
นพ.ชุษณะ มะกรสาร นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย

รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ เลขาธิการสมาคมเวชสารสนเทศไทย

ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ นายทะเบียนสมาคมเวชสารสนเทศไทย



นายแพทย ์วรวิช  พลเวียงธรรม

โรงพยาบาลหนองบัวล าภู

9 ม.ิย. 2560



โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
รพ. ทั่วไป /  ระดับ S (ตติยภูม)ิ

บริการ 323 / ขนาด 350 เตียง

อัตราครองเตียง 78.46%

IPD
Cataract
Pneumonia
Acute appendicitis
Diarrhoea and gastroenteritis
Neonatal jaundice

OPD
Diabetes mellitus
Chronic renal failure
Essential (primary) hypertension
Dorsalgia
Myalgia

Death
Pneumonia
Heart failure
UGIB
Septicaemia
Intracranial injury

ประชากรที่รับผิดชอบ

ประชากร 518,953 คน



N=823
บุคลากรใน รพ. 823 คน : IT 6 คน  

(138 : 1) 





ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านสารสนเทศ
นพ.วรวิช พลเวียงธรรม

งานศูนย์คอมพิวเตอร์
นายครึ่งท่อน ชามนตรี

1.นายเตือนศักดิ์ ศรีเลา

2.นายกิตติ หาญอาษา

3.นายอรสิทธิ์ โนนทิง

4.นายศาสตร์ตรา วรรณฤกษ์

5.นายพัชระ ไชยสงคราม

งานข้อมูลข่าวสาร
นายสุทธิพงศ์ พลบูรณ์

1. นายปิยะณัฐ อ่อนจันทร์

งานเวชระเบียนและสถิติ
นางคณิต พรหมวงศา

1.นางสุวธิดา จันทรา

2.นางรุ้งลาวัลย์ สุนนท์ชัย

3.นางศศิธร ต้นไทร

4.นส.สุภาพร กองมณี

5.นส.ทิพย์วิมล แก้วดอนญวน

6.นายอัครเดช หม่ืนทอง

7.นายวันชัย โพนเพ็ก

8.นส.ทัศนีย์ ชะนะบุญ

9.นส.พชร ฝางแก้ว

10.นายปณิธาน สีลานาแก





2.พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลใน
เครือข่าย ทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภู
มือย่างมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

3.พัฒนาส่งเสริมภาคประชาสงัคมและภาคี
เครือข่ายสุขภาพให้สามารถจัดการและลด
ปัญหาสุขภาพของชมุชน

4. พัฒนาระบบบริหารสูอ่งค์กร
แห่งการเรียนรู้มีธรรมาภบิาล และ
ผู้ปฏิบัติงานมีคามสุข

1..ให้บริการสขุภาพที่มุ่งเนน้การ
รักษาในระดับตติยภูมใิห้ครอบคลุม
ในทุกสาขาให้คุณภาพพัน

ธก
ิจ

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ สมรรถนะสูง ผู้รับและผู้ให้บริการมีความสุข

S1: P&P Excellence

S2: Service Excellence

S3: People Excellence

S4: Governance 
Excellence

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

G1. เด็กหนองบัวล าภู มีพัฒนาการดี ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ผ่านเครือขา่ย
ประชารัฐ

S IT1.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ใช้ง่าย สะดวก 
ไร้รอยต่อ
และปลอดภัย

G2. บริการรักษาแบบครบวงจร ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน ใน Service plan 17 สาขา เน้นหนกั
Eye,Cancer,Trauma,Orthopedic,
Primary care,แพทย์แผนไทย

G3. บุคลากร เก่ง ดี มีความสุข

G4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ
สารสนเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์สูงสุด Ultimate Goal

G IT2.สถานบรกิารในเครือข่าย
สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมลูและใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน

G IT1.มีระบบสารสนเทศ
ช่วยในการดูแลและรักษา
ผู้ป่วยให้ปลอดภัย

G IT3. เผยแพร่องค์
ความรู้ของ รพ.

S IT2.บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการใช้
งาน และพัฒนาเทคโนโลยีตามบทบาทหน้าที่

G IT4. บุคลากรมีสมรรถนะในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเหมาะสม
กับงานและหน้าที่

S IT3.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสม
กับการใช้งาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน

G IT5.ระบบงานการเงินการคลังมี
ความทันสมัยเหมาะสมกับงาน

G IT6. ผ่านการรรับรองมาตรฐาน 
TMI



วิสัยทัศน์ (Vision)
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ”

เป้าหมายสูงสุด (Goal) 
ผ่านการรับรองมาตรฐานสมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association)

พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงพยาบาล
2.เสริมสร้างศักยภาพของการด าเนินงานของโรงพยาบาล ด้วยระบบสารสนเทศ
3.พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคสว่น
4.พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
S IT1.เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ง่าย สะดวก ไร้รอยต่อและปลอดภัย
S IT2.บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งาน และพัฒนาเทคโนโลย ีตามบทบาท หน้าที่
S IT3.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน



กลยุทธ์ที่ MI1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาล
ด าเนินการ:
1. ปรับปรุงระบบแจ้งเตือนใน HOSxP ได้แก่ ผลตรวจที่ผิดปกติ ประวัติแพ้เลือด 

ประวัติแพ้ยา ยาที่มีปฏิกิริยาต่อกันหรือยาท่ีมีความเสี่ยงสูง ยานอกบัญชี ประวัติใส่ท่อช่วย
หายใจยาก เป็นต้น

แผนพัฒนา:
1. ปรับปรุงแก้ปัญหาการท างานร่วมกันระหว่างระบบ HOSxP และ LIS
2. ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพข้อมูลการส่งต่อและใช้ข้อมูล
ร่วมกับเขต 
3. ระบบตรวจสอบควบคมุการลงค าวินิจฉัยของแพทย์
4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบรายงานอุบัติการณ์และรณรงค์การส่งรายงาน
อุบัติการณ์ด้านบริการ

วิเคราะห์ปัญหา: 
ความคุ้มค่ายังไม่
บรรลุเป้าหมาย 
(CMI < 1.3) 
และพบว่ายังมี
ข้อผิดพลาดใน
การรักษาผู้ป่วย
ในบางสาขา ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดกับ
ระบบงาน Lab 
และการเฝ้าระวัง 
Prov. Dx ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
Service 
Excellence 
(บริการเป็นเลิศ)
เป้าประสงค:์
บริการรักษา
แบบครบวงจร 
ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน ใน 
Service plan

S IT1.เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ง่าย สะดวก ไร้รอยต่อและปลอดภัย
G IT1.มีระบบสารสนเทศช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ปลอดภัย



กลยุทธ์ที่ MI2 สนับสนุนสารสนเทศเพื่อการบริการเชิงรุกในระดับบุคคลและครอบครัว
แผนพัฒนา:
1. น าระบบ LTC v.2 ทางเว็บมาใช้สนับสนุนงานเยี่ยมบ้าน COC 
2. พัฒนาระบบดู LAB online เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยบริการที่ส่ง lab, ไตเทียม(Node), 

รพ.สต. , LAB หน่วยงานนอกรพ. 
3. ระบบเชื่อมโยงข้อมูลรายงานเฝ้าระวังโรค 506 กับ HOSxP แบบ Real Time

วิเคราะห์ปัญหา: 
การใช้ข้อมูลร่วมกันในการดูแลรักษาประชากรในกลุ่มเสี่ยงไมใ่ห้เกิดภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มขึ้นจากโรค และการเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพในกลุม่ผู้มีสขุภาพดียังไม่มปีระสิทธิภาพ มี
การใช้กระดาษ รวบรวมข้อมูลคราวละมากๆในไฟล์เอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งทางอีเมล ์หรือ
แอพไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  P&P 
Excellence (ส่งเสริม
สุขภาพและความ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ)
เป้าประสงค:์ เด็ก
หนองบัวล าภูมี
พัฒนาการดี ผู้สูงอายุมี
คุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย ผ่านเครือข่าย
ประชารัฐ

S IT1.เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ง่าย สะดวก ไร้รอยต่อและปลอดภัย
G IT2.สถานบริการในเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลร่วมกัน



กลยุทธ์ที่ MI3 สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้และ
นวัตกรรม

แผนพัฒนา:
1. การปรับปรุง Web site ของโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของ

องค์กร 
2. พัฒนาระบบ Web ศูนย์จัดการความรู(้สื่อการเรียนรู)้ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัญหา: 
ข้อมูลคลงัความรู้ไมเ่ป็นปัจจุบัน ไม่เป็นระบบ ค้นหาล าบาก และการใช้ระบบงานทางเว็บยังไม่
สะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
People 
Excellence 
(บุคลากรเป็น
เลิศ)
เป้าประสงค์:
บุคลากร เก่ง ดี 
มีความสุข

S IT1.เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ง่าย สะดวก ไร้รอยต่อและปลอดภัย
G IT3.เผยแพร่องค์ความรู้ของโรงพยาบาล



กลยุทธ์ที่ MI4 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 
ด าเนินการ:
1. เพิ่มเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบ HOSxP ทางเว็บ
แผนพัฒนา:
1. อบรมพัฒนาบุคลากร FA IT (ผู้ประสานงานด้านไอทีในหน่วยงาน)
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัญหา: 
การใช้ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ของบุคลากรส่วนใหญ่ยงัไมม่ีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่มักเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ HOSxP และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
People 
Excellence 
(บุคลากรเป็น
เลิศ)
เป้าประสงค์:
บุคลากร เก่ง ดี มี
ความสุข

