
Service Profile 
 
หน่วยงาน งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  โรงพยาบาล กนัตงั  วนัท่ีปรบัปรงุข้อมลูล่าสดุ   16   
มยิ  2560 
 
1. บริบท (Context) 
 (ก.) หน้าท่ีและเป้าหมาย  

ใหบ้รกิารดา้นคอมพวิเตอร ์ อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ยใหใ้ชง้านได้ 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ดา้น Hardware  และ  Software รวมทัง้ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูสารสนเทศ
ในหน่วยงานทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และจดัเกบ็ขอ้มลูปลอดภยั 
 
 (ข.) ขอบเขตการให้บริการ ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 

 ขอบเขตการใหบ้รกิาร 
1.ใหบ้รกิารจดัหาและแกไ้ขปัญหาดา้นคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย  

1.1 คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านทัง้หมดในโรงพยาบาลทัง้เครือ่ง server , เครือ่งคอมพวิเตอร ์
ทัง้ทีเ่ป็นเครือ่งในระบบเครอืขา่ยทัง้แบบ client Ethernet และเครือ่ง workstation, เครือ่ง PC 
stand alone  และ computer Notebook รวมทัง้อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ในเครอืขา่ยทัง้หมด  
          1.2 วเิคราะห ์ ออกแบบระบบและใหบ้รกิาร จดัการระบบ internet / internet / ระบบ
เครอืขา่ยในหน่วยงานใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

1.3 จดัหาโปรแกรมใชง้านในโรงพยาบาลตามแนวทางของคณะกรรมการสารสนเทศ
โรงพยาบาลกนัตงัและคณะกรรมการพฒันาโปรแกรมของโรงพยาบาล   
2. ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูสารสนเทศในหน่วยงาน 

2.1 จดั Intranet Cloud Drive พืน้ทีส่ าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูของกลางส าหรบใชภ้ายใน
หน่วยงาน 

2.2 จดัการขอ้มลูสารสนเทศในหน่วยงาน เช่น การส ารองขอ้มลู การจดัเกบ็ การกูค้นื 
ขอ้มลู การเพิม่ขอ้มลู การลบขอ้มลู 
  2.3 น าเสนอสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจส าหรบัผูบ้รหิาร 
3. ใหบ้รกิารดา้นการโสตทศัน์ ส าหรบัหอ้งประชุม เตรยีมความพรอ้มหอ้งประชุมภายใน
โรงพยาบาล 
4. ใหบ้รกิารดา้นการดแูลระบบควบคุมแอรแ์ละตรวจสอบสถานะการท างานระบบแอรแ์ต่ละ
หน่วยงาน 
5. ใหบ้รกิารดา้นระบบเสยีงตามสาย ใหพ้รอ้มใชแ้ละครอบคลุมทุกพืน้ทีข่อง โรงพยาบาล 

 
 



 ศกัยภาพ 
เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตยีง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มงานยทุธศาสตร ์

และสารสนเทศทางการแพทย ์ทรพัยากรบุคคลในงานจ านวน 3 คน มทีกัษะและความสามารถ
เหมาะสมกบังาน 

 ข้อจ ากดั  
1. บุคลากร ไมส่ามารถซ่อม Monitor และเครือ่ง printer ระดบั

อเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
(ค.) ผูร้บัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั 

ลกูค้าภายใน 
 

ฝ่าย / หน่วยงาน ความต้องการ 
ผูอ้ านวยการ - วเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ 
หน่วยงานใน รพ. - คอมพวิเตอรใ์นระบบ LAN โปรแกรมตรวจรกัษาผูป่้วยใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพตลอด 24 ชม. 
- ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ในคอมพวิเตอรจ์ดัเกบ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ ถูกตอ้งปลอดภยั
และเป็นความลบั 
- มกีารส ารองขอ้มลูในโปรแกรมตรวจรกัษาโรคทุกวนั 
- ระบบเครอืข่าย Internet ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพรองรบัการส่ง
รายงานทาง Internet สามารถส่งรายงานและสบืคน้ขอ้มลูเพื่อการศกึษา
และวจิยัได ้
- มอุีปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รอบคลุมทุกหน่วยงาน 
-ระบบสงัเคราะหส์ารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนตวัชีว้ดัของระบบงาน และ
ระบบรายงานอื่นๆ 

