 0 0 0

% 0 0 0 % 0 0 0

ก.พ.2560 ม.ีค.2560

opd

PROV.DX

opd

PROV.DX
รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

27881 22862 20260 2602 34663 27645 24608 3037

% 82.00 72.67 9.33 % 79.75 70.99 8.76

เม.ย.2560 พ.ค.2560

opd
PROV.DX

opd
PROV.DX

รวม รพ รพ2 รวม รพ รพ2

27517 22730 20364 2366 32567 26595 23698 2897

% 82.60 74.01 8.60 % 81.66 72.77 8.90



คาํที่ใชในการ บันทึก Provisional Diag  

diag_text cc

. 3210

HT 1366

ESRD 1205

F/U ANC 1059

Dyspepsia 1003

B24 893

ลมปลายปัตคาดสญัญาณ4หลงั/คอ 849

DM 649

CVA 605

ส 4 หลงั 598



เปาหมาย

1. ระบบเวชระเบียนตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

    ผูใหบริการ  และผูบริหาร

2. มีการบันทึกเวชระเบยีนใหสมบูรณ  ถูกตองตามมาตรฐาน

3. มีขอมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  

   ผูใหบรกิาร  และผูบริหาร

4. เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม



2. Medical Record Audit

Internal Audit ทุก 3 เดือน ทีมAuditor รพ.หนองคาย

สุมแบบ Select Case ตามเง่ือนไข

เลือกเวชระเบียนที่วันนอน ≥ 3 วัน เสียชีวิต คาใชจายสูง  

adj.RW  > 3.5 (ศัลย, MED)

adj.RW  > 2   ( Ortho, เด็ก, สูติ)

   adj.RW  > 1.1 ( EYE, ENT)

เลือกตามแพทยคนละ   5  Chart 

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบยีน



0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ป 56 ป 57 ป 58 ป 59 ป 60/1

89.71
85.77 89.29 90.04 87.74

ป 56

ป 57 

ป 58

ป 59

ป 60/1

 เปรียบเทียบอัตราความสมบูรณเวชระเบียนผูปวยนอก
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 เปรียบเทียบอัตราความสมบูรณเวชระเบียนผูปวยใน



หนวยบริการตองสงขอมูลเรียกเก็บคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุข เปน 

Electronic ในโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. ดังนี้

 - กรณีผูปวยนอก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใหบรกิาร

 - กรณีผูปวยใน ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีจําหนายผูปวย (Discharge)

กรณีลาชา

- สงลาชา 1 เดือน จาย 95% 

- สงลาชา 2 เดือน จาย 90%

- สงลาชาเกิน 2 เดือน จาย 80%

 ระยะเวลาการสงขอมูล Claim ป 2560
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สถิตกิารสงชารตทันเวลาภายใน 7 วัน



Flow ระบบเวชระเบียนผูปวยใน

ผูปวยจําหนายจาก หอผูปวย

ศูนยบริหารฯ, การเงิน ตรวจรับ Chart

สงงานเวชระเบียน

แพทย Auditor

ให้รหสัโรคและหตัถการ

บนัทึกลงในคอมพิวเตอร

ประมวลผลรายงาน Chart ค้างส่ง

ติดตาม Chart คางสงจากหอผูปวย

ประมวลผล ทํารายงาน

หอผูปวยสง Chart หลังจาํหนายภายใน 7 วนั

ศูนยประกัน 1, 2 , การเงิน รับ Chart พิมพใบสรุปคารักษาแยกตามสิทธิ

เวชระเบียนลงทะเบียนรับ Chart ในคอมพิวเตอร 1 วัน

แพทย Auditor Audit Chart เสร็จภายใน 1 วัน

Coder ใหรหัสโรค และหัตถการ ตาม ICD10 และ ICD9 CM ของ WHO ลงใน Chart และ

ใบสรุปคารักษา  สงใบสรุปกลับไปตามศูนยเรียกเก็บตามสทิธิ ภายใน 3 วัน 

บันทึกขอมูล โรค หัตถการ และแกไขขอมูลตาง ๆ ของผูปวย เชน CID, วดป เกิด,

ที่อยู, ช่ือผูติดตอ, เบอรโทรศัพท เปนตน

ประมวลผลรายงาน Chart คางสงจากหอผูปวย ทุกวันท่ี 10, 20 และ 30

ประสานงานกับหอผูปวยท่ีมี Chart คางสง 

ประมวลผลรายงาน โดยสงออกเปน 12 แฟม เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและแกไขขอมูลที่ผิด 

