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Service Profile ระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลนาน
1) บริบท (Context)
ก.
หนาที่
วางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองความตองการของผูใช โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการสารสนเทศวางแผนพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศในโรงพยาบาลใหสามารถใชขอมูลรวมกัน
และการกระจายขอมูลสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้
• สํารวจความตองการใชขอมูลสารสนเทศแกเจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาล
• วางแผนการตอบสนองความตองการขอมูลสารสนเทศของหนวยงานในโรงพยาบาล ทุก
หนวยงานมีระบบสารสนเทศของตนเอง ทั้งในรูปแบบแฟมเอกสาร และฐานขอมูล
อิเลคทรอนิกส เพื่อการบริหารที่มีมาตรฐาน ถูกตอง ทันเวลาเขาถึงไดงาย และเชื่อมโยง
กันไดทุกหนวยงาน
• สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อใหผูรับบริการ โดยนําคอมพิวเตอรระบบเครือขายมาใชใน
การบริการตรวจ รักษา และบันทึกขอมูลผูรับบริการ เพื่อลดปริมาณการใชกระดาษ และ
ความสะดวก รวดเร็วในการเรียกใชและประมวลผลขอมูล
• จัดทําระบบฐานขอมูลผูรับบริการทั้งหมด เชื่อมโยงไปทุกหนวยงานในโรงพยาบาลมี
โปรแกรมประมวลผลรายงานเพื่อสงหนวยงานตนสังกัดและการประมวลผลขอมูลเชิง
คุณภาพกระจายทุกฝาย/งานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย เพื่อสะดวกในการเรียกใชขอมูล
• ศูนยขอมูลขาวสารเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน และตอบสนองขอมูลขาวสาร
ตามที่ฝาย/งานตางๆ รองขอที่นอกเหนือจากการรายงานขอมูลปกติ
• สนับสนุนระบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล ทั้งดาน Hardware Infrastructure และ
Software
ข. เปาหมาย
1. ดานสนับสนุนการดูแลผูรับบริการของโรงพยาบาล ใหมีการจัดเก็บขอมูลการรักษาอยาง
ตอเนื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึง
2. ดานพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บขอมูลบุคลากร , ตัวชี้วัดตาง ๆ เชน สถิติโรคสัดสวนของบุคลากร /
งาน ฯลฯ
3. ดานบริหาร มีขอมูลครบถวนในการวิเคราะหสถานการณของโรงพยาบาลทั้งการเงิน , พัสดุ ,
คลังยา ฯลฯ
4. ดานการศึกษาวิจัย โดยการสนับสนุนขอมูลสารสนเทศทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองคกร
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วางแผนออกแบบและเชื่อมโยงขอมูลเพื่อใหไดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนองความ
ตองการของผูใช เพื่อการดูแลผูปวย การบริหาร การบริการ การพัฒนาคุณภาพ และวิชาการ
โครงสรางของระบบสารสนเทศประกอบดวยระบบหลักดังนี้
โครงสรางของระบบสารสนเทศมี 6 ระบบ มีการเชื่อมโยงแตละระบบใหเปนการใชฐานขอมูล
รวมกัน เพื่อลดความซ้ําซอนของขอมูล การรายงานขอมูลเปนชุดเดียวกัน
ระบบงานผูปวยนอก

