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การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามกรอบพฒันาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HITQIF)  

โดย นายแพทยชุษณะ มะกรสาร 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศยอมมีจุดมุงหมายเพื่อใหองคการ (โรงพยาบาล) สามารถบรรลุจุดมุงหมาย 

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคที่สําคัญ การที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะตอบสนองตอจุดมุงหมายดังกลาว 

ยอมตองการแผนการที่ชัดเจน เปรียบเหมือนการสรางบาน ยอมตองเริ่มจากการกําหนดความตองการของบาน 

นํามาเขียนเปนแบบพิมพเขียวในการสรางบาน จึงจะสามารถดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

แผนยุทธศาสตรหรือแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมใชเพื่อเปนแนวทางใหการนํา IT ไปใชเพ่ือเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูปวย (และ stakeholder อ่ืนๆ) อยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเปนไปได ความคุมคา 

และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (ความเสี่ยง) โดยรวมคอืการทําใหเกิด IT Governance ขึน้ในองคการนั่นเอง 

IT Governance 

 

 

 

 

ตามคําจํากัดความขางตน IT governance ก็คือรากฐานของการใช IT ใหเกิดประโยชนอยางคุมคา 

เหมาะสมในองคการ โดยมีหลักการที่สําคญั 3 อยางประกอบกันคือ 

1. Benefit Realization - Stakeholder ไดรับประโยชนท่ีตองการ 

2. Optimized Risks - ภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม 

3. Optimized Resource - ภายใตทรัพยากรที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

[Governance is] the set of organizational regulations and 

standards exercised by management to provide strategic 

direction and ensure that objectives are achieved, risks are 

managed appropriately, and resources are used responsibly 
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โดยมี concept ของการเชื่อมโยงดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ (the Ability of IT to Produce Business Value) 

ในการจัดทําแผนแมบท IT มักพบเสมอๆ วาผูเก่ียวของโดยเฉพาะผูบริหารมักนึกถึงคุณคาของ IT มุงเนน

เพียงเรื่องการนําขอมูลมาใชประโยชนในการบริหารจัดการ ซึ่งก็เปนจริงตามนั้น แตเมื่อคํานึงถึงการใช IT ใหเกิด

ประโยชน คุมคา พาองคการไปสูเปาหมายแลว IT สามารถสรางประโยชนไดในหลายรูปแบบ ซึ่งการจัดทําแผน

ควรคํานึงถึงประเด็นนี้ใหชัดเจน 

 

 

• การสรางคุณคาใหองคการ (Value creation) 

o ใช IT เปนเครื่องมือสรางคุณคา (enabler)  

o ใช IT เปนเครื่องมือปรับกระบวนการทํางาน (process optimization) 

o ใช IT เปนเครื่องปรับองคกร (enterprise transformation) 

• ลดคาใชจาย เพ่ิมประสทิธิภาพขององคการ 

• การใชขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

Benefit Realization  

Optimized Risk   

Optimized Resource 

Enterprise Goals 

IT Related Goals 

Enablers Goals 

Hosp. Strategy 

IT Strategy 

Enablers 

 Policy Principle and 
framework 

 Processes 
 Structure 

 Skills 

 Infrastructure 
 Culture 

 Information 

1. Enterprise Goal เปาหมาย และยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาลถูกกําหนดจากการทําแผนยุทธศาสตรที่

ชัดเจน โดยคํานึงถึงหลักการที่สําคัญทั้ง 3 อยางขางตน 

(หากเปาหมายและแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลมี

ความคลุมเครือ ยอมสงผลใหแผนแมบท IT ไมมีความ

ชัดเจนดวย) 

2. ถายทอด (cascade) Enterprise Goal และ Strategy 

มาเปน IT Related Goal หรือเปาหมายของ IT 

3. กําหนด IT Strategy ยุทธศาสตรดาน IT จาก

เปาหมายดังกลาว 

4. จาก IT Related Goal และ Strategy กําหนดเปน 

Enablers Goals 

คุณคาของ IT 



3 

 

จากคุณสมบัติของ IT ที่จัดการกับขอมูลจํานวนมาก จัดเก็บ คนหา แลกเปลี่ยน ประมวลผลขอมูลได

