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คำนำ
ตามประกาศวิสัย ทัศน์ พันธกิจและเข็มมุ่งการดาเนินงานของโรงพยาบาลน่านในระยะ 5 ปี
(ปี พ.ศ.2561 – 2565) จึง ได้ จัดท าแผนแม่บ ทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่ าน ในระยะ 5 ปี
ประจาปี พ.ศ.2561-2565 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเข็มมุ่งการดาเนินงานขององค์กร
โรงพยาบาลน่าน ได้จัดทาแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยมีเนื้อหาหลักการ
และ เหตุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนางบประมาณใน
การดาเนินการพัฒนาและการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์(ปีพ .ศ. 25612565) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่ บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลน่านจะได้น าไปใช้
ประโยชน์ใ นการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพเป็นที่ พึงพอใจ
ของประชาชนสามารถสร้างผลงานที่ดีc]tมีมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โรงพยาบาลน่าน
15 พฤศจิกายน 2560
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สำรบัญ
หน้า
บทที่1 บทนา
ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลน่าน
- ข้อมูลทั่วไป
- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /แผนที่ยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ / เข็มมุ่ง
ข้อมูลทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน
- แผนผังบริหาร / อัตรากาลัง
- การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส่วนที่ 1 บททั่วไป วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมายหลัก
- ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม ข้อมทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2การวิเคราห์SWOT
- การวิเคราะห์องค์กร
- การจัดลาดับความสคัญและการกาหนดกลยุทธ์จาก TOWS Matrix
- ผลการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงพยาบาลน่าน
- ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน
- แผนยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่านปี 2561-2565(ฉบับย่อ)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
- แผนกลยุทธ์
- ตัวชี้วัดที่สาคัญ
- โครงการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2561
- แผนปฏิบัติงานประจาปี 2561
- สรุปผลการดาเนินงานตามแผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ภาคผนวก

3
5
6
7
7
7
8
13
16
28
30
32
35
36
37
42
45
50
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology Master Plan)
โรงพยำบำลน่ำน จังหวัดน่ำน
พ.ศ.2561-2565
------------------------------------

บทที่ 1 บทนำ
ข้อมูลทั่วไปโรงพยำบำลน่ำน
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนวรวิชัยอ.เมืองจ.น่าน 55000
โทร. (054) 719000-099
เว็บ http://www.nanhospital.go.th
ขนาด 502 เตียงตติยภูมิ S เนื้อที่ 48 ไร่ 86 ตารางวา
ประวัติโรงพยำบำลน่ำน
โรงพยาบาลน่ า นเริ่ ม ก่ อ สร้ างพ.ศ.2497 บนเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 1 ไร่ ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ ข องณฑล
ทหารบกที่ 7 (ในขณะนั้ น )ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งให้ ก รมการแพทย์ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
โรงพยาบาลประจาจังหวัดน่านขนาด25 เตียงขึ้นด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้ ว น)โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ เงิ น การกุ ศ ลเพื่ อ การศึ ก ษาและสาธารณสุ ข (ก.ศ.ส.)ในจ านวน
ดังกล่าวให้แ ละทาการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2499 ประกอบด้วยอาคารทาการ 3 หลังบ้านพัก 4 หลังผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินการก่อตั้งโรงพยาบาล
ประจาจังหวัดน่านประกอบด้วยพ.ต.นายแพทย์หลวงนิตย์เวชชวิศิษฐอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งได้ม อบหมายให้
นายแพทย์หลวงสนั่นวรเวชรองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมจัดหาสถานที่ก่อสร้างกับนายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต
อนามัย จังหวัดน่านในขณะนั้นในการดาเนินกิจการของโรงพยาบาลได้มีผู้บริหารซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
จนถึงปัจจุบันนี้จานวน 8 ท่านดังนี้
1. นายแพทย์พัฒนา ตระกูลดิษฐ์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ. 2499-2500
2. นายแพทย์กิจชัย ยิ่งเสรี
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ. 2500-2507
3. นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ.2507-2537
4. นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ.2537-2551
5. นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ.2551 - 2555
6. นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
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ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ. 2555 - 2557
7. แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ
ปฏิบัติงานระหว่าง 2557 - 2559
8. นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์
ปฏิบัติงานระหว่าง 2559 - ปัจจุบัน
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลน่านเป็นต้นมาได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจังหวัดน่านอยู่ในพื้น ที่ที่มีการก่อการร้ายของผกค. ทาให้พลเรือนตารวจทหารได้รับ
บาดเจ็บจากการสู้รบเป็นจานวนมากในแต่ละปีอีกทั้งการคมนาคมยังไม่สะดวกทั้งภายในจังหวัดและติดต่อกับ
ต่างจังหวัดทาให้โรงพยาบาลน่านต้องพัฒนาตนเองอย่างมากในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถรับกับภาระกิจทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้จนกระทั่งการสู้รบได้สิ้นสุดลงในปี 2526 (การสู้
รบอยู่ ใ นระหว่ างปี 2511ถึ ง2526 )ซึ่ง เป็ น ยุ ค ที่ น ายแพทย์ บุ ญ ยงค์ ว งศ์ รั ก มิ ต รเป็ น อานวยการนั บ ว่ า เป็ น
ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะมี การพัฒนาโรงพยาบาลน่านจากการเป็น โรงพยาบาลขนาด 56
เตีย งจนขยายเป็นโรงพยาบาลทั่ วไปขนาดใหญ่ 420 เตีย งมีศักยภาพในการให้บริการเพิ่ม ขึ้นอย่างมากเป็ น
สถานที่สร้างสรรค์นักบริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสามารถมีคุณธรรมจานวน
มากให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุข ของประเทศไทยในปัจจุบันรวมทั้งเป็นแบบอย่างของระบบสาธารณสุข
หลายอย่างเช่นการให้บริการแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกลุ่ม งานเวชกรรมสังคมงานสาธารณสุขมูลฐาน
เขตเมืองานโครงการบัตรสุข ภาพระบบโรงพยาบาลพี่เลี้ย งและระบบส่งต่อ (Referral System) ซึ่งมีส่วนเป็น
จุดกาเนิดของโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค (พบส.) ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยั งได้ก่อ สร้า งอาคารเพิ่ม ขึ้น อีก 3 หลังหลังแรกคื ออาคารตึ ก 40 ปี เป็ นอาคาร
รัก ษาพยาบาล 4 ชั้ น ใต้ ถุ น สู ง ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ยสู ติ - นรีเวชกรรมและกุ ม ารเวชกรรมท าพิ ธี เปิ ด ตึ ก เมื่ อ 21
กุมภาพันธ์ 2541 อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้นเป็นอาคารศูนย์จ่ายกลาง, ซักฟอก, โรงครัว , โรงอาหารได้
ทาพิธีเปิดตึกเมื่อ 30 กันยายน 2541 อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้นใต้ถุนสูงสาหรับผู้ป่วยออร์โธปิ-ดิกส์และ
ศัลยกรรมได้ทาพิธีเปิดตึกเมื่อกุมภาพันธ์ 2543 ในเดือนสิงหาคม 2547 โรงพยาบาลน่านได้เปิดตึก 120 เตีย ง
ให ม่ ตึ ก วั น น่ าน สั น ติ สุ ข ซึ่ งจ ะ ท าให้ ร อ งรั บ ผู้ ป่ วย ได้ มากขึ้ นและท าให้ โรงพ ย าบ าลน่ าน ปรั บ
เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลขนาด 491 เตีย งและเมื่อพ.ศ.2558 ได้มีก ารปรับเตี ย งเพิ่ม จาก 491 เตีย งเป็ น 502
เตียง
สาหรับการให้บริการในปี 2540 โรงพยาบาลน่านได้มีแ พทย์หูคอจมูกประจาคนแรกโดยเริ่ม
ให้ บริการรักษาเดือนกรกฎาคม 2540 ในปี 2543 ได้มีแ พทย์เพิ่ม อีก 1 คนและในปี 2542 ได้มีจักษุ แ พทย์
ประจาคนแรกเริ่ม ให้บริการรักษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก่อ นหน้านี้ยังไม่มีจักษุแ พทย์
โรงพยาบาลน่านได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลาปางและพยาบาลเคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์
ลาปางและโรงพยาบาลเอกชนมาช่วยทาการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาทุกปีปีละ 2-3 ครั้งครั้งละ 5 - 7 วัน
โรงพยาบาลน่านมีจิตแพทย์มาให้บริการจิตเวชแก่ประชาชนในปี 2546 นี้หลังจากขาดช่วงไปหลายปีจากการที่
จิตแพทย์คนแรกโยกย้ายไปโดยช่วงนี้ข าดแคลนจิตแพทย์ได้มีจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงนายแพทย์
ปริท รรศน์ ศิล ปกิจ มาช่ วยให้ บริก ารผู้ป่ วยจิตเวชที่รพ.น่านทุก 3เดือนสาหรับ การบริการในระบบเครื อข่า ย
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลตามโครงการสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลน่านเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแม่
ข่าย(CUP ร.พ.น่าน)ประมาณปี 2544 ประกอบด้วยรพ. น่าน,สถานีอนามัย และสสช. 31 แห่งโดยจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCU) 11 PCUดาเนินการโดยมีศูนย์ประสานงาน,คณะทางานโครงการสุขภาพถ้วนหน้ าและ
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ความร่ว มมือ ของเจ้า หน้า ที่ ทุ กกลุ่ ม งานทุ ก ฝ่า ยและทุ ก งานของ CUP รพ.น่า นดาเนิน งานตามแผนอย่ า ง
สม่าเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ ขององค์กร
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ ขององค์กร
ทุกคนทางานด้วยหัวใจ (HEARTS)
H : Health Prevention and Promotion [PP&P Excellence]
E : Efficiency of management [Bovernance Excellence]
A : Academic Center
R : Human resource management [People Excellence]
T : Tertiary & Excellent care [Services Excellence]
S : Society Network
แผนที่ยุทธศำสตร์
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ประเด็นยุทธศำสตร์

เข็มมุ่ง
- ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในทุกกลุ่มวัย
- เพิ่มบริการที่เป็นมาตรฐานตามแผน Service plan และ Excellence center
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ ให้เกิดขวัญและกาลังใจ
- เพิ่มรายได้/บริหารแผนรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น
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ข้อมูลทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ โรงพยำบำลน่ำน
แผนผังบริหำร / อัตรำกำลัง

กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน
ส่วนที่ 1บททั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การดาเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
บรรลุพันธกิจตามที่กาหนดไว้

๘

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลน่านให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ถูกต้อง
ปลอดภัย
ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ

นิยำม
หมายถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสามารถนาไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้
หมายถึง ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัยและกาหนดมาตรฐาน
การเข้าถึงข้อมูล
หมายถึงระบบสารสนเทศมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการในทุกด้าน
หมายถึง ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

พันธกิจ
วางแผน ออกแบบ และเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย การบริหาร และการพั ฒนาคุณภาพ
เป้ำหมำยหลัก
1. ด้านสนับสนุนการดูแลผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้มีการจัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลบุคลากร, ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น สถิติโรคสัดส่วนของบุคลากร
/ งาน ฯลฯ
3. ด้านบริหาร มีข้อมูลครบถ้วนในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพยาบาลทั้งการเงิน , พัสดุ,
คลังยา ฯลฯ
4. ด้านการศึกษาวิจัย โดยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ส่วนที่ 2 สถำนภำพและสภำพแวดล้อม
ข้อมูล ทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เป็นหน่วยงานหนึ่งกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลน่าน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในขณะเริ่มก่อตั้ง ภารกิจหลักคือการพัฒนาซอฟท์แวร์และกากับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทางานได้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล
ในปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ได้มีการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศวางแผนพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศในโรงพยาบาลให้
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน และการกระจายข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้
งานภายในโรงพยาบาล รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลบารุงรักษาระบบ การซ่ อมบารุง
ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมทั้งการฝึกสอนเจ้าหน้าที่โดยดาเนินการดังนี้

๙

• สารวจความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล
• วางแผนการตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในโรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน
มีระบบสารสนเทศของตนเองทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และฐานข้อมูล อิเลคทรอนิกส์ เพื่อการ
บริหารที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเวลาเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน
• สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้รับบริการ โดยนาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายมาใช้ในการ
บริการตรวจ รักษา และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และความสะดวก
รวดเร็วในการเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล
• จัดทาระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมดเชื่อมโยงไปทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีโปรแกรม
ประมวลผลรายงานเพื่อส่งหน่วยงานต้นสังกัดและการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพกระจายทุก
ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และตอบสนองข้อมูลข่าวสาร ตามที่
ฝ่าย/งานต่างๆ ร้องขอที่นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลปกติ
• สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ทั้งด้าน Hardware Infrastructure และ Software
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
โครงสร้างระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายมีการวางระบบ Fiber optics ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไป 2 ทาง เพื่อเป็นเส้นทาง
สารองในกรณีสาย fiber เกิดความเสียหาย
- มีการเชื่อมโยง internet การป้องกันการบุกรุกเครือข่ายมีการจัดทาระบบFire wall
- มีการบารุงรักษาระบบโดยมีการเฝ้าระวังอยู่เสมอเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นแบบServer Virtualization เป็นเทคโนโลยีการจาลองเซิร์ฟเวอร์
เครื่องจริง(Physical Server) 1 เครื่อง ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือน(Virtual Server เรียกย่อว่า VM) หลายๆ
เครื่องโดยแต่ละเครื่องสามารถลงระบบปฏิบัติการ(OS)และแอพพลิเคชั่นต่างกันได้
โดยสามารถให้บริการ
รองรับให้ผู้ใช้ปลายทาง(End User) ใช้ Thin Client เชื่อมต่อเข้ามาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดย VM แต่ละ
เครื่องมีอิสระต่อกัน หาก VM ตัวใดตัวหนึ่งเสียหายหรือแฮงค์ VM ตัวอื่นสามารถทางานได้อย่างปกติ
ศูนย์สารองข้อมูลDisaster Recovery Site (DR Site) และ ระบบสารองข้อมูล Backup
มีการการจัดทาศูนย์สารองแบบHot Site คือ ระบบสารองที่จะสามารถทางานได้ทันที ที่ระบบหลักมี
ปัญหา มีลักษณะเช่นเดียวกับ Mirror Site ซึ่งหมายถึงว่าเรามีระบบสารองที่ทางานเหมือนระบบจริง ติดตั้งอยู่
อีกสถานที่หนึ่งมีการเชื่อมเครือข่ายถึงกันและปรับปรุงข้อมูลแบบเรียลไทม์
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กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
โรงพยาบาลน่ า นเป็ น โรงพยาบาลทั่ วไประดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ห่ งเดี ย วในจั ง หวั ด น่ า นให้ บ ริก า รผู้ ป่ ว ย
ครอบคลุมทุกสาขา ดังนี้
1. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน โดยทีม แพทย์เฉพาะทาง และสหสาขาวิชาชีพ
ได้แก่ โรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ – นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จิตเวช จักษุวิทยา
โสต ศอ นาสิก รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทันตกรรมทั่วไป
และทันตกรรมเฉพาะทาง
2. ให้บริการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ การผ่าตัดนิ่วในถุงน้าดีโดยวิธีผ่านกล้องวีดีทัศน์ ผ่าตัดนิ่ว
ในไต (PCNL) การสลายนิ่ว (ESWL) ผ่าตัดรักษาโรคในข้อ (Arthroscopy) เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (Spiral CT
Scan) เอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาท (EMG)
3. ให้บริการแบบผสมผสานอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
4. ให้ บริก ารทางวิชาการ โดยเป็ นแหล่ง ฝึกปฏิบั ติงานของบุค ลากรทางการแพทย์แ ละนั กศึ กษา
ได้แ ก่ นั ก ศึก ษาแพทย์ ม หาวิท ยาลั ย เชี ย งใหม่โดยโรงพยาบาลน่า นเป็ น สถาบั น สมทบคณะแพทย์ศ าสตร์
นักศึกษาแพทย์ใ นสถาบันอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาคณะต่างๆ
อาทิ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
5. เป็นโรงพยาบาลให้บริการในระดับทุติยภูมิ และพัฒนาศักยภาพบางสาขาถึงระดับตติย ภูมิ ที่รับ
การส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่ายภายในจังหวัดน่าน จานวน 14 รพ.ชุมชน ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง และ
สปป.ลาว
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ ประชาชนมีฐานะยากจน ทาให้ รพ.
น่าน ต้องพั ฒ นาศัก ยภาพ ตนเอง ให้ สามารถดูแ ลผู้ป่ วยวิกฤตได้เอง เช่ น การผ่าตั ดผู้ ป่ว ย Head Injury
ผู้ป่วย newborn ที่มีน้าหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ผู้ป่วยจิตเวช Multiple trauma ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด เป็นต้น
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพีย งแห่ง
เดียวในจังหวัดน่าน และมีข้อจากัดในการเดินทาง จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศให้มีความ
ทันสมัย สามารถส่งเสริม ให้การพัฒนางานทั้งด้านการบริหารและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และมี
ความพร้อมต่อการให้บริการเฉพาะทางตติยภูมิ

