
การจัดระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงพยาบาลคูเมือง 

รับผิดชอบโดย น.ส.สาธติา ไชยชนะ  
ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ รพ.คูเมือง 



ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนข์ัดข้อง 

นวก.คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ 

และแก้ไขปัญหา 

Hardware น าอุปกรณ์มา
เปลี่ยนทดแทนภายใน 15 นาที 

service desk  

ในเวลา โทร 1331/1351 
service desk  

นอกเวลา โทร 1140 

จนท.ห้องบัตร 
โทรแจ้งเวร IT 

ระบบ  Service Desk 
ปัญหา 
1. จนท. ไมท่ราบว่าต้องบันทึกข้อมูล 
2. ไม่ได้เก็บข้อมูลต่อเนื่อง แยกแฟ้ม

บันทึกหลายอัน 
3. ข้อมูลไม่เขา้ในระบบ SLA 
สาเหตุ 
1. ไม่มีระบบนิเทศน์และติดตามงาน 
2. เอกสารไม่เอื้อต่อการเก็บ 
3. ภาระงานการบันทึกเอกสารเยอะ 
แก้ไข/ปรับปรุง 
1. นิเทศน์งาน จนท.ห้องบัตร 
2. ปรับช่องติ๊กในสมุดบันทึกภาระงาน/

กรอกเข้าสู่ระบบ SLA 
3.  รายงานผล SLA ทุกวันที่ 25 
พัฒนาปีงบ 62 
-พัฒนาทักษะเบื้องต้นให้ Service desk 
ได้แก ่log in , เข้า HOSxPไม่ได,้ กระดาษ
ติดปริ้นเตอร์, ปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ออก, คอม
เปิดไม่ติด ฯลฯ 



ข้อตกลงระดับการให้บริการด้านสารสนเทศ  
(Service Level Agreement) 

4.  HOSxP (ข้อ 4,5) 

2.  Hardware 

3. Network 

1. Report 

5. การขอ User/password (ข้อ 6,7) 



ข้อตกลงSLA  ปีงบ 2562 
ข้อตกลงการ

รับประกันเวลา 
เงื่อนไข 

1. ระบบข้อมูลรายงาน 

5 วันท าการ 
- การเขียน/แก้ไข report ใหม่ หรือสร้าง report ใหม่ 

- นับจาก IT ได้รับแจ้ง และไม่รวมวันหยุดราชการ 

3 วัน 
- มีหนังแจ้งให้ส่งข้อมูลภายใน 2-3 วัน(นับจากฝ่ายบริหารลงรับหนงัสือ)

หรือ User ต้องการข้อมูลด่วน 

1 วัน 
- มีหนังสือราชการมาขอข้อมูลฉุกเฉนิ, User ต้องการข้อมูลเพ่ือส่ง

รายงานฉุกเฉินภายใน 1 วัน  

2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่

พร้อมใช้งาน 
15 นาที 

- ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 15 นาที จะยกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์

ส ารองไปเปลี่ยนให้  

- นับเวลาจาก IT ได้รับแจ้งซ่อมจนแก้ไขเสร็จ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่สามารถใช้

งานระบบ internet ได้ 
15 นาที - ระบบ internet ภายในโรงพยาบาล 

4.  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายไม่สามารถ

เชื่อมต่อระบบ  HOSxP  ได้ 

15 นาที - หน่วยงานทางคลินิก 

20 นาที - หน่วยงาน Back office 

5. Server HOSxP ใช้งานไม่ได้ 20 นาที - ทั้ง หน่วยงานทางคลินิกและ หน่วยงาน Back office 

6.  User name /Password ระบบ 

HOSxP 
ก่อน 8.30 น. - ก่อนเร่ิมงานวันแรก 

7.  User name /Password  ระบบ 

internet  / ลง Mac-address 
2 วันท าการ - หลังเขียนใบค าร้อง 



SLA (Service Level Agreement) 1.ระบบข้อมูลรายงาน 

แก้ไข 61 : 
-ส่งจนท. IT เทรนด์การเขียน scrip และ QlikView 
-มี IT man ที่ใช้ฐานข้อมูลได้ 
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ร้อยละความทันเวลา 61 
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%ความทันเวลาระบบ Report 59-61 

ปัญหา 59 : report  ไม่ตรงความ
ต้องการของ User, ขาดคน 
สาเหตุ : ปรับ HOSxP v.4 
แก้ปัญหา  : เพิ่ม IT อีก 1 คน ส าหรับที่
เขียน scrip ดึงข้อมูลและสร้างหรือ
ปรับแก้รายงาน 

ปัญหา 60 : user ต้องการ report เพิ่ม
(focus on result) 
สาเหตุ : คลังข้อมูลไม่เพียงพอ 
แก้ปัญหา  : เพิ่มคลังข้อมูล, เพิ่มคน, ทีม 
IM พัฒนาข้อมูลขั้นต่ า 

ปัญหา  :ปี 2561  
- การขอข้อมูลและแก้ไขในช่วงเวลาเดียวกันจ านวนมาก, คนน้อย, 
สาเหตุ 
- IT ขาด competency ในเขียน scrip  
- ขาดอัตราก าลัง, IT เข้า-ออกบ่อย 

ขาดอัตราก าลัง 

สร้าง report/ QlikView 

แผนปี 62 : 
-มีแผนรับ IT เพิ่มอีก 1 คน ที่เขียน scrip ได้ 
-สร้าง report ใน HOSxP ครอบคลุม (ปัจจุบันมี 594 report) 
-แก้ไข report ให้ตรงความต้องการของ user 

ขอสร้าง Report จ านวนมาก 

เวลาเฉลี่ยรวม :  7.09  นาที 
เวลาน้อยท่ีสุด :   5  นาที 
เวลามากที่สุด :   13  วัน 

80.58 
91.20 74.25 

77.55 

ปี59 ปี60 ปี61(พค.) ปี61(ตค.) 

