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Service  Profile  
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  โรงพยาบาลแก่งคอย 

 
1. บริบท  (Context) 

ก. ความมุ่งหมาย  (Purpose) :  
 พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน ในการรวบรวม จดัเก็บ 
วิเคราะห์ ประมวลผล จนเกิดผลลพัธ์คือมีขอ้มูลข่าวสารด้านสาธารณสุขท่ีครบถ้วน ถูกตอ้ง รวดเร็ว 
ทนัสมยั  สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล ในการน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รทั้งดา้นบริหารงาน
ภายในและภายนอกองคก์ร   

ข. ขอบเขตการให้บริการ  (Scope of Service)  : 

- ด้านนโยบายและแผนงาน 
1.ก าหนดนโยบายและแผนงานขอ้มูลข่าวสาร เช่น ก าหนดระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพใน

การจดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
2.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งของรายงาน/ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูล 
3.จดัท ารายงานประจ าเดือน ประจ างวด ประจ าปี และรายงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

            4.วิเคราะห์รายงาน และข้อมูลของโรงพยาบาลและอ าเภอ น าเสนอต่อผูบ้ ังคับบัญชา หรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกเดือน 
            5.ร่วมกบัฝ่ายต่างๆ ในการท าประเมินผลงานในรูปแบบ งานวิจยั กรณีศึกษา เอกสารประเมินผล
การด าเนินงาน 
            6.ปฏิบติังานให้เป็นไปตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.2540, พรบ.ว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และใหข้อ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  
            7.ปรับปรุงพฒันานโยบายและแผนงานขอ้มูลข่าวสารใหมี้มาตรฐาน ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

- ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ/โสตทัศนูปกรณ์ 
1.จดัท า/พฒันา/ก ากบัดูแล DATACENTER ระดบัอ าเภอ ใหมี้การเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศแต่ละ

หน่วยงานใหส้ามารถใชส้ารสนเทศร่วมกนัได ้
2.จดัท า/พฒันารูปแบบรายงานจาก DATACENTER/โปรแกรม HOSxP/โปรแกรม HOSxP_PCU 

เพื่อรองรับความตอ้งการของโรงพยาบาล/สสอ./สอ. 
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3.ควบคุมก ากับ/ดูแลโปรแกรมท่ีใช้ปฏิบติังานในโรงพยาบาล โดยให้บริการสารสนเทศเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการตามความเหมาะสม  และให้การฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมต่างๆ 
กบัทุกหน่วยงานตามความเหมาะสม 

4.ควบคุมก ากบั/ดูแลระบบอินเตอร์เนต (Internet) / อินทราเนต (Intranet) ของโรงพยาบาล 
5.ควบคุมก ากบั/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Software+Hardware+Lan) โดยก าหนด

รายละเอียดครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตลอดจนให้บริการจดัสรร 
ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษาดา้นการใชง้านตามความเหมาะสม ดูแลรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายใหท้  างานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

6.ควบคุมก ากบั/ดูแลระบบกลอ้งวงจรปิดในโรงพยาบาล 
7.ควบคุมก ากบั/ดูแลระบบการบริการดา้นโสตทศันูปกรณ์ 
8.ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.2540, พรบ.วา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และใหข้อ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
9.ปรับปรุงพฒันางานเทคโนโลยสีารสนเทศ/โสตทศันูปกรณ์ใหมี้มาตรฐาน ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

 - ด้านเวชระเบียนและสถิติ 
1.ตรวจสอบความสมบูรณ์และประมวลผลขอ้มูลของโรงพยาบาลโดยโปรแกรม HOSxP ทุก       

ส้ินเดือน เพื่อใชใ้นการจดัท าขอ้มูลกลางของโรงพยาบาล 
   2.ตรวจสอบความถูกตอ้งของเวชระเบียนผูป่้วยใน โดยการสุ่มเวชระเบียน 20 ฉบบัต่อเดือน 

ด าเนินการตรวจสอบ/ทบทวนการลงรายงาน ICD9 , ICD10 และ DRGs ของโรงพยาบาล มีการ
ประมวลผลและรายงานผลการตรวจสอบน าเสนอคณะกรรมการ  IM รับทราบและเสนอผลงาน
คณะกรรมการบริหารทุกเดือน 

  3.ควบคุมก ากบั/ดูแลการน าเสนอผลงานของโรงพยาบาล บนอินเตอร์เนตและอินทราเนต 
  4.ประสาน/ติดตาม รายงานและขอ้มูลของฝ่าย/ทีมแนวราบของโรงพยาบาล มีการจดัท าขอ้มูลและ

ส่งรายงานการใชบ้ริการของผูป่้วยทุกประเภทใหห้น่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกทุกส้ินเดือน 
  5.ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.2540, พรบ.วา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และใหข้อ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
  6.ปรับปรุงพฒันางานเวชระเบียนและสถิติใหมี้มาตรฐาน ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 
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           ค.   ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ  :  
 

ผู้รับผลงาน ความต้องการทีส่ าคัญ 
1. ผูป่้วย มีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเอ้ือต่อการรักษา และลดระยะเวลารอรับบริการ 
2. ญาติผูป่้วย สามารถใหบ้ริการสารเทศแก่ญาติผูป่้วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ลูกคา้ภายนอก
โรงพยาบาล 

มีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั 

4. ผูร่้วมงานในโรงพยาบาล    1. มีระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการ และลดระยะเวลารอรับ
บริการ 
   2. มีระบบสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนตวัช้ีวดัของระบบงาน 
และระบบรายงานอ่ืนๆ 
   3. มีการน าระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมาช่วยในการติดตามประวติั และการ
ใหบ้ริการ 
   4.ใหบ้ริการและใหค้  าแนะน าปรึกษาดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ อ่อนโยน เป็น
มิตร และรวดเร็ว 

    ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ  :  
 -  ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลาและเป็นปัจจุบนั 
 -  ใหค้วามสะดวกในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล 

         จ. ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ  (Key Quality Issues)  :   
 1. มุ่งพฒันาขอ้มูลสารสนเทศในโรงพยาบาลแก่งคอย ใหมี้ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

2. มีขอ้มูลท่ีจ าเป็นและถูกน าไปใช้ในการพฒันาองค์กรทั้งด้านบริหารงานภายในองค์กรและ
บริการภายนอกองคก์ร(ผูม้ารับบริการ)  

         ฉ. ความท้าทายและความเส่ียงทีส่ าคัญ จุดเน้น  :  
ความท้าทายทีส่ าคัญ  
  1. พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสารใหจ้ดัการระบบขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ลดภาระงานของเจา้หนา้ท่ีตอ้งมาท ารายงานทุกเดือน 
 3. ทุกหน่วยงานสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการการพฒันาองคก์ร  
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ความเส่ียง 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการด าเนินงานขององค์กร ทั้งในส่วน

ของการบริหารจดัการการจดัเก็บขอ้มูล การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายการจดัท าและพฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวม มุ่งหวงัท่ีจะใหร้ะบบสารสนเทศช่วยในการปฏิบติังานของหน่วยงานมี
ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ยอ่มมีความ
เส่ียงหลายประการดว้ยกนั ดงันั้น การวางแผนและการบริหารความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเป็นเร่ืองส าคญั และควรมีการเตรียมการท่ีดี หากหน่วยงานไม่มีการบริหารจดัการและรักษาความ
ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรัดกุมเพียงพออาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและสร้างความ
เสียหายต่อหน่วยงานไดท้ั้งในดา้นการพฒันาระบบราชการ การพฒันาองคก์ร การพฒันาบุคลากร ความ
คุม้ค่าทางงบประมาณดงันั้น การบริหารความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงตอ้งมีทั้งการวางแผน 
การประเมินทั้งโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และสามารถประเมินเป็นเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพได ้

ประเภทความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร โรงพยาบาลแก่งคอย สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 7 ประเภท คือ 
1. ความเส่ียงดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ความเส่ียงดา้นบุคลากร (People Ware) 
3. ความเส่ียงดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ (Hard Ware) 
4. ความเส่ียงดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Soft Ware) 
5. ความเส่ียงดา้นระบบขอ้มูล 
6. ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 
7. ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 