เชน ใหรหัสผิดพลาด, บันทึกขอมูลผิดพลาด ทําใหเกิดขอมูล Ungroup ซ่ึงจะทําใหเบิกเงินจาก

กองทุนตาง ๆ ไมได



การจัดเก็บขอมูล (Data Collection)



• รับแจงปญหาเบื้องตน ผาน Service Desk

• วิเคราะหปญหาเบื้องตน บันทึกเวลา ITC-Service 

• เตรียมพรอมอุปกรณเสร็จสิ้น เจาหนาที่ลงหนางานทันที ชาสุดไมเกิน 15 นาที

• ดําเนินการแกไขปญหาสําเร็จ หรือไมสาํเร็จ 

• ลงบันทึกเวลา ITC-Service ดวย SMARTPHONE

a. การเก็บขอมลูปญหา และขอมลูกิจกรรม



• เจาหนาที่สามารถลงบันทึกภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย หลังการดําเนินการแกไขปญหา 

ผานชองทางเวบ็ไซตดวย Smartphone ได

ทันที http://www2.nkh.go.th/itcservice

• เมื่อบันทึกเสร็จส้ิน ระบบแจงเตือนไลน

แอพพลิเคชั่น ไปยังกลุม ITC-Service 

เพื่อใหเจาหนาที่ทานอ่ืน รับทราบขอมลู

เบื้องตน

การบันทึกภาระงานใน SMARTPHONE



 ประเภทของภาระงาน (หนางาน / งานประจํา)

 อบุัติการณ

 วันท่ี เวลา รับงาน

 วันท่ี เวลา ปฏบิตังิาน

 วันท่ี เวลา เสร็จงาน

 วันท่ี เวลา สงมอบงาน

 หนวยงานท่ีแจง

 ประเภทงานหลัก

 ประเภทงานรอง

 รายละเอียด / เหตุผล

แบบฟอรมบนัทกึภาระงาน



• ใชจํานวนภาระงาน และความสําเร็จของการบันทึก (SLA) ใน

โปรแกรม ITC-Service เปนเกณฑคะแนนตัดสิน P4P 

b. กําหนดใหบุคลากรฝาย IT ตองบันทึกขอมูล



c. วเิคราะหกิจกรรมของการใหบริการ



งานดานฮารดแวร
บรกิารแลวเสร็จใน 15 นาที

ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร ซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร

แกไขปญหาหนางาน ดาน Hardware แกไขปญหาหนางาน ดาน Software

เปลี่ยน Power supply ลง windown ใหม

ทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร กระดาษติดปริ้นเตอร

เปลี่ยนหมกึปริ้นเตอร ลงไดรเวอร

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เดินสายLan

เปลี่ยนคียบอรด,เมาส เปลี่ยนแบตเตอรรี่ UPS

ติดตั้งอุปกรณ Acesspoint



งานดานซอฟตแวร
บรกิารแลวเสร็จใน 15 นาที

ติดตั้งโปรแกรมHosxp

ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่ใชประจํา

พัฒนาโปรแกรมตามความตองการของหนวยงาน

พัฒนาระบบรายงานตามความตองการของหนวยงาน

แกไขขอมูลผูปวยในโปรแกรม HosXP

เพ่ิม/แกไขรายการคารักษาพยาบาลในโปรแกรม HosXP

เพ่ิม/แกไขขอมูลเจาหนาในโปรแกรม HosXP

Thai Cancerbase

e-claim

ปรับฐานขอมูล (Data Query)



งานดานเน็ตเวิรค
บรกิารแลวเสร็จใน 15 นาที

บริหารจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

บริหารจัดการระบบเครือขายอินทราเน็ต

ติดต้ังและซอมบํารุงระบบเครือขายภายในโรงพยาบาล



งานขอมูล

ขอมูลสถิติประจําป

ขอมูลตามคําขอจากหนวยงานภายใน-ภายนอก

ขอมูลมาตรฐาน 53 แฟม

ขอมูลคุณภาพโรงพยาบาล Hospital profile SPA เปนตน

ขอมูลประกอบการคํานวณ P4P

ขอมูลผูปวย 12 แฟม

ประมวลผลขอมูล โปรแกรม DRG

บรกิารแลวเสร็จใน 24 ชั่วโมง



d. ดาํเนินการเก็บขอมูลในรอบ 3 เดือน
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งานขอมูล งานเครอืขาย งานฮารดแวร งานซอฟแวร งานบริหาร/ประชุม/อบรม งานอ่ืนๆ งานความเสี่ยง
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1 - 31 มี.ค. 60 1 - 30 เม.ย. 60 1 - 31 พ.ค. 60