คะแนนความพึงพอใจ Report 59-61 

SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
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%ความทันเวลา Hardware 59-61  

SLA (Service Level Agreement) 2.ระบบ  Hardware 

พัฒนาปีงบ 61 : 
- ทยอยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานาน, เปลี่ยนแบท UPS 
- เพิ่ม Stock  คอม, เครื่องปริ้นท์ , คีย์บอร์ด-เม้าท ์
- สอน IT man ในการตรวจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
- เพิ่มระบบการ  Maintenance 

ปัญหา60 : ไม่มีอุปกรณ์ส ารอง, คอมเก่า 
สาเหตุ : ไม่มี stock , ไม่มีระบบ 
Maintenance,   
แก้ปัญหา  : เพิ่มสต๊อกคอมฯ, IT round 
เพื่อ Maintenance ทุกจุด 

ปัญหา 59  :ปรับเป็น HOSxP v.4 
สาเหตุ:  คอมฯเก่า RAM ไม่พอ,  
แก้ปัญหา  :-เพิ่ม RAM คอมพิวเตอร์
, เพิ่มคอม diskless 
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ร้อยละความทันเวลา Hardware 61 

แผนปี 62 :  
- เปลี่ยนปริ้นเตอร์เลเซอร์/Com ที่มีอายุนาน, เพิ่ม stock UPS  
- การประชุมแบบ PAPER LESS เพื่อลดการใชป้รินท์เตอร์ 
- เพิ่ม IT Man ในแต่ละแผนก /เพิ่ม stock รองรับตึก 5 ชั้น 
- ให้ จนท. IT รพ.บ้านใหม่ฯ มาขึ้นเวรช่วงเช้า 

ปัญหา  :ปีงบ 61  
- UPS ครบรอบเปลี่ยนแบท / คอมเก่าเกิน 5 ปี  
- อุปกรณ์ Hardware  เพิ่มข้ึน, คีย์บอร์ด-เม้าทช์ ารุด  
- Printer สีเยอะข้ึน มีปัญหาบ่อย, ไม่เชื่อมกับเครื่อง deskless 

มีปัญหาเครื่อง Diskless เครื่อง Diskless , Sticker ห้องยา 

เวลาเฉลี่ยรวม :  513.26   นาที
(20.32 นาที ไม่รวมซ่อม UPS) 
เวลาน้อยท่ีสุด :   2  นาที 
เวลามากที่สุด :   2  เดือน 

70.37 
95.00 95.50 79.49 

ปี59 ปี60 ปี61(พค.) ปี61(ตค.) 

คะแนนความพึงพอใจ Hardware  59-61 

SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
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ปี 59 (n82) ปีงบ60 (n159) ปีงบ61 (n140) 

%ความทันเวลา Network รวม 59-61 

SLA (Service Level Agreement) 3.ระบบ  Network 
ปัญหา ปีงบ 61 : สาย LAN  ช ารุด, เครื่อง diskless มีปัญหา
ตามเครื่องแม่ข่าย, ฟ้าผ่าสวิทต์เสียหาย 
สาเหตุ : ไม่มีระบบการ  Maintenance ,ไม่มีstockสวิทต ์

แก้ปัญหา  : 
-ปรับระบบการ  Maintenance  
--เปลี่ยนสาย lan เก่า, เพิ่มจุดปล่อยสัญญาณไวไฟ 
-ท าสต็อกสวิทตใ์ห้เพียงพอ ตัวกระจายสัญญาณไวไฟที่เก่า
เปลี่ยน 

0.00 

66.67 
100.00 

83.33 
75.00 50.00 60.00 

0.00 

40.00 71.43 50.00 83.33 
0.00

200.00
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ร้อยละความทันเวลาระบบ  Network  61 

นวก.คอมตรวจสอบ Server แต่ไม่ได้ Start Service 

สาย CAT 
ขัดข้อง 

-ปัญหา 59  : IP Address ชนกัน, สาย LAN  ช ารุด 
-สาเหตุ : ไม่ได้ก าหนด IP Address, ไม่มีรางสาย Lan 
-แก้ปัญหา  :- Fix IP Address,  ท าระบบ Load 
balance, เพิ่ม Speed internet, ท ารางสาย LAN 

ปัญหา 60 :internet มีจุดอัพสัญญาณ 
สาเหตุ : สัญญาณไวไฟไม่ครอบคลุม- ไม่
เพียงพอ  
แก้ปัญหา  :เพิ่มจุดปล่อยสัญญาณไวไฟ 
โซนบ้านพัก, ตึกผลิต, ward, ER  

แผนปี62 : 
-เพิ่มระบบการ  Maintenance , เปลี่ยนสาน lan เก่า 
-จัดหาสวิชและโมดูลส ารองให้พร้อมใช้งาน 

พ.ค. ไม่เกิดอุบัติการณ์ 

เวลาเฉลี่ยรวม :  19.47  นาที 
เวลาน้อยท่ีสุด :   3  นาที 
เวลามากที่สุด :   1.30 ชม. 

สาย Lan ช ารุด, TOT ขัดข้อง 

92.50 
93.28 76.81 

80.35 

ปี59 ปี60 ปี61(พค.) ปี61(ตค.) 

คะแนนความพึงพอใจ Internet  59-61 

TOT ขัดข้อง, ฟ้าผ่าสวิทต์
ช ารุด 

SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx


SLA (Service Level Agreement) 4.ระบบ HOSxP (Software) 

พัฒนา: ปีงบ 61 
- ประสาน BMS เพื่อปรับให้เสถียร 
-แยก server ระบบ LIS , PACS ออกคนละตัวและแยกจาก server 
หลัก, แบ่ง Zone การเชื่อมต่อ, -เพิ่ม Hard desk และServer ใหม่ 
--ปรับเวลาการประมวลผลหลัง 21.00 น. 