ความเส่ียงด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากภยัคุกคามทั้งภยัจากธรรมชาติ และภยัท่ีมนุษยท์  าข้ึน เช่น วาตภยั 

อุทกภยั ฟ้าผ่า น ้ าท่วม กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เพลิงไหม ้ การไม่มีระบบรักษาความปลอดภยัห้อง
คอมพิวเตอร์แมข่่าย และการก่อการร้าย เป็นตน้ 
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การบริหารจัดการความเส่ียงด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม 
1. การก าหนดท่ีตั้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การเดินสายไฟฟ้า สายวงจร สายสัญญาณของระบบ

ต่างๆ อย่างเน้นความปลอดภยัและหลีกเล่ียงไม่ตั้งระบบไวใ้นจุดท่ีมีความเส่ียงสูง รวมทั้งมีอุปกรณ์
ป้องกนัและบรรเทาภยัพิบติัเบ้ืองตน้ เช่น เคร่ืองปรับอากาศตู ้ Rack เพื่อเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย, 
หนา้ต่างระบายความร้อน เป็นตน้ 

2. การควบคุมการเขา้ – ออก Network Operation Center:NOC ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นพื้นท่ีเขตหวงห้ามเฉพาะ โดยก าหนดสิทธิการเขา้-ออก ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้
เฉพาะบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. การป้องกนัความเส่ียงจากระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง โดยมีการติดตั้งเคร่ืองส ารองไฟส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และการติดตั้งระบบสายดิน (Ground) ท่ีไดม้าตรฐานอุปกรณ์ป้องกนัไฟ 

5. การป้องกนัความเส่ียงจากระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสม โดยการติดตั้ง
อุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ และค่าความช้ืนให้มีระดบัเหมาะสมกบัคุณลกัษณะ (Specification) ของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

6. ความเส่ียงในเร่ืองงบประมาณท่ีจะด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความ
ต่อเน่ือง 

7. ความเส่ียงในเร่ืองประเด็นนโยบายของผูบ้ริหาร ท่ีให้น ้ าหนักและความส าคญัเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีการเปล่ียนแปลงจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานและแนวทางในการ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 

8. ความเส่ียงในเร่ืองของการบริหารจดัการ โดยสามารถวางแผนบริหารความเส่ียงและ
ด าเนินการเพื่อลดความเส่ียงได ้ดงัน้ี 

       8.1 บริหารจดัการ ติดตาม ควบคุม ก ากบัดูแล และใหค้ าปรึกษา แกไ้ขปัญหาระบ บ 
       8.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร ( Executive Information System : EIS) 
       8.3 ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการวางแผน และคาดการณ์แนวโนม้ความตอ้งการ

บุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       8.4 ให้บริการฝึกอบรม เพื่อพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บุคลากรของ

โรงพยาบาลแก่งคอย องคก์ร/หน่วยงานต่างๆ 

ความเส่ียงด้านบุคลากร (People Ware) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลแก่งคอย การวางแผน การตรวจสอบ การท างานการมอบหมายหนา้ท่ีและสิทธิของบุคลากร/
คณะท างานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทุกฝ่ายอยา่งละเอียดถ่ีถว้น เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความ
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เขา้ใจในการใชง้าน การดูแลรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งบุคลากรภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงเป็นความเส่ียงทั้งส้ิน 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านบุคลากร 
1. การก าหนดโครงสร้าง/มอบหมายงานในหนา้ท่ีให้แก่บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมี

ความเหมาะสม คือ มีความรู้ ประสบการณ์ ในระดบัท่ีสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศดา้น
การรักษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่ผูใ้ช้งาน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะในเร่ืองเชิง
เทคนิคดา้นโปรแกรมและนวตักรรมใหม่ ท าให้เกิดช่องวา่งในการท่ีจะประสานงานและรับผิดชอบงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น แนวทางในการวางแผนบริหารความเส่ียงในประเด็นน้ี โดยการส่งเจา้หนา้ท่ี
เขา้รับการอบรมความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่พฒันาประสิทธิภาพ 

3. แผนการบริหารความเส่ียงดา้นบุคลากร คือ ตอ้งมีการฝึกอบรมในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ ส าหรับบุคลากรใน 2 ระดบั คือ ระดบัผูดู้แลระบบ( Administration) และผูใ้ชง้าน
ทัว่ไป( User) 

ความเส่ียงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ (Hard Ware) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผิดพลาดของอุปกรณ์ การเคล่ือนยา้ยตวัเคร่ือง อุปกรณ์การ

ติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นท่ีไม่เหมาะสม การถูกภยัคุกคามจากภยัต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
การบริหารจัดการความเส่ียงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ (Hard Ware) 
1. ความเส่ียงในเร่ืองของการจดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน

และขององคก์ร ท่ีตอ้งมีการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ไดต้ามมาตรฐานของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จดัหาและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Acquisition and Implementation) ให้
เหมาะสมตามลกัษณะของโครงการและเหมาะสมกบังบประมาณ 

2. ความเส่ียงในเร่ืองการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ( Support) ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิด
ความเส่ียง 2 ดา้น คือ 

2.1 ด้านการบ ารุงรักษาและลดความเส่ียง 
       (1) สามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ โดย Administrator และ User 

และการดูแลอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง 
       (2) ควรปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
       (3) มีการตรวจเช็คไวรัส และก าจดัอยา่งสม ่าเสมอ 
       (4) การติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกนัเบ้ืองตน้ไม่ให้ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาตจากระบบเครือข่าย 

Internet สามารถเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาลแก่งคอยได ้
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       (5) การตรวจสอบและดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
       (6) ฝึกอบรมผูดู้แลระบบและผูใ้ชร้ะบบให้มีความรู้ความเขา้ใจในระบบงานเก่ียวกบัการใช้

งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง และการรักษาความปลอดภยัในการใชร้ะบบสารสนเทศ เช่น 
การก าหนดรหสัผูใ้ช ้การใชร้หสัผา่น 

       (7) การจดัท าคู่มือผูดู้แลอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
       (8) การส ารองขอ้มูล (Backup) สารสนเทศ 
2.2 ด้านการรักษาความปลอดภัยของคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) 
       (1) ก าหนดขั้นตอนหรือวธีิปฏิบติัในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย 
       (2) ท าการทดสอบ system software เก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัและประสิทธิภาพการ

ใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 
       (3) ติดตั้งโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภยั 

ความเส่ียงด้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Soft Ware) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบการท างานของโปรแกรมต่างๆ เช่น การใชโ้ปรแกรมท่ีไม่มี

ลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง การถูกผูไ้ม่หวงัดีท าลายระบบ (Hacker) เป็นตน้ 
การบริหารจัดการความเส่ียงด้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Soft Ware) 
สามารถด าเนินการไดโ้ดยการพฒันามาตรฐานและการบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
1. พฒันาและปรับปรุงมาตรฐาน Hard ware, Soft ware , People ware, Data และ Network ให้

เป็นฐานขอ้มูลกลางของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร โรงพยาบาล  
2. สร้างกลไกการจดัการฐานขอ้มูล  การจดัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจดัการของ

หน่วยงานใหค้รอบคลุม ถูกตอ้ง และทนัสมยั มากยิง่ข้ึน 
3. พฒันาโปรแกรมให้สามารถบริหารจดัการฐานขอ้มูลของโรงพยาบาลแก่งคอยให้มีมาตรฐาน 

และแบ่งสรรการใชท้รัพยากรฐานขอ้มูลจากโปรแกรมร่วมกนัได ้
4. พฒันาโปรแกรมให้สามารถจดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลขอ้มูล ศึกษา วิเคราะห์เพื่อการ