งานขอมูล งานเครือขาย งานฮารดแวร งานซอฟแวร งานบริหาร/ประชุม งานอ่ืนๆ งานความเสี่ยง รวม (เดือน)

1 ม.ีค. – 31 มี.ค. 60 6 29 153 30 6 26 22 272

1 เม.ย. – 30 เม.ย. 60 7 14 89 19 5 8 8 150

1 พ.ค. – 31 พ.ค. 60 12 8 87 19 6 5 8 159

รวม (หมวด) 25 51 329 68 17 39 38

ผลการบนัทกึขอมูลในรอบ 3 เดอืน 



ปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานไมทันเวลาตาม SLA
   - ระยะทาง

   - ความหลากหลายของปญหา

   - ความยากงายของปญหา

e. วิเคราะหปญหา



1 ม.ีค. – 31 พ.ค. 60 งานขอมูล งานเครือขาย งานฮารดแวร งานซอฟแวร งานบริหาร/ประชมุ งานอื่นๆ งานความเสี่ยง

เวลามาตรฐาน (SLA) 24 ชั่วโมง 15 นาที 15 นาที 15 นาที 9999 นาที 9999 นาที 9999 นาที

เวลาปฏิบัติ (Min/Max)
5 

นาท ี

3 

วัน

2 

นาที 

2.41 

ชม.

1 

นาท ี

2 

วัน

1 

นาท ี

4 

วัน

4 

นาท ี

2 

วัน

1 

นาท ี

2.52 

ชม.

1 

นาท ี

1.05 

ชม

เวลาเฉลี่ย 7.59 ชม. 24 นาที 23 นาที 1.43 ชม. 4.59 ชม. 23 นาที 7 นาที

จํานวนแกปญหา (ครั้ง) 25 51 329 68 19 44 45

ความสําเร็จ / ลมเหลว

Success SLA Success SLA Success SLA Success SLA Success SLA Success SLA Success SLA

22 3 35 16 254 75 48 20 19 0 44 0 45 0

รอยละ (%) 88 12 68.63 31.37 77.2 22.80 70.59 29.41 100 0 44 0 45 0

ผลการวิเคราะหปญหา ระยะเวลา 3 เดอืน



การใหบริการ                 จํานวนปญหา

 (ครั้ง)

มาตรฐานการ

ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา รอยละการใหบริการ

ไมทนัเวลาทันเวลา ไมทันเวลา

ดานฮารดแวร 329 30 นาที 299 30 10.03%

ดานซอรฟแวร 68 30 นาที 57 11 19.30%

ดานเน็ตเวิรค 51 30 นาที 41 10 24.39%

ขอขอมูลรายงาน 25 24 ชม. 22 3 13.64%

30 นาที

การใหบริการ                 จํานวนปญหา

 (ครั้ง)

มาตรฐานการ

ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา รอยละการใหบริการ

ไมทนัเวลาทันเวลา ไมทันเวลา

ดานฮารดแวร 329 15 นาที 254 75 29.53%

ดานซอรฟแวร 68 15 นาที 48 20 41.67%

ดานเน็ตเวิรค 51 15 นาที 35 16 45.71%

ขอขอมูลรายงาน 25 24 ชม. 22 3 13.64%

15 นาที

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง (ปรับเวลา)



การใหบริการ                 จํานวนปญหา

 (ครั้ง)

มาตรฐานการ

ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา รอยละการใหบริการ

ไมทนัเวลาทันเวลา ไมทันเวลา

ดานฮารดแวร 128 15 นาที 73 55 75.34%

ดานซอรฟแวร 27 15 นาที 16 11 68.75%

ดานเน็ตเวิรค 13 15 นาที 12 1 8.33%

ขอขอมูลรายงาน 85 24 ชม. 85 0 0%

1 ก.พ. – เม.ย. 59

การใหบริการ                 จํานวนปญหา

 (ครั้ง)

มาตรฐานการ

ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา รอยละการใหบริการ

ไมทนัเวลาทันเวลา ไมทันเวลา

ดานฮารดแวร 329 15 นาที 254 75 29.53%

ดานซอรฟแวร 68 15 นาที 48 20 41.67%

ดานเน็ตเวิรค 51 15 นาที 35 16 45.71%

ขอขอมูลรายงาน 25 24 ชม. 22 3 13.64%

1 ม.ีค. – พ.ค. 60

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง (เปรียบเทียบขอมูลเดิม)



