Service Profile
หน่ วยงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล กันตัง วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16
มิย 2560
1. บริ บท (Context)
(ก.) หน้ าที่และเป้ าหมาย
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ด้าน Hardware และ Software รวมทัง้ ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ในหน่วยงานทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลปลอดภัย
(ข.) ขอบเขตการให้บริ การ ศักยภาพ ข้อจากัด
 ขอบเขตการให้บริการ
1.ให้บริการจัดหาและแก้ไขปั ญหาด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1.1 คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานทัง้ หมดในโรงพยาบาลทัง้ เครือ่ ง server , เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทัง้ ทีเ่ ป็ นเครือ่ งในระบบเครือข่ายทัง้ แบบ client Ethernet และเครือ่ ง workstation, เครือ่ ง PC
stand alone และ computer Notebook รวมทัง้ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ในเครือข่ายทัง้ หมด
1.2 วิเคราะห์ ออกแบบระบบและให้บริการ จัดการระบบ internet / internet / ระบบ
เครือข่ายในหน่วยงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดหาโปรแกรมใช้งานในโรงพยาบาลตามแนวทางของคณะกรรมการสารสนเทศ
โรงพยาบาลกันตังและคณะกรรมการพัฒนาโปรแกรมของโรงพยาบาล
2. ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน
2.1 จัด Intranet Cloud Drive พืน้ ทีส่ าหรับจัดเก็บข้อมูลของกลางสาหรบใช้ภายใน
หน่วยงาน
2.2 จัดการข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงาน เช่น การสารองข้อมูล การจัดเก็บ การกูค้ นื
ข้อมูล การเพิม่ ข้อมูล การลบข้อมูล
2.3 นาเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสาหรับผูบ้ ริหาร
3. ให้บริการด้านการโสตทัศน์ สาหรับห้องประชุม เตรียมความพร้อมห้องประชุมภายใน
โรงพยาบาล
4. ให้บริการด้านการดูแลระบบควบคุมแอร์และตรวจสอบสถานะการทางานระบบแอร์แต่ละ
หน่วยงาน
5. ให้บริการด้านระบบเสียงตามสาย ให้พร้อมใช้และครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ อง โรงพยาบาล

 ศักยภาพ
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์ ทรัพยากรบุคคลในงานจานวน 3 คน มีทกั ษะและความสามารถ
เหมาะสมกับงาน
 ข้อจากัด
1. บุคลากร ไม่สามารถซ่อม Monitor และเครือ่ ง printer ระดับ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
(ค.) ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ
ลูกค้าภายใน
ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ผูอ้ านวยการ
หน่วยงานใน รพ.

ความต้องการ
- วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- คอมพิวเตอร์ในระบบ LAN โปรแกรมตรวจรักษาผูป้ ่ วยใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอด 24 ชม.
- ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในคอมพิวเตอร์จดั เก็บได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องปลอดภัย
และเป็ นความลับ
- มีการสารองข้อมูลในโปรแกรมตรวจรักษาโรคทุกวัน
- ระบบเครือข่าย Internet ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการส่ง
รายงานทาง Internet สามารถส่งรายงานและสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษา
และวิจยั ได้
- มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ รอบคลุมทุกหน่วยงาน
-ระบบสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนตัวชีว้ ดั ของระบบงาน และ
ระบบรายงานอื่นๆ

ลูกค้าภายนอก
ฝ่ าย / หน่ วยงาน
ผูม้ ารับบริการและ
ญาติ

ความต้องการ
- ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในคอมพิวเตอร์ จัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
ปลอดภัยและเป็ นความลับ
- มีระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ
- สามารถให้บริการสารสนเทศแก่ญาติผปู้ ่ วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลภายนอก

- มีเวปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารข้อมูล
- มี เพจโรงพยาบาล ในการสอบถามข้อมูลและตอบข้อคาถาม