๑๑
โรงพยาบาลน่ านจึ ง มี ก ารพั ฒ นา ระบบ Hardware , Software และระบบเครื อ ข่ าย ที่
จาเป็นสาหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่วนอื่นๆที่เกี่ย วข้องไปพร้อมกัน
นี้ด้วย เช่น อุปกรณ์ที่จาเป็นในการสื่อสาร ประกอบด้วย เครื่องกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร
ระบบ Internet Intranet และ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เป็นต้น
ประเด็นคุณภำพที่สำคัญด้ำนกำรนำสำรสนเทศมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมในการนาสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน พัฒนาองค์กรและเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด
- มีการประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติทางด้านสาธารณสุขต่างๆ และนาเสนอแก่ฝ่าย/งานที่
เกี่ย วข้องกับ การให้การดูแ ลผู้ป่วยและทีม PCT เป็นประจาและตามการร้องขอรวมทั้งกรณี มีการร้องขอใน
ภาวะเร่งด่วน เช่น โรคระบาด ช่วงเทศกาล เพื่อร่วมวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน
- ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล รายงานต่อระดับผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพหรือแนวทางการบริหาร
- มี ก ารน าสารสนเทศพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ลทางคลิ นิ ก รวมถึ ง มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล
สารสนเทศ ในการจัดท าแผนงาน/โครงการ/วิ จัย /การพั ฒ นาระบบบริ การตาม Service Plan การพั ฒ นา
คุณภาพ
- มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการบันทึกในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจา เช่น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติบุคคล สิทธิการรักษา การให้รหัสโรค ค่าใช้จ่ายให้มีความถูกต้องลด
ความสูญเสีย
- มี บั น ทึ ก การแพ้ ย าในผู้ ป่ ว ยทุ ก รายที่ ได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย โดยเภสั ช กรว่ าแพ้ ย า ทั้ ง ในฐานข้ อ มู ล
คอมพิ ว เตอร์ร ะบบเครื อ ข่ า ยและในบั ต รประจ าตั ว ผู้ ป่ ว ยแพ้ ย า เป็ น ตั ว อั ก ษรสี แ ดงเห็ น ได้ ชั ด ทางหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ผู้ป่วยรายนี้ม ารับบริการที่โรงพยาบาล ชนิดของยาที่ผู้ป่วยแพ้จะแสดงผลทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายให้แพทย์ผู้รักษา/เภสัชกร/พยาบาล ทราบทุกครั้ง
- มีระบบการตรวจสอบ Drug interaction ที่โปรแกรมห้องตรวจแพทย์ และห้องยาสามารถทราบได้
ทัน ทีที่ แ พทย์สั่ งยาให้ผู้ ป่ว ย หากพบยาที่ มี Interaction ต่ อกั นและมีก ารปรับ ปรุง รายการยาที่ เป็ น Drug
interaction กันอยู่เสมอโดยร่วมกับกลุ่มงานเภสัชและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการใช้ย ารวมทั้ งมี
การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดหาวัสดุครุภัณ ฑ์คอมพิ วเตอร์ โดยการจัดซื้อโดยมีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณ ฑ์ให้
เพีย งพอกับความต้องการของโดยมีการสารวจความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณาจัดหา
จัดทาแผนงบประมาณประจาปี และปรับแผนให้มีความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับกับสถานการณ์จริง
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- ออกแบบและจัดทาระบบการเยี่ยมบ้าน Home Health Care ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสื่อสาร
สองทางได้ทั่วทั้งจังหวัด โดยการพัฒนาระบบร่วมกันทุกระดับจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
- มี ระบบการตรวจสอบค่ าใช้ จ่ายที่ ไม่ค รบถ้ว นไม่ สมบู รณ์ ไม่ สามารถเรีย กเก็บ ค่ าใช้จ่ ายได้อ ย่า ง
ครบถ้วนโดยการพัฒนาระบบรายงานการตรวจสอบจนสามารถลดความสูญเสียรายได้จากเฉลี่ยวันละหนึ่งหมื่น
บาทจนเหลื อเพี ย งหลัก ร้อ ยบาทต่ อวั น การต่อ ยอดความคิด ดัง กล่ า วยังได้ มี การจัด ท าระบบการรายงาน
ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อส่งต่อให้กับงานบัญชีให้สามารถกระทบยอดแบบรายวันร่วมด้วย
- มี การนาสารสนเทศมาพั ฒ นาคุ ณ ภาพโปรแกรมการรายงานสถานการณ์ โรคติดต่ อเพื่ อรายงาน
รง.506 ได้อย่างทันต่อสถานการณ์จากเดิม มีความครอบคลุม ของการรายงานอยู่ที่ร้ อยละ 80 และไม่ทันต่อ
สถานการณ์การระบาด ทาให้ การควบคุม โรคและการสอบสวนโรคเป็นไปได้ย าก ระบบการรายงานต้องรอ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัด การพัฒนาระบบดังกล่าวทาให้ระบบการรายงาน
โรคระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ ม ากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถลด
ภาระงานของเจ้าหน้าที่งานควบโรคในการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานโรคติดต่อ ทั้งยังช่วยให้มีการควบคุม
โรคติดต่อ และสอบสวนโรค เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริห ารยาในหอผู้ป่วยศูน ย์เทคโนโลยี สารสนเทศได้ร่วมกับกลุ่ม การพยาบาล ทีม เภสัช กรรม
ดาเนินการปรับระบบยาของโรงพยาบาลน่านร่วมกับทีม สหสาขามาโดยตลอด มีระบบบันทึก electronic
MAR sheet ระบบตรวจสอบระหว่างวิชาชีพโดยใช้ ITและแถบสี การกาหนด standard time เพื่อลดการ
เกิ ด drug interaction ระบบ drug reconciliation เพื่ อให้ ผู้ ป่ว ยได้ รับยาต่ อเนื่ อง ผลลัพ ธ์ ที่ได้ จากการ
พัฒนา คือ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง ระดับความรุนแรงที่พบลดลง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงลดลง
กำรนำควำมรู้มำออกแบบระบบงำน/สร้ำงนวัตกรรม:
- ออกแบบระบบบริการผู้ป่วยใน ระบบการบริหารยาที่มีระบบ Double check โดยสหสาขาวิชาชีพ
ระบบการเข้าถึงข้อมูลการใช้ย าเดิมของผู้ป่วย (Med reconcile) ระบบการจาหน่าย และการเชื่อมต่อข้อมูล
ผู้ป่วยจาก ward สู่ทีมเยี่ยมบ้าน และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา
- พัฒนาระบบ Paperless ในงานเวชระเบียน paperless ในงานบริการผู้ป่วยนอกและ LAB
- ใช้ IT เตือนให้ระวังหรือปฏิ บัติตาม เช่น แจ้งเตือนเมื่อพบชื่อ – สกุลซ้า การแพ้ย า หรือใช้ย าที่ มี
Fatal drugs interactionและ drug interaction ทั้งหมดหรือเตือนให้เฝ้าระวัง ADR typeA, มีระบบการแจ้ง
เตือนรายการ lab ผิดปกติใ นผู้ป่ วยเบาหวาน และภาวะไตวาย, CVD risk, ระบบ tigger tool เฝ้าระวังผล
Lab และการใช้ ย าในผู้ ป่ ว ย , ระบบการเตื อ นผู้ ป่ ว ยใช้ ย า warfarin, ระบบแจ้ ง เตื อ นผู้ ป่ ว ยเคยใช้ ย า
streptokinase
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บทที่ 2
กำรวิเครำะห์ SWOT
โรงพยาบาลน่านได้ดาเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาดาเนินการขององค์กรในด้านการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์กร ระบบการบริหารจัดการ การจัดการ
กระบวนการภายในให้เอื้อต่อการดาเนินงานตามพันธกิจและภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย
อย่ างมี คุ ณ ภาพและเกิ ดประสิ ท ธิผ ล สอดคล้ องกับ วิ สัย ทั ศน์ ที่ วางไว้ โดยได้ ทาการวิ เคราะห์ SWOT ของ
โรงพยาบาลน่าน ที่มีผลต่อการดาเนินงานและการกาหนดทิศทางขององค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัย ทัศน์ พันธกิจ
เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2559 - 2560
สามารถสรุปผลวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและสิ่งคุกคามขององค์กร
2. การจัดลาดับความสาคัญและการกาหนดกลยุทธ์จากTOWS Matrix
3. การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร
4. การกาหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
5. การสื่อสารยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
1. กำรวิเครำะห์องค์กร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ของโรงพยาบาลน่านมีเป้าหมายเพื่อค้นหาจุดแข็ง -จุดอ่อน และ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อค้นหาสิ่งคุกคาม-มองหาโอกาส ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
1.1 ปัจจัยภำยในองค์กร ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1;ผู้นามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุน
กิจกรรมอย่างเต็มที่
S2; บุ คลากรเป็ นคนในพื้ นที่ มีค วามรู้ความสามารถและความเชี่ย วชาญครอบคลุม ครบทุ ก
สาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
S6; องค์กรมีความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
S7; สถานการณ์การเงินการคลังเข้มแข็ง
S8; ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ
S9; อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
S10; มีศูนย์ประสานงานประชาคมและระบบระบบ Pre Hospital Care ที่เข้มแข็ง
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จุดอ่อน (Weaknesses)
W1; บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอมีความแตกต่างระหว่างรุ่นขาดแผนการ
พัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ,ภาษา) และ Succession Planขาดการ
เรียนรู้ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่า (ด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการ
ทางานและจัดการบริการ และระบบบารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทาให้บุคลากรไม่เข้าใจทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและ
ประเมินผลแผน
W7; ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W8; ระบบ IT
W9; ระบบควบคุมตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุกหน่วย
1.2 ปัจจัยภำยนอกองค์กร ดังนี้
โอกาส (Opportunities)
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชน
และชมรมต่ า งๆ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง พร้ อ มที่ จ ะเป็ น กลไกการท างานและให้ ก าร
สนับสนุน และมีผู้นาทางจิตวิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
O4; ยุท ธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิท ธิประโยชน์ด้านสุขภาพจาก
กองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O6; การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
O7; นโยบายเป็ นเมื องท่อ งเที่ ย ว/การเปิ ดประเทศต่อ สัง คมโลกและภู มิ ภ าค AEC มี ระบบ
คมนาคมที่ดีสามารถผ่านไป สปป.ลาว สะดวก
O8; ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การสื่อสาร อิเลคทรอนิคส์
สิ่งคุกคาม (Threats)
T1; จานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณและการจ่ายชดเชยจากกองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่าย
ในจังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน สุขภาพไปวางแผนการทางาน
ร่วมกัน

๑๕
T5; การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6; การสื่อสารผ่านSocial Media ต่างๆ
T7; ความรับผิดชอบของประชาชนด้านการปรับเปลี่ย นพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (การ
บริโภค/ออกกาลังกาย ฯลฯ)/ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
กำรวิเครำะห์องค์กร : ปัจจัยภำยใน
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

S1 ;ผู้นามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่

W1 ;บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอมีความ
แตกต่างระหว่างรุ่นขาดแผนการพัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด
(สมรรถนะ, ทักษะ, ภาษา) และ Succession Plan ขาดการ
S2 ;บุคากรเป็นคนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถและความ
เรียนรู้ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
เชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
W 2 ;ดัชนีความสุขของบุคลากรต่า (ด้านการเงินและสวัสดิการ
S3 ;มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
ต่างๆ)
S4 ;การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
W 3 ;อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว
S5 ;ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
W 4 ;ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและความ
S6 ;องค์กรมีความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา
ปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการทางานและจัดการบริการและ
องค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระบบบารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
S7 ;สถานการณ์การเงินการคลังเข้มแข็ง

W5 ;ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน

S8 ;ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ

W 6 ;ขาดการสื่อสารทาให้บุคลกรไม่เข้าใจทิศทางและ
เป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและประเมินผลแผน

S9 ;อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
S10 ;มีศูนย์ประสานงานประชาคมและระบบ Pre
Hospital Care ที่เข้มแข็ง

W 7 ;ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W 8 ;ระบบ IT
W 9 ;ระบบความคุมตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน

๑๖
กำรวิเครำะห์องค์กร : ปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunities)
O1 ;เป็นพื้นที่ทรงการของพระราชวงศ์
O2 ;พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
O 3 ;ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ,
ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชนและชมรมต่างๆ ชุมชนมี
ความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกลไกการทางานและให้การ
สนับสนุน และมีผู้นาทางจิตวิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
O 4 ;ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/
นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจากกองทุนต่าง ๆ
O 5 ;ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O 6 ;การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
O 7 ;นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ยว/การเปิดประเทศต่อสังคม
โลกและภูมิภาค AEC มีระบบคมนาคมที่ดีสามารถผ่านไป
สปป.ลาว สะดวก
O 8 ;ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การสื่อสาร อิเลคทรอนิคส์
Internet

สิ่งคุกคำม (Threats)
T1 ;จานวยประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็น
สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวังของผู้รับบริการ
ที่มีสูงขึ้น
T2 ;ระเบียบการจดสรรงบประมาณและการจ่ายชดเชยและ
กองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่ายในจังหวัด
T3 ;ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติ
ใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
T4 ;นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน
สุขภาพไปวางแผนการทางานร่วมกัน
T5 ;การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6 ;การสื่อสารผ่าน Social Media ต่าง ๆ
T7 ;ความรับผิดชอบของประชาชนด้านการปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (การบริโภค/ออกกาลัง
กาย ฯลฯ) ภาวะฉุกเฉินต่างๆ

