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คำนำ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลกรงปินัง ได้มีการพัฒนาเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ทั้งในด้านการบริหารงานโรงพยาบาล การบริการผู้ป่วย ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำระบบ
เท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ม า ใ ช้ ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล  ม า ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ภ า ร กิ จ ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีแผนที่จะพัฒนาระบบ
เพ่ิ ม ขึ้ น ต่ อ ไป ใน อน าคต โดยมี ก ารจั ดท ำแผน แม่ บ ท เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ  โรงพ ย าบ าลกรงปิ นั ง 
พ.ศ. 2562–2565 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลกรงปินังต่อไป 
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แผนแม่บทศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงพยาบาลกรงปินัง(พ.ศ. 2562 – 2565) 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกรงปินังเปนหนวยงานดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาล ทั้ง 5 ด้าน 1.Hardware 2.Software 3.People4.Network และ 5.Data and Informationโดยเปนหน

วยงานสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพรองรับการใหบริการผู้ปวยและญาติใหมีความสะดวกในการ

เขาถึงบริการ รองรับการจัดทำรายงานตางๆ ที่สะทอนผลงานตลอดจนปญหาของสถานการณดานสุขภาพของผูรับ

บริการ เพ่ือใหมีการนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนการดําเนินงานการแกปญหาตางๆ และเพ่ือเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารและการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงเครือขาย

Network ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองคกร การใชโปรแกรม HOSXP ในการบันทึกการใหบริการผูปวย

โปรแกรมอ่ืนๆที่ใชเพ่ือสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพเชน โปรแกรมบริหารความเสี่ยง(RISK),โปรแกรม

การเงินการบัญชี,โปรแกรมECLAIM,โปรแกรมLAB Link,โปรแกรมงานประกันสังคม และการเชื่อมโยงขอมูลกับเครือขาย

บริการดวยโปรแกรมHDC ระดับจังหวัด เขตบริการที่ 12 รวมถึงระดับกระทรวงและ สปสช.เปนตน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ 
วิสัยทศัน์โรงพยาบาลกรงปินัง 

บริการมีมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ บุคลากรมีความสุข 
พันธกิจโรงพยาบาล 

1. ให้บริการผู้ป่วยระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับวิธีถีชุมชน 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสวนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงพยาบาล 

1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยได้มาตรฐานปลอดภัยและพึงพอใจ 
2.ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการบุคลากร 
3.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายตามบริบทชุมชน 
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เข็มมุ่ง โรงพยาบาลกรงปินัง 

ปี 2561: พัฒนาระบบการให้บริการดูแลรักษาให้ได้มาตรฐาน 
ปี 2562– 2563: 

1. สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากร  
Patient: 1. Infection prevention and Control 2. Emergency response 
Personnel: 1. Infection &Exposure 2.Environment and working condition 
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2. ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Reaccreditation) 
3. ระบบสารสนเทศ ผ่านเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล HAIT ขั้นที่ 1 

ปี 2564: 
1. จัดการความเสี่ยงตามแนวทาง 2P safety goal 
2. พัฒนาพฤติกรรมบริการ 

ปี 2565: 
1.  สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและบุคลากร (Patient: Infection prevention and Control 

/Emergency response , Personnel: Infection & Exposure และEnvironment and working condition)  
2. ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Reaccreditation) 
 

วิสัยทัศน์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลกรงปินังมีความถูกต้อง ปลอดภัย และพร้อมใช้ 

คำสำคัญ นิยาม 

ถูกต้อง หมายถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจได้ 

ปลอดภัย หมายถึง ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีการรักษาความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐาน 

การเข้าถึงข้อมูล 

พร้อมใช้ หมายถึง มีแหล่งสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ได้ทันเวลาและทันเหตูการณ์ 
 

พันธกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.วางแผน ออกแบบ ติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลระบบสารสนเทศที่เหมาะสม 
 2. สนับสนุนตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3. สนับสนุนด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายหลัก 
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นตัวชี้วัดต่าง ๆ สถิติโรค ทะเบียนต่างๆ เพ่ือใหไดข้้อมูลที่
ถูกตองนาเชื่อถือตอบสนองความตองการของผู้ใช้ทันตอเหตุการณ์ 
 2.สนับสนุนผู้รับบริการให้มีการจัดเก็บข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่องปลอดภัยและพร้อมใช้งานเช่น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเป็นต้น 
 3. สนับสนุนข้อมูลให้ครบถ้วนในการบริหารจัดการเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงพยาบาล
ทั้งการเงิน, พัสดุ, คลังยา ฯลฯ  
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ส่วนที่ 2 สถานภาพและสภาพแวดล้อม 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกรงปินัง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 เป็นหน่วยงานหนึ่ง 

ที่อยู่ภายใต้กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทั้ งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์  

แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เท ศ ใน ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ผู้ ป่ ว ย แ ล ะ ง าน บ ริ ห า ร เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม ร ว ด เร็ ว 