67.05 71.70 87.77 

0.00

50.00

100.00

ปีงบ 59 (n=161) ปีงบ60 (n=159) ปีงบ61 (n=278) 

%ทันเวลา  HOSxP (Software)  59-61 

-ปัญหา59  : - Server HOsxP เก่า, HOSxP 
v.4 ไม่เสถียร,  
-สาเหตุ:  Spec  เดิมไม่รองรับ HOSxP v.4  
-แก้ปัญหา  :-  ซื้อ Server เพิ่ม/ ใช้ระบบ 
cluster / ย้าย Thai refer ลงใน server  
-  เปลี่ยนคอมฯ, เพิ่ม RAM   

ปัญหา60  :  HOSxP vr.4 อัพเดตบ่อย, 
สาเหตุ : HOSxP vr.4 ยังไม่เสถียร 
แก้ปัญหา  : สะท้อนปัญหาให้ BMS 
ปรับปรุงและพัฒนา HosXp, เปลี่ยน
ฐานข้อมูล,  
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ร้อยละความทันเวลา ระบบ  HOSxP (Software) ปีงบ 61 

แผนปี62 : 
-ปรับระบบ server ใหม่ จาก Cluster เป็น Replicate 
เพราะปัญหาการบ ารุงรักษายาก,เสียบ่อย, จัดซื้อ server ใหม่
ฝากไว้ที่ สสจ., จัดซื้อ server ฝากไว้ที่ สสจ., 
- ท า OLA กับฝ่ายบริหารในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และ OU 
ระบบ PACs, LIS ซ่อมภายใน 24 ชม. 

ปัญหา : 61 ข้อมูล lab ย้อนหลังไม่ได้, ระบบ PACS , LIS ไม่
เชื่อมต่อกับ HOSxP 
สาเหตุ : มี.ค. Mysql ขัดข้อง, เม.ย. BMS ปรับปรุงระบบคลัง 

inventory, สค. ส่งประมวลผลข้อมูลในเวลา 

ระบบ PACS , LIS ไม่เชื่อมต่อกับ HOSxP 

เวลาเฉลี่ยรวม :  21.46  นาที 
เวลาน้อยท่ีสุด :   2  นาที 
เวลามากที่สุด :   4.58 ชม. 

71.30 94.24 
72.04 

79.25 

ปี59 ปี60 ปี61(พค.) ปี61(ตค.) 

คะแนนความพึงพอใจ Software  59-61 

- มี.ค. Mysql ขัดข้อง 
- เม.ย. BMS ปรับปรุงระบบคลัง inventory 

สค. ส่งประมวลผลข้อมูลใน
เวลา 

SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx
SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx


SLA (Service Level Agreement) 5. การขอ User name /Password 

100.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

100.00 
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% ความทันเวลา User name /Password  61 

27.27 

100.00 

57.89 

ระบบHOSxP(n=11) ระบบ internet /Mac-
address(n=8) 

%ความทันเวลา User 
name /Password  รวม 

%ความทันเวลาขอ Username/password ปีงบ61 (n8) 

ก่อนท า SLA ไม่ได้ผสานลงข้อมูลกับ 
HR ไว้ล่วงหน้า ท าเสร็จ 8.35 น.  

ปัญหา : 61  ได้รับข้อร้องเรียน IM round, รอให้ผอ. เซ็นต์เอกสาร, 
จนท.ต้องแนบเอกสารเยอะ, 
สาเหตุ : ไม่มีการส่งข้อมูลจนท. เข้าใหม่ ระหว่าง HR และศูนย์

คุณภาพ 

พัฒนา: ปีงบ 61 
-เพิ่ม SLA กับ User การขอ User name /Password ก.ค. 61 
- ปรับขั้นตอนการเซ็นต์เอกสาร  
- มีระบบประสานงาน เมื่อมี จนท. เข้าใหม่ 

แผนปี62 : 
- กรอกค าร้องระบบ online ที่สะดวกและปลอดภัย 
- พัฒนาโปรแกรมในการกรอกข้อมูล 

หลังท า SLA เวลา 100% 

เวลาเฉลี่ยรวม :  6.25  นาที 
เวลาน้อยที่สุด :   5  นาท ี
เวลามากที่สุด :   10  นาที 
 (ก่อนท า  SLA 30 วัน) 

83.93 

ปี61(ตค.) 

คะแนนความพึงพอใจ ขอ Username/ 
password 61 

ไม่มีเหตุการณ์ 



 ระบบ Incident Report 
/ Problem Management 



การจัดเก็บ Incident Report 
• ระบบรายงาน Incident 

แหล่งที่มาของ Incident  จ านวน 

ทะเบียนบันทึก Activity 112 ครั้ง  

ใบความเสี่ยง 52 ครั้ง  

ใบส่งซ่อมบ ารุง 30 ครั้ง 

ทะเบียน maintenance 10 ครั้ง  

ทะเบียนตรวจเช็คภายใน 2 ครั้ง 

Service desk 60 ครั้ง(ไม่ได้บันทกึตอ่เนื่อง) 



หน่วยงานและอุบัติการณ์ส าคัญ 

อุบัติการณ์ส าคัญ 2559 2560 2561 

1.คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขัดข้อง/ใช้งานไม่ได้ 50 64 45 

2.โปรแกรม HOSxP ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 158 26 15 

3. ระบบ network  ขัดข้อง ปัจจัยภายใน 12 6 9 

4. ตรวจพบไวรัสในคอมพิวเตอร์ 64 67 5 

5. Server  HOSxP Downtime 3 4 3 
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1. Incident คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขัดข้อง/ใช้งานไม่ได ้

