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Hospital IT Quality Improvement Framework (HITQF - HA IT)



วิสัยทัศน
โรงพยาบาลนาน โรงพยาบาลบริการดวยหวัใจ

มีคุณภาพ ทันสมัย มุงใหประชาชนสขุภาพดี

พันธกิจ

PP&P 
Excellence

Governance 
Excellence

People 
Excellence

Services 
Excellence

1. สรางความเขมแข็งการสงเสริม

สุขภาพ ควบคุมและปองกันโรค

โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย

2. พัฒนาและสนับสนุน

การบริหารจัดการ

ระบบสุขภาพท่ีมี

ประสิทธิภาพ

3. พัฒนาศูนยการศึกษา

ดานการแพทยและ

สาธารณสุข

4.พัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพ

5. จัดบริการระดับตติย

ภูมิใหมีคุณภาพและ

ปลอดภัย

6. สรางการมีสวน

รวมกับชุมชนและสังคม

ในการจัดการสุขภาพท่ี

ยังยืน

1.ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ

ควบคุมและปองกันโรค

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ

3. นําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

สนับสนุนการบริหารจัดการ

4.ใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาสนับสนุนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

5.ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการบริการระดับตติย

ภูมิใหมีคุณภาพทันสมัย และ

ปลอดภัย

6. สนับสนุนการจัดการ

สุขภาพของชุมชนและ

ภาคีเครือขายโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุน

การดําเนนิงานสงเสริมสุขภาพ

ควบคุมและปองกันโรคตาม

จุดเนนยุทธศาสตรองคกร

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารจดัการขององคกร

ใหมีประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

การศึกษาเรยีนรูทางการ

แพทยและสาธารณสขุ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุนการ

จัดบริการไดอยางมี

คุณภาพและมีมาตรฐาน

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสนับสนุน

การจดัการสขุภาพ

รวมกับภาคเครือขาย

-พัฒนาระบบสงตอขอมูลผูปวย EPHR

-พัฒนาระบบโปรแกรม Home Health 

Care,COC, CAPD โปรแกรม

-พัฒนาระบบโปรแกรมโรคระบาดและโรค

เช้ือดือ้ยา

- ระบบการคัดกรองโรคไมติดตอเร้ือรัง

-พัฒนาแหลงขอมูลดานสุขภาพแก

ประชาชนและภาคีเครือขาย Data 

center  

-- พัฒนาระบบ IT IM เพ่ือสนับสนุนการทํา 

Health literacy

- พัฒนาระบบคิว 

- พัฒนาระบบธนาคารเลือด , โปรแกรม CROSS 

APEX

- พัฒนาโปรแกรมการดูแลผูปวยแบบ palliative care 

- พัฒนาระบบการสงตอขอมูลผูปวย

- พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส

- พัฒนาระบบ scan เวชระเบียนนอก 

  เวชระเบยีนใน และระบบยา

- ระบบคอมพิวเตอรเสมือน, ศูนยขอมูลสํารอง Data 

Recovery Site

- จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและขยาย ความ

ครอบคลุมระบบเครือขายคอมพิวเตอร Wifi

- พัฒนาระบบตรวจสอบคาใชจายรายวัน

- ตรวจเยีย่มและประเมินมาตรฐาน TMI ระดับที ่3

- พัฒนาระบบควบคุมการจัดซ้ือจดัจางและเบิกจาย

พัสดุ

- พัฒนาระบบการ

เรียนรูผานระบบE-

conference

- จัดทําฐาน

แหลงขอมูลวิชาการ 

และ E-learning 

- พัฒนาความรูดานการจัดการ

ฐานขอมูล

- พัฒนาระบบการเรียนรูผาน

ระบบE-conference

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหทัน

การเปล่ียนแปลง

-พัฒนาเว็บไซตโรงพยาบาล และ

ระบบรายงาน ผานทางintranet / 

internet

- พัฒนาความรูดานการจัดการ

ฐานขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