S IT2.บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการใช้งาน และพัฒนาเทคโนโลยี ตามบทบาท หน้าที่
G IT4.บุคลากรมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมกับงาน และหน้าท่ี



กลยุทธ์ที่ MI5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริหาร การเงินการคลัง
ด าเนินการ:
1. ปรับปรุงความสามารถของโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ในการท าสรุปรายงานส าเร็จรูป 

(Risk Profile) และรณรงค์การส่งรายงานอุบัติการณ์ด้านบริหาร
2. ระบบเชื่อมโยงข้อมลูวินิจฉัยระหว่าง HOSxP กับ E-cliam
3. ระบบสลิปเงินเดือนออนไลน์

วิเคราะห์ปัญหา: 
ระบบบริหารคลังยาเก่ามากและไม่มีประสิทธิภาพข้อมูลไม่เชื่อมโยงกับระบบ HOSxP
การบริหารจัดการหน่วยสนับสนุนขาดความคุ้มค่า ยังใช้กระดาษเป็นส่วนใหญ่ 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการล่าช้า
ระบบการจัดการข้อมูลความเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการจัดท าข้อมูลสรุปรายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
Governance 
Excellence 
(บริหารจัดการ 
เป็นเลิศ)
เป้าประสงค์: เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารและ
สารสนเทศ ด้วย
หลักธรรมาภิบาล

S IT3.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
G IT5.ระบบงานหน่วยสนับสนุนมีความทันสมัย เหมาะสมกับงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการ
ท างาน และลดภาระงาน



กลยุทธ์ที่ MI5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบบริหาร การเงินการคลัง (ต่อ)
แผนพัฒนา:
1. ปรับปรุงระบบบริหารคลังยา INV-S 
2. ลดการใช้กระดาษในผู้ป่วยใน (Less paper II IPD) : น าร่องระบบสแกนใบสั่งยาใน
3. ระบบติดตามการส่งเวชระเบียนผู้ป่วยใน ปี 2560
4. จัดบริการข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร และตัวชี้วัดทางการบริการคลินิกตาม 

Service Plan และ THIP ทางเว็บ
5. ระบบพัสดุที่เชื่อมโยงข้อมูลบัญชีแบบ Real Time

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
Governance 
Excellence 
(บริหารจัดการ 
เป็นเลิศ)
เป้าประสงค์: เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารและ
สารสนเทศ ด้วย
หลักธรรมาภิบาล



กลยุทธ์ที่ MI6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน TMI
แผนพัฒนา:
1. ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน และการบันทึกข้อมูล 12แฟ้ม/50แฟ้ม
2. จัดท าข้อตกลงเพื่อยกมาตรฐานบริการด้วย SLA
3. พัฒนาการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ปรับปรุงห้องแม่ข่าย
5. จัดท าเอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบส าหรับโปรแกรมทุกโปรแกรมที่พัฒนาเองในปี 

พ.ศ.2559-60
6. การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลคุณภาพสารสนเทศของสมาคมเวชสารสนเทศประเทศไทยครั้งที่ 2

และ 3

วิเคราะห์ปัญหา: 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มีคุณภาพและไม่เป็นมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
Governance 
Excellence (บริหาร
จัดการ เป็นเลิศ)
เป้าประสงค:์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารและ
สารสนเทศ ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

S IT3.เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
G IT6.ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMI



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 10  ข้อ
1.  ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล โดย
2.  ด าเนินกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
3.  พัฒนาการด าเนินการตามข้อตกลงระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ (Service Level Agreement) 
4.  พัฒนาการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.  พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรคและการให้รหัส ICD 
6.  ด าเนินการเก็บข้อมูล สถิติปัญหาที่พบในระบบ (incident) และสถิติการให้บริการของหน่วย IT น าผลการวิเคราะห์เพื่อ
หาทางปรับปรุงบริการ 
7.  วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
8.  วางแผน Capacity Management ให้ครอบคลุมเรื่อง Hardware, Software, Network ระยะกลางและระยะยาว 
ก าหนดแผนตามความต้องการในอนาคต ต่อไปในระยะ 3-5 ปี
9.  ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน
10. ปรับปรุงห้อง Data Center
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เถียร

ระบบเวชระเบียนไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบสิทธิ์ผิดพลาด

อุบัติการณท์างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานเวชระเบียน 
5 อันดับแรก  ช่วงปี  2559 - 2560
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ค่าคะแนนความเสี่ยง



เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง มาตรการควบคุม

1. Hacking / Intrusuion / Malware

1. Intrusion IP detected : FTP 

Brute force (ปี 58-59)

2. Web server hacked : 

www.nbhospital.com HTTP 

redirect (ปี 58-59)

3. Web server hacked : 

www.nbhospital.go.th HTTP 

redirect (พ.ค.60)

4. Outbreak of Wannacry

Ransomware outside

(12พ.ค.60)

1. ใช้ระบบควบคุมและปิดกั้นการบุกรุกผ่านทางเครือข่าย (Firewall)

2. แก้ไขข้อบกพร่องของระบบปฏิบัติการและโปรแกรม Server software 

(Apache, IIS, PHP) โดยติดตั้งรุ่นล่าสุด

3. เฝ้าระวังตรวจสอบการบุกรุกหรือสิ่งผิดปกติของระบบอย่างสม่ าเสมอ

4. ส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ

5. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการควบคุมและปิดกั้นการสื่อสารข้อมูลผ่าน

เครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ

6. ทบทวนนโยบายการบริหารการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานในเครือข่ายอย่าง

สม่ าเสมอ

7. ใช้โปรแกรม Antivirus ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายให้

ครอบคลุมทั้งองค์กร

8. ใช้นโยบายด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

http://www.nbhospital.com/
http://www.nbhospital.go.th/


เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง มาตรการควบคุม

2. Server crash / failure

1. MySQL database structure 

corruption (ปี 58-59)

2. HOSxP bug: MySQL table 

duplicate primary key (ปี 59)

1. ปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ทุกเดือน

2. ตรวจสอบการใช้ Primary key และปรับปรุงรหัสน าหน้าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

3. ใช้นโยบายลดการสร้างสูตรยาเดิมซ้ า

4. แจ้งผู้พัฒนาโปรแกรม HOSxP ให้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

5. ส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ

6. มีระบบฐานข้อมูลส ารองที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง มาตรการควบคุม

3.   Network crash / failure

1. Illegal router connection: IP 

conflict (ปี 59)

2. Switch power supply failure 

(ปี 59)

3. Switch operation failure (ปี 

60)

1. ใช้เครื่องส ารองไฟฉุกเฉินที่มีคุณสมบัติป้องกันไฟกระชากกับสวิตช์หลักให้ครอบคลุมทุกจุด

2. ใช้นโยบายควบคุมป้องกันการลักลอบเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตกับเครือข่ายของรพ.

3. ทบทวนและก าหนดแนวทางการควบคุมการซ่อมบ ารุงสายไฟโดยช่างจากภายนอกรพ.ร่วมกับ

แผนกซ่อมบ ารุง

4. มีสวิตช์ส ารองที่พร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ

5. มีแบตเตอรี่ส ารองเครื่องส ารองไฟฉุกเฉินที่พร้อม



เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดความเสี่ยง มาตรการควบคุม

4. External fire

1. เครื่องอบผ้าไฟฟ้าลัดวงจร (ปี 

59)

2. เตาอบไมโครเวฟไฟไหม้ (ปี60)

1. ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

2. ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ

3. ใช้นโยบายควบคุมการท างานของเจ้าหน้าที่ในอาคาร

4. เฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยตลอดเวลา และมีระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ

5. มีการเตรียมพร้อมรับเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย



SLA และ การสื่อสาร





การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก หน้างาน
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สรุปหน่วยงานที่ให้บริการมากที่สุดในช่วงเวลา เช้า - บ่าย

ช่วงเวลา
Service/

ครั้ง
หน่วยงานที่ Service (Top5) ครั้ง ตัวอย่างปัญหาที่พบบ่อย วิเคราะห์ปัญหาภาพรวม ป้องกัน/แก้ไข

เช้า 877 ห้องจ่ายยา 73 1.แก้ปัญหาทั่วไปทางโทรศัพท์

2.HOSxP เข้าไม่ได้

3.Printer ปริ้นไม่ออก

4.โทรศัพท์ไม่มีเสียง

5.คอมฯ SleepMode
ผู้ใช้งานไม่มี

ความรู้เบื้องต้น 

ในการแก้ไข

ปัญหาหน้างาน

1.ท างานเชิงรุก ให้ความรู้ใน

การตรวจสอบระบบ HOSxP

และอุปกรณ์ต่อพ่วง ก่อนใช้

งานทุกครั้ง

2. ท าโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์การแก้ไข

ปัญหาที่ได้รับ เพื่อลดปัญหา

ของผู้ใช้ในเรื่องเดิมซ้ าๆ

งานสวัสดิการและสังคม 46

งานการเงินและบัญชี 45

งานเวชกรรมสังคม 42

งานผู้ป่วยนอก (Ortho) 35

บ่าย 380 งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 45 1.ประชุม ภายใน รพ

2.ดู OPD Scanไม่ได้

3.แก้ปัญหาทั่วไปทางโทรศัพท์

4.เติมหมึกปริ้นเตอร์

5.เข้าระบบ HOSxPไม่ได้

งานการเงินและบัญชี 24

งานพัสดุ 23

ห้องจ่ายยา 22

งานผู้ป่วยนอก (MED) 13



นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ การสื่อสาร





การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก หน้างาน







น้อย
15%

ปานกลาง
28%

มาก
57%

สรุปความเข้าใจ ด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคง
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ





แนวทางการแก้ไขและพฒันา

1. ในกรณีผู้ ป่วย  ฝากครรภ์  ฟอกเลือด  ท่ีผู้ ป่วย
ไมไ่ด้พบแพทย์  พยาบาลจะเป็นผู้พิมพ์ใบ
ตรวจโรค ( OPD CARD) ให้แพทย์  และจะ 
รวบรวมให้แพทย์ลงค าวินิจฉยัในภาคบ่าย 

2. เสนอข้อมลูให้ผู้บริหาร  องค์กรแพทย์
พยาบาล เพ่ือชีแ้จงในหวัข้อท่ียงัไม่ผา่นเกณฑ์

3. สือสารการใช้โปรแกรม  HOSxP เร่ืองการ
ตรวจร่างกาย  ให้แพทย์รับทราบ

สรุปประเด็นปัญหา

1. ไมบ่นัทกึการตรวจร่างกาย  หรือตรวจร่างกาย
ไมค่รบทกุระบบ

2. ไมบ่นัทกึประวตัิการเจ็บป่วยปัจจบุนัและใน
อดีต

3. ไมบ่นัทกึค าวินิจฉยัโรค / ใช้ ICD 10 แทนค า
วินิจฉยั



สรุปประเด็นปัญหา

1. แพทย์สรุปโรคหลกัมากกวา่  1 โรค
2. แพทย์วินิจฉยัโรคร่วม  และโรคแทรกไมค่รบถ้วน 

หรือมากเกินหลกัฐานในเวชระเบียน
3. แพทย์บนัทกึ Progress note ไม่ครบถ้วนใน 3  วนั

แรก
4. ไม่ระบอุาการส าคญั / ขาดการ Review System

5. Labour record ขาดการประเมินช่องเชิงกราน 
และ D/C of delivery

แนวทางการแก้ไขและพฒันา

1. เสนอข้อมลูให้ผู้บริหาร  องค์กรแพทย์  
พยาบาล และหน่วยท่ีเก่ียวข้อง  ให้ทราบ

2. พฒันารูปแบการเขียน  Progress note  เพ่ือ
เอือ้ตอ่การท างานของแพทย์  โดยระบบ 
Check List ในกรณีท่ีท าแบบประจ า  เช่น
การดแูลหลงัคลอด  การดแูลหลงัผ่าตดั  ทารก
แรกคลอด เป็นต้น
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แผนกจิกรรมการด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพตามสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ครัง้ที ่3 (ชว่ง มกราคม - มนีาคม 2560)
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a. ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นการถ่ายทอดมาจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล เพ่ือให้ม่ันใจว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักได้รับการสนับสนุนจากแผมแม่บท IT

1.)แผนแม่บทสารสนเทศฉบับปรับปรุง วรวิช

b. จัดท าโครงการและแผนกิจกรรมเชิงรุกให้เห็นกิจกรรมชัดเจน ไม่
เป็นแผนโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป (เช่น โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ รพ. เป็นช่ือโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป ควรแตก
ออกเป็นโครงการย่อยๆ)

1.)โครงการเชิงรุกฉบับปรับปรุง (แยกโครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์)

เตือนศักด์ิ

2 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความ
เส่ียง (Risk Management)

a. ประเมินผลการด าเนินการจัดการความเส่ียงท่ีผ่านมาแล้ว น าผล
การประเมินมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการความเส่ียงใหม่ของปี 
2560 โดยใช้หลักการ PDCA

1.)แผนจัดการความเส่ียงทางสารสนเทศปี 2560
2.)ผลการด าเนินงาน(PD)

เตือนศักด์ิ, วรวิช

a. ประกาศ SLA ให้รับทราบโดยท่ัวกัน ปิดประกาศให้แพร่หลาย 1.)ปรับปรุงโปสเตอร์ SLA ในรูปแบบใหม่
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน!

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผลการด าเนินการและวิเคราะห์ผลการประเมินตาม SLA 1.)ผลประเมินระยะการให้บริการและความพึงพอใจ
2.)ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม SLA

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

c. น าผลการประเมินมาปรับข้อตกลงตามหลักการ PDCA 1.)ประชุมปรับปรุง SLA
2.)แผนปฏิบัติการตาม SLA ฉบับปรับปรุง

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ท่ีส าคัญ ส่ือสารให้เข้าใจท่ัวกัน 1.)โปสเตอร์ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ฉบับปรับปรุง
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผู้ใช้ด้านการรับรู้และความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ 1.)เดินสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ เตือนศักด์ิ
c. ด าเนินการตามระเบียบ แล้วประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติภายใน 3 เดือน

1.)ประเมินผลและสรุปวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
ระเบียบ

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

d. น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการท าให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ

1.)ระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง เตือนศักด์ิ, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีหน้าห้อง
ตรวจ OPD ท าอย่างไรถ้าแพทย์ไม่ได้บันทึกข้อมูลค าวินิจฉัยโรค 
เช่น ท่ี OPD , สูตินารีเวช , ทันตกรรม ฯลฯ

1.)ระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลวินิจฉัยใน HOSxP
 และมาตรการจัดการกรณีท่ีไม่ได้มีการบันทึก

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

b. วางระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

1.)ระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

c. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ทุกเดือน ถ้าระดับคะแนนด้านใดไม่ถึงระดับ 80% ให้ค้นหาสาเหตุ
และแก้ไขโดยเร่งด่วน

1.)ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกเดือน
2.)สรุปวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและในท่ีคะแนนไม่ถึง 80% และผลการ
ด าเนินการแก้ไข

คณิต

คณิต, อรวรรณ

a. วางระบบการเก็บข้อมูลปัญหาจากทุกๆแหล่งข้อมูล และข้อมูล
กิจกรรมการให้บริการ มีรายละเอียด เวลาท่ีรับแจ้ง เวลาท่ีเร่ิม
แก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหาเสร็จส้ิน และเวลาท่ีส่งมอบงาน

1.)ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล incident จากทุก
แหล่ง
2.)สรุปข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ ท่ีมีรายละเอียด:
 เวลารับแจ้ง เวลาเร่ิมแก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหา
เสร็จ และเวลาส่งมอบงาน เป็นรายเดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ




ล่าช้า 1 เดือน

b. ก าหนดให้บุคลากรฝ่าย IT ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวัน มี
การก ากับควบคุม

1.)ก ากับการบันทึกข้อมูล รวบรวม และส่งสรุป
ข้อมูลปัญหาทุก 1 เดือน
2.)ผลการตรวจสอบรับรองสรุปข้อมูลทุก 1 เดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ
c. วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการของหน่วย IT เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1.)รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกเดือน

เตือนศักด์ิ

d. ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบ 3 เดือน 1.)ข้อมูลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน
e. วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในระบบ IT สาเหตุของปัญหา ภาระงาน 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเท่าเดิม

1.)ผลการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในข้อมูลกิจกรรม 
สาเหตุของปัญหาน้ันๆ และแนวโน้ม
2.)ผลการวิเคราะห์ภาระงาน และแนวโน้ม

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

f. น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 1.)แนวทางการพัฒนาการให้บริการตามผลการ
วิเคราะห์กิจกรรม

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับระดับ Competency ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่จ าเป็นต้องได้ระดับ 5 ทุกด้าน

1.)ก าหนดสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ฉบับใหม่ เตือนศักด์ิ

b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกต าแหน่งใหม่ 1.)ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ใหม่ เตือนศักด์ิ, วรวิช
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 1.)แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล เตือนศักด์ิ, วรวิช
a. ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1.)แนวทางจัดการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางไอที(ผอ.

รับทราบและให้ด าเนินการ)
2.)ผลการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ทางไอที

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

ล่าช้า 2 เดือน

ล่าช้า 1 เดือน

b. ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรเหลือ 
คาดการณ์เวลาท่ีจะใช้งานจนเต็ม

1.)สรุปวิเคราะห์ทรัพยากรทางไอทีในปัจจุบันและท่ี
เหลือ คาดการณ์เวลาท่ีใช้งานจนเต็ม

เตือนศักด์ิ, อร
สิทธ์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

c. วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพ่ิมเติมใน
ระยะ 3-5 ปี

1.)แผนการจัดการทรัพยากรทางไอที ในระยะ 3-5 ปี คร่ึงท่อน, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (สรุป 
Requirement ของระบบ , System Flowchart ของระบบ
ปัจจุบัน)

1.)เอกสารวิเคราะห์ระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

b. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (Use Case , 
Sequence , Class Diagram , Data Dictionary)

1.)เอกสารออกแบบระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

c. มีการ comment source code และจัดท า source code 
version control

1.)Source code ท่ีมี standard comment และ 
source code version control อย่างสมบูรณ์

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ

d. มีคู่มือการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรม 1.)คู่มือการใช้โปรแกรม DSR ยืมคืนเวชระเบียน และ
 Dashboard

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

a. จัดท า Label สายสัญญานให้ครบ ท าตาราง Mapping สายต้น
ทางปลายทาง

1.)ตาราง Mapping สายสัญญาณต้นทางปลายทาง
 พร้อมท า Label สายสัญญาณท่ีถูกต้องครบถ้วน!