และมีประสิทธิภาพในขณะเริ่มก่อตั้งภารกิจหลักคือการสรรหาซอฟท์แวร์เพ่ือนำมาใช้ในงานบริการผู้ป่ วย 

และกำกับดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทำงานได้ตรง  

ตามความต้องการของโรงพยาบาล 

 ในปัจจุบัน ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการวางแผน สรรหา และออกแบบระบบสารสนเทศที่

เหมาะสม ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริหารและผู้ใช้งาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศเพ่ือกำกับดูแล

และวางแผนพัฒนาการเชื่อมโยงสารสนเทศในโรงพยาบาลให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน และการกระจายข้อมูล

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้งานภายในโรงพยาบาล รับผิดชอบดูแลระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การดูแลบำรุงรักษาระบบ การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบข้อมูล รวมทั้งการ

ฝึกสอนเจ้าหน้าทีโ่ดยดำเนินการดังนี้ 

• สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล 

• วางแผนการตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในโรงพยาบาล ทุกหน่วยงานมี

ระบบสารสนเทศของตนเอง ทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ เพื่อการบริหารที่

มีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเวลาเข้าถึงได้ง่าย และเชื่อมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน 

• สนับสนุนระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในการให้บริการ โดยนำคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายมาใช้ในการบริการ

ตรวจรักษา และบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ และความสะดวก รวดเร็วใน

การเรียกใช้และประมวลผลข้อมูล 

• จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการทั้งหมด เชื่อมโยงไปทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีโปรแกรม

ประมวลผลรายงานเพื่อส่งหน่วยงานต้นสังกัดและการประมวลผลข้อมูลเชิงคุณภาพกระจาย 

ทุกฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล 

• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และตอบสนองข้อมูลข่าวสาร 

ตามท่ีฝ่าย/งานต่างๆ ร้องขอที่นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลปกติ 

• สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล ทั้งด้าน Hardware Infrastructure , Software และ 

Information 
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ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

โครงสร้างเครือข่าย 
• ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ภายในอาคาร จะเชื่อมต่อเครือข่าย Gigabit Uplink โดยสายแลน UTP CAT5e 

ระหว่าง Core Switch กับ Distribure Switch 
• ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ภายนอกอาคาร จะเชื่อมต่อด้วยสาย Fiber Optic 
• มีระบบเครือข่ายไร้สาย WIFIครอบคลุมภายในโรงพยาบาล สำหรับโน้ตบุ๊คและสมาร์ทโฟน 
• มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 200/100 Mbps. มีระบบ Authentication และระบบ Firewall 
• มีการตรวจสอบและการบำรุงรักษา สม่ำเสมอ 

 

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จะเป็นแบบ Virtualization Server เป็นเทคโนโลยีการจำลอง
เครื่องเสมือนจริง ซึ่งสามารถสร้าง Virtual Server หรือ VM ได้หลายเครื่องและสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและ
แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย และสามารถปรับ-ลด สเกลทรัพยากรของเครื่องได้ เช่น เพ่ิมความจุฮาร์ดดิส เพ่ิมขนาด 
Ram  โดยเครื่องโฮสท์จะมี CPU สำหรับประมวลผล 2 หน่วย และ Ram มีปริมาณมากกว่า 120GB และฮาร์ดดิส 
ขนาด 4TBมีศูนย์ข้อมูลแห่งที่ 2 (Second Server Site) มีการสำรองข้อมูลแบบเรียลไทม์ และมีการสำรองข้อมูล 
Full Backup วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 00.15 น. กับ 12.15 น. 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติยภูมิให้บริการแบบผสมผสานอย่างเป็นองค์รวม ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และการฟ้ืนฟู ทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ใน

การดูแลและการจัดการกับภาวะสุขภาพ อีกท้ังยังมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพเหนือกว่า 

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้โรงพยาบาลกรงปินังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศ

ให้มีความทันสมัยสามารถส่งเสริมให้การพัฒนางานทั้งด้านการบริหารและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความพร้อมต่อการให้บริการ จึงได้มีการพัฒนาระบบ Hardware, Software และระบบเครือข่าย ที่จำเป็นสำหรับ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันนี้ด้วย เช่น อุปกรณ์ที่

จำเป็นในการสื่อสาร ประกอบด้วย เครื่องกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ โทรสารระบบ Internet Intranet 

และ ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เป็นต้น 
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ประเด็นคุณภาพที่สำคัญด้านการนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความพร้อมในการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน พัฒนา

องค์กรและเอ้ือประโยชน์ต่อผู้รับบริการสูงสุด 

- มีการประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล เป็นสถิติทางด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและนำเสนอแก่ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องกับ

การให้การดูแลผู้ป่วยและทีม PCT เป็นประจำและตามการร้องขอรวมทั้งกรณีมีการร้องขอใน 

ภาวะเร่งด่วน เช่น โรคระบาด ช่วงเทศกาล เพื่อร่วมวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 

- ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล รายงานต่อระดับผู้บริหารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาหรือ

เปลี่ยนแปลงระบบการดูแลสุขภาพหรือแนวทางการบริหาร 

- มีการนำสารสนเทศพัฒนาคุณภาพการดูแลทางคลินิก รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดทำ

แผนงาน/โครงการ/การพัฒนาระบบบริการตาม Service Plan  

- มีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่มีการบันทึกในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น การตรวจสอบ

ความถูกต้องของแฟ้มประวัติบุคคล สิทธิการรักษา การให้รหัสโรค ค่าใช้จ่ายให้มีความถูกต้องลดความสูญเสีย 

- มีบันทึกการแพ้ยาในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการวินิจฉัยโดยเภสัชกรว่าแพ้ยา ทั้งในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบ

เครือข่ายและในบัตรประจำตัวผู้ป่วยแพ้ยา เป็นตัวอักษรสีแดงและผู้ป่วยใช้ Warfarin เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงิน เห็นได้

ชัดทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ผู้ป่วยรายนี้มารับบริการที่โรงพยาบาล ชนิดของยาที่ผู้ป่วยแพ้จะแสดงผลทาง

หน้าจอคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายให้แพทย์ผู้รักษา/เภสัชกร/พยาบาล ทราบทุกครั้ง 

- มีระบบการตรวจสอบ Drug interaction ที่โปรแกรมห้องตรวจแพทย์ และห้องยาสามารถทราบได้ทันทีที่แพทย์สั่ง

ยาให้ผู้ป่วย หากพบยาที่มี Interaction ต่อกันและมีการปรับปรุงรายการยาที่เป็น Drug interactionกันอยู่เสมอโดย

ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการใช้ยารวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน

ความเสี่ยง อย่างต่อเนื่อง 

- มีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการจัดซื้อโดยมีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอกับความ

ต้องการของโดยมีการสำรวจความต้องการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบการพิจารณาจัดหาจัดทำแผนงบประมาณ

ประจำปี และปรับแผนให้มีความเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาให้

สอดคล้องกับกับสถานการณ์จริง 
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ผู้อำนวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology center) 

นายไอมาน  สะดียามู 

 

 

 การพัฒนาระบบข้อมูล 

(Data center) 

นายไอมาน สะดียามู 

 

 

การพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์

(Software Development) 

นายฮูยันต์ สันหลี 

 

 

 

 

 

 

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

(Computer and Network) 

นายนิซัมรี  เจ๊ะละ 

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ICT Knowledge Learning

นางสาวอารีนา หะยีสา

และ 

การนำความรู้มาออกแบบระบบงาน/สร้างนวัตกรรม: 

- ออกแบบระบบบริการผู้ป่วยใน ระบบการบริหารยาที่มีระบบ Double check โดยสหสาขาวิชาชีพระบบการเข้าถึง

ข้อมูลการใช้ยาเดิมของผู้ป่วย (Med reconcile) ระบบการจำหน่าย และการเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยจาก ward สู่ทีม

เยี่ยมบ้าน และการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนา 

- พัฒนาระบบ Paperless ในงานเวชระเบียน paperless ในงานบริการผู้ป่วยนอกและ LAB 

- ใช้ IT เตือนให้ระวังหรือปฏิบัติตาม เช่น แจ้งเตือนเมื่อพบชื่อ – สกุลซ้ำ การแพ้ยา หรือใช้ยาที่มีdrug interaction 

ทั้งหมดหรือเตือนให้เฝ้าระวัง ADR type A, มีระบบการแจ้งเตือนรายการ lab ผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวาน และระบบ

แจ้งเตือน stage eGFR, CVD risk, ระบบการเตือนผู้ป่ วยใช้ย าwarfarin, ระบบแจ้งเตือนผู้ป่ วยเคยใช้ย า

streptokinase 

2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 

แผนภูมิการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกรงปินัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIO / กรรมการทีมIM 

อนุกรรมการทีม IM 



10 
 

อัตรากำลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตำแหน่ง จำนวน 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จำนวน 1 คน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน 
 

2.3 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 การวิเคราะห์งานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2564 โดยใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์
โดยปัจจัยภายในใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกคาม 
(Threat) ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths)  
 - ผู้บริหารของโรงพยาบาลเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในดำเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 
 -ผู้บริหารของโรงพยาบาลทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 - โรงพยาบาลมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการทำงานตามภาระงาน 
 - การที่ผู้บริหารให้โอกาสในการทำงานอย่างอิสระสนับสนุนแนวคิดท่ีสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 - ขาดการร่วมวางแผนการออกแบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ 

ต้องใช้ในการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนให้ได้ครบถ้วนถูกต้อง 
 - ขาดแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 - ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
 - การใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศที่ ไม่ เหมาะสมเช่น เพ่ือความบัน เทิ งและการเข้ าถึ งเนื้ อหา  
ที่ไม่พึงประสงค ์
2.4 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 
 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 - การสนับสนุนความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศจากเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด
ผ่านกลุ่มไลน์ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ซึ่งกันและกันอยู่สม่ำเสมอ 
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 ภัยคุกคาม (Threats) 
 - การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก 
 - อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 -การรุกรานจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
 - ระบบไฟฟ้าไม่ดีมีไฟฟ้าตกกระตุก 
 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 
3.1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์หลักโรงพยาบาลกรงปินัง 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค กลยุทธ 
1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยได้
มาตรฐานปลอดภัยและพึงพอใจ 