ระบบงานการเงิน, การบัญชี

ระบบงานสนับสนุนงานบริการ

ระบบงานผูปวยใน

ระบบสารสนเทศ

ระบบเภสัชกรรม

ระบบงานสนับสนุนอื่น ๆ

ง. ผูรับผลงานและความตองการที่สําคัญ(จําแนกตามกลุมผูรับผลงาน)
ผูรับผลงาน
ความตองการที่สําคัญ
1. ผูปวยและญาติผูปวย
มีระบบคอมพิวเตอรที่ชวยลดระยะเวลารับบริการไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว สามารถใหบริการสารเทศแกญาติผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงานภายนอก
มีระบบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว เปนปจจุบัน
โรงพยาบาล
3. ผูรวมงานในโรงพยาบาล 1. มีระบบคอมพิวเตอรที่สนับสนุนการรักษา และลดระยะเวลาการ
ใหบริการ
2. มีระบบสังเคราะหสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดของระบบงาน และ
ระบบรายงานอื่นๆ
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1. การนําสารสนเทศมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีความพรอมในการนําสารสนเทศมาประยุกตใช
ในการพัฒนางาน พัฒนาองคกรและเอื้อประโยชนตอผูรับบริการสูงสุด
• มีการประมวลผล/วิเคราะหขอมูล เปนสถิติทางดานสาธารณสุขตางๆ และนําเสนอแก
ฝาย/งานที่เกี่ยวของกับการใหการดูแลผูปวยและทีม PCT เปนประจําและตามการ
รองขอรวมทั้งกรณีมีการรองขอในภาวะเรงดวน เชน โรคระบาด ชวงเทศกาล เพื่อ
รวมวางแผนดูแลผูปวยอยางตอเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน
• มีการนําสารสนเทศพัฒนาคุณภาพการดูแลทางคลินิก รวมถึงมีการใชประโยชนจาก
ขอมูลสารสนเทศ ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/วิจัย/การพัฒนาคุณภาพ
• มีการตรวจสอบคุณภาพขอมูลที่มีการบันทึกในฐานขอมูลของหนวยงานตาง ๆ เปน
ประจํา เชน การตรวจสอบความถูกตองของแฟมประวัติบุคคล สิทธิการรักษา การให
รหัสโรค คาใช
• มีบันทึกการแพยาในผูปวยทุกรายที่ไดรับการวินิจฉัยโดยเภสัชกรวาแพยา ทั้งใน
ฐานขอมูล คอมพิวเตอรระบบเครือขายและในบัตรประจําตัวผูปวยแพยา เปน
ตัวอักษรสีแดงเห็นไดชัดทางหนาจอคอมพิวเตอรทุกครั้งที่ผูปวยรายนี้มารับบริการที่
โรงพยาบาล ชนิดของยาที่ผูปวยแพจะแสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอรระบบ
เครือขายใหแพทยผูรักษา/เภสัชกร/พยาบาล ทราบทุกครั้ง
• มีระบบการตรวจสอบ Drug interaction ที่โปรแกรมหองตรวจแพทย ทันทีที่แพทย
สั่งยาใหผูปวย หากพบยาที่มี Interaction ตอกัน
2 . ความรวดเร็ว ถูกตอง ของการกระจายขอมูลและสารสนเทศ