กิตติ, อรสิทธ์ิ

b. ติดต้ังระบบตรวจจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ส าคัญ ระบบดับเพลิง

1.)ระบบจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย 
2.)ระบบเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีส าคัญ
3.)ระบบดับเพลิง

คร่ึงท่อน
อรสิทธ์ิ
อรสิทธ์ิ

ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)

c. จัดระเบียบสายไฟ สายสัญญาน ไม่ควรกองอยู่ท่ีพ้ืน ให้กวาดพ้ืน
ท าความสะอาดได้ง่าย

1.)ติดต้ังอุปกรณ์ครอบสายไฟ และสายสัญญาณท่ีพ้ืน คร่ึงท่อน, กิตติ ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)
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วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

วางแผน Capacity Management 
ให้ครอบคลุมเร่ือง Hardware , 
Software , Network ระยะกลาง
และระยะยาว ก าหนดแผนตาม
ความต้องการในอนาคต ต่อไปใน
ระยะ 3-5 ปี

ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงห้อง Data Center

6

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรค
และการให้รหัส ICD

ด าเนินการเก็บข้อมูล สถิติปัญหาท่ี
พบในระบบ (Incident) และสถิติ
การให้บริการของหน่วย IT น าผล
การวิเคราะห็เพ่ือหาทางปรับปรุง
บริการ

1 ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล

3 พัฒนาการด าเนินการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ
 (Service Level Agreement)

4 พัฒนาการจัดการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

ล าดบั เรือ่ง/ประเด็นตดิตาม ผูรั้บมอบหมายกจิกรรม หมายเหตุผลผลติ

ก าหนดเวลาตดิตาม

แผนกจิกรรมการด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพตามสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ครัง้ที ่3 (ชว่ง มกราคม - มนีาคม 2560)
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a. ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นการถ่ายทอดมาจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล เพ่ือให้ม่ันใจว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักได้รับการสนับสนุนจากแผมแม่บท IT

1.)แผนแม่บทสารสนเทศฉบับปรับปรุง วรวิช

b. จัดท าโครงการและแผนกิจกรรมเชิงรุกให้เห็นกิจกรรมชัดเจน ไม่
เป็นแผนโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป (เช่น โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ รพ. เป็นช่ือโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป ควรแตก
ออกเป็นโครงการย่อยๆ)

1.)โครงการเชิงรุกฉบับปรับปรุง (แยกโครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์)

เตือนศักด์ิ

2 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความ
เส่ียง (Risk Management)

a. ประเมินผลการด าเนินการจัดการความเส่ียงท่ีผ่านมาแล้ว น าผล
การประเมินมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการความเส่ียงใหม่ของปี 
2560 โดยใช้หลักการ PDCA

1.)แผนจัดการความเส่ียงทางสารสนเทศปี 2560
2.)ผลการด าเนินงาน(PD)

เตือนศักด์ิ, วรวิช

a. ประกาศ SLA ให้รับทราบโดยท่ัวกัน ปิดประกาศให้แพร่หลาย 1.)ปรับปรุงโปสเตอร์ SLA ในรูปแบบใหม่
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน!

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผลการด าเนินการและวิเคราะห์ผลการประเมินตาม SLA 1.)ผลประเมินระยะการให้บริการและความพึงพอใจ
2.)ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม SLA

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

c. น าผลการประเมินมาปรับข้อตกลงตามหลักการ PDCA 1.)ประชุมปรับปรุง SLA
2.)แผนปฏิบัติการตาม SLA ฉบับปรับปรุง

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ท่ีส าคัญ ส่ือสารให้เข้าใจท่ัวกัน 1.)โปสเตอร์ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ฉบับปรับปรุง
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผู้ใช้ด้านการรับรู้และความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ 1.)เดินสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ เตือนศักด์ิ
c. ด าเนินการตามระเบียบ แล้วประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติภายใน 3 เดือน

1.)ประเมินผลและสรุปวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
ระเบียบ

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

d. น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการท าให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ

1.)ระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง เตือนศักด์ิ, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีหน้าห้อง
ตรวจ OPD ท าอย่างไรถ้าแพทย์ไม่ได้บันทึกข้อมูลค าวินิจฉัยโรค 
เช่น ท่ี OPD , สูตินารีเวช , ทันตกรรม ฯลฯ

1.)ระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลวินิจฉัยใน HOSxP
 และมาตรการจัดการกรณีท่ีไม่ได้มีการบันทึก

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

b. วางระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

1.)ระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

c. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ทุกเดือน ถ้าระดับคะแนนด้านใดไม่ถึงระดับ 80% ให้ค้นหาสาเหตุ
และแก้ไขโดยเร่งด่วน

1.)ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกเดือน
2.)สรุปวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและในท่ีคะแนนไม่ถึง 80% และผลการ
ด าเนินการแก้ไข

คณิต

คณิต, อรวรรณ

a. วางระบบการเก็บข้อมูลปัญหาจากทุกๆแหล่งข้อมูล และข้อมูล
กิจกรรมการให้บริการ มีรายละเอียด เวลาท่ีรับแจ้ง เวลาท่ีเร่ิม
แก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหาเสร็จส้ิน และเวลาท่ีส่งมอบงาน

1.)ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล incident จากทุก
แหล่ง
2.)สรุปข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ ท่ีมีรายละเอียด:
 เวลารับแจ้ง เวลาเร่ิมแก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหา
เสร็จ และเวลาส่งมอบงาน เป็นรายเดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ




ล่าช้า 1 เดือน

b. ก าหนดให้บุคลากรฝ่าย IT ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวัน มี
การก ากับควบคุม

1.)ก ากับการบันทึกข้อมูล รวบรวม และส่งสรุป
ข้อมูลปัญหาทุก 1 เดือน
2.)ผลการตรวจสอบรับรองสรุปข้อมูลทุก 1 เดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ
c. วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการของหน่วย IT เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1.)รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกเดือน

เตือนศักด์ิ

d. ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบ 3 เดือน 1.)ข้อมูลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน
e. วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในระบบ IT สาเหตุของปัญหา ภาระงาน 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเท่าเดิม

1.)ผลการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในข้อมูลกิจกรรม 
สาเหตุของปัญหาน้ันๆ และแนวโน้ม
2.)ผลการวิเคราะห์ภาระงาน และแนวโน้ม

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

f. น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 1.)แนวทางการพัฒนาการให้บริการตามผลการ
วิเคราะห์กิจกรรม

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับระดับ Competency ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่จ าเป็นต้องได้ระดับ 5 ทุกด้าน

1.)ก าหนดสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ฉบับใหม่ เตือนศักด์ิ

b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกต าแหน่งใหม่ 1.)ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ใหม่ เตือนศักด์ิ, วรวิช
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 1.)แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล เตือนศักด์ิ, วรวิช
a. ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1.)แนวทางจัดการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางไอที(ผอ.

รับทราบและให้ด าเนินการ)
2.)ผลการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ทางไอที

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

ล่าช้า 2 เดือน

ล่าช้า 1 เดือน

b. ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรเหลือ 
คาดการณ์เวลาท่ีจะใช้งานจนเต็ม

1.)สรุปวิเคราะห์ทรัพยากรทางไอทีในปัจจุบันและท่ี
เหลือ คาดการณ์เวลาท่ีใช้งานจนเต็ม

เตือนศักด์ิ, อร
สิทธ์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

c. วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพ่ิมเติมใน
ระยะ 3-5 ปี

1.)แผนการจัดการทรัพยากรทางไอที ในระยะ 3-5 ปี คร่ึงท่อน, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (สรุป 
Requirement ของระบบ , System Flowchart ของระบบ
ปัจจุบัน)

1.)เอกสารวิเคราะห์ระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

b. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (Use Case , 
Sequence , Class Diagram , Data Dictionary)

1.)เอกสารออกแบบระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

c. มีการ comment source code และจัดท า source code 
version control

1.)Source code ท่ีมี standard comment และ 
source code version control อย่างสมบูรณ์

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ

d. มีคู่มือการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรม 1.)คู่มือการใช้โปรแกรม DSR ยืมคืนเวชระเบียน และ
 Dashboard

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

a. จัดท า Label สายสัญญานให้ครบ ท าตาราง Mapping สายต้น
ทางปลายทาง

1.)ตาราง Mapping สายสัญญาณต้นทางปลายทาง
 พร้อมท า Label สายสัญญาณท่ีถูกต้องครบถ้วน!