- เพ่ิมการเขาถึงบริการที่มี

คุณภาพและเทาเทียมกัน

- ใช IT พัฒนาระบบ Fast Track 

ใหประชาชนเขาถึงบริการอยางมี

คุณภาพและปลอดภัย

- พัฒนาระบบแจงเตือนความ

ปลอดภัยในการใชยา

-สนับสนุนโปรแกรมการแพทย

ฉุกเฉินและการสงตอ

- พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนบริการสุขภาพของ

องคกร

-- วางแผนรับมือสถานการณ

ฉุกเฉินจากภัยพิบัติและซอมแผน

กูคืนระบบคอมพิวเตอร

- พัฒนาและเช่ือมโยงขอมูลดาน

สุขภาพกับภาคีเครือขาย ผานระบบ 

Data center

- สนับสนุนโครงการการจดัการตนนํ้า

- การจดัทําระบบ GIS ในชุมชน

- รวมมือกับภาคีเครือขายในการ

จัดการสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร IT

ยุทธศาสตร

องคกร



ยุทธศาสตรโรงพยาบาลนาน ป พ.ศ. 2561 - 2565



ยุทธศาสตร IT ป พ.ศ. 2561 - 2565



โครงการพฒันาระบบแจงเตือนผูปวยกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อด้ือยา

ปญหา

- รพ.นาน เร่ิมพบการระบาดของเช้ือด้ือยา

ชนิดควบคุมพิเศษ คือ กลุม Carbapenem

Resistance Enterbacteriaceae  (CRE) เพ่ิม

มากข้ึน จาก 2 เปน 11 คร้ังในป 2557 –

2560 อัตราตายที่สูงถึงรอยละ 70 

OBJ : เพื่อพัฒนาระบบEarly detection ผูปวยกลุมเสีย่งตอการติดเชื้อดื้อยาชนิดควบคุมพเิศษ ใหสามารถคัดกรองผูปวย

และทํามาตรการ Isolation Precautions ไดอยางครอบคลุม

การพัฒนาระบบ

วิเคราะหสถานการณการติดเชื้อรวมกับ

ทีมสหสาขาวิชาชพีจัดทําระบบ lab alert 

และระบบ Pop up แจงเตือนสถานะ

ผูปวยกลุมเสี่ยง , case contact และ 

CRE positive



การวิเคราะหผลสาํเร็จการบริหารจัดการผูปวย มาตรการ Isolation precaution
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รอยละ 

System  alert ชวยใหมีการ Early detection 

ผูปวยกลุมเสีย่งที่สงตัวกลับไดรับการดูแล 100%

ความตอเนื่องของแผน

ยุทธศาสตรแตละป



การประเมนิความเสีย่งป 2561- 2562

ปจจัยเส่ียง
คะแนน Risk

2561 2562

การยายความเสี่ยง

RIT08 ความเสี่ยงจากระบบสแกนแสดงขอมูลไมครบถวนหรือขอมูลไมถูกตอง - 4 x 5 = 20 

การลดความเสี่ยง   

RIT09 ความเสี่ยงจากระบบฐานขอมูลลม/เสียหาย 4 x 4 = 16 3 x 4 = 12

RIT10 ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานโครงการลมเหลว - 2 x 3 = 6

RIT07 ความเสี่ยงจากผูใชงานสารสนเทศขาดความระมัดระวังและการตระหนักถึงความสําคัญของ ความปลอดภัย ดานระบบขอมูล

สารสนเทศ
2 x 5 = 10 2 x 3 = 6

RIT02 ความเสี่ยงจากกระแสไฟฟาขัดของ ไฟฟาดับ แรงดันไฟฟาไมคงที่ 2 x 3 = 6 2 x 2 = 4

RIT11 ความเสี่ยงจากการไมมีเอกสารการวิเคราะหโปรแกรม - 2 x 2 = 4

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

RIT01 ความเสี่ยงจากปญหาการใชงานโปรแกรม 5 x 2 = 10 5 x 2 = 10

RIT04 ความเสี่ยงจากการ ถูกบุกรุก โดยผูไมประสงคดี 3 x 4 = 12 4 x 2 = 8

RIT06 ความเสี่ยงจากการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตลมเหลวหรือไมสามารถใชงานได 2 x 5 = 10 2 x 4 = 8

RIT03 ความเสี่ยงจากขาดความระมัดระวัง ประมาทหรืออุบตัิเหตุในการปฏิบัติหนาที่ 1 x 3 = 3 2 x 1 = 2

การยอมรับความเสี่ยง

RIT05 ความเสี่ยงจากการเกิด อุบัติการณรายแรงจนสงผลใหการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรลมเหลวหรือไมสามารถใชงานได 2 x 5 = 10 2 x 3 = 6



การประเมินความเสี่ยงแยกรายปงบประมาณ
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คอมพิวเตอรติด Virus แอรหอง Server อุดตัน อินเตอรเน็ตขัดของ ฐานขอมูล HIS อุปกรณเสียหาย