น าเสนอและสนบัสนุนการบริหารราชการ และพฒันา ส่งเสริม บ ารุงรักษาระบบ และการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารของจงัหวดัไดใ้นลกัษณะของWeb Application เพือ่ความสะดวกในการใชง้านและแสดงผล 

ความเส่ียงด้านระบบข้อมูล 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากฐานขอ้มูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศอนัอาจจะก่อให้เกิดความ

เสียหาย ขอ้มูลถูกท าลาย ความเส่ียงจากผูบุ้กรุกขอ้มูล การโจรกรรมขอ้มูลท่ีส าคญั การลกัลอบเขา้มา
แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูล ความเส่ียงเหล่าน้ีลว้นมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการความเส่ียงดา้น
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ขอ้มูล ดงันั้น การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองส าคญั เน่ืองจากขอ้มูลสารสนเทศเป็นปัจจยั
ส าคญัส าหรับผูบ้ริหาร ท่ีจะน ามาเป็นเคร่ืองมือส าหรับการตดัสินใจในการวางแผน ดงันั้น การรักษาความ
ปลอดภยัของระบบขอ้มูล และคอมพิวเตอร์จากภยัต่างๆ ทั้งภยัจากคน ภยัจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
ใดๆ จึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการป้องกนัเพื่อให้เกิดความมัน่คงต่อระบบขอ้มูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยี โดยการรักษาความปลอดภยัดา้นขอ้มูลสารสนเทศของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร โรงพยาบาล
แก่งคอย มีแนวทาง ดงัน้ี 

1. การรักษาความปลอดภยัขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย(Information and 
Network Security) 

2. การส ารองขอ้มูลระบบคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
3. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
การบริหารจัดการความเส่ียงด้านระบบข้อมูล มีแนวทางด าเนินการ ดงัน้ี 
1. ฐานขอ้มูลของโรงพยาบาลแก่งคอย มีความเส่ียงเก่ียวกบัความไม่ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล

(Integrity Risk) และการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงอาจเกิดจากการถูกแกไ้ขเปล่ียนแปลงโดย
บุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีการบนัทึกขอ้มูล การประเมินผล และการแสดงผลท่ีผิดพลาด
โดยอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีหน่วยงานไม่ไดค้วบคุมเก่ียวกบัการเขา้ถึงขอ้มูลของระบบคอมพิวเตอร์โดย
บุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรอบคอบและรัดกุมเพียงพอ (access risk) ส่งผลให้ขอ้มูลและการ
ท างานของระบบคอมพิวเตอร์อาจถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ หรือมีสาเหตุมาจากการท่ีไม่มีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบอยา่งเพียงพอ เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การบนัทึกขอ้มูล การประเมินผล และการแสดงผล
มีความถูกตอ้งครบถว้น 

2. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแก่งคอย มีความเส่ียงเก่ียวกับการท่ีไม่สามารถใช้ข้อมูล 
(Availability Risk) หรือระบบคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง หรือในเวลาท่ีตอ้งการ ซ่ึงอาจท าให้การ
ปฏิบัติงานหยุดชะงักได้โดยความเส่ียงน้ีอาจเกิดจากไม่มีการควบคุมดูแลการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์และป้องกนัความเสียหายอย่างเพียงพอ และยงัรวมไปถึงการท่ีไม่ได้ส ารองขอ้มูลและ
ระบบงานคอมพิวเตอร์และจดัใหมี้แผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลแก่งคอย มีความเส่ียงเก่ียวกับการท่ีไม่ได้จัดให้มีระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัและบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนบัสนุนการท างาน หรือเกิดจาก
การไม่มีแผนงานและขั้นตอนการปฏิบติังานส าคญัทุกด้าน  และการจดัให้มีการอบรมบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อให้มีความรู้ และเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบส าหรับการควบคุมการ
ปฏิบติังาน 

4. ฐานขอ้มูลของโรงพยาบาลแก่งคอย มีความเส่ียงเก่ียวกบัการส ารองขอ้มูล โดยวตัถุประสงค์
ของการส ารองขอ้มูล (Back Up) ท่ีส าคญัคือ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลเกิดการสูญหาย ตลอดจนเป็นแนวทางใน
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การปฏิบติัในการบริหารจดัการในการเก็บขอ้มูล (Back Up) การกูคื้นขอ้มูล (Recovery) ดงันั้น การ
ส ารองขอ้มูลและการเตรียมขอ้มูลให้พร้อมกรณีฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan) ของ
โรงพยาบาลแก่งคอย จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มีขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับการใชง้านไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพและในเวลาท่ีตอ้งการ (Availability Risk) โดยมีเน้ือหาครอบคลุมเก่ียวกบัแนว
ทางการส ารองขอ้มูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการทดสอบ และการเก็บรักษา (รายละเอียดตาม
ความเส่ียงท่ีส าคญั) 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร องคก์ร เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

รัฐบาล และผูบ้ริหารองค์กรต่างๆ ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์และ        
กลยทุธ์เปล่ียนแปลงไป 

การบริหารจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ 
โดยการส่ือสารนโยบายและผลกัดนัให้มีการจดัท าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในหน่วยงานทุก

ระดบัอยา่งทัว่ถึง และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 
หมายถึง ความเส่ียงต่อการไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ และต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณไม่ทนัตามก าหนดเวลา 
การบริหารจัดการความเส่ียงด้านการเงิน 
1. มีการจดัท าแผนบริหารจดัการการใชจ่้ายงบประมาณ 
2. การติดตามงบประมาณรายจ่ายอยา่งต่อเน่ือง 
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ความเส่ียงทีส่ าคัญ  
 

ความเส่ียงทีส่ าคัญ แนวทางป้องกนัและแก้ไข ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
1. การส ารองขอ้มูล (Back Up) เพื่อลดความเส่ียงจากท่ี
อาจเกิดข้ึนกบัขอ้มูลและสามารถน าขอ้มูลกลบัมาใช้
งานไดใ้นกรณีท่ีฮาร์ดดิสกเ์สียหาย ไวรัสคอมพิวเตอร์
ท าลายขอ้มูลผูบุ้กรุกท าการลบขอ้มูลหรือเปล่ียนแปลง
ขอ้มูล โดยผูใ้ชง้านเอง 

   1. ระดบัท่ี 1  งาน IT ได้
ด าเนินซ้ือเคร่ือง Server อีกตวั
หน่ึงมาท าเป็นเคร่ืองServer 
ใหม่เป็นเคร่ืองหลกั ซ่ึงมี HD 3 
ตวั สามารถส ารองขอ้มูลไดเ้อง 
หากมี HD ลูกใดๆลูกหน่ึงเสียก็
สามารถน า HD ลูกอ่ืนมาใช้
แทนไดเ้ลย  
   2. ระดบัท่ี 2  ไดน้ าเคร่ือง 
Server ตวัเก่ามาท าเป็นเคร่ือง
ส ารองขอ้มูลเป็น Real time ซ่ึง
ถา้หากเคร่ืองหลกัเสีย ก็
สามารถน าเคร่ืองเก่ามาใชแ้ทน
ไดท้นัท่ี  
   3. ระดบัท่ี 3   ส ารองขอ้มูล
ไวท่ี้เคร่ืองของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 เวลา คือเวลา 
12.00 น. และเวลา 01.30 น. 
   4. ระดบัท่ี 4   เขียนขอ้มูลท่ี
ส ารองขอ้มูลสัปดาห์ละ   1 
คร้ัง ในแผน่บนัทึกขอ้มูล DVD 
และ External Harddisk จ านวน 
2 ตวั (แยกเก็บไวท่ี้ส านกังาน
และตวั Admin) 
 

- ยงัไม่พบการสูญ
หายขอ้มูลตั้งแต่
น าตามมาตรการน้ี 

2. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหากระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปั้ญหาจากกระแสไฟฟ้า ซ่ึงอาจสร้าง
ความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและระบบ

   1. การติดตั้งเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าและปรับแรงดนัไฟฟ้า
อตัโนมติั (UPS) เพื่อป้องกนั

- เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าท่ีส ารอง
เคร่ือง
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คอมพิวเตอร์ ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือการ
ประมวลผลของระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) 
   2. เม่ือเกิดกระแสไฟฟ้าดบั 
ใหรี้บท าการบนัทึกขอ้มูล 
(Save) คอมพิวเตอร์ท่ียงัคา้งอยู ่
และปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อยา่งปลอดภยั (Safety) รวมทั้ง
การปิดอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
อ่ืนภายในศูนยด์ว้ย 
 
 

คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) 
ส ารองไฟฟ้าได้
ประมาณ  30 นาที 
- เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้าท่ีส ารอง
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล (PC) 
ส ารองไฟฟ้าได้
ประมาณ  5-10 
นาที 

ความเส่ียงทีส่ าคัญ แนวทางป้องกนัและแก้ไข ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้ 
3. การเปิดเผยขอ้มูลของผูป่้วย     1. ก าหนดสิทธิ / รหสัผา่น

ของบุคลากรเพื่อเขา้สู่
โปรแกรมการปฏิบติังานและ
การเขา้ถึงเวชระเบียน  
    2. ก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัการขอใช ้/ ขอถ่าย
ส าเนาเวชระเบียน  
    3. มีแนวทางปฏิบติัการเก็บ
ขอ้มูลผูป่้วยท่ีเม่ือเปิดเผยแลว้
เกิดความเสียหายต่อผูป่้วย  
   4. สถานท่ีเก็บเวชระเบียนท่ี
มิดชิด ปลอดภยั 

- ยงัไม่พบการ
ร้องเรียนเร่ืองการ
เปิดเผยขอ้มูล
ผูป่้วย 

4. ความถูกตอ้ง ทนัเวลาของขอ้มูลสารสนเทศ - ก าหนดแนวทางปฏิบติัในการ
รายงาน การบนัทึก การ

การรายงานขอ้มูล
เบ้ืองตน้ไปยงั
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วเิคราะห์และการกระจายขอ้มูล  หน่วยบริการทนั
ตามก าหนด  

5. ขอ้มูลผดิพลาด 1. จดัท าคู่มือการใหร้หสัโรค 
หตัถการจดัท าคู่มือการลง
ขอ้มูล 
2. มีการประชุมตวัแทนจุด
ใหบ้ริการเพื่อท าความเขา้ใจ 
และใหต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของการบนัทึกขอ้มูล 

- ผลคะแนน 
Auditor เพิ่มข้ึน  

            จุดเน้นในการพฒันา (ระบบบริการ) 
1. จุดเน้นโรงพยาบาล 

- การท างานอยา่งมีความสุข 
- การดูแลผูป่้วยโรคโรคความดนัโลหิตสูง และเบาหวาน 

2. จุดเน้นหน่วยงาน 
สร้างบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข 

 การสร้างภาระงานใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน และตรงและกบัสาขาวิชาชีพ
ท่ีเรียนมาและไม่มอบหมายงานท่ีมากเกินไปจนท าให้ไม่สามารถท างานเสร็จได้ทันเวลา ท าให้
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการท างานของเจ้าหน้าท่ีลดน้อยลงท าให้ผลงานออกมาไม่ดีและขาด
ผลส าเร็จในการท างาน ท าให้เจา้หน้าท่ีเกิดภาวะเครียดในการท างานขาดความสุขและท าให้ไม่อยาก
ท างาน ขาดความทุ่มเทและก าลงัใจในการท างานและอาจส่งผลให้การบริการท่ีไม่ดีท าให้เกิดความไม่พึง
พอใจ รวมถึงขอ้ร้องเรียนตามมา ทางศูนยข์อ้มูลข่าวสารจึงคิดว่าการสร้างความสุขในการท างาน โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของเจ้าหน้าท่ีเป็นส าคญั โดยมีการเปิดเพลงเบาๆ ในการท างานเพื่อให้เกิดความ
เพลิดเพลิน มีการส ารวจภาระงานว่าเจ้าหน้าท่ีผูใ้ดรับภาระงานมากก็จะมีการจดัภาระงานใหม่ให้
เหมาะสม เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลงานท่ีดี ประสบความส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตั้ งไวมี้การพูดคุยในท่ีท างาน เพื่อสร้างความเป็นกันเองเอาใจใส่ซ่ึงกันและกัน โดยการ
สอบถามหรือพูดคุยระหว่างเจา้หน้าท่ี โดยโรงพยาบาลอาจมีการอบรมละลายพฤติกรรมปัจเจกบุคคล 
(OD) เพื่อให้เกิดความสามคัคีในการท างาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการให้บริการแก่ผูรั้บบริการ 
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างเปิดเผย จริงใจต่อกนั เพื่อให้เกิดความกลมเกลียวในท่ีท างาน 
จดัระบบห้องท างานให้น่าอยูแ่ละสะอาดอยูเ่สมอ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านกังาน โดยประหน่ึงวา่เป็นของ
ตนเอง เพื่อให้เกิดความคงทนของอุปกรณ์ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในท่ีท างาน ปรับความเขา้ใจเม่ือมี



 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ปัญหาในท่ีท างาน เพื่อลดปัญหาความไม่เข้าใจของเจ้าหน้าท่ี เล่าเร่ืองตลกข าขันสู่กันฟังเพื่อลด
ความเครียดในการท างาน 

การดูแลผู้ป่วยโรคโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน  
ศูนย์ข้อมูลฯ เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมการดูแลผูป่้วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ใน

ลกัษณะของการพฒันาโปรแกรมท่ีใชอ้ยูคื่อ HOSxP และโปรแกรม Chronic Diseases Surveillance ให้
เกิดประโยชน์ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลการมารับบริการของผูป่้วยทั้งสองโรค เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารของโรงพยาบาล คณะกรรมการพฒันาระบบดูแลผู ้ป่วยเบาหวาน -ความดัน ซ่ึง
ประกอบดว้ย บุคลากรดา้นสาธารณสุขจากโรงพยาบาลและสถานีอนามยั หลงัจากนั้นจะมีการวิเคราะห์
อย่างต่อเน่ือง ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งถดัมาจะด าเนินการเป็นตวักลางในการแนะน าการส่งต่อขอ้มูล refer 
online จากโรงพยาบาลไปสู่สถานีอนามยัในกรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บการพิจารณาให้ส่งต่อไปรับการรักษาท่ี
สถานีอนามยัใกล้บา้น ประเด็นสุดทา้ยท่ีเก่ียวขอ้งคือจดัท าโปรแกรมเพื่อการติดตามผลการรักษาของ
สถานีอนามยัโดยน า DATACENTER มาใช ้

ช. ศักยภาพและข้อจ ากดัในด้านปริมาณงาน บุคลากร เคร่ืองมือ เทคโนโลย ี : 
ปริมาณงาน 

 1. ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) จ  านวน 4 เคร่ืองใหส้ามารถท างานไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง  
 2. ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (client) จ  านวน 110 เคร่ืองใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 3. ใหค้  าแนะน าใหค้  าปรึกษาดา้นการใชง้านดา้นเทคโนโลยกีบัทุกหน่วยบริการในโรงพยาบาล 
 4. จดัท ารายงานใหก้บัหน่วยบริการภายในโรงพยาบาลตามท่ีร้องขอ 

ด้านบุคลากร  มีอตัราก าลงั 6 คน 
 นกัวชิาการสาธารณสุข          1            คน 

เจา้พนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1  คน 
 เจา้หนา้ท่ีเวชสถิติ   1 คน 
 ลูกจา้ง     4 คน 

เคร่ืองมือ 
 

รายการเคร่ืองมือทีส่ าคัญ จ านวน ระบบการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
1. เคร่ืองแม่ข่ายหลกั (Server) 
ส าหรับโปรแกรม HOSxP 