กิตติ, อรสิทธ์ิ

b. ติดต้ังระบบตรวจจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ส าคัญ ระบบดับเพลิง

1.)ระบบจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย 
2.)ระบบเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีส าคัญ
3.)ระบบดับเพลิง

คร่ึงท่อน
อรสิทธ์ิ
อรสิทธ์ิ

ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)

c. จัดระเบียบสายไฟ สายสัญญาน ไม่ควรกองอยู่ท่ีพ้ืน ให้กวาดพ้ืน
ท าความสะอาดได้ง่าย

1.)ติดต้ังอุปกรณ์ครอบสายไฟ และสายสัญญาณท่ีพ้ืน คร่ึงท่อน, กิตติ ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)
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วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

วางแผน Capacity Management 
ให้ครอบคลุมเร่ือง Hardware , 
Software , Network ระยะกลาง
และระยะยาว ก าหนดแผนตาม
ความต้องการในอนาคต ต่อไปใน
ระยะ 3-5 ปี

ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงห้อง Data Center

6

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรค
และการให้รหัส ICD

ด าเนินการเก็บข้อมูล สถิติปัญหาท่ี
พบในระบบ (Incident) และสถิติ
การให้บริการของหน่วย IT น าผล
การวิเคราะห็เพ่ือหาทางปรับปรุง
บริการ

1 ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล

3 พัฒนาการด าเนินการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ
 (Service Level Agreement)

4 พัฒนาการจัดการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

ล าดบั เรือ่ง/ประเด็นตดิตาม ผูรั้บมอบหมายกจิกรรม หมายเหตุผลผลติ

ก าหนดเวลาตดิตาม

ไม่เอา
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1%

Windows & Office
1%

กล้องวงจรปิด
0%

ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งาน

11%

งานข้อมูลข่าวสาร
6%

โทรศัพท์
12%

ยกเลิก Admit
0%

รับโทรศัพท์
31%

สัดส่วนการท างานของ นายเตือนศักดิ์  ศรีเลา



สัดส่วนการท างาน รายบุคคล

Computer
1%

DSR
10%

HOSxP
36%

Printer
2%

ReferLink
1%ขาดความรู้ความ…

งานข้อมูลข่าวสาร
30%

ท ารายงาน
5%
โปรแกรม อื่นๆ

11%

สัดส่วนการท างานของ นายปิยณัฐ  อ่อนจันทร์

Computer
36%

DSR
1%HOSxP

7%Internet / Intranet
3%Network

7%
P4P…

Printer
16%

ReferLink
3%

UPS
4%

ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งาน

2%งานข้อมูลข่าวสาร
1%

โทรศัพท์
8%

โปรแกรม อื่นๆ
7%

สัดส่วนการท างานของ นายศาตร์ตรา วรรณฤกษ์



สัดส่วนการท างาน รายบุคคล

Computer
8%

HOSxP
11%

Internet / Intranet
1%Network

3%
P4P
2%

Printer…

ReferLink
1%

UPS
1%

Windows & Office
1%

กล้องวงจรปิด
2%

ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งาน

1%

งานข้อมูลข่าวสาร
19%

งานเชิงรุก
1%

งานเชิิงรุก
1%

โทรศัพท์
5%

โปรแกรม อื่นๆ
9%

โปรแกรมทั่วไป อื่นๆ
2%

รับโทรศัพท์
16%

ให้ค าปรึกษา
1%

สัดส่วนการท างานของ นายอรสิทธิ์  โนนทิง

Computer
30%

HOSxP
9%

Internet / Intranet
0%Network

8%P4P
1%

Printer…

ReferLink
0%

UPS
0%

งานข้อมูลข่าวสาร
1%

โทรศัพท์
10%รับโทรศัพท์

1%

สัดส่วนการท างานของ นายพัชระ  ไชยสงคราม



ผลของกำรประเมินและข้อเสนอแนะ

ค ำน ำช่ือ-ชื่อ-สกุล คะแนนเต็ม คะแนนประเมิน ร้อยละ ข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ต้องพัฒนำ*

นายกิตติ  หาญอาษา 70 44 63 เพ่ิมการบริหารงานโดยการวางแผนอย่างเป็นระบบ, การศึกษาภาษาเพ่ิมเติมในการเขียนโปรแกรมท่ีต้องมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต(ภาษาทางเลือก), การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา(Mobile Application)

นายอรสิทธิ์  โนนทิง 70 50 71 เพ่ิมเติมด้านการประยุกต์ปรับปรุงส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานของโปรแกรม HOSxP, พัฒนาด้านการจัดการระบบเครือข่าย การเขียนรายงานจาก HOSxP

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 35 26 74 ควรเน้นการน าความรู้มาวิเคราะห์และจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ, การให้ค าปรึกษากับหน่วยงานในโรงพยาบาล

ร่วมกับการท าเอกสารเพื่อถ่ายทอดแนวทาง

การวิเคราะห์และจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

นายเตือนศักดิ์  ศรีเลา 70 52 74 เพ่ือการก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์และผลส าเร็จ, พัฒนาการใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมตามความ

จ าเป็นและความถนัด, พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆทุกด้าน, พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการ, การวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการ, การวิเคราะห์แนวโน้ม

นายพัชระ  ไชยสงคราม 40 31 78 พัฒนาด้านเทคนิคการประสานงาน การวิเคราะห์ข้อมูลการท าประสานงานและแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, 

การให้ค าปรึกษาหน่วยงานพร้อมจัดท าส่ือให้ค าปรึกษา, การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน

การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

นายปิยะณัฐ  อ่อนจันทร์ 70 56 80 เพ่ิมเติมการออกแบบระบบ, การวางแผนงาน, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, การจัดการระบบ HOSxP การบริหาร

เคร่ืองแม่ข่ายและลูกข่าย, การใช้ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลน ามาสนับสนุนการบริการและบริหาร(HOSxP, THIP, 

DSR)

การจัดการข้อมูลน ามาสนับสนุนการบริการและบริหาร(HOSxP, THIP, DSR)

นายศาตร์ตรา  วรรณฤกษ์ 70 56 80 เพ่ิมเติมด้านการออกแบบ, วางแผนงาน, การจัดการการเปลี่ยนแปลง, เพ่ิมเติมด้านการจัดการระบบ HOSxP การ

บริหารเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย, การใช้ความรู้ด้านการจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริการและบริหาร(RMC, UC)

ผู้ดูแลระบบ HOSxP และการเขียนรายงานจาก HOSxP



องค์ความรู/้ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา วันที่ด าเนินการ ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

การเขียน Application Mobile  การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา
(Mobile Application)

การประชุม/สัมนา (ส่ง
บุคคลากร อบรมภายนอก)

19-21 กรกฏาคม 
2560

2560 นายกิตติ หาญอาษา

การจัดการข้อมลูด้วย SQL และการสร้าง
รายงานด้วย Report Designer

การเขียนรายงานจาก HOSxP
การประชุม/สัมนา (ส่ง

บุคคลากร อบรมภายนอก)
7-11 สิงหาคม 

2560
2560 นายอรสิทธิ์ โนนทิง

การติดตั้งและการปรับปรุงเวอชั่น และ
บ ารุงรักษาเครื่องแมข่่าย

ผู้ดูแลระบบ HOSxP และการเขียนรายงาน
จาก HOSxP

การประชุม/สัมนา (ส่ง
บุคคลากร อบรมภายนอก)

2-3 สิงหาคม 
2560

2560 นายศาตร์ตรา วรรณฤกษ์

การวิเคราะห์และจัดการปัญหาอย่างเป็น
ระบบ

- 2561 นายครึ่งท่อน ชามนตรี

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการ, การวิเคราะห์
แนวโน้ม

- 2561 นายเตือนศักดิ์ ศรีเลา

การวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

- 2561 นายพัชระ ไชยสงคราม

การจัดการข้อมลูน ามาสนับสนุนการบริการ
และบริหาร(HOSxP, THIP, DSR)

- 2561 นายปิยะณัฐ อ่อนจันทร์
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สัดส่วนปริมาณเครื่องทั้งหมดจ าแนกตามอายุ

0-2 y 2-4 y 4-6 y 6-8 y 8-10 y 10+ y

PC

เครื่องซ่อม
21%

เครื่องดี
79%

สรุปเปรียบเทียบปริมาณเครื่องที่ซ่อมกับเครื่องดี

เครื่องซ่อม เครื่องดี

สรุป สถานะการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในโรงพยาบาลหนองบัวล าภู
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สดัสว่นปริมาณเคร่ืองท่ีได้รับการซอ่มแซมเม่ือแยกตามอายกุารใช้งาน

เคร่ืองดี เคร่ืองซอ่ม

PC



วิเคราะห์ปัญญา ป้องกัน / แก้ไข

1. คอมพวิเตอรท์ีม่อีายกุารใชง้าน
มากกวา่ 4  ปี  อะไหล่ไมม่เีปลีย่น

1. ตอ้งอพัเกรดเครือ่งเทา่นัน้

2. อตัราการซ่อมเพิม่ขึน้เมือ่อายกุารใช้
งานมากกวา่ 4  ปี

2. หาความคุม้คา่ของเครือ่งคอมพวิเตอร ์ใน
การซ่อมของเครือ่ง



N=363
เครื่องซ่อม

14%

เครื่องดี
86%

สรุปเปรียบเทียบปริมำณเครื่องที่ซ่อมกับเครื่องดี
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สัดส่วนปริมาณเครื่องทั้งหมดจ าแนกตามอายุ

0-2 y 2-4 y 4-6 y 6-8 y 8-10 y 10+ y
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0-2 y 2-4 y 4-6 y 6-8 y 8-10 y 10+ y

สัดส่วนปริมำณเครื่องที่ได้รับกำรซ่อมแซมต่อเครื่องที่ยังปกติ

เครื่องดี เครื่องซ่อม

สถานการณ์ Printer





วิเคราะห์ปัญญา ป้องกัน / แก้ไข
1. คา่ซ่อมปริน้เตอร ์ทีม่อีายกุารใชง้านมากกวา่ 4 ปี 
จะเริม่มกีารซ่อมโดยการเปลีย่นอะไหล่

1. หาความคุม้คา่ของเครือ่งปริน้เตอร ์วา่ควรมอีายุ
การใชง้าน เทา่ไหรจ่งึ สมควรแทงจ าหน่าย

2. คา่ซ่อมเครือ่งในบางยีห่อ้ เมือ่เทยีบต่อหน่วย ต่อ
ครัง้ มมีลูคา่สงูมาก

2. ลดการจดัซือ้เครือ่งปริน้เตอรย์ีห่อ้นัน้ๆ ลง และซือ้
ยีห่อ้ทีม่คีวามคุม้คา่มากกวา่



Hard Disk 
HOSxP Server



ทรัพย์สิน แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
ช่วงเวลา
ด าเนินการ

หมายเหตุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส านักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุ
การใช้งาน เกิน 4 ปี  จ านวน 56  
เครื่อง / 2 ปี (คิดตามค่าเสื่อม)