 
ลกูค้าภายนอก 
 

ฝ่าย / หน่วยงาน ความต้องการ 
ผูม้ารบับรกิารและ
ญาต ิ

- ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็ในคอมพวิเตอร ์จดัเกบ็ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง
ปลอดภยัและเป็นความลบั 
- มรีะบบคอมพวิเตอร ์เพื่อลดระยะเวลารอรบับรกิาร 
- สามารถใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ญาตผิูป่้วยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

บุคคลภายนอก  -  มเีวปไซตเ์พื่อประชาสมัพนัธ ์ แจง้ขา่วสารขอ้มลู 
-  ม ีเพจโรงพยาบาล ในการสอบถามขอ้มลูและตอบขอ้ค าถาม 



 
(ง.) ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญัของหน่วยงาน 

- การจดัหาเครือ่งคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพ ์และอุปกรณ์เครอืขา่ยทีม่คีุณภาพ และ
มจี านวนเพยีงพอ พรอ้มใชง้าน  

- มรีะบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงูในการรบั-ส่งขอ้มลูทัง้ในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาล ผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต (Proxy) และระบบเครอืขา่ย  LAN/WiFi ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ สามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 

- ผูป่้วยไดร้บัการพทิกัษ์สทิธดิา้นการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัจากระบบทีใ่ช้
งาน 

        -  มขีอ้มลูสารสนเทศในหน่วยงานทีถู่กตอ้ง รวดเรว็ และจดัเกบ็ขอ้มลูปลอดภยั 
 

(จ.) ความท้าทาย ความเส่ียงส าคญั จดุเน้นในการพฒันา 
 
ล าดบั ความท้าทาย ความเส่ียงส าคญั จดุเน้นในการพฒันา 
1. ระบบการใชง้าน 

INTERNET 
ขดัขอ้ง 

- วงจรของผูใ้หบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ตช ารุด 
- เครือ่งสลบัสญัญาณ
อนิเตอรเ์น็ตช ารุด 
- ลกูขา่ยใชง้านจ านวนมาก ใช้
โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด ท าให้
เกดิการคบัคัง่ของขอ้มลู 

- ทบทวนปัญหา 
- จดัท านโยบายการใชง้าน
ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
- มรีะบบส ารองส าหรบัการใช้
งานไมไ่ดข้องผูใ้หบ้รกิาร
อนิเตอรเ์น็ต 
- มรีะบบส ารองส าหรบักรณี
เครือ่งสลบัสญัญาณอนิเตอร์
ช ารดุ 
- จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน 

2. ระบบการใชง้าน
เครือ่งลกูขา่ย
โปรแกรม HosXP 

- โปรแกรมคา้งไมส่ามารถส่ง
ต่อไปยงัโมดลูอื่น ๆ ได ้

- ทบทวนปัญหารว่มกบัผูด้แูล
ระบบในโรงพยาบาล 
- ประสานงานกบั
โปรแกรมเมอรผ์ูด้แูลโปรแกรม 
- ทดสอบการใชง้านรว่มกบั
ผูใ้ชง้านหน่วยงานอื่น ๆ เป็น
ระยะ 
- ปรบัปรงุโปรแกรมเครือ่งลูก
ขา่ยใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 

3. การสบืคน้ขอ้มลู - ความเสีย่งดา้นขอ้มลู อาจเกดิ - ทบทวนปัญหา 



ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูผูร้บับรกิาร
สญูหาย ขอ้มลูไมถู่กตอ้ง เครือ่ง
ลกูขา่ยไมส่ามารถเชื่อมต่อ
เครือ่งแมข่า่ยฐานขอ้มลูได ้
(Database Server) ซึง่อาจมี
สาเหตุจากโปรแกรม หรอื 
เครือ่งคอมพวิเตอร ์หรอื
อุปกรณ์เครอืขา่ยท างานขดัขอ้ง
กไ็ด ้

