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โรงพยาบาลหนองคาย

ผูประเมิน นายศุภากร แสนทําพล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสามาคมเวชสารสนเทศไทย
แบบประเมินตนเองดานคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
วันที่ประเมิน 2 กรกฎาคม 2561
ขอมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล
0.1 ประวัติโรงพยาบาลหนองคาย
ภายหลั งเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป น ต น มา กรมสาธารณสุ ข ยั ง คงสั ง กั ด ใน
กระทรวงมหาดไทย รัฐบาลมีแนวนโยบายวาจะสรางโรงพยาบาลทุ กจัง หวัดทั่ว ประเทศ ไดมอบให กรม
สาธารณสุขสรางโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนขึ้น คือ จังหวัดอุบลราชธานี จั งหวัดหนองคาย และจังหวัด
นครพนม บุคคลสําคัญที่มีบทบาททําใหโรงพยาบาลหนองคาย มีการกอสรางไดกอนเปนโรงพยาบาลแรก คือ
พระปทุมเทวาภิบาลขาหลวงประจําจังหวัดหนองคาย ในขณะนั้น ทานผูนี้เปนผูวิ่งเตนจัดหาเงินทุ นในการ
กอสราง ซึ่งไดรบั งบประมาณมาจาก 3 ทาง คือ
1. เงินสงเสริมเทศบาลประเภทอุดหนุนทองถิ่นในการสาธารณสุข
2. เงินกองสลากสภากาชาดไทย
3. เงินงบประมาณแผนดิน รวมคากอสรางทั้งสิ้น 100,200 บาท
เริ่ม ก อ สร าง พ.ศ. 2476 สรา งเสร็จเป ด ทํา การเมื่ อ วัน ที่ 19 มกราคม 2478 จึงถื อเอาวัน ที่ 19
มกราคมของทุกป เปนวันกอตั้งโรงพยาบาล มีการทําบุญเลี้ยงพระเปนประเพณีประจําปตลอดมา นับเปน
โรงพยาบาลแห งที่ 2 ที่สรา งขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (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 ทิศเหนือของพื้นที่ทอดยาวขนานตามลําน้ําโขง ซึ่งอยูหาง จากฝงโขง ประมาณ
100 เมตร จังหวัดหนองคาย เปนจังหวัดชายแดนติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีน้ําโขง
เปนเสนกั้นพรมแดน ลักษณะพื้นที่เดิมเปนลุมน้ําทวมถึงในหนาน้ํามีทางน้ําธรรมชาติเปนลําหวยเล็กๆ ไหล
พาดผานจากดานทิศตะวันออกไหลลงสูแมน้ําโขง บริเวณขางวัดหายโศก ชื่อ “หวยหายโศก” ซึ่งมีตนน้ํามา
จากหนองกอมเกาะไหลสูหนองถิ่น
หนองกลาง หนองตู ม คือ บริเวณหนองน้ํา กวา งใหญ รอบสถานี รถไฟหนองคาย โรงพยาบาล
หนองคาย สรา งในพื้ น ที่ราชพั สดุ เดิม เป น เรือ นจํ า เมื่อ ดํา ริจะสรางเป น โรงพยาบาลได ซื้อ ที่ น าราษฎร
เพิ่ ม เติ ม มี ก ารปรั บ ถมพื้ น ที่ ให สู ง ขึ้ น จากระดั บ น้ํ า ท ว มก อ นสร า ง โดยขุ ด ลอกดิ น จากหนองน้ํ า หน า
โรงพยาบาลเปนจํานวนมากขึ้นมาถมที่ การขุดถมดินสวนใหญไดรับ ความชวยเหลือ จากนักโทษ (จากคํา
บอกเลาของ นายมุข จันทรนุรักษ ผูรว มทํางานกอสรางโรงพยาบาลและตอมาไดเปนเจาหนาที่โรงพยาบาล
จนครบเกษียณ) ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ไดเปดโรงพยาบาลหนองคาย 2 ขึ้นอีกหนึ่งแหง ณ ที่
ทํางาน ร.ส.พ. เดิม (มีพื้นที่ 4 ไร 2 งาน 55.3 ตารางวา) เพื่อเปดใหบ ริการผูปวยดานปฐมภู มิและทุติภูมิ
ระดับตน และเปนการสนับสนุนนโยบายลดความแออัดของผูปวยนอก โรงพยาบาลหนองคาย 1 โดยมี
นายแพทยศุภชัย จรรยาผดุงพงศ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ป พ.ศ.2559 – ปจจุบัน
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แผนทีก่ ลยุทธโรงพยาบาลหนองคาย (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
1. พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ
และสนับสนุนระบบ
บริการ
สุขภาพ

กลยุทธ
1. การใหบริการอยางมีคุณภาพ
ระดับสูง (Ultimate Care)

2. การพัฒนาบุคลากร
G1. พัฒนาคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
G2. โรงพยาบาลหนองคายไดรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
G3. ผูรับบริการพึงพอใจ
1. สนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ G4. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี
G5. มีกลไกการตรวจสอบที่เขมแข็ง
ประสิทธิภาพ
G6. การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
และเครื่องมือที่เพียงพอพรอมใช
2. ความผูกพันองคกร
G7. ความผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร
3. สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

G8. มีการจัดระบบบริการที่ดี

3. บู ร ณาการสร า งเสริ ม 1. พัฒนาบริการสูชุมชนโดยการมี G9. เครือขายการดูแลโรคระบาดที่
สุขภาพ
สวนรวมของภาคีเครือขาย
ปองกันได
กับเครือขาย
G10. เครือขายการดูแลโรคที่ไมติดตอ
G11. ลดความแออัด
4. เปนสถาบันรวมผลิต
และ
ฝกอบรม

1. การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร

G12. เปนองคกรแหงการเรียนรู
G13. สถาบันรวมสอนและฝกทักษะ
บุคลากรสาธารณสุข
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0.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองคาย ไดพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมู ลการบริก าร
ผูปวย ในรูป แบบขอ มูลอิ เล็ก ทรอนิค ส โดยเปลี่ย นจากโปรแกรม HOMC มาเปน โปรแกรม HOSxP ในการ
บริหารจัดการฐานขอมูลดังกลาวของโรงพยาบาล ตั้งแต วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เปนตนมา และไดทํา
การปรับ ปรุงแกไขฐานขอมู ลพื้ นฐานของโรงพยาบาลใหสอดคลองกับ ระเบียบและเงื่อนไขของการจายชดเชย
คาบริการทางการแพทยจากกองทุนตางๆตามมาตรฐานที่กําหนดของกระทรวงสาธารณสุข และตอบสนองความ
ตองการของผูรับ บริการ ผูใหบ ริการและผูบ ริห าร เพื่อ ใชขอมูลในการบริหารจัดการและพัฒ นาคุณ ภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการใหบริการและการสนับสนุน
บุคลากรและผูบริหาร รวมทั้งดําเนินการฝกอบรมใหความรูทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากร
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชงานที่ถูกตอง ซึ่งจะทําใหไดระบบบริหารจัดการฐานขอมูลที่มีความสมบูรณ
มากที่สดุ

การเรียนรู
KM
(Knowledge
Learning)

เชื่อมโยง
และเขาถึง
เครือขาย

พรอมใช
ทันสมัย
ถูกตอง
ครบถวน
ประโยชนสูงสุด
แกผูรบั บริการ

ความพรอม
ใชของ
บุคลากร

วิเคราะห
และ
ประมวลผล
รวดเร็ว

ในสวน ระบบการตรวจสอบเวชระเบียน Medical Record Audit ของโรงพยาบาลหนองคายเริ่มมีการ
พัฒนาตั้งแต ป 2552 เนื่องจากผูบ ริหารตระหนักถึงความสําคัญ ของระบบการตรวจสอบเวชระเบียน ซึ่งมีผ ล
โดยตรงตอความสมบูรณของขอมูลที่จําเปนตองใชในการเบิกงบชดเชยคาบริการทางการแพทยจากกองทุนตางๆ
ไดแก กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนสวัสดิการขาราชการ และกองทุนประกันสังคม ซึ่งจายชดเชยตามระบบ
DRGs จากการวิเคราะหพบวา การที่จะทําใหคา CMI สูงนั้น บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับการบันทึกเวช-ระเบียน
จะตองตระหนักถึงความสําคัญของการบันทึกเวชระเบียนใหมีความถูกตองและครบถวนตามมาตรฐานของ WHO
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ซึ่ งต อ มาในป 2554 โรงพยาบาลหนองคายจึ งได มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ ในการตรวจสอบเวชระเบี ย นใหม 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
สรุป Chart ตามมาตรฐาน Standard Coding Guideline และ Clinical Guideline กอนที่จะสงให
เวชสถิติ (Coder) ใหรหัส
- เวชสถิติ (Coder) ใหรหัสและบันทึกรหัสในฐานขอมูล HOSxP ของโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน
Standard Coding Guideline และ Clinical Guideline กอนที่จะสงเวชระเบียนใหผรู ับผิดชอบแต
ละกองทุน
- ผูรบั ผิดชอบแตละกองทุนจะทําการสงออกขอมูลจากโปรแกรม HOSxP แลวตรวจเช็คความถูกตอง
และเพิ่มเติมรายการตามเงื่อนไขของแตละกองทุน กอนสงเบิกตามกําหนด
2.2 การตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน (Medical Record Audit) เพื่อดูความถูกตอง ครบถวน ใน
การบันทึก โดยใชมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ และ WHO โดยมี
การ
- กําหนดตัวชี้วัด มาตรการ และแนวทางการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
- สนับสนุนใหทีมInternal audit ในแตละPCTตรวจสอบเวชระเบียนของหนวยงานตนเอง
- ปรับปรุงแบบฟอรมการบันทึกเวชระเบียน
- จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการบันทึกขอมูลใหสมบูรณจากโรงพยาบาลเครือขายที่ใช
โปรแกรมHOSxPเหมือนกัน
2.3 ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล
จนท.เวชสถิติ จะตรวจเช็คความถูกตองในการบันทึกขอมูลในฐานขอมูล HOSxP เชน รหัสโรค,
รหัสผาตัด, อายุ, เพศ, น้ําหนัก, สิทธิการรักษา, เลขที่บัตรประชาชน เปนตน ซึ่งลวนแลวแตเปนขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการจัดกลุม DRG และเมื่อมีการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง ก็จะทํ าให มีความน าเชื่อถือ และ
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหารจัดการได
ผลการดําเนินงาน
โรงพยาบาลหนองคายมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและการตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียนอยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน ซึ่งกระบวนการพัฒนาดังกลาวทําใหสามารถรูสถานการณตางๆ
ที่มีผลกระทบกับระบบขอมูลการใหบริการผูปวยใน
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1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิ บำย : หมายถึงแผนทีจ่ ดั ทาเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีเลขหน้ากากับ ประกอบด้วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล ต่อด้วยกำรวิ เครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จตามเป้ าประสงค์และเข็มมุ่งของยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ถอดออกมาเป็ นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีแ่ ยกออกเป็ นยุทธศำสตร์เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำลทุกด้ำน และแผนปฏิบตั กิ ารทีก่ าหนดระยะเวลาทีจ่ ะดาเนินการตามแผนในช่วง 3-5 ปี
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
อธิบายวิธกี ารจัดทาแผนโดยละเอียด
1.1 มีการจัดทาแผนแม่บท IT ออกมาเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
อธิบายผูท้ รี ่ ่วมจัดทาแผนโดยละเอียด
1.2 การจัดทาแผนโดยการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฎิบตั ิ
ซึง่ เป็ นผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อธิบายการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
1.3 มีการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จ
ความสาเร็จ
ตามเป้ าประสงค์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแล้ว
ถอดออกมาเป็ นยุทธศาสตร์ IT
อธิบายว่าแผน IT สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
1.4 แผนแม่บท IT มีความสอดคล้องกับ
โรงพยาบาลอย่างไร
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของ
โรงพยาบาล
อธิบายว่าแผน IT ตอบสนองต่อความต้องการ
1.5 แผนแม่บท IT ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูป้ ฏิบตั งิ านในการดูแลผูป้ ่ วยย่างไร
ของผูป้ ฏิบตั งิ านในการดูแลผูป้ ่ วย/บริการ
สุขภาพให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้
อธิบายวิธกี ารสือ่ สารแผน IT ไปยังผูท้ ี ่
1.6 มีการสือ่ สารแผนแม่บท IT ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
เกีย่ วข้อง
รับทราบ และดาเนินการตามแผนในแนว
เดียวกัน
อธิบายวิธกี ารดาเนินการตามแผน IT
1.7 มีการดาเนินการตามแผนแม่บท IT จน
เกิดผลสาเร็จ
อธิบายวิธกี ารตรวจสอบและประเมินผลการ
1.8 มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผน IT
ดาเนินการตามแผนแม่บท IT และนาผลการ
ประเมินมาปรับแผนแม่บทให้ดขี น้ึ

เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ระยะ 3-5 ปี
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
3. แผนปฎิบตั กิ ารตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิ บำย : ระบบการจัดการความเสีย่ งทีเ่ ริม่ จากการประเมินความเสีย่ งทุกด้านทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาล ให้คะแนนความเสีย่ งและจัดลาดับความสาคัญ จัดทาแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร มีเลข
หน้ากากับ ประกอบด้วยผลการประเมินความเสีย่ ง ยุทธศาสตร์การจัดการความเสีย่ งและแผนปฏิบตั กิ ารทีก่ าหนดระยะเวลาที่
จะดาเนินการตามแผนในช่วง 1 ปี เมื่อจบการดาเนินการตามแผนต้องมีการประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงเป็ นแผนในรอบปี ต่อไป รวมทัง้ การจัดการความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูป้ ่ วย จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
อธิบายวิธกี ารประเมินความเสีย่ งและการให้
2.1 มีกระบวนการประเมินและให้คะแนนความ
คะแนนความเสีย่ งและการจัดลาดับ
เสีย่ งของระบบ IT อย่างเป็ นระบบ โดยการมี
ความสาคัญ
ส่วนร่วมของทุกฝ่ าย
อธิบายการกาหนดยุทธศาสตร์ความเสีย่ งและ
2.2 มีแผนจัดการความเสีย่ งเป็ นลายลักษณ์
การจัดทาแผนจัดการความเสีย่ ง
อักษร โดยกาหนดกลยุทธ์ โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ ผูร้ บั ผิดชอบ อย่างชัดเจน
อธิบายการดาเนินการตามแผนจัดการความ
2.3 มีการดาเนินการตามแผนจัดการความ
เสีย่ ง
เสีย่ ง
อธิบายการวัดติดตามและการประเมินผล
2.4 มีการวัดติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ
ดาเนินการตามแผนจัดการความเสีย่ ง
จัดการความเสีย่ ง และวิเคราะห์ผลการประเมิน
จัดทาเป็ นรายงาน
อธิบายนาผลการประเมินผลการดาเนินการ
2.5 มีการนาผลการประเมินการดาเนินการ
ตามแผนจัดการความเสีย่ งมาปรับแผนการ
จัดการความเสีย่ งมาปรับแผนการจัดการความ
ดาเนิน
เสีย่ งให้ดขี น้ึ

เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. วิธกี ารและผลการประเมินความเสีย่ งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความเสีย่ ง จัดลาดับความสาคัญตามผลการประเมินความเสีย่ ง
3. แผนปฎิบตั กิ ารจัดการความเสีย่ งปี ปัจจุบนั
4. รายงานผลการประเมินการจัดการความเสีย่ งในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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3. กำรจัดกำรควำมมันคงปลอดภั
่
ยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิ บำย : ระบบการจัดการความมันคงปลอดภั
่
ยทีเ่ ริม่ จากการกาหนดนโยบายด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล การจัดทาระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยทีผ่ ใู้ ช้ระบบทุกคนต้องปฏิบตั ติ าม
การสร้างความตระหนัก การประชาสัมพันธ์นโยบายและจัดอบรมให้ความรูร้ ะเบียบปฏิบตั ใิ ห้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบ การ
ตรวจสอบว่าบุคลากรได้รบั ทราบ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ดิ า้ มความมันคงปลอดภั
่
ยอย่างเคร่งครัด
รวมถึงการจัดการ Data Center ของโรงพยาบาลให้มนคงปลอดภั
ั่
ย ได้มาตรฐานทางกายภาพตามแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี ี
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
แสดงนโยบายด้านความมันคงปลอดภั
่
ย
3.1 มีการจัดทานโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
แสดงระเบียบปฏิบตั สิ าหรับผูใ้ ช้ระบบ
ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในระบบ IT
แสดงระเบียบปฏิบตั ทิ กี ่ าหนดห้ามแพทย์หรือ
3.2 มีนโยบายและระเบียบปฎิบตั ทิ อ่ี นุญาตให้
พยาบาลเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นความ
เฉพาะผูท้ ร่ี บั ผิดชอบดูแลรักษาผูป้ ่ วยใน
รับผิดชอบปั จจุบนั
ช่วงเวลาปั จจุบนั เท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วย
รายนัน้ ได้
แสดงนโยบายและระเบียบปฏิบตั ทิ ี ่
3.3 มีนโยบายและระเบียบปฎิบตั ทิ ป่ี ้ องกัน
กาหนดการป้ องกันความลับผูป้ ่ วยมิให้รวไหล
ั่
ความลับผูป้ ่ วยมิให้รวไหลทุ
ั่
กช่องทาง รวมทัง้
ช่องทาง Social Media ทุกด้าน
อธิบายการประชาสัมพันธ์นโยบายและ
3.4 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายและระเบียบ
ระเบียบปฏิบตั ใิ ห้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบ
ปฏิบตั ใิ ห้บุคลากรทุกคนได้รบั ทราบ
อธิบายผลการประเมินบุคลากรทุกคนว่าได้
3.5 มีการตรวจสอบว่าบุคลากรได้รบั ทราบ
รับทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ติ ามระเบียบ
เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิ
ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยอย่างเคร่งครัด
อธิบายการนาผลการประเมินบุคลากรมาปรับ
3.6 มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กระบวนการบังคับใช้ระเบียบให้ดขี น้ ึ
ปฏิบตั แิ ละนาผลการประเมินมาปรับ
กระบวนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบตั ติ ่อไป
อธิบายแนวทางการจัดการ Data Center ของ
3.7 มีการจัดการ Data Center ของ
โรงพยาบาลให้มนคงปลอดภั
ั่
ย
โรงพยาบาลจนมันคงปลอดภั
่
ย ได้มาตรฐาน
ทางกายภาพตามกรอบการพัฒนาคุณภาพ
(HITQIF)

เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. นโยบายด้านความมันคงปลอดภั
่
ยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
2. ระเบียบปฏิบตั ดิ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยทีผ่ ใู้ ช้ระบบทุกคนต้องปฏิบตั ติ าม
3. ผลการประเมินความรับรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั ิของผูใ้ ช้ระบบทุกคน
4. แนวทางปฏิบตั ใิ นการสารองข้อมูลทุกๆฐานข้อมูล
5. ข้อมูลขนาดห้องและสถานทีต่ งั ้ ห้อง Data Center (Server Room) รูปภาพภายในด้านหน้าและหลังตูเ้ ก็บ
เครื่องแม่ขา่ ย แสดงการจัดระเบียบสายสัญญาน สายไฟฟ้ า สายอื่นๆทัง้ หมด อุปกรณ์ทส่ี าคัญ เช่น ระบบ
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ตรวจจับควัน ระบบวัดอุณหภูมแิ ละความชืน้ ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมการเข้าออกและระเบียบการ
ควบคุม
4. กำรจัดระบบบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิ บำย : มีการจัดจุดรับแจ้งบริการ (Service Desk) มีการประชุมร่วมกับผูใ้ ช้ระบบเพื่อกาหนด Service Level
Agreement –SLA ด้านทีส่ าคัญอย่างยิง่ ต่อการใช้งานระบบของผูใ้ ช้สว่ นใหญ่ แล้วประกาศรับประกันระยะเวลาการให้บริการ
ให้รบั ทราบทัวกั
่ น มีระบบเก็บข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ ระบบเก็บข้อมูลกิจกรรมการทางานของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย IT ทุกคน มีการ
วิเคราะห์ SLA, อุบตั กิ ารณ์และกิจกรรมเพื่อนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการทางานให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
อธิบายการจัดจุดรับแจ้งบริการและขันตอน
้
4.1 มีการจัดระบบ Service Desk เพื่อเพิม่
การทางานทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
ความสะดวกของผูใ้ ช้งานระบบในการติดต่อ
หน่วย IT
อธิบายวิธกี ารกาหนด SLA และแสดงประกาศ
4.2 มีการกาหนด Service Level Agreement รายการทีก่ าหนด SLA
SLA ในเรื่องทีส่ าคัญอย่างยิง่ สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
IT
อธิบายวิธกี ารเก็บข้อมูลผลการปฏิบตั งิ าน
4.3 มีการติดตามผลการดาเนินการตาม
ตาม SLA และการวิเคราะห์ผล
Service Level Agreement และนาผลการ
ดาเนินการมาวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงการ
บริการให้เป็ นไปตามข้อตกลง
อธิบายวิธกี ารเก็บข้อมูลอุบตั กิ ารณ์
4.4 มีระบบการเก็บข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้
(เหตุการณ์ทไี ่ ม่พงึ ประสงค์) ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบ
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
ทัง้ ส่วนทีก่ าหนดไว้ใน SLA และทีย่ งั ไม่ได้
กาหนด
อธิบายวิธกี ารเก็บข้อมูลการทางานในแต่ละ
4.5 มีระบบการเก็บข้อมูลกิจกรรมและการ
วันของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย IT ทุกคน และการ
ทางานของเจ้าหน้าทีท่ ุกฝ่ ายในหน่วย IT ของ
วิเคราะห์กจิ กรรม
โรงพยาบาล
อธิบายวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์และ
4.6 มีระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั กิ ารณ์ และ
กิจกรรม และการนาผลการวิเคราะห์มาปรับ
กิจกรรม และนาผลการวิเคราะห์มาดาเนินการ
ระบบให้ดขี น้ ึ
จัดการปั ญหา หรือ ปรับระบบการทางานให้ดี
ขึน้

เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. ประกาศข้อตกลงระดับการบริการ (Service Level Agreement – SLA)
2. คาอฺธบิ ายระบบการเก็บข้อมูลผลการปฏิบตั ติ าม SLA ทีม่ นใจได้
ั่
ว่าเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัง้
3. คาอธิบายระบบการเก็บข้อมูลอุบตั กิ ารณ์ ทีม่ นใจได้
ั่
วา่ เก็บข้อมูลได้ครบทุกอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดขึน้
4. คาอธิบายระบบการเก็บข้อมูลกิจกรรม ทีม่ นใจได้
ั่
ว่าเก็บข้อมูลได้ครบทุกกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ IT ทุกคนที่
เกิดขึน้ ทุกช่วงเวลา
5

5. รายงานผลการปฏิบตั งิ านตาม SLA, ผลการวิเคราะห์อบุ ตั กิ ารณ์, ผลการวิเคราะห์กจิ กรรมของเจ้าหน้าทีท่ ุก
คนในฝ่ าย IT

