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คํานํา
ตามประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจและเข็มมุ่งการดําเนินงานของโรงพยาบาลน่านในระยะ 5 ปี
(ปีพ.ศ.2561 – 2565) จึงได้จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน ในระยะ 5 ปี
ประจําปี พ.ศ.2561-2565 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเข็มมุ่งการดําเนินงานขององค์กร
โรงพยาบาลน่าน ได้จัดทําแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยมีเนื้อหาหลักการ
และ เหตุผลวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาวิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนางบประมาณใน
การดําเนินการพัฒนาและการติดตามประเมินผลซึ่งต้องจัดทําให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์(ปีพ.ศ. 25612565) และได้ทําการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ของโรงพยาบาลน่ านจะได้นํ าไปใช้ ประโยชน์ใ นการพั ฒนาองค์ กรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความก้าวหน้าตลอดจน มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของประชาชนสามารถสร้างผลงานที่ดีมี
มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โรงพยาบาลน่าน
1กรกฎาคม2563

๒

สารบัญ
หน้า
บทที่1 บทนํา
ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลน่าน
- ข้อมูลทั่วไป
- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /แผนที่ยุทธศาสตร์
- ประเด็นยุทธศาสตร์ / เข็มมุ่ง
ข้อมูลทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน
- แผนผังบริหาร / อัตรากําลัง
- การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส่วนที่ 1 บททั่วไป วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมายหลัก
- ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม ข้อมทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2การวิเคราห์SWOT
- การวิเคราะห์องค์กร
- การจัดลําดับความสคัญและการกําหนดกลยุทธ์จาก TOWS Matrix
- ผลการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงพยาบาลน่าน
- ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน
- แผนยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่านปี 2561-2565(ฉบับย่อ)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
- แผนกลยุทธ์
- นโยบายดํานเนินงานปี 2564
- ตัวชี้วดั ที่สําคัญ
- โครงการตามยุทธศาสตร์ปี2564
- แผนปฏิบัติงานปี 2564
- สรุปผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ภาคผนวก

3
5
6
7
7
7
8
14
17
29
31
33
36
39
40
41
45
61
54
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Master Plan)
โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
พ.ศ.2561-2565
------------------------------------

บทที่ 1 บทนํา
ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลน่าน
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
ประวัติโรงพยาบาลน่าน
โรงพยาบาลน่านเริ่มก่อสร้างพ.ศ.2497 บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ของณฑล
ทหารบกที่7
(ในขณะนั้น)ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งให้กรมการแพทย์ดําเนินการจัดตั้ง
โรงพยาบาลประจําจังหวัดน่านขนาด25 เตียงขึ้นด้วยงบประมาณก่อสร้าง 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้ ว น)โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ เ งิ น การกุ ศ ลเพื่ อ การศึ ก ษาและสาธารณสุ ข (ก.ศ.ส.)ในจํ า นวน
ดังกล่าวให้และทําการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษจึงแล้วเสร็จทําพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2499 ประกอบด้วยอาคารทําการ 3 หลังบ้านพัก 4 หลังผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินการก่อตั้งโรงพยาบาล
ประจําจังหวัดน่านประกอบด้วยพ.ต.นายแพทย์หลวงนิตย์เวชชวิศิษฐอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งได้มอบหมายให้
นายแพทย์หลวงสนั่นวรเวชรองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมจัดหาสถานที่ก่อสร้างกับนายแพทย์ศุภชัยมโนหรทัต
อนามัยจังหวัดน่านในขณะนั้นในการดําเนินกิจการของโรงพยาบาลได้มีผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
จนถึงปัจจุบันนี้จํานวน 8 ท่านดังนี้
1. นายแพทย์พัฒนาตระกูลดิษฐ์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ. 2499-2500
2. นายแพทย์กิจชัยยิ่งเสรี
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ. 2500-2507
3. นายแพทย์บุญยงค์วงศ์รักมิตร
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ.2507-2537
4. นายแพทย์คณิตตันติศิริวิทย์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ.2537-2551
5. นายแพทย์นิวัตชัยสุจริตจันทร์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ.2551 - 2555

๔
6. นายแพทย์พิษณุขันติพงษ์
ปฏิบัติงานระหว่างปีพ.ศ. 2555 - 2557
7. แพทย์หญิงณัฐภรประกอบ
ปฏิบัติงานระหว่าง 2557 - 2559
8. นายแพทย์ภราดรมงคลจาตุรงค์
ปฏิบัติงานระหว่าง 2559 - 2562
9. แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช
ปฏิบัติงานในปี 2562 - ปัจจุบัน
นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลน่านเป็นต้นมาได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากจังหวัดน่านอยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อการร้ายของผกค. ทําให้พลเรือนตํารวจทหารได้รับ
บาดเจ็บจากการสู้รบเป็นจํานวนมากในแต่ละปีอีกทั้งการคมนาคมยังไม่สะดวกทั้งภายในจังหวัดและติดต่อกับ
ต่างจังหวัดทําให้โรงพยาบาลน่านต้องพัฒนาตนเองอย่างมากในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถรับกับภาระกิจทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้จนกระทั่งการสู้รบได้สิ้นสุดลงในปี 2526 (การสู้
รบอยู่ในระหว่างปี 2511ถึง2526 )ซึ่งเป็นยุคที่นายแพทย์บุญยงค์วงศ์รักมิตรเป็นอํานวยการนับว่าเป็น
ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงเพราะมีการพัฒนาโรงพยาบาลน่านจากการเป็นโรงพยาบาลขนาด 56
เตียงจนขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 420 เตียงมีศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น
สถานที่สร้างสรรค์นักบริหารและนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความสามารถมีคุณธรรมจํานวน
มากให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยในปัจจุบันรวมทั้งเป็นแบบอย่างของระบบสาธารณสุข
หลายอย่างเช่นการให้บริการแบบผสมผสานซึ่งรวมถึงการจัดตั้งกลุ่มงานเวชกรรมสังคมงานสาธารณสุขมูลฐาน
เขตเมืองานโครงการบัตรสุขภาพระบบโรงพยาบาลพี่เลี้ยงและระบบส่งต่อ (Referral System) ซึ่งมีส่วนเป็น
จุดกําเนิดของโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค (พบส.) ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีก 3 หลังหลังแรกคืออาคารตึก 40 ปีเป็นอาคาร
รักษาพยาบาล 4 ชั้นใต้ถุนสูงสําหรับผู้ป่วยสูติ - นรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรมทําพิธีเปิดตึกเมื่อ 21
กุมภาพันธ์ 2541 อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคาร 2 ชั้นเป็นอาคารศูนย์จ่ายกลาง, ซักฟอก, โรงครัว, โรงอาหารได้
ทําพิธีเปิดตึกเมื่อ 30 กันยายน 2541 อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคาร 4 ชั้นใต้ถุนสูงสําหรับผู้ป่วยออร์โธปิ-ดิกส์และ
ศัลยกรรมได้ทําพิธีเปิดตึกเมื่อกุมภาพันธ์ 2543 ในเดือนสิงหาคม 2547 โรงพยาบาลน่านได้เปิดตึก 120 เตียง
ใ ห ม่ ตึ ก วั น น่ า น สั น ติ สุ ข ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ ห้ ร อ ง รั บ ผู้ ป่ วยได้ มากขึ้ นและทํ าให้ โรงพยาบาลน่ านปรั บ
เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลขนาด 491 เตียงและเมื่อพ.ศ.2558 ได้มีการปรับเตียงเพิ่มจาก 491 เตียงเป็น 502
เตียง
สําหรับการให้บริการในปี 2540 โรงพยาบาลน่านได้มีแพทย์หูคอจมูกประจําคนแรกโดยเริ่ม
ให้บริการรักษาเดือนกรกฎาคม 2540 ในปี 2543 ได้มีแพทย์เพิ่มอีก 1 คนและในปี 2542 ได้มีจักษุแพทย์
ประจําคนแรกเริ่มให้บริการรักษาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 จนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่มีจักษุแพทย์
โรงพยาบาลน่านได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลําปางและพยาบาลเคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์
ลําปางและโรงพยาบาลเอกชนมาช่วยทําการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาทุกปีปีละ 2-3 ครั้งครั้งละ 5 - 7 วัน
โรงพยาบาลน่านมีจิตแพทย์มาให้บริการจิตเวชแก่ประชาชนในปี 2546 นี้หลังจากขาดช่วงไปหลายปีจากการที่
จิตแพทย์คนแรกโยกย้ายไปโดยช่วงนี้ขาดแคลนจิตแพทย์ได้มีจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุงนายแพทย์
ปริทรรศน์ศิลปกิจมาช่วยให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่รพ.น่านทุก3เดือนสําหรับการบริการในระบบเครือข่าย
สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลตามโครงการสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลน่านเป็นสถานบริการด้านสุขภาพแม่

๕
ข่าย(CUP ร.พ.น่าน)ประมาณปี 2544 ประกอบด้วยรพ. น่าน,สถานีอนามัยและสสช. 31 แห่งโดยจัดตั้งหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCU) 11 PCUดําเนินการโดยมีศูนย์ประสานงาน,คณะทํางานโครงการสุขภาพถ้วนหน้าและ
ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานทุกฝ่ายและทุกงานของ CUP รพ.น่านดําเนินงานตามแผนอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ ขององค์กร
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ ขององค์กร
ทุกคนทํางานด้วยหัวใจ (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
แผนที่ยุทธศาสตร์

๖
ประเด็นยุทธศาสตร์

เข็มมุ่ง
- ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในทุกกลุ่มวัย
- เพิ่มบริการที่เป็นมาตรฐานตามแผน Service plan และ Excellence center
- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มสี มรรถนะ ให้เกิดขวัญและกําลังใจ
- เพิ่มรายได้/บริหารแผนรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจากรุ่นสู่รนุ่
จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 - 2565 ของโรงพยาบาลน่านในปีที่ผ่านมา ในปี
พ.ศ.2564 ได้มีการการเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมและองค์กรอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมสิ่งแวดล้อม นโยบายของผู้บริหาร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้
ส่งผลให้องค์กรมุ่งค้นหาและสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของ
องค์กร และพบว่าองค์กรที่ประสบความสําเร็จนั้น จะมีการวิเคราะห์องค์กร โดยการหาจุดอ่อนจุดแข็ง โอกาส
และสิ่งคุกคามที่มีต่อองค์กร โรงพยาบาลน่านได้ทบทวนบริบทเพื่อนํามาในการปรับแผนเพื่อทบทวนการ
ดําเนินการที่ผ่านมาและปรับกลยุทธ์ที่ชัดขึ้นให้บรรลุเป้าหมายของแผน 5 ปี ของโรงพยาบาลน่าน จึงมีการ
ปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นด้ า นนโยบายดํ า เนิ น งาน เข็ ม มุ่ ง เพื่ อ การดํ า เนิ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น