โปรแกรมขัดของ server orver load user error ระบบไฟฟาขัดของ ไฟไหม



แผนกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง ระดับ

ความ

เสี่ยง

กลยุทธ

ใน การ

แกไข 

ความ

เสียง

แผนการจัดการ ผูรับผิด 

ชอบ

ชวงเวลา

การ 

ดําเนินการ 

Plan

ผลการประเมินเมื่อ 

ดําเนินการแลว

ระดับ

ความ

เสี่ยง

คงเหลือ

RIT05ความเสี่ยง

จากการเกิดไฟไหม

20 ลดและ

ควบคุม

-ติดตั้งและตรวจสอบระบบตัด

กระแสไฟ

--ตรวจสอบอุปกรณท่ีเสี่ยงตอ

การเปนตนเพลิง เชน อุปกรณ 

UPS ท่ีใชงานมากกวา 3 ป

--จัดซ้ืออุปกรณท่ีไดมาตรฐาน

--เรียกคืนอุปกรณรุนท่ีมีความ

เสี่ยงและจัดซ้ืออุปกรณทดแทน

--เปลี่ยนอุปกรณและปลั๊กไฟท่ี

ไดมาตรฐาน

IT 

Team / 

Vendor

ชางไฟ

พ.ย.62-

ม.ค.63

-ระบบตัด

กระแสไฟสามารถ

ทํางานไดปกติ

-เรียกคืน UPS ท่ีมี

อายุการใชงานเกิน 

3 ป

-เปลี่ยนอุปกรณท่ี

ไดมาตรฐาน

5



การติดตามความเสี่ยง server over load

วิเคราะหปญหา

 server authen ใช UPC 90% ทํา

ให server HIS ชา

ปองกัน/แกไข

 ดําเนินจัดซ้ือและติดตั้ง Ram เพ่ิม(เมษายน 2561)

 ปรบัแผนเงนิบํารงุ เพ่ือจัดทําระบบ data center ใหม

Outcome

 Server และ Internet ทํางานไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา

0
0.5

1
1.5

2
2.5

ป 59 ป 60 ป 61 ป 62

server over load



การติดตามความเส่ียงจากระบบฐานขอมูลลม/เสียหาย

วิเคราะหปญหา

 Server database ชา เน่ืองจากประมาณขอมูลฐาน

ขอมูลเยอะข้ึน ทําให key buffer ไมเพียงพอ

 มีการวางแผนเพ่ือเปลีย่น Data center 

(อยูระหวางการสงมอบ)

หัวขอ
เวลา

15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30

ระบบลม               

ประกาศแผน BCP               

ลง Server Database               

นําระบบสํารองมาใช               

เวชระเบียน offline               

ประสานงานหนวยงาน

(สื่อสาร รายงานความกาวหนาทาง

ไลน)               

ระบบทํางาน

ไดปกติเวลา 

21.30



ระเบียบปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

PDCA>>>



ระเบียบปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

จนท. รับรู 100 %



ระเบียบปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธแนะนําวิธีดวยวิดีโอ 

IT ROUND



ระเบียบปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.มีการสงขอมูลทางไลน เรามีการปรับหนา

โปรแกรมใหมีการสอบถามผูปวยกอนสงภาพ

2.มีการสรางแบบฟอรมหนังสือแสดงความยินยอมให

เปดเผยขอมูลทางไลน เพื่อใหผูปวยเซ็นกอนสงทุกคร้ัง

สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย



Service Level Agreement: สรางความมั่นใจ



Service Level Agreement: 

กระบวนงาน

จํานวน

รวม 

MAX MIN 
เวลาเฉลี่ย

(นาที) 

 

ผานตามมาตรฐาน 

SLA 

 

(นาที) (นาที) จํานวน รอยละ 

SLA1 ตอบปญหาทางโทรศัพท (10 นาที) 56 67 1 8 84 16.07

SLA2 เปลีย่นหรือทดแทนเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (งานบริการ

ดานหนา) (20 นาที) 9 55 5 20 56 44.44

SLA3 เปลีย่นหมึกพิมพ (10 นาที) 1010 41 1 12 72 27.82

SLA4 แกไขปญหาการใชงานระบบโปรแกรม HIS (งานบริการผูปวย) (10 นาที) 52 62 1 16 69 30.77