สาเหตุ 
(2558) 

แก้ไข 
(2558) 

สาเหตุ 
(2559) 

แก้ไข 
(2559) 

สาเหตุ 
2560 

แก้ไขปี  
2560 

สาเหตุ 
2561 

แก้ไขปี  
2561 

- เครื่อง Spec 
ต่่า 
   - RAM น้อย  

-เพิ่ม RAM 
-ใช้ diskless 
(ผู้ป่วยนอก) 

- เครื่อง Spec 
ต่่า 
 - RAM น้อย ไม่
รองรับ 

-เพิ่ม stock 
อุปกรณ์ com 
- ใช้เครื่อง 
diskless (ขยาย
ไป ER/Ward) 

-อุปกรณ์ช่ารุด
จากการใช้งาน 
ไม่ดึงกระดาษ 

-อบรม IT Man 
แก้ไขปัญหา
เบื้องต้น 

-ปร้ินเตอร์
เลเซอร์ขัดข้อง 
จากอุปกรณ์
ช่ารุดไม่ดึง
กระดาษ 

-เพิ่มทักษะ IT 
man 

- ระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง 
 

-จัดหา UPS ท่ี
สามารถส่ารอง 
   ไฟได้นาน 30-
45 นาที 
 

- เครื่องปร้ิน
สติกเกอรข์ัดข้อง 

- ท่าระบบ
ส่ารอง
คอมพิวเตอร์ 
 และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงเพิ่ม 

-หัวหมึกตัน 
หัวพิมพ์เสื่อมใน
เครื่องปร้ินสี 

-ปรับเปล่ียน
เครื่องปร้ินเป็น
เลเซอร์ 

-ปร้ินเตอรส์ีหัว
หมึกตันปริ้นไม่
ออก 

-เอาเครื่อง
ส่ารองไปให ้

-ตลับหมึกไม่ได้
คุณภาพ 

-การตรวจสอบ
ตลับหมึกก่อน
การใช้งานและ
การประกัน
สินค้าเพื่อขอ
เปลี่ยนใหม ่

-อุปกรณ์ เมาส์ 
แป้นพิมพ์ ช่ารุด 

-อุปกรณ์ เมาส์ 
แป้นพิมพ์ ท่ีได้
มาตรฐาน 



การจัดการ Problem Management 

ปัญหา สาเหตุ 

  

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2558 

แนวทางการป้องกัน  

ปี 2559 

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2560 

แนวทางการป้องกัน 

ปี 2561 

คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง

ไม่พร้อมใช้งาน 

1.เครื่องคอมสเปคต่่า 

 

 

2.ไม่มีเครื่องคอมส่ารอง

ทดแทนระหว่างซ่อม 

 

 

3.เครื่องคอมไม่มี UPS 

1.เพ่ิม RAM คอมพิวเตอร์ 

จาก 2 GB เป็น4 GB/CPU 

 

2. จัดหาเครื่องส่ารองไฟฟ้า

ฉุกเฉินให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

ในหน่วยงานจ่านวน 12 เครื่อง 

 

3.มีกิจกรรม นวก.คอมพิวเตอร์ 

ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน

เครื่องคอมพิวเตอร์(ช่วงเช้า) 

1.จัดหาเครื่องปริ้นเตอร์(ส่ารอง

เพ่ิม 2 --> 3 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์2 -->5 ) 

2.น่าDiskless มาใช้เพิ่มเติมใน

งานเภสัช งานผู้ป่วยใน งานเวช

ฯ งานผลิตยาสมุนไพร 

3.จัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทนที่อายุ

เกิน 5 ปี 

 4. จัดหา UPS เพ่ิม,  หาแบท

มาเปลี่ยน 

  

1.จัดซื้อเครื่องทดแทน

ธุรการ พัสดุ กายภาพ 

แผนไทยOPD พัสดุ 

การเงิน) 

2. ส่ารวจเครื่องที่ติดตั้ง

โปรแกรมไม่เหมาะสม ลบ

โปรแกรมไม่จ่าเป็นออก 

 

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ตาม

รอบการใช้งานทุก 2 ป ี

1. การจัดซื้อทดแทน 
โดยการวิเคราะห์อายุ
การใช้งาน 
 
 
4. การท่างานเชิงรุก 
โดยการ Round ตาม
หน่วยงาน 
5. การจัดตั้ง IT Man 
ประจ่าหน่วยงาน 

141 
80 64 

45 

58 59 60 61 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ขัดข้อง/ใช้
งานไม่ได้  



2. Incident โปรแกรม HOSxP ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 

สาเหตุ 
(2558) 

แก้ไข 
(2558) 

สาเหตุ 
(2559) 

แก้ไข 
(2559) 

สาเหตุ 
2560 

แก้ไขปี  
2560 

สาเหตุ 
2561 

แก้ไขปี  
2561 

- IP address 
ชนกัน 

-. ตั้ง IP 
address ใหม่
ไม่ให้ ชนกัน 
(แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า) 

เปลี่ยนเป็น 
HOSxP v.4 ท่ี
ยังไม่เสถียร 

ประสานงาน
ร่วมกับ BMS 
    เพื่อปรับปรุง
โปรแกรม 

-เกิดจากการ
update 
version  
 

-.แจ้งปัญหาให้

บริษัทHOSxP 

แก้ไข 

-Update 
version  
-ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลระบบ
คลัง 
-Update tool 
ในการ Monitor 
ระบบ HOSxP 

-ประสานงาน 
HOSxP เพื่อ
พัฒนาระบบ 

- Switchอาคาร
ผู้ป่วนอกค้าง 

-. เปล่ียน SW .
ใหม่ท้ังหมด 

- เครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้ในรพ.ไม่
รองรับ HOSxP 
v.4  

