แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลตราด
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์กรมีสมรรถนะสูง
ทันสมัย และมีคณ
ุ ภาพในระดับสากล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลตราด

คำนำ
สำหรับการจัด ทำแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศโรงพยาบาลตราดในครั้ง นี้นั้น เพื่อ ให้ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลบาลตราดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลตราด โดยให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานทั้งในด้านการบริหารงานโรงพยาบาล การให้บริการ
เจ้าหน้าที่ และการให้บริการผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาได้มกี ารนำเอาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงพยาบาลแล้วก็ตาม แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแผนแม่บทที่เปรียบเสมือนเข็มทิศในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลตราด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล
ตราดต่อไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารบัญ
หัวข้อเรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร
บททั่วไป
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก
สถานภาพและสภาพแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
แผนงานโครงการ
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๖
๙
๑๘

๑

แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลตราด
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
บทสรุปผู้บริหาร
โรงพยาบาลตราด ได้จดั ทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ให้สามารถเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วย
งาน การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
ตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ICT ๒๐๒๐ กรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือ่ สาร กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๕๖ ๒๕๖๕ และนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาดิจติ อลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการจัดทำแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตราดฉบับนี้ ได้จัดทำพร้อมกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรง
พยาบาลตราด(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับและผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกระบวนการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาโรงพยาบาลตราด(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และได้น ำมากำหนดวิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้
กำหนดไว้และ เสนอต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบตามลำดับ สาระสำคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลตราด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีดังนี้
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด ได้ตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะ
สม กับสภาวะเศรษฐกิจสังคม ด้วยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานของโรง
พยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ บรรลุตามเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์กรมีสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีคุณภาพในระดับสากล
พันธกิจ

พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับมาตรฐาน ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในด้านการบริการ
งานบริหาร และการพัฒนาคุณภาพองค์กร
วัตถุประสงค์
๑. พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ม ั่น คง ทัน สมัย มีค วามปลอดภัย ได้
มาตรฐาน เพื่อ สนับ สนุน ในงานด้า นการบริก าร งานบริห าร และการพัฒ นาคุณ ภาพองค์ก ร ให้ม ี
ประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาระบบบริการที่ประชาชนและบุคลกรของโรงพยาบาลเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลในทุกๆ ด้าน ให้ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งข้อมูลทางการแพทย์
ข้อมูลการเงิน และข้อมูลการบริหาร

๒

เป้าหมายหลัก
๑. ด้านสนับสนุนการดูแลผูร้ ับบริก ารของโรงพยาบาล โดยให้มีซอฟแวร์สนับสนุนการทำงานที่มี
คุณภาพ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ
และทันสมัย มีระบบเครือข่ายรองรับบริการที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และทั่วถึง
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ด้านพัฒนาคุณภาพข้อมูลและระบบรายงาน เพื่อรองรับการให้บริการ การบริหาร และการพัฒนา
คุณภาพองค์กร
ส่วนที่ ๒ สถานภาพและสภาพแวดล้อม
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีภาระกิจหลักคือการพัฒนาซอฟท์แวร์
และกำกับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทำงานได้ตรง
ตามความต้องการของโรงพยาบาล
ในปัจจุบัน ทางศูนย์ฯ ได้มีการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและตอบสนอง
ความ ต้องการของผู้ใช้ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหน้าทีใ่ นการวางแผนพัฒนา
เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาล รับผิดขอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลโดยมีคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสุขภาพ(HDC) ทำ
หน้าที่ในการบริหารและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการฝึกสอนอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓

๒.๒ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

อัตรากำลังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓ คน
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ คน
๓. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ คน
๔. พนักงานคอมพิวเตอร์ ๑ คน
๕. ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ๑ คน
๖. พนักงานธุรการ ๑ คน
๗. เจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน
๘. ผู้ชว่ ยเหลือคนไข้ ๑ คน

๔

๒.๓ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ(Strengths)
 ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลให้เห็นความ
สำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
ดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
 มีผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลทำหน้าที่
กำกับดูแลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะและมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กำกับดูแลระบบ
 มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ
 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีตั้งใจในการ
ทำงานตามภาระงาน
 การที่ผู้บริหารให้โอกาสในการทำงานอย่าง
อิสระ สนับสนุนแนวคิดที่สร้างสรรค์อย่างเต็มที่

๒.๔ สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities)
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มี
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 นโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านมาตรฐาน IT ของหน่วยงาน(HAit)
- ด้านบริการ ได้แก่ Paper less, ระบบ
Queue online, H4U, Smart health ID,
Smart card
- ด้านข้อมูล Big DATA, HDC
 การสนับสนุนความรู้และความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ภายในเขต ๖