2. กำรจัดลำดับควำมสำคัญและกำรกำหนดกลยุทธ์จำก TOWS Matrix
2.1 กำรจัดลำดับควำมสำคัญผลกำรวิเครำะห์องค์กร (Priority Matrix SWOT)
จากการสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัย ภายในองค์กรโรงพยาบาลน่านซึ่งเป็น จุดแข็ง -จุดอ่อน และการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งคุกคาม-โอกาสนามาจัดลาดับความสาคัญ (Priority Matrix SWOT) โดยการ
ระดมความคิ ดเห็ นจากผู้บ ริห าร เจ้า หน้ าที่ โรงพยาบาลน่ าน และผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสีย อัน ประกอบไปด้ว ย
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลน่านและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการให้น้าหนักของประเด็นและ
ร่วมกันจัดลาดับ เพื่อหาจุดยืนแสดงสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic position) ได้ดังนี้
1) กำรจัดลำดับควำมสำคัญจุดแข็งขององค์กร(Priority Matrix Strengths)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นจุดแข็งขององค์กร สามารถนามา
จัดลาดับความสาคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

๑๗
ตำรำงที่ 1 แสดงการจัดลาดับความสาคัญจุดแข็งขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Strengths
S1;ผู้นามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่าง
เต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
S6; องค์กรมีความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางการ
พัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
S7; สถานการณ์การเงินการคลังเข้มแข็ง
S8; ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ
S9; อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
S10; มีศูนย์ประสานงานประชาคมและระบบระบบ
Pre Hospital Care ที่เข้มแข็ง
รวม

น้าหนัก น้อยสุด น้อย
(1)
(2)

ปาน มาก
กลาง (4)
(3)

มาก
สุด
(5)

รวม

6

/

24

7

/

28

6
3
4

/
/
/

30
9
12

6

/

18

5
5
4

/
/

20
15
12

4

/

12

50

/

0

0

6

3

1

180

๑๘
2) กำรจัดลำดับควำมสำคัญจุดอ่อนขององค์กร (Priority Matrix Weaknesses)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร สามารถนามา
จัดลาดับความสาคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงการจัดลาดับความสาคัญจุดอ่อนขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Weaknesses
W1; บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอ
มีความแตกต่างระหว่างรุ่นขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ, ภาษา) และ
Succession Planขาดการเรีย นรู้ร่วมกันและขาด
ทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่า (ด้านการเงินและ
สวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการทางานและ
จัดการบริการ และระบบบารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาด
มาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทาให้บุคลากรไม่เข้าใจทิศทางและ
เป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและประเมินผลแผน
W7; ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W8; ระบบ IT
W9; ระบบควบคุมตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุก
หน่วย
รวม

น้าหนัก น้อยสุด น้อย
(1)
(2)

ปาน
กลาง
(3)

6

มาก
(4)

มาก
สุด
(5)

/

5

รวม

24

/

15

4

/

16

6

/

24

6

/

18

5
5
7

25

/

15
35

/

6
50

/

/
0

0

3

4

24
2

196

๑๙
3) กำรจัดลำดับควำมสำคัญของโอกำสจำกภำยนอก(Priority Matrix Opportunities)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นโอกาสขององค์กร สามารถนามา
จัดลาดับความสาคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 แสดงการจัดลาดับความสาคัญโอกาสขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Strengths
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแล
ผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
สุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชนและ
ชมรมต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกลไก
การทางานและให้การสนับสนุน และมีผู้นาทางจิต
วิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
O4; ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/
นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจากกองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O6; การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
O7; นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ยว/การเปิดประเทศต่อ
สังคมโลกและภูมิภาค AEC มีระบบคมนาคมที่ดี
สามารถผ่านไป สปป.ลาว สะดวก
O8; ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การสื่อสาร
อิเลคทรอนิคส์ Internet
รวม

น้าหนัก น้อยสุด น้อย
(1)
(2)

ปาน
กลาง
(3)

มาก
(4)

7
6

/

/

6
5
5

/

5

/

9
0

3

35

35

/

24

/

15
20
15

/
0

รวม

18

7

50

มาก
สุด
(5)
/

3

36
2

198
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4) กำรจัดลำดับควำมสำคัญของสิ่งคุกคำมจำกภำยนอก(Priority Matrix Threats)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นสิ่งคุกคามขององค์กร สามารถ
นามาจัดลาดับความสาคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 แสดงการจัดลาดับความสาคัญสิ่งคุกคามขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Strengths
T1; จานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่
เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณและการจ่าย
ชดเชยจากกองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่ายในจังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรค
อุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อสุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอานาจไม่ได้ใช้ข้อมูล
ด้าน สุขภาพไปวางแผนการทางานร่วมกัน
T5; การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6; การสื่อสารผ่านSocial Media ต่างๆ
T7; ความรับผิดชอบของประชาชนด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (การ
บริโภค/ออกกาลังกาย ฯลฯ)/ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
รวม

น้าหนัก น้อยสุด น้อย
(1)
(2)

ปาน
กลาง
(3)

มาก
(4)

8

มาก
สุด
(5)

รวม

/

40

7

/

21

8

/

24

5

/

10

6
9

/

7

/

50

/

0

1

4

18
45
21

0

2
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ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ขององค์กรโรงพยำบำลน่ำน โดยกำรทำ TOWS Matrix
จากการจัดลาดับความสาคัญที่เป็นจุดแข็ง -จุดอ่อน และโอกาส-สิ่งคุกคามสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อ
หาตาแหน่งสถานการณ์ขององค์กร ที่เรียกว่า TOWS Matrix ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5แสดงตาแหน่งสถานการณ์ขององค์กรโรงพยาบาลน่าน TOWS Matrix
Strengths

Weakness

S+W

S + W / 100

180

196

376

3.76

Opportunity

Threats

O+T

O + T / 100

198

179

377

3.77

แผนภำพแสดงสถำนกำรณ์กำรจัดทำ Position Matrix ขององค์กรโรงพยำบำลน่ำน
แผนภำพที่ 12แสดงตาแหน่งสถานการณ์การจัดทา TOWS Matrix ของโรงพยาบาลน่าน
S
5

O

3.76

W
3

1

3.77

3

T
1

จากผลการวิเคราะห์ตาแหน่งสถานการณ์โดยรวมพบว่าโรงพยาบาลน่านอยู่ในสถานการณ์ที่ 1 SO มี
จุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถดาเนินการเชิงรุกได้ โดยใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดี เหมาะ
สาหรั บ การพั ฒ นาปรับ ปรุง กลยุ ท ธ์ แ บบเชิ ง รุก (Aggressive Strategy) เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรปรารถนาได้

๒๒
2.2 กำรกำหนดกลยุทธ์จำก TOWS Matrix
นอกจากการจัดลาดับความสาคัญเพื่อหาจุดยืนหรือตาแหน่งแสดงสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยรวม
(Strategic position) ซึ่ งโดยรวมโรงพยาบาลน่ านอยู่ในสถานการณ์ ที่ 1 SO มีจุ ดแข็งและโอกาสที่เหมาะ
สาหรับการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์แ บบเชิงรุกแล้วองค์กรจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนาในประเด็นอื่นๆ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์กรจาก TOWS Matrixและสังเคราะห์
ออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาหรือกาหนดกลยุทธ์ได้ ดังยกตัวอย่างต่อไปนี้
สถำนกำรณ์ ที่ 1 (จุ ดแข็ ง-โอกำส SO) สถานการณ์ที่ โรงพยาบาลน่านพึ งปรารถนาที่สุด จึงต้อ ง
กาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) โดยดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่ม าเสริมสร้าง ฉกฉวยโอกาส ให้องค์กร
ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น
S1; ผู้นามีความเข้ม แข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรม
อย่างเต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุม ชนและ
ชมรมต่ างๆ ชุ ม ชนมีความเข้ม แข็งพร้อ มที่จะเป็ นกลไกการทางานและให้การสนั บสนุ น และมี ผู้นาทางจิ ต
วิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
O4; ยุ ท ธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพจาก
กองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยำบำลน่ำนควรทำคือ
S1S5O1O2O4พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการและระบบบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
S1S5O2O5 พั ฒ นาช่ องทางการสื่ อ สารทางอิเลคทรอนิ ค ส์แ ละนวั ตกรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
S3S4O3
สร้างความเข้ม แข็งและการมีส่ วนร่วมของเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการทางานและให้
การสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
S2O1O2
พัฒนาระบบบริการตาม SP, PCC, CHC, และ Excellence center
S2S3S4O5O6 พัฒนาการจัดการความรู้และวิจัยจากงานประจา (KM & R2R)
โดยมีการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมชึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทาย
สาหรับ โรงพยาบาลน่านมาก แม้ภ ายในจะมี ข้อจากัดอยู่บ้างแต่ เมื่อ นาจุดแข็ งและโอกาสมาวิเคราะห์แ ล้ ว
โรงพยาบาลน่านมีศักยภาพที่จะทาในสิ่งที่ท้าทายนี้ได้ โดยการจัดตั้ง Policy unit พัฒนากระบวนการกลไก
และสร้างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แบบเชิงประจักษ์