2.1 มีคลังขอมูลกลาง เพื่อการแลกเปลี่ยนและการใชงานขอมูลรวมกันของหนวยงานใน
โรงพยาบาล ไดแก
• ใชฐานขอมูลผูรับบริการในเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเชื่อมโยงไปทุกหนวยงานใน
โรงพยาบาล โดยมีโปรแกรมประมวลผลรายงานเพื่อสงหนวยงานตนสังกัดและการ
ประมวลผลขอมูลเชิงคุณภาพกระจายทุกฝาย/งานที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวย เพื่อ
สะดวกในการเรียกใชขอมูล
• มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานทําหนาที่ประสานการเชื่อมโยง นําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศแกหนวยงานในโรงพยาบาล ตามแผนการรองขอขอมูล ดูแล/
ตรวจสอบความสมบูรณระบบฐานขอมูล และระบบคอมพิวเตอร
2.2 คณะกรรมการสารสนเทศกําหนดมาตรฐานดานสารสนเทศของโรงพยาบาล
• มาตรฐานขอมูล เชนขอมูลจําเพาะบุคคล
• มาตรฐานเวชระเบียน เชน แบบฟอรมเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยใน
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สาธารณสุข
• ควบคุม กํากับดูแล และกําหนดระยะเวลาการคงเก็บ ขั้นตอนการจัดเก็บ เกณฑการ
คงเก็บขอมูลและเวชระเบียน การปรับแก /ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย รวมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยและความลับของขอมูลและเวชระเบียน
• กําหนดเกณฑในการปรับแกขอมูลใหทันสมัยและเปนจริงอยูเสมอ
• รวมกับทีม PCT ตรวจสอบความสมบูรณของบันทึกเวชระเบียนทั้งในคอมพิวเตอรและ
แฟมประวัติผูปวยทุก 3 เดือน
• สงเสริมใหเกิดการเผยแพรสารสนเทศสูทุกหนวยงานและประชาชนไดถูกตอง ทันเวลา
3. ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความลับของขอมูล
• สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานในการบันทึกขอมูล การรักษาความปลอดภัยและความลับ
ของขอมูล เชน มีรหัสผานสําหรับผูใชคอมพิวเตอรระบบเครือขายทุกแผนกใน
โรงพยาบาลในการเขาถึงขอมูลผูรับบริการขั้นตน แตไมสามารถแกไข เปลี่ยนแปลง ไดใน
ทุกกรณี สงวนสิทธิเฉพาะผูเขียนโปรแกรมและผูดูแลระบบขอมูลขาวสารในการเขาถึง
ขอมูลผูรับบริการขั้นสูง เพื่อเรียกใช งาน/ประมวลผลและจัดระเบียบฐานขอมูลหรือไม
แสดงผลขอมูลบางอยางที่อาจกระทบตอสิทธิผูปวย
• มีมาตรฐานการปฏิบัติงานกรณีผูปวยขอดู/สําเนาเวชระเบียนของตนเอง ตองไดรับความ
ยินยอมและลงนามเจาของประวัติ แนบสําเนาบัตรประชาชน และตองผานการเห็นชอบ
ของผูอํานวยการโรงพยาบาล
• จัดอบรมเจาหนาที่ทุกระดับ และปฐมนิเทศเจาหนาที่ใหมทุกคนเรื่องสิทธิผูปวย จริยธรรม
องคกรและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปละ 2 ครั้ง
• มีมาตรฐานการปฏิบัติงานกรณีมีผูปวยถูกกระทําชําเรา
• ผลการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี ไมอนุญาตใหบันทึกผลลงคอมพิวเตอรระบบเครือขาย
ผลเลือดจะเก็บไวที่ทีมผูใหบริการคลินิกปรึกษาปญหาสุขภาพเทานั้น
• เก็บอุบัติการณการเปดเผยความลับผูปวย ทุก 1 เดือน โดยคณะกรรมการปรึกษาปญหา
สุขภาพ
• ระบบฐานขอมูลมีความปลอดภัยปองกันการแกไขโดยผูมีอํานาจ และบันทึกเวชระเบียนใน
คอมพิวเตอรมีผลทางกฎหมายโดยการสํารองฐานขอมูลผูปวยในคอมพิวเตอรแมขาย
• มีระบบการตรวจสอบการใชงานของบุคคลโดยฐานขอมูลระบบบริการผูปวย มีการกําหนด
สิทธิการใชงานในแตละกลุมและแตละระดับ สวนการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
มีการเก็บ Log file ตาม พรบ.คอมพิวเตอร เพื่อใหทราบถึงระบบรักษาความปลอดภัยใน
การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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• มีระบบการจัดเก็บเวชระเบียนที่คงทน ถาวร ตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ
รวมทั้งมีคณะกรรมการสารสนเทศเปนผูกําหนดนโยบายการคงเก็บ และการออกแบบหรือ
ยกเลิกเวชระเบียนและการจัดเก็บเปนไฟลอิเล็กทรอนิคส
• สามารถคนหาเวชระเบียนไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยใชคอมพิวเตอรระบบเครือขายและ
ระบบดัชนี
• มีระบบการจัดเก็บเวชระเบียนโดยการสแกนเก็บในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิคสสามารถ
เรียกดูภาพสแกนไดโดยไมตองคนประวัติ
• เวชระเบียนผูปวยในทุกฉบับไดรับการบันทึกไวในฐานขอมูลของโรงพยาบาลและใน
ทะเบียนเอกสาร และไดรับการบันทึกรหัสและทําดัชนีภายในเวลากอนจําหนายผูปวย
• งานเวชระเบียนเปนผูรับผิดชอบแฟมประวัติผูปวยใน จัดเก็บที่คลังเวชภัณฑแยกตามเดือน
ที่จําหนาย
• มีระบบบันทึกเวชระเบียนที่ถูกยืมจากหนวยงานทั้งแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน
ฉ. ความทาทาย และความเสี่ยงที่สําคัญ จุดเนนในการพัฒนา
I ความทาทาย
1. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหตอบสนองความตองการไดอยางครบถวนทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล
2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหใชงานไดอยางประสิทธิภาพ ตลอด
24 ชั่วโมง
และสนับสนุนตอการทํางานเจาหนาที่
3. นําขอมูลสารสนเทศมาใชในการการพัฒนาองคกรอยางทั่วถึง
II ความเสี่ยงที่สําคัญ
ปจจัยความเสี่ยง
แนวทางปองกันและแกไข
1. ความเสี่ยงตอความ
1. ระดับที่ 1 งาน IT ไดดําเนินซื้อเครื่อง Server อีก 2 ตัวเพื่อมาทํา
เสียหายของขอมูล
เปนเครื่องServer หลัก ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ระดับที่ 2 ไดนําเครื่อง Server ตัวเกามาทําเปนเครื่องสํารอง
ขอมูลเปน Real time (Replication server) ซึ่งถาหากเครื่องหลัก
เสีย ก็สามารถนําเครื่องเกามาใชแทนไดทันที่
3. ระดับที่ 3 สํารองขอมูลไวที่เครื่อง Server Back Up ของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 เวลา 00.00 น. เชา 06.00 น. เที่ยง 12.00
และเย็น 18.00 น.
4. ระดับที่ 4 สํารองขอมูลทุกวันวันละ 1 ครั้ง เก็บไวในharddisk
สํารอง รอบละ 30 วัน
5. มีแผนอัคคีภัยระดับหนวยงานและมีการซอมปละ 1 ครั้ง

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- ยังไมพบการสูญหาย
ขอมูลตั้งแตนําตาม
มาตรการนี้มาใช