จุดอ่อน/ปัญหา(Weaknesses)
 ขาดการร่วมวางแผนการออกแบบระบบ
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถ
จัดเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ
 ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้าน
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
 ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เนื่อง เนื่องจากขั้นตอนที่มีหลายขั้นตอนและไม่
เอื้ออำนวยในการทำงาน
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเซ่น
เพื่อความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึง
ประสงค์
 มีความเสี่ยงในเรื่องระบบความปลอดภัยทั้งใน
ส่วน DATA center ระบบเครือข่าย และการ
ใช้งานส่วนบุคคล
ภัยคุกคาม (Threats)
 การพัฒนาของบุคลากรไม่ทันกับ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและ
ภายนอก
 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

๕

๒.๕. ระบบสารสนเทศขององค์กร
๒.๕.๑. ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Software) แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
๒.๕.๑.๑. กลุ่มระบบงานที่พัฒนาเอง
ระบบสนับสนุนภายในองค์กร
 โปรแกรมสารบรรณ
 โปรแกรมงานวิสัญญี(access)
 โปรแกรมคลินิกทันตกรรมนอกโรงพยาบาล(access)
 โปรแกรมพาราทีฟ แคร์
ระบบสนับสนุนภายภายในและภายนอกองค์กร
 เว็บไซต์โรงพยาบาลตราด
 ระบบนัด Online
 P4P
๒.๕.๑.๒. กลุ่มระบบงานที่ได้รับมาจากองค์กรภายนอก
 GFMIS
 Thai refer
๒.๕.๑.๓. กลุ่มระบบงานที่จัดซื้อหรือจ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนา
 ระบบสาระสนเทศโรงพยาบาล(PMK) ซึ่งมีระบบย่อยดังนี้
- ระบบงานเวชระเบียน
- ระบบงาน OPD
- ระบบงานเภสัชกรรม
- ระบบงาน IPD
- ระบบงานบัญชี
- ระบบงานบริหารครุภัณฑ์
- ระบบคลังและพัสดุ
 LAB
 X-ray
 Blood bank
 Time work
 PIS
๒.๔.๒ ส่วนของคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๒.๔.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑๐ เครื่อง
๒.๔.๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
 เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายสำหรับระบบสาระสนเทศโรงพยาบาล จำนวน ๒๖๓ ชุด
 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบสาระสนเทศโรงพยาบาล จำนวน ๑๓๘
ชุด
๒.๔.๒.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒๕ เครื่อง
๒.๔.๒.๔ เครื่องพิมพ์
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒๔ เครือ่ ง
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 เครื่องพิมพ์แบบฉีดสี จำนวน ๑๕๑ เครื่อง
 เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม จำนวน ๑๓ เครือ่ ง
 เครื่องพิมพ์ Thermal จำนวน ๒๒ เครื่อง
 เครื่องพิมพ์ Barcode ๖ เครื่อง
๒.๔.๒.๕ เครื่องสำรองไฟ
 ขนาด ๘๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๒๘ เครื่อง
 ขนาด ๓,๐๐๐ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง
๒.๔.๒.๖ อุปกรณ์ดา้ นเครือข่าย
 Router จำนวน ๑๒ เครื่อง
 Switch จำนวน ๑๒ เครื่อง
 Access point จำนวน ๓๐ เครื่อง
๒.๔.๒.๗ ระบบเครือข่าย Internet ทั้งหมด ๑๒ หมายเลข
๒.๔.๒.๘ อุปกรณ์หรือระบบที่เช่าจากภายนอกหรือขอใช้บริการหน่วยงานภายนอก
 เว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่าโดเมนเนมและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์จากเอกชน
 ระบบงาน p4p ขอใช้ Cloud sever(G-cloud) จาก สำนักงานรัฐบาล
ดิจทิ ัล(องค์กรมหาชน)(สพร.)
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์ (Vision) โรงพยาบาลตราด
โรงพยาบาลคุณภาพระดับสากล สมรรถนะสูงและทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน (Smart and Modernized Hospital for Sustainable Self-Healthy People)
ประเด็นยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตราดมี ๔ ประเด็นดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ Smart Primary Health Care : พัฒนาคุณภาพการจัดบริการของหน่วยบริการ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีมาตรฐาน และจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ Smart Service : พัฒนาโรงพยาบาลให้มีบริการทางการแพทย์ในระดับเชี่ยวชาญ
สมรรถนะสูง ทันสมัย และมีคุณภาพระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ Smart People : ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับให้
มีศักยภาพสูง สูก่ ารเป็นองค์กรนวัตกรรมและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ Smart Management : พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงสร้างพื้นฐานมีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล
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๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลตราด
เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลตราดบรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์โรง
พยาบาลตราด ทั้ง ๔ ประเด็นนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลตราด เพื่อให้เป็นกลไกสนับสนุนหลักให้บรรลุผลตาม
พันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพองค์กร มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการทั้งผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กร
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานทั้งในด้านบริการ บริหารและการพัฒนาคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งสนับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะตามวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ทั้งในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน
๓.๒ แผนกลยุทธ์
กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลตราด มีทั้งหมด ๑๐ กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการ การ
บริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพองค์กร มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการทั้งผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบ
ทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาล (Trat Medical System ๔.๐)
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ที่
ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์และ Open Source
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานทั้งในด้านบริการ บริหารและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ในการบริการ บริหารและพัฒนาคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ ในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถมากกว่า ๑ ด้าน (Multi skill)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ทั้งในสถานการณ์ปกติ
และสถานการณ์ฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปรับปรุงระบบงานและจัดทำ Work Manual ให้ครอบคลุมระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลทุกระบบ
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้
มาตรฐาน
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ส่วนที่ ๔ แผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพองค์กร มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการทั้งผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กร
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
๔ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาล (Trat Medical System ๔.๐)
๑.๑.๑ พัฒนาระบบตรวจสอบ - มีระบบตรวจสอบ
มีจุดสำหรับตรวจสอบ รอง ผอ.ด้าน
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐
สิทธิ์และ Visit ผู้ป่วยผ่านตู้
สิทธิ์และ Visit ผู้ป่วย สิทธิ์และ visit ผ่านตู้ สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
Kiosk
ด้วยตนเอง
Kiosk ทั้งหมด ๒ จุด
๑.๑.๒ พัฒนาระบบนัด
มีระบบนัดของผู้ป่วย มีระบบนัดของผู้ป่วย รอง ผอ.ด้าน ๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
ออนไลน์
นอกผ่าน ระบบ
ออนไลน์
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
ออนไลน์
๑.๑.๓ โครงการจัดทำ
มี Application ชื่อ
มี application
รอง ผอ.ด้าน ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
Application เพื่อการบริการ Trat hospital
สำหรับให้บริการ
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
สุขภาพแก่ประซาชน
connect สำหรับ
ประชาชนผ่านเครื่อง
สื่อสารผ่านโทรศัพท์
มือสื่อสาร
เคลื่อนที่
ระบบ Android/iOS
๑.๑.๔ โครงการ “OPD ไร้
บันทึกข้อมูลการรักษา ทุกห้องตรวจผู้ป่วย
รอง ผอ.ด้าน ๔๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐
กระดาษ”
ของผู้ป่วยนอก ในรูป นอกบันทึกการรักษา
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
แบบดิจิตอล
ในระบบ PMK
๑.๑.๕ โครงการพัฒนาหรือ -มีระบบคิว Online
มีระบบคิว Online ที่ รอง ผอ.ด้าน
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
จัดหาระบบคิว Online
OPD ทุกห้อง
สารสนเทศ,
(เงินบำรุง)
OPD ศัลยฯ,
ทุก OPD
สำหรับผู้มาใช้บริการ
งาน OPD
LAB, OPD
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