๒๓
สถำนกำรณ์ ที่ 2 (จุ ด แข็ ง-อุ ป สรรค ST) องค์ ก รมี ข้ อ ได้ เปรีย บมี จุด แข็ ง แต่ ส ภาพแวดล้ อ มไม่
เอื้ อ อ านวยต่ อการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ เชิง ป้อ งกั น (Defensive Strategy) ในบางประเด็ น จึง เหมาะสมกั บ
โรงพยาบาลน่าน ได้แก่
S1; ผู้นามีความเข้ม แข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรม
อย่างเต็มที่
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
T1; จานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่ม มากขึ้นและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบีย บการจัดสรรงบประมาณและการจ่า ยชดเชยจากกองทุ นสุข ภาพ นโยบายตามจ่ายใน
จังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อสุขภาพ
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยำบำลน่ำนควรทำคือ
S1S5S3 T1T2 T3พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์แ ละ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทันกาล
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยำบำลน่ำนควรทำในเชิงป้องกันคือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร บริการและวิชาการขององค์กร
สถำนกำรณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกำส WO) องค์กรจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข นาแนวคิดหรือวิธี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน พลิกฟื้นตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อกาจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ เรียกว่า พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ได้แก่
W1; บุ คลากรสายงานบริการและสนับสนุน ไม่ เพีย งพอ มีค วามแตกต่ างระหว่างรุ่น ขาดแผนการ
พัฒ นาบุ ค ลากรตามส่ว นขาด (สมรรถนะ, ทั ก ษะ,ภาษา) และ Succession Plan ขาดการเรีย นรู้
ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่า (ด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ไม่ตอบสนองต่อการทางาน
และจัดการบริการ และระบบบารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน
W6; ขาดการสื่ อ สารท าให้ บุ ค ลากรไม่ เข้ าใจทิ ศ ทางและเป้ าหมายร่ วมกั น /ขาดการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผน
W8; ระบบ IT
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุม ชนและ
ชมรมต่ างๆ ชุ ม ชนมีความเข้ม แข็งพร้อ มที่จะเป็ นกลไกการทางานและให้การสนั บสนุ น และมี ผู้นาทางจิ ต
วิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
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O4; ยุ ท ธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพจาก
กองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O6; การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
O7; นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ย ว/การเปิดประเทศต่อสังคมโลกและภูมิภาค AEC มีระบบคมนาคมที่ดี
สามารถผ่านไปสปป.ลาว สะดวก
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยำบำลน่ำนควรทำคือ การอาศัย ความเข้ม แข็งของเครือข่ายภายนอกและความก้าวหน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริม เพื่อเป็นกลไกการทางาน เสริม พลังการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุ โดย
การเสริม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในและเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะการสื่อสารความเข้าใจ
และสัมพันธภาพที่ดีตามรายละเอียดดังนี้
W2W4O1O3O4O6O7 พัฒนาระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อ
การทางานและจัดการบริการ
W1W6W7O1O4O6 พัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านสนับสนุนและด้านบริการ
W2W3W6O3O4O5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้เข้าใจ
ทิศทางเป้าหมายร่วมกันและมีความสุขความผูกพันในองค์กร
W5O5 พัฒนาระบบการบริหารคลังพัสดุแ ละเวชภัณฑ์ (IMP) เชื่อมระหว่างหน่วยสนับสนุน/บริการ
ด้วยระบบ Logistics
W8O4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริหาร บริการและวิชาการ
สถำนกำรณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-อุปสรรค WT) เป็นสถานการณ์ที่ต้องประคับประคองควรใช้กลยุทธ์แ บบ
ตั้งรับ ปรับปรุง (Retrenchment Strategy) ตัวอย่างของโรงพยาบาลน่าน ได้แก่
W1; บุ คลากรสายงานบริการและสนับสนุน ไม่ เพีย งพอ มีค วามแตกต่ างระหว่างรุ่น ขาดแผนการ
พัฒ นาบุ คลากรตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ, ภาษา) และ Succession Plan ขาดการเรีย นรู้
ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่า (ด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
T1; จานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้ นและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบีย บการจัด สรรงบประมาณและการจ่า ยชดเชยจากกองทุ นสุ ขภาพ นโยบายตามจ่ายใน
จังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อสุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน สุขภาพไปวางแผนการทางานร่วมกัน
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยำบำลน่ำนควรทำคือ ใช้กลยุทธ์แ บบตั้งรับแก้ไขปรับปรุง ได้แ ก่การปรับปรุงระบบงาน
ภายในให้มีความชัดเจนและลดขั้นตอน เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในการดาเนินงานตามภารกิจ พร้อมทั้งจัดทา
แนวทางปฏิบัติให้มีมาตรฐานตามรายละเอียดดังนี้

๒๕
W2W3T1T2T3T4
ปรับปรุงคุณ ภาพการบริห ารจัดการผ่านกลไกการควบคุ ม และตรวจสอบ
และจัดการทรัพยากรคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและจัดอัตรากาลังให้เพียงพอ
W1W2W3T1T3T4 ปรับปรุงระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายในตามมาตรฐาน TIA
ทั้งนี้ รายละเอียดการกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 การสร้างกลยุทธ์องค์กรของโรงพยาบาลน่าน จาก TOWS Matrix

Internal
Factors

External
Factors

OPPORTUNITIES – O
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้าน
มนุษยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อ
ภายนอกองค์กร, ชุมชนและชมรม
ต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะ
เป็นกลไกการทางานและให้การ
สนับสนุน และมีผู้นาทางจิตวิญญาณ/
ปราชญ์ชาวบ้าน
O4; ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี

STRENGTHS – S
S1; ผู้นามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการ
ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้
การสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุม ครบทุกสาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมี
ต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กร
หลากหลายมีสื่อชัดเจน
S6; องค์กรมีความชัดเจนในเป้าหมาย
ทิศทางการพัฒนาองค์กรและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
S7; สถานการณ์การเงินการคลังเข้มแข็ง
S8; ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ
S9; อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
S10; มีศูนย์ประสานงานประชาคมและ
ระบบระบบ Pre Hospital Care ที่
เข้มแข็ง

SO (เชิงรุก)
S1S5O1O2O4 พัฒนาระบบระบบ
บริหารจัดการและระบบบริหาร
งบประมาณรายรับรายจ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
S1S5 O2O5พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
ทางอิเลคทรอนิคส์พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
S3S4O3 สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการ
ทางานและให้การสนับสนุนผลักดัน
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุ

๒๖

WEAKNESSES – W
W1; บุคลากรสายงานบริการและ
สนับสนุนไม่เพียงพอ มีความแตกต่าง
ระหว่างรุ่น ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ,ภาษา)
และ Succession Plan ขาดการเรียนรู้
ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุน
ระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่า (ด้าน
การเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง
(พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่
ตอบสนองต่อการทางานและจัดการ
บริการ และระบบบารุงรักษาขาด
ประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและ
เวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทาให้บุคลากรไม่
เข้าใจทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน/ขาด
การติดตามและประเมินผลแผน
W7; ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W8; ระบบ IT
W9; ระบบควบคุมตรวจสอบภายในไม่
ครอบคลุมทุกหน่วย
WO (เชิงยุทธศาสตร์แก้ไข)
W2W4O1O3O4O6O7พัฒนาระบบกายภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่
ตอบสนองต่อการทางานและจัดการ
บริการ
W1 W6W7 O1O4 O6พัฒนาสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญบุคลากรด้านสนับสนุนและด้าน
บริการ
W2W3W6O3O4O5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ให้เข้าใจทิศทางเป้าหมายร่วมกันและมี

๒๗
(4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิทธิ
ประโยชน์ด้านสุขภาพจากกองทุน
ต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O6; การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัย
ระดับโลก
O7; นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ยว/การ
เปิดประเทศต่อสังคมโลกและภูมิภาค
AEC มีระบบคมนาคมที่ดีสามารถผ่าน
ไปสปป.ลาว สะดวก
O8; ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การ
สื่อสาร อิเลคทรอนิคส์ Internet
THREATS – T
T1; จานวนประชากรน้อยและ
โครงสร้างประชากรที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณ
และการจ่ายชดเชยจากกองทุนสุขภาพ
นโยบายตามจ่ายในจังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิด
โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจาย
อานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน สุขภาพไป
วางแผนการทางานร่วมกัน
T5; การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6; การสื่อสารผ่าน Social Media
ต่างๆ
T7; ความรับผิดชอบของประชาชน
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน (การบริโภค/ออกกาลัง
กาย ฯลฯ)/ภาวะฉุกเฉินต่างๆ

เป้าหมาย
S2S3 S4O5 O6พัฒนาการจัดการความรู้
และวิจัยจากงานประจา(KM & R2R)
S2O1O2 พัฒนาระบบบริการตาม SP,
PCC, CHC, และ Excellence center
S2S3S4O5O6 พัฒนาการจัดการความรู้
และวิจัยจากงานประจา (KM & R2R)

ความสุขความผูกพันในองค์กร
W5O5 พัฒ นาระบบการบริหารคลังพัส ดุ
และเวชภัณ ฑ์ (IMP) เชื่อมระหว่างหน่ วย
สนับสนุน/บริการด้วยระบบ Logistics
W8O4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ตอบสนองต่อการบริหาร บริการและ
วิชาการ

ST (เชิงป้องกัน)
S1S5S3 T1T2 T3 พัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลและการนาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ให้ทันกาล

WT (ยุทธศาสตร์เชิงรับ)
W2W3 T1T2T3T4ปรับปรุงคุณภาพการ
บริหารจัดการผ่านกลไกการควบคุมและ
ตรวจสอบและจัดการทรัพยากรคุ้มค่ามี
ประสิทธิภาพและจัดอัตรากาลังให้
เพียงพอ
W1W2W3T1T3T4ปรับปรุงระบบงาน
ตรวจสอบและควบคุมภายในตาม
มาตรฐาน TIA

3. ผลกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ของโรงพยำบำลน่ำน

๒๘
การพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่านนี้ เป็นยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561-2565 โดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ องค์ กรรวมถึ งการกาหนดวิสั ย ทั ศน์ เป้าประสงค์ และการวางกลยุ ทธ์ จาก TOWS
matrixนาไปสู่การพัฒนากรอบประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการกาหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
โรงพยาบาลน่าน เป็นดังนี้
3.1 ยุทธศำสตร์ 5 ปี (2561-2565) ของโรงพยำบำลน่ำนมีวิสัยทัศน์ดังนี้
“โรงพยำบำลน่ำน โรงพยำบำลคุณภำพ บริกำรด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชำชนสุขภำพดี ”
3.2 พันธกิจที่สำคัญโรงพยำบำลน่ำน มีดังนี้
ทุกคนทางานด้วยหัวใจ (HEARTS)
H : Health Prevention and Promotion : PP&P Excellence
E : Efficiency of management : Governance Excellence
A : Academic center
R : Human resource management : People Excellence
T : Tertiary & Excellent care : Services Excellence
S : Society Network
3.3 ค่ำนิยม
ทำงำนอย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมระมัดระวัง และด้วยควำมปรำรถนำดี
3.4 เป้ำประสงค์
- ประชาชนสุขภาพดี โดยได้รับบริการสุขภาพอย่างเสมอภาคมีคุณภาพและปลอดภัยภายใต้
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายใต้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การบริหารระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ประเด็นยุทธศำสตร์แบ่งได้ออกเป็น 6 ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน

๒๙
กำรวิเครำะห์ SWOT ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำลน่ำน
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลเห็นความสาคัญและความจาเป็นของการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในดาเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- มีผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลทาหน้าที่กากับดูแลการทางานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- โรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทางานตามภาระงาน
- ผู้บริหารให้โอกาสในการทางานอย่างอิสระ สนับสนุนแนวคิดที่สร้างสรรค์อย่างเต็มที่
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดการร่วมวางแผนการออกแบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่
ต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง
- ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
- บุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังจากัดอยู่ที่ตัวบุคคล
สภำพแวดล้อมภำยนอก
โอกาส (Opportunities)
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การสนับสนุนความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากเครือข่ายบุคลากร
สาธารณสุข
- การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ
- มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาอยู่เสมอ
- มีเวทีในการนาเสนอผลงานและนวัตกรรมอยู่เสมอ
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดาเนินการมาก
- การดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่านคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน

๓๐

ทิศทำงและแผนยุทธศำสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศโรงพยำบำลน่ำน
ปีงบประมำณ 2557 - 2561
วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลน่านให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ถูกต้อง
ปลอดภัย
ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ

นิยำม
หมายถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสามารถนาไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้
หมายถึง ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัยและกาหนดมาตรฐาน
การเข้าถึงข้อมูล
หมายถึงระบบสารสนเทศมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการในทุกด้าน
หมายถึง ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

พันธกิจ(MISSION)
วางแผน ออกแบบ และเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย การบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ
เป้ำหมำยหลัก
1. ด้านสนับสนุนการดูแลผู้รับบริการของโรงพยาบาล ให้มีการจัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
อย่างทั่วถึง
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลบุคลากร, ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น สถิติโรคสัดส่วนของบุคลากร
/ งาน ฯลฯ
3. ด้านบริหาร มีข้อมูลครบถ้วนในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพยาบาลทั้งการเงิน , พัสดุ,
คลังยา ฯลฯ
4. ด้านการศึกษาวิจัย โดยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

๓๑
ประเด็นยุทธศำสตร์ (STRATEGIC ISSUE)
ประเด็นยุทธศำสตร์หลักโรงพยำบำลน่ำนมี 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลน่านศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้
กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศไว้ 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการให้บริการระดับตติยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพทันสมัย และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่าย

๓๒
แผนยุทธศำสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ โรงพยำบำลน่ำนปี 2561-2565 (อบับย่อ)
ประเด็นยุทธศำสตร์ รพ.น่ำน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่ำน
(Strategic Issue)

เป้ำประสงค์ (Goal)

แผนงำนโครงกำร

- พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย EPHR
- พัฒนาระบบโปรแกรม Home Health Care,COC, CAPD โปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน
- พัฒนาระบบโปรแกรมโรคระบาดและโรคเชื้อดื้อยา
- พัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย Data
center
- สนับสนุนการพัฒนาระบบ Health literlacy
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบ
การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี - พัฒนาระบบคิว
พัฒนาและสนับสนุนการ
เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ - พัฒนาระบบธนาคารเลือด , โปรแกรม CROSS APEX
บริหารจัดการระบบสุขภาพที่ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริห าร บริ การและวิช าการ - พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care
มีประสิทธิภาพ
ขององค์กร
- พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
- พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์
- พัฒนาระบบ scan เวชระเบียนนอก เวชระเบียนใน และระบบยา
- ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน, ศูนย์ข้อมูลสารอง Data Recovery Site
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยาย ความครอบคลุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Wifi
- พัฒนาระบบตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายวัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

กลยุทธ์ 1.ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม
และป้องกันโรค

สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

๓๓
ประเด็นยุทธศำสตร์ รพ.น่ำน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่ำน
(Strategic Issue)

เป้ำประสงค์ (Goal)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและสนับสนุนการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศูนย์การศึกษาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

แผนงำนโครงกำร

- ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐาน TMI ระดับที่ 3
- พัฒนาระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ

กลยุทธ์ 3. นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนสนับสนุนการ
บริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ 4.ใช้ระบบ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศมา
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษา
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

- พัฒนาระบบการเรีย นรู้ผ่านระบบE-conference
- จัดทาฐานแหล่งข้อมูลวิชาการ และ E-learning
- พัฒนาระบบ internet ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน

- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
- พัฒนาระบบการเรีย นรู้ผ่านระบบE-conference
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล intranet / internet
- พัฒนาระบบรายงานผ่านทาง intranet
- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

๓๔
ประเด็นยุทธศำสตร์ รพ.น่ำน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่ำน
(Strategic Issue)

เป้ำประสงค์ (Goal)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
จัดบริการระดับตติยภูมิให้มี
คุณภาพและปลอดภัย

กลยุทธ 5 ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริการระดับ
ตติยภูมิให้มีคุณภาพ
ทันสมัย และปลอดภัย

สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ระดับตติยภูมิและศูนย์ความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้
ให้มีคุณภาพทันสมัย และ
ปลอดภัย

- พัฒนาระบบการสนับสนุนข้อมูลตามกลุ่มโรคสาคัญ
- พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบรายงานสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการ
- สุขภาพขององค์กร
- วางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติและซ้อมแผนกู้คืนระบบ
คอมพิวเตอร์
- สนับสนุนการพัฒนาระบบรายงานและการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมในการจัดการสุขภาพที่
ยั่งยืน

กลยุทธ 6 สนับสนุนการ
จัดการสุขภาพของชุมชน
และภาคีเครือข่ายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพจากโรงพยาบาลสู่
ชุมชน

- เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพกับภาคีเครือข่าย ผ่านระบบ Data
center
- พัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายData
center
- สนับสนุนโครงการการจัดการต้นน้า
- การจัดทาระบบ GIS ในชุมชน
- ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม

สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แผนงำนโครงกำร

๓๕
แผนกลยุทธ์

๓๖
ตัวชี้วัดที่สำคัญ
กลยุทธ์

โครงกำร / กิจกรรม

(Strategies)

ปีที่ 1

ปีที่ 2

60

70

80

80

80

-พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย EPHR

70

80

80

90

100

- พัฒนาระบบคิวห้องยานอก

/

/

-พัฒนาระบบโปรแกรมโรคระบาดและโรคเชื้อ
ดื้อยา

70

80

100

100

100

-กิจกรรมการวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากภัยพิบัติ และซ้อมแผนกู้คืนระบบ
คอมพิวเตอร์

/

/

/

/

/

-พัฒนาแหล่งข้อมูลข้อมูลด้านสุขภาพกับภาคี
เครือข่ายผ่านระบบ Data centerHDC /DHDC

60

70

80

90

100

-พัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชน
และภาคีเครือข่าย Data center

60

70

80

90

100

-สนับสนุนโครงการการจัดการต้นน้า

/

/

/

/

/

-การจัดทาระบบ GIS ในชุมชน

/

/

/

/

/

-ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

/

/

/

/

/

- พัฒนาระบบธนาคารเลือด

3

4

4

5

5

- พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยแบบ
palliative care

80

80

80

90

100

1.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ -พัฒนาระบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่องสู่ชุมชนHome Health Careและ COC
สนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ ควบคุมและป้องกัน
โรค

กลยุทธ์

ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำร / กิจกรรม

ปีที่ 3 ปีที่ 4

ค่ำเป้ำหมำย

ปีที่ 5

๓๗
(Strategies)
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ
เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน

กลยุทธ์

- พัฒนาระบบ Refer
- พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์
- พัฒนาระบบ scan เวชระเบียนนอก เวช
ระเบียนใน และระบบยา

ปี61
/

ปี62
/

ปี63
/

ปี64
/

ปี65
/

4

4

5

5

5

OPD/ OPD/ OPD OPD/I OPD/I
ยาIPD ยาIPD /IPD/ PD/ยา PD/ยา
ยา
IPD
IPD
IPD

- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน, ศูนย์ข้อมูล
สารอง Data Recovery Site

/

/

/

/

/

- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยาย ความ
ครอบคลุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Wi-Fi

/

/

/

/

/

- บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
intranet / internet

/

/

/

/

/

- บริการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเพื่อการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น

/

/

/

/

/

- พัฒนาระบบโปรแกรมการแจ้งเตือนearly
warning sign ระบบยา fatal drug
interaction

/

/

/

/

/

- พัฒนาระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน TMI

L2

L2

L3

L3

L3

- พัฒนาโปรแกรมผู้ป่วย OPD, IPD เพื่อการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

/

/

/

/

/

- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (Unit cost)

/

/

/

/

/

โครงกำร / กิจกรรม

ค่ำเป้ำหมำย

๓๘
(Strategies)
3.สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาการให้บริการระดับ
ตติยภูมิ

4.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5

- พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบ
E-conference

/

/

/

/

/

- จัดทาฐานแหล่งข้อมูลวิชาการ และ Elearning

/

/

/

/

/

พัฒนาระบบการสนับสนุนข้อมูลตาม service
plan(IS, fast track, STEMI, CRF,CA)

/

/

/

/

/

พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบรายงาน
สนับสนุนการพัฒนาระบบงานตาม service
plan

/

/

/

/

/

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการ สุขภาพของ
องค์กร

3

4

4

5

5

- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล

/

/

/

/

/

- พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบEconference

/

/

/

/

/

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง

/

/

/

/

/

- พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล intranet /
internet

3

4

4

5

5

- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล

/

/

/

/

/

๓๙

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ปีงบประมำณ 2561
ลำดับ
1
2
3
4
5