(ง.) ประเด็นคุณภาพที่สาคัญของหน่ วยงาน
- การจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือ่ งพิมพ์ และอุปกรณ์เครือข่ายทีม่ คี ุณภาพ และ
มีจานวนเพียงพอ พร้อมใช้งาน
- มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการรับ-ส่งข้อมูลทัง้ ในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาล ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต (Proxy) และระบบเครือข่าย LAN/WiFi ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- ผูป้ ่ วยได้รบั การพิทกั ษ์สทิ ธิดา้ นการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับจากระบบทีใ่ ช้
งาน
- มีขอ้ มูลสารสนเทศในหน่วยงานทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และจัดเก็บข้อมูลปลอดภัย
(จ.) ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ จุดเน้ นในการพัฒนา
ลาดับ ความท้าทาย
1.
ระบบการใช้งาน
INTERNET
ขัดข้อง

2.

3.

ความเสี่ยงสาคัญ
- วงจรของผูใ้ ห้บริการ
อินเตอร์เน็ตชารุด
- เครือ่ งสลับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตชารุด
- ลูกข่ายใช้งานจานวนมาก ใช้
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ทาให้
เกิดการคับคังของข้
่
อมูล

จุดเน้ นในการพัฒนา
- ทบทวนปั ญหา
- จัดทานโยบายการใช้งาน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- มีระบบสารองสาหรับการใช้
งานไม่ได้ของผูใ้ ห้บริการ
อินเตอร์เน็ต
- มีระบบสารองสาหรับกรณี
เครือ่ งสลับสัญญาณอินเตอร์
ชารุด
- จัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ระบบการใช้งาน - โปรแกรมค้างไม่สามารถส่ง - ทบทวนปั ญหาร่วมกับผูด้ แู ล
เครือ่ งลูกข่าย
ต่อไปยังโมดูลอื่น ๆ ได้
ระบบในโรงพยาบาล
โปรแกรม HosXP
- ประสานงานกับ
โปรแกรมเมอร์ผดู้ แู ลโปรแกรม
- ทดสอบการใช้งานร่วมกับ
ผูใ้ ช้งานหน่วยงานอื่น ๆ เป็ น
ระยะ
- ปรับปรุงโปรแกรมเครือ่ งลูก
ข่ายให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
การสืบค้นข้อมูล - ความเสีย่ งด้านข้อมูล อาจเกิด - ทบทวนปั ญหา

4.

ไฟฟ้ าดับ

ข้อมูลจากฐานข้อมูลผูร้ บั บริการ
สูญหาย ข้อมูลไม่ถูกต้อง เครือ่ ง
ลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อ
เครือ่ งแม่ขา่ ยฐานข้อมูลได้
(Database Server) ซึง่ อาจมี
สาเหตุจากโปรแกรม หรือ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายทางานขัดข้อง
ก็ได้
- ทาให้เครือ่ งแม่ข่ายไม่ทางาน
หรือข้อมูลสูญหายขณะกาลัง
ทางาน หรือระบบเครือข่ายไม่
สามารถทางาน

- จัดทานโยบายการการบันทึก
ข้อมูล
- มี Flow การกลันกรองข้
่
อมูล
ทีช่ ดั เจน
- มีระบบสารองข้อมูลและ
พร้อมใช้งาน

- ติดตัง้ เครือ่ งสารองไฟ ที่
เครือ่ ง Database Server
- ติดตัง้ เครือ่ งสารองไฟทีส่ วิตช์
หลัก ๆ ทีค่ วบคุมการทางาน
ของเครือข่าย
- มี Flow กรณี ไฟฟ้ าดับ โดย
การใช้ระบบ Manual ทดแทน

(ฉ.) ประเด็นการสร้างเสริ มสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลตามโครงการต่ าง ๆ
เช่น โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกิน การตรวจสุขภาพประจาปี การฉีดวัคซีน FLU
การมีภาวะสุ่มเสีย่ งลดโรค ลดอ้วน ทาให้สุขภาพของเจ้าหน้าที่ แข็งแรง ปลอดภัยห่างไกลโรค
(ช.) ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) :
I. ปริมาณงาน
รายละเอียดปริ มาณงาน
55
56
57
1. งานด้านข้อมูล
1.1. สารวจตรวจสอบ / ดูแล
48
51
49
การใช้โปรแกรมประยุกต์ภายใน โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม
องค์กร และ ฐานข้อมูลแต่ล่ะ
หน่วยงาน พร้อมแก้ไข เพื่อให้
หน่วยงานใช้โปรแกรมได้
1.2. สารองฐานข้อมูลเวช
7 ครัง้
5 ครัง้
8 ครัง้
ระเบียน / ทดสอบข้อมูล สารอง