GP, ห้องบัตร

๑๐

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
๔ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาล (Trat Medical System ๔.๐)(ต่อ)
๑.๑.๖ พัฒนาระบบการจ่าย - มีระบบจ่ายค่ารักษา มีจุดจ่ายค่ารักษา
รอง ผอ.ด้าน
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
ค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ
พยาบาลอัตโนมัติที่ไม่ พยาบาลอัตโนมัติ
สารสนเทศ,
(เงินบำรุง)
ต้องผ่านเจ้าหน้าที่การ อย่างน้อย ๑ จุด
การเงิน
เงิน
ภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๔
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๕
-

๑.๑.๗ พัฒนาฉลาก QR
Code บนฉลากยา

มี QR Code ทีร่ องรับ
การใช้งาน
Application RDU
ของกระทรวง
สาธารณสุข

มีระบบสร้าง QR
Code ทีร่ องรับการใช้
งาน Application
RDU ของกระทรวง
สาธารณสุข ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รอง ผอ.ด้าน
สารสนเทศ,
กลุ่มงาน
เภสัชกรรม

๒๐๐,๐๐๐
(เงินบำรุง)

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

๑.๑.๘ โครงการเชื่อมต่อ
ข้อมูล HIS กับ H4U

ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพตัวเองผ่าน
ระบบ Online

ให้บริการข้อมูลผู้ป่วย
ผ่าน H4U ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รอง ผอ.ด้าน ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
สารสนเทศ