- เพิ่ม RAM 
เครื่องคอม 

-การปรังปรุง
การเชื่อมต่อ
ข้อมูลPACS + 
LIS +HOSxP 

- แจ้งปัญหาการ
ใช้งานHOSxP 
PACS LIS เพื่อ
พัฒนาระบบ 

-Module ท่ี
เชื่อมต่อ
ระหว่างสวิชกับ
สาย ไฟเบอร์
ช่ารุด 

-ท่า stock 
อุปกรณ์ส่ารอง
SW/Model ให้
พร้อมใช้งาน 

-อัพเดตข้อมูลใน
เวลา 

-แจ้งปัญหาการ
ใช้งานHOSxP 
ให้แก้ไข 



การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข การจัดการ Problem Management 

ปัญหา สาเหตุ 

  

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2558 

แนวทางการป้องกัน  

ปี 2559 

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2560 

แนวทางการป้องกัน 

ปี 2561 

Server 

HOSxP 

Downtime 

1.จากการส่ารอง

ข้อมูลแบบ 

Replication 
 

 

2. คิวรี HOSxPสูงกว่า

ปกติ 

3.เมนบอร์ด Server 

หลักช่ารุด 

4.ติดตั้งโปรแกรม 

thai  Refer ใน 

Server HOSxP 

5.ปิด Server เพื่อ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

หรือปรับปรุงห้อง 

Datacenter 

1.จัดหาเครื่อง Server 

HOSxPใหม่เพิ่ม 1 เครื่อง 

Cluster MySQL 5.5 

2.ให ้Query ข้อมูลใน

ระบบ HOSxPผ่าน Server 

ส่ารองแทน 

เพิ่ม RAM Server หลัก

จาก 32 GB เป็น 64 GB 

เพิ่ม RAM Server ส่ารอง

อีก 2 เครื่องจาก 32 GB 

เป็น 48 GB 

1.จัดหาเครื่อง Server 

HOSxPใหม่เพิ่ม 1เครื่อง 
 

2.เปลี่ยนระบบส่ารอง

ข้อมูลเคร่ือง Server 

เป็น Cluster MySQL 

5.6.13 HOSxP V4 

 

3.จัดซื้อเครื่องส่ารองไฟ

ใหม่ทดแทนเคร่ืองเดิม 

1 เครื่องห้อง

Datacenter อาคาร 

PCU 

1.เพิ่ม HDD SAS Server 

Cluster3 1.2 TB เป็น 

2.4  

 

2.เปลี่ยน MySQL 

Server จาก 5.6.13 เป็น

MySQL  

Percona5.7 
 

3.จัดซื้อเครื่องส่ารองไฟ

ใหม่ทดแทนเครื่องเดิม 

1 เครื่องห้องDatacenter 

อาคาร OPD 

1.เปลี่ยน IP การเชื่อมต่อ
ข้อมูลระบบ PACs และ LIS
แยกจาก Server HOSxP 
หลัก 
2.แบ่ง Zone การเชื่อมต่อ 
Server แต่ละตัวเพื่อลด 
Workload ของ Server 
3.ประสานงานร่วมกับ BMS 
เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
HOSxP v.4 ให้มี
ประสิทธิภาพ 
4.มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
Round หน่วยงานทุกเช้า
(8.00-9.00)ในเวลาราชการ 
นอกเวลาราชการมีเวรOn 
call เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้
งานตลอด 24 ชั่วโมง 
 

71 
158 

26 
15 

58 59 60 61 

โปรแกรม HOSxP ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 



3. Incident ระบบ network ขัดข้อง ปัจจัยภายใน 

สาเหตุ 
(2558) 

แก้ไข 
(2558) 

สาเหตุ 
(2559) 

แก้ไข 
(2559) 

สาเหตุ 
2560 

แก้ไขปี  
2560 

สาเหตุ 
2561 

แก้ไขปี  
2561 

- IP address 
ชนกัน 

ก่าหนด IP 
address ใหม่
ไม่ให้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ี
น่ามาเชื่อมต่อ
กับระบบ 

สาย LAN ขาด
ช่ารุด 

ท่ารางสาย LAN 
เพื่อ
ป้องกัน 

การช่ารุด 

-สวิทช่ารุด -เปลี่ยนสวิท 
-มีอุปกรณ ์
ส่ารอง  
สายสัญญาณ  
เครื่องส่ารอง  
Sw 
-ก่าหนด IP  
Address+  
Mac  เครื่อง 
(Ldap) 

-สาย Lan 
ช่ารุด 

 

-เดินสาย lan 
ใหม ่

- Switchอาคาร
ผู้ป่วนอกค้าง 

-. เปลี่ยน SW .
ใหม่ท้ังหมด 

เลข IP Address 
ท่ีก่าหนดให้ซ้่า
กัน 

- fix IP และ 
MAC 
address 

(เริ่มท่าเดือน
ตุลาคม 
2558) 

-ฟ้าผ่าสวิทต์
เสียหาย 

 

-มีอุปกรณ ์
ส่ารอง  
สายสัญญาณ  
เครื่องส่ารอง  
Sw 

-Module ท่ี
เชื่อมต่อ
ระหว่างสวิชกับ
สาย ไฟเบอร์
ช่ารุด 

-ท่า stock 
อุปกรณ์ส่ารอง
SW/Model ให้
พร้อมใช้งาน 

-มีจุดอัพ
สัญญาณไวไฟ 

-เพิ่มจุดปล่อย
สัญญาณไวไฟ 
โซนบ้านพัก, ตึก
ผลิต, ward, ER  
 



การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข 
ปัญหา สาเหตุ 

  