5. ระบบควบคุมคุณภำพข้อมูลกำรวิ นิจฉัยและกำรรักษำผูป้ ่ วยและคุณภำพรหัส ICD
คำอธิ บำย : ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลต้องมีการจัดการให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้การรักษาผูป้ ่ วยบันทึกข้อมูล
ทีส่ าคัญใน OPD Cards และเวชระเบียนผูป้ ่ วยใน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง มีรายละเอียดทีด่ ี และทันเวลา ต้องไม่ละเว้นการ
บันทึกคาวินจิ ฉัยโรคใน OPD Cards หรือ Discharge Summary ต้องไม่นาเอา ICD มาใช้แทนคาวินิจฉัยโรค มีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน และคุณภาพรหัส ICD ทีต่ รวจสอบเป็ นประจาไม่น้อยกว่าปี ละ 2 ครัง้
มีการจัดการให้ระดับคุณภาพข้อมูลดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาทางพัฒนาคุณภาพการรักษาให้ดขี น้ึ
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
แสดงคะแนนคุณภาพข้อมูลประวัติ ผลการ
5.1 มีการบันทึกข้อมูลประวัติ ผลการตรวจ
ตรวจร่างกาย คาวินิจฉัยโรค การรักษา ทุก
ร่างกาย คาวินจิ ฉัยโรค การทาหัตถการ การให้
หัวข้อในเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน
ยา การรักษา และรหัส ICD ของผูป้ ่ วยนอก
และผูป้ ่ วยในทุกราย ในเวชระเบียนกระดาษ
หรืออิเล็กทรอนิคส์ แต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจานวนผูม้ ารับบริการ
อธิบายระบบตรวจสอบคุณภาพของเวช
5.2 มีระบบตรวจสอบความครบถ้วน (สมบูรณ์)
ระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน และแสดงผล
ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน ที่
การตรวจสอบ
ดาเนินการอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ โดยมีผู้
ตรวจสอบภายนอกร่วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
อธิบายระบบตรวจสอบคุณภาพการบันทึกคา
5.3 มีระบบตรวจสอบคุณภาพการเขียนหรือ
วินิจฉัยโรคของแพทย์
บันทึกคาวินจิ ฉัยโรคของแพทย์ ในเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน มีการวิเคราะห์สาเหตุ
ทีเ่ กิดคาวินิจฉัยด้อยคุณภาพหรือกากวมขาด
รายละเอียด
อธิบายระบบตรวจสอบคุณภาพรหัส ICD
5.4 ระบบตรวจสอบคุณภาพรหัส ICD ใน
ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน และแสดงผลการ
ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก ทีด่ าเนินการอย่างน้อย
ตรวจสอบ
ปี ละ 2 ครัง้ โดยมีผตู้ รวจสอบภายนอกร่วม
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
อธิบายวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
5.5 มีการวิเคราะห์ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย
และการนาผลการวิเคราะห์มาพัฒนาคุณภาพ
คาวินิจฉัยโรค การทาหัตถการ การให้ยา การ
การรักษา
รักษา และรหัส ICD ของผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วย
ใน เพื่อหาทางพัฒนาคุณภาพการบริการ หรือ
เพิม่ ความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
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อธิบายการนาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาพัฒนา
5.6 มีการนาผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล
ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูล
ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในมาดาเนินการจัดการ
ปั ญหา หรือ ปรับระบบการควบคุมคุณภาพ
ข้อมูลให้ดขี น้ึ
เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน และคุณภาพรหัส ICD ทัง้ ผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
2. ผลการพัฒนาระดับคุณภาพข้อมูลทุกด้านให้ได้คะแนนคุณภาพไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
6. กำรควบคุมคุณภำพกำรพัฒนำโปรแกรม (ประเมิ นเฉพำะโรงพยำบำลที่เขียนโปรแกรมใช้เอง)
คำอธิ บำย : ระบบควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรม ต้องมีการวิเคราะห์ระบบก่อนลงมือเขียนโปรแกรมทุกครัง้ มีการ
จัดการความต้องการของผูใ้ ช้ (Requirement management) มีการจัดทาเอกสารการวิเคราะห์ระบบ และเอกสารการออกแบบ
ระบบ มีการบันทึกคาอธิบายในโปรแกรมทุกส่วนทีส่ าคัญ มีระบบ version control มีการทดสอบโปรแกรม มีการจัดทาคูม่ อื
ของโปรแกรมทุกโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาใช้เอง
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
อธิบายการรวบรวมความต้องการ การ
6.1 มีการรวบรวมความต้องการ การวิเคราะห์
วิเคราะห์และออกแบบระบบ
และการออกแบบระบบก่อนการพัฒนา
โปรแกรม
แสดงเอกสารการวิเคราะห์และเอกสารการ
6.2 มีเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบ
ออกแบบระบบ
ระบบขัน้ พืน้ ฐาน ในโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาเองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนโปรแกรมที่
พัฒนาเองทัง้ หมด
(Conventional ต้องมี Context Diagram, Data
Flow Diagram Level 1.2,3 , ER Diagram,
Data Dictionary)
(Object Oriented ต้องมี Use Case Diagram,
Activity Diagram , Sequence Diagram,
Class Diagram, Data Dictionary)
(Security and Capacity Design รวมถึง nonfunctional requirement ทีส่ าคัญ)
แสดงตัวอย่าง source code ทีม่ คี าอธิบาย
6.3 มีการเขียน Comment ใน Source Code
และมีการบันทึกการเปลีย่ นแปลง (version
control)
อธิบายกระบวนการจัดการความต้องการของ
6.4 มีกระบวนการจัดการความต้องการของ
ผูใ้ ช้
ผูใ้ ช้อย่างมีระบบ เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้
หลังการพัฒนาโปรแกรมเสร็จ (Requirement
Management)
อธิบายกระบวนการจัดการการพัฒนา
6.5 มีกระบวนการจัดการการพัฒนาโปรแกรม
โปรแกรมให้เป็นไปตามกาหนดการ
ให้เป็ นไปตามกาหนดการ (Project
Management)
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6.6 มีกระบวนการทดสอบโปรแกรมทีไ่ ด้
มาตรฐานก่อนส่งมอบให้ผใู้ ช้ (Function Test,
User Acceptance Test -UAT)
6.7 มีการจัดทาคูม่ อื การใช้โปรแกรมอย่าง
ครบถ้วน

แสดงรายงานการทดสอบโปรแกรม

แสดงคู่มอื การใช้โปรแกรม

เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. เอกสารการวิเคราะห์ระบบ และเอกสารการออกแบบระบบทุกโปรแกรม
2. คู่มอื ผูใ้ ช้ และตัวอย่างคาอฺธบิ ายใน source codes
7. กำรจัดกำรศักยภำพของทรัพยำกรในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คำอธิ บำย : การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ของทรัพยากรด้าน Hardware, software, network และบุคลากรด้าน IT การ
ทาการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap analysis) การจัดทาแผนเพิม่ ศักยภาพของทรัพยากร IT การกาหนดสมรรถนะ การประเมิน
สมรรถนะ และการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในฝ่ าย IT เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าศักยภาพของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีเพียงพอต่อการดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบย่อย
ไม่ได้ บำงส่วน ทำแล้ว
อธิ บำยรำยละเอียดเพิ่ มเติ ม
ทำ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และ Gap
7.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และ
Analysis
Gap Analysis ของทรัพยากรด้าน Hardware,
Software, Network, บุคลากร
แสดงแผนการจัดการศักยภาพของทรัพยากร
7.2 มีการจัดทาแผนเพิม่ หรือจัดการศักยภาพ
ด้าน Hardware, Software และ Network
ของทรัพยากรด้าน Hardware, Software,
Network
แสดงรายละเอียดการกาหนดสมรรถนะของ
7.3 มีการกาหนดสมรรถนะทีจ่ าเป็ น
ทุกคน ผลการประเมินสมรรถนะ และแผนการ
(Functional Competency) ของ CIO และ
เพิม่ สมรรถนะรายบุคคล
บุคลากรด้าน IT ทุกคน ประเมินสมรรถนะ และ
จัดทาแผนเพิม่ สมรรถนะรายบุคคล
แสดงผลการดาเนินการตามแผนการเพิม่
7.4 มีการดาเนินการตามแผนเพิม่ สมรรถนะ
สมรรถนะรายบุคคลและแผนการเพิม่
และศักยภาพ (Hardware, software, network)
ศักยภาพ
และ มีการประเมิน วิเคราะห์ผลการดาเนินตาม
แผน
แสดงผลการวิเคราะห์กการดาเนินการตาม
7.5 มีการนาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผน
แผนการเพิม่ สมรรถนะรายบุคคลและแผนการ
เพิม่ ศักยภาพให้ดขี น้ึ
เพิม่ ศักยภาพและการนาผลการวิเคราะห์มา
ปรับแผนให้ดขี น้ ึ

เอกสำรที่ควรนำเสนอประกอบกำรประเมิ น
1. ทะเบียนทรัพยากรในระบบ IT การประเมินศักยภาพ การใช้ทรัพยากรในปั จจุบนั
2. การกาหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะบุคลากรในฝ่ าย IT
3. แผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
4. แผนการเพิม่ ศักยภาพระบบ IT
8

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลหนองคาย ปี

2559 - 2563

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็ นโรงพยาบาลทั่วไปชัน้ นําระดับประเทศ

คุณภาพบริ การ
ประสิทธิภาพ
บริ หารจัดการที่ดี
พัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 3
บูรณาการสร้ างเสริ มสุขภาพกับเครื อข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2
พัฒนาระบบบริ หารจัดการ และสนับสนุนระบบบริ การ

ประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 1
พัฒนาระบบบริ การสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4
เป็ นสถาบันร่วมผลิตและฝึ กอบรม

G1 พัฒนาคุณภาพบริ การ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

G2 โรงพยาบาลหนองคาย ได้ รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

G10 เครื อข่ายการดูแลโรคทีไ่ ม่ตด
ิ ต่อ

G9 เครื อข่ายการดูแลโรคระบาดที่ปอ้ งกันได้

G4 พัฒนาระบบข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

G3 ผู้รับบริ การพึงพอใจ

G5 มีกลไกการตรวจสอบที่เข้ มแข็ง

G7 ความผูกพันธ์ ของบุคลากรต่อองค์กร

G12 เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้

G11 ลดความแออัด

G6 การบริ หารจัดการระบบสาธารณูปโภค และเครื่ องมือทีเ่ พียงพอพร้ อมใช้
G8 การจัดระบบบริ การที่ดี

G13 สถาบันร่ วมสอนและฝึ กทักษะ

แผนยุทธศาสตร โรงพยาบาลหนองคาย
ปงบประมาณ 2559 –2563
วิสัยทัศนโรงพยาบาลหนองคาย
“เราจะเปนโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนําระดับประเทศ”

พันธกิจโรงพยาบาลหนองคาย
1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพองครวมทุกระดับอยางมีคุณภาพ
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
3) บูรณาการสรางเสริมสุขภาพกับเครือขายพันธมิตรระบบบริการ
สุขภาพประชาชน
4) พัฒนาสูการเปนสถาบันรวมผลิตและฝกอบรมบุคลากรทาง
การแพทย

“เราจะเปนโรงพยาบาลทั่วไป ชั้นนํา ระดับประเทศ ในป พ.ศ.2563
1.การจัดบริการ/ปลอดภัย

Benchmark ตัวชี้วัด

- มุงสู Excellent : MIS, Vascular Surgery

2.คุณภาพ
3.รายได

- บริบทของพื้นที่ : 1.อัตราตายโรคสําคัญ ลดลง เชน Sepsis
2.อัตราปวยโรคสําคัญ ลดลง เชน DHF , Food poisoning
- Risk management
- ผาน HA ขั้นที่ 3
- JCI / HA. Advanced
- CMI ≥ 1.5
- รายไดตางชาติ สปป.ลาว เพิ่มขึ้น 10% ตอป

4.ความพึงพอใจ/ความผูกพัน

- ความผูกพันของบุคลากร
- ความพึงพอใจ, ประทับใจ ของผูใชบริการ

เข็มมุง (ภายในป 2561)
1.พัฒนา Service Plan
- ยกระดับมาตรฐานในแตละสาขา
- อัตราตายโรคสําคัญลดลง
2. พัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย สู รพ.คุณธรรม ภายในป 2559
3. เพิ่มรายรับ ปรับปรุงหองพิเศษเพิม่ 12 หอง ภายในป 2559
4. พัฒนาสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ - ผาน TMI ขั้นที่ 1 ป 2560
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- โรงพยาบาลผานการเปน รพ.อนุรักษพลังงาน ป 2560
6. พัฒนาสิ่งแวดลอมเพือ่ สุขภาพ และการเยียวยา
- อาหารปลอดภัย สุขภาพ
- ออกกําลังกาย (Fitness,ชมรมตางๆ)
- อารมณ (สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ, สิ่งสักการะ,พืน้ ที่สเี ขียว)

- คานิยม

1.Team work
2.Customer focus
3.Good governance

- สอดคลองกับอัตลักษณโรงพยาบาลคุณธรรม
1.รับผิดชอบหนาที่
2.มารยาทดี
3.มีน้ําใจ

ต ัวชีว้ ัดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี งบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - ก ันยายน 2561)
ต ัวชีว้ ัดทีมนา 12 ต ัวชีว้ ัด/ ต ัวชีว้ ัดภาพรวม 24 ต ัวชีว้ ัด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

กลยุทธ์

1.การให ้บริการ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ระดับสูง

G1.พัฒนาคุณภาพ
บริการมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย

้ ฐาน (ปี พ.ศ.)
ข้อมูลพืน

ต ัวชีว้ ัดเป้าประสงค์

เป้าประสงค์

2556

2557

2558

1. อัตราตายรวมในโรงพยาบาล

383
(1.66)

395
(1.59)

513
(1.90)

้ รุนแรง
2. อัตราการเสียชีวต
ิ จากภาวะการติดเชือ

20.34

27.22

27.58

21.91

0

0

20.33
(1/4920)

4. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน ้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน < 5 :
ี
1,000 การเกิดมีชพ

11.52

8.9

5. อัตราตายจากอุบต
ั เิ หตุทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน

13.74

ี
3. อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชพ

6. อัตราการเสียชีวต
ิ ผู ้ป่ วยใน จากการบาดเจ็บ (19 สาเหตุ) ทีม
่ ค
ี า่
Ps Score ≥ 0.75
้ รวมในโรงพยาบาล ไม่เกิน 1 ครัง้ /1,000 วันนอน
7. อัตราการติดเชือ
8. ร ้อยละของผู ้ป่ วย Ischemic Stroke ได ้รับยาละลายลิม
่ เลือด
rt-PA ภายใน 4.5 ชัว่ โมง

G2. โรงพยาบาล
หนองคายได ้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพ

9. ค่าดัชนีผู ้ป่ วยใน(CMI) ผ่านเกณฑ์ทก
ี่ าหนด (รพท.มีคา่ CMI ไม่
น ้อยกว่า 1.2)
่ งระดับ 4 และ 5 ได ้รับการ
10. ร ้อยละของอุบต
ั ก
ิ ารณ์ความเสีย
ทบทวนแก ้ไขภายใน 7 วัน
11. ร ้อยละการรายงานอุบต
ั ก
ิ ารณ์
12. ร ้อยละข ้อร ้องเรียนของผู ้รับบริการ ทีด
่ าเนินการแล ้วเสร็จ และยุต ิ
เรือ
่ งภายใน 30 วัน

2559

เป้าหมาย
2560

ผูร้ ับผิดชอบ

2561
≤ 1.5

ทีมนา/ทุก PCT/งาน
แผน

26.88

≤ 30

PCT อายุรกรรม/ศัลยกรรม

0

0

0

7.05

5.05

7.5

<5

PCT กุมารเวชกรรม

10.87

6.76

28.67

35.41

≤ 18

ER/PCT ศัลยกรรม

NA

NA

0.19

1.28

1.45

<1

ER/PCT ศัลยกรรม

1.15

0.96

0.77

0.67

0.63

≤1

IC/ทุก PCT

NA

5.64

4.97

6.02

7.88

≥ 5.5

PCT อายุรกรรม

1.21

1.22

1.33

1.38

1.35

≥ 1.2

คณะกรรมการเวชระเบียน

100

100

100

100

100

100

RM

90.30

86.07

91.78

86.74

76.71

> 90

RM

100 (9)

100 (12)

100 (14)

100 (13)

100 (7)

100

นิตก
ิ าร/ทีมไกล่เกลีย
่ /ทีมนา

502 (1.76) 517 (1.74)

PCT สูต-ิ นรีเวชกรรม

G3. ผู ้รับบริการพึงพอใจ 13. ร ้อยละรายรับจากผู ้รับบริการต่างชาติ (สปป.ลาว) เพิม
่ ขึน
้
- OPD ≥ 10

จานวนเงิน (บาท)
ร ้อยละ
ครัง้ /คน

- IPD ≥ 10

จานวนเงิน (บาท)
ร ้อยละ

4,527,023

5,938,273

8,239,027

9,310,946

10,170,066

22.33

23.76

27.92

11.51

8.45

8,356/3,709

10,082/4,434

11,135/4,579

12,115/5,171

12,421/5,094

12,315,235

15,082,008

20,744,941

25,490,897

≥ 10

26,597,290

CRM/อาชีวะเวช
กรรม/ทุก PCT /
ศูนย์บริหารลูกหนี้

8.91

18.34

27.29

18.62

4.16

1,384/1,216

1,429/1,217

1,587/1,375

1,718/1,449

1,719/1,433

14. ร ้อยละผู ้รับบริการ(สปป.ลาว)ทีก
่ ลับมารักษาซา้ -ผู ้ป่ วยนอก
(มากกว่า 2 ครัง้ )

24.41

24.40

27.12

26.32

29.07

≥ 30

ทุก PCT / ITC

15. ร ้อยละความพึงพอใจผู ้รับบริการ-ผู ้ป่ วยนอก

83.50

81.87

81.60

86

88.00

≥ 80

OPD/ทุก PCT

16. ร ้อยละความพึงพอใจผู ้รับบริการ-ผู ้ป่ วยใน

82.76

81.73

79.59

78.37

81.91

≥ 80

กลุม
่ การพยาบาล/ทุก
PCT

ครัง้ /คน

หน ้าที่ 1 จาก 3

≥ 10

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และสนับสนุน
ระบบบริการ
สุขภาพ

กลยุทธ์

1. สนับสนุนระบบ
บริหารจัดการทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

G4. พัฒนาระบบข ้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

้ ฐาน (ปี พ.ศ.)
ข้อมูลพืน

ต ัวชีว้ ัดเป้าประสงค์
2556

2557

2558

2559

2560

2561

0

0

0

0

0

0

- ร ้อยละของข ้อมูล 43 แฟ้ ม ทีค
่ รบถ ้วน

NA

NA

100

100

100

100

- ร ้อยละของข ้อมูล 43 แฟ้ ม ทีถ
่ ก
ู ต ้อง

NA

NA

95

99.60

99.77

≥ 95

- ร ้อยละของการส่งข ้อมูล 43 แฟ้ ม ทันเวลาตามทีก
่ าหนด

NA

NA

100

100

100

100

17. จานวนการล่มของระบบฐานข ้อมูลจากสาเหตุ Server

ผูร้ ับผิดชอบ

18. ร ้อยละของข ้อมูล 43 แฟ้ ม ทีผ
่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน

G5. มีกลไกการ
ตรวจสอบทีเ่ ข ้มแข็ง
G6. การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค
และเครือ
่ งมือที่
เพียงพอพร ้อมใช ้

ศูนย์ ITC

ระด ับ 5

ฝ่ ายบริหาร

่ งสูง
20. การสอบเทียบเครือ
่ งมือทางการแพทย์ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
- ประเภทเครือ
่ งมือช่วยชีวต
ิ

75.80

100

94.90

100

100

100

ศูนย์เครือ
่ งมือแพทย์

49.30

100

100

98.24

100

≥ 95

ศูนย์เครือ
่ งมือแพทย์

1

0

0

0

0

0

ศูนย์เครือ
่ งมือแพทย์

64.89

≥ 50

HUM /พรส.

=100

คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการห ้องพิเศษ

่ งสูง
21. การสอบเทียบเครือ
่ งมือทางการแพทย์ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
- ประเภทเครือ
่ งมือรักษา/ วินจ
ิ ฉั ย

G7.ความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร
G8. มีการจัดระบบ
บริการทีด
่ ี

เริม
่ ดาเนินการ ปี 2561

19.การประเมินควบคุมภายในผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ 5

่ งสูง สาหรับช่วยชีวต
22. จานวนอุบต
ั ก
ิ ารณ์เครือ
่ งมือแพทย์ความเสีย
ิ
ไม่เพียงพอ และไม่สามารถหมุนเวียนได ้ (IR ระดับ 4-5)
2. ความผูกพัน
องค์กร
3. สนับสนุนระบบ
บริการสุขภาพ

เป้าหมาย

23. ร ้อยละความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย
(Happinometer ทุกปี )

เริม
่ ดาเนินการ ปี 2560
เริม
่ ดาเนินการ ปี 2561

24. ร ้อยละการให ้บริการห ้องพิเศษ
25. ระยะเวลาเฉลีย
่ การรับบริการของผู ้ป่ วยนอก ทีม
่ ห
ี ัตถการ
(Lab/X-Ray/EKG/อืน
่ ๆ) (จาก GSC)

NA

111

111

108

108

≤100

OPD รพ.นค.1/ ทุก PCT

26. ระยะเวลาเฉลีย
่ การรับบริการของผู ้ป่ วยนอก (OPD เวชปฏิบต
ั )ิ

65

61

63

50

52

≤65

OPD รพ.นค. 2/ทุก PCT

27. ร ้อยละผู ้ป่ วย Blinding Cataract ได ้รับการผ่าตัดต ้อกระจกใส่
เลนส์เทียม ภายใน 30 วัน

NA

NA

51%

56.43

96.48

≥80

PCT จักษุ

หน ้าที่ 2 จาก 3

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
3. บูรณาการ
สร ้างเสริม
สุขภาพกับ
เครือข่าย

กลยุทธ์

1. พัฒนาบริการสู่
ชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

เป้าประสงค์

G9.เครือข่ายการดูแล
โรคระบาดทีป
่ ้ องกันได ้

้ ฐาน (ปี พ.ศ.)
ข้อมูลพืน

ต ัวชีว้ ัดเป้าประสงค์

28. อัตราป่ วยด ้วยโรคไข ้เลือดออกลดลง ≥ 20 ของค่ามัธยฐาน 5
ปี ย ้อนหลัง (Median 56-60 = 58 ราย อัตราป่ วย Median=36.98)
คูม
่ อ
ื การปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย. 2559 (ต่อแสนประชากร)

เป้าหมาย

ผูร้ ับผิดชอบ

2556

2557

2558

2559

2560

2561

149.21

36.98

216.8

20.78

15.03

< 29.59

วสค.

วสค.

29. อัตราป่ วยด ้วยโรคอาหารเป็ นพิษ โรคอุจจาระร่วง ลดลง
- อัตราป่ วยด ้วยโรคอาหารเป็ นพิษลดลง 50% จากปี 2557 (ต่อ
แสนประชากร)

525.82

363.67

245.82

284.00

172.76

<181.83

- อัตราป่ วยด ้วยโรคโรคอุจจาระร่วงลดลง 20% จากปี 2557
(ต่อแสนประชากร)

1,316.94

2,457.49

2,105.94

2,056.40

974.95

<1,965.99

เริม
่ ดาเนินการ ปี 2561

30. อัตราความสาเร็จการรักษาผู ้ป่ วยวัณโรคปอดรายใหม่
G10.เครือข่ายการดูแล
โรคทีไ่ ม่ตด
ิ ต่อ

G11. ลดความแออัด
4. เป็ นสถาบัน
ร่วมผลิตและ
ฝึ กอบรม

1. การพัฒนา
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากร

G12. เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

31. ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคไตเรือ
้ รังทีม
่ อ
ี ัตราลดลงของ eGFR <4
มล./นาที/1.72

NA

32. ร ้อยละของผู ้ป่ วยโรคกล ้ามเนือ
้ หัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI
ได ้รับยาละลายลิม
่ เลือดภายใน 30 นาที

NA

33.สัดส่วนผู ้ป่ วยกลับไปรักษาที่ รพ.สต.(DM/HT) อัตราส่วน รพท. :
รพ.สต.= (40:60)
34. จานวนผลงานวิจัย /R2R /นวัตกรรม (เรือ
่ ง)
35. ร ้อยละของการนาผลงานวิจัย/R2R /นวัตกรรม ไปใช ้หรือเผยแพร่

G13. สถาบันร่วมสอน
และฝึ กทักษะบุคลากร
สาธารณสุข

81.24

≥85

วสค.

73.72

74.90

64.19

≥65

หน่วยไตเทียม

47.22

35.48

76

72.34

≥50

PCT อายุรกรรม

NA

NA

37:63

42 : 58

33 : 67

40:60

วสค.

5

7

7

31

25

≥25

พรส.

NA

NA

NA

100

80

≥80

พรส.

17

17

7

11

15

≥10

พรส.