๗
นโยบายที่กําหนดขึ้นในปี 2564 กําหนดขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับประเทศ ระดับเขต ระดับ
จังหวัด ภาวะเศษฐกิจ การเมือง และสังคม โรงพยาบาลน่านจึงปรับนโยบายดําเนินงานในปี 2564 ดังนี้

โดยมีเข็มมุ่งของปี 2564

๘

ข้อมูลทั่วไปศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน
แผนผังบริหาร / อัตรากําลัง

อัตรากําลัง
1. ข้าราชการ
- พยาบาลวิชาชีพ
- นวก.คอมพิวเตอร์
2. ลูกจ้างประจํา
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

6
1
5
1
3
3

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารภายใน
ส่วนที่ 1บททัว่ ไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การดําเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
บรรลุพันธกิจตามที่กําหนดไว้

๙
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลน่านให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ
ถูกต้อง
ปลอดภัย
ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ

นิยาม
หมายถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสามารถนําไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้
หมายถึง ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัยและกําหนดมาตรฐาน
การเข้าถึงข้อมูล
หมายถึงระบบสารสนเทศมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการในทุกด้าน
หมายถึง ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

พันธกิจ
วางแผน ออกแบบ และเชื่อมโยงข้อมูล เพือ่ ให้ได้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย การบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมายหลัก
1. ด้านสนับสนุนการดูแลผู้รบั บริการของโรงพยาบาล ให้มีการจัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลบุคลากร, ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น สถิติโรคสัดส่วนของบุคลากร
/ งาน ฯลฯ
3. ด้านบริหาร มีข้อมูลครบถ้วนในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพยาบาลทั้งการเงิน, พัสดุ,
คลังยา ฯลฯ
4. ด้านการศึกษาวิจัย โดยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 เป็นหน่วยงานหนึ่งกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ โรงพยาบาลน่าน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายสารสนเทศเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ในขณะเริ่มก่อตั้ง ภารกิจหลักคือการพัฒนาซอฟท์แวร์และกํากับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
โรงพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทํางานได้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล
ในปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ได้มีการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศทีเ่ หมาะสมและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศวางแผนพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศในโรงพยาบาลให้
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน และการกระจายข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้
งานภายในโรงพยาบาล รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดูแลบํารุงรักษาระบบ การซ่อมบํารุง
ระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมทั้งการฝึกสอนเจ้าหน้าที่โดยดําเนินการดังนี้

๑๐
• สํารวจความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล
• วางแผนการตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในโรงพยาบาล ทุกหน่วยงาน
มีระบบสารสนเทศของตนเองทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และฐานข้อมูล อิเลคทรอนิกส์ เพื่อการ
บริหารที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเวลาเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน
• สนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้รับบริการ โดยนําคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายมาใช้ในการ
บริการตรวจ รักษา และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และความสะดวก
รวดเร็วในการเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล
• จัดทําระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมดเชื่อมโยงไปทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีโปรแกรม
ประมวลผลรายงานเพื่อส่งหน่วยงานต้นสังกัดและการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพกระจายทุก
ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และตอบสนองข้อมูลข่าวสาร ตามที่
ฝ่าย/งานต่างๆ ร้องขอที่นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลปกติ
• สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ทั้งด้าน Hardware Infrastructure และ Software
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงสร้างระบบเครือข่าย
- ระบบเครือข่ายมีการวางระบบ Fiber optics ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไป 2 ทาง เพื่อเป็นเส้นทาง
สํารองในกรณีสาย fiber เกิดความเสียหาย
- มีการเชื่อมโยง internet การป้องกันการบุกรุกเครือข่ายมีการจัดทําระบบFire wall
- มีการบํารุงรักษาระบบโดยมีการเฝ้าระวังอยู่เสมอเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นแบบServer Virtualization เป็นเทคโนโลยีการจําลองเซิร์ฟเวอร์
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 ตัวใดตัวหนึ่งเสียหายหรือแฮงค์VM ตัวอื่นสามารถทํางานได้อย่างปกติ
ศูนย์สํารองข้อมูลDisaster Recovery Site (DR Site) และ ระบบสํารองข้อมูล Backup
มีการการจัดทําศูนย์สํารองแบบHot Site คือ ระบบสํารองที่จะสามารถทํางานได้ทันที ที่ระบบหลักมี
ปัญหา มีลักษณะเช่นเดียวกับ Mirror Site ซึ่งหมายถึงว่าเรามีระบบสํารองที่ทํางานเหมือนระบบจริง ติดตั้งอยู่
อีกสถานที่หนึง่ มีการเชื่อมเครือข่ายถึงกันและปรับปรุงข้อมูลแบบเรียลไทม์

๑๑
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลน่ า นเป็ น โรงพยาบาลทั่ ว ไประดั บ ทุ ติ ย ภู มิ แ ห่ ง เดี ย วในจั ง หวั ด น่ า นให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ย
ครอบคลุมทุกสาขา ดังนี้
1. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉิน โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และสหสาขาวิชาชีพ
ได้แก่ โรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ – นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จิตเวช จักษุวิทยา
โสต ศอ นาสิก รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทันตกรรมทั่วไป
และทันตกรรมเฉพาะทาง
2. ให้บริการด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ได้แก่ การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ําดีโดยวิธีผ่านกล้องวีดีทัศน์ ผ่าตัดนิ่ว
ในไต (PCNL) การสลายนิ่ว (ESWL) ผ่าตัดรักษาโรคในข้อ (Arthroscopy) เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (Spiral CT
Scan) เอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram) ตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาท (EMG)
3. ให้บริการแบบผสมผสานอย่างเป็นองค์รวม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
4. ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และนักศึกษา
ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โ ดยโรงพยาบาลน่ า นเป็ น สถาบั น สมทบคณะแพทย์ ศ าสตร์
นักศึกษาแพทย์ในสถาบันอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาคณะต่างๆ
อาทิ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นต้น
5. เป็นโรงพยาบาลให้บริการในระดับทุติยภูมิ และพัฒนาศักยภาพบางสาขาถึงระดับตติยภูมิ ที่รับ
การส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่ายภายในจังหวัดน่าน จํานวน 14 รพ.ชุมชน ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง และ
สปป.ลาว
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบ ประชาชนมีฐานะยากจน ทําให้ รพ.
น่าน ต้องพัฒนาศักยภาพ ตนเอง ให้สามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้เอง เช่น การผ่าตัดผู้ป่วย Head Injury
ผู้ป่วย newborn ที่มีน้ําหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม ผู้ป่วยจิตเวช Multiple trauma ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
มะเร็งปอด เป็นต้น
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเนื่องจากโรงพยาบาลน่านเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพียงแห่ง
เดียวในจังหวัดน่าน และมีข้อจํากัดในการเดินทาง จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศให้มีความ
ทันสมัยสามารถส่งเสริมให้การพัฒนางานทั้งด้านการบริหารและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความพร้อมต่อการให้บริการเฉพาะทางตติยภูมิ
โรงพยาบาลน่านจึงมีการพัฒนา ระบบ Hardware , Software และระบบเครือข่าย ที่
จําเป็นสําหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน

๑๒
นี้ด้วย เช่น อุปกรณ์ที่จําเป็นในการสื่อสาร ประกอบด้วย เครื่องกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสาร
ระบบ Internet Intranet และ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เป็นต้น
ประเด็นคุณภาพทีส่ ําคัญด้านการนําสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมในการนําสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งาน พัฒนาองค์กรและเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด
- มีการประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติทางด้านสาธารณสุขต่างๆ และนําเสนอแก่ฝ่าย/งานที่
เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลผู้ป่วยและทีม PCT เป็นประจําและตามการร้องขอรวมทั้งกรณีมีการร้องขอใน
ภาวะเร่งด่วน เช่น โรคระบาด ช่วงเทศกาล เพื่อร่วมวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน
- ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล รายงานต่อระดับผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพหรือแนวทางการบริหาร
มีการนําสารสนเทศพัฒนาคุณภาพการดูแลทางคลินิก รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ ในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/วิจัย/การพัฒนาระบบบริการตาม Service Plan การพัฒนา
คุณภาพ
- มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการบันทึกในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจํา เช่น การ
ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มประวัติบุคคล สิทธิการรักษา การให้รหัสโรค ค่าใช้จ่ายให้มีความถูกต้องลด
ความสูญเสีย
มีบันทึกการแพ้ยาในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยโดยเภสัชกรว่าแพ้ยา ทั้งในฐานข้อมูล
คอมพิ ว เตอร์ ร ะบบเครื อ ข่ า ยและในบั ต รประจํ า ตั ว ผู้ ป่ ว ยแพ้ ย า เป็ น ตั ว อั ก ษรสี แ ดงเห็ น ได้ ชั ด ทางหน้ า
จอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ผู้ป่วยรายนี้มารับบริการที่โรงพยาบาล ชนิดของยาที่ผู้ป่วยแพ้จะแสดงผลทางหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายให้แพทย์ผู้รักษา/เภสัชกร/พยาบาล ทราบทุกครั้ง
- มีระบบการตรวจสอบ Drug interaction ที่โปรแกรมห้องตรวจแพทย์ และห้องยาสามารถทราบได้
ทันทีที่แพทย์สั่งยาให้ผู้ป่วย หากพบยาที่มี Interaction ต่อกันและมีการปรับปรุงรายการยาที่เป็น Drug
interaction กันอยู่เสมอโดยร่วมกับกลุ่มงานเภสัชและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการใช้ยารวมทั้งมี
การติดตาม ตรวจสอบ และรายงานความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง
- มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการจัดซื้อโดยมีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอกับความต้องการของโดยมีการสํารวจความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณาจัดหา
จัดทําแผนงบประมาณประจําปี และปรับแผนให้มีความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับกับสถานการณ์จริง
- ออกแบบและจัดทําระบบการเยี่ยมบ้าน Home Health Care ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสื่อสาร
สองทางได้ทั่วทั้งจังหวัด โดยการพัฒนาระบบร่วมกันทุกระดับจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
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- มีระบบการตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้อย่าง
ครบถ้วนโดยการพัฒนาระบบรายงานการตรวจสอบจนสามารถลดความสูญเสียรายได้จากเฉลี่ยวันละหนึ่งหมื่น
บาทจนเหลือ เพีย งหลั กร้ อ ยบาทต่ อวัน การต่ อ ยอดความคิ ดดัง กล่ า วยั ง ได้ มี ก ารจั ด ทํ าระบบการรายงาน
ค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อส่งต่อให้กับงานบัญชีให้สามารถกระทบยอดแบบรายวันร่วมด้วย
- มีการนําสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพโปรแกรมการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อเพื่อรายงาน
รง.506 ได้อย่างทันต่อสถานการณ์จากเดิมมีความครอบคลุมของการรายงานอยู่ที่ร้อยละ 80 และไม่ทันต่อ
สถานการณ์การระบาด ทําให้การควบคุมโรคและการสอบสวนโรคเป็นไปได้ยาก ระบบการรายงานต้องรอ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การพัฒนาระบบดังกล่าวทําให้ระบบการรายงาน
โรคระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทันต่อสถานการณ์มากกว่าร้อยละ 90 และยังสามารถลด
ภาระงานของเจ้าหน้าที่งานควบโรคในการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานโรคติดต่อ ทั้งยังช่วยให้มีการควบคุม
โรคติดต่อ และสอบสวนโรค เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- การบริหารยาในหอผู้ป่วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล ทีมเภสัชกรรม
ดําเนินการปรับระบบยาของโรงพยาบาลน่านร่วมกับทีมสหสาขามาโดยตลอด มีระบบบันทึก electronic
MAR sheet ระบบตรวจสอบระหว่างวิชาชีพโดยใช้ITและแถบสี การกําหนด standard time เพื่อลดการ
เกิด drug interaction ระบบ drug reconciliation เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการ
พัฒนา คือ อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาลดลง ระดับความรุนแรงที่พบลดลง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงลดลง
การนําความรู้มาออกแบบระบบงาน/สร้างนวัตกรรม:
- ออกแบบระบบบริการผู้ป่วยใน ระบบการบริหารยาที่มีระบบ Double check โดยสหสาขาวิชาชีพ
ระบบการเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย (Med reconcile) ระบบการจําหน่าย และการเชื่อมต่อข้อมูล
ผู้ป่วยจาก ward สู่ทีมเยี่ยมบ้าน และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนา
- พัฒนาระบบ Paperless ในงานเวชระเบียน paperless ในงานบริการผู้ป่วยนอกและ LAB
- ใช้ IT เตือนให้ระวังหรือปฏิบัติตาม เช่น แจ้งเตือนเมื่อพบชื่อ – สกุลซ้ํา การแพ้ยา หรือใช้ยาที่มี
Fatal drugs interactionและ drug interaction ทั้งหมดหรือเตือนให้เฝ้าระวัง ADR typeA, มีระบบการแจ้ง
เตือนรายการ lab ผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวาน และภาวะไตวาย, CVD risk, ระบบ tigger tool เฝ้าระวังผล
Lab และการใช้ยาในผู้ป่วย, ระบบการเตือนผู้ป่วยใช้ยา warfarin, ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยเคยใช้ยา
streptokinase
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ SWOT
โรงพยาบาลน่ านได้ดําเนินการวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) เพื่อใช้ เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาดําเนินการขององค์กรในด้านการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์กร ระบบการบริหารจัดการ การ
จัดการกระบวนการภายในให้เอื้อต่อการดําเนินงานตามพันธกิจและภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยได้ทําการวิเคราะห์ SWOT
ของโรงพยาบาลน่าน ที่มีผลต่อการดําเนินงานและการกําหนดทิศทางขององค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปรียบเทียบในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2559 - 2560
สามารถสรุปผลวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและสิ่งคุกคามขององค์กร
2. การจัดลําดับความสําคัญและการกําหนดกลยุทธ์จากTOWS Matrix
3. การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร
4. การกําหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
5. การสื่อสารยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
1. การวิเคราะห์องค์กร
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ของโรงพยาบาลน่านมีเป้าหมายเพื่อค้นหาจุดแข็ง-จุดอ่อน และ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อค้นหาสิ่งคุกคาม-มองหาโอกาส ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1;ผู้นํามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุน
กิจกรรมอย่างเต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุก
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; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่ํา (ด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการ
ทํางานและจัดการบริการ และระบบบํารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทําให้บุคลากรไม่เข้าใจทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและ
ประเมินผลแผน
W7; ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W8; ระบบ IT
W9; ระบบควบคุมตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุกหน่วย
1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร 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 กลไกการทํ า งานและให้ ก าร
สนับสนุน และมีผู้นําทางจิตวิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
O4; ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจาก
กองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O6; การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
O7; นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ยว/การเปิดประเทศต่อสังคมโลกและภูมิภาค AEC มีระบบ
คมนาคมที่ดีสามารถผ่านไป สปป.ลาว สะดวก
O8; ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การสื่อสาร อิเลคทรอนิคส์
สิ่งคุกคาม (Threats)
T1; จํานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความ
คาดหวังของผู้รับบริการที่มีสงู ขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณและการจ่ายชดเชยจากกองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่าย
ในจังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่มผี ลต่อสุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอํานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน สุขภาพไปวางแผนการทํางาน
ร่วมกัน
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T5; การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6; การสื่อสารผ่านSocial Media ต่างๆ
T7; ความรับผิดชอบของประชาชนด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (การ
บริโภค/ออกกําลังกาย ฯลฯ)/ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
การวิเคราะห์องค์กร : ปัจจัยภายใน
จุดอ่อน (Weaknesses)

จุดแข็ง (Strengths)

W1 ;บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอมีความ
แตกต่างระหว่างรุ่นขาดแผนการพัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด
(สมรรถนะ, ทักษะ, ภาษา) และ Succession Plan ขาดการ
S2 ;บุคากรเป็นคนในพื้นที่มคี วามรู้ความสามารถและความ
เรียนรู้ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
เชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
W 2 ;ดัชนีความสุขของบุคลากรต่ํา (ด้านการเงินและสวัสดิการ
S3 ;มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
ต่างๆ)
S4 ;การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
W 3 ;อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว
S5 ;ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
W 4 ;ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและความ
S6 ;องค์กรมีความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา
ปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการทํางานและจัดการบริการและ
องค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ระบบบํารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
S1 ;ผู้นํามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่

S7 ;สถานการณ์การเงินการคลังเข้มแข็ง

W5 ;ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน

S8 ;ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ

W 6 ;ขาดการสื่อสารทําให้บคุ ลกรไม่เข้าใจทิศทางและ
เป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและประเมินผลแผน

S9 ;อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
S10 ;มีศูนย์ประสานงานประชาคมและระบบ Pre
Hospital Care ที่เข้มแข็ง

W 7 ;ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W 8 ;ระบบ IT
W 9 ;ระบบความคุมตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงาน
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การวิเคราะห์องค์กร : ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)

สิ่งคุกคาม (Threats)

T1 ;จํานวยประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็น
สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวังของผู้รับบริการ
O2 ;พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแลผู้ปว่ ย
ที่มีสูงขึ้น
O 3 ;ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ,
T2 ;ระเบียบการจดสรรงบประมาณและการจ่ายชดเชยและ
ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชนและชมรมต่างๆ ชุมชนมี
กองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่ายในจังหวัด
ความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกลไกการทํางานและให้การ
T3 ;ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติ
สนับสนุน และมีผู้นําทางจิตวิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
ใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
O 4 ;ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/
T4 ;นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอํานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน
นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจากกองทุนต่าง ๆ
สุขภาพไปวางแผนการทํางานร่วมกัน
O 5 ;ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
T5 ;การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
O 6 ;การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
T6 ;การสื่อสารผ่าน Social Media ต่าง ๆ
O 7 ;นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ยว/การเปิดประเทศต่อสังคม
โลกและภูมิภาค AEC มีระบบคมนาคมที่ดสี ามารถผ่านไป
T7 ;ความรับผิดชอบของประชาชนด้านการปรับเปลี่ยน
สปป.ลาว สะดวก
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (การบริโภค/ออกกําลัง
กาย ฯลฯ) ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
O 8 ;ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การสื่อสาร อิเลคทรอนิคส์
Internet
O1 ;เป็นพื้นที่ทรงการของพระราชวงศ์

2. การจัดลําดับความสําคัญและการกําหนดกลยุทธ์จาก TOWS Matrix
2.1 การจัดลําดับความสําคัญผลการวิเคราะห์องค์กร (Priority Matrix SWOT)
จากการสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโรงพยาบาลน่านซึ่งเป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นสิ่งคุกคาม-โอกาสนํามาจัดลําดับความสําคัญ (Priority Matrix SWOT) โดยการ
ระดมความคิ ดเห็นจากผู้ บริหาร เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลน่ าน และผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ย อั นประกอบไปด้วย
คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลน่านและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการให้น้ําหนักของประเด็นและ
ร่วมกันจัดลําดับ เพื่อหาจุดยืนแสดงสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic position) ได้ดังนี้
1) การจัดลําดับความสําคัญจุดแข็งขององค์กร(Priority Matrix Strengths)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นจุดแข็งขององค์กร สามารถนํามา
จัดลําดับความสําคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการจัดลําดับความสําคัญจุดแข็งขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Strengths
S1;ผู้นํามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้
มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่าง
เต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นทีม่ ีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
S6; องค์กรมีความชัดเจนในเป้าหมาย ทิศทางการ
พัฒนาองค์กรและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
S7; สถานการณ์การเงินการคลังเข้มแข็ง
S8; ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ
S9; อุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอ
S10; มีศูนย์ประสานงานประชาคมและระบบระบบ
Pre Hospital Care ที่เข้มแข็ง
รวม

น้ําหนัก น้อยสุด น้อย ปาน มาก
(1)
(2) 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
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2) การจัดลําดับความสําคัญจุดอ่อนขององค์กร (Priority Matrix Weaknesses)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร สามารถนํามา
จัดลําดับความสําคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการจัดลําดับความสําคัญจุดอ่อนขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Weaknesses
W1; บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอ
มีความแตกต่างระหว่างรุ่นขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ, ภาษา) และ
Succession Planขาดการเรียนรู้ร่วมกันและขาด
ทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่ํา (ด้านการเงินและ
สวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการทํางานและ
จัดการบริการ และระบบบํารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาด
มาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทําให้บคุ ลากรไม่เข้าใจทิศทาง
และเป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและประเมินผล
แผน
W7; ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W8; ระบบ IT
W9; ระบบควบคุมตรวจสอบภายในไม่ครอบคลุมทุก
หน่วย
รวม

น้ําหนัก น้อยสุด น้อย ปาน
(1)
(2) 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
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3) การจัดลําดับความสําคัญของโอกาสจากภายนอก(Priority Matrix Opportunities)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นโอกาสขององค์กร สามารถนํามา
จัดลําดับความสําคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการจัดลําดับความสําคัญโอกาสขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Strengths
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแล
ผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
สุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชนและ
ชมรมต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกลไก
การทํางานและให้การสนับสนุน และมีผู้นําทางจิต
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

น้ําหนัก น้อยสุด น้อย ปาน
(1)
(2) กลาง
(3)
7
6

มาก
(4)