หน่วยงำน
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อโครงกำร

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

ตอบสนอง
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
2

พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
EPHR

เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมี
ความครบถ้วนถูกต้อง

พัฒนาระบบโปรแกรม Home
Health Care

ใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลการ
ดูแลต่อเนื่องได้ทั่วทั้งจังหวัด

1

พัฒนาระบบโปรแกรมโรคระบาด
และโรคเชื้อดื้อยา

เพื่อใช้แจ้งเตือนโรคระบาดใน
พื้นที่แก่ผู้รับผิดชอบได้อย่าง
รวดเร็ว
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
เพื่อให้จนท.ทุกฝ่ายมีความพร้อม
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและภัย
พิบัติ

1

ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐาน
TMI ระดับที่ 2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
จากภัยพิบัติและซ้อมแผนกู้คืน
ระบบคอมพิวเตอร์

2
2

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพื่อให้การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยมี
ความครบถ้วนถูกต้อง
ใช้โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลการ
ดูแลต่อเนื่องได้ทั่วทั้งจังหวัด
เพื่อใช้แจ้งเตือนโรคระบาดในพื้นที่
แก่ผู้รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เพื่อให้จนท.ทุกฝ่ายมีความพร้อม
รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยภิ
บัติ

-

ผู้รับผิดชอบ
หลักของ
โครงกำร
นายมารุตมหา
ยศ

-

นายกิติพงษ์อะ
ทะจา

-

นายกิติพงษ์อะ
ทะจา

งบประมำณ
(บำท)

100,000
15,000

นางโสภาอิสระ
ณรงค์พันธ์ และ
ทีม
นายสมบัติแก้ว
จันทร์ฉาย

๔๐
ลำดับ
6
7
8
9

10
11

หน่วยงำน
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อโครงกำร

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม เพื่อใช้ในการติดตามตัวชี้วัด
HDC /DHDC
สาคัญและตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบทะเบีย น
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตอบสนอง
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
2
2

โครงการพัฒนาระบบคิว ผู้ป่วยนอก เพื่อพัฒนาบริการด่านหน้าให้
รวดเร็วทันสมัย

2

โครงการพัฒนาโปรแกรมการดูแล
ผู้ป่วยแบบ palliative care

2

เพื่อพัฒนาระบบการผู้ป่วย
palliative careให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตาม
ตัวชี้วัด
พัฒนาความรู้ด้านการจัดการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบธนาคารเลือด เพื่อพัฒนาบริการด่านหน้าให้
รวดเร็วทันสมัย

4
2

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพื่อใช้ในการติดตามตัวชี้วัดสาคัญ
และตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาบริการด่านหน้าให้
รวดเร็วทันสมัย
เพื่อพัฒนาระบบการผู้ป่วย
palliative careให้มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่
ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาบริการด่านหน้าให้
รวดเร็วทันสมัย

30,000

ผู้รับผิดชอบ
หลักของ
โครงกำร
นายสมบัติแก้ว
จันทร์ฉาย

10,000

นายกิติพงษ์อะ
ทะจา

10,000

นายมารุตและ
นายกิติพงษ์

-

นายกิติพงษ์อะ
ทะจา

-

นายสมบัติแก้ว
จันทร์ฉาย

-

นายบรรจงกิติ
สว่างวงศ์

งบประมำณ
(บำท)

๔๑

ลำดับ

12
13

14

หน่วยงำน
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ชื่อโครงกำร
พัฒนาระบบรายงานรายงานสรุป
ค่าใช้จ่ายและข้อมูลค้างปิดรายวัน
(ผู้ป่วยนอก)
พัฒนาระบบแจ้งเตือนการใช้ยากลุ่ม
fatal drug interaction และยาก
ลุ่มที่เป็น interactionทั้งหมด
พัฒนาระบบควบคุมพัสดุ

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร
เพื่อใช้ในการติดตามข้อมูล
ค่าใช้จ่ายและตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูล
เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการใช้
ยาที่ไม่เหมาะสมและเป็นอาจ
เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อกันได้
ใช้เทคโนโลยีในการช่วยลดภาระ
งานและประหยัดค่าใช้จ่าย

ตอบสนอง
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
2
2
2

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพื่อลดความสูญเสียรายได้จาก
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน
อัตราการเสียชีวิตจากการใช้ยา
กลุ่ม fatal drug interaction เป็น
0
ช่วย LEAN ระบบการเบิกจ่ายโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการร่วมกับระบบโลจิ
สติกส์ในองค์กร

งบประมำณ
(บำท)

ผู้รับผิดชอบ
หลักของ
โครงกำร

-

นายสิทธิโชค
สุภา

-

นายมารุตและ
นายสิทธิโชค
นายสิทธิโชค /
กิติพงษ์

๔๒

แผนปฏิบัติงำนประจำปี 2561
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ โรงพยำบำลน่ำน
โครงกำร / กิจกรรม

เป้ำหมำยกำร
ดำเนินกำร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ผู้รับผิดชอบ

งบประ
มำณ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ใชเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพ ควบคุมและป้องกันโรค
1. พัฒนาระบบโปรแกรมการดูแลผูป้ ่วยอย่างต่อเนื่องสู่ชุมชนHome
Health Careและ COC

กิติพงษ์

2. พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผูป้ ่วย EPHR(REFER)

มารุต/กิติพงษ์

3. พัฒนาระบบคิวห้องยานอก

มารุต

4. พัฒนาระบบโปรแกรมโรคระบาดและโรคเชื้อดื้อยา

กิติพงษ์

5. กิจกรรมการวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ และซ้อมแผน
กู้คืนระบบคอมพิวเตอร์

สมบัติ

15,000

6. พัฒนาแหล่งข้อมูลข้อมูลด้านสุขภาพกับภาคีเครือข่ายผ่านระบบ Data
centerHDC /DHDC

สมบัติ/บรรจง

30,000

7. พัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย Data
center

สมบัติ/บรรจง

8. สนับสนุนโครงการการจัดการต้นน้า

โสภา/ประชาคม

๔๓

โครงกำร / กิจกรรม

เป้ำหมำย
กำรดำเนินกำร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณ
(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ใชเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรส่งเสริมสุขภำพ ควบคุมและป้องกันโรค
9. การจัดทาระบบ GIS ในชุมชน

โสภา/ประชาคม

10. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม

โสภา/ประชาคม

11. พัฒนาระบบธนาคารเลือด

บรรจง

12. พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care

กิติพงษ์

ยุทธศำสตร์ที่ 2พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรเทศเพื่อกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน
1. พัฒนาระบบ Refer

มารุต

2. พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์

โสภา/กิติพงษ์

3. พัฒนาระบบ scan เวชระเบียนนอก เวชระเบียนใน และระบบยา

สมบัติ/บรรจง

600,000

4. ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน, ศูนย์ข้อมูลสารอง Data Recovery Site

สมบัติ

1,900,000

5. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยาย ความครอบคลุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Wi-Fi

สมบัติ

2,800,000

๔๔

โครงกำร / กิจกรรม

เป้ำหมำย
กำรดำเนินกำร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 2พัฒนำระบบเทคโนโลยี สำรเทศเพื่อกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบัติงำน
6. บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ intranet / internet

คีรีมาศ/

-

วิเชษฐ์
7. บริการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเพื่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น

คีรีมาศ/

-

วิเชษฐ์
8. พัฒนาระบบโปรแกรมการแจ้งเตือน

มารุต/กิติ
พงษ์

-

9. พัฒนาระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน TMI

จนท.ศูนย์
คอมฯ

100,000

10. พัฒนาโปรแกรมผู้ป่วย OPD, IPD เพื่อการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง

สิทธิโชค

-

11. สนับสนุนระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ Unit cost

สิทธิโชค

-

๔๕

โครงกำร / กิจกรรม

เป้ำหมำย
กำรดำเนินกำร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 3สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรระดับตติยภูมิ
1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบ E-conference

สมบัติ/อรรถพล

2.จัดทาฐานแหล่งข้อมูลวิชาการ และ E-learning

สมบัติ/อรรถพล -

3. พัฒนาระบบการสนับสนุนข้อมูลตาม service plan

วิเชษฐ์/คีรีมาศ

-

4. พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบรายงานสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน

สิทธิโชค/คีรีมาศ

-

โสภา/สมบัติ

-

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขององค์กร

-

๔๖

โครงกำร / กิจกรรม

เป้ำหมำย
กำรดำเนินกำร

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

(บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 4พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบE-conference

สิทธิโชค
/คีรีมาศ
สมบัติ/อรรถพล

-

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลง

โสภา

-

4. พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล intranet / internet

วิเชษฐ์/บรรจง

-

5. พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

สิทธิโชค
/คีรีมาศ

-

๔๗

สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บท IT กับแผนยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ IT : เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
กลยุทธ์
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
- พัฒนาโปรแกรม
ปีที่ 1-ปีที่ 5
- ความสาเร็จของพัฒนาโปรแกรม Home
Home Health Care
Health Care เชื่อมโยงข้อมูลได้ทั่วทั้ง
จังหวัดไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
-อัตราร้อยละการตอบกลับต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเขตอ.เมือง
- แหล่งข้อมูลด้าน
ปีที่ 1-ปีที่ 5
สุขภาพแก่ประชาชน
และภาคีเครือข่าย Data
center

-ร้อยละของความถูกต้องการส่งข้อมูล 43
แฟ้มกับภาคีเครือข่ายผ่านระบบData
center>80 %

-การพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิการรักษา
ของผู้มารับบริการของ
ผู้ป่วยนอก

-ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการ
ของผู้ป่วยนอก

ปีที่ 5

ผลกำรดำเนินงำน
100
84
95

กิจกรรมเพิ่มเติม
-พัฒนารูปแบบโปรแกรม HHC ให้
สามารถเยี่ยมบ้านได้ในรูปแบบ PCT
-พัฒนาเชื่อมโยงระบบเข้ากับโปรแกรม
smart COC
จัดทาระบบ HDC DHDC ระดับ
โรงพยาบาลและเครือข่าย
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เป็น DHDC
version 3

ระดับ 5 หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนา -พัฒนาระบบให้สามารถดาเนินการได้
มีความเสถียรภาพ ไม่มีข้อผิดพลาด หากเกิดกรณีฉุกเฉินเช่น เวปสปสช.ใช้
สามารถตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยได้
งานไม่ได้ หรือระบบ internet ขัดข้อง
ตลอดเวลาเชื่อมโยงกับเวปสปสช.ได้