1.ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ได้
ตามมาตรฐานและ
ปลอดภัย 
2.ผู้รับบริการพึงพอใจ 

1.พัฒนาระบบการดูแลในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
(DM,HT,COPD) 
2.พัฒนาระบบการดูแลกลุ่มแม่และเด็ก 
(pneumonia ในเด็ก, BA, PIH, PPH, sepsis ใน
หญิงตั้งครรภ์) 
3.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคฉุกเฉิน 
(STEMI stroke sepsis severe HI) 
4.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ 
5.พัฒนาระบบการรับฟังเสียงผู้รับบริการ 
6.การตอบสนองข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว 

2.ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการบุคลากร 

3.บุคลากรมีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มีความสุข 

1.สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะ
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.พัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมบริการ 
3.เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
4.พัฒนาระบบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
จากการทำงาน 

3.พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค 
และภัยสุขภาพร่วมกับภาคี
เครือข่ายตามบริบทชุมชน 

4 .ป ระชาชน และภ าคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังภาวะภัยสุขภาพ 

1.เสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคที่สามารถป้องกัน
ด้วยวัคซีน 
2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่บ่ายเบี่ยงต่อการรับวัคซีน 
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 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลกรงปินังในประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลกรงปินังเพ่ือใช้ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสนับสนุนหลักให้บรรลุผล 

ตามพันธกิจและเป้าหมายที่ตั้งไว้จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ดังต่อไปนี้ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค กลยุทธ 
  3. เสริมสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาระบบ

การติดตามหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง/หญิงหลังคลอด 
โดยภาคีเครือข่ายในชุมชน 
4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมและเฝ้าระวัง
โรคนำโดยแมลง 
5.พัฒนาระบบการดูแล และการติดตามเยี่ยม
บ้านผู้ป่วย IMC/LTC โดยทีมสหวิชาชีพ เน้นการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 

4.พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

5.โรงพยาบาลมีโครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
6.ระบบการเงินการคลังมี
ประสิทธิภาพ 
7.ระบบข้อมูลสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพท่ีมี
ความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการการเงินการคลัง 
2.ส่งเสริมระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม
และความโปร่งใส 
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ 
5.จัดการความเสี่ยงภายใต้มาตรฐาน 2P safety 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 
8. ส่งเสริมมาตรฐาน GREEN and Clean 
hospital 
9.พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยจากภัย
คุกคาม 
10.พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของงานสารสนเทศโรงพยาบาลกรงปินัง มี 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ : 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ : 1.เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2. สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่ชุมชน 

กลยุทธ์: 1.พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล สารสนเทศในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสู่ชุมชน 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการดูแลผู้ป่วย 

กลยุทธ์ : 2. พัฒนาระบบสนับสนุน (HosOffice)
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ส่วนที่ 3.2 ตารางโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 

แผนยุทธศาสตร์ รพ. เป้าประสงค์ แผนแม่บท IT เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
1.พัฒนาระบบการ
ดูแลผู้ป่วยได้
มาตรฐานปลอดภัย
และพึงพอใจ 

1.ผู้ป่วยได้รับ
การดูแลที่ได้
ตามมาตรฐาน
และปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ผู้รับบริการพึง
พอใจ 

1. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสาร
เทศเพ่ือการ
บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และพึงพอใจ 

1.สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศด้านการ 
บริการผู้ป่วยให้มี
คุณภาพและพึงพอใจ 

1.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนงานบริการ
ผู้ป่วยให้ได้ตาม
มาตรฐานและพึง
พอใจ 
 

1.จัดทำ Line official  ในการ
ติดตามผู้ป่วยขาดนัดในกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง 
2.จัดทำ Spot MAPใน 
- กลุ่มแม่และเด็ก 
- กลุ่มโรคฉุกเฉิน ได้แก่ ACS 
3.พัฒนาระบบ pop up ในHos-xp  
- ระบบเตือนแพ้ยา 
- โรคอุบัติใหม่/ระบาด 
- ผู้ป่วยที่ได้ SK 
- การใช้ยากลุ่มที่เป็น interaction
ทั้งหมด 
4.พัฒนาระบบ Lab Link 
5.พัฒนาระบบ เอกเรย์ (PAC) 
6.นำระบบ Application ประเมิน 
SOS Score ในผู้ป่วย Sepsis 
 
7.พัฒนา mobile app สำรวจ
ความพึงพอใจ 
 

1.ร้อยละความสำเร็จ
ด้านพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารเทศเพ่ือ
การบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ(ร้อยละ
80) 
 
 

นายฮูยันต์ 
สันหลี 
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แผนยุทธศาสตร์ รพ. เป้าประสงค์ แผนแม่บท IT เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
2. ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการ
บุคลากร 

1.บุคลากรมี
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพและมี
ความสุข 

2. พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

2.บุคลากรมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.อบรมศักยภาพบุคลากรด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-อบรมการใช้ Goggle drive/ 
Goggle from 
-การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น 
-การออกแบบ info graphic 
-การบันทึกเวชระเบียนใน Hos-xp 
-การใช้โปรแกรม Dashboard 
- การใช้โปรแกรม  Excel 
advance 

2.ร้อยละ 80 บุคลากร
ไดรับการพัฒนาความรู
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นางสาวอารี
นา  หะยีสา
และ 

    3.สนับสนุนการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1 จัดทำคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแล
ผู้ป่วย 
- คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน 
รพ. 