- จดัท านโยบายการการบนัทกึ
ขอ้มลู 
- ม ีFlow การกลัน่กรองขอ้มลู
ทีช่ดัเจน 
- มรีะบบส ารองขอ้มลูและ
พรอ้มใชง้าน 
 

4. ไฟฟ้าดบั - ท าใหเ้ครือ่งแมข่่ายไมท่ างาน
หรอืขอ้มลูสญูหายขณะก าลงั
ท างาน หรอืระบบเครอืขา่ยไม่
สามารถท างาน 

- ตดิตัง้เครือ่งส ารองไฟ ที่
เครือ่ง Database Server 
- ตดิตัง้เครือ่งส ารองไฟทีส่วติช์
หลกั ๆ ทีค่วบคุมการท างาน
ของเครอืขา่ย 
- ม ีFlow กรณ ีไฟฟ้าดบั โดย
การใชร้ะบบ Manual ทดแทน 

  
 

(ฉ.) ประเดน็การสร้างเสริมสขุภาพท่ีเก่ียวข้อง : 
หน่วยงานมกีารเขา้รว่มกจิกรรม สรา้งเสรมิสุขภาพของโรงพยาบาลตามโครงการต่าง ๆ  

เช่น  โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการกนิ  การตรวจสุขภาพประจ าปี  การฉีดวคัซนี FLU   
การมภีาวะสุ่มเสีย่งลดโรค ลดอว้น  ท าใหสุ้ขภาพของเจา้หน้าที ่แขง็แรง ปลอดภยัห่างไกลโรค 

 
 (ช.) ปริมาณงานและทรพัยากร (คน เทคโนโลยี เคร่ืองมือ) : 

I. ปรมิาณงาน  
รายละเอียดปริมาณงาน 55 56 57 58 59 

1. งานด้านข้อมลู      
 1.1. ส ารวจตรวจสอบ / ดแูล 

การใชโ้ปรแกรมประยกุตภ์ายใน
องคก์ร และ ฐานขอ้มลูแต่ล่ะ
หน่วยงาน พรอ้มแกไ้ข เพื่อให้
หน่วยงานใชโ้ปรแกรมได้ 

48  
โปรแกรม 

51 
โปรแกรม 

49 
โปรแกรม 

52 
โปรแกรม 

55 
โปรแกรม 

 1.2. ส ารองฐานขอ้มลูเวช
ระเบยีน / ทดสอบขอ้มลู ส ารอง 

7 ครัง้ 5 ครัง้  8 ครัง้ 7 ครัง้ 9 ครัง้ 



ทุก ๆ สิน้เดอืน 
 1.3. จดัท ารายงานประจ าเดอืน 

ลงสู่หน่วยงานภายใน รพ. 
693 
รายงาน 

0 0 0 0 

 1.4. จดัท ารายงาน กรณี
เรง่ด่วน/ตามค าขอ 

50  
รายงาน 

65 
รายงาน 

40 
รายงาน 

41 
รายงาน 

50 
รายงาน 

 1.5. จดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์
และ จดัท าสเปกการจดัซือ้
อุปกรณ์สารสนเทศ อาท ิ
คอมพวิเตอร ์, โปรเจค็เตอร ์, 
ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) , 
ระบบตูส้าขาโทรศพัท์  ฯลฯ 

5 ครัง้ 3 ครัง้ 5 ครัง้ 2 ครัง้ 3 ครัง้ 

 1.6. รว่มจดัท าแผนระดบัทมี
พฒันาระบบสารสนเทศ 

3 ครัง้ 4 ครัง้ 5 ครัง้ 5 ครัง้ 4 ครัง้ 

 1.7. จดัท าแผนของหน่วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและ งาน
คุณภาพ 

6 ครัง้ 5 ครัง้ 5 ครัง้ 5 ครัง้ 5 ครัง้ 

 1.8. รบั-ส่ง  และ ตดิตาม/ดูแล 
ขอ้มลู OP/PP ( 12 แฟ้ม , 8 
แฟ้ม PP , 21แฟ้ม)ทีน่ าส่ง
หน่วยงาน สปสช. 