36. จานวนสถาบันทีส
่ ง่ บุคลากรมาฝึ กปฏิบต
ั งิ าน ( 2 สัปดาห์ขน
ึ้ ไป)

หน ้าที่ 3 จาก 3

แผนแมบทศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย
พ.ศ. 2559 - 2563

แผนแมบทศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองคาย
พ.ศ. 2559 - 2563

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองคาย

คํานํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นับวามีความสําคัญมากในการพัฒนางานดานสารธารณสุข ทั้งใน
ดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและการฟนฟู การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
สาธารณสุ ข (Health Information) นั้ น จะต องมี ก ารกระบวนการพิ จ ารณาอย า งรอบคอบ และข อ มู ล ที่ จ ะ
รวบรวมตองมีคุณคาเพียงพอแกการจัดเก็บ เพื่อใหการนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูในระบบมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดอยางมีประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลหนองคาย ได มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศอย า งต อ เนื่ อ งให มี
ประสิทธิภาพรองรับการใหบริการผูปวยและญาติใหมีความสะดวกในการเขาถึงบริการตลอดจนสนับ สนุนการ
ทํางานเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคและยุทธศาสตรของโรงพยาบาล และไดจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย พ.ศ.2559 – 2563 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของโรงพยาบาลใหมีความสอดคลองกั บแผนยุ ทธศาสตรของโรงพยาบาล
หนองคาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนแมบทศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองคาย
(พ.ศ. 2559 – 2563)
สวนที่ 1 บททั่วไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย เปนหนวยงานดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โร ง พ ย า บ า ล ทั้ ง 5 ด า น 1 .Hardware 2.Software 3.People 4.Network แ ล ะ 5 .Data and
Information โดยเปนหนวยงานสนับ สนุ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของคณะกรรมการศู น ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพรองรับการ
ใหบริการผูปวยและญาติใหมีความสะดวกในการเขาถึงบริการ รองรับ การจัดทํ ารายงานตาง ๆ ที่สะท อน
ผลงานตลอดจนปญ หาของสถานการณดานสุขภาพของผูรับ บริการ เพื่อ ใหมีการนําขอมู ลที่ไดม าใชในการ
วางแผนงานการดํ าเนินงาน การแกปญ หาตาง ๆ และเพื่อเพิ่มชองทางการสื่ อสารและการเรียนรูเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการเชื่อมโยงเครือขาย Network ครอบคลุมทั้งภายในองคกร(Intarnet)และภายนอกองคกร
(Internet) การใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกการใหบริการผูปวยและมีโปรแกรมอื่นๆที่ใชเพื่อสนับสนุน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพ เชน โปรแกรมบริหารความเสี่ยง(RISK),โปรแกรมการเงินการบัญชี,โปรแกรมECLAIM,โปรแกรม LABLink,โปรแกรมงานประกันสังคม และการเชื่อมโยงขอมูลกั บ เครื อข ายบริ ก าร ด วย
โปรแกรม HDC ระดับจังหวัด เขตบริการที่ 8 รวมถึงระดับกระทรวงและ สปสช. เปนตน
วิสัยทัศน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเปนโรงพยาบาลชั้นนําระดับประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
พันธกิจ
วางแผนกํ าหนดนโยบาย วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตรและระบบความมั่ นคงปลอดภั ย ทางสารสนเทศ
พร อ มออกแบบระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เหมาะสมกั บ โรงพยาบาล ถู ก ต อ ง(accuracy) น า เชื่ อ ถื อ
(reliability) ทันตอเหตุการณ (timeliness) ปลอดภัย (security) และ รักษาความลับ (confidentiality) อยาง
มีคุณภาพตามมาตรฐานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
เปาหมายหลัก
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดูแลรักษาผูปวยและญาติ การพัฒนาคุณภาพการ
บริการ โดยใหบ ริการจัดทํา จัดเก็บ ขอมูล ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แก หน วยงานที่เกี่ย วข อง เพื่อให ได
ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง(accuracy) น า เชื่ อ ถื อ (reliability) ตอบสนองความต อ งการของผู ใช ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
(timeliness)
2. สามารถเชื่องโยงขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชในการบริหาร การดูแลผูปวยและการพัฒนาคุณภาพ
ขอมูล การจัดระบบบริการเวชระเบียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของทุกฝาย และ
มีการบันทึกขอมูลเวชระเบียนเพียงพอครอบคลุมสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่องการประเมินคุณภาพและ
การใช เป นหลัก ฐานทางกฎหมาย ตอบสนองความตอ งการของผูใช ทัน ตอ เหตุก ารณ (timeliness) มี ค วาม
ปลอดภัย (security) และ รักษาความลับ (confidentiality)

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
(Hospital Information Technology) ตามมาตรฐาน TMI
สวนที่ 2 สถานภาพและสภาพสิ่งแวดลอม
2.1 ขอมูลทั่วไป
โรงพยาบาลหนองคาย ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการบริการผูปวย ใน
รูปแบบขอมูลอิเล็ กทรอนิคส ตั้งแตป 2559 เป นตนมา และไดมีการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองตามความตองการผูมารับบริการ โดยให บริการจัดทํา จัดเก็บ ขอมูล
ทางด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ แก ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ได ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ ง(accuracy) น า เชื่ อ ถื อ
(reliability) ทันตอเหตุการณ (timeliness) ปลอดภัย (security) และ รักษาความลับ (confidentiality
ปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการวางแผนและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ
เหมาะสมและให ส อดคล อ งกั บ ยุ ทธศาสตรข องโรงพยาบาล โดยเป น หน วยงานที่ ดูแ ลและสนั บ สนุ น ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศของโรงพยาบาล ทั้ ง 5 ดา น 1.Hardware 2.Software 3.People 4.Network และ
5.Data and Information ในรูป แบบของคณะกรรมการศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมี วัต ถุป ระสงคเพื่ อ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการผูปวยและญาติใหมีความสะดวกในการ
เขาถึงบริการ รองรับการจัดทํารายงานตาง ๆ ที่สะทอนผลงานตลอดจนปญหาของสถานการณดานสุขภาพของ
ผูรับบริการ เพื่อใหมีการนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนงานการดําเนินงาน การแกปญหาตาง ๆ และเพื่อเพิ่ม
ชองทางการสื่อสารและการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเชื่อมโยงเครือขาย Network ครอบคลุมทั้ง
ภายในองคกร(Intarnet)และภายนอกองคกร(Internet) การใชโปรแกรม HOSxP ในการบันทึกการใหบริการผู
ป วยและมี โปรแกรมอื่น ๆที่ ใช เพื่ อ สนับ สนุ นการทํา งานใหมีป ระส ิทธิภ าพ เชน โปรแกรมบริห ารความเสี่ ย ง
(RISK),โปรแกรมการเงินการบัญชี,โปรแกรมE-CLAIM,โปรแกรม LABLink,โปรแกรมงานประกัน สังคม และการ
เชื่อมโยงขอมูลกับเครือขายบริการ ดวยโปรแกรม HDC ระดับจังหวัด เขตบริการที่ 8 รวมถึงระดับกระทรวงและ
สปสช. เปนตน โดยดําเนินการดังนี้
1. วางแผนกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน แผนยุทธศาสตร ระบบความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ
และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. พั ฒ นาระบบเครือ ข า ยคอมพิ ว เตอร ทางด า น Hardware และ Software ให ทั น สมั ย และ
ครอบคลุม ภายในโรงพยาบาลและหน วยงานในเครือ ข ายของโรงพยาบาล เพื่ อ รองรั บ งาน
บริการ วิชาการและงานบริหาร
3. พัฒ นาระบบการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ใหมีความครบถวน ถูกตอง
เป น ป จ จุ บั น และพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เพื่ อ ตอบสนองความต องการของผู รับ บริก ารทั้ งภายในและ
ภายนอกองคกร
4. พัฒนาระบบบริการเวชระเบียน เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวางผูใหบ ริการและผูรับ บริการ
เกิดความตอเนื่องในการดูแลรักษาและประเมินคุณภาพการดูแลรักษาได
5. วางแผนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานคอมพิวเตอรทุกระดับของโรงพยาบาล
6. บริ ก ารแก ไขป ญ หาหน า งาน ปรึก ษาทางโทรศั พ ท ให ก ารช ว ยเหลื อ ทางด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ แกเจาหนาที่และบุคลากรโรงพยาบาลหนองคายและภายนอกองคกร

7. พัฒ นาและซอมบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงพยาบาล Hardware และ
Software ให ทั น สมั ย และครอบคลุ ม ภายในโรงพยาบาลและหน ว ยงานในเครือ ข า ยของ
โรงพยาบาล เพื่อรองรับงานบริการ วิชาการและงานบริหาร
2.2 โครงสรางองคกรและการบริหาร
โครงสรางการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

2.3 อัตรากําลัง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 6 คน
ตําแหนง หนาที่
นายแพทยชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

จํานวน
1 คน
1 คน
4 คน

2.4 สภาพแวดลอมภายในองคกร
จุดแข็ง(Strengths)
- ผูบริหารเห็นความสําคัญและความจําเปนของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การพัฒนาองคกร
- มีผูบริหารระดับสูงของโรงพยาบาลทําหนาที่กํากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โรงพยาบาลมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
- โรงพยาบาลมีการยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนทีมนําเฉพาะดาน
- มีคณะกรรมการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกสหสาขาวิชาชีพ
จุดออน(Weaknesses)
- การจัดทําแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมครอบคลุมและตอเนื่อง ไมตรงตาม
ยุทธศาสตร
- ขาดแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบและบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ
- การจัดหาครุภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางจํากัดเพราะมีราคาคอนขางสูง
- การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไมเหมาะสมเชนเพื่อความบันเทิงและการเขาถึงเนื้อหาที่ไม
พึงประสงค
2.5 สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส(Opportunities)
- การนําความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานใหเหมาะสมและ
พัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีการเชื่อมโยงอยางเปนระบบ ไดรบั ความรวมมือและสนับสนุนจากเครือขายทีมพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เขต 8 และภาคีเครือขายตางๆ
ภัยคุกคาม(Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
กาวกระโดด
- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศขาดแรงจูงใจในการทํางานทําใหเกิดภาวะ สมองไหล
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
- การกออาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวนที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนกลยุทธ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรหลักโรงพยาบาลหนองคาย 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่
กลยุทธ
1.พัฒนาระบบบริการ 1.การใหบริการอยางมี
สุขภาพ
คุณภาพระดับสูง

2.พัฒนาระบบบริหาร 1.สนับสนุนระบบบริหาร
จัดการ และสนับสนุน จัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
ระบบบริการสุขภาพ

3. บูรณาการสราง
เสริมสุขภาพกับ
เครือขาย
4. เปนสถาบันรวม
ผลิตและฝกอบรม

2. ความผูกพันองคกร
3. สนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพ
1. พัฒนาบริการสูชุมชน
โดยการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย
1. การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากร

เปาประสงค
G1.พัฒนาคุณภาพบริการมีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย
G2. โรงพยาบาลหนองคายไดรับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ
G3. ผูรับบริการพึงพอใจ
G4. พัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
G5. มีกลไกการตรวจสอบที่เขมแข็ง
G6. การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและ
เครื่องมือที่เพียงพอพรอมใช
G7.ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
G8. มีการจัดระบบบริการที่ดี
G9.เครือขายการดูแลโรคระบาดที่ปองกันได
G10.เครือขายการดูแลโรคที่ไมติดตอ
G11. ลดความแออัด
G12. เปนองคกรแหงการเรียนรู
G13. สถาบันรวมสอนและฝกทักษะบุคลากร
สาธารณสุข

เพือ่ ใหบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรหลักของโรงพยาบาลหนองคายอยางเปนรูปธรรม ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มคุณภาพการรักษา เพื่อความปลอดภัยของผูปวยและสราง
ความประทับใจใหผูรับบริการ
ยุทธศาสตรที่ 2 นําเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาระบบการเรียกเก็บและมีขอมูลเพื่อใหผูบริหารตัดสินใจ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการขยายโรงพยาบาลสาขา
และเพิ่มคุณภาพบริการ
ยุทธศาสตรที่ 4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเปนองคกรแหงการเรียนรู

แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปี งบประมาณ 2559 - 2563
ยุทธศาสตร์ ITC

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ รพ.

กลยุทธ์ ITC

IT1. นําระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิม
คุณภาพการรักษา
เพือความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วยและสร้าง
ความประทับใจให้
ผูร้ ับบริ การ

G1.พัฒนาคุณภาพ
บริ การมีประสิ ทธิภาพ
และปลอดภัย

IT2.นําเทคโนโลยีมา
ช่วยพัฒนาระบบการ
เรี ยกเก็บและมีขอ้ มูล
เพือให้ผบู้ ริ หาร
ตัดสิ นใจ

G4. พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศสุ ขภาพที
สนับสนุนการ
G5.มีกลไกการ
ตัดสิ นใจผูบ้ ริ หาร
ตรวจสอบที่เขมแข็ง

พัฒนาระบบ
G2. โรงพยาบาล
คลังข้อมูลให้ถกู ต้อง
หนองคายได้รับการ
ครบถ้วน ทันเวลา
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
G3.ผูร้ ับบริ การพึงพอใจ

G6.การบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภคและ
เครื่องมือที่เพียงพอ
G7.ความผูกพันธของ
บุคลากรตอองคกร

เป้าประสงค์ ITC

ตัวชีวัดเป้าประสงค์ ITC
1.ระบบคลังข้อมูล ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โดยอ้างอิงจาก คู่มือการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559

มีระบบคลังข้อมูล
DATA CENTER ทีมี 2.โรงพยาบาลหนองคายผ่านการรับรอง การ
พัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
คุณภาพ
โรงพยาบาล (TMI) ขันที1 ปี 2560

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี
ประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้

ค่ าเป้า

แผนงาน/โครงการ

เป้าหมาย
2559

1.โครงการพัฒนาคลังข้อมูล DATA CENTER เพือ
ครบ สนับสนุน ตัวชีวัดของโรงพยาบาล
ไม่ครบ
2. โครงการลดการใช้ยา ( DUE )
3. โครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย SEPSIS
ผ่าน 4. โครงการพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วย SEPSIS
เยียม
ประเมิน 5.โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทีมีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
ขันที 1 6.จัดทําระบบสํารองข้อมูล
ขันที 1
ครังที 1-2
ปี 2560

3. ร้อยละของข้อมูล 43 แฟ้ ม ทีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
2.โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
≥95%

99.96

100%

NA

4. การเรี ยกเก็บรายได้ครบถ้วน

G8.มีการจัดระบบ
บริ การทีดี
IT3.พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือสนับสนุนการ
ขยายโรงพยาบาล
สาขา และเพิม
คุณภาพบริ การ

G9.เครื อข่ายการดูแล
โรคระบาดทีป้ องกันได้
G10.เครื อข่ายการดูแล
โรคไม่ติดต่อ
G11. ลดความแออัด

พัฒนาระบบ
มีระบบ DATA
เชือมโยงข้อมูลและ CENTER ระดับ CUP
แลกเปลียนข้อมูล
ทีมีคุณภาพ
ระหว่างหน่วยบริ การ

5. มีระบบ DataCenter ระดับ cup
มี

6. ข้อมูลในระบบ HDC ระดับ จังหวัด เขต
กระทรวง มีคุณภาพ

IT4.นําเทคโนโลยี
G12. เป็ นองค์กรแห่ งการ พัฒนาสมรรถนะ
มีศูนย์ฝึกด้าน
สารสนเทศมา
เรี ยนรู้
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการเป็ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีมีประสิ ทธิภาพ
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
สามารถสื บค้นข้อมูล
G13.สถาบันร่ วมสอน
เพือการศึกษา ค้นคว้า
และฝึ กทักษะ
และวิจยั ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว

7. มีศูนย์ฝึกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิ ทธิภาพ

8. บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายได้รับการ
อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2560

1.โครงการพัฒนาระบบเบิก-จ่ายยาออนไลน์คลินิก
โรคเรื อรัง
2.โครงการพัฒนาระบบ Infrastructure และ security
3. โครงการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ( โปรแกรม
SRRT )

NA

≥95%

มี

≥80%

1.โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
( E – Learning )
2. โครงการพัฒนาระบบสื บค้นข้อมูลเพือการศึกษา
ค้นคว้า และวิจยั
3.โครงการพัฒนาระบบ Infrastructure และ security

มี

NA

2561

2562

2563

หมายเหตุ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT1.มีระบบคลังขอมูล DATA CENTER ที่มีคณ
ุ ภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

1.ระบบคลังขอมูล ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โดยอางอิงจาก คูมือการวิเคราะห
ขอมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559
1.ระบบคลังขอมูล หมายถึง การวิเคราะหขอมูล(Data Analysis) ในระบบโรงพยาบาลหนองคาย
เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลเชิงบริหาร/บริการและจัดทําสถิติของสถานพยาบาล
โดยจําแนกตามกลุมอายุ กลุมรหัส ICD สาเหตุการปวยและการตาย เพื่อนํามาจัดทําเปนสถิติการ
ปวยและการตายของโรงพยาบาลหนองคาย

มีระบบคลังขอมูล ครอบคลุม ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โดยอางอิงจาก คูมือการ
วิเคราะหขอมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559
ขอมูลการใหบริการของโรงพยาบาลหนองคาย ตามปงบประมาณนั้นๆ
การประมูลขอมูลจากโปรแกรม HOSxP / การเก็บขอมูลตางภายในหนวยงาน
A = สถิติในระบบคลังขอมูลของโรงพยาบาลหนองคาย
B = สถิติพื้นฐานตามคูมือการวิเคราะหขอมูลและการจัดทําสถิติสถานพยาบาล พ.ศ.2559

(A/B) x 100
3 เดือน , 6 เดือน ,9 เดือน , 12 เดือน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT4.มีศูนยฝกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา และ
วิจัยไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
สถานที่
ประเมินผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

8. บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง
บุคลากรในโรงพยาบาลหนองคายตองไดรับการอบรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางถูกตอง
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกวา รอยละ
80 ของบุคลากรทั้งหมด
บุคลากรในโรงพยาบาล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรโรงพยาบาลหนองคายไดรับการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกวา รอยละ
80 ของบุคลากรทั้งหมด ในปงบประมาณ 2560
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : มีระบบคลังขอมูล DATA CENTER ที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

2.โรงพยาบาลหนองคายผานการรับรอง การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงพยาบาล (TMI) ขั้นที1่ ป 2560
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยไดเริ่มดําเนินการมาเปนเวลานานพอสมควรแลว
และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเปนสวนหนึ่งที่ชว ยใหคุ ณภาพการดู แลผูปวยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดีหากการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขาดมาตรฐานที่เหมาะสม ยอมเปนความ
เสี่ยงที่จะทําใหผปู วยไดรับอันตรายในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุ ขภาพของสถาบั นพั ฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตเดิมไดกลาวถึงเรื่องมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลไวอยาง
กวางๆ แต ในปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซอนยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหเกิดทั้งโอกาสใหมๆ และ
เกิดความเสี่ยงใหมๆ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ดังนั้นสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจึงปรึกษาสมาคม
เวชสารสนเทศไทย(TMI) ใหชวยพัฒนามาตรฐาน-คุณภาพในดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขึ้นเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตอไป TMI ไดตั้งคณะทํางานขึ้นศึกษา และ
ดําเนินการในเรื่องนี้ ตกลงเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมรวมกัน
เปนอันดับแรก โดยกระบวนการ
ดังนี้คณะทํางานศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกั 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

ประชากรกลุมเปาหมาย

คณะทํางานเสนอใหรา ง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล(Hospital Information
Technology) เพื่อเปนแนวทางใหโรงพยาบาลในประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของ
สถาบั นพั ฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองคายผานการรับรอง การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (TMI) ขั้นที่
1 ป 2560
บุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย

แหลงขอมูล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย

รายการขอมูล 1

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย

รายการขอมูล 2

มาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 1

สูตรการคํานวณตัวชี้วัด

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคายผานมาตรฐาน TMI ขั้นที่ 1

ระยะเวลาประเมินผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

ภายในปงบประมาณ 2560
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com

เกณฑเปาหมาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT3. มีระบบ DATA CENTER ระดับ CUP ที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

6. ขอมูลในระบบ HDC ระดับ จังหวัด เขต กระทรวง มีคุณภาพ
1. ระบบ HDC หมายถึง ขอมูลผูมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย ที่ประมวลผลออกมาใน
แตละเดือน ในรูปแบบขอมูล 43 แฟม และสงขอมูลเขาไปที่จังหวัด และมีการประมวลแบบ
อัตโนมัติสงตอไปที่เขตบริการฯและไปยังกระทรวง ตามลําดับ โดยแสดงรายงานผานหนาเว็บ
http://nki.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

คุณภาพขอมูล 43 แฟม มากกวา 95
ขอมูลผูมารับบริการรายเดือนในปงบประมาณ
ขอมูล 43 แฟม
A = ขอมูล 43 แฟมที่ผานการตรวจสอบจากโปรแกรม OPPP2010
B = ขอมูล 43 แฟมทั้งหมด

(A/B) x 100
ทุกเดือน ของเดือนถัดไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT2.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูใช
ตัวชี้วัดเปาประสงค

3. รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ผานเกณฑมาตรฐาน

คํานิยาม

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

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

รอยละของขอมูล 43 แฟม ผานเกณฑมาตรฐาน มากกวา 95%
ขอมูลผูมารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
บันทึกขอมูลการมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย
ขอมูล 43 แฟม ที่ไดรับการประมวลผลจากโปรแกรม HOSxP โรงพยาบาลหนองคาย
A = รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ประมวลผลผานโปรแกรม OP-PP 2010
B = รอยละขอมูล 43 แฟมผานเกณฑมาตรฐาน
A – B ≥ 95
ทุกเดือน

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.แนวทางการดําเนินงานระบบขอมูลการใหบริการผูปวยนอก บริการสรางเสริมสุขภาพ และ
ปองกันโรครายบุคคล (OP-PP Individual data) ป 2559
2.คูมือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดสงขอมูลตามโครงสรางมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 ปงบประมาณ2559
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com

เอกสารสนับสนุน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
ผูประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : ITCG3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนปจจุบัน ตอบสนองความตองการ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

3.จํานวนการลมของระบบฐานขอมูลจากสาเหตุ Server
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 การโจมตีจากภายนอกเพื่อการเขาถึงหรือควบคุมระบบรวม
ทังสรางความเสียหายหรือทําลายระบบฐานขอมูลและโปรแกรมที่ไมพึงประสงคตางๆ เชน ไวรัส
คอมพิวเตอร Spam Malware เปนตน
ภัยพิบัติภายใน ไดแก ระบบแมขายหลัก ระบบฐานขอมูลหลักเสียหายหรือถูกทําลาย
ไวรัสคอมพิวเตอรจากผูใชงานภายในองคกร รวมทั้งเจาหนาที่และบุคลากรของหนวยงานขาด
ความรูความเขาใจในการใชอุปกรณคอมพิวเตอรทั้งดานฮารดแวร ซอฟทแวร อันทําใหระบบ
ฐานขอมูลเสียหายใชงานไมไดหรือหยุดทํางาน ตลอดจนอุปกรณตางๆมีการชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพไปตามการใชงานตามปกติหรือเร็วกวาปกติ
เกณฑเปาหมาย
จํานวนครั้งของการลมของระบบฐานขอมูล = 0
ประชากรกลุมเปาหมาย ระบบฐานขอมูล และ เครือขาย โรงพยาบาลหนองคาย
แหลงขอมูล
จํานวนการลมของระบบ จากศูนยพัฒนาระบบสารสนเทศ
รายการขอมูล 1
A = จํานวนการลมของระบบ
รายการขอมูล 2
B = จํานวนเดือน
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด (A X B)/B
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน
หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูประสานตัวชี้วัด
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
หนวยประมวลผลและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําขอมูล

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT4 มีศูนยฝกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพสามารถสืบคนขอมูลเพื่อการศึกษา คนควา และ
วิจัยไดอยางสะดวก รวดเร็ว

ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

7. มีศนู ยฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
ศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หองฝกปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชสําหรับฝกปฏิบัติการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรสามารถ
ตอบสนองตามความตองการของบุคลากรในโรงพยาบาลในการเรียนรูและใชในการสืบคนหา
ขอมูล

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
สถานที่
ประเมินผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

รองรับการประชุม/อบรมปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 20 ชุด
บุคลากรในโรงพยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุข
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยฝกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพรอมใชงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT3. มีระบบ DATA CENTER ระดับ CUP ที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

5. มีระบบ Data Center ระดับ Cup
1. Data Center ระดับ Cup หมายถึง การเชื่อมโยงขอมูลผูมารับบริการของโรงพยาบาลกับผู
มารับบริการภายใน Cup อําเภอเมือง โดยใชขอมูลในรูปแบบ 43 แฟม มาตรฐาน เพื่อใชในการ
ตรวจสอบขอมูลการใหบริการตางๆภายใน Cup

เกณฑเปาหมาย
ประชากรกลุมเปาหมาย
แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/ผู
ประสานตัวชี้วัด
หนวยประมวลผลและ
จัดทําขอมูล

มีระบบ Data Center ระดับ cup
โรงพยาบาลหนองคายและสถานบริการใน Cup (21 หนวย)
ขอมูล 43 แฟม ของโรงพยาบาลและสถานบริการใน Cup
A = ขอมูล 43 แฟม ของแตละหนวยบริการ
B = จํานวนการสงขอมูล 43 แฟม ของหนวยบริการ

(A/B) x 100
ทุกเดือน ของเดือนถัดไป
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : IT2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของผูใช
ตัวชี้วัดเปาประสงค
คํานิยาม

4. การเรียกเก็บรายไดครบถวน

การเรียกเก็บรายได หมายถึง การบันทึกขอมูล เพื่อสงเบิกชดเชยจากกองทุนตางๆ ตามสิทธิ
การรักษาที่ใหบริการ ใหได ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
เกณฑเปาหมาย
รอยละของขอมูลการเรียกเก็บครบถวน 100 %
ประชากรกลุมเปาหมาย ขอมูลผูมารับบริการโรงพยาบาลหนองคาย
วิธีการจัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูลการมารับบริการของโรงพยาบาลหนองคาย
แหลงขอมูล
ขอมูล 43 แฟม
รายการขอมูล 1
A = จํานวนของขอมูลที่เรียกเก็บได
รายการขอมูล 2
B = จํานวนของขอมูลทั้งหมดที่เรียกเก็บ
สูตรการคํานวณตัวชี้วัด A – B * 100
ระยะเวลาประเมินผล ทุกเดือน
หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ/
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูประสานตัวชี้วัด
2. หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
หนวยประมวลผลและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําขอมูล

ตัวชี้วัดศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค : ITCG3.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนปจจุบัน ตอบสนองความตองการ
4. รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ผานเกณฑมาตรฐาน
4.3 รอยละของการสงขอมูล 43 แฟม ทันตามเวลาที่กําหนด
คํานิยาม
การสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก บริการสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรครายบุคคล
(OP/PP Individual data) ของโรงพยาบาลหนองคาย ตามคูมือการดําเนินงานการจัดเก็บ/
บันทึก/จัดสงขอมูลการใหบริการผูปวยนอก ผูปวยใน การบริการสรางเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค โครงสรางมาตรฐานขอมูล 43 แฟม
เกณฑเปาหมาย
รอยละของการสงขอมูล 43 แฟม ทันตามเวลาที่กําหนด 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/ หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูประสานตัวชี้วัด
หัวหนางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Mail : supakorn1982@gmail.com
หนวยประมวลผลและ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทําขอมูล
ตัวชี้วัดเปาประสงค

2. การจัดการความเสีย่ งในระบบเทคโนโลยีสารเทศของโรงพยาบาล
2.1 มีวิธีประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร ใครเปนผูประเมิน มั่นใจไดอยางไรวาผลการประเมิน
ถูกตองและสามารถนําผลการประเมินมาใชได
ตามที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักที่ใหบริการดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี
ภารกิจหลักดานการจัดหา พัฒนา ปรับปรุง และใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อ
สนับสนุนใหโรงพยาบาลหนองคายบรรลุตามเปาประสงคในทุก ๆ ดานจากภารกิจหลักดังกลาว ศูนยคอมพิวเตอรจึงไดจัดทําการ
บริหารความเสี่ยงในสวนที่ เกี่ยวของกับภารกิจ เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้น โดย
มีแรงจูงใจในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
2. สนับสนุนการตัดสินใจ ภายใตภาวะที่ไมแนนอน
ในการจัดการ บริหารความเสี่ยงของศูนยคอมพิวเตอร ไดกําหนดเปาหมายในการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงไวชัดเจน
และสามารถเชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในไดอยางเปนระบบ โดยมีการจัดทํารายงาน สถิติและการประเมินคาความเสี่ยงพรอม
กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามคูมือการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลหนองคาย หากดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
แลวเสร็จ จะมีสวนชวยปองกัน ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะสวนที่สงผลกระทบกับเปาประสงคของหนวยงานและผล
การดําเนินงาน
ขอบเขตและองคประกอบในการบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

คํานิยามความเสี่ยง
โอกาส และผลกระทบ
(Probability and Impacts)

การวิเคราะหความเสี่ยง
(Risk Analysis)

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level)

สาเหตุ
- ปจจัยที่ควบคุมได
- ปจจัยที่ควบคุมไมได

การรับรองความเสี่ยง

การควบคุมความเสีย่ ง
(Risk Control)

แผนสํารอง
(Emergency Plan)

รายงานความเสี่ยง
(Risk Report)

การทบทวนความเสี่ยง
(Risk Review)
ความถี่ในการทบทวน
(Review Frequency)

ขั้นตอนวิธีประเมินความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลหนองคาย มีดังนี้
1. เริ่มตนจากการคนหาและรวบรวมความเสี่ยง เชน จากโปรแกรมความเสี่ยง, Call Center, Service desk, รับแจงตรง,
ขอรองเรียน ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
2. นําขอมูลมาวิเคราะห แยกประเภทความเสี่ยง สืบสวนและวินิจฉัยอุบัติการณนั้นๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงวามีความ
เสี่ยหายขนาดไหน? ความถี่ในการเกิดเปนอยางไร? ใชเวลาในการแกไขนานขนาดไหน? มีผลกระทบกับใครบาง? มี
ความรุนแรงระดับไหน? เคยเกิดขึ้นแลวหรือมีวิธีแกไขถาวรหรือไม?
3. วางแผนจัดการความเสี่ยง และตรวจสอบความเสี่ยงเคยเกิดหรือไม
4. ดําเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อแกไขใหสูสภาพเดิม ลงทะเบียนบัญชีความเสี่ยงและการแกไขถาวร
5. จัดระบบปองกัน ติดตาม ไมใหเกิดความเสี่ยงซ้ําอีก

ผูประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและทีมงานฯ รวมกัน
วิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง โดยประเมินจากระดับความรุนแรง, ความถี่ในการเกิด, จํานวนผูใชท่ไี ดรับผลกระทบและนําผลการ
ประเมินมาวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงและติดตามการเกิดซ้ํารวมตลอดทั้งคนหาความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายในระบบ เพื่อ
วางแผนปองกันกอนเกิดเหตุการณจริง
มีการสรางระบบการเฝาระวังการเกิดซ้ําและรายงานหัวหนางาน ฯ ทุกเดือนจนสามารถแกไขไดอยางถาวรจากการวิเคราะห
รายงานอุบัติการณ ทําใหมีความมั่นใจไดวาระบบควบคุมความเสี่ยง ที่ไดจากการประเมินถูกตองและสามารถนําผลการประเมินมา
ใชไดจริง

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
( Impact : I )

การประเมินคาความเสี่ยง (risk evaluation)
เมื่อไดความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด และการประมาณความเสี่ยงแลว จึงนํามาประเมินคาความเสีย่ งโดยการเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑความเสี่ยงที่ยอมรับได
แผนผังประเมินความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood : L
คาความเสียง
่
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
(ระดับ)
1
2
3
4
สูงมาก
5
5
10
15
20
สูง
4
4
8
12
16
ปานกลาง
3
3
6
9
12
ต่ํา
2
2
4
6
8
ต่ํามาก
1
1
2
3
4

สูงมาก
5
25
20
15
10
5

ระดับการประเมินความเสี่ยง
ระดับการประเมินความเสี่ยง
ระดับคะแนนความเสี่ยง
1-8
9 – 16
17 - 25

ระดับความเสี่ยง
ต่ํา (Low)
กลาง (Medium)
สูง (High)

คําอธิบาย
เปนระดับความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได
เป นระดั บ ความเสี่ย งที่อ งค ก รพอสามารถยอมรับ แตตอ งมีม าตรการ
ควบคุมความเสี่ยง/ปรับปรุงความเสี่ยงในระดับที่องคกรยอมรับได
เปนระดับที่องคกรไมสามารถยอมรับได/มีการปรับปรุงอยางเรงดวน

มีการจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณที่ทําใหเกิดความเสี่ยง โดยคาที่มีความเสี่ยงสูงมาก ( 17- 25 ) จะถือวาเปนความ
เสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการใหยอมรับไดโดยทันที
มีการกําหนดวิธีแกไขความเสี่ยง ใหกับเหตุการณตาง ๆ และมีแผนจัดการเหตุการณไมปกติ ซึ่งกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
อยางชัดเจน ทําใหมั่นใจไดวาผลการประเมินถูกตองและสามารถนําผลการประเมินมาใชได
2.2 แผนการจัดการความเสี่ยงเปนอยางไร มั่นใจไดอยางไรวา กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงทีไ่ ดดําเนินการไปแลว
สามารถลดความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดจริง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการนําแผนงาน/โครงการ มาวิเคราะหรายละเอียดความเสี่ยงภายใตภารกิจรับผิดชอบ ดังนี้
การวิเคราะหรายละเอียดความเสีย่ งภายใตภารกิจ

รายละเอียดความเสี่ยง
1) ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ

สาเหตุความเสี่ยง

มาตรการรองรับ

ผูรับผิดชอบ

1. การแพร ก ระจายของ 1. ติ ด ตั้ ง ไฟล ว อลล ป อ งกั น ITC
virus , malware ตาง ๆ
การคุกคามจากภายนอก
2. อั พ เ ด ท ซ อ ฟ 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
2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณ
และอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1) มีการขุดถนน
2) มีการกอสรางหรือปรับปรุง
อาคารตางๆ
3) เกิดอุบัติเหตุ
4) ระบบไฟฟาไมเสถียร
5) ไฟไหมหองเครือขายหลัก
3) การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
1) การใช ง านคอมพิ ว เตอร
อยางตอเนื่อง
2) การใชงานระบบเครือขาย
อินเตอรเนท
3) การใชงาน USB Drive
4) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศฯ มี
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ย า ง
รวดเร็ว
2) ลิขสิทธิ์โปรแกรมมีราคาสูง
3 ) ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศฯไม
ครอบคลุมและไมครบวงจร
5) บุคลากร
1) นโยบายจํากัดอัตรากํ าลัง
ข อ ง ศู น ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
2) อัตรากําลังไมเหมาะสมกับ
งาน
6 ดา นการรัก ษาความปลอดภัยของข อ มู ล 1 ) อุ ป ก ร ณ Datacenter,
บนเครื่องแมขาย
Storage ไ ม ทํ า ง า น ห รื อ
เสียหายทั้งระบบ
2) ระบบไฟฟาไมเสถียร
3) ไฟไหมหองเครือขายหลัก

1) ตรวจสอบสายสัญญาณอยาง ITC
สม่ําเสมอ
2) ตรวจสอบระบบการทํางาน
ของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ
3) ติ ดตั้ งอุ ปกรณ ดั บเพลิ งใน
หองเครือขายหลัก
1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการ ITC
ใชงาน
2) ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus
3) ใหผูใชงาน scan usb drive
ที่นํามาตอพวงทุกครั้ง
1) บริหารจัดการอุปกรณทมี่ อี ยู ITC
แ ล ะ ใ ห บ ริ ก า ร อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ
2) จั ด หาอุ ป กรณ ไ ว สํ า รอง
บางสวน

1) แบงภาระงานใหเหมาะสม ITC
กับจํานวนบุคลากร

1) ตรวจสอบและ บํารุงรักษา ITC
อุ ปกรณ และทํ าการ Backup
ขอมูลอยางสม่ําเสมอ

การจัดกลุมความเสี่ยงและจัดประเภทความเสี่ยง
กลุมความเสี่ยง
1) ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3) การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
4) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) บุคลากร
6 ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน
เปาหมายหนวยงาน
ความเสีย่ ง
มี โ ครงข า ยสายสั ญ ญาณและอุ ป กรณ 1) ขั้นตอนการแกไขปญหาระบบเครือขายกรณี
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ฉุกเฉินรายแรง (ITC)
ใหบริการไดตลอด 24 ช.ม.
2) ความเสียหายของโครงขายสายสัญญาณและ
อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ENV)

ประเภทความเสี่ยง
ITC
ITC
ITC
ITC

สาเหตุ
1) ระบบสายสั ญ ญาณและอุ ป กรณ
เ ค รื อ ข า ย แ ต ล ะ ป ร ะ เ ภ ท มี คุ ณ
ลักษณะเฉพาะและมีราคาสูง
1) มีการกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร
ตาง ๆ
2) เกิดอุบัติเหตุ
3) ไฟไหมหองเครือขายหลัก
4) ระบบไฟฟาไมเสถียร
3) การรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนระบบ 1) อุ ป กรณ Data Center, Storage
เครือขาย (ITC)
ไมทํางานหรือเสียหายทั้งระบบ
2) ไฟไหมหองเครือขายหลัก
3) ระบบไฟฟาไมเสถียร
มี Hardware/Software ดานคอมพิวเตอร 1) ภาพลั กษณในการใหบริก ารดานเทคโนโลยี 1) เทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ มี ก าร
เครื่องพิมพและการสื่อสาร สามารถรองรับ สารสนเทศฯ (ITC)
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
2) ลิขสิทธิ์โปรแกรมมีราคาสูง
3) การให บ ริ ก ารด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ไมครอบคลุมและไมครบ
วงจร

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ/ผลกระทบระดับภารกิจ
เล็กนอย (1)
ปานกลาง (2)
รุนแรง (3)
รุนแรงมาก (4)
เสียหายสูงสุด (5)
1) ความปลอดภัยของขอมูล เกิ ด การแพร ก ระจายใน เ กิ ด คุ ก ค า ม น อ ก ร ะ บ บ เ กิ ด คุ ก ค า ม ใ น ร ะ บ บ เกิ ด การคุ ก คามเครื่ อ ง เ กิ ด ก า ร คุ ก ค า ม เ ค รื่ อ ง
สารสนเทศ
ระบบภายนอกโรงพยาบาล โรงพยาบาล อุ ป กรณ ไ ฟล โรงพยาบาล ซอฟต แ วร คอมพิ ว เตอร บางเครื่อ ง คอมพิวเตอร บางเครื่อง มีการ
วอลสามารถปองกันได
ปองกันสามารถปองกันได ไมมกี ารแพรกระจาย
แพรกระจายในเครือขาย
กลุมความเสี่ยง

2) ด า น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
โครงข า ยสายสั ญ ญาณและ
อุ ป กร ณ ร ะ บ บ เ ครื อข า ย
คอมพิวเตอร

สายแลนไม สามารถใช งาน
ได ทํ า ให ค อมพิ ว เตอร 1
เครื่ อ งไม ส ามารถเชื่ อ มต อ
เครือขายได

Switch/Hub หนวยงาน ไม
สามารถใชงานได ทําให
คอมพิวเตอรของหนวยงาน
นั้น ๆ ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายได
3) การทํ า งานของอุ ป กรณ Service ของ คอมพิว เตอร Application ของ
คอมพิวเตอร
ค า ง ทํ า ให ก ารใช ง านหยุด คอมพิวเตอรคาง ทําใหการ
ชั่วขณะ
ใชงานหยุดชั่วขณะ
4) ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น คอมพิวเตอรไมเพี ยงพอตอ คอมพิ ว เตอร ห น ว ยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใชงาน
บริการผูป วยไม สามารถใช
งานได

Switch/Hub ประจําอาคาร
ไม ส ามารถใชง านได ทํ า ให
คอมพิวเตอรของอาคาร นั้น
ๆ ไ ม ส า ม า ร ถ เ ชื่ อ ม ต อ
เครือขายได
OS ของคอมพิวเตอรไม
สามารถใชงานได ขอมูลไม
สูญหาย
คอม พิ วเตอร ห น ว ย งา น
บริ ก ารผูป วยไม ส ามารถใช
งานได สามารถจัดหาเครื่อง
สํารองได

ส า ย Fiber Optic ไ ม Core Switch ไมสามารถใช
สามารถใช ง านได ทํ า ให งานได ทํ าใหคอมพิวเตอรทั้ง
คอมพิ วเตอร ไม ส ามารถ โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ม ส า ม า ร ถ
เชื่อมตอเครือขายได
เชื่อมตอเครือขายได
OS ของคอมพิ ว เตอร ไ ม
สามารถใช ง านได ข อ มู ล
สูญหายบางสวน
คอมพิ ว เตอร ห น ว ยงาน
บริการผูปวยไมสามารถใช
งานได ไม ส ามารถจั ดหา
เครื่องสํารองไ

OS ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ไ ม
สามารถใชง านได ข อ มู ลสูญ
ทั้งหมด
คอมพิวเตอรหนวยงานบริการ
ผูปวยไมสามารถใชงานได ไม
สามารถจัดหาเครื่องสํารอง มี
ผลกระทบตอผูปวย

5) บุคลากร

การใหบริการดานตาง ๆ ไม
ครอบคลุมเทคโนโลยีใหมๆ
Application ข อ ง Server
ไม ส ามารถใชง านได ทํ า ให
การบริ ก ารหยุ ด ชั่ ว ขณะ
ส า ม า ร ถ Re- Install /
Update กลับมาใชงานได

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ไ ม มี
ประสิทธิภาพ
Server ไมสามารถใช งาน
ได ทํ า ให ก ารบริก ารหยุด
ชั่ ว ขณะ สามารถ ข อ มู ล
เสียหาย สามารถกูคืนได

ไมมีอัตรากําลังทดแทน

บุคลากรมีจํานวนจํากัด

บุคลากรพัฒนาตนเองไมทัน
กับเทคโนโลยีใหมๆ
6 ด า น ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม Service ของเครื่ องแมข า ย Application ของ Server
ปลอดภัยของขอมูลบนเครื่อง ค า ง ทํ า ให ก ารใช ง านหยุด บางเครื่ อ งค า ง ทํ า ให ก าร
แมขาย
ชั่ ว ขณะ สามารถ Restart บ ริ ก า ร ห ยุ ด ชั่ ว ข ณ ะ
Service กลับมาใชงานได สามารถ Restart กลับมาใช
งานได

Server ไม ส ามารถใช ง านได
ทําใหการบริการหยุดชั่วขณะ
สามารถ ข อ มู ล เสี ย หาย ไม
สามารถกูคืนได

ปจจัยเสี่ยง

ประเภ
ทความ
เสี่ยง

คําอธิบายรายละเอียดประกอบการระบุปจจัยเสี่ยง
หนวยงานเจาของความเสี่ยง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลหนองคาย
การประเมิน
คาความเสี่ยง
ระดับความ
กอนมี
เสี่ยง
ระดับความ
กิจกรรม
ผลตาง
วิธีการ
กิจกรรม
ที่เหลืออยู
เสี่ยง
ผลการติดตาม/
สาเหตุความเสี่ยง
ควบคุม
(5)=R2- จัดการ
ควบคุม
(3)
ที่ยอมรับได
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
(2)
(4)
ความเสีย่ ง
(1)
(4)
L I R1=L
L I R2=L
xI
xI

1. ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
1.1 การคุกคามระบบ
ITC 1) การแพรกระจายของ
จากภายนอก
virus , malware ตาง ๆ

4 4 16

1. ติดตั้งไฟลวอลลปองกัน 2 3
การคุกคามจากภายนอก
2. อั พ เดทซอฟต แ วร ใ ห
ทันสมัย
3. ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต แ ว ร
ปองกันในคอมพิวเตอร
4.สํ ารองข อมู ล สํ า คั ญ
ภายนอกระบบ

2. ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2.1 ความเสียหายของ ITC 1) มีการขุดถนน
2 5 10 1) ตรวจสอบสายสัญญาณ 2 4
โครงขายสายสัญญาณ
2 ) มี ก า ร ก อ ส ร า ง ห รื อ
อยางสม่ําเสมอ
และอุปกรณระบบ
ปรับปรุงอาคารตางๆ
2) ตรวจสอบระบบการ
เครือขายคอมพิวเตอร
3) เกิดอุบัติเหตุ
ทํ างานของอุ ปกรณ อย าง
4) ระบบไฟฟาไมเสถียร
สม่ําเสมอ
5) ไฟไหม ห อ งเครื อ ข า ย
3) ติดตั้งอุปกรณดบั เพลิงใน
หลัก
หองเครือขายหลัก

6

1

5

การ
แผนพั ฒ นาระบบความ
ปองกัน ปลอดภั ย ในการเข า ถึ ง
ความเสีย่ ง ข อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

8

2

6

การ
โครงการพัฒนา
ปองกัน ประสิทธิภาพระบบหอง
ความเสีย่ ง Data Center /DR Site

ปจจัยเสี่ยง

ประเภ
ทความ
เสี่ยง

สาเหตุความเสี่ยง

การประเมิน
คาความเสี่ยง
กอนมี
กิจกรรม
ควบคุม
(1)
L I R1=L
xI

3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
3.1 คอมพิวเตอรและ
ITC 1) การใชงานคอมพิวเตอร 3 4 12
อุปกรณืตอพวงไม
อยางตอเนื่อง
สามารถใชงานรองรับ
2 ) ก า ร ใ ช ง า น ร ะ บ บ
บริการผูปวยได
เครือขายอินเตอรเนท
3) การใชงาน USB Drive
4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 อุปกรณระบบ
ITC 1) เทคโนโลยี สารสนเทศฯ 1 3
คอมพิวเตอร
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า ง
อุปกรณตอพวงและ
รวดเร็ว
ลิขสิทธิ์โปรแกรมไม
2) ลิขสิทธิ์โปรแกรมมีราคา
ทันสมัยและไมเปน
สูง
ปจจุบัน
3 ) ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ด า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศฯไม
ครอบคลุมและไมครบวงจร

5

กิจกรรม
ควบคุม
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
ที่เหลืออยู
(3)

ระดับความ
ผลตาง
วิธีการ
เสี่ยง
ผลการติดตาม/
(5)=R2- จัดการ
ที่ยอมรับได
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
(4)
ความเสีย่ ง
(4)

L I R2=L
xI
1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไมมี 1 3
การใชงาน
2) ติ ด ตั้ ง โปรแกรม Anti
Virus
3) ให ผู ใ ช ง าน scan usb
drive ที่ นํ า มาต อ พ ว งทุ ก
ครั้ง

3

1

2

การ
แผนพัฒนาระบบความ
ปองกัน ปลอดภัยในการเขาถึง
ความเสีย่ ง ขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) บริหารจัดการอุปกรณที่ 1 2
มี อยูและให บริการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) จัดหาอุปกรณไวสํารอง
บางสวน

2

1

1

การ
แผนพัฒนาระบบความ
ยอมรับ ปลอดภัยในการเขาถึง
ความเสีย่ ง ขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปจจัยเสี่ยง

ประเภ
ทความ
เสี่ยง

สาเหตุความเสี่ยง

การประเมิน
คาความเสี่ยง
กอนมี
กิจกรรม
ควบคุม
(1)
L I R1=L
xI

5. ดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ขาดอัตรากําลัง
ITC 1) นโยบายจํากัดอัตรากําลัง 2 2 4
เฉพาะทางดานระบบ
ข อ ง ศู น ย เ ท ค โ น โ ล ยี
เครือขายคอมพิวเตอร
สารสนเทศ
2) อั ตรากํ าลังไมเหมาะสม
กับงาน
6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย
6.1 การสูญหายของ
ITC 1) อุ ป ก รณ Datacenter, 2 5 10
ขอมูลที่จัดเก็บไวใน
Storage ไม ทํ างาน ห รื อ
อุปกรณจดั เก็บขอมูล
เสียหายทั้งระบบ
สวนกลาง
2) ระบบไฟฟาไมเสถียร
3) ไฟไหม ห อ งเครื อ ข า ย
หลัก

กิจกรรม
ควบคุม
(2)

ระดับความ
เสี่ยง
ที่เหลืออยู
(3)

ระดับความ
ผลตาง
วิธีการ
เสี่ยง
ผลการติดตาม/
(5)=R2- จัดการ
ที่ยอมรับได
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
(4)
ความเสีย่ ง
(4)

L I R2=L
xI
1 ) แ บ ง ภ า ร ะ ง า น ใ ห 2 1
เ ห ม า ะ ส ม กั บ จํ า น ว น
บุคลากร

1

1

0

การ
โครงการพัฒนาศักนภาพ
ยอมรับ เจาหนาที่ไอที
ความเสีย่ ง

1) ตรวจสอบและ 2 4
บํารุงรักษาอุปกรณ และทํา
การ Backup ข อ มู ลอย าง
สม่ําเสมอ

8

2

6

การ
โครงการพัฒนา
ปองกัน ประสิทธิภาพระบบหอง
ความเสีย่ ง Data Center /DR Site

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
( Impact : I )

การจัดการลําดับความเสี่ยงในแผนผังเมทริกซ
แผนผังประเมินความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( Likelihood : L )
คาความเสี่ยง
ต่ํามาก
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
1
2
3
4
สูงมาก
5
5
10
15
20
สูง
4
4
8
12
16
ปานกลาง
3
3
6
9
12
ต่ํา
2
2
4
6
8
ต่ํามาก
1
1
2
3
4

สูงมาก
5
25
20
15
10
5

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได มีดังนี้
(1) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
(2) การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของบุคลากร
(3) ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
(4) ระดับความเสีย่ งดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 มีกลไกเฝาระวังความเสีย่ งเรือ่ งใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยางไร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานใดที่เพิ่มความเสีย่ งตอการ
ละเมิดความเปนสวนตัวหรือความลับผูปวยหรือไม ปองกันหรือแกไขอยางไร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลไกเฝาระวังความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใชระบบเฝาระวังการ
รายงานความเสี่ยง และทบทวนรายงานเปนรายสัปดาห โดยหากพบความเสี่ยงเรื่องใหม ใหนําไปเพิ่ม ระบุเหตุการณความเสี่ยง ซึ่งเปนการ
ระบุความเสี่ยงที่ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปา หมายขององคกร ครอบคลุมทุกพันธกิจ และการดําเนินงานของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเขาสูการประเมินความเสี่ยงตอไป
ทั้งนี้ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการออกมาตรการเชิงปองกันและไดจัดทํานโยบายและระเบียบปฏิบัติ
1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และจัดประชุมชี้แจงบุคลากรทางการแพทย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรฉบับป 2560 นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการรักษาความลับผูปวย ผลการ
ประเมินหลังการประชุมชี้แจงมีความรูเพิ่มขึ้น
2.4 มีกระบวนการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร มี
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือไมอยางไร
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกระบวนการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลว โดย การนําผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการ
ควบคุมความเสี่ยง ที่ดําเนินการการแผนโครงการที่ยังไมถึงเปาความสําเร็จ
ซึ่งมีการนําขอมูลจัดเก็บทีเ่ กี่ยวกับความเสีย่ งจากหลายแหลงเชน โปรแกรมรายงานความเสีย่ ง, โปรแกรม ITC Service, การลงหนางาน,
หรือการพบเจอความเสี่ยงจากภายนอก และเก็บขอมูลสรุปเปนรายเดือน เพื่อเขาสูการประเมินความเสี่ยงตอไป