1 1. เปิดแอร์ให้หอ้งเก็บ Server ตลอด 24 ชม.  
2. ท าการเป่าฝุ่ นเคร่ือง Server ปีละ 1 คร้ัง 
3. ติดเคร่ืองส ารองไฟฟ้าใหก้บัเคร่ือง Server 
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4. เก็บเคร่ือง Server ไวใ้นตูเ้ก็บอยา่งดีพร้อมล็อคกุญแจ 
2. เคร่ืองแม่ข่าย Webpage และเป็น
เคร่ืองส ารองขอ้มูลจาก Server 
HOSxP 

2 1. เปิดแอร์ให้หอ้งเก็บ Server ตลอด 24 ชม.  
2. ท าการเป่าฝุ่ นเคร่ือง Server ปีละ 1 คร้ัง 
3. ติดเคร่ืองส ารองไฟฟ้าใหก้บัเคร่ือง Server 
4. เก็บเคร่ือง Server ไวใ้นตูเ้ก็บอยา่งดีพร้อมล็อคกุญแจ 

3. เคร่ืองแม่ข่ายเก็บ Log Files ในการ
แชร์ และเขา้ใช ้Internet   

1 1. เปิดแอร์ให้หอ้งเก็บ Server ตลอด 24 ชม.  
2. ท าการเป่าฝุ่ นเคร่ือง Server ปีละ 1 คร้ัง 
3. ติดเคร่ืองส ารองไฟฟ้าใหก้บัเคร่ือง Server 
4. เก็บเคร่ือง Server ไวใ้นตูเ้ก็บอยา่งดีพร้อมล็อคกุญแจ 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 110 1. ติดตั้งโปรแกรม Anti virus ทุกเคร่ือง 
2. ท าการเป่าฝุ่ นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เดือนละคร้ัง 
(ด าเนินการ ต.ค. 53) 
3. ติดเคร่ืองส ารองไฟฟ้าทุกตวั 

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(NoteBook) 

12 - ติดตั้งโปรแกรม Anti virus ทุกเคร่ือง 

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch 
Hub) 

8 - ติดเคร่ืองส ารองไฟฟ้าให ้Switch Hub ทุกตวั 

 
          ซ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กี่ยวข้อง : 
      - บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการตรวจสุขภาพ ปีละ 1 คร้ัง 
      - บุคลากรในหน่วยงานไดรั้บการทดสอบสมรรถภาพ ปีละ 2 คร้ัง 
                   - บุคลากรในหน่วยงานเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาสาธารณสุข ปีละ 1 คร้ัง 
      - บุคลากรในหน่วยงานเขา้ร่วมกิจกรรมกีฬาโรงพยาบาล ปีละ 1 คร้ัง 
      - บุคลากรในหน่วยงานเขา้ร่วมโครงการดา้นส่งเสริมสุขภาพตามท่ีหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน 
 
2. กระบวนการส าคัญ  (Key Process) 
 

กระบวนงานทีส่ าคัญ 
(Key  Process) 

ส่ิงทีค่าดหวงั 
(Process  Requirement) 

ความเส่ียงส าคัญ 
(Key   Risk) 

ตัวช้ีวดัส าคัญ 
(Performance  

Indicator) 
   1. งานใหบ้ริการ    - เพื่อใหห้น่วยงาน/ผูใ้หบ้ริการ    1. การบนัทึกขอ้มูลไม่  1. อตัราการบนัทึก
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เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในองคก์ร 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพเพียงพอกบังานท่ีท า 

ถูกตอ้ง 
   2. การรายงานขอ้มูล
คลาดเคล่ือน 

ขอ้มูล DRGs Error 
 2. อตัราการรายงาน/
สถิติการใหบ้ริการ
หลกัขอ้มูลไปยงั
หน่วยบริการภายใน 

   2. งานซ่อมบ ารุงระบบ
คอมพิวเตอร์ 

    เพื่อสนบัสนุนให้หน่วยงาน
ต่างๆใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   1. ระบบโปรแกรมเวช
ระเบียน HOSxP ไม่
สามารถใชง้านได ้
   2. เคร่ืองลูกข่ายไม่พร้อม
ใชง้านเสีย ช ารุด 
   3. อินเตอร์เน็ตใชไ้ม่ได ้

 1. อตัราการการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพวง
เสร็จทนัตามก าหนด 
 2. จ  านวนคร้ังท่ี 
Internet ใชง้านไม่ได ้

   3. งานบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพว่ง 

    เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้
ตลอด 24 ชัว่โมง 

1. ระบบโปรแกรมเวช
ระเบียน HOSxP ล่ม 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลช ารุด 

  อตัราการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไดรั้บ
การตรวจเช็คอยา่ง
นอ้ย 1 เดือน/คร้ัง 

   4.จดัท าขอ้มูลกลาง
โรงพยาบาล และรายงาน 
 

  หน่วยบริการ/ผูใ้ชข้อ้มูล/
ผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถน าขอ้มูลไป
ใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนก์บัองคก์ร 
     

   1. การบนัทึกขอ้มูลไม่
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็น
ปัจจุบนั 
   2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ไม่สามารถน าขอ้มูลไป
ใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1. ขอ้มูลถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 
 2. หน่วยงานน า
ขอ้มูลไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

3. ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 
 

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวช้ีวดั 
เป้าหมาย 
ตัวช้ีวดั 
(ร้อยละ) 

ผลลพัธ์ การเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กดิขึน้ ปี 

2551 
ปี 

2552 
ปี 

2553 
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   1. มุ่งใหมี้การใชข้อ้มูล
สารสนเทศในการพฒันา
องคก์ร 

  1.1 ทุกหน่วยงานมีการน า
ขอ้มูลไปใช ้

80 100 100 100  

  1.2 จ านวนคร้ังของการน า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์และ
น าเสนอต่อท่ีประชุมฯ 

1 คร้ัง/
เดือน/ท่ี
ประชุม 

- - 6  

   2. มุ่งเนน้ให้ระบบ
เครือข่ายพร้อมใชเ้พื่อ
การบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  2.1 โปรแกรม HOSxP ใช้
งานไม่ได ้

3 คร้ัง/
เดือน 

6 24 5  

  2.2 ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการดูแลระบบ
เครือข่าย 

80  
 

- 90 95  

  2.3 ระบบเครือข่ายไม่
สามารถใชง้านไดภ้ายใน     
30 นาที  

5 คร้ัง/ปี - 3 1  

   3. มุ่งใหมี้ขอ้มูลมีความ
รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
น่าเช่ือถือ  

  3.1 อตัราความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลพื้นฐานของ รพ. 

90  
 

81.20 
 

82.02 62.38  

  3.2 การถูกร้องเรียนเร่ือง
ความไม่ถูกตอ้งของขอ้มูล
จากหน่วยงานอ่ืน 

0 
(เร่ิมวดั 
ปี 2553) 

- - 5  

 
 
 
 
 
    กจิกรรมทบทวนคุณภาพ 
 การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ 

เร่ือง ความสมบูรณ์ของข้อมูลพืน้ฐานโรงพยาบาล 
หลกัการและเหตุผล 
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 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่ง   ในการด าเนินงานขององค์กร
เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการและเป็นท่ี
ตอ้งการของผูบ้ริหารทุกระดบั นอกจากจะใช้สารสนเทศในการควบคุมการท างานและประกอบกการ
ตดัสินใจ ยงัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงแนวคิดและ   สร้างทางเลือกใหม่โดยเฉพาะสภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมปัจจุบนัท าให้เกิดการแข่งขนักนัอย่างมาก การมีระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยให้ได้เปรียบในการ
แข่งขนัท าใหส้ามารถเป็นผูน้ าในการด าเนินงานต่างๆได ้
 ข้อมูลข่าวสาร  จึงเป็นเคร่ืองมือในการประกอบการตดัสินใจ   ในการบริหารงาน ในการ
ด าเนินงานสาธารณสุขนั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลข่าวสารท่ีมีความถูกตอ้ง ครอบคลุมครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละทนั
ต่อเหตุการณ์   ดงันั้นจึงตอ้งมีกระบวนการท่ีตรวจสอบขอ้มูลเพื่อ ให้ขอ้มูลท่ีไดม้านั้นสามารถน ามาใช้
วเิคราะห์และเพื่อน ามหาชนไดจ้ริง 