58

59

52
55
โปรแกรม โปรแกรม

7 ครัง้

9 ครัง้

ทุก ๆ สิน้ เดือน
1.3. จัดทารายงานประจาเดือน
ลงสู่หน่วยงานภายใน รพ.
1.4. จัดทารายงาน กรณี
เร่งด่วน/ตามคาขอ
1.5. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และ จัดทาสเปกการจัดซือ้
อุปกรณ์สารสนเทศ อาทิ
คอมพิวเตอร์ , โปรเจ็คเตอร์ ,
ระบบกล้องวงจรปิ ด (CCTV) ,
ระบบตูส้ าขาโทรศัพท์ ฯลฯ
1.6. ร่วมจัดทาแผนระดับทีม
พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.7. จัดทาแผนของหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ งาน
คุณภาพ
1.8. รับ-ส่ง และ ติดตาม/ดูแล
ข้อมูล OP/PP ( 12 แฟ้ ม , 8
แฟ้ ม PP , 21แฟ้ ม)ทีน่ าส่ง
หน่วยงาน สปสช.
1.9. จัดทา/ดูแล ระบบการใช้
งาน Internet เพื่อรองรับการกับ
พรบ. คอมพิวเตอร์ (การ
กาหนดการใช้งาน Internet
ผ่านระบบ Proxy )

693
รายงาน
50
รายงาน
5 ครัง้

0

0

0

0

65
รายงาน
3 ครัง้

40
รายงาน
5 ครัง้

41
รายงาน
2 ครัง้

50
รายงาน
3 ครัง้

3 ครัง้

4 ครัง้

5 ครัง้

5 ครัง้

4 ครัง้

6 ครัง้

5 ครัง้

5 ครัง้

5 ครัง้

5 ครัง้

24 ครัง้

24 ครัง้

24 ครัง้

24 ครัง้

24 ครัง้

1 ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

0 ครัง้

รายละเอียดปริ มาณงาน
2. งานด้านการพัฒนา
2.1. จัดหาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
ใช้ในองค์กร
2.2. พัฒนา / ดูแล ระบบ Internet
/Intranet
2.3. พัฒนา / ดูแล ระบบการรายงานผล
KRA/KPI /THIP
3. งานซ่อมแซม/บารุง
3.1. จัดทาทะเบียนคุมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3.2. ติดตัง้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ /
Windows พร้อมโปรแกรมใช้งาน ต่าง ๆ
เช่น Microsoft Office , Multimedia ,
Adobe Acrobat , Nero ฯลฯ และ
ระบบเครือข่าย LAN เพิม่ เติมหรือ
ปรับเปลีย่ นจุดติดตัง้
3.3. ซ่อม / บารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

55

56

57

58

3 ครัง้

1 ครัง้

2 ครัง้

1 ครัง้ 1 ครัง้

7 ครัง้

6 ครัง้

6 ครัง้

8 ครัง้ 6 ครัง้

7 ครัง้

6 ครัง้

6 ครัง้

10
ครัง้

2 ครัง้

2 ครัง้

2 ครัง้

2 ครัง้ 2 ครัง้

5 ครัง้

6 ครัง้

4 ครัง้

5 ครัง้ 4 ครัง้

53
ครัง้ /
180
ครัง้

54 ครัง้ 63 ครัง้ 50
/ 298 / 318 ครัง้ /
ครัง้
ครัง้
410
ครัง้

52
ครัง้ /
450
ครัง้

50 ครัง้ 36 ครัง้ 45

55

3.3.1. คอมพิวเตอร์ จานวน 102
เครือ่ ง
3.3.2. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จานวน 15
เครือ่ ง
3.3.3. เครือ่ งพิมพ์ จานวน 40 เครือ่ ง
3.3.4. Switch จานวน 5 เครือ่ ง
3.3.5. HUB จานวน 16 เครือ่ ง
3.3.6. เครือ่ ง Scanner จานวน 5
เครือ่ ง
3.3.7. เครือ่ ง Finger Scan จานวน 1
เครือ่ ง
3.3.8 ระบบ WIFI จานวน 22 เครือ่ ง
3.4. ให้คาปรึกษาและแนะนาเกีย่ วกับ
40