3.มีคลังข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, 
คู่มือ/วิธีการใช้ 
โปรแกรมต่างๆใน รพ. 

นางสาวซู
ซาน  สะรี 

3.พัฒนาระบบการ
เฝ้าระวังโรค และภัย
สุขภาพร่วมกับภาคี
เครือข่ายตามบริบท
ชุมชน 

1.ประชาชน
และภาคี
เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการเฝ้า
ระวังภาวะภัย
สุขภาพของ
ชุมชน 

3.สนับสนุน
ข้อมูล
สารสนเทศใน
การเฝ้าระวังโรค 
และภัยสุขภาพ
ของชุมชน 

3.มีข้อมูลสารสนเทศ 
การดูแล สุขภาพใน
การเฝ้าระวังโรค และ
ภัยสุขภาพสู่ชุมชน 

4.พัฒนาระบบการ
สื่อสารข้อมูล 
สารสนเทศในการเฝ้า
ระวังโรคและภัย
สุขภาพสู่ชุมชน 
 

1.จัดทำระบบการสื่อสารข้อมูลใน
การเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพ
ระหว่าง รพ.กับ รพ.สต.และ CUP 
2.พัฒนาระบบการส่งข้อมูลเยี่ยม
บ้าน 

4.มีระบบการสื่อสาร
ข้อมูลในการเฝ้าระวัง
โรค และภัยสุขภาพสู่
ชุมชน 

นายฮูยันต์ 
สันหลี 
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แผนยุทธศาสตร์ รพ. เป้าประสงค์ แผนแม่บท IT เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
4.พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.โรงพยาบาลมี
โครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อมท่ี
ปลอดภัย 
2.ระบบการเงิน
การคลังมี
ประสิทธิภาพ 
3.ระบบข้อมูล
สารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
4.ระบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ที่มีความ
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิผล 

4.สนับสนุน
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

4. ระบบสารสนเทศ
ใน โรงพยาบาลมี
คุณภาพ ครอบคลุม
ระบบการบริหาร
จัดการที่สำคัญ 
 

5. พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศการดูแล
ผู้ป่วย 
 
 
 
6.พัฒนาระบบ
สนับสนุน 
(HosOffice) 

1.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 43 
แฟ้ม 
2.กิจกรรมพัฒนาความสมบูรณ์เวช
ระเบียน OPD และ IPD 
 
 
3.กิจกรรมการพัฒนาระบบคิวผู้ป่วย 
4.กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการความ
เสี่ยง 
5.โปรแกรมลา  
6.โปรแกรมจองห้องประชุม 
7.โปรแกรมขอรถ 
8.โปรแกรมรายงานตัวชี้วัด 
9.พัฒนาระบบแสกนนิ้วมือ 
10.พัฒนารทะเบียนพัสดุ 

5.อัตราความสมบูรณ์
ของข้อมูล 43 แฟ้ม
(ร้อยละ99.95) 
6.ร้อยละความสมบูรณ์ 
เวชระเบียน OPD และ
IPD (ร้อยละ80) 
6.ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ 
HosOffice  
(ร้อยละ 95) 

นายฮูยันต์ 
สันหลี 
นางสาว
โซเฟีย บือ
ราเฮง 
 
นายไอมาน
สะดียามู 
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3.3 กจิกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2562-2566 (แผนงานระยะยาว) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี2566 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
บริการให้ได้ตามมาตรฐาน 

1.จัดทำ Line official   เพ่ือการติดตามผู้ป่วยขาดนัดในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 

   /  

2.จัดทำ Spot MAPใน 
- กลุ่มแม่และเด็ก 
- กลุ่มโรคฉุกเฉิน ได้แก่ ACS  

  
 
/ 

 
/ 

 
/ 
/ 

 
 
 
 

3.พัฒนาระบบ pop up ในHos-xp  
- ระบบเตือนแพ้ยา 
- โรคอุบัติใหม่/ระบาด 
- ผู้ป่วยที่ได้ SK 
- การใช้ยากลุ่มที่เป็น interactionทั้งหมด 
- SIRS ผู้ป่วย Sepsis 

 
/ 

/ 
/ 
/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
/ 

 
 
 
 
 
 

4.พัฒนาระบบ Lab Link /     
5.พัฒนาระบบ เอกเรย์ (PAC) /     
6.นำระบบ Application ประเมิน SOS Score ในผู้ป่วย 
Sepsis 

       /  

7.พัฒนา mobile app สำรวจความพึงพอใจ  /    
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กลยุทธ์ 
(Strategies) 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี2566 
2.เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.อบรมศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-อบรมการใช้ Goggle drive/ Goggle from 
- การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น 
- การออกแบบ info graphic 
- การบันทึกเวชระเบียนใน Hos-xp 
- การใช้โปรแกรม Dashboard 
- การใช้โปรแกรม  Excel advance 

 
/ 
/ 
 
 
 

 
 
 
/ 
 
 

 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
/ 
/ 

 
 
 
 
 

 
 

3.สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

1 จัดทำคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย 
- คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ. 
 