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมความเสีย่ ง
ปจจัยเสี่ยง

ประเภ
ทความ
เสี่ยง

หนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมควบคุม
ระดับความเสี่ยง
ระดับ สถานะ
%
ความเสีย่ ง
ที่เหลืออยู
ความ ดําเนินก ความ
เสี่ยง
าร
สําเร็จ
โอกาส ผล คะแนน ที่ยอมรับ
ได
(1) กระ (3) =
 
ทบ
1x2
(2)

1. ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
1.1 การคุกคามระบบ
ITC 1. ติ ด ตั้ ง ไฟล ว อลล 2
3
6
จากภายนอก
ป อ งกั น การคุ ก คาม
จากภายนอก
2. อั พ เดทซอฟต แ วร
ใหทันสมัย
3. ติ ด ตั้ ง ซอฟต แ วร
ป อ ง กั น ใ น
คอมพิวเตอร
4.สํา รองข อมู ลสําคัญ
ภายนอกระบบ
2. ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2.1 ความเสียหายของ
ITC 1 ) ต ร ว จ ส อ บ 2
4
8
โครงขายสายสัญญาณ
ส า ยสั ญ ญ าณอย า ง
และอุปกรณระบบ
สม่ําเสมอ
เครือขายคอมพิวเตอร
2) ตรวจสอบระบบการ
ทํ างานของอุ ป กรณ
อยางสม่ําเสมอ
3 ) ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ
ดั บ เ พ ลิ ง ใ น ห อ ง
เครือขายหลัก
3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
3.1 คอมพิวเตอรและ
ITC 1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อ
อุปกรณืตอพวงไม
ไมมีการใชงาน
สามารถใชงานรองรับ
2) ติดตั้งโปรแกรม Anti
บริการผูปวยได
Virus
3) ใหผูใชงาน scan usb
drive ที่ นํ า มาต อ พ ว ง
ทุกครั้ง

1

3

3

การติดตาม/โครงการ
แผนงาน

1



80%

แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภั ย ในการเข า ถึ ง
ข อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

2



80%

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบหอง
Data Center /DR Site

1



80%

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง

ปจจัยเสี่ยง

ประเภ
ทความ
เสี่ยง

กิจกรรมควบคุม
ความเสีย่ ง

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู
โอกาส ผล
(1) กระ
ทบ
(2)

4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 อุปกรณระบบ
ITC 1 ) บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
คอมพิวเตอรอุปกรณตอ
อุ ปกรณ ที่ มี อยู และ
พวงและลิขสิทธิ์
ใ ห บ ริ ก า ร อ ย า ง มี
โปรแกรมไมทันสมัยและ
ประสิทธิภาพ
ไมเปนปจจุบัน
2) จั ด หาอุ ป กรณ ไ ว
สํารองบางสวน
5. ดานบุคลากร
5.1 ขาดอัตรากําลัง
ITC 1) แบงภาระงานให
เฉพาะทางดานระบบ
เหมาะสมกับจํานวน
เครือขายคอมพิวเตอร
บุคลากร
6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย
6.1 การสูญหายของ
ITC 1 ) ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ขอมูลที่จัดเก็บไวใน
บํารุงรักษาอุปกรณและ
อุปกรณจัดเก็บขอมูล
ทําการ Backup ข อมู ล
สวนกลาง
อยางสม่ําเสมอ

ระดับ สถานะ
%
ความ ดําเนินก ความ
เสี่ยง
าร
สําเร็จ
คะแนน ที่ยอมรับ
ได
(3) =
 
1x2

การติดตาม/โครงการ
แผนงาน

1

2

2

1



80%

แผนพัฒนาระบบความ
ปลอดภั ย ในการเข า ถึ ง
ข อ มู ล เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

2

1

1

1



80%

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก
นภาพเจาหนาที่ไอที

2

4

8

2



80%

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบหอง
Data Center /DR Site

แบบปจจัยความเสี่ยงที่ตองนําไปดําเนินการตอไปในปถัดไป
หนวยงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมควบคุม
ประเภท การติดตาม/โครงการ
ระดับความเสี่ยง
ระดับ สถานะ
ความเสีย่ ง
ความ
แผนงาน
ที่เหลืออยู
ความ ดําเนินก
เสี่ยง
เสี่ยง
าร
ที่
โอก ผลกระ คะแน
ยอมรับ
าส
ทบ
น
 
ได
(1)
(2)
(3)=1
x2
1. ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
1 . ติ ด ตั้ ง ไ ฟ ล ว อ ล ล ITC แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ 2
3
6
1

ปองกั นการคุกคามจาก
ความปลอดภัยในการ
ภายนอก
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
2. อัพเดทซอฟตแ วรให
เ ท ค โ น โ ล ยี
ทันสมัย
สารสนเทศ
3. ติ ด ตั้ ง ซ อ ฟ ต แ ว ร
ปองกันในคอมพิวเตอร
4.สํ า รองข อ มู ล สํ า คั ญ
ภายนอกระบบ
2. ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
1) ตรวจสอบสายสัญญาณ ITC โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 2
4
8
2

อยางสม่ําเสมอ
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
2) ตรวจสอบระบบการ
ห อ ง Data Center
ทํางานของอุปกรณอยาง
/DR Site
สม่ําเสมอ
3) ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
ในหองเครือขายหลัก
3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
1) ปดคอมพิวเตอรเมื่อไม ITC โ ค ร ง ก า ร จั ด ห า 1
3
3
1

มีการใชงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
2) ติ ดตั้ งโปรแกรม Anti
และอุปกรณตอพวง
Virus
3) ให ผู ใช งาน scan usb
drive ที่ นํามาต อพ วงทุ ก
ครั้ง
4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) บริหารจัดการอุปกรณ ITC แ ผ น พั ฒ น า ร ะ บ บ
ที่มีอยูและใหบริการอยาง
ความปลอดภัยในการ
มีประสิทธิภาพ
เ ข า ถึ ง ข อ มู ล
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

1

2

2

1



แนวทาง/ ดําเนินงานในปถัดไป

ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาล
หนองคาย
ป งบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓

ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาล
หนองคาย
ป งบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓
ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาล
หนองคาย
ป งบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓

ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาล
หนองคาย
ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

กิจกรรมควบคุม
ความเสีย่ ง

ประเภท การติดตาม/โครงการ
ความ
แผนงาน
เสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู
โอก ผลกระ คะแน
าส
ทบ
น
(1)
(2)
(3)=1
x2

5. ดานบุคลากร
1) แบงภาระงานให
เหมาะสมกับจํานวน
บุคลากร

ITC

โครงการพั ฒ นาศั ก
นภาพเจาหนาที่ไอที

6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขาย
1) ตรวจสอบและ
ITC โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
บํารุงรักษาอุปกรณและ
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
ทําการ Backup ขอมูล
ห อ ง Data Center
อยางสม่าํ เสมอ
/DR Site

ระดับ สถานะ แนวทาง/ ดําเนินงานในปถัดไป
ความ ดําเนินก
เสี่ยง
าร
ที่
ยอมรับ
 
ได

2

1

1

1



ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาล
หนองคาย
ป งบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

2

4

8

2



ดําเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาล
หนองคาย
ป งบประมาณ ๒๕๕๙ –
๒๕๖๓

แบบสอบถาม
คําชี้แจง
- แบบสอบถามชุดนี้ จัด ทํา ขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงค เพื่อ สอบถามความตองการผูใ ชร ะบบสารสนเทศ รพ.ฯ ในการหา
ขอตกลงระยะเวลาการใหบริการ(SLA)ที่เหมาะสมปงบประมาณ 2560ซึ่งจะนําผลที่ไดไปพัฒนาปรับปรุงการบริการให
มีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของผูใช และนําไปประกอบการประกันคุณภาพการประเมินผลการปฏิบัติที่รพ.ฯทํา
ความตกลงรวมกันพัฒนาระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลกับสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI)
- SLA (Service Level Agreement) หมายถึ ง ข อ ตกลงเพื่ อ การรั บ ประกั น การบริ ก ารระหว า งผู ใ ห บ ริ ก ารกั บ
ผูรับบริการ เพื่อเพิ่มความมั่นใจแกผูรับบริการวาเจาหนาที่จะสามารถใหบริการไดตามระยะเวลาแตละกระบวนงาน
ที่กําหนดไว ไมถือเปนขอผูกพัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได
- ระยะเวลาตาม SLAหมายถึง ระยะเวลาการใหบริการ กรณีพื้นฐานปกติของปญหาในแตละดานเทคนิค
- 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/ยายจุดบริการเครื่อง
คอมพิวเตอร

ระยะเวลา
ภายใน 6 ชั่วโมง

ตองการ SLA
ไมตองการ SLA

7….............................

การบริการ

การรับประกันเวลาการบริการ
(SLA)
ระยะเวลา
ภายใน 5 นาที

ความเห็นผูใช
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…................................
....

8. การขอUserName/Password.
ใชระบบอินเตอรเน็ตภายใน รพ.ฯ

ความตองการSLA

....................................................ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือไว ณ โอกาสนี้……………………………………………………

7. การจัดการทรัพยากรและศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีก ารจั ด ทําแผนเพิ่ม ศัก ยภาพ ดาน Hardware, Software, Network, People ware หรือไม
อยางไร?
ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไดจัดทําการบริหารจัดการการทรัพยากรและวางแผนขีด
ความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกําหนดวัตถุประสงค (Objective)
 เพื่อเฝาระวังและวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีทรัพยากร
เพียงพอในการรองรับการทํางานและการใหบริการไดอยางตอเนื่อง
 ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเหมาะสมและเพียงพอตอการ
ใชงาน
การกําหนดขอบเขต (Scope)
 กําหนดคาระดับของประสิทธิภาพใหกับ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และอุ ปกรณตางๆที่
เกี่ยวของ เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับทําการตรวจสอบ
 เจาหนา ที่ศูนยคอมพิ วเตอร ตองจัดทําทะเบียนประวัติ รวมทั้ งทําการตรวจสอบอุ ป กรณ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดภายในระบบ วาสามารถใชงานไดอยางปกติหรือไม
 กําหนดใหมีการบันทึกขอมูลการใชงานทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันเพื่อ
ติดตามการทํางานและกําหนดการ แจงเตือนใหผูที่เกี่ยวของทราบ หากมีความผิดปกติเกิด
ขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 การนําข อมูลสถิติมาใชในการประเมิน เพื่อวางแผนปรับ ปรุง ขีดความสามารถของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 จัดทําแผน เพื่อขยายขีดความสามารถใหรองรับความตองการภายในองคกรเปนประจํา ทุกป
เพื่อใหมั่นใจวามีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการใหบริการ
การกําหนดตัวชี้วัดการทํางาน (Key Performance Indicator)
 ลดการ Downtime ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมเกิน 3 ชั่วโมงตอป อันเนื่องมาจาก
ทรัพยากรไมเพียงพอ (CPU ,Hard disk ,Memory)
การกําหนดผูรับผิดชอบกระบวนการ (Process Ownership)
 หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ
 เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

การกําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ (Role and Responsibility)
หัวหนาศูนย
- กําหนดระบบงานสําคัญที่ตองมีการติดตาม ตรวจสอบและบันทึกประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร-สารสนเทศ - วางแผนเพื่ อ กํ า หนดแนวทางในการประเมิ น ขี ด ความสามารถของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย และวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ควบคุมการทํา งานของระบบให เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค และตั วชี้วั ด การ
ทํางาน
- พิจารณาการสั่งซื้ออุปกรณตาง ๆ ดาน IT ที่นํามาใชในองคกร
เจาหนาที่ศูนย
- ติดตาม และตรวจสอบการทํางานของระบบตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
คอมพิวเตอร-สารสนเทศ งานสารสนเทศ
- บันทึกขอมูลการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ใหเปนประจําวัน เพื่อ
ตรวจสอบการทํางานและตรวจสอบดูความผิดปกติของระบบ ไมใหเกิ น คา
ประสิทธิภาพที่กําหนดไว
- สรุป ข อมู ล เป นสถิ ติ รวมทั้ ง รายงานการทํา งานของระบบให หั ว หน า ศู น ย
คอมพิวเตอร-สารสนเทศทราบ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของระบบงาน
สําคัญ
- นํ า เสนอแผนการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ต า ง ๆ ให กั บ หั ว หน า ศู น ย ค อมพิ ว เตอร สารสนเทศพิ จ ารณา เพื่ อ ทํ า การปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ  ภ ายในระบบ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กิจกรรม (Process Activity)
การหาและการติดตามการใชทรัพยากร
เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

การหาและการติดตามการใชบริการ
เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

การวางแผนเพื่อปรับปรุงทรัพยากรระบบ
เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

การวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรใหม
เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร-สารสนเทศ

การกําหนดนโยบาย (Policy)
 วางแผนประเมินความตองการการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จําเปนหรือสําคัญ
เพื่อรองรับการใชงานของระบบงานในปจจุบันและอนาคต ที่เกิดขึ้นตามแผนงานขององคกร
 ติดตาม เฝาระวัง และตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สําคัญ ใหทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 วางแผนทํา ทะเบี ย นประวั ติ อุป กรณ และวางแผนทํ า การจั ดซื้ อ อุป กรณ ม าทดแทนเมื่ อ
อุปกรณเกิดความเสียหาย
สวนที่ 1 ศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ไดสํารวจและจัดทําบั ญชีทรัพยากร ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมดของโรงพยาบาล และติดตาม เฝาระวัง ไมใหเกิดการขาดแคลนทรัพยากร หรือทรัพยากร
เสื่อมและลดคุณภาพโดยไมรตู ัว ทําใหสามารถตรวจสอบไดวาสวนใดขาด หรือสวนใดลาสมัย ตองแกไขใหมี
คุณภาพดีขึ้นเพื่อใหสามารถจัดทําแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรเพิ่มหรือทดแทนจะทําแผนจัดซื้อ เปน
ประจําทุกเดือนสวนการจัดทําแผนงานหรือโครงการประจําป ไดดําเนินการจัดทําทุกป สวนใหญจะเปนรายการ
ที่มีคาใชจายสูง เชน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรหรือเครื่องแมขาย จะทําแผนเงินบํารุงประจําปในปถัดไป
สวนที่ 2 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําแผนฝกอบรมประจําปบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยตั้ ง งบประมาณป ล ะ 50,000 บาท (ห า หมื่ นบาทถ ว น) เพื่ อ พั ฒ นาความรู เกี่ ย วกั บ ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับผูใชงานทั่วไป ไดจัดทําแผนฝกอบรมประจําป เพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หอง E-Learning อยางสม่ําเสมอ

องคประกอบแผนผังระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ประจําแผนก

ทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยประมวลผล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง Data Center อาคาร เฉลิมพระเกียรติ OPD .

ลําดับ
1

วัน เดือน ป
27 ธันวาคม 2554

รหัสครุภัณฑ
7440-001-0004-105

ยี่หอ
IBM X3650 M4

2

26 สิงหาคม 2556

7440-001-0004-108

IBM X3640 M4

3

26 สิงหาคม 2556

7440-001-0004-109

IBM X3640 M4

4

26 สิงหาคม 2556

7440-001-0004-128

IBM X3640 M4

5

26 สิงหาคม 2556

7440-001-0004-129

IBM X3640 M4

6

26 สิงหาคม 2556

7440-001-0004-130

IBM X3640 M4

คุณลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค
หจก. ดี-พลัส เทคโนโลยี

ราคาตอหนวย
99,500.00

วิธีการไดมา
ตกลงราคา

บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

97,500.00

ตกลงราคา

บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

172,500.00

ตกลงราคา

บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

172,500.00

ตกลงราคา

บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

172,500.00

ตกลงราคา

บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

172,500.00

ตกลงราคา

ทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยประมวลผล
ประจําแผนก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง Data Center อาคาร หลวงปูขาว
ลําดับ
7

วัน เดือน ป
26 สิงหาคม 2556

รหัสครุภัณฑ
7440-001-0004-131

ยี่หอ
IBM X3640 M4

8

14 ตุลาคม 2557

7440-001-0004-123

Cisco UCS C220 M3

ประจําแผนก

คุณลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค
บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

ราคาตอหนวย
172,500.00

วิธีการไดมา
ตกลงราคา

หจก. ดี-พลัส เทคโนโลยี

98,000.00

ตกลงราคา

ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค
บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

ราคาตอหนวย
197,205.00

วิธีการไดมา
ตกลงราคา

บริษัท บิสเน็ตเวิรค จํากัด

197,205.00

ตกลงราคา

ทะเบียนเครื่องมือและอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรแมขา ยประมวลผล
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง Data Center อาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน .

ลําดับ
1

วัน เดือน ป
17 สิงหาคม 2558

รหัสครุภัณฑ
7440-001-0004-135

ยี่หอ
IBM X3640 M4

2

17 สิงหาคม 2558

7440-001-0004-136

IBM X3640 M4

คุณลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป
CPU Intel 1xE5-2620 processor 2.0GHz. Cache 15 MB
RAM DDR3 1600MHz. 8GB
2x1 TB 6GB SAS 10K RPM SFF HDD/hot plug/drive sled mounted
รับประกันผลิตภัณฑ 3 ป

บัญชีรายชื่อระบบและระดับประสิทธิภาพ
Server Service
Server
HOSxP Replication Server
HOSxP Master-1 Server
HOSxP Backup Server
Web Application-1 Server
LIS Server
Service Desk Center Server
HOSxP Scan OPD Server
Authencation Internet Server
Gateway Center Server

อัตราการใชทรัพยากรตองไมเกิน
CPU Utilization
Memory Utilization
Disk Utilization
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%
80%
80%
65%

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

แผนการเฝาระวัง ตรวจสอบและติดตามการใชทรัพยากรของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
HOSxP Replication Server

2
HOSxP Master-1 Server
3
HOSxP Backup Server
4
Web Application-1 Server
5
LIS Server
6
Service Desk Center Server
7
HOSxP Scan OPD Server
8
Authencation Internet Server
9
Gateway Center Server
10

ประเภทของขอมูลที่ใชใน
การเฝาระวังและตรวจสอบ
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก
ซีพียู
หนวยความจํา
ฮารดดิสก

กําหนดการ
การตรวจสอบ
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน
 รายวัน
 รายสัปดาห
 รายเดือน

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

ผูร ับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
เจาหนาที่คอมพิวเตอร

คาระดับประสิทธิภาพที่ยอมรับไดและระดับความสําคัญของแตละระบบ

ชื่อของระบบ

ประเภทของทรัพยากร

CPU Utilization
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
Memory Utilization
ประมวลผล
Hard disk Utilization

คาระดับประสิทธิภาพที่ยอมรับได
(Threshold)
ชวงที่การใชงาน
ชวงที่การใชงาน
ปกติ
สูง
(Normal time)
(Peak time)

60%
60%
60%

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

85%
85%
85%

ระดับความสําคัญ
ของระบบงาน

สูงมาก

นวก : แบบฟอรมบันทึกขอมูลการใชทรัพยากรของระบบ IT
แบบฟอรมบันทึกขอมูลการใชทรัพยากรของระบบ IT
ผูรับผิดชอบ นายพชร เพ็ชรยิ้ม
ประจําเดือน พฤศภาคม
ประเภทอุปกรณ เครื่องแมขายคอมพิวเตอร

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร
ป 2560

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

การวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
รายชื่ออุปกรณที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกณฑ 85%
1. HOSxP-Report เพิ่มหนวยความจํา (RAM) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายประมวลผล

การวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
Server / System : HOSxP-MASTER
การใชงานทรัพยากร
อัตราการใชงานที่ตั้งไว
CPU Utilization
80%
Memory Utilization
80%
Disk Utilization
60%
รายชื่ออุปกรณที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

1 เพิ่มหนวยประมวลผลหลัก (CPU)
2 เพิ่มหนวยความจํา (RAM)

อัตราการใชงานจริง
64 %
80 %
50 %

หมายเหตุ
Avg 90+% 08:30=16:30
peaktime

การจัดหาทรัพยากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการใหบริการ
ลําดับ
1
2

บริการ
เพิ่มหนวยความจํา (RAM)
เครื่องคอมพิวเตอร
หนวยประมวลผล

ระบบงานที่ตองการปรับปรุง

ขนาด / จํานวน
ความจุ

HOSxP-MASTER
HOSxP-MASTER

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

ผูรับผิดชอบ

ผูอนุมัติ

ระบบ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์

Coding & Design
นายปรีชา พันนารัตน์

บทนา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อองค์กร จึงได้มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เข้ามาภายในโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้การทางานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ลดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากวิธีการเดิมๆ เช่นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็น
สิ่งที่จาเป็นสาหรับองค์กรในการทางานในยุคปัจจุบัน
ดังนั้นจึงมีการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลบารุงรักษา
การดาเนินการจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชารุด ที่ครบอายุการใช้งาน ซึ่งแต่ล่ะหน่วยงานจะมีจานวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นจานวนมาก ทาให้ยากต่อการใช้งานควบคุมดูแล หากไม่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานภายในโรงพยาบาล และภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล
ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
อย่างมีระบบ เพื่อความสะดวกในการค้นหา แก้ไข และทาประวัติการซ่อมบารุงรักษา หรือการขอครุภัณฑ์ใหม่
กรณีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจน การวางแผนการใช้งานทรัพย์กรคอมพิวเตอร์
อย่างคุ้มค่า

ปัญหาและความสาคัญ
จากการศึกษาพบว่าปัญหาของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีการจัดเก็บประวัติครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ทาให้ไม่มีข้อมูลเพื่อนาไปบริหารจัดการ เรื่องการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม หรือ
ทดแทน เพราะไม่ทราบว่า แต่ล่ะหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานจานวนเท่าใด ครุภัณฑ์เดิมที่ชารุด ที่
ครบอายุการใช้งานเท่าใด เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าวขั้นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงพยาบาล และขั้นตอนการทางานลดลงจากเดิม ผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาโปนแกรม
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตามที่กล่าวมาช้างต้น

เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา
ระบบใหม่ที่ 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
นาย พชร เพ็ชรยิ้ม
น.ส. อาทิตยา พลราษฎร์ล้า

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แผนผังโรงพยาบาลหนองคาย

แผนผังแสดงตาแหน่งจุดที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

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

1

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

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

4.จากนั้นนามาวางที่ช่องรายละเอียด
5.กดปุ่ม Checking เพื่อตรวจสอบข้อมูล

4
5

3

5.เลือกหน่อยงานที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
6.เลือกลาดับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตัง้ ตามหน่วยงาน
7.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
8.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์
9.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟ
10.ใส่หมายเลขครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์
11.กดปุ่ม lnsert Database เพื่อนาข้อมูลไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล My SQL

5
6

7
8
9
10

11

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

ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ My SQL

แผนผังจุดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เราสามารถ กดที่รูปเครื่องคอมพิวเตอร์
ในแผนผังได้ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา

3
2
1

1
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2

6
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หลังจากที่ได้พัฒนาระบบใหม่และทดลองใช้งานนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล สามารถบริหารจัดการ เรื่องการจัดสรร
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้สะดวกเร็วขึ้น
นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนายังเป็นต้นแบบสาหรับต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบใน
อนาคตให้รองรับฟังก์ชั่น สแกน QR code และงานอื่นๆที่จาเป็น หรือเพิ่มฟังก์ชั่นงานใหม่ๆ เข้ามา
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นได้ต่อไปได้

ประเมินสมรรถนะบุคลากร IT
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ไดจัดทํา Competency Dictionary เพื่อเปนมาตรฐาน
ในการประเมินบุคลากรตามตําแหนงดังนี้
Competency Dictionary ปงบประมาณ 2559 -2563
ตําแหนง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( 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
เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล
การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสัมพันธที่เปนหุนสวน / เทคนิคในการสรางทีม
สามารถควบคุมกํากับ ประเมินผลใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน
ทุกหนวยในโรงพยาบาลนครพนมเปนไปอยางเหมาะสมและราบรื่น
A3. การบริหารกระบวนการ / การเปลี่ยนแปลง
วิธีการ รูปแบบและเครื่องมือตางๆ ในการจําลองสถานการณ
รูปแบบและวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ
เทคนิค / รูปแบบตาง ๆในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร
เทคนิคและรูปแบบตางๆของการบริหารและควบคุมกระบวนการ
รูปแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการรื้อปรับ
สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมและนําเทคโนโลยีใหมมาประเมิน พิจารณาวาจะนํามาประยุกตใชใน
โรงพยาบาลได
A4. ยุทธศาสตรและการวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ
การวิเคราะหเพื่อกําหนดพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหดานเทคโนโลยีสารสนเทศบนความเกี่ยวของในงาน
ขั้นตอนการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณเฉพาะหนา
วิธีการและเทคนิคตางๆ ในการเฝาตรวจและประเมินผล
ไดรบั การอบรมดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 1 หลักสูตร