24 ครัง้ 24 ครัง้ 24 ครัง้ 24 ครัง้ 24 ครัง้ 

 1.9. จดัท า/ดแูล ระบบการใช้
งาน Internet เพื่อรองรบัการกบั  
พรบ. คอมพวิเตอร ์(การ
ก าหนดการใชง้าน Internet  
ผ่านระบบ Proxy ) 

1 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 0 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดปริมาณงาน 55 56 57 58 59 
2. งานด้านการพฒันา      

 2.1. จดัหาพฒันาโปรแกรมประยกุตเ์พื่อ
ใชใ้นองคก์ร 

3 ครัง้ 1 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้ 

 2.2. พฒันา / ดแูล ระบบ Internet 
/Intranet  

7 ครัง้ 6 ครัง้ 6 ครัง้ 8 ครัง้ 6 ครัง้ 

 2.3. พฒันา / ดแูล ระบบการรายงานผล 
KRA/KPI /THIP 

7 ครัง้ 6 ครัง้ 6 ครัง้ 10 
ครัง้ 

12 
ครัง้ 

3. งานซ่อมแซม/บ ารงุ      
 3.1. จดัท าทะเบยีนคุมอุปกรณ์

คอมพวิเตอร ์    
2 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 2 ครัง้ 

 3.2. ตดิตัง้อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ / 
Windows พรอ้มโปรแกรมใชง้าน ต่าง ๆ 
เช่น Microsoft Office , Multimedia , 
Adobe Acrobat , Nero ฯลฯ      และ 
ระบบเครอืขา่ย LAN เพิม่เตมิหรอื 
ปรบัเปลีย่นจดุตดิตัง้     

5 ครัง้ 6 ครัง้ 4 ครัง้ 5 ครัง้ 4 ครัง้ 

 3.3.   ซ่อม / บ ารงุรกัษาอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์        

53 
ครัง้ / 
180 
ครัง้ 

54 ครัง้ 
/ 298 
ครัง้ 

63 ครัง้ 
/ 318 
ครัง้ 

50 
ครัง้ / 
410
ครัง้ 

52 
ครัง้ / 
450 
ครัง้ 

 3.3.1. คอมพวิเตอร ์    จ านวน 102 
เครือ่ง 

     

 3.3.2. คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก  จ านวน  15 
เครือ่ง 

     

 3.3.3. เครือ่งพมิพ ์ จ านวน  40  เครือ่ง      
 3.3.4. Switch  จ านวน  5  เครือ่ง      
 3.3.5. HUB  จ านวน  16  เครือ่ง      
 3.3.6. เครือ่ง Scanner  จ านวน  5 

เครือ่ง 
     

 3.3.7. เครือ่ง Finger Scan  จ านวน  1 
เครือ่ง 

     

 3.3.8 ระบบ WIFI จ านวน 22 เครือ่ง      
 3.4. ใหค้ าปรกึษาและแนะน าเกีย่วกบั 40  50 ครัง้ 36 ครัง้ 45 55 



การใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละระบบ
เครอืขา่ย    

ครัง้ ครัง้ ครัง้ 

 3.5. จดัท าคู่มอื/วธิปีฏบิตักิารใชอุ้ปกรณ์
คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย 

2 ครัง้ - 1 ครัง้ - - 

 3.6. จดัเตรยีมอุปกรณ์ในการใชห้อ้ง
ประชุม พรอ้มระบบเครือ่งเสยีง ต่าง ๆ 

252 
ครัง้ 

275 
ครัง้ 

312 
ครัง้ 

351 
ครัง้ 

480 
ครัง้ 

 
  II. อตัราก าลงั เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน จ านวน 3 คน ดงันี้ 

- นายสุทนิ  ล าแกว้ ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์
- นายจกัรกฤษณ์  กิม้เท่ง ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์
- นายณฐัพล  หยบิงามเจรญิสุข ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร์ 
 