/ / / /  

4.พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล สารสนเทศใน
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสู่ชุมชน 
 

1.จัดทำระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัย
สุขภาพระหว่าง รพ.กับ รพ.สต.และ CUP 
2.พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลเยี่ยมบ้าน 

 
 
/ 

 
 
/ 

/ /  

5. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการดูแลผู้ป่วย 
 

1.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
2.กิจกรรมพัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และ IPD 
 
 
 
 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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กลยุทธ์ 
(Strategies) 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย 

ปี2562 ปี2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี2566 
6.พัฒนาระบบสนับสนุน (HosOffice) 1.กิจกรรมการพัฒนาระบบคิวผู้ป่วย / /    

2.กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง  /    
3.โปรแกรมลา  /     
4.โปรแกรมจองห้องประชุม /     
5.โปรแกรมขอรถ /     
6.โปรแกรมรายงานตัวชี้วัด / / / /  
7.พัฒนา Hos-xp   / /  
8.พัฒนาระบบแสกนนิ้วมือ  /    
9.พัฒนาทะเบียนพัสดุ    /  
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3.4 แผนปฏิบตัิงานประจำป ี2562 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาลกรงปินัง (แผนระยะสั้น) 
 

โครงการ/กจิกรรม เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.พัฒนาระบบ pop up ในHos-xp 
ระบบเตือนแพ้ยา 
1.2.พัฒนาระบบ pop up ในHos-xp โรค
อุบัติใหม่/ระบาด 

1.3.พัฒนาระบบ pop up ในHos-xp 
ผู้ป่วยที่ได้ SK 
1.4.การใช้ยากลุ่มที่เป็น interaction
ทั้งหมด 
1.5.พัฒนาระบบ Lab Link 
1.6.พัฒนาระบบ เอกเรย์ (PAC) 

   
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
/ 

 
/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
/ 

   
 
 
/ 

  นายฮูยันต์  
สันหลี 
 

- 

2.พัฒนาความรดู้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1อบรมการใช้Goggle drive/ Goggle 
from 
2.2การใช้โปรแกรม Excel เบื้องต้น 

    
/ 

     
 
/ 

    นางสาวอารี
นา  หะยีสา
และ 

- 

3.มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/
วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ. (KM) 

     /        นางสาวสูสัน  
สารี 

- 
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โครงการ/กจิกรรม เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2562 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสูชุมชน 
4.1พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลเยี่ยมบ้าน 

       
/ 

      นายฮูยันต์ 
สันหลี 
 

 

5.พัฒนาข้อมูลสารสนเทศการดูแลผู้ป่วย 
5.1กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม 
2.2.กิจกรรมพัฒนาความสมบูรณ์เวช
ระเบียน OPD และ IPD 

  
/ 

        
 
/ 

   นายฮูยันต์ 
สันหลี 
นางสาวโซเฟีย 
บือราเฮง 

- 

6.พัฒนาระบบสนับสนุน (HosOffice) 
6.1กิจกรรมการพัฒนาระบบคิวผู้ป่วย 
6.2กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง 
6.3พัฒนาโปรแกรมลา 
6.4พัฒนาโปรแกรมจองห้องประชุม 
6.5พัฒนาโปรแกรมขอรถ 
6.6พัฒนาโปรแกรมรายงานตัวชี้วัด 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 

 
 
/ 

 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   นายไอมาน 
สะดียามู 

- 
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โครงการ/กจิกรรม เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

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

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2.จัดทำ Spot MAPใน 
- กลุ่มโรคฉุกเฉิน ได้แก่ACS 
1.3.พัฒนา mobile app สำรวจความพึงพอใจ 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
/ 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

  
 
 

 

 
 
/ 

    นายฮูยันต์ 
สัหลี 

- 

2.พัฒนาความรดู้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1. การออกแบบ info graphic 

       
/ 

      นางสาวอารี
นา หะยีสาแล 

- 

3.มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย,คู่มือ/
วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน  รพ. (KM) 

  /           นางสาวสูสัน  
สารี 

-- 

4. .พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศใน
การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพสูชุมชน 
4.1พัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลเยี่ยมบ้าน 

    /         นายฮูยันต์  
สันหลี 

- 

5.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  /            นายฮูยันต์ 
สันหลี 