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 896,000 บาท * 
3 ครั้ง เป็นเงิน 
2,688,000

ปีงบประมาณ 
61, 63,  65

เครื่องละ 
16,000 
บาท 

เครื่องปริ้นเตอร์ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  10  เครื่อง / 
2 ปี
(คิดตามการขออนุมัติจ าหน่าย)

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 35,000  บาท  * 
3 ครั้ง  เป็นเงิน  
10,500  บาท

ปีงบประมาณ 
61, 63,  65

เครื่องละ 
3,500  
บาท

HDD  Server  จัดซื้อ HDD  Server  จ านวน  4  
ลูก
(คิดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของข้อมูล)

นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 76,000  บาท ปีงบประมาณ 64 ลูกละ 
19,000
บาท

แผนการจัดการทรัพยากร  ด้าน Hardware ปี 61-65



แผนกจิกรรมการด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพตามสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ครัง้ที ่3 (ชว่ง มกราคม - มนีาคม 2560)
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a. ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นการถ่ายทอดมาจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล เพ่ือให้ม่ันใจว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักได้รับการสนับสนุนจากแผมแม่บท IT

1.)แผนแม่บทสารสนเทศฉบับปรับปรุง วรวิช

b. จัดท าโครงการและแผนกิจกรรมเชิงรุกให้เห็นกิจกรรมชัดเจน ไม่
เป็นแผนโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป (เช่น โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ รพ. เป็นช่ือโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป ควรแตก
ออกเป็นโครงการย่อยๆ)

1.)โครงการเชิงรุกฉบับปรับปรุง (แยกโครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์)

เตือนศักด์ิ

2 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความ
เส่ียง (Risk Management)

a. ประเมินผลการด าเนินการจัดการความเส่ียงท่ีผ่านมาแล้ว น าผล
การประเมินมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการความเส่ียงใหม่ของปี 
2560 โดยใช้หลักการ PDCA

1.)แผนจัดการความเส่ียงทางสารสนเทศปี 2560
2.)ผลการด าเนินงาน(PD)

เตือนศักด์ิ, วรวิช

a. ประกาศ SLA ให้รับทราบโดยท่ัวกัน ปิดประกาศให้แพร่หลาย 1.)ปรับปรุงโปสเตอร์ SLA ในรูปแบบใหม่
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน!

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผลการด าเนินการและวิเคราะห์ผลการประเมินตาม SLA 1.)ผลประเมินระยะการให้บริการและความพึงพอใจ
2.)ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม SLA

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

c. น าผลการประเมินมาปรับข้อตกลงตามหลักการ PDCA 1.)ประชุมปรับปรุง SLA
2.)แผนปฏิบัติการตาม SLA ฉบับปรับปรุง

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ท่ีส าคัญ ส่ือสารให้เข้าใจท่ัวกัน 1.)โปสเตอร์ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ฉบับปรับปรุง
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผู้ใช้ด้านการรับรู้และความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ 1.)เดินสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ เตือนศักด์ิ
c. ด าเนินการตามระเบียบ แล้วประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติภายใน 3 เดือน

1.)ประเมินผลและสรุปวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
ระเบียบ

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

d. น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการท าให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ

1.)ระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง เตือนศักด์ิ, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีหน้าห้อง
ตรวจ OPD ท าอย่างไรถ้าแพทย์ไม่ได้บันทึกข้อมูลค าวินิจฉัยโรค 
เช่น ท่ี OPD , สูตินารีเวช , ทันตกรรม ฯลฯ

1.)ระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลวินิจฉัยใน HOSxP
 และมาตรการจัดการกรณีท่ีไม่ได้มีการบันทึก

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

b. วางระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

1.)ระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

c. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ทุกเดือน ถ้าระดับคะแนนด้านใดไม่ถึงระดับ 80% ให้ค้นหาสาเหตุ
และแก้ไขโดยเร่งด่วน

1.)ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกเดือน
2.)สรุปวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและในท่ีคะแนนไม่ถึง 80% และผลการ
ด าเนินการแก้ไข

คณิต

คณิต, อรวรรณ

a. วางระบบการเก็บข้อมูลปัญหาจากทุกๆแหล่งข้อมูล และข้อมูล
กิจกรรมการให้บริการ มีรายละเอียด เวลาท่ีรับแจ้ง เวลาท่ีเร่ิม
แก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหาเสร็จส้ิน และเวลาท่ีส่งมอบงาน

1.)ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล incident จากทุก
แหล่ง
2.)สรุปข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ ท่ีมีรายละเอียด:
 เวลารับแจ้ง เวลาเร่ิมแก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหา
เสร็จ และเวลาส่งมอบงาน เป็นรายเดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ




ล่าช้า 1 เดือน

b. ก าหนดให้บุคลากรฝ่าย IT ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวัน มี
การก ากับควบคุม

1.)ก ากับการบันทึกข้อมูล รวบรวม และส่งสรุป
ข้อมูลปัญหาทุก 1 เดือน
2.)ผลการตรวจสอบรับรองสรุปข้อมูลทุก 1 เดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ
c. วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการของหน่วย IT เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1.)รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกเดือน

เตือนศักด์ิ

d. ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบ 3 เดือน 1.)ข้อมูลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน
e. วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในระบบ IT สาเหตุของปัญหา ภาระงาน 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเท่าเดิม

1.)ผลการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในข้อมูลกิจกรรม 
สาเหตุของปัญหาน้ันๆ และแนวโน้ม
2.)ผลการวิเคราะห์ภาระงาน และแนวโน้ม

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

f. น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 1.)แนวทางการพัฒนาการให้บริการตามผลการ
วิเคราะห์กิจกรรม

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับระดับ Competency ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่จ าเป็นต้องได้ระดับ 5 ทุกด้าน

1.)ก าหนดสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ฉบับใหม่ เตือนศักด์ิ

b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกต าแหน่งใหม่ 1.)ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ใหม่ เตือนศักด์ิ, วรวิช
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 1.)แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล เตือนศักด์ิ, วรวิช
a. ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1.)แนวทางจัดการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางไอที(ผอ.

รับทราบและให้ด าเนินการ)
2.)ผลการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ทางไอที

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

ล่าช้า 2 เดือน

ล่าช้า 1 เดือน

b. ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรเหลือ 
คาดการณ์เวลาท่ีจะใช้งานจนเต็ม

1.)สรุปวิเคราะห์ทรัพยากรทางไอทีในปัจจุบันและท่ี
เหลือ คาดการณ์เวลาท่ีใช้งานจนเต็ม

เตือนศักด์ิ, อร
สิทธ์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

c. วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพ่ิมเติมใน
ระยะ 3-5 ปี

1.)แผนการจัดการทรัพยากรทางไอที ในระยะ 3-5 ปี คร่ึงท่อน, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (สรุป 
Requirement ของระบบ , System Flowchart ของระบบ
ปัจจุบัน)

1.)เอกสารวิเคราะห์ระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

b. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (Use Case , 
Sequence , Class Diagram , Data Dictionary)

1.)เอกสารออกแบบระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

c. มีการ comment source code และจัดท า source code 
version control

1.)Source code ท่ีมี standard comment และ 
source code version control อย่างสมบูรณ์

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ

d. มีคู่มือการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรม 1.)คู่มือการใช้โปรแกรม DSR ยืมคืนเวชระเบียน และ
 Dashboard

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

a. จัดท า Label สายสัญญานให้ครบ ท าตาราง Mapping สายต้น
ทางปลายทาง

1.)ตาราง Mapping สายสัญญาณต้นทางปลายทาง
 พร้อมท า Label สายสัญญาณท่ีถูกต้องครบถ้วน!

กิตติ, อรสิทธ์ิ

b. ติดต้ังระบบตรวจจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ส าคัญ ระบบดับเพลิง

1.)ระบบจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย 
2.)ระบบเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีส าคัญ
3.)ระบบดับเพลิง

คร่ึงท่อน
อรสิทธ์ิ
อรสิทธ์ิ

ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)

c. จัดระเบียบสายไฟ สายสัญญาน ไม่ควรกองอยู่ท่ีพ้ืน ให้กวาดพ้ืน
ท าความสะอาดได้ง่าย

1.)ติดต้ังอุปกรณ์ครอบสายไฟ และสายสัญญาณท่ีพ้ืน คร่ึงท่อน, กิตติ ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)
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วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

วางแผน Capacity Management 
ให้ครอบคลุมเร่ือง Hardware , 
Software , Network ระยะกลาง
และระยะยาว ก าหนดแผนตาม
ความต้องการในอนาคต ต่อไปใน
ระยะ 3-5 ปี

ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงห้อง Data Center

6

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรค
และการให้รหัส ICD

ด าเนินการเก็บข้อมูล สถิติปัญหาท่ี
พบในระบบ (Incident) และสถิติ
การให้บริการของหน่วย IT น าผล
การวิเคราะห็เพ่ือหาทางปรับปรุง
บริการ

1 ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล

3 พัฒนาการด าเนินการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ
 (Service Level Agreement)

4 พัฒนาการจัดการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

ล าดบั เรือ่ง/ประเด็นตดิตาม ผูรั้บมอบหมายกจิกรรม หมายเหตุผลผลติ

ก าหนดเวลาตดิตาม

แผนกจิกรรมการด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพตามสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ครัง้ที ่3 (ชว่ง มกราคม - มนีาคม 2560)
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a. ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นการถ่ายทอดมาจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล เพ่ือให้ม่ันใจว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักได้รับการสนับสนุนจากแผมแม่บท IT

1.)แผนแม่บทสารสนเทศฉบับปรับปรุง วรวิช

b. จัดท าโครงการและแผนกิจกรรมเชิงรุกให้เห็นกิจกรรมชัดเจน ไม่
เป็นแผนโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป (เช่น โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ รพ. เป็นช่ือโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป ควรแตก
ออกเป็นโครงการย่อยๆ)

1.)โครงการเชิงรุกฉบับปรับปรุง (แยกโครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์)

เตือนศักด์ิ

2 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความ
เส่ียง (Risk Management)

a. ประเมินผลการด าเนินการจัดการความเส่ียงท่ีผ่านมาแล้ว น าผล
การประเมินมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการความเส่ียงใหม่ของปี 
2560 โดยใช้หลักการ PDCA

1.)แผนจัดการความเส่ียงทางสารสนเทศปี 2560
2.)ผลการด าเนินงาน(PD)

เตือนศักด์ิ, วรวิช

a. ประกาศ SLA ให้รับทราบโดยท่ัวกัน ปิดประกาศให้แพร่หลาย 1.)ปรับปรุงโปสเตอร์ SLA ในรูปแบบใหม่
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน!