III. เทคโนโลย ี  (เช่นระบบ IT) 
- ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(LAN) ครอบคลุมทัง้โรงพยาบาล 
- ระบบเครอืขา่ยไรส้าย (Wireless LAN) 
- โปรแกรม Front office  HosXP 
- ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
- ระบบ Scan Chart IPD – OPD  เอกสารส าคญัต่าง ๆ 
- ระบบ บตัรควิ 
- ระบบ Smart OPD 
- ระบบ PACS  X-Ray 
- ระบบควบคุมแอร ์

 
IV. เครือ่งมอื 

รายการเครือ่งมอืทีส่ าคญั จ านวน ระบบการดแูลรกัษาเครือ่งมอื 
1. เครือ่งแมข่่ายหลกั (SERVER) โปรแกรม 
HosXP 

1 1.เปิดแอรห์อ้งเกบ็เครือ่งแม่ขา่ยตลอด 24 
ชัว่โมง 
2.ตรวจสอบการท างานจากระบบเครอืขา่ย 
3.ตรวจสอบการใชง้านของทรพัยากรใน
เครือ่งแมข่า่ยจากโปรแกรม  HosXP 
4.ตดิตัง้เครือ่งส ารองไฟ ใหเ้ครือ่งแมข่่าย 
5.เป่าฝุ่ นเครือ่งแม่ขา่ยปีละ 1 ครัง้ 

2. เครือ่งส ารองแมข่า่ยหลกั (SERVER) 1 1.เปิดแอรห์อ้งเกบ็เครือ่งแม่ขา่ยตลอด 24 



โปรแกรม HosXP ชัว่โมง 
2.ตรวจสอบการท างานจากระบบเครอืขา่ย 
3.ตรวจสอบการใชง้านของทรพัยากรใน
เครือ่งแมข่า่ยจากโปรแกรม  HosXP 
4.ตดิตัง้เครือ่งส ารองไฟใหเ้ครือ่งแมข่่าย 
5.เป่าฝุ่ นเครือ่งแม่ขา่ยปีละ 1 ครัง้ 

3. เครือ่งแมข่่ายการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 
(Authenticate Server) 

1 1.เปิดแอรห์อ้งเกบ็เครือ่งแม่ขา่ยตลอด 24 
ชัว่โมง 
2.ตรวจสอบการใชง้านของทรพัยากรใน
เครือ่งแมข่า่ยผ่าน web application 
4.ตดิตัง้เครือ่งส ารองไฟใหเ้ครือ่งแมข่่าย 
5.เป่าฝุ่ นเครือ่งแม่ขา่ยปีละ 1 ครัง้ 

4. เครือ่งแมข่่ายส ารองการใชง้าน
อนิเตอรเ์น็ต (Authenticate Server) 

1 1.เปิดแอรห์อ้งเกบ็เครือ่งแม่ขา่ยตลอด 24 
ชัว่โมง 
2.ตดิตัง้เครือ่งส ารองไฟ ใหเ้ครือ่งแมข่่าย 
3.เป่าฝุ่ นเครือ่งแม่ขา่ยปีละ 1 ครัง้ 

5. เครือ่งคอมพวิเตอรล์กูขา่ย 102 1. ตดิตัง้โปรแกรมทัว่ไปในการใชง้าน 
2. เป่าฝุ่ นเครือ่งคอมพวิเตอรปี์ละ 2 ครัง้ 
3. ตดิตัง้โปรแกรม antivirus 
4. ใชโ้ปรแกรม ในจดัการ Maintenance 
เครือ่งปีละ 2 ครัง้ 

6.เครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบพกพา 15 1. ตดิตัง้โปรแกรม antivirus 
2. ใชโ้ปรแกรม ในจดัการ Maintenance 
เครือ่งปีละ 2 ครัง้ 

7.อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครอืขา่ยไรส้าย 22 1. ตรวจสอบการใชง้านของทรพัยากรใน
เครือ่งผ่าน web application 
2. 3. ส ารองขอ้มลูการตัง้ค่าในอุปกรณ์
กระจายสญัญาณทุกครัง้เมือ่มกีาร
เปลีย่นแปลง 

8. เครือ่งพมิพ ์ 40 1.เป่าฝุ่ น ท าความสะอาดผงหมกึ 
 
 
 
 