กระบวนการแก้ปัญหา 
1.การด าเนินงาน 

1.1 ตรวจความสมบูรณ์ของฐานขอ้มูลผูป่้วยนอก-ในทุกราย 
1.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฐานขอ้มูลทุกวนัท่ี 30 ของเดือนโดยใชโ้ปรแกรม 

Hosxp  
1.3 น าปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบมาคุยในหนา้พาท าและท าการfeed back ขอ้มูลกบั

ไปหน่วยงานท่ีพบปัญหา และ รายงานต่อท่ีประชุม IM และท่ีประชุมสภาพฒันฯ 
           1.4  ติดตามความเส่ียงและก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 

2. เป้าหมาย 
         2.1 ขอ้มูล ครบถว้น สมบูรณ์ เช่ือถือไดแ้ละทนัต่อเหตุการณ์ 
         2.2  บุคลากรตะหนกัถึงความส าคญัของขอ้มูล 

3. ตัวช้ีวดั       
        3.1   มีการลงวนิิจฉยัโรค มากกวา่หรือเท่ากบั 80 เปร์เซนต ์
       3.2   โปรแกรมไม่บนัทึก นอ้ยกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์

       3.3   ส่งตรวจผิดคน นอ้ยกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์
 

 

 

เดือน 
ไม่มี
diag 

ข้อมูลมี 2 
vitsitขึน้ไป 

ไม่บันทกึ
ข้อมูล 

ส่งข้อมูลผดิ
คน ไม่มีประวตัิ รวม 

ตค.52 932 45 17 260 8 1,254 
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พย.52 558 37 32 21 176 824 

ธค.52 157 16 42 10 141 366 

มค.53 207 13 65 0 85 370 

กพ.53 518 6 0 0 90 614 

มีค.53 534 19 0 1 89 643 

เมย.53 125 3 2 0 64 194 

พค.53 169 13 0 3 72 257 

มิย.53 172 20 0 0 100 292 

กค.53 150 19 0 0 111 280 

สค.53 190 25 0 0 102 294 

กย.53 145 10 0 0 121 276 

รวม 3200 152 158 295 725 4,522 
 

 โอกาสพฒันา 
1.เจา้หนา้ท่ีลงขอ้มูลของหน่วยงานตนเองไดอ้ยา่งนอ้ย 80 เปอร์เซ็นต ์
2.เจา้หนา้ท่ีสามารถใชโ้ปรแกรมและเขา้ใจระบบรายงานโรงพยาบาลไดอ้ยา่ง               

70 เปอร์เซ็นต ์
3.ไม่พบความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลเน่ืองจากการใช ้90 เปอร์เซ็นต ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
    กจิกรรมทบทวนคุณภาพ 
 การทบทวนเหตุการณ์ส าคัญ 

เร่ือง การไม่สามารถใช้งานได้ของอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ภายใน 30 นาที 
หลกัการและเหตุผล 
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เน่ืองจากในปัจจุบนัโรงพยาบาลแก่งคอย ไดมี้การน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยมา ใชใ้นงานดา้นบริการ
และ  การบริหารงานในโรงพยาบาล  ซ่ึงครอบคลุมในทุกๆ ดา้นของงานดงันั้นการจดัการและวางแผนใน
การใช้งานระบบจึงเป็นส่ิงส าคญัเพื่อการวางแผนและให้จดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจาก
ปริมาณผูม้ารับบริการทีมีจ านวนมากและประกอบกบั ปินซ์เตอร์ซ่ึงใชภ้ายในส านกังานจึงท าให้ปินซ์เตอร์
เกิดความขดัขอ้งบ่อยคร้ังและไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในเวลา 30 นาที จึงท าให้มีปริมาณผูป่้วยรอตรวจ
จ านวนมากและส่งผลถึงความพึงพอใจต่อผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการเน่ืองจากไม่สามารถใชง้านได ้

กระบวนการแก้ปัญหา 
1.การด าเนินงาน 

  1.1 เดินส ารวจความพร้อมใชทุ้กเชา้เวลา 8.00-10.00 น. 
  1.2 เม่ือพบปัญหาท าการแกไ้ขและบนัทึกลงสมุดซ่อมและใหห้น่วยงานท่ีพบปัญหา
เซ็นช่ือรับทราบ 
  1.3 โทรศพัทแ์จง้ศูนยข์อ้มูลเจา้หนา้ท่ีจะลงไปปฎิบติังานภายในเวลาท่ีประกนัไว ้

1.4 ติดตามความเส่ียงทุกเดือน 
2. เป้าหมาย 

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใชง้านไดภ้ายใน 30 นาที  5 คร้ัง/เดือน 
 3. ตัวช้ีวดั       

ตัวช้ีวดั ตค.  
52 

พย.
52 

ธค.
52 

มค.
53 

กพ.
53 

มีค.
53 

เมย
53 

พค.
53 

มิย.
53 

กค.
53 

สค.
53 

กย.
53 

     อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์   
ไม่สามารถใชง้านไดภ้ายใน 
30 นาที  5 คร้ัง/เดือน 
 

 
2 

 
4 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
0 
 

 
1 

 
3 

 
2 

 

4.แผนการด าเนินงาน 
 จากการติดตามตวัช้ีวดัพบว่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาที  ไม่เกิน
เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ต่ยงัพบปัญหาจาก การขาดเคร่ืองอุปกรณ์เพื่อใชใ้นการซ่อมแซมและตวั soft wareซ่ึงยงั
ไม่มีแผนการด าเนินงานจึงเป็นโอกาสพฒันาในการจดัท าแผนการค่าใชจ่้ายของศูนยข์อ้มูล 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
 

4.1 ระบบงานทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้เป็นไปตามส่ิงทีค่าดหวงัและปัจจัยความเส่ียงส าคัญของแต่
ละกระบวนการ (รวมทั้งการพฒันาคุณภาพทีเ่สร็จส้ินแล้ว) 
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(สรุปความส าเร็จของการพฒันาท่ีส าคญัในช่วงท่ีผา่นมา อยา่งสั้น ระบุแนวคิด ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน และการ
ปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนหรือวธีิการส าคญัท่ีเป็นขอ้สรุปของการพฒันา: CQI ท่ีแลว้เสร็จ) 
 

แนวคิด/เป้าหมาย ผลลพัธ์ วธีิการท างาน/การปรับปรุงที่เกดิขึน้ 
   1. สนบัสนุนและจดัหาเทคโนโลยี
เพื่อการปฏิบติังานของผูรั้บบริการ
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

    ติดตั้ง Internet ความเร็วสูง 
เพื่อใชใ้นการตรวจสอบสิทธิ/
การส่งต่อผูป่้วย 
    

   1.จดัหาอุปกรณ์ 
   2.มีแนวทางป้องกนัความเส่ียง 
   3.ติดตามความเส่ียง 
    

   2. พฒันา Website ของโรงพยาบาล
ท่ีใชไ้ดท้ั้งInternet และ Intranet ใน
การประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ส่งขอ้มูล
ภายในรพ.และCUP  

   1. ลดค่าใชจ่้ายภายใน รพ. 
และCUP 
   2. เจา้หนา้ท่ีไดรั้บข่าวสารทุก
จุด  

   1.รับนโยบาย คณะกรรมบริการ
และน ามาประชุมทีม IT 
   2 เขียน Website ของโรงพยาบาล 
   3.แจง้และสอนวธีิเพิ่มข่าวสาร
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี 

   3. พฒันาระบบรายงาน    1. ลดภาระงาน จนท. 
   2. ศูนยข์อ้มูลรายงานขอ้มูลให ้
สสจ.ทนัเวลา 
   3. ติดตามผลงานตามตวัช้ีวดั
และแกไ้ขปัญหาตามตวัช้ีวดัได้
รวดเร็วข้ึน 