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผลการด าเนินการและวิเคราะห์ผลการประเมินตาม SLA 1.)ผลประเมินระยะการให้บริการและความพึงพอใจ
2.)ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม SLA

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

c. น าผลการประเมินมาปรับข้อตกลงตามหลักการ PDCA 1.)ประชุมปรับปรุง SLA
2.)แผนปฏิบัติการตาม SLA ฉบับปรับปรุง

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ท่ีส าคัญ ส่ือสารให้เข้าใจท่ัวกัน 1.)โปสเตอร์ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ฉบับปรับปรุง
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผู้ใช้ด้านการรับรู้และความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ 1.)เดินสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ เตือนศักด์ิ
c. ด าเนินการตามระเบียบ แล้วประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติภายใน 3 เดือน

1.)ประเมินผลและสรุปวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
ระเบียบ

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

d. น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการท าให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ

1.)ระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง เตือนศักด์ิ, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีหน้าห้อง
ตรวจ OPD ท าอย่างไรถ้าแพทย์ไม่ได้บันทึกข้อมูลค าวินิจฉัยโรค 
เช่น ท่ี OPD , สูตินารีเวช , ทันตกรรม ฯลฯ

1.)ระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลวินิจฉัยใน HOSxP
 และมาตรการจัดการกรณีท่ีไม่ได้มีการบันทึก

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

b. วางระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

1.)ระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

c. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ทุกเดือน ถ้าระดับคะแนนด้านใดไม่ถึงระดับ 80% ให้ค้นหาสาเหตุ
และแก้ไขโดยเร่งด่วน

1.)ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกเดือน
2.)สรุปวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและในท่ีคะแนนไม่ถึง 80% และผลการ
ด าเนินการแก้ไข

คณิต

คณิต, อรวรรณ

a. วางระบบการเก็บข้อมูลปัญหาจากทุกๆแหล่งข้อมูล และข้อมูล
กิจกรรมการให้บริการ มีรายละเอียด เวลาท่ีรับแจ้ง เวลาท่ีเร่ิม
แก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหาเสร็จส้ิน และเวลาท่ีส่งมอบงาน

1.)ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล incident จากทุก
แหล่ง
2.)สรุปข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ ท่ีมีรายละเอียด:
 เวลารับแจ้ง เวลาเร่ิมแก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหา
เสร็จ และเวลาส่งมอบงาน เป็นรายเดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ




ล่าช้า 1 เดือน

b. ก าหนดให้บุคลากรฝ่าย IT ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวัน มี
การก ากับควบคุม

1.)ก ากับการบันทึกข้อมูล รวบรวม และส่งสรุป
ข้อมูลปัญหาทุก 1 เดือน
2.)ผลการตรวจสอบรับรองสรุปข้อมูลทุก 1 เดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ
c. วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการของหน่วย IT เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1.)รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกเดือน

เตือนศักด์ิ

d. ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบ 3 เดือน 1.)ข้อมูลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน
e. วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในระบบ IT สาเหตุของปัญหา ภาระงาน 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเท่าเดิม

1.)ผลการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในข้อมูลกิจกรรม 
สาเหตุของปัญหาน้ันๆ และแนวโน้ม
2.)ผลการวิเคราะห์ภาระงาน และแนวโน้ม

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

f. น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 1.)แนวทางการพัฒนาการให้บริการตามผลการ
วิเคราะห์กิจกรรม

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับระดับ Competency ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่จ าเป็นต้องได้ระดับ 5 ทุกด้าน

1.)ก าหนดสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ฉบับใหม่ เตือนศักด์ิ

b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกต าแหน่งใหม่ 1.)ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ใหม่ เตือนศักด์ิ, วรวิช
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 1.)แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล เตือนศักด์ิ, วรวิช
a. ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1.)แนวทางจัดการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางไอที(ผอ.

รับทราบและให้ด าเนินการ)
2.)ผลการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ทางไอที

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

ล่าช้า 2 เดือน

ล่าช้า 1 เดือน

b. ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรเหลือ 
คาดการณ์เวลาท่ีจะใช้งานจนเต็ม

1.)สรุปวิเคราะห์ทรัพยากรทางไอทีในปัจจุบันและท่ี
เหลือ คาดการณ์เวลาท่ีใช้งานจนเต็ม

เตือนศักด์ิ, อร
สิทธ์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

c. วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพ่ิมเติมใน
ระยะ 3-5 ปี

1.)แผนการจัดการทรัพยากรทางไอที ในระยะ 3-5 ปี คร่ึงท่อน, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (สรุป 
Requirement ของระบบ , System Flowchart ของระบบ
ปัจจุบัน)

1.)เอกสารวิเคราะห์ระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

b. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (Use Case , 
Sequence , Class Diagram , Data Dictionary)

1.)เอกสารออกแบบระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

c. มีการ comment source code และจัดท า source code 
version control

1.)Source code ท่ีมี standard comment และ 
source code version control อย่างสมบูรณ์

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ

d. มีคู่มือการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรม 1.)คู่มือการใช้โปรแกรม DSR ยืมคืนเวชระเบียน และ
 Dashboard

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

a. จัดท า Label สายสัญญานให้ครบ ท าตาราง Mapping สายต้น
ทางปลายทาง

1.)ตาราง Mapping สายสัญญาณต้นทางปลายทาง
 พร้อมท า Label สายสัญญาณท่ีถูกต้องครบถ้วน!

กิตติ, อรสิทธ์ิ

b. ติดต้ังระบบตรวจจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ส าคัญ ระบบดับเพลิง

1.)ระบบจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย 
2.)ระบบเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีส าคัญ
3.)ระบบดับเพลิง

คร่ึงท่อน
อรสิทธ์ิ
อรสิทธ์ิ

ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)

c. จัดระเบียบสายไฟ สายสัญญาน ไม่ควรกองอยู่ท่ีพ้ืน ให้กวาดพ้ืน
ท าความสะอาดได้ง่าย

1.)ติดต้ังอุปกรณ์ครอบสายไฟ และสายสัญญาณท่ีพ้ืน คร่ึงท่อน, กิตติ ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)
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วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

วางแผน Capacity Management 
ให้ครอบคลุมเร่ือง Hardware , 
Software , Network ระยะกลาง
และระยะยาว ก าหนดแผนตาม
ความต้องการในอนาคต ต่อไปใน
ระยะ 3-5 ปี

ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงห้อง Data Center

6

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรค
และการให้รหัส ICD

ด าเนินการเก็บข้อมูล สถิติปัญหาท่ี
พบในระบบ (Incident) และสถิติ
การให้บริการของหน่วย IT น าผล
การวิเคราะห็เพ่ือหาทางปรับปรุง
บริการ

1 ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล

3 พัฒนาการด าเนินการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ
 (Service Level Agreement)

4 พัฒนาการจัดการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

ล าดบั เรือ่ง/ประเด็นตดิตาม ผูรั้บมอบหมายกจิกรรม หมายเหตุผลผลติ

ก าหนดเวลาตดิตาม

แผนกจิกรรมการด าเนนิงานพัฒนาคณุภาพตามสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ครัง้ที ่3 (ชว่ง มกราคม - มนีาคม 2560)
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a. ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นการถ่ายทอดมาจาก
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล เพ่ือให้ม่ันใจว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักได้รับการสนับสนุนจากแผมแม่บท IT

1.)แผนแม่บทสารสนเทศฉบับปรับปรุง วรวิช

b. จัดท าโครงการและแผนกิจกรรมเชิงรุกให้เห็นกิจกรรมชัดเจน ไม่
เป็นแผนโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป (เช่น โครงการพัฒนา
เว็บไซต์ รพ. เป็นช่ือโครงการท่ีมีขอบเขตกว้างเกินไป ควรแตก
ออกเป็นโครงการย่อยๆ)

1.)โครงการเชิงรุกฉบับปรับปรุง (แยกโครงการ
ปรับปรุงเว็บไซต์)

เตือนศักด์ิ

2 ด าเนินกิจกรรมการจัดการความ
เส่ียง (Risk Management)

a. ประเมินผลการด าเนินการจัดการความเส่ียงท่ีผ่านมาแล้ว น าผล
การประเมินมาพัฒนาเป็นแผนการจัดการความเส่ียงใหม่ของปี 
2560 โดยใช้หลักการ PDCA

1.)แผนจัดการความเส่ียงทางสารสนเทศปี 2560
2.)ผลการด าเนินงาน(PD)

เตือนศักด์ิ, วรวิช

a. ประกาศ SLA ให้รับทราบโดยท่ัวกัน ปิดประกาศให้แพร่หลาย 1.)ปรับปรุงโปสเตอร์ SLA ในรูปแบบใหม่
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน!