59

12
ครัง้

การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย
3.5. จัดทาคู่มอื /วิธปี ฏิบตั กิ ารใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
3.6. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการใช้หอ้ ง
ประชุม พร้อมระบบเครือ่ งเสียง ต่าง ๆ

ครัง้

ครัง้

ครัง้

2 ครัง้

-

1 ครัง้

-

-

252
ครัง้

275
ครัง้

312
ครัง้

351
ครัง้

480
ครัง้

II. อัตรากาลัง เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน จานวน 3 คน ดังนี้
- นายสุทนิ ลาแก้ว ตาแหน่ งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นายจักรกฤษณ์ กิม้ เท่ง ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นายณัฐพล หยิบงามเจริญสุข ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
III. เทคโนโลยี (เช่นระบบ IT)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) ครอบคลุมทัง้ โรงพยาบาล
- ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
- โปรแกรม Front office HosXP
- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ระบบ Scan Chart IPD – OPD เอกสารสาคัญต่าง ๆ
- ระบบ บัตรคิว
- ระบบ Smart OPD
- ระบบ PACS X-Ray
- ระบบควบคุมแอร์
IV. เครือ่ งมือ
รายการเครือ่ งมือทีส่ าคัญ
จานวน ระบบการดูแลรักษาเครือ่ งมือ
1. เครือ่ งแม่ข่ายหลัก (SERVER) โปรแกรม 1
1.เปิ ดแอร์หอ้ งเก็บเครือ่ งแม่ขา่ ยตลอด 24
HosXP
ชัวโมง
่
2.ตรวจสอบการทางานจากระบบเครือข่าย
3.ตรวจสอบการใช้งานของทรัพยากรใน
เครือ่ งแม่ขา่ ยจากโปรแกรม HosXP
4.ติดตัง้ เครือ่ งสารองไฟ ให้เครือ่ งแม่ข่าย
5.เป่ าฝุ่ นเครือ่ งแม่ขา่ ยปี ละ 1 ครัง้
2. เครือ่ งสารองแม่ขา่ ยหลัก (SERVER)
1
1.เปิ ดแอร์หอ้ งเก็บเครือ่ งแม่ขา่ ยตลอด 24

โปรแกรม HosXP

3. เครือ่ งแม่ข่ายการใช้งานอินเตอร์เน็ต
(Authenticate Server)

1

4. เครือ่ งแม่ข่ายสารองการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต (Authenticate Server)