• ออกรายงานเพ่ือนําผลมาวิเคราะห

• แนวทางพัฒนา

1. เชื่อมตอระบบเลขครุภัณฑ เพ่ือเก็บสถิติประวัติการซอม

2. กําหนด SLA ลึกถึงระดับงานยอย ในแตละประเภท 

f. วิเคราะห กําหนดแนวทางพฒันา



วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร



Competency Dictionary 
ปงบประมาณ 2559 -2563

ตําแหนง  ผูบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูง  ( CIO )

นายกฤษฎา  ศรีกุลวงศ  นายแพทยชํานาญการ

Competency  Description

A1. ดานนโยบายและองคกร

ภารกิจ  หนาที่  นโยบาย วิธีการและโครงสรางขององคกร

กําหนด กฎ ระเบียบ วิธีการควบคุม และถายทอดชี้นําองคกร

การตัดสินใจขององคกรและกระบวนการกําหนดนโยบายดานงบประมาณ

การบริหารแผนงาน/โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถปรับแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหสนับสนุนวิสัยทัศน  พันธกิจ  เข็มมุงและแผนกล

ยุทธของ  โรงพยาบาลได

A2. ความเปนผูนําและการบริหารจัดการ

เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบคุคล

การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสัมพันธที่เปนหุนสวน / เทคนิคในการสรางทีม

สามารถควบคุมกํากับ  ประเมินผลใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน

ทุกหนวยในโรงพยาบาลนครพนมเปนไปอยางเหมาะสมและราบร่ืน

A3. การบริหารกระบวนการ / การเปล่ียนแปลง

วิธีการ  รูปแบบและเคร่ืองมือตางๆ ในการจําลองสถานการณ

รูปแบบและวิธีการตางๆ  ในการปรับปรุงคุณภาพ

เทคนิค / รูปแบบตาง ๆในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงองคกร

เทคนิคและรูปแบบตางๆของการบริหารและควบคุมกระบวนการ

รูปแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการร้ือปรับ

สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมและนําเทคโนโลยีใหมมาประเมิน  พิจารณาวาจะนํามาประยุกตใช

ในโรงพยาบาลได

A4. ยุทธศาสตรและการวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ

การวิเคราะหเพื่อกาํหนดพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะหดานเทคโนโลยีสารสนเทศบนความเกี่ยวของในงาน

ขั้นตอนการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณเฉพาะหนา

วิธีการและเทคนิคตางๆ ในการเฝาตรวจและประเมนิผล

ไดรับการอบรมดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 1 หลักสูตร



Competency Dictionary 
ปงบประมาณ 2559 -2563

ตําแหนง หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายศุภากร  แสนทําพล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

Competency  Description

B1. ดานนโยบายและองคกร

การออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจองคกร

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารโครงการ  ( Project  management )

การบริหารความสัมพันธ การนําเสนอ การส่ือสาร

การบริหารขอมูลและฐานขอมลู

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

B2. ความเปนผูนาํและการบริหารจดัการ

การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม (Analytical and Conceptual Thinking)

การตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ (Decision Making and Problem Solving) 

การใหคําปรึกษา (Consultation Skills) 

เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล

การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถควบคุมกํากับประเมนิผลใหการดําเนนิงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

B3. การบริหารกระบวนการ / การเปล่ียนแปลง

เทคนิค / รูปแบบตาง ๆ  ในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงองคกร

เทคนิคและรูปแบบตางๆ  ของการบริหารและควบคุมกระบวนการ

รูปแบบและวธิีการตางๆในการออกแบบการร้ือปรบั

สามารถจัดการปองกัน  ดูแลและแกปญหาตางๆที่เกดิขึ้นในการดําเนินงานและแกไข  

B4. การวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ

สามารถกําหนดสารสนเทศที่ตองการ (What) โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหนาที่ของหนวยงาน

สามารถพิจารณาเวลา (When) ที่ตองใชสารสนเทศนั้น เพื่อที่จะกําหนดเวลาในการรวบรวมประมวล และจัดทํารายงาน