-6ปจจัยความเสี่ยง
2.ความเสี่ยงตอปญหา
กระแสไฟฟาขัดของ

แนวทางปองกันและแกไข
1. การติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟาและปรับแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (UPS)
เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณคอมพิวเตอรหรือ
การประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร ทั้งในสวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
(PC)
2. เมื่อเกิดกระแสไฟฟาดับ ใหรีบทําการบันทึกขอมูล (Save)
คอมพิวเตอรที่ยังคางอยู และปดเครื่องคอมพิวเตอรอยางปลอดภัย
(Safety) รวมทั้งการปดอุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่นภายในศูนยดวย

ความเสี่ยงที่สําคัญ
แนวทางปองกันและแกไข
3. การเปดเผยขอมูลของ 1. กําหนดสิทธิ / รหัสผานของบุคลากรเพื่อเขาสูโปรแกรมการ
ผูปวย
ปฏิบัติงานและการเขาถึงเวชระเบียน
2. กําหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช / ขอถายสําเนาเวชระเบียน
3. มีแนวทางปฏิบัติการเก็บขอมูลผูปวยที่เมื่อเปดเผยแลวเกิดความ
เสียหายตอผูปวย
4. สถานที่เก็บเวชระเบียนที่มิดชิด ปลอดภัย
5. มีระบบการรายงานที่เปนความลับผล lab เชน กรณี การตรวจ
HIV
4. ความไมถูกตอง ไม
ทันเวลาของขอมูล
สารสนเทศ

- กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรายงาน การบันทึก การวิเคราะหและ
การกระจายขอมูล
- มีระบบการตรวจสอบติดตามการรายงานและบันทึกขอมูลที่ไม
ครบถวน ไมถูกตอง กอนสงขอมูล
- มีโปรแกรมการตรวจและติดตามสถานะของ chart ผูปวยในและ
มีมาตรฐานระยะเวลาในการบันทึกและสงขอมูล

5. ขอมูลผิดพลาด

1. จัดทําคูมือการใหรหัสโรค หัตถการจัดทําคูมือการลงขอมูล
2. มีการประชุมตัวแทนจุดใหบริการเพื่อทําความเขาใจ และให
ตระหนักถึงความสําคัญของการบันทึกขอมูล

ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- เครื่องสํารองไฟฟาที่
สํารองเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย (Server) สํารอง
ไฟฟาไดประมาณ 15
นาที ทั้งนี้ไดมีการตอ
ระบบไฟฟาเขากับระบบ
ไฟสํารองของอาคารดวย
- เครื่องสํารองไฟฟาที่
คอมพิวเตอรสวนบุคคล
(PC) สํารองไฟฟาได
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ยังไมพบการรองเรียน
เรื่องการเปดเผยขอมูล
ผูปวย

การรายงานขอมูล
เบื้องตนไปยังหนวย
บริการทันตามกําหนด
เชน สถิติผูปวย 5 อันดับ
โรคที่บอย และมีระบบ
รายงานผาน Intranet
- การสงขอมูลตามแฟม
มาตรฐานมีความทันเวลา
รอยละ 99.48 %
- ผลคะแนน Auditor
เพิ่มขึ้น

-7III จุดเนนในการพัฒนา (ระบบบริการและบริการสงเสริมสุขภาพ)
จุดเนนโรงพยาบาล
จุดเนนหนวยงาน
วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใน 1. มุงใหมีการใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาองคกรทั้งดาน
ดาน
บริหารงานภายในองคกรและบริการภายนอกองคกร(ผูมารับ
1. การพัฒนาโปรแกรมขอมูลและการบันทึกขอมูลให
บริการ)
สามารถการเบิกจายงบประมาณทุกสิทธิรักษา
2. มุงใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
2. ดานการดูแลและสรางการเรียนรูการใชงานโปรแกรม 3. มุงใหมีขอมูลมีความรวดเร็ว ถูกตอง ทันสมัยอยูเสมอ
บํารุงรักษาและซอมบํารุงอุปกรณอยางตอเนื่อง
ครอบคลุมทุกหนวยงาน และมีการเชื่อมโยงสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. มุงใหขยายองคความรูสูผูปฏิบัติอยางตอเนื่อง
ช. ปริมาณงานและทรัพยากร (บุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ)
I ปริมาณงาน
1. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 11 เครื่อง แมขายหลักจํานวน 5 เครื่อง ให
สามารถทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมง
2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย จํานวน
473 เครื่อง ใหพรอมใชงานอยูเสมอ
3. ใหคําแนะนําใหคําปรึกษาดานการใชงานดานเทคโนโลยีกับหนวยบริการ 59 หนวยงานทั้ง
โรงพยาบาล
4. จัดทํารายงานใหกับหนวยบริการภายในโรงพยาบาลตามที่รองขอ
II อัตรากําลัง
ตําแหนง หนาที่
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พนักงานประเมินผล
พนักงานราชการ
โปรแกรมเมอร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ลูกจางชั่วคราว
นักสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นายชางอิเลคทรอนิกส
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
รวมทั้งหมด