1

5. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย

102

6.เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา

15

7.อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย

22

8. เครือ่ งพิมพ์

40

ชัวโมง
่
2.ตรวจสอบการทางานจากระบบเครือข่าย
3.ตรวจสอบการใช้งานของทรัพยากรใน
เครือ่ งแม่ขา่ ยจากโปรแกรม HosXP
4.ติดตัง้ เครือ่ งสารองไฟให้เครือ่ งแม่ข่าย
5.เป่ าฝุ่ นเครือ่ งแม่ขา่ ยปี ละ 1 ครัง้
1.เปิ ดแอร์หอ้ งเก็บเครือ่ งแม่ขา่ ยตลอด 24
ชัวโมง
่
2.ตรวจสอบการใช้งานของทรัพยากรใน
เครือ่ งแม่ขา่ ยผ่าน web application
4.ติดตัง้ เครือ่ งสารองไฟให้เครือ่ งแม่ข่าย
5.เป่ าฝุ่ นเครือ่ งแม่ขา่ ยปี ละ 1 ครัง้
1.เปิ ดแอร์หอ้ งเก็บเครือ่ งแม่ขา่ ยตลอด 24
ชัวโมง
่
2.ติดตัง้ เครือ่ งสารองไฟ ให้เครือ่ งแม่ข่าย
3.เป่ าฝุ่ นเครือ่ งแม่ขา่ ยปี ละ 1 ครัง้
1. ติดตัง้ โปรแกรมทัวไปในการใช้
่
งาน
2. เป่ าฝุ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ปีละ 2 ครัง้
3. ติดตัง้ โปรแกรม antivirus
4. ใช้โปรแกรม ในจัดการ Maintenance
เครือ่ งปี ละ 2 ครัง้
1. ติดตัง้ โปรแกรม antivirus
2. ใช้โปรแกรม ในจัดการ Maintenance
เครือ่ งปี ละ 2 ครัง้
1. ตรวจสอบการใช้งานของทรัพยากรใน
เครือ่ งผ่าน web application
2. 3. สารองข้อมูลการตัง้ ค่าในอุปกรณ์
กระจายสัญญาณทุกครัง้ เมือ่ มีการ
เปลีย่ นแปลง
1.เป่ าฝุ่ น ทาความสะอาดผงหมึก

2. กระบวนการสาคัญ (Key Process)
กระบวนการ
สิง่ ทีค่ าดหวังจาก
สาคัญ (Key
กระบวนการ (process
Process)
Requirement)
1.อุปกรณ์
- จนท.เตรียมความพร้อม
เครือ่ งมือพร้อมใช้ ของอุปกรณ์โดยการ
ก่อนทางาน
ตรวจเช็คอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หอ้ งตรวจ
- ตรวจสอบการทางานของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
ก่อนทางาน
- ตรวจสอบการทางาน
เครือ่ งแม่ขา่ ยทุกเครือ่ ง
2.สารอง
- สารองฐานข้อมูล HosXP
ฐานข้อมูล
เก็บไว้ 3 แห่ง ทุกวัน ห้อง
โปรแกรม HosXP บัตร งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครือ่ งสารอง
สามารถนามาใช้ทดแทน
ระบบหลักได้ ภายใน 15
นาที
- มีการจัดเก็บฐานข้อมูล
สารองทุกวัน
- ฐานข้อมูลสารองได้รบั การ
ทดสอบการใช้งาน อย่าง
น้อยเดือนละครัง้
3.ดูแลรักษาระบบ - เป่ าฝุ่ นอุปกรณ์
และซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ 62ครัง้ /ปี
- ใช้โปรแกรม ในจัดการ
Maintenance เครือ่ งปี ละ 2
ครัง้

ความเสีย่ งสาคัญ
(Key Risk)

ตัวชีว้ ดั สาคัญ
(Performance
Indicator)
- อุปกรณ์ไม่พร้อม - อุบตั กิ ารณ์การเกิด
ใช้ ไม่เพียงพอหรือ ระบบล่มทุกสาเหตุ
ชารุด
ของโปรแกรม HosXP
- อุปกรณ์เมาส์
คียบ์ อร์ดไม่พร้อม
ใช้
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เครือข่ายขัดข้อง
- สารองข้อมูล
- อัตราการสาเร็จของ
ไม่ได้ ไฟล์มปี ั ญหา การสารองข้อมูล
- นาฐานสารองมา โปรแกรม HosXP
ใช้งานไม่ได้

- อุปกรณ์
- เครือ่ งคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ได้รบั การบารุงรักษา
ขัดข้อง ชารุด
เชิงป้ องกัน
เสียหาย
จานวน 2 ครัง้ /ปี
- แก้ไข ซ่อม
อุปกรณ์ไม่ได้ ต้อง
ส่งร้าน

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน ( Performance Indicator)
ตัวชีว้ ดั

เป้ าหมาย

1.หน่วยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม
ใช้งาน อย่างมี ประสิทธิภาพ
2.หน่วยงานทีบ่ ุคลากรสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลภายในตามทีก่ าหนด ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของโรงพยาบาล
3.อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งต่อด้านข้อมูลเวช
ระเบียน สามารถแก้ไขได้
4.หน่วยงานทีบ่ ุคลากรสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร ผ่านทาง
Internet ได้
5.การกูค้ นื ระบบฐานข้อมูลเวชระเบียน
กรณีขดั ข้อได้ภายในเวลาทีก่ าหนด