2. กระบวนการส าคญั (Key Process) 
กระบวนการ
ส าคญั (Key 
Process) 

สิง่ทีค่าดหวงัจาก
กระบวนการ (process 
Requirement) 

ความเสีย่งส าคญั 
(Key Risk) 

ตวัชีว้ดัส าคญั 
(Performance 
Indicator) 

1.อุปกรณ์
เครือ่งมอืพรอ้มใช้
ก่อนท างาน 

- จนท.เตรยีมความพรอ้ม
ของอุปกรณ์โดยการ
ตรวจเชค็อุปกรณ์
คอมพวิเตอรห์อ้งตรวจ 
- ตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครอืขา่ย
ก่อนท างาน 
- ตรวจสอบการท างาน
เครือ่งแมข่า่ยทุกเครือ่ง 

- อุปกรณ์ไมพ่รอ้ม
ใช ้ไมเ่พยีงพอหรอื
ช ารดุ 
- อุปกรณ์เมาส ์
คยีบ์อรด์ไมพ่รอ้ม
ใช ้
- อุปกรณ์เชื่อมต่อ
เครอืขา่ยขดัขอ้ง 

- อุบตักิารณ์การเกดิ
ระบบล่มทุกสาเหตุ
ของโปรแกรม HosXP 
 

2.ส ารอง
ฐานขอ้มลู
โปรแกรม HosXP 

- ส ารองฐานขอ้มลู HosXP 
เกบ็ไว ้3 แห่ง ทุกวนั  หอ้ง
บตัร  งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   เครือ่งส ารอง 
สามารถน ามาใชท้ดแทน
ระบบหลกัได ้ภายใน 15 
นาท ี
- มกีารจดัเกบ็ฐานขอ้มลู
ส ารองทุกวนั 
- ฐานขอ้มลูส ารองไดร้บัการ
ทดสอบการใชง้าน อยา่ง
น้อยเดอืนละครัง้ 

- ส ารองขอ้มลู 
ไมไ่ด ้ไฟลม์ปัีญหา 
- น าฐานส ารองมา
ใชง้านไมไ่ด ้
 

- อตัราการส าเรจ็ของ
การส ารองขอ้มลู
โปรแกรม HosXP 

3.ดแูลรกัษาระบบ
และซ่อมบ ารงุ 

- เป่าฝุ่ นอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์62ครัง้/ปี 
- ใชโ้ปรแกรม ในจดัการ 
Maintenance เครือ่งปีละ 2 
ครัง้ 

- อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์
ขดัขอ้ง ช ารุด 
เสยีหาย 
- แกไ้ข ซ่อม
อุปกรณ์ไมไ่ด ้ตอ้ง
ส่งรา้น 

- เครือ่งคอมพวิเตอร์
ไดร้บัการบ ารงุรกัษา
เชงิป้องกนั   
  จ านวน 2 ครัง้/ปี 
 

 
 



3.ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ( Performance Indicator) 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 
ระดบัทีป่ฏบิตัไิด้ 
55 56 57 58 59 

1.หน่วยงานมอุีปกรณ์คอมพวิเตอร ์พรอ้ม
ใชง้าน อย่างม ีประสทิธภิาพ 

≥ 90% 97.3
3 99.00 

98.6
6 

98.6
6 98.66 

2.หน่วยงานทีบุ่คลากรสามารถเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูภายในตามทีก่ าหนด ผ่านทาง
ระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของโรงพยาบาล 

≥80% 

87 95 
94.6
6 

95.4
4 95 

3.อุบตักิารณ์ความเสีย่งต่อดา้นขอ้มลูเวช
ระเบยีน สามารถแกไ้ขได ้

≥ 80% 
100 100 100 100 100 

4.หน่วยงานทีบุ่คลากรสามารถเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูภายนอกองคก์ร ผ่านทาง 
Internet ได ้

≥ 80% 

100 95 
94.6
6 97 98.66 

5.การกูค้นืระบบฐานขอ้มลูเวชระเบยีน 
กรณขีดัขอ้ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 

<30นาท/ีปี 
55    100 100 100 100 100 
<20นาท/ีปี 
56 

     