SLA5 การกูคืนระบบเครือขายคอมพิวเตอร (1 วัน) 0  -  -  -  -  -

SLA6 การประมวลผลขอมูลสารสนเทศ (2 วัน) 485 530 3 73 100 0.00



วิเคราะหผลการปฏิบัติงานเช่ือมโยงระบบ Competency Development

Hardwere

พนักงาน A พนักงาน B พนักงาน C พนักงาน D

จํานวนงาน

(ช้ิน)

AVERAGE

(นาที)

จํานวน

งาน(ช้ิน)

AVERAGE

(นาที)

จํานวน

งาน(ช้ิน)

AVERAGE

(นาที)

จํานวน

งาน(ช้ิน)

AVERAGE

(นาที)

เปลี่ยนหมึกพิมพ 166 12 110 10 57 11 34 16 

แกปญหาจากกระบวนการทํางาน

ดวยระบบคอมพิวเตอร 71 53 73 60 19 35 106 52 

แกไข Applicationเกี่ยวกับ

ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ 

โปรแกรม HIS โรงพยาบาล 23 19 58 73 45 23 54 33 

สงคืนเครื่องซอมและติดตั้ง 29 25 11 23 

ซอม/เปลี่ยนจอภาพคอมพิวเตอร 3 19 15 25 13 42 6 19 

คืนขอมลู แนะนํา

ใหพัฒนาบริการ

เพ่ิมแผนพัฒนา

สมรรถนะ เปดอบรม

ใหสุรชัย สุเทปนท่ีถนัด

งานซอมเปนวิทยากร

หรือสงกลุมท่ียังตอง

พัฒนางานซอมไป
เรียนเพ่ิมเติม

IT Activity:



การพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเวชระเบียน

โรงพยาบาลนาน



การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

การคืนขอมูลAuditแบบ

รายบุคคล  รายกลุม และ

ราย PCT พรอม

ขอเสนอแนะการพัฒนา

คุณภาพการบันทึกเวช

ระเบียนอยางตอเนื่อง

เปาหมายชัด

วัดผลได



ITสนับสนนุ

พัฒนาระบบลงทะเบียนนิว่/ระบบ FU (Loss FU) 

เพ่ือใหCMตามผูปวยมารับบริการตามนัดโดยเฉพาะ

Pt. high risk

พัฒนาระบบ ALERT เชื่อมโยงการบูรณาการแบบ

องครวม (Lab, Drugs, Sepsis, IC ปองกันการ

แพรกระจายเชื้อ CRE, MDR) 

ระบบรายงานผูปวยโรคนิ่ว

การวิเคราะหขอมูลโรงพยาบาลเพ่ือสรางโอกาสพัฒนา

การแกไขป 2561 
พัฒนาระบบทีมสหวิชาชีพในการดูแลผูปวย  

ระบบ  Case  Manager โรคนิ่ว

เภสัชประเมินการใชยา RDU ในผูปวยโรคนิ่ว

Prevention CKD ,MDR

เปดบริการคลินิกชลอไตเส่ือมโดยอายุรแพทย

ระบบ Screening และเฝาระวังรวมกันระหวาง 

PCT med/ surg /uro

การวิเคราะหปญหาจากขอมูล

โรคน่ิว พบโรครวม CRF, Sepsis, CRE 

ระบาด

Outcomes

เกิดระบบลงทะเบียน/รายงาน/ติดตามFUผูปวยนิ่ว 

โดยCM

เกิดระบบ ALERT เชื่อมโยงการบูรณาการแบบองค

รวม (Lab, Drugs, Sepsis, IC ปองกนัการแพรกระจาย

เชื้อ CRE, MDR) 