≥ 90%

ระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
55 56
57 58 59
97.3
98.6 98.6
3
99.00 6
6
98.66

≥80%
87

95

94.6 95.4
6
4
95

100

100

100

100

95

94.6
6
97

98.66

100

100

100

100

≥ 80%
100

100

≥ 80%

<30นาที/ปี
55
<20นาที/ปี
56
<15นาที/ปี
57

100

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั (ระบุทงั ้ แนวคิดและวิธกี ารและผลลัพธ์อย่างย่อ)
1) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทัง้ เครือข่าย
- มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลภายในเครือข่ายเดียวกัน โดยใช้ขอ้ มูล ที่
เป็ น Data Center กิจกรรมทีเ่ ริม่ ปรับเปลีย่ นคือการดูรายงาน ติดตามผลแลป ก่อนทีแ่ พทย์หรือ
พยาบาล ลงตรวจผูป้ ่ วยที่ รพ.สต. ทาให้การบริการรวดเร็วขึน้
2) พัฒนาระบบ intranet / internet
- มีการบริการจองรถ ห้องประชุม เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ
ของ หน่วยงานบริหารในการเตรียมอุปกรณ์ หรือจัดเตรียมห้องประชุม และสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ทีไ่ ม่ตอ้ งไปเดินไปเขียนลงในสมุด
4.2 การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ
1) การพัฒนาระบบงาน 43 แฟ้ ม เนื่องด้วยปี 2558 นโยบาย ของกระทรวงได้
เน้นการพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์และส่งในรูปแบบ 43 แฟ้ ม การดาเนินการต้องเชิญคณะทางาน

IT ร่วมในการพัฒนา และจัดอบรม ชีแ้ จงแต่ละแฟ้ ม ในการลงรายละเอียดข้อมูล อีกทัง้ สามารถ
ตอบโจทย์ ได้ทงั ้ การส่งออกข้อมูล ไปยัง สปสช. สสจ. และ กระทรวง
2) พัฒนาระบบงาน เวฟไซด์ทมี IM เพื่อตอบสนองการใช้งานข้อมูล จากฐาน
สารสนเทศ ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ หรือพัฒนาในส่วนงานต่าง ๆ
5. แผนพัฒนาต่ อเนื่ อง
การพัฒนาคุณภาพ
1. หน่วยงานมีรายงานที่
สามารถค้นหาได้ตวั เอง
ทันเวลา

2. จัดทาระบบ Server Main
สู่ระบบ DataBase Toku Db

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ตัวชีว้ ดั
 จัดทา ข้อมูล/รายงาน ตาม  หน่วยงานทีบ่ ุคลากร
ความต้องการของหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงแหล่ง
เพื่อให้หน่วยงานเข้าไปใช้
ข้อมูล ภายในตามที่
ข้อมูลได้ทนั เวลา และ
กาหนด ผ่านทางระบบ
ถูกต้อง
เครือข่าย สารสนเทศ
ของโรงพยาบาล ร้อยละ
80
 ติดตัง้ ระบบสารองข้อมูล
 การกูค้ นื ระบบฐานข้อมูล
เวชระเบียน กรณีขดั ข้อง
 มีการโอนถ่ายข้อมูลที่
ได้ภายในเวลาทีก่ าหนด
รวดเร็วขึน้
ไม่เกิน 15 นาที
 สามรถใช้ Server Slave ได้


3. ระบบ PaperLess OPD






ในเวลาทีจ่ ากัด กรณี Server
Main มีปัญหา
มีการเรียกใช้ฐานข้อมูลเร็ว
ขึน้
เพื่อลดขัน้ ตอน และลดความ  อุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งต่อ
เสีย่ งด้าน OPD Card การ
ด้านข้อมูลเวชระเบียน
สูญหาย
สามารถแก้ไขได้
ศึกษาระบบ งาน OPD
ศึกษาผลดี ผลเสีย