จํานวน
1 คน
1 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
2 คน
12 คน

-8III เครื่องมือ
รายการเครื่องมือที่สําคัญ
1. เครื่องแมขายหลัก (Server)
รวมทั้ง server back up ทั้งหมด

จํานวน
ระบบการดูแลรักษาเครื่องมือ
11 1. เปดเครื่องปรับอากาศใหหองเก็บ Server ตลอด 24 ชม.
2. ทําการเปาฝุนเครื่อง Server ปละ 1 ครั้ง
3. ติดเครื่องสํารองไฟฟาใหกับเครื่อง Server
4. เก็บเครื่อง Server ไวในหองเก็บอยางดีพรอมล็อคกุญแจ

4. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย

473

5. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Notebook)

20

1. ติดตั้งโปรแกรม Anti virus ทุกเครื่อง
3. ติดเครื่องสํารองไฟฟาทุกตัว
- ติดตั้งโปรแกรม Anti virus ทุกเครื่อง

2.) กระบวนการสําคัญ (Key Process) และ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Performance Indicator)
กระบวนงานที่สําคัญ
สิ่งที่คาดหวัง
ความเสี่ยงสําคัญ
ตัวชี้วัดสําคัญ
(Key Process)
(Process Requirement)
(Key Risk)
(Performance
Indicator)
1. งานใหบริการ
- ผูรับบริการไดขอมูลที่มี
1. ขอมูลที่ไดไมสอดคลอง - ความพึงพอใจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความถูกตอง ครบถวน
กับความตองการ หรือไม
ใหบริการดานขอมูล
รวดเร็ว
ถูกตอง
สารสนเทศ >= 85 %
2. การรายงานขอมูล
ระดับที่ปฏิบัติได
คลาดเคลื่อนไมทันเวลา
= 79.50%
- รอยละความทันเวลาการ
ใหบริการดานขอมูล
สารสนเทศ >= 85 %
- ระดับที่ปฏิบัติได
= 79.20 %
2. งานซอมบํารุงระบบ เพื่อสนับสนุนใหหนวยงาน
1. ระบบเครือขาย ไม
1. ความสําเร็จของการซอม
คอมพิวเตอรและ
ตางๆใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใชงานได
บํารุง ดูแลเครื่อง
อุปกรณตอพวง
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องลูกขายไมพรอมใช คอมพิวเตอร อุปกรณตอ
งานเสีย ชํารุด
พวงและเครือขาย >= 75%
3. อินเตอรเน็ตใชไมได
2. ความครอบคลุมของ
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ ที่มีคุณภาพและ
มีจํานวนเพียงพอใน
หนวยงานตางๆ >= 75 %

-9กระบวนงานที่สําคัญ
สิ่งที่คาดหวัง
(Key Process)
(Process Requirement)

ตัวชี้วัดสําคัญ
(Performance
Indicator)
3. การมีระบบสํารอง - มีเครื่องคอมพิวเตอร
- เครื่องคอมพิวเตอรชํารุด - จํานวนครั้งของเครื่อง
ทั้งเรื่องฐานขอมูล
อุปกรณตอพวงทดแทน
และไมสามารถหาอุปกรณ คอมพิวเตอรชํารุดและไม
อุปกรณตาง ๆ
-มีระบบสํารองฐานขอมูลผูรับ ทดแทนได และไมมีอุปกรณ สามารถหาอุปกรณทดแทน
บริการ
สํารองแกหนวยงาน
ได<=20 %
- ความเสียหายของ
ระดับที่ปฏิบัติได = 10 %
ฐานขอมูลจากเหตุการณ
- จํานวนครั้งของการ
server เสียหาย
เสียหายของฐานขอมูลและ
ไมมีขอมูลสํารอง
-ระดับที่ปฏิบัติได = 0 ครั้ง
- ความสําเร็จของการพัฒนา
4.การพัฒนาโปรแกรม - มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อ - โปรแกรมไมสามารถ
เพื่อตอบสนองระบบ ตอบสนองระบบสารสนเทศ ตอบสนองความตองการได โปรแกรมเพื่อตอบสนอง
ระบบสารสนเทศ >= 85 %
สารสนเทศ
อยางเหมาะสมกับทิศทาง
อยางครบถวน
- ความสําเร็จของการพัฒนา
เปาหมายขององคกร
โปรแกรมเพื่อตอบสนอง
-จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร
5. สํารวจความจําเปน
ในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ และ
อุปกรณตอพวงตาง ๆ
และการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรตาม
ขั้นตอน (จัดทํา
โครงการขออนุมัติผาน
กระทรวงฯ,การจัดซื้อ/
เชา, การตรวจรับ และ
ติดตั้ง)

- มีการจัดทําโครงการได
ถูกตองครบถวน การจัดหา
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ
อยางเหมาะสม ทันเวลา
-มีเครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ ที่มีคุณภาพและมี
จํานวนเพียงพอในหนวยงาน
ตางๆ