/

/

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) การจัดลําดับความสําคัญของสิง่ คุกคามจากภายนอก(Priority Matrix Threats)
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรโรงพยาบาลน่าน ที่เป็นสิ่งคุกคามขององค์กร สามารถ
นํามาจัดลําดับความสําคัญ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการจัดลําดับความสําคัญสิ่งคุกคามขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
Strengths
T1; จํานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่
เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการที่มสี ูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณและการจ่าย
ชดเชยจากกองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่ายในจังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรค
อุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มผี ล
ต่อสุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอํานาจไม่ได้ใช้ข้อมูล
ด้าน สุขภาพไปวางแผนการทํางานร่วมกัน
T5; การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6; การสื่อสารผ่านSocial Media ต่างๆ
T7; ความรับผิดชอบของประชาชนด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน (การ
บริโภค/ออกกําลังกาย ฯลฯ)/ภาวะฉุกเฉินต่างๆ
รวม

น้ําหนัก น้อยสุด น้อย ปาน
(1)
(2) 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

179

๒๒
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรโรงพยาบาลน่าน โดยการทํา TOWS Matrix
จากการจัดลําดับความสําคัญที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อน และโอกาส-สิ่งคุกคามสามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อ
หาตําแหน่งสถานการณ์ขององค์กร ที่เรียกว่า TOWS Matrix ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5แสดงตําแหน่งสถานการณ์ขององค์กรโรงพยาบาลน่าน 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

แผนภาพแสดงสถานการณ์การจัดทํา Position Matrix ขององค์กรโรงพยาบาลน่าน
แผนภาพที่ 12แสดงตําแหน่งสถานการณ์การจัดทํา TOWS Matrix ของโรงพยาบาลน่าน
S
3.76

5

O

W
3

1

3.77

3

T
1

จากผลการวิเคราะห์ตําแหน่งสถานการณ์โดยรวมพบว่าโรงพยาบาลน่านอยู่ในสถานการณ์ที่ 1 SO มี
จุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถดําเนินการเชิงรุกได้ โดยใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ดี เหมาะ
สําหรับการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์แบบเชิงรุก (Aggressive Strategy) เพื่อให้สามารถดําเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรปรารถนาได้

๒๓
2.2 การกําหนดกลยุทธ์จาก TOWS Matrix
นอกจากการจัดลําดับความสําคัญเพื่อหาจุดยืนหรือตําแหน่งแสดงสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์โดยรวม
(Strategic position) ซึ่งโดยรวมโรงพยาบาลน่านอยู่ในสถานการณ์ที่ 1 SO มีจุดแข็งและโอกาสที่เหมาะ
สําหรับการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์แบบเชิงรุกแล้วองค์กรจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาหรือการ
พัฒนาในประเด็นอื่นๆ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์กรจาก TOWS Matrixและสังเคราะห์
ออกมาเป็นแนวทางการพัฒนาหรือกําหนดกลยุทธ์ได้ ดังยกตัวอย่างต่อไปนี้
สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส SO) สถานการณ์ที่โรงพยาบาลน่านพึงปรารถนาที่สุด จึงต้อง
กําหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive Strategy) โดยดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้าง ฉกฉวยโอกาส ให้องค์กร
ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เช่น
S1; ผู้นํามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรม
อย่างเต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้านมนุษยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชนและ
ชมรมต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกลไกการทํางานและให้การสนับสนุน และมีผู้นําทางจิต
วิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน
O4; ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจาก
กองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลน่านควรทําคือ
S1S5O1O2O4พัฒนาระบบระบบบริหารจัดการและระบบบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ
S1S5O2O5 พั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สารทางอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
S3S4O3
สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการทํางานและให้
การสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
S2O1O2
พัฒนาระบบบริการตาม SP, PCC, CHC, และ Excellence center
S2S3S4O5O6 พัฒนาการจัดการความรู้และวิจัยจากงานประจํา (KM & R2R)
โดยมีการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมชึ่งเป็นภารกิจที่ท้าทาย
สําหรับโรงพยาบาลน่านมาก แม้ภายในจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่เมื่อนําจุดแข็งและโอกาสมาวิเคราะห์แล้ว
โรงพยาบาลน่านมีศักยภาพที่จะทําในสิ่งที่ท้าทายนี้ได้ โดยการจัดตั้ง Policy unit พัฒนากระบวนการกลไก
และสร้างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แบบเชิงประจักษ์

๒๔
สถานการณ์ที่ 2 (จุดแข็ง-อุปสรรค ST) องค์กรมีข้อได้เปรียบมีจุดแข็ง แต่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออํานวยต่อการดําเนินงาน กลยุทธ์เชิงป้องกัน (Defensive Strategy) ในบางประเด็นจึงเหมาะสมกับ
โรงพยาบาลน่าน ได้แก่
S1; ผู้นํามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้การสนับสนุนกิจกรรม
อย่างเต็มที่
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมีต้นแบบที่ดี
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กรหลากหลายมีสื่อชัดเจน
T1; จํานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณและการจ่ายชดเชยจากกองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่ายใน
จังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลต่อสุขภาพ
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลน่านควรทําคือ
S1S5S3 T1T2 T3พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์และ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้ทันกาล
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลน่านควรทําในเชิงป้องกันคือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร บริการและวิชาการขององค์กร
สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส WO) องค์กรจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข นําแนวคิดหรือ
วิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อน พลิกฟื้นตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อกําจัดหรือแก้ไข
จุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ เรียกว่า พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ได้แก่
W1; บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอ มีความแตกต่างระหว่างรุ่น ขาดแผนการ
พัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ,ภาษา) และ Succession Plan ขาดการเรียนรู้
ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่ํา (ด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่ตอบสนองต่อการทํางาน
และจัดการบริการ และระบบบํารุงรักษาขาดประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทําให้บุคลากรไม่เข้าใจทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน/ขาดการติดตามและ
ประเมินผลแผน
W8; ระบบ IT
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระราชวงศ์
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อภายนอกองค์กร, ชุมชนและ
ชมรมต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นกลไกการทํางานและให้การสนับสนุน และมีผู้นําทางจิต
วิญญาณ/ปราชญ์ชาวบ้าน

๒๕
O4; ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี (4E)/นโยบาย PCC/นโยบายสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพจาก
กองทุนต่างๆ
O5; ระเบียบพัสดุปี 2560 (e-GP)
O6; การประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก
O7; นโยบายเป็นเมืองท่องเที่ยว/การเปิดประเทศต่อสังคมโลกและภูมิภาค AEC มีระบบคมนาคมที่ดี
สามารถผ่านไปสปป.ลาว สะดวก
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลน่านควรทําคือ การอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายภายนอกและความก้าวหน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริม เพื่อเป็นกลไกการทํางาน เสริมพลังการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุ โดย
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในและเครือข่ายภายนอก โดยเฉพาะการสื่อสารความเข้าใจ
และสัมพันธภาพที่ดีตามรายละเอียดดังนี้
W2W4O1O3O4O6O7
พั ฒ นาระบบกายภาพ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และสิ่ ง แวดล้ อ มที่
ตอบสนองต่อการทํางานและจัดการบริการ
W1W6W7O1O4O6 พัฒนาสมรรถนะความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านสนับสนุนและด้านบริการ
W2W3W6O3O4O5 พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้เข้าใจ
ทิศทางเป้าหมายร่วมกันและมีความสุขความผูกพันในองค์กร
W5O5 พัฒนาระบบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ (IMP) เชื่อมระหว่างหน่วยสนับสนุน/บริการ
ด้วยระบบ Logistics
W8O4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการบริหาร บริการและวิชาการ
สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-อุปสรรค WT) เป็นสถานการณ์ที่ต้องประคับประคองควรใช้กลยุทธ์แบบ
ตั้งรับ ปรับปรุง (Retrenchment Strategy) ตัวอย่างของโรงพยาบาลน่าน ได้แก่
W1; บุคลากรสายงานบริการและสนับสนุนไม่เพียงพอ มีความแตกต่างระหว่างรุ่น ขาดแผนการ
พัฒนาบุคลากรตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ, ภาษา) และ Succession Plan ขาดการเรียนรู้
ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุนระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่ํา (ด้านการเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง (พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
T1; จํานวนประชากรน้อยและโครงสร้างประชากรที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณและการจ่ายชดเชยจากกองทุนสุขภาพ นโยบายตามจ่ายใน
จังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิดโรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีผลต่อสุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจายอํานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน สุขภาพไปวางแผนการทํางานร่วมกัน
ดังนั้นกลยุทธ์ที่โรงพยาบาลน่านควรทําคือ ใช้กลยุทธ์แบบตั้งรับแก้ไขปรับปรุง ได้แก่การปรับปรุงระบบงาน
ภายในให้มีความชัดเจนและลดขั้นตอน เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในการดําเนินงานตามภารกิจ พร้อมทั้งจัดทํา
แนวทางปฏิบัติให้มีมาตรฐานตามรายละเอียดดังนี้

๒๖
W2W3T1T2T3T4 ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการผ่านกลไกการควบคุมและตรวจสอบ
และจัดการทรัพยากรคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและจัดอัตรากําลังให้เพียงพอ
W1W2W3T1T3T4 ปรับปรุงระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายในตามมาตรฐาน TIA
ทั้งนี้ รายละเอียดการกําหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข ดังแสดงในแผนภูมทิ ี่ 1

แผนภูมิที่ 1 การสร้างกลยุทธ์องค์กรของโรงพยาบาลน่าน จาก TOWS Matrix

Internal
Factors

External
Factors

OPPORTUNITIES – O
O1; เป็นพื้นที่ทรงงานของพระ
ราชวงศ์
O2; พรบ.สุขภาพที่ยึดหลักด้าน
มนุษยธรรมในการดูแลผู้ป่วย
O3; ความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ, ท้องถิ่น, สื่อ
ภายนอกองค์กร, ชุมชนและชมรม
ต่างๆ ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะ
เป็นกลไกการทํางานและให้การ
สนับสนุน และมีผู้นําทางจิตวิญญาณ/
ปราชญ์ชาวบ้าน

STRENGTHS – S
S1; ผู้นํามีความเข้มแข็ง ตั้งใจในการ
ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพและให้
การสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่
S2; บุคลากรเป็นคนในพื้นทีม่ ีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมครบทุกสาขาหลัก
S3; มีวัฒนธรรมองค์กรเด่นชัดและมี
ต้นแบบที่ดี
S4; การจัดโครงสร้างบริหารชัดเจน
S5; ระบบสื่อสารภายในองค์กร
หลากหลายมีสอื่ ชัดเจน
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
S3S4O3สร้างความเข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อเป็นกลไกการ
ทํางานและให้การสนับสนุนผลักดัน
ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุ

๒๗

WEAKNESSES – W
W1; บุคลากรสายงานบริการและ
สนับสนุนไม่เพียงพอ มีความแตกต่าง
ระหว่างรุ่น ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามส่วนขาด (สมรรถนะ, ทักษะ,ภาษา)
และ Succession Plan ขาดการเรียนรู้
ร่วมกันและขาดทักษะในงานสนับสนุน
ระบบบริการ
W2; ดัชนีความสุขของบุคลากรต่ํา (ด้าน
การเงินและสวัสดิการต่างๆ)
W3; อัตราการลาออกของบุคลากรสูง
(พกส./ลูกจ้างชั่วคราว)
W4; ระบบกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไม่
ตอบสนองต่อการทํางานและจัดการ
บริการ และระบบบํารุงรักษาขาด
ประสิทธิภาพ
W5; ระบบการบริหารคลังพัสดุและ
เวชภัณฑ์ขาดมาตรฐาน
W6; ขาดการสื่อสารทําให้บคุ ลากรไม่
เข้าใจทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน/ขาด
การติดตามและประเมินผลแผน
W7; ขาดระบบงานลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
W8; ระบบ IT
W9; ระบบควบคุมตรวจสอบภายในไม่
ครอบคลุมทุกหน่วย
WO (เชิงยุทธศาสตร์แก้ไข)
W2W4O1O3O4O6O7พัฒนาระบบ
กายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน และ
สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อการทํางานและ
จัดการบริการ
W1 W6W7 O1O4 O6พัฒนาสมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านสนับสนุนและ
ด้านบริการ
W2W3W6O3O4O5พัฒนาทรัพยากร
บุคคลและเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรให้เข้าใจทิศทางเป้าหมายร่วมกัน

๒๘
O4; ยุทธศาสตร์ MOPH 20 ปี
(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; จํานวนประชากรน้อยและ
โครงสร้างประชากรที่เป็นสังคม
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการที่มีสูงขึ้น
T2; ระเบียบการจัดสรรงบประมาณ
และการจ่ายชดเชยจากกองทุนสุขภาพ
นโยบายตามจ่ายในจังหวัด
T3; ปัญหาสังคม/ยาเสพติด/การเกิด
โรคระบาด/โรคอุบัติใหม่/สารเคมี/ภัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มผี ลต่อ
สุขภาพ
T4; นโยบายท้องถิ่น/การกระจาย
อํานาจไม่ได้ใช้ข้อมูลด้าน สุขภาพไป
วางแผนการทํางานร่วมกัน
T5; การดูแลชาวต่างชาติที่ด้อยโอกาส
T6; การสื่อสารผ่าน Social Media
ต่างๆ
T7; ความรับผิดชอบของประชาชน
ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน (การบริโภค/ออกกําลัง
กาย ฯลฯ)/ภาวะฉุกเฉินต่างๆ

เป้าหมาย
S2S3 S4O5 O6พัฒนาการจัดการความรู้
และวิจัยจากงานประจํา(KM & R2R)
S2O1O2 พัฒนาระบบบริการตาม SP,
PCC, CHC, และ Excellence center
S2S3S4O5O6 พัฒนาการจัดการ
ความรู้และวิจยั จากงานประจํา (KM &
R2R)

และมีความสุขความผูกพันในองค์กร
W5O5 พัฒนาระบบการบริหารคลังพัสดุ
และเวชภัณฑ์ (IMP) เชื่อมระหว่างหน่วย
สนับสนุน/บริการด้วยระบบ Logistics
W8O4 พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ตอบสนองต่อการบริหาร บริการและ
วิชาการ

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

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

๒๙
3. ผลการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงพยาบาลน่าน
การพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลน่านนี้ เป็นยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2561-2565
โดยมีกระบวนการวิเคราะห์องค์กรรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และการวางกลยุทธ์จาก TOWS
matrixนําไปสู่การพัฒนากรอบประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
โรงพยาบาลน่าน เป็นดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2561-2565) ของโรงพยาบาลน่านมีวสิ ัยทัศน์ดังนี้
“โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลคุณภาพ บริการด้วยหัวใจ มุ่งให้ประชาชนสุขภาพดี”
3.2 พันธกิจทีส่ ําคัญโรงพยาบาลน่าน มีดงั นี้
ทุกคนทํางานด้วยหัวใจ (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 ค่านิยม
ทํางานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี
3.4 เป้าประสงค์
- ประชาชนสุขภาพดี โดยได้รับบริการสุขภาพอย่างเสมอภาคมีคุณภาพและปลอดภัยภายใต้
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายใต้การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การบริหารระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์แบ่งได้ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน

๓๐
การวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลเห็นความสําคัญและความจําเป็นของการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในดําเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- มีผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลทําหน้าที่กํากับดูแลการทํางานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- โรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทํางานตามภาระงาน
- ผู้บริหารให้โอกาสในการทํางานอย่างอิสระ สนับสนุนแนวคิดที่สร้างสรรค์อย่างเต็มที่
จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดการร่วมวางแผนการออกแบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่
ต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง
- ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
- ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่องจากค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์
- บุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังจํากัดอยู่ที่ตัวบุคคล
สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การสนับสนุนความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากเครือข่ายบุคลากร
สาธารณสุข
- การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ มีการฝึกอบรมอยู่เสมอ
- มีการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น เพื่อให้คําปรึกษาและแนะนําอยู่เสมอ
- มีเวทีในการนําเสนอผลงานและนวัตกรรมอยู่เสมอ
ภัยคุกคาม (Threats)
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องใช้งบประมาณดําเนินการมาก
- การดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความ ยุ่งยาก ล่าช้า ต้องผ่านคณะกรรมการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน ไม่ทันต่อการใช้งาน

๓๑

ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลน่าน
ปีงบประมาณ 2560 - 2565
วิสัยทัศน์(VISION)
มุ่งพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลน่านให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ
ถูกต้อง
ปลอดภัย
ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ

นิยาม
หมายถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสามารถนําไปใช้สนับสนุนการ
ตัดสินใจได้
หมายถึง ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัยและกําหนดมาตรฐาน
การเข้าถึงข้อมูล
หมายถึงระบบสารสนเทศมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการในทุกด้าน
หมายถึง ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง ปลอดภัย ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

พันธกิจ(MISSION)
วางแผน ออกแบบ และเชื่อมโยงข้อมูล เพือ่ ให้ได้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย การบริหาร และการพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมายหลัก
1. ด้านสนับสนุนการดูแลผู้รบั บริการของโรงพยาบาล ให้มีการจัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ จัดเก็บข้อมูลบุคลากร, ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น สถิตโิ รคสัดส่วนของบุคลากร
/ งาน ฯลฯ
3. ด้านบริหาร มีข้อมูลครบถ้วนในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพยาบาลทั้งการเงิน, พัสดุ,
คลังยา ฯลฯ
4. ด้านการศึกษาวิจัย โดยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

๓๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUE)
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักโรงพยาบาลน่านมี6ประเด็นหลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลน่านศูนย์อย่างเป็นรูปธรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 6ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค
ยุทธศาสตร์ที่ 2พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการให้บริการระดับตติยภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพทันสมัย และปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่าย

๓๓
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่านปี 2561-2565 (ฉบับย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

เป้าประสงค์ (Goal)

แผนงานโครงการ

- พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย EPHR
- พัฒนาระบบโปรแกรม Home Health Care,COC, CAPD โปรแกรม
- พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องสู่ชุมชน
- พัฒนาระบบโปรแกรมโรคระบาดและโรคเชื้อดื้อยา
- พัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย Data
center
- สนับสนุนการพัฒนาระบบ Health literlacy
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพั ฒนาระบบเทคโนโลยี - พัฒนาระบบคิว
เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ - พัฒนาระบบธนาคารเลือด, โปรแกรม CROSS APEX
พัฒนาและสนับสนุนการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพที่ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริหาร บริการและวิชาการ - พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care
มีประสิทธิภาพ
ขององค์กร
- พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
- พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์
- พัฒนาระบบ scan เวชระเบียนนอก เวชระเบียนใน และระบบยา
- ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน, ศูนย์ข้อมูลสํารอง Data Recovery Site
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยาย ความครอบคลุมระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Wifi
- พัฒนาระบบตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายวัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

กลยุทธ์ 1.ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม
และป้องกันโรค

สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

๓๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

เป้าประสงค์ (Goal)

- ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐาน TMI ระดับที่3
- พัฒนาระบบควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและสนับสนุนการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศูนย์การศึกษาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

แผนงานโครงการ

กลยุทธ์ 3. นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนสนับสนุนการ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ 4.ใช้ระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการบริหาร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษา
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

- พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบE-conference
- จัดทําฐานแหล่งข้อมูลวิชาการ และ E-learning
- พัฒนาระบบ internet ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน

- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล
- พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบE-conference
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ทันการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล intranet / internet
- พัฒนาระบบรายงานผ่านทาง intranet
- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

๓๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

เป้าประสงค์ (Goal)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
จัดบริการระดับตติยภูมิให้มี
คุณภาพและปลอดภัย

กลยุทธ 5 ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริการระดับ
ตติยภูมิให้มีคณ
ุ ภาพ
ทันสมัย และปลอดภัย

สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ระดับตติยภูมิและศูนย์ความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์ให้
ให้มีคุณภาพทันสมัย และ
ปลอดภัย

- พัฒนาระบบการสนับสนุนข้อมูลตามกลุ่มโรคสําคัญ
- พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบรายงานสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการ
- สุขภาพขององค์กร
- วางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติและซ้อมแผนกู้คืนระบบ
คอมพิวเตอร์
- สนับสนุนการพัฒนาระบบรายงานและการจัดการความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมในการจัดการสุขภาพที่
ยั่งยืน

กลยุทธ6สนับสนุนการ
จัดการสุขภาพของชุมชน
และภาคีเครือข่ายโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพจากโรงพยาบาลสู่
ชุมชน

- เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพกับภาคีเครือข่าย ผ่านระบบ Data
center
- พัฒนาแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายData
center
- สนับสนุนโครงการการจัดการต้นน้ํา
- การจัดทําระบบ GIS ในชุมชน
- ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม

สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แผนงานโครงการ

๓๖
ในโรงพยาบาลน่านปี 2564 ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายดําเนินงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงปรับแผนการดําเนินงานดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

บริการปฐมภูมเิ ข้มแข็ง
ยกระดับเชื่อมโยงบริการปฐม
ภูมิจนถึงบริการตติยภูมิแบบ
ไร้รอยต่อ
- อสม. / Health Literacy
- สุขภาพดีวิถีไทย / ออก
กําลังกาย /อาหารปลอดภัย
กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
-ความมั่นคงและภัยคุกคาม
เทคโนโลยีสารเทศเพื่อการ สุขภาพ
พัฒนาและสนับสนุนการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพที่ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการโรคอุบัติใหม่
มีประสิทธิภาพ
(COVID-19) โรคอุบัติซ้ํา
สาธารณภัย และอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
-ธรรมาภิบาล โปร่งใส
บริการคุณภาพและ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งการส่งเสริมสุขภาพ
ควบคุมและป้องกันโรคโดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย

กลยุทธ์ 1.ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม
และป้องกันโรค

เป้าประสงค์ (Goal)