  1. ประชุมทีมIT กบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ความเป็นใน
พฒันาระบบการรายงาน  
  2. พฒันาตวัรายงานโดยใชข้อ้มูล
จากโปรแกรม HOSxP 
  3. สรุปปัญหาขอ้เสนอแนะและแก้
ปรับปรุง 

   4. พฒันาระบบการเก็บประวติัการ
ใชง้าน Internet (Log file) ตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ปี 2550 

   มีขอ้มูลการใชง้าน Internet ใน
หน่วยงาน 

1. ประชุมทีม IT หาโปรแกรมในการ
เก็บขอ้มูล 
2. ด าเนินการติดตั้งและเซตระบบ
พร้อมทดสอบ 

 

 
 
 

4.2. การพฒันาคุณภาพทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

การจัดท า/ส่งรายงาน  



 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ได้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน  เพื่อ
สามารถน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ไดถู้กตอ้งทนัเวลา  ตามท่ีหน่วยงานแต่หน่วยงานก าหนด  ปัญหาท่ีพบ
การส่งรายงานไม่ทนัเวลาท่ีก าหนดและความถูกตอ้งของขอ้มูล ปัญหาอ่ืนๆ โปรแกรมท่ีใช้ในการท า
รายงาน ไม่สามารถท ารายงานได ้เพราะการท ารายงานมีการน าโปรแกรม HOSxP เขา้มาช่วยในการท า
รายงานเม่ือใดท่ีโปรแกรมไม่สามารถท ารายงานได ้จึงตอ้งตามผูดู้แลระบบ ซ่ึงไม่ใช่ผูเ้ช่ียวชาญในดา้น
โปรแกรม HOSxP หน่วยงานในโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งไม่สามารถลงขอ้มูลไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนดคือ
วนัท่ี 5 ของทุกเดือน แนวทางการแกไ้ข ประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบวา่ตอ้งลงขอ้มูลของ
หน่วยงานในรายงานทุกวนัท่ี 5 ของทุกเดือน ตรวจสอบวา่หน่วยงานใดยงัไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลขอ้มูลของ
หน่วยงานตนเอง โดยเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโทรติดตาม ทวงถามให้ได้ข้อมูลมาเร็วท่ีสุด เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบส่งขอ้มูลทุกวนัท่ี 10 ของทุกเดือน หลงัจากท่ีท าไดต้ามกระบวนการดงักล่าวแลว้ไม่พบว่ามี
การส่งรายงานล่าชา้ แต่ยงัมีปัญหาเก่ียวกบัโปรแกรม HOSxP อยูเ่น่ืองจากพบวา่ขาดผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบั
โปรแกรมโดยตรง 

DATACENTER 
ปัจจุบนัขอ้มูลกลางโรงพยาบาลประสบปัญหาว่า  ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง  ไม่ครบถว้นตรงตามความ

ตอ้งการของผูใ้ช ้ โปรแกรม HOSxP ไม่สามารถรองรับความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ช ้ มีการใชง้านมาใน
ระยะเวลานาน  โปรแกรมในการประมวลผลมีปัญหา  ขาดผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัท า และ ปรับปรุง
โปรแกรม  เพราะเหตุน้ีท าให้ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร  เล็งเห็นถึงความส าคญัของขอ้มูลกลางโรงพยาบาล  จึง
ไดด้ าเนินการสร้องความตระหนกัและ เห็นความส าคญัของขอ้มูลไดแ้ก่   การลงขอ้มูลในส่วนของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหล้งขอ้มูลใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  มีความตอ้งการอยากไดโ้ปรแกรมท่ีสามารถรองรับ
ขอ้มูลสามารถดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที    มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นโปรแกรมสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการใช้ขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ  สามารถสร้างระบบเครือข่ายขอ้มูลใน Intranet  
เผยแพร่ขอ้มูลใหแ้ก่บุคคลภายนอกโรงพยาบาล   
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5. แผนการพฒันา (จุดเน้นหน่วยงาน) 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง  การท างานอย่างมคีวามสุข 
  1.ด้านผู้ให้บริการ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อบุคลากรมีขวญัและก าลงัใจการท างาน 
2. เพื่อใหบุ้คลากรมีความสุขกบัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
หมอบหมาย 
กจิกรรม 
1. ก าหนดขอ้ตกลงในระบบงาน และยอมรับ
ร่วมกนั 
2.มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถใหทุ้ก
คนมีส่วนร่วมในการพฒันางาน ( ตามเอกสาร
มอบหมายงาน ) 
3. สร้างระบบงานเพื่อใหมี้การปรึกษา  และ
แกปั้ญหาร่วมกนั 
 

-อตัราความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
( 2 คร้ัง / ปี ) 
- จ านวนขอ้ร้องเรียนของ
บุคลากร  (ทุกเดือน ) 
 
 
- จนท . เขา้ร่วมประชุมหวัหนา้
พาท า   (สัปดาห์ละ 2 คร้ัง) 

85 % 
 
 
 
0 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 

0 
 
 

 
 79.84 

 
 
 
 
 
 

95.00 
 
 
 

0 
 
 
 

90.0 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 

0 
 
 
 

 100 
 
 
 
 
 
 

93.07 
 
 
 
0 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

ND 
 
 
 
0 
 
 
 

88.9 
 
 
 
 
 
 

94.05 
 
 
 
0 

 
 
 
100 

ND 
 
 
 
0 

 
 
 
90.0 
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. สร้างความภาคภูมิใจในการท างาน  โดย
ร่วมกนัเขียนสมุดบนัทึกความดี 
5. สนบัสนุน และเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้รับ
การอบรมทั้งภายใน / นอก หน่วยงาน 
6. สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี  
   -   เยีย่มมอบขวญั และก าลงัใจแก่ จนท. และ
บุคคลในครอบครัว (สายตรง ) 
   -   ใหร้างวลัแก่ เจา้หนา้ท่ี ท่ีร่วมกิจกรรม
คุณภาพของหน่วยงาน 
   -  ใหข้องขวญัในวนัเกิดเจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจ 
 
 
 
 
 
 

จนท. และบุคคลในครอบครัว   
ท่ีนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล
ไดรั้บการเยีย่ม 
 
 
 
 
 
 

100 % ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

ND 
 

100      
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วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  2. ด้านผู้รับบริการ 
วตัถุประสงค์   
1.เพื่อให ้ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ 
2. เพื่อใหบุ้คลากรมีขวญั  และก าลงัใจในการ
ปฏิบติังาน 
 
 
กจิกรรม     
1. ใหบ้ริการดว้ยกิริยาท่ีสุภาพ  และเป็นมิตร 
2. หลีกเล่ียงการปะทะ  ลดความรุนแรง ต่อ
ผูรั้บบริการ 
3. ประชาสัมพนัธ์  ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเช่ือถือได ้
4. พิทกัษสิ์ทธ์ิ  รักษาความลบัของผูป่้วย 
5. ตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยตามความ
เหมาะสมของมาตรฐานการดูแลผูป่้วย 
 
 

 
 
-อตัราความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ  
 
-จ านวนขอ้ร้องเรียนพฤติกรรม 
บริการ 

 
 
 

85 % 
 
 
0 

 
 
 

ND 
 
 
0 

 
 
 

77.78 
 
 
0 

 
 
 

ND 
 
 
0 

 
 
 

85.35 
 
 
0 

 
 
 

ND 
 
 
0 

 
 
 

87.04 
 
 
0 

 
 
 

ND 
 
 
0 
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5. แผนการพฒันา (จุดเน้นหน่วยงาน) 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2553 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค ส.ค. ก.ย. 