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ตําแหนง หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศุภากร แสนทําพล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
Competency Description
B1. ดานนโยบายและองคกร
การออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจองคกร
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารโครงการ ( Project management )
การบริหารความสัมพันธ การนําเสนอ การสื่อสาร
การบริหารขอมูลและฐานขอมูล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
B2. ความเปนผูนําและการบริหารจัดการ
การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม (Analytical and Conceptual Thinking)
การตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ (Decision Making and Problem Solving)
การใหคําปรึกษา (Consultation Skills)
เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล
การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถควบคุมกํากับประเมินผลใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
B3. การบริหารกระบวนการ / การเปลี่ยนแปลง
เทคนิค / รูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร
เทคนิคและรูปแบบตางๆ ของการบริหารและควบคุมกระบวนการ
รูปแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการรื้อปรับ
สามารถจัดการปองกัน ดูแลและแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานและแกไข
B4. การวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ
สามารถกํ า หนดสารสนเทศที่ ต อ งการ (What) โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะงานหรื อ หน า ที่ ข อง
หนวยงาน
สามารถพิ จารณาเวลา (When) ที่ตองใชส ารสนเทศนั้น เพื่อที่ จะกํ า หนดเวลาในการรวบรวม
ประมวล และจัดทํารายงานใหสอดคลองกับเวลาที่ตองการ
ทราบวาจะหาสารสนเทศไดที่ไหน (Where) จะเปนแหลงขอมูลจากภายในหนวยงานหรือ ภายนอก
ทราบวาผูใช (For whom) สารสนเทศคือใคร เพื่อจะไดจัดทํารูปแบบในการนําเสนอใหเหมาะสม
สามารถวิเคราะหไดวาจะใชเครื่องมืออะไร (How) ในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ
สามารถเขาใจความหมายของสารสนเทศที่หามาได
สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศที่มีอยู
หรือที่ไดมา
สามารถใชสารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม
สามารถประเมิ น และพัฒ นาศั กยภาพของบุคลากรในหน วยงานให มีส มรรถนะที่ จํ า เป น ในการ
ดําเนินการตามแผนในแตละป

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาลหนองคาย
C1 : สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

การคนหาความตองการของระบบสารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการอะไรเพิ่มเขามาในระบบแลว
นําความตองการของระบบมาเปนแบบแผนในการสรางระบบสารสนเทศใหใชงานไดจริง
Competency Description
การคนหาปญหาของระบบงานเดิมที่ใชอยู การวางแผนเพื่อศึกษาปญหา
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และการวิเคราะหความตองการ รวบรวมความตองการของระบบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และการออกแบบระบบ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การวิเคราะหระบบดวยวิธีเชิงวัตถุ ( Object – Oriented Analysis :OOA)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การออกแบบดวยวิธีเชิงวัตถุ ( Object – Oriented Analysis :OOA)

C 2 : สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการเขียนโปรแกรม ( windows Application )
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

เปนเครื่องมือที่ชวยใหการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ windows ทําไดโดยงาย เปน
หนึ่งในภาษาโปรแกรมยอดนิยม สําหรับโปรแกรมที่ใชในดานธุรกิจ
Competency Description
มีความรูพื้นฐานเรื่องตัวแปรและชนิดของขอมูลและมีความรูเบื้องตนในการใชงานโปรแกรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ฟงชั่น ( Function ) และการสรางแอพพลิเคชั่นดวยคอลโทรลพื้นฐาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การจัดการขอผิดพลาดที่เกิดในการทํางานของโปรแกรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การเขียนโปรแกรมดวย Vasic basic แนว OOP

C3 : สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

เปนการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ แฟม ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เก็บไวที่เดียวกัน ในหนวยเก็บ
ขอมูลสํารองเพื่อสะดวกในการบันทึก จัดเก็บและเรียกใชขอมูลตางๆ จากฐานขอมูลรวมกัน
Competency Description
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ( Relation Data Model )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 การเขียน E-R Model ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER Diagram ใหอยูใน
รูปแบบของตาราง ( Relation Schemes )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 การเขียนคําสั่งตางๆ ใน MySQL
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การเขียนเชื่อมตอระหวาฐานขอมูลอื่นๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การเขียน OOP ในการจัดการกับ MySQL
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

C 4 : สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

เปนการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆแฟมขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เก็บไวในที่เดียวกัน ในหนวยเก็บ
ขอมูลสํารองเพื่อสะดวกในการบันทึก จัดเก็บ และเรียกใชขอมูลตางๆ จากฐานขอมูลรวมกัน
Competency Description
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ( Relational Data Model )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 การเขียน E-R Model ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER Diagram ใหอยูใน
รูปแบบของตาราง ( Relation Schemes )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 การเขียนคําสั่งตางๆ ใน MySQL
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การเขียนเชื่อมตอระหวางฐานขอมูลอื่นๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การบริหารจัดการความปลอดภัยของฐานขอมูล

C 5 : สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาในการเขียนโปรแกรม ( PHP )
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

ใชสําหรับจัดทําเว็บไซด และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยสามารถเขียนเว็บเพจที่มีความ
ตอบโตไดอยางรวดเร็ว
Competency Description
มีความรูพื้นฐานเรื่องตัวแปรและชนิดของขอมูลและมีความรูเบื้องตนในการใชงานโปรแกรม
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 สามารถเขียนโครงสรางควบคุมและการควบคุมขอความ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 เขียนการทํางานไฟลและไดเรกทรอรี่
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การสรางดวย Bootstrapเว็บ Responsive
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การเขียน PHP แบบ OOP

C 6 : สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

กลุมของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารชนิดตาง ๆ ที่นํามาเชื่อมตอกัน เพื่อให ผูใชในเครื อ ขาย
สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและใชอุปกรณตางๆ รวมกันในเครือขายได
Competency Description
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และติดตั้งระบบเครือขายเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพิ่มความเร็วอินเตอรเน็ต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 Mail Server
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การจัดการความปลอดภัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การทํา virtual Private Network

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

C 7 : สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows Server (ผูดูแลระบบ)
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใหบริการ (Service ตางๆ ) กับผูใช
มากมายไมวาจะเปนบริการผานทางอินเทอรเน็ต (Internet )หรืออินทราเน็ต (Intranet )
Competency Description
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows Server เริ่มตนใชงาน Windows Server
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ การติดตั้ง Active Directory บน Windows Server 2008 บริหาร
จัดการงานพื้นฐานของ Active Directory
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และการรองและกูคืนขอมูล
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และการใชนโยบายความปลอดภัยบน Windows Server
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และการบริหารเครื่องคอมพิวเตอรในรูปแบบ Virtualization

C 8 : สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

การกํ า หนดค า คุ ณ สมบั ติ ข องคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ ห รื อ โปรแกรมใดๆ ที่ จ ะนํ า มาใช กั บ
คอมพิวเตอร เพื่อใหทํางานมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงานที่ทํา
Competency Description
มีความรูพื้นฐานในการ Config คาตางๆได ตั้งคา IP Address
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และพื้นฐานในการติดตั้ง ADSL Router ของ TOT และ CAT
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และเชื่อมตออุปกรณฮารดแวรกับระบบเครือขาย , Wi-Fi
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และเมลเซิรฟเวอร และการจัดการความปลอดภัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และ Virtual Private Network

C 9 : สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
ความหมาย

ระดับ
1
2
3
4
5

องคประกอบของคอมพิวเตอรที่เราไมสามารถสัมผัสจับตองไดโดยตรง เปนชุดคําสั่งหรือโปรแกรม
( Program ) เพื่อ ให ค อมพิ ว เตอร ทํา งาน ซอฟแวร จึง เป น เสมื อ นตั ว เชื่อ มระหวา งผูใชง านกั บ
คอมพิวเตอรใหสามารถเขาใจกัน
Competency Description
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับซอฟแวรระบบและซอฟแวรประยุกต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และ ซอฟแวรระบบปฏิบัติการ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และซอฟแวรประยุกต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 และDevice Driver หรือ Driver
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และรูจักการใชงานซอฟแวรประยุกตใหมีประสิทธิภาพ
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

C 10 : สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
ความหมาย

ระดับ
1
2
3
4
5

แกไขปรับปรุงอุปกรณที่เปนชิ้นสวนในการนํามาประกอบเปนเครื่องคอมพิวเตอรและรวมถึงอุปกรณ
ที่นํามาใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรดวย
Competency Description
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาการเสียของคอมพิวเตอร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 แกปญหา Driver มีปญหา ( กรณีลงอัพเดต Driver )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 แกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตนเกี่ยวกับ Windows ได
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 แกปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน ฮารดแวรและอุปกรณตางๆ

C 11 : สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใหบริการ (Services) ตางๆ กับผูใช
มากมาย ไมวาจะเปนบริการผานอินเตอรเน็ต ( Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)
Competency Description
มีความรูพื้นฐานในการติดตั้งแมขาย (Server Build)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 บํารุงรักษาแมขาย (Server Maintenance and Support)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 การสํารองขอมูล (Server Backup Management)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การกูขอมูล (Server Recovery Management)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การตรวจสอบ วิเคราะห( Server Performance Management)

C 12 : สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
ความหมาย
ระดับ
1
2
3
4
5

กลุมของคอมพิวเตอรหรืออุปกรณสื่อสารชนิดตาง ๆ ที่นํามาเชื่อมตอกัน เพื่อใหผูใชในเครือ ขาย
สามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและใชอุปกรณตางๆ รวมกันในเครือขายได
Competency Description
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และติดตั้งระบบเครือขายเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพิ่มความเร็วอินเตอรเน็ต
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 Mail Server
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การจัดการความปลอดภัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การทํา virtual Private Network

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม
ลําดับ

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ( พนักงานราชการ )
ชื่อ- สกุล นายพชร เพ็ชรยิ้ม
สมรรถนะ
เกณฑ ประเมิน
มาตรฐาน ตนเอง

สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ
สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ
เขียนโปรแกรม ( Visual Basic )
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL

สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน
การเขียนโปรแกรม ( PHP )

สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows
Server (ผูดูแลระบบ)
C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
รวม
รอยละ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
วิชาการ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
100

ผลการวิเคราะหเพื่อเพิ่มสมรรถนะ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม
ลําดับ

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ( พนักงานกระทรวง )
ชื่อ- สกุล นางสาวอาทิตยา พลราษฎรล้ํา
สมรรถนะ
เกณฑ ประเมิน
มาตรฐาน ตนเอง

สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ
สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ
เขียนโปรแกรม ( Visual Basic )
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL

สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน
การเขียนโปรแกรม ( PHP )

สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows
Server (ผูดูแลระบบ)
C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
รวม
รอยละ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
วิชาการ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
100

ผลการวิเคราะหเพื่อเพิ่มสมรรถนะ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม
ลําดับ

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ( พนักงานกระทรวง )
ชื่อ- สกุล นายประวีร ธีราไชยนันท
สมรรถนะ
เกณฑ ประเมิน
มาตรฐาน ตนเอง

สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ
สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ
เขียนโปรแกรม ( Visual Basic )
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL

สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน
การเขียนโปรแกรม ( PHP )

สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows
Server (ผูดูแลระบบ)
C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
รวม
รอยละ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
วิชาการ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
100

ผลการวิเคราะหเพื่อเพิ่มสมรรถนะ................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม
ลําดับ

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ( ลูกจางรายคาบ )
ชื่อ- สกุล นายธนากร ทองคํา
สมรรถนะ
เกณฑ ประเมิน
มาตรฐาน ตนเอง

สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ
สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการ
เขียนโปรแกรม ( Visual Basic )
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL
สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล SQL

สมรรถนะดานการพัฒนาเว็บไซตโดยใชภาษาใน
การเขียนโปรแกรม ( PHP )

สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows
Server (ผูดูแลระบบ)
C8 สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
C9 สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
C10 สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
C11 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
C12 สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
รวม
รอยละ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
วิชาการ

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
100

ผลการวิเคราะหเพื่อเพิ่มสมรรถนะ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม
ลําดับ

C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ( ลูกจางรายคาบ )
ชื่อ- สกุล นายปรีชา พันนารัตน
สมรรถนะ
เกณฑ ประเมิน ประเมิน
มาตรฐาน ตนเอง จากผล
การ
ทดสอบ
วิชาการ
สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
5
สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows
5
Server (ผูดูแลระบบ)
สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
5
สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
5
สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
5
สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
5
สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
5
รวม
60
รอยละ
100

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

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

ปงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบประเมินสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลนครพนม
ลําดับ

C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ( ลูกจางรายคาบ )
ชื่อ- สกุล นายศุภชัย สิมมาหลวง
สมรรถนะ
เกณฑ ประเมิน ประเมิน
มาตรฐาน ตนเอง จากผล
การ
ทดสอบ
วิชาการ
สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
5
สมรรถนะดานการดูแลระบบแมขาย Windows
5
Server (ผูดูแลระบบ)
สมรรถนะการกําหนดคา (Config)
5
สมรรถนะดานการดูแลโปรแกรม (Software)
5
สมรรถนะดานการซอมบํารุง (Hardware)
5
สมรรถนะดานการดูแลระบบเครื่องแมขาย (Server)
5
สมรรถนะดานการดูแลระบบเครือขาย (Network)
5
รวม
60
รอยละ
100

ประเมิน
จากผล
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ

ผลการวิเคราะหเพื่อเพิ่มสมรรถนะ................................................................................................................................
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบประเมินสมรรถนะบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย

ยินดีตอนรับ
คณะตรวจเยี่ยมประเมินจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย
นพ.ชุษณะ มะกรสาร
นพ.วรรษา เปาอินทร
ดร.มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ

นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
เลขาธิการสมาคมเวชสารสนเทศไทย
นายทะเบียนสมาคมเวชสารสนเทศ

ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล TMI

โรงพยาบาลหนองคาย
8 มิถุนายน 2560
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Center

แผนยุทธศาสตรและแผนแมบท

แผนยุทธศาสตรศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2559 - 2563
โรงพยาบาลทั่วไปชั้นนําระดับประเทศที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร ITC

เปาหมาย กลยุทธ ITC

IT1.พัฒนาระบบ 1.ระบบ
1.พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหาร
ระบบ
จัดการ
software
เทคโนโลยี Hardware
สารสนเทศ People
ใหมีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค ITC

เปาหมาย
2559 2560 2561 2562 2563

1.หนวยงานมีการเก็บ
บันทึกขอมูลผาน 1.หนวยงานบันทึกขอมูลผานระบบ
90% 90% 100 100 100
ระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ 100%
สารสนเทศ
2.ระบบมีความมั่นคง
0
0
0
0
0
2.จํานวนการลมของระบบฐานขอมูลจาก
มีความเสถียรและมี
สาเหตุ Server = 0
1
ประสิทธิภาพ
3.การดูแลรักษา
3.อัตราการแกไขปญหาหนางานสําเร็จ
- 80 85 90 95
ระบบอยางมี
ตาม SLA โรงพยาบาล
ประสิทธิภาพ
4.มีครุภัณฑคอมพิวเตอรสํารองทดแทน
- 13.6 5
5
5
ไมนอยกวา รอยละ 5

แผนยุทธศาสตรศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2559 - 2563
โรงพยาบาลทั่วไปชั้นนําระดับประเทศที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร ITC

เปาหมาย กลยุทธ ITC

เปาประสงค

IT2.พัฒนาระบบการ 2.ระบบ
2.พัฒนา 4.มีระบบการเขาถึง
บริหารจัดการขอมูล ขอมูล
ระบบบริหาร ขอมูลที่ปลอดภัย
สารสนเทศที่ จัดการขอมูล 5.การนําขอมูลมาใช
มีคุณภาพ ที่มี
สนับสนุนการบริการ
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค ITC

เปาหมาย
2559 2560 2561 2562 2563

5.การเปลี่ยนรหัสเขาการเขาถึงขอมูล ทุก
30 วัน
6.รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ผานเกณฑ
มาตรฐาน
- รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่
99.86 100
ถูกตอง
- รอยละของการสงขอมูล 43 แฟม
100 100
ทันเวลาตามที่กําหนด
7.รอยละรายรับจากผูรับบริการตางชาติ
(สปป.ลาว) เพิ่มขึ้น
- OPD ≥ 10
17.8 ≥ 10
- IPD ≥ 10
23.92 ≥ 10
6.สนับสนุนการ
8.คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผูปวย
พัฒนาคุณภาพบริการ - คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
90.04 87.74
ผูปวย OPD
- คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
89.41 89.38
ผูปวย IPD
9.การคืนขอมูลสถิตกิ ารตายเพื่อลดอัตรา
1 12
การตายในการรักษา ทุก 30 วัน

100 100 100
100 100 100

≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
95

95

95

95

95

95

12

12

12

แผนยุทธศาสตรศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2559 - 2563
โรงพยาบาลทั่วไปชั้นนําระดับประเทศที่มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร ITC

เปาหมาย กลยุทธ ITC

IT3.สนับสนุนการเปน 3.เปนองคกร 3.สงเสริม
องคกรแหงการเรียนรู แหงการ การเรียนรู
เรียนรูดาน ดาน
เทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ สารสนเทศ

เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค ITC

7.บุคลากรมีความรู 10.พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการดูแล
และความสามารถ รักษาอยางนอยปละ 1 โปรแกรม
ดานเทคโนโลยี
11.บุคลากรไดรับการพัฒนาความรูดา น
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.ผูรับบริการสามารถ 12.การเขาถึงบริการผานระบบสื่อ
เขาถึงบริการและ ออนไลน
ขอมูล
- ระบบนัดออนไลน(CRM)

เปาหมาย
2559 2560 2561 2562 2563
1

≥1

NA

50

70

90

100

-

-

10

20

30

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2559 - 2563
7 Buiding Blocks
1.ระบบบริการ
( Service
delivery )

7 Buiding Blocks ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปาประสงค
ยุทธศาสตร
1.ระบบบริหาร
จัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
1. หนวยงานมี
การการเก็บ
บันทึกขอมูล
ผานระบบ
เทคโนโลยี
IT1.พัฒนาระบบ สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ระบบมีความ
มั่นคงมีความ
เสถียรและมี
ประสิทธิภาพ
3. การดูแล
รักษาระบบ
อยางมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร ITC

2.กําลังคนดาน
สุขภาพ
( Health
Workforce )
3.ขอมูลขาวสาร
(Information )

แผนการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตร ITC ตามปงบประมาณ 2559-2563
2559
2560
2561
2562
2563
1.หนวยงานดาน Clinic 1.หนวยงานดาน Clinic 1หนวยงานทั้งหมด 1.เครือขายสามารถ
บันทึกขอมูลผานระบบ บันทึกขอมูลผานระบบ บันทึกขอมูลผาน บันทึกขอมูลผานระบบ
ไอที 95%
ไอที 100 %
ระบบไอที 100 % ไอทีได
2.มีหอง Server หลัก
/Server สํารอง
1.โปรแกรมเมอร1

1.นักวิชาการสถิติ1

1.โปรแกรมเมอร1

1.โปรแกรมเมอร1

มี CockpitDatacenter มี CockpitDatacenter มี
มี CockpitDatacenter
ระดับโรงพยาบาล/ปฐม ระดับโรงพยาบาล/ปฐม CockpitDatacenter ระดับโรงพยาบาล/
ภูมิ
ภูมิ
ระดับโรงพยาบาล/ สสจ. เขต/กระทรวง
สสจ.เขต
4. เทคโนโลยีทาง
1.เพิ่ม Server รองรับ 1.เพิ่มประสิทธิภาพ 1.เพิ่มประสิทธิภาพ 1.เพิ่มประสิทธิภาพ
การแพทย
20 TB
Software
Software
Software
( Drug &
2.มีหอง Server หลัก 2.พัฒนาระบบสายสง
Eguipment )
/Server สํารอง
สัญญาณ
3.จัดหา Desktop 46 3.จัดหา Desktop 20 3.จัดหา Desktop 3.จัดหา Desktop 20
Desktop 306 เครื่อง
เครื่อง
20 เครื่อง
เครื่อง
5. คาใชจายดาน
เงินบํารุง
เงินบํารุง
เงินบํารุง
เงินบํารุง
สุขภาพ
( Financing )

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2559 - 2563
เปาประสงค
ยุทธศาสตร

IT2.พัฒนาระบบ ระบบขอมูล
การบริหารจัดการ สารสนเทศที่มี
ขอมูล
คุณภาพ
4.มีระบบการ
เขาถึงขอมูลที่
ปลอดภัย
5.
การนําขอมูลมาใช
สนับสนุนการ
บริการ
6.สนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพ
บริการ

7 Buiding Blocks
1.ระบบบริการ
( Service delivery )

แผนการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตร ITC ตามปงบประมาณ 2559-2563
2559

2560
2561
4.มีการเปลี่ยนรหัสผาน .เปลี่ยนระหัสผาน
ที่ปลอดภัย
ปลอดภัย แบงระดับ
การเขาถึงขอม

2562

2563

5.มีขอมูลมาตรฐาน 5.มีขอมูลมาตรฐาน 43 5.มีขอ มูลมาตรฐาน 43 5.มีขอ มูลมาตรฐาน 43 5.มีขอมูลมาตรฐาน 43
43 แฟม มีคุณภาพ แฟม ระดับปฐมภูมิ แฟม ระดับปฐมภูมิ แฟม ระดับสสจ เขต แฟม ระดับสสจ เขต
กระทรวง
กระทรวง ที่พรอมใช

7 Buiding Blocks ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร ITC

2.กําลังคนดานสุขภาพ
( Health Workforce )

5.เพิ่มศักยภาพ
IT/User

3.ขอมูลขาวสาร
( Information )

ขอมูลการเสียชีวิตของ
PCT เพื่อพัฒนาการ
ดูแล

5.รายรับตางชาติที่
เพิ่มขึ้น10%

5.รายรับตางชาติที่
เพิ่มขึ้น10%

5.รายรับตางชาติที่
เพิ่มขึ้น10%

5.เพิ่มศักยภาพ
IT/User

5.เพิ่มศักยภาพ
IT/User

5.เพิ่มศักยภาพ
IT/User

เงินบํารุง

เงินบํารุง

เงินบํารุง

4. เทคโนโลยีทาง
การแพทย
( Drug & Eguipment )
5. คาใชจายดานสุขภาพ
( Financing )

เงินบํารุง

7 Buiding Blocks ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาตามยุทธศาสตรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2559 - 2563
แผนการดําเนินงานตามเปาประสงคยุทธศาสตร ITC ตามปงบประมาณ 2559-2563
เปาประสงค
ยุทธศาสตร ITC
7 Buiding Blocks
ยุทธศาสตร
2559
2560
2561
2562
2563
IT3.สนับสนุนการ เปนองคกร
1.ระบบบริการ
พัฒนาโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม
เปนองคกรแหง แหงการเรียนรู ( Service
≥1
≥2
≥3
≥3
การเรียนรู
ดานเทคโนโลยี delivery )
มีเว็บไซตในการ มีเว็บไซตเผยแพร เขาถึงขอมูลและ
สารสนเทศ
เผยแพรที่ทันสมัย งายตอการเขาถึง บริการออนไลน
7. บุคลากรมี
2.กําลังคนดาน
5.เพิ่มศักยภาพ 5.เพิ่มศักยภาพ 5.เพิ่มศักยภาพ 5.เพิ่มศักยภาพ
ความรูและ
สุขภาพ
IT/User
IT/User
IT/User
IT/User
ความสามารถ
( Health
ดานเทคโนโลยี Workforce )
สารสเทศ
3.ขอมูลขาวสาร
มีเว็บไซตในการ มีเว็บไซตเผยแพร เขาถึงขอมูลและ
8. ผูรับบริการ
(Information )
เผยแพรที่ทันสมัย งายตอการเขาถึง บริการออนไลน
สามารถเขาถึง
ระบบรายงาน ระบบรายงาน ระบบรายงาน
บริการและ
ขอมูล
ขอมูลออนไลน ขอมูลออนไลน,
ขอมูล
ระบบนัดออนไลน
4. เทคโนโลยีทาง
พัฒนาเว็บไซตที่ พัฒนาเว็บไซตที่ พัฒนาระบบ
การแพทย
สนับสนุนการใช งายตอการเขาถึง บริการออนไลน
(Drug &
งาน
,พัฒนาระบบนัด
Eguipment )
ออนไลน
5. คาใชจายดาน
เงินบํารุง
เงินบํารุง
เงินบํารุง
เงินบํารุง
สุขภาพ
( Financing )

แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร ITC : IT01.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค ITC : 1.ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ ITC : 1.พัฒนาระบบ software Hardware People
เปาหมาย

1.หนวยงานมีการการเก็บ
บันทึกขอมูลผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