- 

6.กิจกรรมพัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน 
OPD และ IPD 

       /      นางสาวโซเฟีย
บือราเฮง 
 

- 
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โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย
การ

ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563 ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

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

7.พัฒนาระบบสนับสนุน (HosOffice) 
7.1กิจกรรมการพัฒนาระบบคิวผู้ป่วย 
7.2กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง 
7.3โปรแกรมรายงานตัวชี้วัด 
7.4พัฒนาระบบแสกนนิ้วมือ 
 

  
 
 
/ 

 

 
 
/ 

 
/ 

 
 
 
/ 

 

 
       นายไอมาน 

สะดียามู 
- 
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โครงการ/กจิกรรม เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2564 ผู้รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

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

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.จัดทำ Spot MAPใน 
  - กลุ่มแม่และเด็ก 

  
 

 

 
 

/ 

          นายไอมาน 
สะดียามู 

- 

2.พัฒนาความรดู้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1. การบันทึกเวชระเบียนใน Hos-xp 

   / 
 

         นางสาวอารี
นา หะยีสาแล 

- 

3.มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/
วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ. 

     /        นางสาวสูสัน  
สารี 

 

4. จัดระบบสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวัง
โรค และภัยสุขภาพสู่ชุมชน (พัฒนาระบบ
การส่งและรับผลแลปโควิด-19) 

       /      นายฮูยันต์สัน
หลี 

 

5.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  /            นายฮูยันต์สัน
หลี 

 

6.กิจกรรมพัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน 
OPD และ IPD 

      /       นางสาวโซเฟีย
บือราเฮง 

 

7.พัฒนาระบบสนับสนุน (HosOffice) 
7.1พัฒนาระบบ Hos-xp 

 /            นายฮูยันต์สัน
หลี 
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โครงการ/กจิกรรม เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

 

งบประมาณ 

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

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.1.จัดทำ Line official   เพ่ือการติดตาม
ผู้ป่วยขาดนัดในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
1.2. SIRS ผู้ป่วย Sepsis 
1.3.นำระบบ Application ประเมิน SOS 
Score ในผู้ป่วย Sepsis 

  
/ 

 

 
 

/ 

  
 
 

/ 

        นายฮูยันต์ สันหลี - 

2.พัฒนาความรดู้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1. การใช้ Excel advance 
2.2. การใช้โปรแกรม Dashboard 

    
 

     

 
 /   นางสาวอารีนา 

หะยีสาแล 
- 

3.มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/
วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ. 

     /        นางสาวสูสัน สาร ี - 

4.จัดระบบติดตามวัดซีนโควิด-19)        /      นายฮูยันต์ สันหลี - 

5.กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 43 แฟ้ม  /            นายฮูยันต์ สันหลี - 

6.กิจกรรมพัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน 
OPD และ IPD 

      /       นางสาวโซเฟีย 
บือราเฮง 

- 

7.พัฒนาระบบสนับสนุน (HosOffice) 
7.1พัฒนาทะเบียนพัสดุ 

 /            นายฮูยันต์ สันหลี - 
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ส่วนที ่4 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 การดำเนินงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ

นั้นจำต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการและการประเมินผลเพ่ือเป็นการกำกับติดตามตรวจสอบให้แผนแม่บท

สามารถดำเนินการไปในทิศทางท่ีกำหนดไว้และการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวัตถุประสงค ์

4.1 การบริหารจัดการ 

โครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Officer : CIO) กำหนดแนวทางการประสาน

และบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆและควบคุมกำกับสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไป  

ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลกรงปินังอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. การจัดตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาจากหน่วยงานต่างๆเป็นคณะบริหารจัดการ  

ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือนำเสนอต่อผู้บริหารและนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

4.2 การติดตามประเมินผลตัวชี้วัด 

 การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคตลอดจนความสำเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆเพ่ือสามารถสนับสนุนผู้ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานสามารถดำเนินงาน  

ตามยุทธศาสตร์ให้ได้ผลได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมิน 
 

ส่วนที5่ สรุปผลตัวชี้วัดของแผนแม่บท 2562 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัดแผนแม่บท เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 2562 
1 ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
80% 100% 

2 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80% 100% 
3 มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรม

ต่างๆใน รพ. 
มี มี 

4 มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่
ชุมชน 

มี มี 

5 อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้ม 99.95% 99.85% 
6 ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 80% 89.19%,83.33%, 
7 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 95% 100% 
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5.1 สรุปผลการดำเนินงานแผนแม่บท ปี 2562 
จากการดำเนินงานพบว่า ตัวชี้วัดแผนแม่บท จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
แผนแม่บทที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการให้ได้ตามมาตรฐาน (จำนวน 1 กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของความสำเร็จของแผนแม่บทด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ทำสำเร็จ 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ทำสำเร็จ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 

สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินงานทั้ง 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 3  2.มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่ชุมชน 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินงานทั้ง 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 4 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด1.อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มร้อยละ 99.95% 
ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละความสมบูรณ์ขิงข้อมูล 43 แฟ้มเท่ากับ 99.85% ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด2.ร้อยละ80% ของความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 
ผลการดำเนินงานพบว่า ความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPDเท่ากับ 89.19%, 83.33%,ผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด 3.ร้อยละ95% ของความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 
ผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOfficeมีกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม ทำสำเร็จทั้ง 5 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 