-

-

-

-

-

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ทีท่ ันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน
ลิขสิทธิ์และ Open Source
๑.๒.๑ จัดหาโปรแกรมระบบ -มีโปรแกรมระบบบัญชี มีโปรแกรมระบบบัญชี รอง ผอ.ด้าน
๙๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
บัญชี
ทีท่ ันสมัย ตอบสนอง
สารสนเทศ, (เงินบำรุง)
ค่า MA
ต่อการใช้งานได้ดี
งานบัญชี
๑.๒.๒ จัดหาโปรแกรม Time -มีโปรแกรม Time
มีโปรแกรม Time
รอง ผอ.ด้าน
๕๐๐,๐๐๐
work
work ที่ทันสมัยเหมาะ work
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
สมต่อการใช้งาน

และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ค่า MA
ค่า MA
ค่า MA
๕๐๐,๐๐๐

-

-

๑๑

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ทีท่ ันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๓ พัฒนาและสนับสนุน -สามารถบริหารจัดการ มีการบริหารและ
รอง ผอ.ด้าน
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
การใช้งานโปรแกรมบริหาร และคำนวณค่าเสื่อม
จัดการครุภัณฑ์ผา่ น สารสนเทศ,
ครุภัณฑ์
ราคาของครุภัณฑ์ผา่ น โปรแกรม ๑๐๐%
งานบัญชี, งาน
ระบบ LAN ได้
สามารถคำนวณค่า
พัสดุ
เสื่อมราคาผ่าน
โปรแกรมได้ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๒.๔ จัดหาโปรแกรม
รายงานสำหรับผู้บริหาร

-มีโปรแกรมรายงาน
สำหรับผู้บริหารที่
เหมาะสมและตอบ
สนองต่อการใช้งาน

มีโปรแกรมรายงาน
สำหรับผู้บริหารใน ๕
ด้าน

รอง ผอ.ด้าน
สารสนเทศ

๑.๒.๕ โครงการจัดหา
Hardware ทีท่ ันสมัย

-มี Hardware ทีท่ ัน
สมัยและเพียงพอ

มี Hardware ทีท่ ัน
สมัยเหมาะกับการใช้
งานและเพียงพอ
(ไปหน้างานภายใน
๑๕ นาที ซ่อมใช้งาน
ได้ภายใน ๒๐ นาที
และมีทดแทนกรณีที่
ซ่อมไม่ได้)

รอง ผอ.ด้าน
สารสนเทศ

๑๕๐,๐๐๐
(เงินบำรุง)

๕,๑๐๐,๐๐๐ (งบจังหวัด/
เงินบำรุง)

-

-

๕๐,๐๐๐
(ด้านการ
เงิน)

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
(ด้านงาน (ด้านการ
บริการและ บริหารงาน
Service
และ
plane) คุณภาพ)

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๒.๔ ล้าน ๙๐๐,๐๐๐
(ชุดคอม
(ชุดคอม
(ชุดคอม
(ชุดคอม
ฯ+อ.ต่อพ่วง ฯ+อ.ต่อพ่วง ฯ+อ.ต่อ
ฯ+อ.ต่อ
๓๐ ชุด)
๓๐ ชุด)
พ่วง ๓๐ พ่วง ๓๐
ชุด
ชุด)
๙๐๐,๐๐๐
บาท -Swit
ch ๑๐ ตัว
จำนวน
๑.๕ ล้าน)

๑๒

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
๕ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ทีท่ ันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๖ จัดหาโปรแกรมระบบ -มีโปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอร์ทกุ เครื่อง รอง ผอ.ด้าน
๓๐๔,๐๐๐
๗๖,๐๐๐
๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐
ปฏิบัติการ(Operating syste ปฏิบัติการ(Operating มีระบบปฏิบัติการที่ สารสนเทศ
m)ที่ทันสมัยและปลอดภัย
system)ที่ทันสมัยและ เหมาะสมและเป็นรุ่น
ปลอดภัย
ล่าสุด โดยมีการตรวจ
สอบและ Update
ระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร์ทกุ เครื่อง
ทุก ๖ เดือน
๑.๒.๗ โครงการจัดทำเครือ
ข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ทีท่ ันสมัย
เพียงพอต่อการ ให้บริการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

มีเครือข่ายไร้สาย (Wi- มี Wi-Fi internet
Fi) ที่ ทันสมัยเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่
ต่อการให้บริการ
และสามารถใช้งานได้
โดยติดตั้งทั้งหมด
๑๖๒ จุด

ผู้รับผิดชอบ

รอง ผอ.ด้าน ๑,๒๕๖,๐๐๐
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)