ความเสี่ยงสําคัญ
(Key Risk)

- เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ เสื่อมคุณภาพ
และมีจํานวนไมเพียงพอใน
หนวยงานตางๆ
- ไมสามารถจัดหาไดทัน
ตามความตองการ

ระบบสารสนเทศระดับที่
ปฏิบัติได=91.5%

- ความครอบคลุมของ
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ ที่มีคุณภาพและ
มีจํานวนเพียงพอตามความ
จําเปนในหนวยงานตางๆ
>= 75 %
- เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ ที่มีคุณภาพและ
มีจํานวนเพียงพอใน
หนวยงานตางๆ
= 97.24 %

-103.) กระบวนงานหรือระบบเพื่อบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพ
3.1 ระบบงานที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามสิ่งที่คาดหวังและปจจัยความเสี่ยงสําคัญของแต
ละกระบวนการ (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแลว)
แนวคิด/เปาหมาย
ผลลัพธ
วิธีการทํางาน/การปรับปรุงที่เกิดขึ้น
1. การตรวจสอบสิทธิบัตรผูมารับบริการ 1. ติดตั้ง Internet
1. สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรไดเร็วขึ้นเพราะมี
ทุกคนไดตลอดเวลาเพื่อการตั้งเบิกคา
ความเร็วสูง (Lead line อินเตอรเน็ตที่มีความเร็วสูง
20/15 Mbps) เพื่อใช 2. เมื่ออินเตอรเสียก็สามารถใชโปรแกรม
รักษาตรงตามสิทธิของผูมารับบริการ
ในการตรวจสอบสิทธิ
ตรวจสอบสิทธิ์ที่พัฒนาขึ้นมาใชเองตรวจสิทธิแทน
2. พัฒนาโปรแกรม
ได
ตรวจสอบสิทธิเอง
2. พัฒนา Website ของโรงพยาบาลที่
1. ลดคาใชจายภายใน 1. รับนโยบาย คณะกรรมบริหารและนํามาประชุม
ใชไดทั้งInternet และ Intranet ในการ รพ. และเครือขาย
ทีม IT
ประชาสัมพันธขาวสาร สงขอมูลภายใน
2. เจาหนาที่ไดรับ
2. พัฒนาโปรแกรมสําหรับสงตอขอมูลผูปวยโรค
รพ.และเครือขาย
ขาวสารทั่วถึงทุกจุด
ไมติดตอ (NCD) ระหวางรพ.กับเครือขาย
3. ลดภาระงาน และ
3. พัฒนา Website ของโรงพยาบาล
ระยะเวลาการรอคอย 4. แจงและสอนวิธีเพิ่มขาวสารใหแกเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ
3. พัฒนาการโปรแกรม RM ในการเก็บ
1. มีการการรายงาน
1. ประชุมทีม RM และทีมIT วิเคราะหความเปน
ขอมูลความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยง ความเสี่ยงไดรวดเร็วขึ้น ในพัฒนาระบบการรายงาน RM แนวใหม
2. มีการแกไขความเสี่ยง 2. พัฒนาโปรแกรม RM ขึ้นมาใหม เดือน พ.ค.53
ทันทวงที
3. สรุปปญหาขอเสนอแนะและแกปรับปรุง
4. จัดประชุมการบันทึกขอมูลใน โปรแกรม RM
ใหม
5. นํามาใชจริง 1 มิ.ย.53
4. พัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผูปวยนอก 1. ลดภาระงาน
1. ประชุมทีมเวชระเบียนและทีม IT วิเคราะห
เจาหนาที่
ความเปนในพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผูปวย
2. ลดการลงขอมูล
นอก
ผิดพลาด
2. ทีมผูเกี่ยวของรวมวิเคราะหปญหาการใชงาน
และปรับแกไขโปรแกรมใหเหมาะสมสะดวกตอ
การปฏิบัติงานจริง
3. นํามาใชจริง พ.ค. 53
5. พัฒนาระบบการเก็บประวัติการใชงาน 1. การเก็บประวัติการใช 1. ประชุมทีม IT หาโปรแกรมในการเก็บขอมูล
Internet (Log file) ตามพรบ.
งาน Internet (Log
2. ดําเนินการติดตั้งและเซ็ทระบบพรอมทดสอบ
คอมพิวเตอรป 50
file) ตาม พรบ.
คอมพิวเตอรป 50

-113.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูระหวางดําเนินการ
1) ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Performance Indicator)
1. แผนภาพแสดงขอมูลการปฏิบัติงานไดในสวนงาน Hardware ปงบประมาณ 2555
700
600
500
400
300
200
100
0

75.00%

100%

88.64%

จํานวนครั้ง
ปฏิบัติได

85.91%

ัส

ๆ

ฆา
วจ
ตร

ไขโ

แก

ปร

รม

แก

ขอ

รม

มูล

ไวร

รพ

ตาง

.