5.2 แผนพัฒนาต่อเนื่อง  

1.พัฒนาข้อมูล 43 แฟ้มเนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
2. พัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD  
3. คลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ. 
4. พัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆเช่นการรายงานตัวชี้วัด  
5. พัฒนาการลงข้อมูลเยี่ยมบ้าน 
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สรุปผลตัวชี้วัดของแผนแม่บท 2563 

ลำดับที่ ตัวช้ีวัดแผนแม่บท เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 2563 
1 ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
80% 100% 

2 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80% 100% 
3 มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรม

ต่างๆใน รพ. 
มี มี 

4 มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่
ชุมชน 

มี มี 

5 อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้ม 99.95% 99.55% 
6 ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 80% 90.30%,75.99%, 
7 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 95% 100% 

 
 สรุปผลการดำเนินงานแผนแม่บท ปี 2563 

จากการดำเนินงานพบว่า ตัวชี้วัดแผนแม่บท จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.29 โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
แผนแม่บทที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการให้ได้ตามมาตรฐาน (จำนวน 1 กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของความสำเร็จของแผนแม่บทด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ทำสำเร็จ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 

สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินงานทั้ง 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 3  2.มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่ชุมชน 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินงานทั้ง 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 4 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด1.อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มร้อยละ 99.95% 
ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละความสมบูรณ์ขิงข้อมูล 43 แฟ้มเท่ากับ 99.95% ผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด2.ร้อยละ80% ของความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 
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ผลการดำเนินงานพบว่า ความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPDเท่ากับ90.30%,75.99%,,ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด 3.ร้อยละ95% ของความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 
ผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOfficeมีกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ทำสำเร็จทั้ง 4 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 

5.2 แผนพัฒนาต่อเนื่อง  

1.พัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD  
2. พัฒนาข้อมูล 43 แฟ้มอย่างต่อเนื่อง 
 3. คลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ. 
4. พัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆเช่นการรายงานตัวชี้วัด  

สรุปผลตัวชี้วัดของแผนแม่บท 2564 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัดแผนแม่บท เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 2563 

1 ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

80% 100% 

2 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80% 100% 
3 มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรม

ต่างๆใน รพ. 
มี มี 

4 มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่
ชุมชน 

มี ยังไม่มี 

5 อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้ม 99.95% 98.01% 
6 ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 80% ไม่ได้ประเมิน 
7 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 95% 100% 

 
สรุปผลการดำเนินงานแผนแม่บท ปี 2564 

จากการดำเนินงานพบว่า ตัวชี้วัดแผนแม่บท จำนวน 7 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 42.86 โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
แผนแม่บทที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริการให้ได้ตามมาตรฐาน (จำนวน 1 กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 ของความสำเร็จของแผนแม่บทด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ทำสำเร็จ 2 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 2 กิจกรรม) 
ตัวช้ีวัด ร้อยละ 80 บุคลากรได้รับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีกิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 
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สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรมต่างๆใน รพ 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินงานทั้ง 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 3  2.มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่ชุมชน 
ผลการดำเนินงานพบว่า มีการดำเนินงานทั้ง 1 กิจกรรม ทำสำเร็จ 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100  
แผนแม่บทที่ 4 สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด1.อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้มร้อยละ 99.95% 
ผลการดำเนินงานพบว่า ร้อยละความสมบูรณ์ขิงข้อมูล 43 แฟ้มเท่ากับ 98.01% ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัด2.ร้อยละ80% ของความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 
ผลการดำเนินงานพบว่า ไม่ได้ประเมิน 
ตัวช้ีวัด 3.ร้อยละ95% ของความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 
ผลการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOfficeมีกิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม ทำสำเร็จทั้ง 1 

กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ 

5.2 แผนพัฒนาต่อเนื่อง  

1. พัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD  
2. พัฒนาข้อมูล 43 แฟ้มอย่างต่อเนื่อง 
3. มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่ชุมชน(การติดตามวัดซีน) 
 
สรุปผลการดำเนินงานแผนแม่บท ปี 2565 
ลำดับที่ ตัวช้ีวัดแผนแม่บท เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 2565 

1 ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

80% อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

2 บุคลากรไดร้ับการพัฒนาความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80% อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
3 มีคลังข้อมูลแหล่งเรียนรู้ดูแลผู้ป่วย, คู่มือ/วิธีการใช้ โปรแกรม

ต่างๆใน รพ. 
มี มี 

4 มีระบบการสื่อสารข้อมูลในการเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพสู่
ชุมชน 

มี อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

5 อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล 43 แฟ้ม 99.95% อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
6 ร้อยละความสมบูรณ์เวชระเบียน OPD และIPD 80% 90.94%,89.12%, 
7 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HosOffice 95% อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

 