-

๓๖๖,๐๐๐ ๔๔๖,๐๐๐ ๓๒๖,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐
(เดินสาย
(เดินสาย
(เดินสาย (เดินสาย
wifi ๓๗ จุด wifi ๔๗ จุด wifi ๓๒ wifi ๖ จุด
๓๗,๐๐๐
๔๗,๐๐๐
จุด
๖,๐๐๐
บาท AP
บาท AP
๓๒,๐๐๐ บาท AP
๔๗ ตัว
๕๗ ตัว
บาท AP
๑๖ ตัว
๓๒๙,๐๐๐ ๓๙๙,๐๐๐ ๔๒ ตัว ๑๑๒,๐๐๐
บาท)
บาท)
๒๙๔,๐๐๐
บาท)
บาท)

๑๓

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
๕ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ทีท่ ันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๘ จัดหาโปรแกรม ระบบ มีการใช้โปรแกรม
ใช้โปรแกรม Open
รอง ผอ.ด้าน
ทดแทน
ทดแทน
ทดแทน
ปฏิบัติการที่เป็น Open
Open source
source ในเครื่อง
สารสนเทศ
๒๕%
๕๐%
๑๐๐%
source สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ ทดแทนชนิดมีลิขสิทธิ์ คอมพิวเตอร์ที่ไม่
ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมชนิด
จำเป็นต้องใช้
ที่มีลิขสิทธิ์
โปรแกรม
ลิขสิทธิ์(ทดแทน
ทั้งหมด ๑๐๐%
ภายในปี ๒๕๖๕ ใน
เครื่องที่ไม่จำเป็นต้อง
ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์)
มีระบบป้องกัน ความ รอง ผอ.ด้าน ๒๔๐,๐๐๐
๑.๒.๙ โครงการจัดหา Firewal มี Firewall จัดการ
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
l จัดการความเสี่ยงและความ ความเสี่ยงและ ความ ปลอดภัย ของข้อมูล
สารสนเทศ
เงินบำรุง
ปลอดภัยทาง
โดยติดตั้ง Firewall
ปลอดภัย ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศป้องกันข้อมูล
เทคโนโลยี สารสนเทศ ครบทั้งระบบเชื่อมต่อ
ป้องกันข้อมูล
ภายนอกและระบบ
LAN ภายใน
๑.๒.๑๐ โครงการจัดหาและ มี Server ที่ได้รับการ มี Server ที่ ทันสมัย รอง ผอ.ด้าน ๑,๐๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐
ปรับปรุง Server
ปรับปรุง และทันสมัย มีการรายงานผลการ
สารสนเทศ (งบจังหวัด/
ติดตามทุกเดือน และ
เงินบำรุง)
มีแผนพัฒนาหรือ
ทดแทนทุกปี
๑.๒.๑๑ โครงการจัดทำ
มี Virtual Private
มี Virtual Private
รอง ผอ.ด้าน ๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
Virtual Private Network
Network
Network ภายใน
สารสนเทศ (งบจังหวัด/
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เงินบำรุง)
ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๑๔

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
งบประมาณ
๕ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ทีท่ ันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๑๒ โครงการพัฒนาระบบ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
รอง ผอ.ด้าน
๙.๘ ล้าน
๕ ล้าน
๔.๘ ล้าน
คอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน(DR สำรองฉุกเฉิน(DR Site) สำรองฉุกเฉิน(DR
สารสนเทศ (งบจังหวัด/
Site)
Site) ภายใน
เงินบำรุง)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑.๒.๑๓ ติดตั้ง Fiber Optic -มี Fiber Optic
มีระบบ PMK ผ่าน
รอง ผอ.ด้าน
๓.๕ ล้าน
๑ ล้าน
๑ ล้าน
๑.๕ ล้าน
ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาล
ครอบคลุมทั้งในโรง
Fiber Optic ที่
สารสนเทศ
(งบจังหวัด/
ตึก x-ray, รพ.สต.ท้าย รพ.สต. ห้วง
และเครือข่าย
พยาบาลและเครือข่าย รพ.สต.และหน่วยงาน
เงินบำรุง)
อบจ.
วังและปลาย น้ำขาว,ท่า
เป้าหมายได้
คลอง
พริกและชำ
ราก
๑.๒.๑๔ โครงการเปลี่ยนสาย สาย LAN ในระบบมี ดำเนินการเปลี่ยนครบ รอง ผอ.ด้าน ๑.๒ ล้าน(งบ
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
LAN
คุณภาพ ใช้งานได้ดี
ทุกจุด
สารสนเทศ จังหวัด/ เงิน
บำรุง)
๑.๒.๑๕ โครงการจัดทำ Web มี Web server
มี Web server
รอง ผอ.ด้าน ๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
server
สำหรับใช้งานพัฒนา
สารสนเทศ (งบจังหวัด/
ระบบ Application
เงินบำรุง)
online
๑.๒.๑๖ เครื่องแม่ข่าย Busine มีเครื่องแม่
มีเครื่องแม่ข่ายระบบ รอง ผอ.ด้าน
๓๗๕,๐๐๐ ss Intelligence (สำหรับ
ข่าย(Sever)ที่เชื่อมต่อ Business
สารสนเทศ
พัฒนาต่อยอดจากฐานข้อมูล H กับฐานข้อมูล HIS เพื่อ Intelligence ภายใน
IS ของโรงพยาบาล)
นำข้อมูลมาวิเคราะห์ (ฺ ปี ๒๕๖๓
Big data analysis)
และนำมาพัฒนาโปร
เกือบต่อเนื่อง
ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๑๕

แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ปีงบประมาณ
๕ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ทีท่ ันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
และ Open Source(ต่อ)
๑.๒.๑๗ โครงการปรับปรุงห้อง มีห้อง Sever ได้
ห้อง Server ได้
รอง ผอ.ด้าน ๕๐๐,๐๐๐(ง
๕๐๐,๐๐๐ ประเมิน
Server
มาตรฐาน มีความ
มาตรฐานตาม HA it
สารสนเทศ
บจังหวัด/
HAit
ปลอดภัย
เงินบำรุง)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานทั้งในด้านบริการ บริหารและพัฒนาคุณภาพ
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และได้มาตรฐาน
๒.๑.๑ โครงการพัฒนาข้อมูล -มีคณะกรรมการ
- มีคณะกรรมการรับ รอง ผอ.ด้าน
๔๓ แฟ้มให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดตามและประเมิน
ผิดชอบ และประชุม สารสนเทศ
ทันสมัย และได้มาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม และ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี คณะกรรมการ
ประชุมติดตามต่อเนื่อง
HDC
-ข้อมูล 43 แฟ้มมีความ - ข้อมูล HDC ได้ตาม
ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน เกณฑ์มาตรฐานทุกตัว
สมัย และได้มาตรฐาน ชีว้ ัด
๒.๑.๒ โครงการเพิ่มคุณภาพ
การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนผู้
ป่วยนอก

-ข้อมูลเวชระเบียนผู้
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก
ป่วยนอก มีความถูก
มีคุณภาพ
ต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ร้อยละ ๙๕
และได้มาตรฐาน

รอง ผอ.ด้าน
สารสนเทศ
งานเวช
ระเบียน

งบประมาณ
๕ ปี (ที่มา)
ไม่ใช้งบ
ประมาณ

๓๐๐,๐๐๐
(เงินบำรุง)

๒๕๖๑

๒๕๖๒

-

แต่งตั้งคณะ
กรรมการ

-

-

-

-

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒๕๖๕

-

-

-

ผ่านตัวชีว้ ัด ผ่านตัวชีว้ ัด ผ่านตัวชีว้ ัด
ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ
๑๐๐
๘๐%

(๑๐๐,๐๐๐)

๙๐%

(๑๐๐,๐๐๐)

๙๕%

(๑๐๐,๐๐๐)

๑๖

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ในการบริการ บริหารและพัฒนาคุณภาพ
๒.๒.๑ โครงการคลัง
-มีระบบคลังข้อมูลใน ความพึงพอใจมากกว่า รอง ผอ.ด้าน
ข้อมูล(Data warehouse)และ รูปแบบดิจิทัล
ร้อยละ ๘๐
สารสนเทศ
สารสนเทศของ โรงพยาบาลใน ทีท่ ันสมัย ตอบ สนอง
ระบบดิจิทัล ทันสมัย
ความต้องการของผู้รับ
บริการ

๑๐๐,๐๐๐
(เงินบำรุง)

-

-

๘๐%

(๑๐๐,๐๐๐)

๘๐%
-

๘๐%
-

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
๕ ปี (ที่มา)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ ในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความ
สามารถมากกว่า ๑ ด้าน (Multi skill)
๓.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบ มีระบบ e-Learning มีระบบ e-Learning รอง ผอ.ด้าน ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ผ่านทาง Website
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
เฉพาะทาง
๓.๑.๒ โครงการอบรมการใช้ มีการใช้ Google tool เจ้าหน้าที่ผู้สนใจและ รอง ผอ.ด้าน
๑๐,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
Google tool เพื่อสนับสนุน มาประยุกต์ใช้ในการ เข้าอบรมสามารถใช้
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
การทำงาน
ทำงาน
งาน Google tool ได้
๑๐๐%
๓.๑.๓ โครงการอบรมความรู้ เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รอง ผอ.ด้าน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
เรื่อง “มาตรการรักษาความ
ตราดรับรูใ้ นมาตรการ ตราดทุกคน รับรู้ใน
สารสนเทศ
(เงินบำรุง)
ปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์ รักษาความปลอดภัย มาตรการรักษาความ
และศูนย์
ของโรงพยาบาลตราด”
ของระบบเทคโนโลยี ปลอดภัยของระบบ
คอมฯ
สารสนเทศของโรง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยาบาล
ของโรงพยาบาล
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