ใหสอดคลองกับเวลาที่ตองการ

ทราบวาจะหาสารสนเทศไดที่ไหน (Where) จะเปนแหลงขอมลูจากภายในหนวยงานหรือ ภายนอก

ทราบวาผูใช (For whom) สารสนเทศคือใคร เพ่ือจะไดจัดทํารูปแบบในการนําเสนอใหเหมาะสม

สามารถวิเคราะหไดวาจะใชเคร่ืองมืออะไร (How) ในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ

สามารถเขาใจความหมายของสารสนเทศที่หามาได

สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โดยอาศยัการพิจารณาจากสารสนเทศที่มีอยูหรอืที่ไดมา

สามารถใชสารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม

สามารถประเมินและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหมีสมรรถนะที่จําเปนในการดําเนินการตามแผนในแต

ละป



 ตําแหนง  นกัวิชาการคอมพิวเตอร   โรงพยาบาลหนองคาย

C1  :  สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ

ความหมาย การคนหาความตองการของระบบสารสนเทศวาคืออะไร  หรือตองการอะไรเพิ่มเขามาในระบบแลวนําความ

ตองการของระบบมาเปนแบบแผนในการสรางระบบสารสนเทศใหใชงานไดจรงิ

ระดบั Competency  Description

1 การคนหาปญหาของระบบงานเดิมที่ใชอยู  การวางแผนเพ่ือศึกษาปญหา

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1   และการวิเคราะหความตองการ  รวบรวมความตองการของระบบ

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และการออกแบบระบบ

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   การวิเคราะหระบบดวยวธิเีชิงวตัถุ  ( Object – Oriented Analysis :OOA)

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4   การออกแบบดวยวิธีเชงิวตัถ ุ ( Object – Oriented Analysis :OOA)

C 2  :  สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการเขียนโปรแกรม  ( windows Application )

ความหมาย เปนเครื่องมอืที่ชวยใหการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ windows  ทําไดโดยงาย  เปนหนึ่งใน

ภาษาโปรแกรมยอดนิยม   สําหรับโปรแกรมที่ใชในดานธุรกิจ

ระดบั Competency  Description

1 มีความรูพื้นฐานเร่ืองตัวแปรและชนดิของขอมูลและมีความรูเบ้ืองตนในการใชงานโปรแกรม

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1   ฟงชั่น  ( Function  ) และการสรางแอพพลิเคชั่นดวยคอลโทรลพ้ืนฐาน

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2   ขั้นตอนการเขยีนโปรแกรมดวย Visual Basic

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3   การจัดการขอผดิพลาดทีเ่กดิในการทาํงานของโปรแกรม

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4   การเขียนโปรแกรมดวย  Vasic basic  แนว  OOP

C3  :  สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมลู  MySQL

ความหมาย เปนการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ แฟม ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน  เก็บไวที่เดียวกัน  ในหนวยเก็บขอมูล

สํารองเพื่อสะดวกในการบันทึก  จัดเก็บและเรียกใชขอมูลตางๆ  จากฐานขอมูลรวมกัน

ระดบั Competency  Description

1 ความรูเบ้ืองตนเกีย่วกบัฐานขอมลูเชิงสัมพนัธ ( Relation Data Model  )

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1  การเขียน E-R Model  ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER  Diagram  ใหอยูในรูปแบบ

ของตาราง ( Relation  Schemes  )

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  การเขียนคําส่ังตางๆ  ใน MySQL

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  การเขียนเชื่อมตอระหวาฐานขอมูลอื่นๆ

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4  การเขียน OOP  ในการจัดการกับ MySQL

Competency Dictionary 
ปงบประมาณ 2559 -2563



วางแผน Capacity Management



ครุภัณฑคอมพิวเตอรโรงพยาบาลหนองคาย

หนวยงานที่ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด 113 หนวยงาน

    ครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งแตป 2547-2560
      

 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร PC จํานวน 306 เคร่ือง

      2. จอคอมพวิเตอร จํานวน 279 จอ

      3. เคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 42 เครื่อง

      4. คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 18 เครื่อง

      5. เคร่ืองคอมพิวเตอร All-in-one จํานวน 2 เคร่ือง

     



สมาคมเวชสารสนเทศไทย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลหนองคาย 

วันท่ีตรวจเย่ียม 8 มิถุนายน 2560 

กรรมการท่ีตรวจเย่ียม 

1. นพ. ชุษณะ มะกรสาร 

2. นพ. วรรษา เปาอินทร 

3. ดร. มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ 

กิจกรรมที่ควรดําเนินการในระยะตอไป 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการรับรองคุณภาพระดับท่ี 1 