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2558 

แนวทางการป้องกัน  

ปี 2559 

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2560 

แนวทางการป้องกัน 

ปี 2561 

ระบบ Internet 

ภายในขัดข้องไม่

พร้อมใช้งาน 

1.IP Address เครื่อง

คอมพิวเตอร์ชนกัน 

2.อาคารภายใน

โรงพยาบาลบางจุดไม่มี

อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ 

Wi-Fi 

3.Speed Internet 

ความเร็วต่่า 

4.สายสัญญาณ LAN ใน

หน่วยงานช่ารุด 

5.สายสัญญาณ Fiber 

ขาด 

  

  

1.ก่าหนด IP Address 

เครื่องคอมพิวเตอร์ใน

หน่วยงาน 

2.ลงทะเบียนเคร่ือง

คอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค

เจ้าหน้าท่ีท่ีจะน่ามา

เชื่อมต่อกับระบบ

เครือข่ายโรงพยาบาล 

3.จัดท่ารางเก็บ

สายสัญญาณในหน่วยงาน 

4.จัดท่าตารางตรวจสอบ

สัญญาณระบบ Internet 

5.จัดท่ากรงเหล็กและติด

สัญญาณกันขโมยเสา P2P 

1.เพิ่มความเร็ว

SpeedInternet CAT 

2.เพิ่มบริการเครือข่าย 

Internet 3BB 

3.เปล่ียนสายสัญญาณ 

LAN จาก CAT 5เป็น 

CAT 6 อาคารแผนไทย 

อาคาร ER อาคารผู้ป่วย

ใน 

4.ติดตั้งอุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ Wi-Fi ภายใน

อาคารผู้ป่วยใน ER,PCU 

แฟลตที่พักเจ้าหน้าท่ี 

1.เปล่ียนอุปกรณ์รับ

สัญญาณ Wi-Fi ในห้อง

ประชุมให้สามารถ

รองรับ Speed ให้เร็ว

ขึ้น 

2.เพิ่ม Speed 

Internet 

TOT 

3.ติดตั้งอุปกรณ์

กระจายสัญญาณ Wi-

Fi ภายในบ้านพัก

โรงพยาบาล 

อาคารผลิตอาคาร 

Supply อาคาร 

แผนไทย 

 

1.เพิ่มระบบ
การ  Mainten
ance  

2.เปลี่ยนสาน lan 
เก่า 

3. จัดหาสวิชและ
โมดูลส่ารองให้พร้อม
ใช้งาน 

การจัดการ Problem Management 

32 

12 6 
9 

58 59 60 61 

 Internet ขัดข้อง ปัจจัยภายใน  



4. Incident ตรวจพบไวรัสในคอมพิวเตอร์ 

สาเหตุ 
(2558) 

แก้ไข 
(2558) 

สาเหตุ 
(2559) 

แก้ไข 
(2559) 

สาเหตุ 
2560 

แก้ไขปี  
2560 

สาเหตุ 
2561 

แก้ไขปี  
2561 

มีการน่า
คอมพิวเตอร์
หริออุปกรณ์
ส่วนตัวเชื่อมต่อ
เครือข่ายเพิ่มขึ้น 

ติดตั้ง 
   Anti-virus 

ก่อน
เชื่อมต่
อกับ
เครือข่
าย 

มีการน่า
คอมพิวเตอรห์ริอ
อุปกรณ์ส่วนตัว
เชื่อมต่อ
เครือข่ายเพิ่มขึ้น 

คอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องต้อง
ติดตั้ง 

   Anti-virus ก่อน
เชื่อมต่อกับ
เครือข่าย 

Flash Drive 
มาเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์โดย
ไม่ได้ท่าการ
scanก่อน 

-ติดตั้งโปรแกรม
สแกน
ไวรัส 
ประจ่า
ปี 

-จนท. ใหม่
ไม่ได้แสกนไวรัส 

-ให้ IT man 
scan 
virus ท่ี 
com 
หน่วยง
านทุก
วัน 

-IT man สอน
จนท.
ใหม่ ใน
เรื่อง                                                                                                                              
การ
สแกน
ไวรัส 

. จากการLoad 
file จาก 
Internet 
-. จากการ 
สแกนไฟล์ ใน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

ให้ความรู้จนท. 
ในเรื่อง                                                                                                                              
การ
สแกน
ไวรัส 

คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวไม่ได้
ติดตั้ง 
Antivirus/
โปรแกรมไม่
Update 

ก่าหนดสิทธิ
คอมพิวเตอร์
ในระบบ
เครือข่าย 
รพ. 



การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข 
ปัญหา สาเหตุ 

  

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2558 

แนวทางการป้องกัน  

ปี 2559 

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2560 

แนวทางการป้องกัน 

ปี 2561 

4. ตรวจพบไวรัสใน
คอมพิวเตอร์ 

1. มีการน่าคอมพิวเตอร์
หริออุปกรณ์ส่วนตัว
เชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
2. คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ไม่ได้ติดตั้ง Antivirus/
โปรแกรมไมU่pdate 

1. คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้อง
ติดต้ังAnti-virus ก่อน
เชื่อมต่อกับเครือข่าย 
2.ก่าหนดสิทธิคอมพิวเตอร์ 
ในระบบเครือข่าย รพ. 
3.จัดซื้อโปรแกรม  
Antivirus ประจ่าปี 

1. Notebook ส่วนตัวก่อน
เชื่อมต่อต้องได้รับการติดตั้ง
Anti-virus ทุกเครื่อง
ลงทะเบียนเชื่อมต่อกับ
เครื่องข่ายของรพ. 

2. Scan flash drive  

ทุกครั้งเมื่อน่ามาเชื่อมต่อ 

1.ให้เจ้าหน้าที่น่า 
Notebook มาลงทะเบียน
ขอเชื่อมต่อกับเครื่องข่าย
ของรพ.และติดตั้ง
โปรแกรม Antivirusก่อน
ทุกเครื่อง 
2. Scan flash drive ทุก
ครั้งก่อนใช้งาน 
3.ติดตั้งโปรแกรม 
Antivirus รายปีให้กับ
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ที่มาเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย รพ. 