๑๗

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นลำดับขั้นชัดเจน เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ทั้งในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
งบประมาณ
๕ ปี(ที่มา)
๒๕๖๑
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปรับปรุงระบบงานและจัดทำ Work Manual ให้ครอบคลุมระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลทุกระบบ
๔.๑.๑ จัดทำ Work Manual มี work Manual ใน มี work Manual
รอง ผอ.ด้าน ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
ระบบงานสารสนเทศทุกระบบ ระบบงานสารสนเทศ สำหรับระบบงาน
สารสนเทศ,
ทุกระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์
ทุกระบบ ภายใน
เทคโนโลยี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ

ผลผลิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ทบทวนและปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ได้มาตรฐาน
๔.๒.๑ ทบทวนและจัดแผน
บริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อ
เนื่อง

มีแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน

มีการทบทวนและจัด
ทำแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

รอง ผอ.ด้าน ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
สารสนเทศ,
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

๔.๒.๒ ซ้อมแผนสำหรับรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อ
เนื่อง

เจ้าหน้าที่มคี วามพร้อม
ในการรับสถาณการณ์
หรือภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศ

มีการซ้อมแผนรองรับ
สถาณการณ์หรือ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

รอง ผอ.ด้าน ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
สารสนเทศ,
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

๒๕๖๒
-

ปีงบประมาณ
๒๕๖๓
ระบบงาน
เภสัชกรรม,
ระบบงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
ระบบงาน
แพทย์,
ระบบงาน
ห้องตรวจ

ประชุม ๑ ประชุม ๑
ครั้ง พร้อมมี ครั้ง พร้อมมี
แผนบริหาร แผนบริหาร
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
สำหรับปี
สำหรับปี
๒๕๖๓
๒๕๖๔
ซ้อมแผน
กรณี
Server
PMK ล่ม

๒๕๖๔

๒๕๖๕

ระบบงาน
พัสดุ,
ระบบงาน
คลังพัสดุ,
ระบบงาน
บัญชี

ครอบคลุม
ทุกระบบ
งาน

ประชุม ๑ ประชุม ๑
ครั้ง พร้อมมี ครั้ง พร้อมมี
แผนบริหาร แผนบริหาร
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
สำหรับปี
สำหรับปี
๒๕๖๕
๒๕๖๖
ซ้อมแผน
ซ้อมแผน
กรณี
กรณี
ไฟไหม้ห้อง
Server
Server
PMK ล่ม
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๑๘

ส่วนที่ ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ นั้น
จำต้องมีระบบบริหารจัดการและการประเมินผล เพื่อเป็นการกำกับ ติดตามและตรวจสอบให้ แผนแม่บทสามารถดำเนิน
การไปในทิศทางที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด
๕.๑ การบริหารจัดการ
โครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑. รองผู้อำนวยการด้านสารสนเทศกำหนดแนวทางการ ประสานและบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และควบคุมกำกับ สนับสนุนให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาลตราด อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนที่มาจากหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะบริหาร
จัดการ ซึ่ง ทำหน้าทีพ่ ิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และนำไปสู่การปฏิบัติต่อ
ไป
๕.๒ การติดตามประเมินผลตัวชี้วัด
การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความสำเร็จและความล้มเหลวของ แผนงาน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อสามารถสนับสนุนผู้ปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงาน สามารถ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ให้ได้ผล ได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการ การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาคุณภาพองค์กร มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการทั้งผูร้ ับ
บริการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กร
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ : พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบทางการแพทย์
ที่เป็นเลิศ ของโรงพยาบาล (Trat Medical System ๔.๐)
ตัวชี้วัด
- มีจดุ สำหรับตรวจสอบสิทธิ์และ visit ผ่านตู้ Kiosk ทั้งหมด ๒ จุด ภายในปี ๒๕๖๕
- มีระบบนัดของผู้ป่วยออนไลน์ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- มี application สำหรับให้บริการประชาชนผ่านเครื่องมือสื่อสารระบบ Android/iOS
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓(Trat hospital connect)
- ทุกห้องตรวจผู้ป่วยนอกบันทึกการรักษาในระบบ PMK ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- มีระบบคิวที่ OPD ผู้ป่วยนอกทุกห้อง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- มีจดุ จ่ายค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติอย่างน้อย ๑ จุดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- มีระบบสร้าง QR Code ทีร่ องรับการใช้งาน Application RDU ของกระทรวง
สาธารณสุข ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- ให้บริการข้อมูลผู้ป่วยผ่าน H4U ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๙