net

แก

โปร

ติด

ตั้ง

ติด

ตั้ง

ระบ

ปร

บเค

ะก

รือ

อบ

Co

ขาย
-I n
ter

mp
u

ter

มP
rin
te r
ซอ

มC

om
pu

ter

100%

ซอ

100%

100%

2. แผนภาพแสดงขอมูลการปฏิบัติงานไดในสวนงาน Hardware ปงบประมาณ 2555
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-12การปฏิบัติงานในสวนงาน Hardware มีการบริการในดานตางๆ ทั้งซอม ประกอบ วางระบบ บํารุง
แกไข ซึ่งมีผลปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได เกือบจะ 100 เปอรเซ็นต มีงานบางสวนที่ปฏิบัติงานไดไมสมบูรณ
เนื่องจากมีสาเหตุ คือ ชํารุดจริงๆ หรือไมสามารถแกไขได ตองสงซอม เปลี่ยนอุปกรณชิ้นใหมทดแทน
3. แผนภาพแสดงขอมูลการปฏิบัติงานไดในสวนงาน Software ปงบประมาณ 2555
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4. แผนภาพแสดงขอมูลการปฏิบัติงานไดในสวนงาน Software ปงบประมาณ 2555
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การปฏิบัติงานในสวนงาน Software ใหบริการในดานการ พัฒนาโปรแกรม ซึ่งทาง โรงพยาบาล
ใหความสําคัญในการ พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใชงานเองภายในโรงพยาบาลเพื่อลดคาใชจาย การซื้อโปรแกรม
สําเร็จ เรื่องลิขสิทธิ์ และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางเหมาะสมและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง สําหรับปงบประมาณ 2553 ทางโปรแกรมเมอรไดพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่ตั้งไวจํานวน 40
โปรแกรม แลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 37 โปรแกรม (กรกฎาคม 2553) คิดเปน 92.50 % ปงบประมาณ 255 4

-13ทางโปรแกรมเมอรไดพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่ตั้งไวจํานวน 27 โปรแกรม แลวเสร็จจํานวนทั้งสิ้น 21
โปรแกรม คิดเปน 77.78 % เห็นไดวาการพัฒนาโปรแกรมในป 2554 ยังไมถึงเปาหมายที่ตั้งไวคือ 85.00 %
เนื่องจากยังไมสิ้นปงบประมาณและบางโปรแกรมไดมีการพัฒนาคืบหนาไปมากกวา 70 % คาดวาสิ้น
ปงบประมาณจะแลวเสร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
3. ขอมูลการปฏิบัติงานไดสวนงานบริการสถิติขอมูล
250

แผนภาพแสดงจํานวนการขอรับบริการสวนงานบริการขอมูลเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง
เจาหนาที่

200

บุคคลภายนอก

150
100
50
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2551

2552

2553

2554

2555

* หมายเหตุ : ไมรวมผูรับบริการจากโทรศัพทหรือบอกกลาวที่ไมไดเขียนในใบขอสถิติ
ในสวนงานบริการสถิติขอมูลไดบริการใหทั้งเจาหนาที่ภายในรพ.และบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน
ในการทํารายงาน สงขอมูล วิเคราะหขอมูล ทําเอกสารประกอบวิชาการ ศึกษาตอทํางานวิจัย และอื่นๆ
พรอมใหคําแนะเกี่ยวกับขอมูลตางๆและดานสถิติอีกดวย
4. แผนภาพแสดงความพึงพอใจการขอรับบริการสวนงานบริการขอมูล ต.ค.55 – มี.ค.56
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ความทันเวลา

-14-

5

4.54

ความพึงพอใจ (คาเฉลี่ย คะแนนเต็ม 5)
4.28

4.2

4.18

ความทันเวลา

ขอมูลตรงวัตถุประสงค

ความถูกตองของขอมูล

4
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0
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* หมายเหตุ : สุมสํารวจจากผูรับบริการ 50 คน
จากผลสํารวจพบวารอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการมีความพึงพอใจตองาน
บริการ
สวนงานบริการขอมูล โดยรวมเทากับ รอยละ 86.00 โดยมี ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอสวนงาน
บริการขอมูลโดยรวม อยูในระดับพึงพอใจมาก ดวยคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.30 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน ซึ่งไดทําการสํารวจความพึงพอใจจํานวน 4 ดาน โดยผูรับบริการความพึงพอใจดานการนําไปใช
ประโยชน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.54 รองลงมา คือ ดานขอมูลตรงตามวัตถุประสงค มีคะแนนเฉลี่ย
4.28 ดานความถูกตองของขอมูล อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 และดานความทันเวลา มีระดับคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุด คือ 4.18 (ดังรูป)
3.3 ขอเสนอแนะ ป 2554 คือ
1. ควรแกไขระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใหใหสามารถใชการไดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ควรมีเครื่องคอมพิวเตอรสํารองใหใชกอน เมื่อเครื่องชํารุด
3. ควรมีคําแนะนําสําหรับผูใชเรื่องการดูแลรักษาเครื่องหรือมีแผนตรวจเช็คอยางสม่ําเสมอ
4. มีการจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่เพื่อการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน
5. ควรมีการวางแผนการบันทึกขอมูลสารสนเทศรวมกับผูเกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําขอมูล
ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค
3.4 จํานวนครั้งของฐานขอมูลสูญหาย
ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 3 ปยอนหลัง มีการสํารองฐานขอมูลตอเนื่อง ยังไมพบ
การเกิดปญหานี้