แผนงานโครงการ

- Telemedicine
- Lineofficial
- App Dr.บุญยงค์

- ระบบส่งยาทางไปรษณีย์
- ระบบส่งยาและเติมยาให้กบั ผู้ป่วย
- ระบบค้นหารายชื่อผู้เดินทางกลับจาก ตจว.
- โปรแกรมควบคุมจัดซื้อจัดจ้าง
- กํากับติดตามแผน
- โปรแกรม ERP

๓๗
บาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.น่าน
(Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศูนย์การศึกษาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน
(Strategic Issue)
กลยุทธ์ 3. นําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนสนับสนุนการ
บริหารจัดการ

กลยุทธ์ 4.ใช้ระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการบริหาร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ (Goal)

นวัตกรรมสารสนเทศและ
การสื่อสารทางการแพทย์
R&D/Telemedicine /
ระบบคิวออนไลน์/EMR
- สารสนเทศระบบบริการ
เชื่อมโยงระบบบริหารและ
การส่งต่อ
องค์กรแห่งความสุข
- Happy Workplace
- High Performance
Organization

แผนงานโครงการ

-Telemedicine ปรึกษาแพทย์ Online Case Refer ในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด

- ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร เลื่อนขั้นเงินเดือน ลา ขาด สาย
- ตรวจสถานะการเงินสหกรณ์
-E-Money

๓๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

กลยุทธ
ศูนย์เทคฯ รพ.น่าน
(Strategic Issue)

กลยุทธ 5 ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริการระดับ
ตติยภูมิให้มีคณ
ุ ภาพ
ทันสมัย และปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้าง กลยุทธ6สนับสนุนการ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ จัดการสุขภาพของชุมชน
สังคมในการจัดการสุขภาพที่ และภาคีเครือข่ายโดยใช้
ยั่งยืน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
จัดบริการระดับตติยภูมิให้มี
คุณภาพและปลอดภัย

เป้าประสงค์ (Goal)

แผนงานโครงการ

เพิ่มศักยภาพบริการตติยภูมิ
- ศูนย์หัวใจ / ศูนย์มะเร็ง
- CCU

- เพิ่มศักยภาพการบริการ ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง และเปิด CCU
- ทะเบียนมะเร็ง

- โครงการพระราชดําริ
- ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
- ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่าง
เป็นระบบมุ่งเน้นเด็กปฐมวัย
(เด็กเตี้ย) และผู้สูงอายุ
(Falling)
- long term care
- NCDs , COPD / TB /

- โครงการตรวจรักษาทางไกล ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็ก 0-5 ปี เพื่อใช้ติดตามเด็กภายในจังหวัด
-การแจ้งเตือนผู้ป่วยกระดูกพรุนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแก่ทีม
สุขภาพเพื่อการวางแผนในชุมชนผ่านระบบ Line
-ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยด้วย App Dr.บุญยงค์
-พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล COPD,TB
- Telemedicine จิตเวช

๓๙
สุขภาพจิตเชิงรุก (ฆ่าตัวตาย)

แผนกลยุทธ์

๔๐

๔๑

๔๒
ตัวชี้วัดที่สําคัญ
กลยุทธ์

โครงการ / กิจกรรม

(Strategies)

ค่าเป้าหมาย
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

-สนับสนุนโครงการการจัดการต้นน้ํา

/

/

/

/

/

-การจัดทําระบบ GIS ในชุมชน

/

/

/

/

/

-ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

/

/

/

/

/

- พัฒนาระบบธนาคารเลือด

3

4

4

5

5

- พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยแบบ
palliative care

80

80

80

90

100

- พัฒนาระบบ Telemedicine

/

/

- พัฒนาระบบ Line official

/

/

- พัฒนาระบบ App Dr.บุญยงค์

/

/

1.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -พัฒนาระบบโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยอย่าง
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ต่อเนื่องสู่ชุมชนHome Health Careและ COC
ควบคุมและป้องกันโรค

ปีที่ 3 ปีที่ 4

ปีที่ 5

๔๓
กลยุทธ์
(Strategies)
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ
เพื่อการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ / กิจกรรม
- พัฒนาระบบ Refer
- พัฒนาระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์

ค่าเป้าหมาย
ปี61
/

ปี62
/

ปี63
/

ปี64
/

ปี65
/

4

4

5

5

5

OPD/ OPD/ OPD OPD/I OPD/I
ยาIPD ยาIPD /IPD/ PD/ยา PD/ยา
IPD
IPD
ยา
IPD
- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน, ศูนย์ข้อมูล
/
/
/
/
/
สํารอง Data Recovery Site
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยาย ความ
/
/
/
/
/
ครอบคลุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Wi-Fi
- บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์
/
/
/
/
/
intranet / internet

- พัฒนาระบบ scan เวชระเบียนนอก เวช
ระเบียนใน และระบบยา

- บริการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเพื่อการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น
- พัฒนาระบบโปรแกรมการแจ้งเตือนearly
warning sign ระบบยา fatal drug
interaction
- พัฒนาระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน TMI
- พัฒนาโปรแกรมผู้ป่วย OPD, IPD เพื่อการ
ตรวจสอบค่าใช้จา่ ยที่ถูกต้อง
- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในการจัดเก็บ
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล (Unit cost)
- ระบบส่งยาทางไปรษณีย์
- ระบบส่งยาและเติมยาให้กับผู้ป่วย
- ระบบค้นหารายชื่อผู้เดินทางกลับจาก ตจว.
- โปรแกรมควบคุมจัดซื้อจัดจ้าง
- กํากับติดตามแผน
- โปรแกรม ERP

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

L2

L2

L3

L4

L4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

๔๔
กลยุทธ์
(Strategies)
3. นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนสนับสนุน
การบริหารจัดการ

โครงการ / กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3 ปีที่ 4

-Telemedicine ปรึกษาแพทย์ Online
Case Refer ในจังหวัดและต่างจังหวัด

4.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร เลื่อนขั้นเงินเดือน ลา
ขาด สาย
มาสนับสนุนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- ตรวจสถานะการเงินสหกรณ์
5.สนับสนุนการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาการให้บริการระดับ
ตติยภูมิ

- E-Money
- พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบ
E-conference
- จัดทําฐานแหล่งข้อมูลวิชาการ และ Elearning
พัฒนาระบบการสนับสนุนข้อมูลตาม service
plan(IS, fast track, STEMI, CRF,CA)
พัฒนาระบบโปรแกรมและระบบรายงาน
สนับสนุนการพัฒนาระบบงานตาม service
plan
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการ สุขภาพของ
องค์กร
- ทะเบียนมะเร็ง

6.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปีที่ 5

/

/

/

/

/

/
/
/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

4

4

5

5

/

/

- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล

/

/

/

/

/

- พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านระบบEconference

/

/

/

/

/

- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาล intranet /
internet
- พัฒนาความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล

/

/

/

/

/

3

4

4

5

5

/

/

/

/

/

๔๕
กลยุทธ์
(Strategies)

โครงการ / กิจกรรม

6.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็ก 0-5 ปี เพื่อ
ใช้ติดตามเด็กภายในจังหวัด

ค่าเป้าหมาย
ปี61

ปี62

ปี63

ปี64
/

ปี65
/

- การแจ้งเตือนผู้ป่วยกระดูกพรุนที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลแก่ทีมสุขภาพเพื่อการ
วางแผนในชุมชนผ่านระบบ Line
- ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยด้วย App Dr.บุญยงค์
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล COPD,TB

/

/

/
/

/
/

-Telemedicine จิตเวช

/

/

๔๖

โครงการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- พัฒนาระบบ Telemedicine

ยุทธฯ 1

- พัฒนาระบบ Line official

ยุทธฯ 1

เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ล ด
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยใน
จังหวัดน่าน
เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับ
โรงพยาบาลน่าน

- พัฒนาระบบ App Dr.บุญยงค์

ยุทธฯ 1

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด
ผ่านระบบ API

ยุทธฯ 2

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาและ
ลดระยะเวลารอคอยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินโดยได้รับการดูแล
รักษาพยาบาลตามปกติ
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ป่วยกับโรงพยาบาลน่าน
และประชาชนสามารถเป็นเจ้าของ
ข้อมูลของตนเอง
จนท.แพทย์พยาบาลผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกที่
ทุกเวลาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปตามมาตรฐานและทันสมัย
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
จากรพ.สู่บ้านและชุมชน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล
ภายในจังหวัดอย่างไร้รอยต่อผ่าน
ระบบ API

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและทันสมัย
เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
สารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ
ระดับจังหวัด (งบประกันสังคม
จังหวัด)

รวม
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
0 ไม่ใช้งบประมาณ
นายอรรถ
พล กิติพงษ์
มารุต
0 ไม่ใช้งบประมาณ

นายบรรจง
และนายกิติ
พงษ์

0 ไม่ใช้งบประมาณ

นายมารุต

210,000 กองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม

กิติพงษ์
มารุต
บรรจง

๔๗
ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบ คิว ผู้ป่วย
นอก

ยุทธฯ 2

เพื่อพัฒนาบริการด่านหน้าให้
รวดเร็วทันสมัย

พัฒนาMobile Application
Dr. บุญยงค์

ยุทธฯ 2

โครงการพัฒนาระบบ Back
office วันลา พัสดุแจ้งซ่อม
ยานพาหนะ

ยุทธฯ 2

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและทันสมัย
เพื่อจัดเก็บข้อมูลและการลา
online แจ้งซ่อม ขอรถ

พัฒนาระบบลูกหนี้รายตัว
โรงพยาบาลน่าน

โครงการพัฒนาระบบรองรับการ
ให้บริการแบบ New Normal

ยุทธฯ 2

ยุทธฯ 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รวม
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
เพื่อพัฒนาบริการด่านหน้าให้รวดเร็ว
0 ไม่ใช้งบประมาณ
นายบรรจง
ทันสมัย
และนายกิติ
พงษ์
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
0 ไม่ใช้งบประมาณ
มารุต
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และทันสมัย
0 ไม่ใช้งบประมาณ
บรรจง กิติ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
พงษ์ สิทธิ
สารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โชค
และทันสมัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อบริหารจัดการข้อมูล ระบบ
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลให้เป็น
บริหารจัดการข้อมูลลูกหนีค้ า่
ระบบมาตรฐาน ตรวจสอบ ติดตาม
รักษาพยาบาลลดปัญหา
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการนําส่ง ได้สะดวกรวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลและมีความปลอดภัยสูง
เอกสารแบบเดิม
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ รองรับการ
ให้บริการในแบบ New Normal
เพื่อลดแออัด ลดรอคอย
ให้มีประสิทธิภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต

0

0

ไม่ใช้งบประมาณ

สมบัติ
บรรจง

ไม่ใช้งบประมาณ

CIOและ
เจ้าหน้าที่
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๔๘
ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์

- ระบบส่งยาทางไปรษณีย์

ยุทธฯ 2

- ระบบส่งยาและเติมยาให้กับ
ผู้ป่วย

ยุทธฯ 2

- ระบบค้นหารายชื่อผู้เดินทาง
กลับจาก ตจว.