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ : ปรับปรุงและสรรหาอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Software ที่ทันสมัย มี
ความมั่นคงปลอดภัย เพียงพอสำหรับการใช้งาน และส่งเสริมให้มีการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์และ Open
Source
ตัวชี้วัด
- มีโปรแกรมระบบบัญชี ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- มีโปรแกรม Time work ทดแทนระบบเดิมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- มีการบริหารและจัดการครุภัณฑ์ผา่ นโปรแกรม ๑๐๐% สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคา
ผ่านโปรแกรมได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- มีโปรแกรมรายงานสำหรับผู้บริหารในแต่ละด้าน ครบทุกด้านในปีงบประมาณ
๒๕๖๕(ด้านการเงินภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓, ด้านงานบริการและ Service plane
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔, ด้านการบริหารภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕, ด้านคุณภาพ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
- มี Hardware ที่ทันสมัยเหมาะกับการใช้งานและเพียงพอ (ไปหน้างานภายใน ๑๕ นาที
ซ่อมใช้งานได้ภายใน ๒๐ นาที และมีทดแทนกรณีที่ซ่อมไม่ได้)
- คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมและเป็นรุ่นล่าสุด โดยมีการตรวจ
สอบและ Update ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุก ๖ เดือน
- มี wifi เพียงพอ และครอบคลุม ทุกพื้นที่ ภายในปี ๒๕๖๕
- ใช้โปรแกรม Open source ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม
ลิขสิทธิ์(ทดแทนทั้งหมด ๑๐๐% ภายในปี ๒๕๖๕ ในเครื่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม
ลิขสิทธิ์)
- ติดตั้ง Firewall ครบทั้งระบบเชื่อมต่อภายนอกและระบบ LAN ภายใน ภายในปี ๒๕๖๔
- มี Server ทีท่ ันสมัย มีการรายงานผลการติดตามทุกเดือน และมีแผนพัฒนาหรือทดแทน
ทุกปี
- มี Virtual Private Network ภายในปี ๒๕๖๔
- ระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน(DR Site) ภายในปี ๒๕๖๕
- สามารถใช้งานระบบ PMK ผ่าน Fiber Optic ที่ รพ.สต.และหน่วยงานเป้าหมายได้
ภายในปี ๒๕๕๓
- ดำเนินการเปลี่ยนสาย LAN เป็นแบบใหม่ครบทุกจุดภายในปี ๒๕๖๔
- มี Web server ภายในปี ๒๕๖๓
- มีเครื่องแม่ข่ายระบบ Business Intelligence ภายในปี ๒๕๖๓
- ห้อง Server ได้มาตรฐานตาม HA it ภายในปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
การนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานทั้งในด้านบริการ บริหารและพัฒนาคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และได้มาตรฐาน
- มีคณะกรรมการรับผิดชอบ และประชุมอย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี
- ข้อมูล HDC ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด ภายในปี ๒๕๖๕
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอกมีคุณภาพ ร้อยละ ๙๕ ภายในปี ๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ : ส่งเสริมการทำข้อมูลไปใช้ในการบริการ บริหารและพัฒนาคุณภาพ

ให้มี

23

๒๐

- มีคลังข้อมูลที่ทันสมัย ตอบ สนองความต้องการของ ผูร้ ับบริการ(ประเมินจากความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงาน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ : ใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ ในการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทาง
ด้านวิชาชีพ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
มากกว่า ๑ ด้าน (Multi skill)
- มีระบบ e-Learning ผ่านทาง Website ภายในปี ๒๕๖๓
- เจ้าหน้าที่ผู้สนใจและเข้าอบรมสามารถใช้งาน Google tool ได้ ๑๐๐%
- เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลตราดทุกคน รับรู้ในมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ภายในปี ๒๕๖๓
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เป็นลำดับขั้นชัดเจน เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปรับปรุงระบบงานและจัดทำ Work Manual ให้ครอบคลุมระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลทุกระบบ
- มี work Manual สำหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระบบ ภายในปีงบประมาณ
๒๕๖๕
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ปรับปรุงระบบงานและจัดทำ Work Manual ให้ครอบคลุมระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลทุกระบบ
- มีการทบทวนและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
- มีการซ้อมแผนรองรับสถาณการณ์หรือภาวะฉุกเฉินด้านสารสนเทศอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