แผนงาน/โครงการ

1.หนวยงานมีการการเก็บ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
บันทึกขอมูลผานระบบ
การบันทึกขอมูลผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 100 % เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

1.วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ และหาสาเหตุการ
บันทึกขอมูลไมครบถวน
2.เขาที่ประชุมกรรมการบริหารเพื่อประกาศ
นโยบายใหชัดเจน
3.จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการ
บันทึกขอมูลผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินติดตามผลการดําเนินงานและจัดทําแผน
รองรับ
2.ระบบมีความมั่นคงมีความ 2.จํานวนการลมของระบบ 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 1.วิเคราะหพื้นที่การใชงาน ประสิทธิภาพการใช
เสถียรและมีประสิทธิภาพ ฐานขอมูลจากสาเหตุ Server ระบบหองDataCenter/Drsite งาน เพื่อวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดทํา
=0
(เงินบํารุง:แผนครุภณ
ั ฑ)
แผน
2.ประมาณการการใชงานและวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกมาใหความรูและวิเคราะหระบบ เพื่อ
จัดหา Server ที่เหมาะกับการใชงาน โดยจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบพัสดุ
3.วางแผนการขึ้นระบบใหม /สํารองระบบ และ
ระยะเวลาการขึนระบบ ทดสอบระบบและสลับใช
งานระบบใหม หาขอบกพรองเพื่อแกไข
4.ระบบมีความมั่นคงและมีความเสถียร

Action Plan
2559 2560

2561 2562 2563

แผนปฏิบัตกิ าร ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร ITC : IT01.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปาประสงค ITC : 1.ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
กลยุทธ ITC : 1.พัฒนาระบบ software Hardware People
เปาหมาย

3.การดูแลรักษาระบบ
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

3.อัตราการแกไขปญหาหนา 3. พัฒนาโปรแกรมเพื่อ
1.ประกาศขอตกลงการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ SLA
งานสําเร็จ ตาม SLA
สนับสนุนการแกไขปญหา
2.พัฒนา Web Application ในการจัดเก็บกิจกรรมบริการดาน
โรงพยาบาล
หนางาน ตาม SLA
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เก็บขอมูล วิเคราะหปญ
 หา นําผลมาพัฒนา ในรอบ 3 เดือน 6
เดือน
4.มีครุภัณฑคอมพิวเตอร 4.โครงการจัดหาครุภัณฑ 1. กิจกรรมสํารวจคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2560 สํารวจ
สํารองทดแทน ไมนอยกวา คอมพิวเตอรและอุปกรณตอ ความตองการ จัดทําทะเบียน
รอยละ 5
พวง (เงินบํารุง:แผน
2.จัดทําแผนบริหารจัดการครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร ระยะเวลา 5 ป
คุรุภัณฑ)
และพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑออนไลน พัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ ITC
- จัดทําแผนจัดซื้อคอมพิวเตอรรายป เพื่อใหเหมาะสม โดย
พิจารณา ตาม งบจัดสรร/ราคากลาง

Action Plan
2559 2560 2561 2562 2563

แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล
เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคยุทธศาสตร

4.มีระบบการเขาถึงขอมูลที่
ปลอดภัย

ตัวชี้วัดเปาประสงค

แผนงาน/โครงการ

5.การเปลี่ยนรหัสเขาการเขาถึง 5.แผนพัฒนาระบบความ
ขอมูล ทุก 30 วัน
ปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

1.ประกาศระเบียบความมั่นคง
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.กําหนดระยะเวลาการหมดอายุ
ของรหัสผานใน HOSxP และขอ
ความรวมมือผูใชในการปกปด
รหัสตัวเองใหเปนความรับ
ติดตามและประเมินผลจากการ
ประมวลผลจากฐานขอมูล
โปรแกรมนับจากวันที่เปลี่ยนรหัส
3.ประสานไปที่ บ.BMS ในการ
เพิ่มความปลอดภัยในการเขาถึง
ขอมูล
4.ติดตามและประเมินผล เพื่อ
การพัฒนา

Action Plan
2559 2560 2561 2562 2563

แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล
เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคยุทธศาสตร

5.การนําขอมูลมาใชสนับสนุน
การบริการ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

แผนงาน/โครงการ

6.รอยละของขอมูล 43 แฟม ที่ 6.โครงการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพการบันทึก
ขอมูล 43 แฟม

- รอยละของการสงขอมูล 43
แฟม ทันเวลาตามที่กําหนด

- รอยละของการสงขอมูล 43
แฟม ทันเวลาตามที่กําหนด

กิจกรรม/การดําเนินงาน

1.ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผล
ขอมูล 43 แฟม แลวนํามาตรวจสอบผาน
โปรแกรม OP-PP 2010 เพื่อเปรียบเทียบ
กับการใหบริการจริง 2.ตรวจสอบ
ความถูกตอง/แกไข(สงกลับหนวยงานที่มี
ขอมูลไมผานเกณฑ)
2.ตรวจสอบความถูกตอง/แกไข(สงกลับ
หนวยงานที่มีขอมูลไมผานเกณฑ)
3.สงขอมูลใหสวนกลางผานหนาเว็บไซต
สสจ.หนองคาย HDC ทุกสัปดาหและ
สปสช. ผานทางเว็บไซต
http://op.nhso.go.th/op ทุกเดือน
3.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ
บันทึกขอมูล 43 แฟม

Action Plan
2559 2560 2561 2562 2563

แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล
เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคยุทธศาสตร

5.การนําขอมูลมาใชสนับสนุน
การบริการ

ตัวชี้วัดเปาประสงค

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

7.รอยละรายรับจากผูรับบริการ 7.การบริหารจัดการ 1.ประมวลผลขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ
ตางชาติ(สปป.ลาว) เพิ่มขึ้น
ขอมูลรายรับผูมารับ สปป.ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอก สิทธิ
บริการ(สปป.ลาว) สิทธิ ชําระเงินเอง เปรียบเทียบรายเดือน/ไตร
ชําระเงินเอง
มาส/รายป
- OPD ≥ 10
2.วิเคราะหขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ
สปป.ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอกสิทธิ
- IPD ≥ 10
ชําระเงินเอง เปรียบเทียบรายเดือน/ไตร
มาส/รายป สงผูบริหารเพื่อวิเคราะหและ
พัฒนาตอไป
6.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 8.คุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 8.โครงการพัฒนาการ 1.จัดทําแผนโครงการ
บริการ
ผูปวย
บันทึกเวชระเบียน
- คุณภาพการบันทึกเวช
2.จัดอบรมการพัฒนาการบันทึกเวช
ระเบียนผูปวย OPD
ระเบียน
- คุณภาพการบันทึกเวช
- เก็บขอมูล วิเคราะห ประมวลผล
ระเบียนผูปวย IPD
เปรียบเทียบ ในรอบ 6 /12 เดือน
9.การคืนขอมูลสถิติการตายเพื่อ 9.การคืนขอมูลการ 1.ประมวลผลรายงานการเสียชีวิต ราย
ลดอัตราการตายในการรักษา ทุก เสียชีวิตใหหนวยงาน เดือน สงตาม PCT/หอผูปวย
30 วัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.PCT/หอผูปวย นําขอมูลไปทบทวนเวช
การรักษา
ระเบียน
3.ประเมินติดตามผล

Action Plan
2559 2560 2561 2562 2563

แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ITC ปงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร ITC : IT2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูล
เปาประสงค ITC : 2.ระบบขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
กลยุทธ ITC : 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคยุทธศาสตร

ตัวชี้วัดเปาประสงค

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

5.การนําขอมูลมาใช 7.รอยละรายรับจาก
7.การบริหารจัดการขอมูล 1.ประมวลผลขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ สปป.
สนับสนุนการบริการ ผูรับบริการตางชาติ(สปป. รายรับผูมารับบริการ(สปป. ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอก สิทธิ ชําระเงินเอง
ลาว) เพิ่มขึ้น
ลาว) สิทธิ ชําระเงินเอง เปรียบเทียบรายเดือน/ไตรมาส/รายป
- OPD ≥ 10
2.วิเคราะหขอมูลคาใชจายผูมารับบริการ สปป.
ลาว ในโรงพยาบาล ผูปวยนอกสิทธิ ชําระเงินเอง
- IPD ≥ 10
เปรียบเทียบรายเดือน/ไตรมาส/รายป สงผูบริหาร
เพื่อวิเคราะหและพัฒนาตอไป
6.สนับสนุนการพัฒนา 8.คุณภาพการบันทึกเวช 8.โครงการพัฒนาการบันทึก 1.จัดทําแผนโครงการ
คุณภาพบริการ
ระเบียนผูปวย
เวชระเบียน
- คุณภาพการบันทึกเวช
2.จัดอบรมการพัฒนาการบันทึกเวชระเบียน
ระเบียนผูปวย OPD
- คุณภาพการบันทึกเวช
- เก็บขอมูล วิเคราะห ประมวลผลเปรียบเทียบ
ระเบียนผูปวย IPD
ในรอบ 6 /12 เดือน
9.การคืนขอมูลสถิติการตาย 9.การคืนขอมูลการเสียชีวิต 1.ประมวลผลรายงานการเสียชีวิต รายเดือน สง
เพื่อลดอัตราการตายในการ ใหหนวยงานเพื่อเพิ่ม
ตาม PCT/หอผูปวย
รักษา ทุก 30 วัน
ประสิทธิภาพการรักษา 2.PCT/หอผูปวย นําขอมูลไปทบทวนเวชระเบียน
3.ประเมินติดตามผล

Action Plan
2559 2560 2561 2562 2563

กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ/ผลกระทบระดับภารกิจ
เล็กนอย (1)
ปานกลาง (2)
รุนแรง (3)
รุนแรงมาก (4)
1) การคุกคาม
เกิดการแพรกระจาย เกิดคุกคามนอก
เกิดคุกคามในระบบ เกิดการคุกคามเครื่อง
ระบบจากภายนอก ในระบบภายนอก
ระบบโรงพยาบาล โรงพยาบาล
คอมพิวเตอร บาง
โรงพยาบาล
อุปกรณไฟลวอลล ซอฟตแวรปองกัน เครื่อง ไมมีการ
สามารถปองกันได สามารถปองกันได แพรกระจาย
กลุมความเสี่ยง

2) ดานการใหบริการ
โครงขาย
สายสัญญาณและ
อุปกรณระบบ
เครือขาย
คอมพิวเตอร

สายแลนไมสามารถใช
งานได ทําให
คอมพิวเตอร 1 เครื่อง
ไมสามารถเชื่อมตอ
เครือขายได

Switch/Hub
หนวยงาน ไมสามารถ
ใชงานได ทําให
คอมพิวเตอรของ
หนวยงานนั้น ๆ ไม
สามารถเชื่อมตอ
เครือขายได
3) การใชงาน
Service ของ
Application ของ
อุปกรณคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรคาง ทํา คอมพิวเตอรคาง ทํา
ของบุคลากร
ใหการใชงานหยุด
ใหการใชงานหยุด
ชั่วขณะ
ชั่วขณะ

Switch Layer 2 ไม
สามารถใชงานได ทํา
ใหคอมพิวเตอรของ
อาคาร นั้น ๆ ไม
สามารถเชื่อมตอ
เครือขายได

สาย Fiber Optic ไม
สามารถใชงานได ทํา
ใหคอมพิวเตอร ไม
สามารถเชื่อมตอ
เครือขายได

OS ของคอมพิวเตอร OS ของคอมพิวเตอร
ไมสามารถใชงานได ไมสามารถใชงานได
ขอมูลไมสูญหาย
ขอมูลสูญหายบางสวน

เสียหายสูงสุด (5)
เกิดการคุกคาม
เครื่องคอมพิวเตอร
บางเครื่อง มีการ
แพรกระจายใน
เครือขาย
Core Switch
Layer 3 ไม
สามารถใชงานได
ทําใหคอมพิวเตอร
ทั้งโรงพยาบาลไม
สามารถเชื่อมตอ
เครือขายได
OS ของ
คอมพิวเตอรไม
สามารถใชงานได
ขอมูลสูญทั้งหมด

การประเมินความเสี่ยง (ตอ)
กลุมความเสี่ยง

เล็กนอย (1)

ระดับ/ผลกระทบระดับภารกิจ
ปานกลาง (2)
รุนแรง (3)
รุนแรงมาก (4)

4) การใหบริการดาน คอมพิวเตอรไม
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงพอตอการใชงาน หนวยงานบริการ
ผูปวยไมสามารถใช
งานได

คอมพิวเตอร
หนวยงานบริการ
ผูปวยไมสามารถใช
งานได สามารถจัดหา
เครื่องสํารองได

คอมพิวเตอรหนวยงาน
บริการผูปวยไมสามารถ
ใชงานได ไมสามารถ
จัดหาเครื่องสํารองได

เสียหายสูงสุด (5)
คอมพิวเตอร
หนวยงานบริการ
ผูปวยไมสามารถใช
งานได ไมสามารถ
จัดหาเครื่องสํารอง
มีผลกระทบตอ
ผูปวย

5) บุคลากร

บุคลากรมีจํานวน
จํากัด

บุคลากรพัฒนาตนเอง การใหบริการดานตาง การใหบริการไมมี
ไมทันกับเทคโนโลยี ๆ ไมครอบคลุม
ประสิทธิภาพ
ใหมๆ
เทคโนโลยีใหมๆ

ไมมีอัตรากําลัง
ทดแทน

6) ดานการรักษา
ความปลอดภัยของ
ขอมูลบนเครื่องแม
ขาย

Service ของเครื่องแม
ขายคาง ทําใหการใช
งานหยุดชั่วขณะ
สามารถ Restart
Service กลับมาใช
งานได

Application ของ
Server บางเครื่อง
คาง ทําใหการบริการ
หยุดชั่วขณะ สามารถ
Restart กลับมาใช
งานได

Server ไมสามารถ
ใชงานได ทําใหการ
บริการหยุดชั่วขณะ
สามารถ ขอมูล
เสียหาย ไมสามารถ
กูคืนได

Application ของ
Server ไมสามารถใช
งานได ทําใหการ
บริการหยุดชั่วขณะ
สามารถ Re-Install /
Update กลับมาใช
งานได

Server ไมสามารถใช
งานได ทําใหการ
บริการหยุดชั่วขณะ
สามารถ ขอมูลเสียหาย
สามารถกูคนื ได

ดานความเสี่ยง
1) ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3) การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรของบุคลากร
4) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) บุคลากร
ชือแผนภูมิ
6) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบนเครื่องแมขา ย

ระดับ 1
0
10
99
46
0
0

ระดับ 2
0
18
34
0
0
1

ระดับ 3
0
1
4
0
0
0

ระดับ 4
2
0
0
0
0
0

ระดับ 5
0
0
0
0
0
0

120
99

100

เก็บข้ อมูลตังแต่ กพ 60-ปั จจุบนั

80
60
46

40

34
18

20
0

10
0

0

0
ดานที่ 1

2

0

1

0

0

ดานที่ 2

4

0

0

0

ดานที่ 3

ระดับ 1

ระดับ 2

0

0

0

0

0

ดานที่ 4

ระดับ 3

ระดับ 4

0
ดานที่ 5

ระดับ 5

0

0

0

1

0
ดานที่ 6

0

0

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• 1) ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
- ความรุนแรง ระดับ 4 จํานวน 2 ครั้ง เดือน ก.พ.2560 :ที่มา ITC Service
อุบัติการณ/ปญหา
» คอมพิวเตอรติดไวรัส Ransomware ไมสามารถกูขอมูลได ไมพบการกระจายในเครือขาย

สาเหตุของปญหาจากการทํา RCA
» ติดจากการใชงาน Internet

สิ่งที่ตอ งแกไข/ระบบใหมที่เกิดขึ้น
»
»
»
»

Block Port การเขาถึงเครือขาย
ติดตั้ง Software Ransomfree , block_wannacry
แนะนําการใชงานอินเตอรเน็ตแกผูใชงาน
ใชการสํารองขอมูลที่ไมเชื่อมตอเครือขาย

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• 2) ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและอุปกรณระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
- ความรุนแรง ระดับ 3 จํานวน 1 ครั้ง เดือน มี.ค. 2560 :ที่มา ITC Service
อุบัติการณ/ปญหา
» คอมพิวเตอรหนวยงานเภสัชกรรมไมสามารถใชงานระบบเครือขายได

สาเหตุของปญหาจากการทํา RCA
» Switch Layer 2 ไมสามารถใชงานได

สิ่งที่ตอ งแกไข/ระบบใหมที่เกิดขึ้น
» เปลี่ยน Switch
» ติดตัง้ Software Zabbix SMNP monitor
» ตรวจสอบการทํางานของ Switch

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• 3) การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร
- ความรุนแรง ระดับ 3 จํานวน 2 ครั้ง เดือน ม.ค.2560, มี.ค. 2560
• ที่มา ITC Service

อุบัติการณ/ปญหา
» คอมพิวเตอรหนวยงานไมสามารถใชงานได

สาเหตุของปญหาจากการทํา RCA
» ผูใชงานตัดไฟฟากอนกระบวนการ Shutdown สําเร็จ OS ไมสามารถใชงานได

สิ่งที่ตอ งแกไข/ระบบใหมที่เกิดขึ้น
» ติดตั้ง OS ใหม
» แจงวิธีใชงานที่ถูกตองแกผูใชงาน

ความเสี่ยงที่ตองนําไปดําเนินการตอในปถัดไป
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
1. ความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ

การติดตาม/โครงการ แผนงาน แนวทาง/ ดําเนินงานในปถัดไป
แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยในการ
เขาถึงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ดานการใหบริการโครงขายสายสัญญาณและ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบหอง
อุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร
Data Center /DR Site
3. การทํางานของอุปกรณคอมพิวเตอร

โครงการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร
และอุปกรณตอ พวง
4. ดานการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยในการ
เขาถึงขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดานบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ไอที
6. ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลบน
เครื่องแมขาย

โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบ
หอง Data Center /DR Site

ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงพยาบาลหนองคาย
ป งบประมาณ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

ขอตกลงระดับการใหบริการสารสนเทศ
SLA

รับแจงปญหา พรอมแกไขทันที เพื่อใหหนางานดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
“กรณีไมสามารถแกไขผานทางสายสนทนาได”
ชางเขาไปแกไขปญหาใหที่หนางาน ไมเกิน 15 นาที หลังจากวางสาย

กรณีที่จะขอขอมูล ภายใน 24 ชม.
ตองเปนกรณีเรงดวน คือ
- ขอขอมูลเพื่อเสนอตอผูตรวจงาน
ราชการ
- ขอมูลที่สนับสนุนงานคุณภาพของ
โรงพยาบาล
- ขอมูลเพื่อนําเสนอผูบริหาร เชน สถิต
ขอมูลดานการรักษาคนไข เปนตน

ติดตามผลการดําเนินงาน หลังจากมีการประกาศใช SLA
ปญหาที่พบบอย 5 อันดับสูงสุด
ปญหา

จํานวนครั้งที่แกปญหา

ทันเวลา

ไมทันเวลา

ซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร

160

125

35

ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร

133

99

34

ติดตั้งและซอมบํารุงระบบ
เครือขายภายในโรงพยาบาล

29

10

19

แกไขขอมูลผูปว ยในโปรแกรม
HOSxP

35

25

10

ขอมูลตามคําขอจากหนวยงาน
ภายใน-ภายนอก

31

29

2

เมื่อมีการนําประกาศ SLA มาวิเคราะห
ปญหาที่พบ
ซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร
ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
ติดตั้งและซอมบํารุงระบบเครือขาย
ภายในโรงพยาบาล

สาเหตุท่ที าํ ใหไมทนั เวลา
-

มีอะไหลไมเพียงพอ
ระยะทางที่ตองไปซอมที่ รพ.2 ทําใหเกินเวลาที่กาํ หนด
มีอะไหลไมเพียงพอ
ระยะทางที่ตองไปซอมที่ รพ.2 ทําใหเกินเวลาที่กาํ หนด

- อุปสรรคหนางานที่ไมเอื้อตอการดําเนินงาน เชน การ
เดินสายแลน ที่มีความยากตอการโยงสาย ระหวาง Server
และ client

แกไขขอมูลผูปวยในโปรแกรม HOSxP - เจาหนาที่ขาดความชํานาญ ในระบบงานของแตละ
หนวยงาน
ขอมูลตามคําขอจากหนวยงานภายใน- - มีความซับซอนของขอมูล
ภายนอก

ปญหา
แนวทางแกไข
มีอะไหลสาํ รองไมเพียงพอ
สํารองอะไหลใหพรอม
ระยะทางที่ตองไปซอมที่ รพ.2 ทําใหเกินเวลา ปรับขอตกลงระหวาง รพ.2 เรื่องระยะเวลาใน
ที่กาํ หนด
การเดินทางเพื่อจะไปซอมบํารุง ใหหนางาน
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง

ความปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Management) หอง Data center
อุปกรณตรวจจับควันและอุณหภูมิ

ระบบไฟฟาและกราวด

Data
base

กิจกรรมแนวทางการสํารองขอมูลให
ปลอดภัยมากขึ้น

มีการสํารองขอมูลหลายประเภท

มีการแยกเก็บขอมูลคนละตึก
หอง Data center หอง DR site
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขอมูลในหนวยบริการ

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสัญญาณอัคคีภัยดังขึ้น
แนวทางปฏิบัติ เจ้ าหน้ าทีศูนย์ คอม

แนวทางการปฏิบตั ิ เจาหนาที่ทั่วไป
แจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
1. หัวหนาเวรบริหาร เบอร: 1042
2. เจาหนาที่ไฟฟา เบอร: 3078
3. หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร เบอร: 4001

เปลี่ยน : บังคับเปลี่ยนทุก 30 วัน หากไมเปลี่ยนจะไมสามารถเขาใชงานระบบได

การเปลี่ยนรหัสผาน จากเจาหนาที่ทั้งหมด
ใชงาน HOSxP จริง
เปลี่ยนรหัสผานจริง

: 965 คน
: 585 คน
: 585 คน

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน

5. พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
คําวินิจฉัยโรคและการใหรหัส ICD
a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกขอมูลผูปว ยนอกและผูปวยใน
b. วางระบบการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผูปวยนอก (OPD Cards) อยางนอย
ทุก 2 เดือน
c. วางระบบตรวจสอบคุณภาพการใหรหัส ICD ผูปวยนอกและผูปวยใน และควรมี
การตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอกอยางนอยปละ 2 ครั้ง
d. วิเคราะหผลการตรวจสอบคุณภาพขอมูลผูปวยนอกและผูปวยใน
ในรอบ 3-6 เดือน
e. นําผลการตรวจสอบมาหาทางพัฒนาระบบใหดีขึ้น

การควบคุมคุณภาพขอมูล (Clinical Data Quality Control)
ปริมาณการลงอาการสําคัญ
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

98.00
96.00
94.00
92.00
90.00
88.00

93.34

ต.ค.59

94.78

95.07

95.32

96.03

94.76
91.71

พ.ย.59

ธ.ค.59

ม.ค.60

ก.พ.60

93.15

มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60

ต.ค.2559
พ.ย.2559
CC
CC
opd
opd
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
CC
CC
opd
opd
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
มี.ค.2560
CC
CC
opd
opd
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
CC
CC
opd
opd
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

การควบคุมคุณภาพขอมูล (Clinical Data Quality Control)
80.00
60.00
เดือน

จํานวน

40.00

ต.ค.2559

30834

20.00

พ.ย.2559

31557

0.00

ธ.ค.2559

30804

ม.ค.2560

30871

ก.พ.2560

27881

มี.ค.2560

34663

เม.ย.2560

27517

พ.ค.2560

32567

ปริมาณบันทึกการตรวจรางกาย
19.28

19.35

16.76

61.11

62.41

61.75

63.74

18.08

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60
ต.ค.2559
พ.ย.2559
ธ.ค.2559
ม.ค.2560
PE
PE
PE
PE
opd
opd
opd
opd
รวม รพ รพ2
รวม รพ รพ2
รวม รพ รพ2
รวม รพ รพ2
30834 5944 5730 216 31557 6105 5927 178 30804 5164 4983 183 30871 5581 5391 190
% 19.28 18.58 0.70 % 19.35 18.78 0.56
% 16.76 16.18 0.59 % 18.08 17.46 0.62
ธ.ค.2559
ม.ค.2560
เม.ย.2560
พ.ค.2560
PE
PE
PE
PE
opd
opd
opd
opd
รวม รพ รพ2
รวม รพ รพ2
รวม รพ รพ2
รวม รพ รพ2
30804 5164 4983 183 30871 5581 5391 190 27517 16991 14720 2271 32567 20759 17951 2808
% 16.76 16.18 0.59 % 18.08 17.46 0.62
% 61.75 53.49 8.25 % 63.74 55.12 8.62

การควบคุมคุณภาพขอมูล (Clinical Data Quality Control)
ปริมาณการบันทึก Provisional diagnosis
เดือน

จํานวน

ต.ค.2559 30834
พ.ย.2559 31557
ธ.ค.2559 30804

100

พ.ค.2560 32567

0

0

0

0

ต.ค.-59

พ.ย.-59

ธ.ค.-59

ม.ค.-60

0

ต.ค.2559

ก.พ.2560 27881
เม.ย.2560 27517

79.75

82.60

81.66

ก.พ.-60

มี.ค.-60

เม.ย.-60

พ.ค.-60

50

ม.ค.2560 30871
มี.ค.2560 34663

82.00

opd

PROV.DX
รวม รพ รพ2

30834 0
% 0.00

พ.ย.2559

opd

PROV.DX
รวม รพ รพ2

0
0 31557 0
0.00 0.00 % 0.00

0
0
0.00 0.00

ก.พ.2560

มี.ค.2560

PROV.DX
รวม รพ รพ2

PROV.DX
รวม รพ รพ2

opd
opd
27881 22862 20260 2602 34663 27645 24608 3037
% 82.00 72.67 9.33 % 79.75 70.99 8.76

ธ.ค.2559

opd
30804
%

ม.ค.2560

PROV.DX
รวม รพ รพ2
0
0

0
0

0
0

opd
30871
%

PROV.DX
รวม รพ รพ2
0
0

0
0

0
0

เม.ย.2560
พ.ค.2560
PROV.DX
PROV.DX
opd
opd
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

คําที่ใชในการ บันทึก Provisional Diag

diag_text

cc

.