ยุทธฯ 2

- โปรแกรมควบคุมจัดซื้อจัด
จ้าง

ยุทธฯ 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาและลด
ระยะเวลารอคอยลดค่าใช้จา่ ยในการ
เดินโดยได้รับยาและการดูแล
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
รักษาพยาบาลตามปกติอย่างมี
สารสนเทศเพือ่ รองรับการส่ง
ประสิทธิภาพตรวจสอบสถานะการส่ง
ยาให้ผู้ป่วยทีบ่ ้าน
ยาได้ผ่าน App Dr.บุญยงค์ และ
line OA
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาและลด
ระยะเวลารอคอยลดค่าใช้จา่ ยในการ
เดินโดยได้รับยาและการดูแล
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
รักษาพยาบาลตามปกติอย่างมี
สารสนเทศเพือ่ รองรับการเติม
ยาและส่งยาให้ผู้ป่วยทีบ่ ้าน ประสิทธิภาพตรวจสอบสถานะการส่ง
ยาได้ผ่าน App Dr.บุญยงค์ และ
line OA
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
สารสนเทศเพือ่ รองรับการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เดินทาง การตรวจสอบรายชื่อผู้เดินทางกลับ
กลับจาก ตจว.ได้อย่างสะดวก จาก ตจว.ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
รวดเร็ว
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สารสนเทศให้สามารถรองรับ สามารถรองรับการควบคุมการจัดซื้อ
การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างได้อย่างเป็นปัจจุบนั

รวม
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์
มารุต
บรรจง

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์
บรรจง

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์
บรรจง

0

ไม่ใช้งบประมาณ

นายวิเชษฐ์
สิทธิโชค

๔๙
ชื่อโครงการ
- กํากับติดตามแผนงาน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธฯ 2

- โปรแกรม ERP

ยุทธฯ 2

Telemedicine ปรึกษาแพทย์
Online Case Refer ในจังหวัด
และต่างจังหวัด

ยุทธฯ 3

อบรมการใช้งาน Mobile
Application Dr. บุญยงค์

ยุทธฯ 4

- ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร เลื่อน
ขั้นเงินเดือน ลา ขาด สาย

ยุทธฯ 4

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถรองรับ
การควบคุมกํากับติดตาม
แผนงานโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถรองรับ
ระบบงาน back office
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ล ด
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยใน
จังหวัดน่าน

บุลคลากรสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถรองรับ
ระบบงานทรัพยากรบุคคล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถรองรับการควบคุมกํากับ
ติดตามแผนงานโครงการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถรองรับระบบงาน back
office
ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาและลด
ระยะเวลารอคอยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินโดยได้รับการดูแลรักษาพยาบาล
ตามปกติ
จนท.แพทย์พยาบาลมีความมั่นใจการ
การดูแลผู้ป่วยเนื่องจากสามารถ
ปรึกษาแนวทางการรักษาพยาบาล
online ได้ก่อนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการรักษา
บุลคลากรสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
รองรับระบบงาน ทรัพยากรบุคคล

รวม
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
0

ไม่ใช้งบประมาณ

นายวิเชษฐ์
สิทธิโชค
กิติพงษ์
บรรจงสิทธิ
โชค
นายอรรถ
พล กิติพงษ์

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

มารุต

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์
บรรจง

๕๐
ชื่อโครงการ
- ตรวจสถานะการเงินสหกรณ์

ยุทธศาสตร์
ยุทธฯ 4

- E-Money

ยุทธฯ 4

- ทะเบียนมะเร็ง

ยุทธฯ 5

- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล
เด็ก 0-5 ปี เพือ่ ใช้ติดตามเด็ก
ภายในจังหวัด
- การแจ้งเตือนผู้ป่วยกระดูก
พรุนทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแก่ทีมสุขภาพเพื่อ
การวางแผนในชุมชนผ่าน
ระบบ Line

ยุทธฯ 6

ยุทธฯ 6

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถรองรับ
ระบบการตรวจสถานะการเงิน
สหกรณ์
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถรองรับ
ระบบการตรวจสถานะ
เงินเดือนและค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
เพื่อจัดทําระบบทะเบียนมะเร็ง
โรงพยาบาลน่าน
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบันทึกข้อมูล
เด็ก 0-5 ปี
เพื่อแจ้งเตือนผู้ป่วยกระดูก
พรุนทีเ่ ข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลแก่ทีมสุขภาพเพื่อ
การวางแผนในชุมชนผ่าน
ระบบ Line

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถรองรับระบบการตรวจ
สถานะการเงิน
มีระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถรองรับระบบการตรวจ
สถานะเงินเดือนและค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
มีระบบทะเบียนมะเร็งโรงพยาบาล
น่าน
มีระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็ก
0-5 ปี เพื่อใช้ติดตามเด็กภายใน
จังหวัด
จทน.ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบข้อมูลการ
แจ้งเตือนผู้ป่วยกระดูกพรุนที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลแก่ทีม
สุขภาพเพื่อการวางแผนในชุมชน
ผ่านระบบ Line

รวม
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์
บรรจง

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์
บรรจง
สมบัติ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์

0

ไม่ใช้งบประมาณ

บรรจง

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์

0

๕๑
ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์

- ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยด้วย App
Dr.บุญยงค์

ยุทธฯ 6

- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล
COPD,TB

ยุทธฯ 6

-Telemedicine จิตเวช

ยุทธฯ 6

รวม
ผู้รับผิดชอบ
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ทุกที่ทุกเวลา
สามารถติดตามเยี่ยมบ้านได้
อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย App
Dr.บุญยงค์
เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล COPD,TB อย่างเป็น
ระบบ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
เ ข้ า ถึ ง ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ล ด
ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วยจิต
เวชในจังหวัดน่าน

จนท.แพทย์พยาบาลผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการดูแล
ผู้ป่วยได้อย่างสะดวก รวดเร็วทุกที่
ทุกเวลาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นไปตามมาตรฐานและทันสมัย
ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
จากรพ.สู่บ้านและชุมชน

0

ไม่ใช้งบประมาณ

มารุต

มีระบบการจัดเก็บข้อมูล COPD,TB .
ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

0

ไม่ใช้งบประมาณ

กิติพงษ์

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาและ
ลดระยะเวลารอคอยลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของผู้ป่วยจิตเวชโดย
ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล
ตามปกติ

0

ไม่ใช้งบประมาณ

นายอรรถ
พล กิติพงษ์

๕๒

แผนปฏิบัตงิ านประจําปี 2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลน่าน
กิจกรรม / โครงการ

ยุทธศาสตร

- พัฒนาระบบ Telemedicine

ยุทธฯ 1

- พัฒนาระบบ Line official

ยุทธฯ 1

- พัฒนาระบบ App Dr.บุญยงค์
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพ
ระดับจังหวัดผ่านระบบ API

ยุทธฯ 1
ยุทธฯ 2

- โครงการพัฒนาระบบ คิว ผู้ป่วยนอก

ยุทธฯ 2

- พัฒนาMobile Application Dr. บุญยงค์
- โครงการพัฒนาระบบ Back office วันลา พัสดุแจ้ง
ซ่อม ยานพาหนะ

ยุทธฯ 2
ยุทธฯ 2

- พัฒนาระบบลูกหนี้รายตัวโรงพยาบาลน่าน
- โครงการพัฒนาระบบรองรับการให้บริการแบบ
NewNormal

ยุทธฯ 2
ยุทธฯ 2

เป้าหมาย
การ
ดําเนินการ

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ผูรับผิดชอบ

นายอรรถพล กิติ
พงษ์ มารุต
นายบรรจงและ
นายกิติพงษ์
นายมารุต
กิติพงษ์ มารุต
บรรจง
นายบรรจงและ
นายกิติพงษ์
มารุต
บรรจง กิติพงษ์
สิทธิโชค
สมบัติ บรรจง
CIOและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕๓

กิจกรรม / โครงการ

ยุทธศาสตร

เป้าหมาย
การ
ดําเนินการ

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ผูรับผิดชอบ

- ระบบส่งยาทางไปรษณีย์

ยุทธฯ 2

กิติพงษ์ มารุต
บรรจง
กิติพงษ์ บรรจง
กิติพงษ์ บรรจง
นายวิเชษฐ์
บรรจง
นายวิเชษฐ์ สิทธิ
โชค
กิติพงษ์ บรรจง
สิทธิโชค
นายอรรถพล กิติ
พงษ์

- ระบบส่งยาและเติมยาให้กับผู้ป่วย
- ระบบค้นหารายชื่อผู้เดินทางกลับจาก ตจว.
- โปรแกรมควบคุมจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธฯ 2
ยุทธฯ 2
ยุทธฯ 2

- กํากับติดตามแผนงานโครงการ

ยุทธฯ 2

- โปรแกรม ERP

ยุทธฯ 2

- Telemedicine ปรึกษาแพทย์ Online Case
Refer ในจังหวัดและต่างจังหวัด

ยุทธฯ 3

- อบรมการใช้งาน Mobile Application Dr. บุญ
ยงค์
- ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร เลื่อนขั้นเงินเดือน ลา ขาด
สาย
- ตรวจสถานะการเงินสหกรณ์
- E-Money
- ทะเบียนมะเร็ง

ยุทธฯ 4

มารุต

ยุทธฯ 4

กิติพงษ์ บรรจง

ยุทธฯ 4
ยุทธฯ 4
ยุทธฯ 5

กิติพงษ์ บรรจง
กิติพงษ์ บรรจง
สมบัติ

๕๔

กิจกรรม / โครงการ

ยุทธศาสตร

เป้าหมาย
การ
ดําเนินการ

พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ผูรับผิดชอบ

- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลเด็ก 0-5 ปี เพื่อใช้
ติดตามเด็กภายในจังหวัด

ยุทธฯ 6

กิติพงษ์

- การแจ้งเตือนผู้ป่วยกระดูกพรุนที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลแก่ทีมสุขภาพเพื่อการวางแผนในชุมชน
ผ่านระบบ Line

ยุทธฯ 6

บรรจง

- ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยด้วย App Dr.บุญยงค์
- พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูล COPD,TB
- Telemedicine จิตเวช

ยุทธฯ 6
ยุทธฯ 6
ยุทธฯ 6

มารุต
กิติพงษ์
นายอรรถพล กิติ
พงษ์

๕๕

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ IT :พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงาน
-มีMobile Application สําหรับการ
พัฒนาMobile
2563-2565 - ระดับความสําเร็จของการพัฒนา Mobile
บันทึก Vital Signsเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย
Application Dr. บุญ
Application เพื่อการบันทึก Vital Signs
ภาวะวิกฤต
ยงค์
-ระดับความสําเร็จของการพัฒนา Mobile
Application เพื่อการเฝ้าระวังผู้ป่วยภาวะวิกฤต
พัฒนาระบบโปรแกรม
โรคระบาดและโรคเชื้อ
ดื้อยา