๔๘

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและคุณภาพบริการ
ยุทธศาสตร์ IT :พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
- พัฒนาโปรแกรมการ ปีที่ 1-ปีที่ 5
-ระดับการพัฒนาโปรแกรม Palliative
ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Care (วัดผลเชิงคุณภาพ )
และการดูแลแบบ
ประคับประคอง

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5

กิจกรรมเพิ่มเติม
-พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยให้
สามารถเชื่อมโยงทั้งจังหวัด
-พัฒนาเชื่อมโยงระบบเข้ากับโปรแกรม
smart COC

- พัฒนาระบบ Refer

ปีที่ 5

-ใช้ระบบ Thai Refer ในการรับและส่งต่อ
ผู้ป่วย

มี

-ใช้โปรแกรม Thai refer ทั้ง IPD และ
OPD

- พัฒนาระบบเวช
ระเบียนอิเลคทรอนิคส์

ปีที่ 1-ปีที่ 5

-ระดับการพัฒนา ระบบ Paperless OPD

ระดับ 4

-บันทึกการตรวจร่างกาย
-บันทึกความเร่งด่วนในผู้ป่วย ER และ
OPD
-บันทึกข้อมูลการคัดกรอง (แบบฟอร์ม)
ต่าง ๆ ของผู้ป่วยแต่ละคลินิก
-รายงานข้อมูลต่าง ๆ ของโปรแกรม
- การลงบันทึก diag name ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์
- จัดทาระบบรายงานเพื่อให้จุดบริการ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลตนเองได้

๔๙
กลยุทธ์

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน

กิจกรรมเพิ่มเติม

การให้บริการระบบ
ปีที่ 1-ปีที่ 5
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์

การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระดับ 5
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระดับ 5 หมายถึง ระบบเครือข่าย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและ
คอมพิวเตอร์เกิด Downtime ไม่เกิน
สามารถทางานได้ตลอดเวลา
3 ครั้งต่อปี

-ปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนและ
งบประมาณที่วางไว้
-ติดตามสถานะและความพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ

การพัฒนาระบบสแกน
OPD

ระดับผลสาเร็จในการพัฒนาระบบสแกน
OPD

ระดับ 4
หมายถึง มีการทบทวนสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาทางแก้ไข
แสดงให้เห็น CQI ในงานอย่าง
ต่อเนื่อง

-ขยายผลการดาเนินงานสู่ระบบสแกนยา
ในและสแกนประวัติผู้ป่วยใน

การพัฒนาระบบคิวห้อง ปีที่ 5
ยา

ระดับผลสาเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและนวัตกรรมในการบริการ
ผู้ป่วย

ระดับ 5
-เผยแพร่แนวคิดและผลงานเพื่อให้เกิด
หมายถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมพัฒนา ประโยชน์แก่หน่วยงานอื่นและสร้างการ
คุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างให้กับ เรียนรู้ร่วมกัน
ผู้อื่นได้

การพัฒนาโปรแกรม
เบิกคลังพัสดุ (เวชภัณฑ์
ไม่ใช่ยา)

ระดับที่ 5
ระดับความสาเร็จ การพัฒนาโปรแกรม เบิก
คลังพัสดุ (เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา)
โปรแกรมสามารถบริหารจัดการ
โควตารายการเบิกได้

ปีที่ 5

ปีที่ 5

-เชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ กับ
ระบบยาน้า น้าเกลือและระบบ center
supply เพื่อลดภาระงานจนท.และเป็น
การ Lean ระบบ

๕๐
กลยุทธ์
- ระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน(VM were)

ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
กย.2557-มีค.2561 -อัตราความสาเร็จในในการดาเนินงานได้
ตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ
80 (จัดทาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน VM
Ware และการย้าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย)

- กล้องวงจรปิด

ปีที่ 2-ปีที่ 5

- fiber optic

ปีที่ 1-ปีที่ 5

- บริการข้อมูล
สารสนเทศผ่านเว็บไซต์
intranet / internet

ปีที่ 4-ปีที่ 5

-บริการข้อมูลสุขภาพ
ผู้ป่วยเพื่อการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยที่ดี
ขึ้น

ปีที่ 1-ปีที่ 5

-ระดับการให้บริการระบบกล้องวงจรปิดที่
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
-ร้อยละความครอบคลุมการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด
-ร้อยละของการให้บริการระบบเครือข่ายได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
-ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปรับปรุง
หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาล intranet /
internet

-ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบบริการข้อมูล
สุขภาพผู้ป่วยเพื่อการวางแผนการดูแลผู้ป่วย

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5

ระดับ 4

85
90
100

90

กิจกรรมเพิ่มเติม
-จัดทาระบบ DR site ระยะเวลา
ดาเนินการ ตค.58-ตค.59
- จัดทาระบบ main site เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานรองรับการ
ขยายตัวของงานบริการที่เพิ่มมากขึ้น
-มีการ moniterระบบพร้อมทั้งจัดทา
ระบบแจ้งซ่อม โดยการกาหนด SLA กับ
บริษัทผู้รับผิดชอบ
-เพิ่มกล้องวงจรปิดตามหอพักและ
ทางเดิน
เพิ่มระบบ fiber optic redundancy
-เพิ่มเติมรายงานตามคาร้องขอจาก
ผู้ใช้บริการเพิ่มการบริหารจัดการหน้าเพจ
สาคัญด้วยตนเอง
-เพิ่มช่องทางการบริหารจัดการข้อมูล
ประฃาสัมพันธ์และประกาศโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการได้
ด้วยตนเอง
-ปรับปรุงบริการข้อมูลสุขภาพ
-ประเมินความพึงพอใจ และการประกัน
เวลาการบริการข้อมูล

๕๑

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล :การพัฒนาคุณภาพบริการ
ยุทธศาสตร์ IT :พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
- พัฒนาโปรแกรมผู้ป่วย ปีที่ 1-ปีที่ 5
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/แก้ไข
OPD, IPD เพื่อการ
ปรับปรุงโปรแกรมผู้ป่วย OPD, IPD
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่
ถูกต้อง
-ออกแบบและพัฒนา
ปีที่ 1-ปีที่ 5
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/แก้ไข
ระบบควบคุมการจัดซื้อ
ปรับปรุงระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้าง
-ออกแบบและพัฒนา
ปีที่ 1-ปีที่ 5
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/แก้ไข
โปรแกรมในการจัดเก็บ
ปรับปรุงโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลสาหรับ
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
งาน Unit Cost
ข้อมูล (Unit cost)
พัฒนาระบบและการ ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
-พัฒนาระบบทะเบียน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีที่ 1-ปีที่ 5

-ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/แก้ไข
ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5

กิจกรรมเพิ่มเติม
-สนับสนุนอบรมการเขียนโปรแกรม

ระดับ 5

-ทบทวนระบบการบันทึกข้อมูลให้มีความ
สอดคล้องถูกต้องเข้าใจตรงกัน

ระดับ 5

-พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่นาเข้าโปรแกรม
Unit Cost ที่ครอบคลุมรายละเอียดมาก
ขึ้น เช่น Unit Cost รายโรค

ระดับ 5

ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๕๒

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศำสตร์ของโรงพยำบำล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล :การพัฒนาคนและองค์กร
ยุทธศาสตร์ IT :พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำน
-การเรียนรู้ผ่านระบบ
ปีที่ 1-ปีที่ 5
-ร้อยละความสาเร็จการจัดให้มีระบบเรียนรู้
100
Conference ร่วมกับ
ผ่านระบบ Conference
มหาวิทยาลัย

- จัดทาฐานแหล่งข้อมูล
วิชาการ และ Elearning

ปีที่ 1-ปีที่ 5

- พัฒนาเว็บไซต์
ปีที่ 1-ปีที่ 5
โรงพยาบาล intranet /
internet

-ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาฐาน
แหล่งข้อมูลวิชาการ และ E-learning

100

-ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปรับปรุง
หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาล Intranet

90

กิจกรรมเพิ่มเติม
-มีการเทรนนิ่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
VDO Conference เพิ่มเติม
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรึกษาการแพทย์
med DC ทุกอาทิตย์
-ประชุม CoPผ่าน Web conference
-สนับสุนนการเรีย นรู้ผ่านระบบ VDO
Conference
-ทบทวน death case ในองค์กรแพทย์
ทุกเดือน
-ประชุมองค์กรแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านการประสบการณ์การดูแลรักษา
-ยังมีการอัพเดทหน้าเว็บไซต์โรงพยาบาล
Intranet อย่างต่อเนื่อง
-จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานในแต่ละหัวข้อ
การประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเวปรพ.
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ

๕๓
กลยุทธ์
ระยะเวลำ
- พัฒนาระบบรายงาน ปีที่ 1-ปีที่ 5
สาคัญผ่านทาง intranet
- พัฒนาความรู้ด้านการ ปีที่ 1-ปีที่ 5
จัดการฐานข้อมูล
- พัฒนาการซ่อมบารุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ปีที่ 1-ปีที่ 5

-ควมคุมดูแลระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
รพ.ให้มีเสถียรภาพ
ปลอดภัยแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ภายใน 24ชม.

ปีที่ 1-ปีที่ 5

ตัวชี้วัด
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/แก้ไข
ปรับปรุงระบบรายงานผ่านทาง intranet
-ระดับความสาเร็จในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูลกลางให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
-ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/แก้ไข
ปรับปรุงโปรแกรมซ่อมบารุงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
-อัตราความสาเร็จของการแก้ไขปรับปรุง
ระบบเครือข่ายภายได้ภายใน 24ชม.

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ4

กิจกรรมเพิ่มเติม
-ยังมีการพัฒนาเพิ่มระบบรายงานตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
-จัดทาระบบ Health data center ให้
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลของงาน
ตนเองได้
อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
จัดทาแผนการเปลี่ยนอุปกรณ์และจัดหา
ระบบ maintainnaceอุปกรณ์โดยผู้
ชานาญงาน
-ตรวจสอบ capacity ของระบบเพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนการปรับปรุงก่อน
เกิดความเสียหายของอุปกรณ์และระบบ
เครือข่าย