1. ติดตั้งโปรแกรม 
Antivirus รายปี 

2. ให้เจ้าหน้าที่น่า 
Notebook มา
ลงทะเบียนขอ
เชื่อมต่อกับเครื่อง
ข่ายของรพ.และ
ติดตั้งโปรแกรม 
Antivirusก่อนทุก
เครื่อง 

3. ต่ออายุ 
Anytivirus แท้ 

การจัดการ Problem Management 
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  ตรวจพบไวรัสในคอมพิวเตอร์  



4. Incident ระบบ Server  HOSxP Downtime 

สาเหตุ 
(2558) 

แก้ไข 
(2558) 

สาเหตุ 
(2559) 

แก้ไข 
(2559) 

สาเหตุ 
2560 

แก้ไขปี  
2560 

สาเหตุ 
2561 

แก้ไขปี  
2561 

. ส่ารองข้อมูล
เครื่อง 
   Server 
หลักไปยัง  
   Server 
ส่ารอง 

จัดหาเครื่อง 
Server ส่ารอง 
   เพิ่มอีก 1 
เครื่อง 

ติดตั้งระบบ 
Thai refer ลง 
    Server 
HOSxP โดยตรง 

ย้าย Thai refer ลง
ใน server  
   ตัวอื่นแทน 

จากการใช้งาน
โปรแกรม 
(iDATA)เชื่อมต่อ 
HOSxP  

-แจ้งปัญหาให้ 
BMS ปรับปรุง 
- เปลี่ยน
ฐานข้อมูล,  

-ปรับปรุง
ฐานข้อมูลระบบ
คลัง 

ประสาน BMS 
เพื่อปรับให้
เสถียร 

มีการ Query 
ข้อมูลผ่าน 
  ระบบ 
HOSxP สูง
กว่าปกติ 

ให ้Query ข้อมูล
ผ่าน Server 
  ส่ารองแทน 

ระบบไฟฟ้า
ไม่ได้ต่อเข้า 
   ระบบไฟ
ส่ารอง 

- ด่าเนินการต่อ
สายไฟเข้า 
   ระบบไฟส่ารอง 
- ท่าระบบส่ารอง
ข้อมูลที่เป็น  
   Real-Time โดย
ใช้ระบบ   

-.ปิดระบบเพื่อ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าท้ัง รพ. 

-. ใช้ Server 
ส่ารองแทน 

-ปรับปรุง Tool 
การ Monitor 
ระบบ HOSxP 
 

แยก server 
ระบบ LIS , 
PACS ออกคน
ละตัวและแยก
จาก server 
หลัก,  เมนบอร์ด 

Server  หลัก 
   ช่ารุด 

-เปล่ียนไปใช้ 
Server ส่ารอง
แทน 
-. น่าระบบ RAID 
5 เข้ามาใช้ เพื่อ
ป้องกันปัญหา
หาก  Hard disk 
ของ Server เสีย 

อัตเดตข้อมูลใน
เวลา 

-ใช้ระบบส่ารอง
ข้อมูลแบบแมน
นอล 



การวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข 
ปัญหา สาเหตุ 

  

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2558 

แนวทางการป้องกัน  

ปี 2559 

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2560 

แนวทางการป้องกัน 

 ปี 2561 

Server HOSxP 

Downtime 

1.จากการส่ารองข้อมูล

แบบ Replication (5 

ครั้ง) 
 

 

2. คิวรี HOSxPสูงกว่า

ปกติ 

(1 ครั้ง) 

3.เมนบอร์ด Server 

หลักช่ารุด (1ครั้ง) 

4.ติดตั้งโปรแกรม thai  

Refer ใน Server 

HOSxP 

5.ปิด Server เพื่อ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

หรือปรับปรุงห้อง 

Datacenter 

1.จัดหาเครื่อง Server 

HOSxPใหม่เพิ่ม 1 เครื่อง 

Cluster MySQL 5.5 

2.ให้ Query ข้อมูลใน

ระบบ HOSxPผ่าน 

Server ส่ารองแทน 

เพิ่ม RAM Server หลัก

จาก 32 GB เป็น 64 GB 

เพิ่ม RAM Server ส่ารอง

อีก 2 เครื่องจาก 32 GB 

เป็น 48 GB 

1.จัดหาเครื่อง Server 

HOSxPใหม่เพิ่ม 1เครื่อง 
 

2.เปลี่ยนระบบส่ารอง

ข้อมูลเคร่ือง Server เป็น 

Cluster MySQL 5.6.13 

HOSxP V4 

 

3.จัดซื้อเครื่องส่ารองไฟ

ใหม่ทดแทนเคร่ืองเดิม 

1 เครื่องห้องDatacenter 

อาคาร PCU 

1.เพิ่ม HDD SAS 

Server Cluster3 

1.2 TB เป็น 2.4  

 

2.เปลี่ยน MySQL 

Server จาก 5.6.13 

เป็นMySQL  

Percona5.7 

 

 

 

3.จัดซื้อเครื่องส่ารอง

ไฟใหม่ทดแทนเคร่ือง

เดิม 

1 เครื่องห้อง

Datacenter อาคาร 

OPD 

-ปรับระบบ server 

ใหม่ จาก Cluster 

เป็น Replicate 

เพราะปัญหาการ

บ่ารุงรักษายาก,เสีย

บ่อย, 

- จัดซื้อ server ใหม่

ฝากไว้ท่ี สสจ., 

จัดซื้อ server ฝาก

ไว้ที่ สสจ. 
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• https://goo.gl/PHRT2p  
• QR code บันทึกภาระงาน IT 