1. พัฒนาทีมคุณภาพ เพ่ิมบทบาทผูบริหาร องคกรแพทย พยาบาล ฝายพัฒนาคุณภาพใหเขามามีสวน
รวมมากขึ้น 

2. ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศใหตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรหลักของโรงพยาบาล โดย 
a. ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนการถายทอดมาจากประเด็นยุทธศาสตรหลัก

ของโรงพยาบาล เพื่อใหมั่นใจวาประเด็นยุทธศาสตรหลักไดรับการสนับสนุนจากแผน
แมบท IT 

b. จัดทําโครงการและแผนกิจกรรมเชิงรุกใหเห็นกิจกรรมชัดเจน ไมเปนแผนโครงการที่มี
ขอบเขตกวางเกินไป 

3. ดําเนนิกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยมีกิจกรรมที่ควรทําคือ 
a. ประเมินผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่ผานมาแลวนําผลการประเมินมาพัฒนาเปน

แผนการจัดการความเสี่ยงใหมของป 2560  
b. ปรับปรงุแผนจัดการความเสี่ยงใหเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้น ตามหลักการ PDCA 
c. เพิ่มการจัดการความเสี่ยงแงมุมอื่นๆ เชน ความปลอดภัยขอมูล ไวรัส ransomware 

4. พัฒนาการดําเนินการตามขอตกลงระดับการใหบริการดานสารสนเทศ (Service Level 
Agreement) โดย 

a. ปรับปรงุ SLA ใหใชขอความที่ชัดเจนไมกํากวม 
b. ประกาศ SLA ใหรับทราบโดยท่ัวกัน ปดประกาศใหแพรหลาย  
c. ประเมินผลการดําเนินการและวิเคราะหผลการประเมินตาม SLA  
d. นําผลการประเมินมาปรับขอตกลงในรอบ 3 เดือน และ 6 เดอืน 

5. พัฒนาการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
a. ประเมินผูใชดานการรบัรูและความเขาใจระเบียบปฏิบัติ 
b. ดําเนินการตามระเบียบ แลวประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติภายใน 6 เดือน 



c. นําผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการทําใหผูใชปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ 
6. พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน คําวินิจฉัยโรคและการใหรหัส ICD  

a. ปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอรผูปวยนอก ยกเลิกการเปด Visit ที่มี
มากเกินไป 

b. วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพขอมูลผูปวยนอกและผูปวยในทุกเดือน ถาระดับคะแนน
ดานใดไมถึงระดับ 80% ใหคนหาสาเหตุและแกไขโดยเรงดวน 

c. ตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD ของผูปวยนอก และผูปวยใน ตามแนวทางมาตรฐาน
ของ สนย. ใหไดระดับคุณภาพเกิน 80% 

7. ดําเนินการเก็บขอมูล สถิติปญหาที่พบในระบบ (incident) และสถิติการใหบริการของหนวย IT นํา
ผลการวิเคราะหเพ่ือหาทางปรับปรุงบริการ  

a. ปรับปรุงระบบการเก็บขอมูลปญหา ใหมีหัวขอปญหา เพื่อนํามาใชวิเคราะห Incident 
Report 

b. กําหนดใหบุคลากรฝาย IT ตองบันทึกขอมูลใหครบถวนทุกวัน มีการกํากับควบคุม 
c. วิเคราะหกิจกรรมการใหบริการของหนวย IT เพ่ือใหทราบสถานการณปจจุบัน 
d. ดําเนินการเก็บขอมูลในรอบ 3 เดือน 
e. วิเคราะหปญหาท่ีพบในระบบ IT สาเหตุของปญหา ภาระงาน วิเคราะหแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง หรือเทาเดิม 
f. นําผลการวิเคราะหมากําหนดแนวทางพัฒนาตอไป 

8. จัดทําแผนจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัยในหอง Server, เพ่ิมการ offline Backup server PACS 
9. วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

a. ปรับปรงุการกําหนดสมรรถนะตําแหนง CIO และตําแหนงอ่ืนๆ ใหเหมาะสม 
b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกตําแหนง 
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 

10. ทํ า Gap Analysis แล ววางแผน  Capacity Management ให ครอบคลุ ม เรื่ อ ง Hardware, 
Software, Network ระยะกลางและระยะยาว กําหนดแผนตามความตองการในอนาคต ตอไปใน
ระยะ 3-5 ป 
สงงานหรอืสอบถามปญหาที่ wansa@tmi.or.th 
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