สามารถคัดกรองผูปวยกลุมเส่ียง /จัดการระบบ IC 

จนสามารควบคุมการระบาดได

Data Driven quality improvement



digital transformation

CRE ระบบคิวออนไลนPM2.5 COPD น่ิว

ลดจํานวนผูปวยอาการ

กําเริบของผูปวยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง รอยละ 10

ลดคาใชจายในผูปวยนิ่ว

ระบบทางเดินปสสาวะ  

รอยละ 30

-ผูปวยสามารถติดตาม

สถานการณระบบคิวได 100%

-ลดความแออัด ลดระยะเวลา

รอคอยลง 30%

ลดการติดเชื้อดื้อยา

ลงจากเดิม 2% 

ผูปวย COPD ไดรับการ

ตรวจ Spirometry เพิ่มข้ึน 

รอยละ 5

OKRsOKRs OKRs OKRsOKRs

Change 

management



-Update แนวทางการรักษา

-Set criteria ในการผาตัด

-monitor ผล lab กอน/หลังผาตัด

-การผาตัดแบบสองกลอง

-ให Rx ปองกัน hypo k

-one day surgery

-ระบบติดตามผูปวย loss Fu

-คัดกรอง เก็บ uc กอนทําหัตถการ/สลายนิ่ว หากวามี infection bacteria 

>>treat กอน

-ปรับปรุงระบบ sterile ในการทํา PCN,หัตถการ

-มีการพัฒนาระบบโดยการเพิ่ม competency ของพยาบาลโดยเฉพาะการ

ประเมิน sepsis

แนวทางลดการเกิด

ภาวะแทรกซอนใน

ผูปวยโรคน่ิวระบบ

ทางเดินปสสาวะ

ระบบขอมูล

ประสิทธิภาพการรักษา

การปองกัน

คลังขอมูล

วิเคราะหขอมูล

-ออกแบบการจัดเก็บขอมูล

-รวบรวมขอมูล

-ระบบรายงานขอมูลในทะเบียนนิ่ว

-ใช Qlikview เปนเคร่ืองมือในการจัดทําขอมูล

-วเิคราะหขอมูลและจัดทํา predictive model

-คืนขอมูลแก PCT

-ประชาสัมพนัธเชงิรุก จัด event  ปองกันโรคนิ่วและไตวาย

-screening และเฝาระวังรวมกันระหวาง Pct med และ Surg

-เปดคลินิกชะลอไตเส่ือม

-เภสัชประเมิน RDU ในผูปวยโรคนิ่ว

-ใช laser ในการรักษา นิ่วในไต (Ursl)

-guideline ในการดูแลรักษา ผูปวยท่ีมีภาวะ sepsis

-ผูปวยท่ีนัดผาตัดมีการประสานงานกับ รพช. เพื่อเก็บ  UA UC  และใหยา

รักษา ATB รักษาหากพบเปนกลุมเส่ียง หรือมีการติดเชื้อทางเดินปสสาวะ

Early Rx

Early detection



Objective1:ลดคาใชจายในผูปวยนิ่วระบบทางเดินปสสาวะ

Progress 48%

KR1: ลดคาใชจายในผูปวยนิ่วระบบทางเดินปสสาวะ  รอยละ 30

Progress 66%

KR2: ลดการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคนิ่วระบบทางเดินปสสาวะ  รอยละ 30 

Progress 48%

KR3: วันนอนลดลง รอยละ 30                                                                                                                           

Progress 30%

OKRs 

Team doctor:ลดการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคนิ่วระบบทางเดินปสสาวะ  รอยละ 30

KR1:Set criteria ในการผาตัด ภายในเดือน กันยายน 2562

KR2:monitor ผล lab กอน/หลังผาตัด ภายในเดือน กันยายน 2562

KR3:ใชการผาตัดแบบสองกลอง ภายในเดือน กันยายน 2562

KR4:ให Rx ปองกัน hypo k ภายในเดือน กันยายน 2562

Team Nurse:ลดการเกิดภาวะแทรกซอนในผูปวยโรคนิ่วระบบทางเดินปสสาวะ  รอยละ 30 

KR1:ประชาสัมพันธเชิงรุก จัด event  ปองกันโรคนิ่วและไตวาย ภายในเดือน กันยายน 2562

KR2:คัดกรอง เก็บ uc กอนทําหัตถการ/สลายนิ่ว ภายในเดือน กันยายน 2562

KR4:ประเมินผูปวยกลุมเสี่ยงรวมกับโรงพยาบาลชุมชนกอนการผาตัด ภายในเดือน กันยายน 2562

Team Nurse:วันนอนลดลง รอยละ 30

KR1:guideline ในการดูแลรักษา ผูปวยท่ีมีภาวะ sepsis ภายในเดือน กันยายน 2562



1. Problem 
Recognition

2. Feasibility Study

3. Analysis

4. Design5. 
Construction

6. Conversion

7. Maintenance

วงจรการพัฒนาระบบ 

(System Development Life Cycle :SDLC)