ระบบการบันทึกข้อมูล Activity Report ของงาน IT 

https://goo.gl/PHRT2p
https://goo.gl/PHRT2p
https://goo.gl/PHRT2p


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

60 (10,803 คร้ัง) 

61(7,575 คร้ัง) 
ปัญหาปีงบ 61 ลดลงจากปีงบ 60  
สาเหตุ 
1. จ านวน IT ลดลง 
2. IT ไม่ได้บันทึกภาระงาน เพราะขาดการก ากับติดตาม  IT 
พัฒนา 
1. รับ IT เพิ่ม 
2. ก ากับและประเมิน IT ในการบันทึกภาระงาน 

พัฒนา: ปีงบ 62 
1.แยกเครื่องปริ้นทแ์ละเครื่องแสกน-ถ่ายเอกสาร 
2. เทรน IT man ประจ าหน่วยงาน,  
3. สะท้อนปัญหาให ้HOSxP ปรับปรุง 

0

500

1000

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

ภาระงานปีงบ 61 IT (ครั้ง) 
k.สุจิตรา 

k.อินทิรา 

 7,575  

 4,046  

 781   518   518  

Report(7575) อื่นๆ(4046) Hardware(781) Software(518) Network(518)

จ านวนคร้ัง activity รายด้าน 

34% 

31% 

24% 

9% 

2% %เวลาภาระงานรายด้าน(นาท)ี 

อื่นๆ(1,726:42) 

Report(1,580:30)

Hardware(1230:44)

Software(454:25)

Network(122:40)



66% 

24% 

7% 

2% 
1% 

%เวลา Activity รายด้าน K.สุจิตรา 

Report

อ่ืนๆ 

Software

Network

Hardware



46% 

30% 

21% 

2% 1% 

%เวลา Activity รายด้าน K.อินทริา 

Hardware

Report

อ่ืนๆ 

Software

Network



Activity ภาพรวมทั้งหมดของ IT  

Activity IT 61 
จัดเป็นงานไม่ด่วน แต่พัฒนา 91.26% 
เช่น การส่งออกข้อมูล, การประชุม, 
อบรมเพิ่ม competency,  การติดตั้ง
โปรแกรมต่างๆ, การ round หน่วยงาน 

Activity IT 61 
ปัญหา งานด่วน แต่ไม่พัฒนา 78.17% เช่น 
HOSxP, printer ขัดข้อง, Com.และอุกรณ์ต่อพ่วง, 
Lan ขัดข้อง, 

สาเหตุ : HOSxP ไม่เสถียร , printer แบบเติม
หมึก-สี ช ารุดบ่อย, Com เก่า, สาย LAN เก่า 
แก้ไข : อบรม IT Man ไขปัญหาเบื้องต้น, 
ระบบ Maintenance, แผนเปลี่ยน Com    

พัฒนา62 : ส ารวจ Hardware ที่เก่าและ
จัดล าดับหน่วยงานที่ส าคัญในการเปลี่ยน 
-เพิ่มระบบ stock อุปกรณ์  
-เพิ่ม IT Man 2 คน/แผนก 
-รับ IT ที่สามารถเขียน report /โปรแกรมได้ 



วิเคราะห์ปัญหา งานด่วน แต่ไม่พัฒนา 78.17%  

32 
26 

15 
10 

32 

30 
11 

2 
12 

3 

0-2 Y

3-4 Y

5-6 Y

7-8 Y

9-10 Y

จ านวน computer และ printer ตามอายุงาน 

printer(n=58) computer(n=115)
26.95% 

73.04% 

% computerที่ส่งซ่อมกับแก้ไขได้เอง 

ส่งซ่อม(n=31) 

แก้ไขได้เอง(n=84) 

74.13% 

28.86% 

% printer ที่ซ่อมกับแก้ไขได้เอง 

ส่งซ่อม(n=43) 

แก้ไขได้เอง(n=15) 
ปัญหา งานด่วน แต่ไม่พัฒนา ที่เกิดขึ้นบ่อย 
1. คอมและปรินท์เตอร์เก่าเยอะ เสียบ่อย-คอมที่อายุ > 5 ปี (57 เครื่อง- 

49.56% ) และปรินท์เตอร์ > 3 ปี (17 เครื่อง -29.31% )บ่อย 
2. เครื่องปริ้นท์ใช้งานมาก ซ่อมบ่อย ได้แก่ ห้องบัตร,  ward, บริหาร, ER , 

OPD , เภสัชฯ  

สาเหตุ 
1. ไม่ได้จัดล าดับความส าคัญหน่วยงาน/การใช้งาน 
2. ปริ้นท์เตอร์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน- แบบเติมหมึก, หมึกเทียบท าให้ตัน

บ่อย,  ซ่อมบ่อยในบางย่ีห้อ 
3. ไม่ได้ทบทวนทักษะ IT Man, IT Man น้อย(ในหน่วยงานใหญ่ OPD, 

WARD, ER, LR,ห้องยา ) 

แก้ไข/ป้องกัน 
1. ท าแผนเปลี่ยน com/ printer ที่เก่า ตามล าดับ

ความส าคัญหน่วยงานที่ต้องได้คอมใหม่/ specสูง ได้แก่ 
OPD, ER, ห้องยา, ห้องบัตร, ward 

2. จัดหาเครื่องปริ้นทเ์ลเซอร์ HP (ไม่ค่อยเกิดปัญหาและ
มูลค่าการซ่อมน้อย), ลด multifunction  

3. เพิ่มทักษะ IT Man  และเพิ่ม IT man ในหน่วยงาน 
4. ท า  OLA ในการประกันเวลาส่งซ่อมข้างนอก 

26,025 
19,752 

printer computer

มูลค่าการซ่อม 