3210

HT

1366

ESRD

1205

F/U ANC

1059

Dyspepsia

1003

B24

893

ลมปลายปัตคาดสัญญาณ4หลัง/คอ

849

DM

649

CVA

605

ส 4 หลัง

598

เปาหมาย
1. ระบบเวชระเบียนตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ผูใหบริการ และผูบริหาร
2. มีการบันทึกเวชระเบียนใหสมบูรณ ถูกตองตามมาตรฐาน
3. มีขอมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ผูใหบริการ และผูบริหาร
4. เพื่อการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม

การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
2. Medical

Record Audit

Internal Audit ทุก 3 เดือน ทีมAuditor รพ.หนองคาย
สุมแบบ Select Case ตามเงื่อนไข
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

เปรียบเทียบอัตราความสมบูรณเวชระเบียนผูปวยนอก
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

89.71

85.77

89.29

90.04

87.74

ป 56
ป 57
ป 58
ป 59
ป 60/1

ป 56

ป 57

ป 58

ป 59

ป 60/1

เปรียบเทียบอัตราความสมบูรณเวชระเบียนผูปวยใน
90.0

89.8

89.70

89.41

89.38

89.0
ป 56

88.0

ป 57
ป 58

87.0

86.26

ป 59
ป 60/1

86.0
85.0
84.0
ป 56

ป 57

ป 58

ป 59

ป 60/1

ระยะเวลาการสงขอมูล Claim ป 2560
หนวยบริการตองสงขอมูลเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข เปน
Electronic ในโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. ดังนี้
- กรณีผูปวยนอก ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใหบริการ
- กรณีผูปวยใน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่จําหนายผูปวย (Discharge)
กรณีลา ชา
- สงลาชา 1 เดือน จาย 95%
- สงลาชา 2 เดือน จาย 90%
- สงลาชาเกิน 2 เดือน จาย 80%

สถิตกิ ารสงชารตทันเวลาภายใน 7 วัน
90.00

88.25
86.08

88.00
86.00

ป 56

84.00

ป 57

82.00

79.36

80.00

79.05

78.19

ป 58
ป 59
ป 60/1

78.00
76.00
74.00
72.00
ป 56

ป 57

ป 58

ป 59

ป 60/1

Flow ระบบเวชระเบียนผูปวยใน
ผูปวยจําหนายจาก หอผูปวย

หอผูปวยสง Chart หลังจําหนายภายใน 7 วัน

ศูนยบริหารฯ, การเงิน ตรวจรับ Chart ศูนยประกัน 1, 2 , การเงิน รับ Chart พิมพใบสรุปคารักษาแยกตามสิทธิ
สงงานเวชระเบียน

เวชระเบียนลงทะเบียนรับ Chart ในคอมพิวเตอร 1 วัน

แพทย Auditor

แพทย Auditor Audit Chart เสร็จภายใน 1 วัน

ให้รหัสโรคและหัตถการ

บันทึกลงในคอมพิวเตอร

Coder ใหรหัสโรค และหัตถการ ตาม ICD10 และ ICD9 CM ของ WHO ลงใน Chart และ
ใบสรุปคารักษา สงใบสรุปกลับไปตามศูนยเรียกเก็บตามสิทธิ ภายใน 3 วัน
บันทึกขอมูล โรค หัตถการ และแกไขขอมูลตาง ๆ ของผูปวย เชน CID, วดป เกิด,
ที่อยู, ชื่อผูติดตอ, เบอรโทรศัพท เปนตน

ประมวลผลรายงาน Chart ค้างส่ง ประมวลผลรายงาน Chart คางสงจากหอผูปว ย ทุกวันที่ 10, 20 และ 30

ติดตาม Chart คางสงจากหอผูปวย ประสานงานกับหอผูปวยที่มี Chart คางสง
ประมวลผล ทํารายงาน

ประมวลผลรายงาน โดยสงออกเปน 12 แฟม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของขอมูลและแกไขขอมูลที่ผิด
เชน ใหรหัสผิดพลาด, บันทึกขอมูลผิดพลาด ทําใหเกิดขอมูล Ungroup ซึ่งจะทําใหเบิกเงินจาก
กองทุนตาง ๆ ไมได

การจัดเก็บขอมูล (Data Collection)

a. การเก็บขอมูลปญหา และขอมูลกิจกรรม

•
•
•
•
•

รับแจงปญหาเบื้องตน ผาน Service Desk
วิเคราะหปญหาเบื้องตน บันทึกเวลา ITC-Service
เตรียมพรอมอุปกรณเสร็จสิ้น เจาหนาที่ลงหนางานทันที ชาสุดไมเกิน 15 นาที
ดําเนินการแกไขปญหาสําเร็จ หรือไมสาํ เร็จ
ลงบันทึกเวลา ITC-Service ดวย SMARTPHONE

การบันทึกภาระงานใน SMARTPHONE
• เจาหนาที่สามารถลงบันทึกภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย หลังการดําเนินการแกไขปญหา
ผานชองทางเว็บไซตดวย Smartphone ได
ทันที http://www2.nkh.go.th/itcservice
• เมื่อบันทึกเสร็จสิ้น ระบบแจงเตือนไลน
แอพพลิเคชั่น ไปยังกลุม ITC-Service
เพื่อใหเจาหนาที่ทานอื่น รับทราบขอมูล
เบื้องตน

แบบฟอรมบันทึกภาระงาน











ประเภทของภาระงาน (หนางาน / งานประจํา)
อุบัติการณ
วันที่ เวลา รับงาน
วันที่ เวลา ปฏิบตั งิ าน
วันที่ เวลา เสร็จงาน
วันที่ เวลา สงมอบงาน
หนวยงานที่แจง
ประเภทงานหลัก
ประเภทงานรอง
รายละเอียด / เหตุผล

b. กําหนดใหบุคลากรฝาย IT ตองบันทึกขอมูล

• ใชจํานวนภาระงาน และความสําเร็จของการบันทึก (SLA) ใน
โปรแกรม ITC-Service เปนเกณฑคะแนนตัดสิน P4P

c. วิเคราะหกิจกรรมของการใหบริการ

งานดานฮารดแวร

บริการแลวเสร็จใน 15 นาที
ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร

ซอมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร

แกไขปญหาหนางาน ดาน Hardware

แกไขปญหาหนางาน ดาน Software

เปลี่ยน Power supply

ลง windown ใหม

ทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร

กระดาษติดปริ้นเตอร

เปลี่ยนหมึกปริ้นเตอร

ลงไดรเวอร

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร

เดินสายLan

เปลี่ยนคียบอรด,เมาส

เปลี่ยนแบตเตอรรี่ UPS

ติดตั้งอุปกรณ Acesspoint

งานดานซอฟตแวร
บริการแลวเสร็จใน 15 นาที
ติดตั้งโปรแกรมHosxp
ติดตั้งโปรแกรมเสริมที่ใชประจํา
พัฒนาโปรแกรมตามความตองการของหนวยงาน
พัฒนาระบบรายงานตามความตองการของหนวยงาน
แกไขขอมูลผูปวยในโปรแกรม HosXP
เพิ่ม/แกไขรายการคารักษาพยาบาลในโปรแกรม HosXP
เพิ่ม/แกไขขอมูลเจาหนาในโปรแกรม HosXP
Thai Cancerbase
e-claim
ปรับฐานขอมูล (Data Query)

งานดานเน็ตเวิรค
บริการแลวเสร็จใน 15 นาที

บริหารจัดการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
บริหารจัดการระบบเครือขายอินทราเน็ต
ติดตั้งและซอมบํารุงระบบเครือขายภายในโรงพยาบาล

งานขอมูล
บริการแลวเสร็จใน 24 ชั่วโมง
ขอมูลสถิติประจําป
ขอมูลตามคําขอจากหนวยงานภายใน-ภายนอก
ขอมูลมาตรฐาน 53 แฟม
ขอมูลคุณภาพโรงพยาบาล Hospital profile SPA เปนตน
ขอมูลประกอบการคํานวณ P4P
ขอมูลผูปวย 12 แฟม
ประมวลผลขอมูล โปรแกรม DRG

d. ดําเนินการเก็บขอมูลในรอบ 3 เดือน

ผลการบันทึกขอมูลในรอบ 3 เดือน
153

160
140

1 - 31 มี.ค. 60

1 - 30 เม.ย. 60

1 - 31 พ.ค. 60

120
100

89

87

80
60

20

30

29

40
6

7

19

14

12

26

19

8

6

5

8

22
8

10

8

15

0

งานขอมูล

งานเครือขาย

งานฮารดแวร

งานซอฟแวร

งานขอมูล

งานเครือขาย

1 มี.ค. – 31 มี.ค. 60

6

29

153

30

1 เม.ย. – 30 เม.ย. 60

7

14

89

1 พ.ค. – 31 พ.ค. 60

12

8

รวม (หมวด)

25

51

งานบริหาร/ประชุม/อบรม

งานฮารดแวร งานซอฟแวร งานบริหาร/ประชุม

งานอื่นๆ

งานความเสี่ยง

งานอื่นๆ

งานความเสี่ยง

รวม (เดือน)

6

26

22

272

19

5

8

8

150

87

19

6

5

8

159

329

68

17

39

38

e. วิเคราะหปญหา

ปจจัยที่ทําใหการปฏิบัติงานไมทันเวลาตาม SLA
- ระยะทาง
- ความหลากหลายของปญหา
- ความยากงายของปญหา

ผลการวิเคราะหปญหา ระยะเวลา 3 เดือน
1 มี.ค. – 31 พ.ค. 60

งานขอมูล

งานเครือขาย

งานฮารดแวร

งานซอฟแวร

งานบริหาร/ประชุม

งานอื่นๆ

งานความเสี่ยง

เวลามาตรฐาน (SLA)

24 ชั่วโมง

15 นาที

15 นาที

15 นาที

9999 นาที

9999 นาที

9999 นาที

เวลาปฏิบัติ (Min/Max)

5
นาที

3
วัน

2
นาที

2.41
ชม.

1
นาที

2
วัน

1
นาที

4
วัน

4
นาที

2
วัน

1
นาที

2.52
ชม.

1
นาที

1.05
ชม

เวลาเฉลี่ย

7.59 ชม.

24 นาที

23 นาที

1.43 ชม.

4.59 ชม.

23 นาที

7 นาที

จํานวนแกปญ
 หา (ครั้ง)

25

51

329

68

19

44

45

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

88

12

68.63

31.37

77.2

22.80

70.59

29.41

100

0

44

0

45

0

ความสําเร็จ / ลมเหลว

รอยละ (%)

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง (ปรับเวลา)
30 นาที
การใหบริการ

จํานวนปญหา
(ครั้ง)

มาตรฐานการ
ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา
ทันเวลา
ไมทันเวลา
299
30

รอยละการใหบริการ
ไมทนั เวลา

ดานฮารดแวร

329

30 นาที

ดานซอรฟแวร

68

30 นาที

57

11

19.30%

ดานเน็ตเวิรค

51

30 นาที

41

10

24.39%

ขอขอมูลรายงาน

25

24 ชม.

22

3

13.64%

10.03%

15 นาที
การใหบริการ

จํานวนปญหา
(ครั้ง)

มาตรฐานการ
ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา
ทันเวลา
ไมทันเวลา
254
75

รอยละการใหบริการ
ไมทนั เวลา

ดานฮารดแวร

329

15 นาที

ดานซอรฟแวร

68

15 นาที

48

20

41.67%

ดานเน็ตเวิรค

51

15 นาที

35

16

45.71%

ขอขอมูลรายงาน

25

24 ชม.

22

3

13.64%

29.53%

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง (เปรียบเทียบขอมูลเดิม)
1 ก.พ. – เม.ย. 59
การใหบริการ

จํานวนปญหา
(ครั้ง)

มาตรฐานการ
ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา
ทันเวลา
ไมทันเวลา
73
55

รอยละการใหบริการ
ไมทนั เวลา

ดานฮารดแวร

128

15 นาที

ดานซอรฟแวร

27

15 นาที

16

11

68.75%

ดานเน็ตเวิรค

13

15 นาที

12

1

8.33%

ขอขอมูลรายงาน

85

24 ชม.

85

0

0%

75.34%

1 มี.ค. – พ.ค. 60
การใหบริการ

จํานวนปญหา
(ครั้ง)

มาตรฐานการ
ใหบริการ

ระยะเวลาบริการแกปญหา
ทันเวลา
ไมทันเวลา
254
75

รอยละการใหบริการ
ไมทนั เวลา

ดานฮารดแวร

329

15 นาที

ดานซอรฟแวร

68

15 นาที

48

20

41.67%

ดานเน็ตเวิรค

51

15 นาที

35

16

45.71%

ขอขอมูลรายงาน

25

24 ชม.

22

3

13.64%

29.53%

f. วิเคราะห กําหนดแนวทางพัฒนา
• ออกรายงานเพื่อนําผลมาวิเคราะห
• แนวทางพัฒนา
1. เชื่อมตอระบบเลขครุภัณฑ เพื่อเก็บสถิติประวัติการซอม
2. กําหนด SLA ลึกถึงระดับงานยอย ในแตละประเภท

วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ตําแหนง ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( 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
เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล
การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสัมพันธที่เปนหุน สวน / เทคนิคในการสรางทีม
สามารถควบคุมกํากับ ประเมินผลใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน
ทุกหนวยในโรงพยาบาลนครพนมเปนไปอยางเหมาะสมและราบรื่น
A3. การบริหารกระบวนการ / การเปลี่ยนแปลง
วิธีการ รูปแบบและเครื่องมือตางๆ ในการจําลองสถานการณ
รูปแบบและวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ
เทคนิค / รูปแบบตาง ๆในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร
เทคนิคและรูปแบบตางๆของการบริหารและควบคุมกระบวนการ
รูปแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการรื้อปรับ
สามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมและนําเทคโนโลยีใหมมาประเมิน พิจารณาวาจะนํามาประยุกตใช
ในโรงพยาบาลได
A4. ยุทธศาสตรและการวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ
การวิเคราะหเพื่อกําหนดพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะหดานเทคโนโลยีสารสนเทศบนความเกี่ยวของในงาน
ขั้นตอนการวางแผนเพื่อรองรับสถานการณเฉพาะหนา
วิธีการและเทคนิคตางๆ ในการเฝาตรวจและประเมินผล
ไดรับการอบรมดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 1 หลักสูตร
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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. ความเปนผูนาํ และการบริหารจัดการ
การคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม (Analytical and Conceptual Thinking)
การตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ (Decision Making and Problem Solving)
การใหคําปรึกษา (Consultation Skills)
เทคนิคในการบริหารขีดความสามารถของบุคคล
การอนุรักษบุคลากรผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถควบคุมกํากับประเมินผลใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
B3. การบริหารกระบวนการ / การเปลี่ยนแปลง
เทคนิค / รูปแบบตาง ๆ ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองคกร
เทคนิคและรูปแบบตางๆ ของการบริหารและควบคุมกระบวนการ
รูปแบบและวิธีการตางๆในการออกแบบการรื้อปรับ
สามารถจัดการปองกัน ดูแลและแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานและแกไข
B4. การวางแผนดานทรัพยากรสารสนเทศ
สามารถกําหนดสารสนเทศที่ตองการ (What) โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหนาที่ของหนวยงาน
สามารถพิจารณาเวลา (When) ที่ตองใชสารสนเทศนั้น เพื่อที่จะกําหนดเวลาในการรวบรวมประมวล และจัดทํารายงาน
ใหสอดคลองกับเวลาที่ตองการ
ทราบวาจะหาสารสนเทศไดที่ไหน (Where) จะเปนแหลงขอมูลจากภายในหนวยงานหรือ ภายนอก
ทราบวาผูใช (For whom) สารสนเทศคือใคร เพื่อจะไดจัดทํารูปแบบในการนําเสนอใหเหมาะสม
สามารถวิเคราะหไดวาจะใชเครื่องมืออะไร (How) ในการเก็บรวบรวม ประมวล รักษาสารสนเทศ
สามารถเขาใจความหมายของสารสนเทศที่หามาได
สามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศที่มีอยูหรือที่ไดมา
สามารถใชสารสนเทศอยางถูกตองตามกฎหมายและอยางมีจริยธรรม
สามารถประเมินและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานใหมีสมรรถนะที่จําเปนในการดําเนินการตามแผนในแต
ละป
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ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร โรงพยาบาลหนองคาย
C1 : สมรรถนะดานการออกแบบและวิเคราะหระบบ
ความหมาย การคนหาความตองการของระบบสารสนเทศวาคืออะไร หรือตองการอะไรเพิ่มเขามาในระบบแลวนําความ
ตองการของระบบมาเปนแบบแผนในการสรางระบบสารสนเทศใหใชงานไดจริง
ระดับ
Competency Description
1
การคนหาปญหาของระบบงานเดิมที่ใชอยู การวางแผนเพื่อศึกษาปญหา
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และการวิเคราะหความตองการ รวบรวมความตองการของระบบ
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 และการออกแบบระบบ
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การวิเคราะหระบบดวยวิธเี ชิงวัตถุ ( Object – Oriented Analysis :OOA)
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การออกแบบดวยวิธเี ชิงวัตถุ ( Object – Oriented Analysis :OOA)
5
C 2 : สมรรถนะดานการพัฒนาระบบโดยใชภาษาในการเขียนโปรแกรม ( windows Application )
ความหมาย เปนเครื่องมือที่ชวยใหการพัฒนา Application บนระบบปฏิบัติการ windows ทําไดโดยงาย เปนหนึ่งใน
ภาษาโปรแกรมยอดนิยม สําหรับโปรแกรมที่ใชในดานธุรกิจ
ระดับ
Competency Description
1
มีความรูพื้นฐานเรือ่ งตัวแปรและชนิดของขอมูลและมีความรูเ บื้องตนในการใชงานโปรแกรม
2
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 ฟงชั่น ( Function ) และการสรางแอพพลิเคชั่นดวยคอลโทรลพื้นฐาน
3
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมดวย Visual Basic
4
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การจัดการขอผิดพลาดทีเ่ กิดในการทํางานของโปรแกรม
5
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การเขียนโปรแกรมดวย Vasic basic แนว OOP
C3 : สมรรถนะดานการจัดการฐานขอมูล MySQL
ความหมาย เปนการรวบรวมแฟมขอมูลหลายๆ แฟม ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เก็บไวที่เดียวกัน ในหนวยเก็บขอมูล
สํารองเพื่อสะดวกในการบันทึก จัดเก็บและเรียกใชขอมูลตางๆ จากฐานขอมูลรวมกัน
ระดับ
1
2
3
4
5

Competency Description
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ( Relation Data Model )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 การเขียน E-R Model ขั้นตอนการแปลงแผนภาพ ER Diagram ใหอยูในรูปแบบ
ของตาราง ( Relation Schemes )
แสดงสมรรถนะระดับที่ 2 การเขียนคําสั่งตางๆ ใน MySQL
แสดงสมรรถนะระดับที่ 3 การเขียนเชื่อมตอระหวาฐานขอมูลอื่นๆ
แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 การเขียน OOP ในการจัดการกับ MySQL

Competency Dictionary
ปงบประมาณ 2559 -2563

วางแผน Capacity Management

ครุภัณฑคอมพิวเตอรโรงพยาบาลหนองคาย
หนวยงานที่ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด 113 หนวยงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรตั้งแตป 2547-2560
1. เครื่องคอมพิวเตอร PC จํานวน 306 เครื่อง
2. จอคอมพิวเตอร จํานวน 279 จอ
3. เครื่องสํารองไฟ จํานวน 42 เครื่อง
4. คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 18 เครื่อง
5. เครื่องคอมพิวเตอร All-in-one จํานวน 2 เครื่อง

สมาคมเวชสารสนเทศไทย
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
โรงพยาบาลหนองคาย
วันที่ตรวจเยี่ยม 8 มิถุนายน 2560
กรรมการที่ตรวจเยี่ยม
1. นพ. ชุษณะ มะกรสาร
2. นพ. วรรษา เปาอินทร
3. ดร. มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ
กิจกรรมที่ควรดําเนินการในระยะตอไป 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2560)
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ เพื่อการรับรองคุณภาพระดับที่ 1
1. พัฒนาทีมคุณภาพ เพิ่มบทบาทผูบริหาร องคกรแพทย พยาบาล ฝายพัฒนาคุณภาพใหเขามามีสวน
รวมมากขึ้น
2. ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศใหตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรหลักของโรงพยาบาล โดย
a. ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนการถายทอดมาจากประเด็นยุทธศาสตรหลัก
ของโรงพยาบาล เพื่ อให มั่น ใจว าประเด็น ยุ ทธศาสตรห ลักไดรับ การสนับ สนุ น จากแผน
แมบท IT
b. จัดทํ าโครงการและแผนกิ จกรรมเชิงรุกใหเห็ นกิจกรรมชัดเจน ไม เป น แผนโครงการที่ มี
ขอบเขตกวางเกินไป
3. ดําเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยมีกิจกรรมที่ควรทําคือ
a. ประเมินผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงที่ผานมาแลวนําผลการประเมินมาพัฒนาเปน
แผนการจัดการความเสี่ยงใหมของป 2560
b. ปรับปรุงแผนจัดการความเสี่ยงใหเห็นการพัฒนาที่ดีขึ้น ตามหลักการ PDCA
c. เพิ่มการจัดการความเสี่ยงแงมุมอื่นๆ เชน ความปลอดภัยขอมูล ไวรัส ransomware
4. พั ฒ นาการดํ า เนิ น การตามข อ ตกลงระดั บ การให บ ริ ก ารด า นสารสนเทศ (Service Level
Agreement) โดย
a. ปรับปรุง SLA ใหใชขอความที่ชัดเจนไมกํากวม
b. ประกาศ SLA ใหรับทราบโดยทั่วกัน ปดประกาศใหแพรหลาย
c. ประเมินผลการดําเนินการและวิเคราะหผลการประเมินตาม SLA
d. นําผลการประเมินมาปรับขอตกลงในรอบ 3 เดือน และ 6 เดือน
5. พัฒนาการจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
a. ประเมินผูใชดานการรับรูและความเขาใจระเบียบปฏิบัติ
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
ผลการวิเคราะหเพื่อหาทางปรับปรุงบริการ
a. ปรับ ปรุงระบบการเก็บ ขอ มูลป ญ หา ใหมีหัวขอปญ หา เพื่อ นํ ามาใช วิเคราะห Incident
Report
b. กําหนดใหบุคลากรฝาย IT ตองบันทึกขอมูลใหครบถวนทุกวัน มีการกํากับควบคุม
c. วิเคราะหกิจกรรมการใหบริการของหนวย IT เพื่อใหทราบสถานการณปจจุบัน
d. ดําเนินการเก็บขอมูลในรอบ 3 เดือน
e. วิ เคราะห ป ญ หาที่ พ บในระบบ IT สาเหตุ ข องป ญ หา ภาระงาน วิเคราะห แ นวโน ม การ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง หรือเทาเดิม
f. นําผลการวิเคราะหมากําหนดแนวทางพัฒนาตอไป
8. จัดทําแผนจัดการเมื่อเกิดอัคคีภัยในหอง Server, เพิ่มการ offline Backup server PACS
9. วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
a. ปรับปรุงการกําหนดสมรรถนะตําแหนง CIO และตําแหนงอื่นๆ ใหเหมาะสม
b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกตําแหนง
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
10. ทํ า Gap Analysis แล ว วางแผน Capacity Management ให ค รอบ คลุ ม เรื่ อ ง Hardware,
Software, Network ระยะกลางและระยะยาว กําหนดแผนตามความตองการในอนาคต ตอไปใน
ระยะ 3-5 ป
สงงานหรือสอบถามปญหาที่ wansa@tmi.or.th