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผลการด าเนินการและวิเคราะห์ผลการประเมินตาม SLA 1.)ผลประเมินระยะการให้บริการและความพึงพอใจ
2.)ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม SLA

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

c. น าผลการประเมินมาปรับข้อตกลงตามหลักการ PDCA 1.)ประชุมปรับปรุง SLA
2.)แผนปฏิบัติการตาม SLA ฉบับปรับปรุง

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ท่ีส าคัญ ส่ือสารให้เข้าใจท่ัวกัน 1.)โปสเตอร์ระเบียบปฏิบัติส าหรับผู้ใช้ฉบับปรับปรุง
2.)ปิดประกาศตามจุดปฏิบัติงาน

เตือนศักด์ิ

b. ประเมินผู้ใช้ด้านการรับรู้และความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ 1.)เดินสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ เตือนศักด์ิ
c. ด าเนินการตามระเบียบ แล้วประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติภายใน 3 เดือน

1.)ประเมินผลและสรุปวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
ระเบียบ

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

d. น าผลการประเมินมาปรับปรุงวิธีการท าให้ผู้ใช้ปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติ

1.)ระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง เตือนศักด์ิ, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. วางระบบควบคุมคุณภาพการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีหน้าห้อง
ตรวจ OPD ท าอย่างไรถ้าแพทย์ไม่ได้บันทึกข้อมูลค าวินิจฉัยโรค 
เช่น ท่ี OPD , สูตินารีเวช , ทันตกรรม ฯลฯ

1.)ระบบควบคุมการบันทึกข้อมูลวินิจฉัยใน HOSxP
 และมาตรการจัดการกรณีท่ีไม่ได้มีการบันทึก

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

b. วางระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับการดูแล
รักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

1.)ระบบการบันทึกค าวินิจฉัยโรค กรณีผู้ป่วยได้รับ
การดูแลรักษาโดยพยาบาลห้องฉุกเฉิน

กิตติ, ปิยะณัฐ ล่าช้า 1 เดือน

c. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ทุกเดือน ถ้าระดับคะแนนด้านใดไม่ถึงระดับ 80% ให้ค้นหาสาเหตุ
และแก้ไขโดยเร่งด่วน

1.)ผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกเดือน
2.)สรุปวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล
ผู้ป่วยนอกและในท่ีคะแนนไม่ถึง 80% และผลการ
ด าเนินการแก้ไข

คณิต

คณิต, อรวรรณ

a. วางระบบการเก็บข้อมูลปัญหาจากทุกๆแหล่งข้อมูล และข้อมูล
กิจกรรมการให้บริการ มีรายละเอียด เวลาท่ีรับแจ้ง เวลาท่ีเร่ิม
แก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหาเสร็จส้ิน และเวลาท่ีส่งมอบงาน

1.)ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล incident จากทุก
แหล่ง
2.)สรุปข้อมูลกิจกรรมการให้บริการ ท่ีมีรายละเอียด:
 เวลารับแจ้ง เวลาเร่ิมแก้ปัญหา เวลาท่ีแก้ปัญหา
เสร็จ และเวลาส่งมอบงาน เป็นรายเดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ




ล่าช้า 1 เดือน

b. ก าหนดให้บุคลากรฝ่าย IT ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกวัน มี
การก ากับควบคุม

1.)ก ากับการบันทึกข้อมูล รวบรวม และส่งสรุป
ข้อมูลปัญหาทุก 1 เดือน
2.)ผลการตรวจสอบรับรองสรุปข้อมูลทุก 1 เดือน

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ
c. วิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการของหน่วย IT เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ปัจจุบัน

1.)รายงานผลการวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ทุกเดือน

เตือนศักด์ิ

d. ด าเนินการเก็บข้อมูลในรอบ 3 เดือน 1.)ข้อมูลกิจกรรมในรอบ 3 เดือน เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน
e. วิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในระบบ IT สาเหตุของปัญหา ภาระงาน 
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือเท่าเดิม

1.)ผลการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในข้อมูลกิจกรรม 
สาเหตุของปัญหาน้ันๆ และแนวโน้ม
2.)ผลการวิเคราะห์ภาระงาน และแนวโน้ม

เตือนศักด์ิ

เตือนศักด์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

f. น าผลการวิเคราะห์มาก าหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 1.)แนวทางการพัฒนาการให้บริการตามผลการ
วิเคราะห์กิจกรรม

เตือนศักด์ิ ล่าช้า 1 เดือน

a. ปรับระดับ Competency ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่จ าเป็นต้องได้ระดับ 5 ทุกด้าน

1.)ก าหนดสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ฉบับใหม่ เตือนศักด์ิ

b. ประเมินสมรรถนะของบุคลากรทุกต าแหน่งใหม่ 1.)ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรฝ่าย IT ใหม่ เตือนศักด์ิ, วรวิช
c. วางแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 1.)แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล เตือนศักด์ิ, วรวิช
a. ปรับปรุงทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 1.)แนวทางจัดการปรับปรุงครุภัณฑ์ทางไอที(ผอ.

รับทราบและให้ด าเนินการ)
2.)ผลการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์ทางไอที

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

อรสิทธ์ิ, งานพัสดุ

ล่าช้า 2 เดือน

ล่าช้า 1 เดือน

b. ประเมินการใช้ทรัพยากรในปัจจุบัน วิเคราะห์ทรัพยากรเหลือ 
คาดการณ์เวลาท่ีจะใช้งานจนเต็ม

1.)สรุปวิเคราะห์ทรัพยากรทางไอทีในปัจจุบันและท่ี
เหลือ คาดการณ์เวลาท่ีใช้งานจนเต็ม

เตือนศักด์ิ, อร
สิทธ์ิ

ล่าช้า 1 เดือน

c. วางแผนการจัดการทรัพยากรในอนาคต เช่นจัดหาเพ่ิมเติมใน
ระยะ 3-5 ปี

1.)แผนการจัดการทรัพยากรทางไอที ในระยะ 3-5 ปี คร่ึงท่อน, วรวิช ล่าช้า 1 เดือน

a. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (สรุป 
Requirement ของระบบ , System Flowchart ของระบบ
ปัจจุบัน)

1.)เอกสารวิเคราะห์ระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

b. มีเอกสารวิเคราะห์ระบบท่ีครบถ้วนทุกโปรแกรม (Use Case , 
Sequence , Class Diagram , Data Dictionary)

1.)เอกสารออกแบบระบบโปรแกรม DSR ยืมคืนเวช
ระเบียน และ Dashboard!

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

c. มีการ comment source code และจัดท า source code 
version control

1.)Source code ท่ีมี standard comment และ 
source code version control อย่างสมบูรณ์

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ

d. มีคู่มือการใช้โปรแกรมทุกโปรแกรม 1.)คู่มือการใช้โปรแกรม DSR ยืมคืนเวชระเบียน และ
 Dashboard

วรวิช, กิตติ, ปิ
ยะณัฐ

จัดท าไปแล้วบางส่วน

a. จัดท า Label สายสัญญานให้ครบ ท าตาราง Mapping สายต้น
ทางปลายทาง

1.)ตาราง Mapping สายสัญญาณต้นทางปลายทาง
 พร้อมท า Label สายสัญญาณท่ีถูกต้องครบถ้วน!

กิตติ, อรสิทธ์ิ

b. ติดต้ังระบบตรวจจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย ระบบเคล่ือนย้าย
อุปกรณ์ส าคัญ ระบบดับเพลิง

1.)ระบบจับควัน แจ้งเตือนอัคคีภัย 
2.)ระบบเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ท่ีส าคัญ
3.)ระบบดับเพลิง

คร่ึงท่อน
อรสิทธ์ิ
อรสิทธ์ิ

ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)

c. จัดระเบียบสายไฟ สายสัญญาน ไม่ควรกองอยู่ท่ีพ้ืน ให้กวาดพ้ืน
ท าความสะอาดได้ง่าย

1.)ติดต้ังอุปกรณ์ครอบสายไฟ และสายสัญญาณท่ีพ้ืน คร่ึงท่อน, กิตติ ล่าช้า ปรับปรุง TOR (พัสดุ)

7

8

9

10

วางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

วางแผน Capacity Management 
ให้ครอบคลุมเร่ือง Hardware , 
Software , Network ระยะกลาง
และระยะยาว ก าหนดแผนตาม
ความต้องการในอนาคต ต่อไปใน
ระยะ 3-5 ปี

ด าเนินการพัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงห้อง Data Center

6

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการ
บันทึกเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรค
และการให้รหัส ICD

ด าเนินการเก็บข้อมูล สถิติปัญหาท่ี
พบในระบบ (Incident) และสถิติ
การให้บริการของหน่วย IT น าผล
การวิเคราะห็เพ่ือหาทางปรับปรุง
บริการ

1 ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ตอบสนองประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล

3 พัฒนาการด าเนินการตามข้อตกลง
ระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ
 (Service Level Agreement)

4 พัฒนาการจัดการด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

ล าดบั เรือ่ง/ประเด็นตดิตาม ผูรั้บมอบหมายกจิกรรม หมายเหตุผลผลติ

ก าหนดเวลาตดิตาม

ไม่เอา
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