-154.) กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพ
4.1 ระบบงานที่ใชอยูในปจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแลว)
- การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ โดยการจัดซื้อโดยมีการวางแผนการ
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑใหเพียงพอกับความตองการของโดยมีการสํารวจความตองการจากหนวยงานตางๆ
ประกอบการพิจารณาจัดหารวมดวย กรณีเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพและอุปกรณเครือขายชํารุดหรือมี
ปญหาการใชงานไดรับการแกปญหาหรือจัดหาอุปกรณทดแทนเมื่ออุปกรณชํารุดโดยเจาหนาที่ระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอยูเสมอ
- การออกแบบระบบโครงสรางพื้นฐานที่ครอบคลุม ทั้งโรงพยาบาล มีการออกแบบระบบ
เครือขายและเดินสาย Fiber Optic ในหนวยงานตาง ๆ ทําใหสามารถพัฒนาการสื่อสารผานเครือขายได
สะดวกมากขึ้น
- มีระบบการจัดทําระบบสํารองขอมูลเพื่อปองกันความสูญหายอันเกินจากภัยคุกคามทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร โดยการสํารองขอมูลเก็บไวยังที่ปลอดภัย
- ทําการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่ และ ผูรับ
บริการโดยประสานความรวมมือจากองคกรภายนอก
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยูระหวางดําเนินการ
- การพัฒนาระบบเครือขายอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ตเพื่อรองรับระบบประชาสัมพันธ
หรือสื่อสารขอมูลภายในองคกร
-ดําเนินการขยายโครงสรางเครือขายใหครอบคลุมและสอดรับกับการพัฒนาของ
โรงพยาบาลในอนาคต
-การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยการนําเทคโนโลยีกลองโทรทัศนวงจรปด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยใหเจาหนาที่และผูมารับบริการกับทางโรงพยาบาล
- โครงการระบบเครือขายและติดตั้ง Switch layer 2 ตามจุดเชื่อมตอ Fiber Optic ใน
หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการผานเครือขายไดสะดวกมากขึ้น
-จัดใหมีการซักซอมการรักษาปลอดภัยในการขนยายอุปกรณคอมพิวเตอรแมขายใน
กรณีที่เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติและอัคคีภัย
-จัดใหมีระบบการจัดทําระบบสํารองขอมูลเพื่อปองกันความสูญหายอันเกิดจากภัย
คุกคามทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยการสํารองขอมูลไปเก็บไวยังภายนอกหนวยงาน
5.) แผนพัฒนาตอเนื่อง
-มีการจัดทําแผนการจัดหาอุปกรณทดแทนทั้งในสวนของคอมพิวเตอรแมขาย คอมพิวเตอรลูกขาย
และอุปกรณตอพวง

-16-การพัฒนาระบบอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต เพื่อรองรับระบบประชาสัมพันธ หรือสื่อสารขอมูล
ภายในองคกร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูลสถิติบริการ ผานอินทราเน็ต
-การพัฒนาการเชื่อมโยงฐานขอมูลในโปรแกรมโดยขยายระบบงานใหครอบคลุมและตอบสนอง
ความตองการใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการมากขึ้น
-พัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อตอบสนองความตองการและสนับสนุนการนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการพัฒนาบุคลากรและโรงพยาบาลอยางตอเนื่องโดยเนนความลับของผูปวยเปนสําคัญ
- พัฒนาการนําเสนอขอมูลสะทอนกลับโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกโดยวิเคราะหความสัมพันธ
ของขอมูลรวมกับแพทยและคณะกรรมการสารสนเทศเพื่อรายงานและประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร
และบริการเชิงปองกัน
- พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลและสงขอมูลที่พบวาผิดพลาดให
หนวยงาน ที่รับผิดชอบไดทราบและแกไขกอนสงรายงานไปยังหนวยงานอื่นทั้งภายนอกและภายในองคกร
เชน กระทรวงสาธารณสุข สปสช. งานเวชระเบียน งานเวชสถิติ เปนตน