<15นาท/ีปี 
57 

     

 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
 4.1 ระบบงานทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบนั (ระบุทัง้แนวคดิและวธิกีารและผลลพัธอ์ยา่งยอ่) 
  1) พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มลูทัง้เครอืข่าย 
             -  มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูภายในเครอืขา่ยเดยีวกนั  โดยใชข้อ้มลู ที่
เป็น  Data Center กจิกรรมทีเ่ริม่ปรบัเปลีย่นคอืการดูรายงาน ตดิตามผลแลป ก่อนทีแ่พทยห์รอื
พยาบาล ลงตรวจผูป่้วยที ่รพ.สต. ท าใหก้ารบรกิารรวดเรว็ขึน้ 
  2) พฒันาระบบ intranet / internet  
   -  มกีารบรกิารจองรถ  หอ้งประชุม  เพื่อสะดวกต่อการบรหิารจดัการ
ของ หน่วยงานบรหิารในการเตรยีมอุปกรณ์ หรอืจดัเตรยีมหอ้งประชุม  และสะดวกแก่เจา้หน้าที ่
ทีไ่มต่อ้งไปเดนิไปเขยีนลงในสมดุ 
 4.2 การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  1) การพฒันาระบบงาน 43 แฟ้ม เนื่องดว้ยปี 2558  นโยบาย ของกระทรวงได้
เน้นการพฒันาขอ้มลูใหส้มบูรณ์และส่งในรปูแบบ  43  แฟ้ม การด าเนินการตอ้งเชญิคณะท างาน 



IT รว่มในการพฒันา และจดัอบรม ชีแ้จงแต่ละแฟ้ม ในการลงรายละเอยีดขอ้มลู อกีทัง้สามารถ
ตอบโจทย ์ไดท้ัง้การส่งออกขอ้มลู ไปยงั สปสช.  สสจ. และ กระทรวง 
  2) พฒันาระบบงาน เวฟไซดท์มี IM เพื่อตอบสนองการใชง้านขอ้มลู จากฐาน
สารสนเทศ ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะห ์หรอืพฒันาในส่วนงานต่าง ๆ 
 
5. แผนพฒันาต่อเน่ือง  

การพฒันาคุณภาพ กจิกรรมพฒันาคุณภาพ ตวัชีว้ดั 
1. หน่วยงานมรีายงานที่
สามารถคน้หาไดต้วัเอง 
ทนัเวลา 

 จดัท า ขอ้มลู/รายงาน ตาม
ความตอ้งการของหน่วยงาน  
เพื่อใหห้น่วยงานเขา้ไปใช้
ขอ้มลูไดท้นัเวลา และ
ถูกตอ้ง 
 

 หน่วยงานทีบุ่คลากร
สามารถเขา้ถงึแหล่ง 
ขอ้มลู  ภายในตามที่
ก าหนด ผ่านทางระบบ
เครอืขา่ย    สารสนเทศ
ของโรงพยาบาล รอ้ยละ 
80 

2. จดัท าระบบ Server Main 
สู่ระบบ DataBase Toku Db  

 ตดิตัง้ระบบส ารองขอ้มลู  
 มกีารโอนถ่ายขอ้มลูที่

รวดเรว็ขึน้  
 สามรถใช ้Server Slave ได้

ในเวลาทีจ่ ากดั กรณ ีServer 
Main มปัีญหา 

 มกีารเรยีกใชฐ้านขอ้มลูเรว็
ขึน้ 

 การกูค้นืระบบฐานขอ้มลู
เวชระเบยีน กรณขีดัขอ้ง 
ไดภ้ายในเวลาทีก่ าหนด 
ไมเ่กนิ 15 นาท ี

3. ระบบ PaperLess OPD  เพื่อลดขัน้ตอน และลดความ
เสีย่งดา้น OPD Card การ
สญูหาย 

 ศกึษาระบบ งาน OPD  
 ศกึษาผลด ีผลเสยี 

 

 อุบตักิารณ์ความเสีย่งต่อ
ดา้นขอ้มลูเวชระเบยีน 
สามารถแกไ้ขได ้
 

 
 