1. ตองมีการจัดการเพื่อแยกผูปวยเพื่อการจาย

ยาใหรวดเร็วที่สุดลดการแออัดในโรงพยาบาล 

ผูปวยสามารถทราบสถานการณรับยาของตนเอง

วาอยูจุดไหนของกระบวนการ

2. คน  สงเรียนเพิ่ม Delphi XE 10.2 และ Yii2

ของ บรรจุเขาแผนงบประมาณ

    ผูรับบริการ ใชงานงาย

3. ระบบงานเดิม 

    ระบบงานใหม

4. - DFD,Datadict,ER-Diagram

    - ออกแบบขั้นตอนการทํางาน

    - ออกแบบทางกายภาพของโปรแกรม

5. – Coding / Testing / Implement

7. – แก Bug / ปรับเปลี่ยน รอคอย เวลา -> คิว

6. – จัดทําคูมือ โปสเตอร เผยแพร 

ประชาสัมพันธ

Software Development Quality Control



Capacity Management

Software Hardware /

Network
บุคลากร



การวิเคราะห GAP ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

SOFT WARE 

GAP ANALYSIS

สิ่งที่คาดหวัง

สวนขาด

การดําเนินการ

• ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

  บริหารจดัการคิว

• ระบบสแกนท่ีมีประสิทธิภาพ

• ระบบscan OPD cardยานอก และ IPD

• ระบบคิว

• จัดหาระบบสแกน OPD card และ IPD

• จัดทําระบบคิวหองยานอก



การวิเคราะห GAP ดานระบบเครือขาย Data Center

สิ่งที่คาดหวัง

สวนขาด

การดําเนินการ

HARD WARE 

GAP ANALYSIS

• ระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพใชงานไดตลอดเวลา

• ระบบ Data Center ท่ีปลอดภัย รองรับระบบงานในอนาคต

• ระบบจัดเก็บขอมูลท่ีมีความปลอดภัย ไมมีขอมูลสญูหาย

• ระบบ Data Center มีความเสีย่งสูงจากระบบงานท่ีเพิ่มมากขึ้น

• ระบบมีแนวโนมวาจะไมเพียงพอ ไมรองรับอนาคต

• ยังขาดความม่ันคงปลอดภัย ขาดระบบสํารองแบบ OUT site

• จดัทําระบบเครือขาย fiber optic สวนขยายและระบบ 

VM ware (DR site) และระบบสํารองขอมูลระยะไกล (OUT site )

• ปรับปรุงระบบ DATA Center& DR Site



Capacity ดาน บุคลากร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

พรก.
7

54%

ขาราชการ

1
7%

พกส.
4

31%

ลูกจาง ป.
1

8%

จํานวนอัตรากําลังเพียงพอตามภาระงาน

พรก.

ขาราชการ

พกส.

ลูกจาง ป.



การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาที่มีความ

ยืดหยุน มีความตอเนื่องสามารถ

ตอบสนองตอความทาทายในปจจุบัน

และในอนาคตได

Change Management



  แนวคิดจากประสบการณการพัฒนาระบบแบบย่ังยืน

- ความรวมแรงรวมใจ การสนับสนุนจากทุกสวนขององคกร

- มีความตอเนื่อง จนกลายเปนวัฒนธรรม

- มีปรับตัวพรอมรับการเปลีย่นแปลง 

- แนวคิดเรื่องนวัตกรรม การสงเสริมใหคิดคนระบบใหมๆอยูเสมอ

- สงเสริมการเรยีนรูของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพ ตอบสนองความ   

  ตองการสูงสดุและสอดคลองกับเปาหมายขององคกร

-HAIT สามารถทําใหเกิดความสอดคลองของแผนกลยุทธ รพ ในการพัฒนา ทาใหทราบความเสี่ยงและการ

  จัดการทีเ่หมาะสม

-ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพตอบสนองความตองการผูรับบรกิาร

-มีสวนรวมของ จนท.ในการใหความรวมมือ ทําใหเกดิความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

-มีการควบคุมคุณภาพเวชระเบียนทีด่ ีสะทอนใหเห็นคุณภาพของการใหบริการผูปวยทีด่ีขึ้นและนําขอมูลมา

  จัดสรรทรัพยากรใหแกหนวยบริการอยางเหมาะสม

-สนับสนุนการตดัสินใจเชิงกลยุทธและบริหาร สามารถตดิตามประเมินคุณภาพพัฒนาการรกัษาพยาบาล ผล

  การดําเนินการตัวชีวั้ดสําคัญ เพื่อใหผลผลิตที่มีคุณคา เกดิการเปลี่ยนแปลงที่สรางสรรค และยั่งยืน



Do It BY HEART

Application: Dr.บุญยงค



สวัสดี
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