2563

เตรียมรับการประเมิน
มาตรฐาน TMI ระดับที่
4

2563-2564

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวางแผนรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉินจาก
ภัยพิบัติและซ้อมแผนกู้
คืนระบบคอมพิวเตอร์

2563-2565

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
โปรแกรมโรคระบาดและโรคเชื้อดื้อยา

-มีการจัดทําระบบแจ้งเตือนโรค
ระบาดและเชื้อดื้อยาผ่านระบบ
LINE Notify และมีระบบโปรแกรม
Pop Up แจ้งเตือน CRE OPD/ IPD
ระดับความสําเร็จเข้ารับการประเมินคุณภาพ เข้ารับการประเมินรับรองคุณภาพ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
สมาคมเวชสารสนเทศไทย ในระดับ
ระดับ 4
4

การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถทํางานได้ตลอดเวลาพร้อม
สถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ

กิจกรรมเพิม่ เติม
- พัฒนาMobile Application Dr. บุญ
ยงค์ให้รองรับการตรวจรักษา และให้
คําปรึกษาทางไกล
- เพิ่มช่องทางการชําระค่ารักษาพยาบาล
ผ่านMobile Application
- วิเคราะห์ข้อมูล CRE

ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับสมาคมเวช
สารสนเทศไทย ในระดับ 4 ได้ภายในปี
2564 (อยู่ระหว่างเตรียมรับการประเมิน
ระดับที่ 4ในวันที่ 13 ส.ค. 63 )
-ปรับปรุงระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกิด
Downtime ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนและ
มีการซ้อมแผนรับมือสถานการณ์
งบประมาณที่วางไว้
ฉุกเฉินจากภัยพิบัติและซ้อมแผนกู้ -ติดตามสถานะและความพร้อมใช้งานอยู่
คืนระบบคอมพิวเตอร์ในทุกปี
เสมอ

๕๖
กลยุทธ์
โครงการพัฒนาระบบ
Back office วันลา

ระยะเวลา
2563-2564

ตัวชี้วดั
มีระบบโปรแกรมวันลาออนไลน์

โครงการพัฒนาระบบ
คิวโรงพยาบาลน่าน

2563-2564

ผู้รับบริการสามารถรับรู้สถานะเวลาการรอคอย
ลดความแออัด

การพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานอุบัติเหตุ

2563

ระดับความสําเร็จลดขั้นตอน ลดการใช้
ทรัพยากร ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

พัฒนาระบบลูกหนี้ราย
ตัวโรงพยาบาลน่าน

2563-2564

มีโปรแกรมระบบลูกหนี้รายตัวโรงพยาบาล
น่าน

พัฒนาระบบรายงาน
รายชื่อผู้ป่วยใช้ยา
Insulim (ผู้ป่วยใน)
ขณะนอนรักษาตัว และ
รายงานเฝ้าระวังโรคจาก

2563

มีการพัฒนาระบบรายงานรายชื่อผู้ป่วยใช้ยา
Insulim (ผู้ป่วยใน) ขณะนอนรักษาตัว และ
รายงานเฝ้าระวังโรคจากภาวะหมอกควันใน
พื้นที่ภาคเหนือ (โรงพยาบาล น่าน)

ผลการดําเนินงาน
สามารถลาผ่านระบบออนไลน์ได้โดย
ไม่ต้องใช้กระดาษและตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
มีระบบคิวห้องยา
ระบบคิวผุ้ป่วยนอกอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ
มีระบบรายงานใช้ทดแทนการบันทึก
ข้อมูลด้วยกระดาษ มีการบันทึก
กิจกรรมการทํางานและการคํานวน
ค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนถูกต้อง ลด
ระยะเวลารอคอยการทําบัตรจาก
10 นาทีเหลือ 1 นาที จากการเพิ่ม
จุดบริการHub ห้องเวชระเบียน ER
มีโปรแกรมที่สามารถติดตามสถานะ
ลูกหนี้รายบุลคลผ่านระบบonline
ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลด
การใช้ทรัพยากร ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
มีระบบรายงานรายชื่อผู้ป่วยใช้ยา
Insulim (ผู้ป่วยใน) ขณะนอนรักษา
ตัวและรายงานเฝ้าระวังโรคจาก
ภาวะหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
(โรงพยาบาล น่าน)

กิจกรรมเพิม่ เติม
โครงการพัฒนาระบบ Back office ใน
ส่วนของงานพัสดุ แจ้งซ่อม ยานพาหนะ
โครงการพัฒนาระบบ คิว ผู้ป่วยนอกเพื่อ
พัฒนาบริการด่านหน้าให้รวดเร็วทันสมัย
การลดระยะเวลารอคอยในผูป้ ่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินTriage 4 ,5

ปรับปรุงและพัฒนาระบบลูกหนี้รายตัว
โรงพยาบาลน่านให้สามารถใช้งานได้ทุก
สิทธิ
-ติดตามการใช้งานระบบรายงานเพื่อ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

๕๗
กลยุทธ์
ภาวะหมอกควันในพื้นที่
ภาคเหนือ (โรงพยาบาล
น่าน)
พัฒนาระบบธนาคาร
เลือด

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั

มีระบบโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการธนาคาร
เลือด

ผลการดําเนินงาน

มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้บริหาร
จัดการธนาคารเลือด

กิจกรรมเพิม่ เติม

ติดตามผลการใช้งานระบบโปรแกรม
บริหารจัดการธนาคารเลือด

๕๘

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล :ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศูนย์การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ IT :พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงาน
มีระบบการเรียนการสอนทางไกลกับ
สนับระบบการเรียนการ ต.ค2562-ก.ย.
มีระบบการเรียนการสอนทางไกลกับ
สอนทางไกล
2563
โรงพยาบาลแม่ข่ายหลัก ศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลแม่ข่ายหลักและเขต
สุขภาพที่ 1 และศูนย์แพทย์ศาสตร์
มช.และเขตสุขภาพที่ 1
มช.
มีระบบปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลกับ
มีระบบปรึกษาทางการแพทย์
จัดทําระบบปรึกษาทาง ต.ค2562-ก.ย.
2563
โรงพยาบาลแม่ข่ายหลัก
ทางไกลกับโรงพยาบาลลําปางโดย
การแพทย์ทางไกลกับ
ดําเนินการทุกวันอังคารทุกอาทิตย์
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพ
สูงกว่า

พัฒนาระบบ
ก.ค. 2563-ส.ค.
อินเตอร์เน็ตให้รวดเร็วมี 2563
ประสิทธิภาพ

เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต จาก 120 MBs
เป็น 300 MBs

กิจกรรมเพิม่ เติม
-เพิ่มระบบเพื่อรองรับการเรียนการสอน
ทางไกลให้เพียงพอกับการใช้งาน
สอดคล้องกับยุค New normal
-เพิ่มระบบเพื่อรองรับการตรวจรักษา
ทางไกลให้เพียงพอกับการใช้งาน
สอดคล้องกับยุค New normal
-ติดตั้งระบบ 5 G เพื่อรองรับระบบการ
ตรวจด้วยเทคโนโลยีแขนกลอัลตร้าซาวด์
กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ความเร็วอินเตอร์เน็ตสามารถรองรับ ตรวจสอบปริมาณการใช้งานเพื่อจัดสรรค์
การใช้งานที่เพิ่มขึ้นที่ความเร็วสูงสุด การใช้งานให้เพียงพอเหมาะสม รองรับ
อนาคต

๕๙

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล :ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ IT: พัฒนาบุคลากรให้้มีความสามารถในการใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงาน
ม.ค 2563
บุคลากรมีสามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ บุคลากรได้รับความรู้และสามารถนํา
: พัฒนาบุคลากรให้้มี
ปรับระบบการทํางาน
ข้อมูลที่มีอยู่ไปพัฒนาระบบการ
ความสามารถในการใช้้
ทํางานและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการพยาบาล
พัฒนาระบบติดตาม
2563-2564
มีระบบติดตามการดําเนินงานกิจกรรม
มีการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการ
แผนงานและโครงการ
โครงการ และควบคุมงบประมาณ
ดําเนินงานติดตามแผนงานและ
โครงการ

กิจกรรมเพิม่ เติม
สอนบุคลากรเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องมือที่
ง่ายสะดวกต่อการใช้งานเช่น Google
Data Studio
มีการจัดทําโปรแกรมติดตามแผนงาน
สามารถดําเนินการได้อย่างทันเวลา

๖๐

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล :ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มขีดความสามารถการจัดบริการระดับตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ยุทธศาสตร์ IT :ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริการระดับตติยภูมิให้มีคุณภาพทันสมัยและปลอดภัย
กลยุทธ์
นําระบบ Lean
มาพัฒนาระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยนอก

ระยะเวลา
2563-2564

ตัวชี้วดั
ผลการดําเนินงาน
มีการ Lean ระบบการปฏิบัติงานอย่างน้อย การ Lean ระบบการปฏิบัติงานใน
3 ระบบ
1.หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2.การเงิน และบัญชี งานเรียกเก็บ
(ระบบลูกหนี้รายตัว)
3.พัสดุ (การเบิกคลัง)
4.เภสัชกรรม (ระบบเบิกน้ําเกลือ
ออนไลน์,
5.เภสัชกรรม (ระบบตรวจวัด
อุณหภูมิตู้เก็บยา)
6.ศูนย์จ่ายกลาง (ระบบเบิกผ้าและ
set sterile)
7.โภชนาการ (ระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์)

กิจกรรมเพิม่ เติม
-ขยายระบบตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บยา
(ตู้เก็บยาห้องผ่าตัด, ตู้เก็บยาห้องไต
เทียม) เพื่อแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านไลน์ฯ
ทดแทนการบันทึกในกระดาษ
-ระบบส่งยาทางไปรษณีย์
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาพเอ๊กเรย์ภายใน
จังหวัด

๖๑

แผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล :ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการจัดการสุขภาพที่ยังยืนทางการแพทย์
ยุทธศาสตร์ IT :สนับสนุนการจัดการสุขภาพของชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์
ระยะเวลา
สนับสนุนข้อมูลสุขภาพ 2563-2564
รองรับสถานะการณ์โรค
ระบาด Covid - 19

ตัวชี้วดั
มีระบบการตรวจเช็คคนเข้าเมืองในจังหวัด
ช่วงสถานะการณ์ Covid – 19 ระบาด

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมเพิม่ เติม
-สามารถคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดย ใช้โปรแกรมและฐานข้อมูลเดียวกันทั่วทั้ง
มีข้อมูลสนับสนุนจากระบบตรวจเช็ค จังหวัด
คนเข้าเมือง
- สามารถเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติกับ
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
-ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น
ระดับประเทศ