เร่ือง   การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
(DM,HT)อย่างมส่ีวนร่วม 
 1.  พฒันาโปรแกรมรับ-ส่งต่อ(refer online ) 
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง(DM,HT)อ าเภอ แก่งคอย 
  วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ระบบเครือข่ายบริการของอ าเภอ  
แก่งคอยมีขอ้มูลในการติดตามดูแลอาการ 
ผูป่้วยโรคเร้ือรัง DM,HT 
 
2. เพื่อการดูแลผูป่้วยโรคเร้ือรังอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
3. พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหใ้ชโ้ปรแกรม     
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
- อตัราความครอบคลุมของ
ขอ้มูลผูป่้วยโรคเร้ือรัง DM,HT 
 
 
- อตัราขอ้มูลผูป่้วยโรคเร้ือรัง 
DM,HT ถูกส่งมารักษาต่อท่ีรพ.
ลดลง 
 
- ร้อยละของจ านวนสถานี
อนามยัท่ีเขา้รับการอบรม  

 
 
 
 

 
 
 
≥80 % 

 
 
 
≥80 % 

 
 
 
 
≥  80 % 

 
 
 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

 
 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

 
 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

NA 

 
 
 

 
 
 
 

NA 
 
 
 

NA 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
96.86 
 
 
 
45.90 
 
 
 
 
NA 
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5. แผนการพฒันา (การส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่) 
 

วตัถุประสงค์/กจิกรรม เคร่ืองช้ีวดั 
เป้า 
หมาย 

ระดับทีป่ฏิบัติได้ 

2553 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3. เร่ือง   การส่งเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ี 
วตัถุประสงค ์  เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีมีสุขภาพแขง็แรง 
กิจกรรม 
- สนบัสนุนนโยบายสาธารณของ ร.พ.เช่น ไม่มี
น ้าอดัลม,กาแฟจ าหน่ายในโรงพยาบาล 
- ส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกระดบัไดต้รวจร่างกาย
ประจ าปี 
- สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บการตรวจ
สมรรถภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
-อตัรา จ.น.ท. ทุกระดบัใน
หน่วยงานไดรั้บการตรวจ
ร่างกาย 
 
- อตัรา จ.น.ท. ทุกระดบัใน
หน่วยงานไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 

 
 

100 % 
 
 
 

100 % 
 
 
 
 

            

 
 
 



 

โรงพยาบาลแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 

5. แผนการพฒันา (ต่อเน่ือง) 
 

 

วตัถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

เคร่ืองชี้วดัและ
เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 
งบ 

ประมาณ ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

     1. เพือ่พฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
ความตอ้งการและระบบ
บริการของโรงพยาบาล 

   1.อตัราการตอบสนอง
ความตอ้งการในการ
ให้บริการสารสนเทศ 

 - แผนการพฒันาระบบ Internet ทั้ง CUP 
 - แผนการพฒันาระบบ การรับส่งขอ้มูลและ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบ Internet 
 - แผนการพฒันาเพื่อสมรรถนะเจา้หน้าท่ีใน
การเขียนเวบ็ไซต ์โดยใชภ้าษา PHP 
 - แผนการพฒันาระบบให้ค  าปรึกษาผ่าน 
Internet 

O 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O 
 
 
 

 
O 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IT และ CUP 
IT 
 

IT 
 

IT 
 
 

50,000 
2,000 

 
20,000 

 
25,000 

 
 

 2. อตัราการซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพว่งเสร็จทนัตาม
มาตรฐานการประกนัดา้น

การบ ารุงรักษาของงาน IT 
 

3. อตัราการความพึงพอใจ
ในการซ่อมคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

กิจกรรม 
   1.1 ประชุมทีม IT เพื่อทบทวนและ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนบ่อยๆในการใช้
อุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   1.2 มีการวางระบบออกตรวจสอบการ
พร้อมใชแ้ละบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อยา่งต่อเน่ืองอยา่ง 
   1.3 จดัอบรมเจา้หนา้ในโรงพยาบาลเพ่ือ
สอนการบ ารุงรักษาและแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้
ในการใชอุ้ปกรณ์อยา่งเตม็ประสิทธิภาพให้
เป็นนิสยั 
  1.4 ประเมินติดตามเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พวงเพื่อปรับปรุงและจดัหาทดแทน 

 

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 

O 
 

            
-ทีม IT และ
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
-ทีม IT 
 
-ทีม IT 
 
 
 
-ทีม IT 
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    5.แผนการพฒันา (ต่อเน่ือง) 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ของโครงการ 
งบประมาณ /  
แหล่งทีม่า 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

 2. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่ง
คอย 
    2.1 สถานบริการสาธารณสุขใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่ง
คอย สามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ใชข้อ้มูลร่วมกนั เพื่อดูแลสุขภาพ
ผูป่้วย และการวางแผน                                               
2.2 สถานบริการสาธารณสุขใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่ง
คอย มีขอ้มูลดา้นภูมิสารสนเทศ 
(GIS) ส าหรับใชใ้นการวางแผนงาน
สาธารณสุข                                                      
2.3 สถานบริการสาธารณสุขใน
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอแก่ง
คอย มีการติดต่อส่ือสารเพื่อการ
ปรึกษา / ใหค้  าปรึกษา ดว้ยระบบ 
Telemedicine 

     เพื่อใหส้ถานบริการสาธารณสุข
ในเครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอ
แก่งคอย มีการพฒันาระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และ
น าระบบดงักล่าวไปใชใ้นการ
วางแผนงานดา้นสาธารณสุข 

    1. ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการฯ ใชข้อ้มูลจากเวช
ระเบียนกลาง ของ Datacenter 
ไปใชใ้นการวางแผนการ
ใหบ้ริการและดูแลสุขภาพ
ผูป่้วยในพื้นท่ี 
    2. ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการฯ ใชข้อ้มูลดา้นภูมิ
สารสนเทศ ไปใชใ้นการ
วางแผนดูแลสุขภาพประชาชน      
3. ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการฯ ใชร้ะบบใหค้ าปรึกษา
ทางไกลในการใหบ้ริการ
ผูป่้วย 

  สถานบริการ
สาธารณสุขใน
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอแก่งคอย 

 ต.ค.53 - ก.ย.54 งานขอ้มูลฯ    
คปสอ.      
แก่งคอย 
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    5.แผนการพฒันา (ต่อเน่ือง) 

 

ช่ือโครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

ของโครงการ 
งบประมาณ /  
แหล่งทีม่า 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา  
ด าเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

  

 3. โครงการสนับสนุนและติดตาม
ข้อมูลและรายงาน 
     3.1 จดัท าระบบรายงานและขอ้มูล  
ผา่นโปรแกรม HOSxP / 
HOSxP_PCU เพื่อสนบัสนุนงานของ
สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอแก่งคอย                                               
3.2 จดัท าระบบรายงานและขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตโ์รงพยาบาลแก่งคอย              
3.3 พฒันาดา้นความสมบูรณ์ของ
ฐานขอ้มูล 12 แฟ้ม / 18 แฟ้ม / แฟ้ม
มาตรฐาน ของสถานบริการ
สาธารณสุขในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอแก่งคอย 

      เพื่อใหส้ถานบริการ
สาธารณสุขในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอแก่งคอย มีการ
รายงานผลการปฏิบติังานให้กบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดค้รบถว้น 
และทนัเวลา และขอ้มูลดงักล่าวมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น 

    1. ร้อยละ 100 ของสถาน
บริการสาธารณสุขในเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอแก่งคอย
รายงานผลการปฏิบติังานได้
ครบถว้นและทนัเวลา 
    2. โรงพยาบาลแก่งคอย มี
เวบ็ไซตท่ี์แสดงถึงขอ้มูลและ
รายงาน และสถานบริการ
สาธารณสุขในเครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอแก่งคอยสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการ
วางแผนด าเนินงาน
สาธารณสุข 

  สถานบริการ
สาธารณสุขใน
เครือข่าย
บริการสุขภาพ
อ าเภอแก่งคอย 

 ต.ค.53 - ก.ย.54 งานขอ้มูลฯ    
คปสอ.      
แก่งคอย 
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