อยางรวดเร็ว กวางขวาง ทําใหสามารถใชสรางคณุคาใหกับองคการไดหลากหลาย  

IT as Service Enabler กระบวนการทาง IT สรางใหเกิดบริการ (service) ใหมๆ ไดหลากหลาย ซึ่งหากไมมี 

IT จะไมสามารถสรางกระบวนการเหลานั้นข้ึนได ตัวอยางเชน 

• การเปดบริการ satellite clinic โดยเชื่อมโยงกับขอมูลหลักของโรงพยาบาลทําใหผูปวยมีขอมูลเพียง

ชุดเดียว ทําใหผูปวยไมตองมาแออัดที่โรงพยาบาล และสามารถ monitor ผลการตรวจของผูปวยที่มี

ภาวะผิดปรกติไดอยางรวดเร็ว เปนตน 

• การใช mobile และ telemedicine 

• การสรางระบบ Clinical Decision Support ชวยการตัดสินใจของแพทย เปนตน 

Process Optimization เราสามารถใช IT ปรับกระบวนการทํางานเพื่อลดขั้นตอน เพ่ิมคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพได เชน การใช CPOE (Computerized Provider Order Entry) หมายถึงระบบสั่งการ

รักษา (รวมทั้งสั่งยา) ผานคอมพิวเตอร จากการศึกษาพบวา การสังการรักษาผานคอมพิวเตอรจะชวยลด

ความผิดพลาดลงไดถึง 60% เชนการสั่งยาที่ผูปวยแพ การสั่งยาหรือการรักษาซ้ําซอน การใหยา 2 ตัวที่ไม

เขากัน เปนตน และหากใชรวมกับ CDSS จะลดความผิดพลาดไดถึง 75% 

Enterprise Transformation IT สามารถชวยปรับรื้อระบบการทํางานใหม (System Re-engineering) ได 

หากใชโดยถูกตองจะเปนการสรางคุณคาอยางเดนชัด 

จะเห็นไดวา หากจะใชคุณคาของ IT โดยเต็มประสิทธิภาพแลว จะตองมีการปรับระบบงานรวมดวยเสมอ 

ดังนั้นจึงเปนการยาก ตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนในองคการ leadership และ change 

management และวัฒนธรรมองคการท่ีเหมาะสมรวมดวย 

ลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพองคการ จากคุณสมบัติดังกลาว IT สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพและลด

คาใชจายขององคการไดเปนอยางด ี

การใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ สวนนี้เปนสวนท่ีเราคุนเคยกันดี แตโดยทั่วไปเรายังใชขอมูลไดไมเต็มที่ 

เนื่องจากขาดการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความตองการของขอมูล และคุณภาพขอมูล ดังจะกลาวตอไป 

จากคุณคาของ IT ในทางการแพทยและสาธารณสุข เราสามารถนํามาใชประโยชน ดังสรุปประเด็นท่ี

สําคัญ ไวในตารางตอไปนี้ 
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เราแบงการนํา IT มาใชใหเกิดประโยชนเปนการใช IT เชิงรับ และ เชิงรุก เปนการแบงอยางไมเปนทางการ

เพ่ือใหเกิดความเขาใจงายๆ เชิงรับหมายถึงนํา IT มาใชทํางานเดิมๆ ที่ทําอยูประจําวัน สวนเชิงรุกหมายถึง การนํา 

IT มาใชปรับปรุงหรือสรางงาน สรางคุณคาและแนวทางใหมๆ เพ่ือใหโรงพยาบาลบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนแมบท IT ควรคํานึงถึงทั้งเชิงรับและเชิงรุกดวย 

คุณภาพ 3 ดาน  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้น อาจแบงไดเปน 3 ดานคือ 

คุณภาพดานคลินิก มุงที่ผลการรักษาผูปวย (clinical outcome) โดย

สวนใหญจะมุงเนนที่ความปลอดภัยของผูปวย เชน ลดการแพยา การสั่ง

รักษาซ้ําซอน ลดการติดเชื้อ เพ่ิมประสิทธผิลการรักษา 

คุณภาพดานบริการ ทําใหผูปวยไดรับบริการท่ีดีขึ้น (แตอาจไมเก่ียวกับ

ผลการรรักษา) เชน ลดเวลารอคอย ลดการมาโรงพยาบาล ลดการแออัด 

คุณภาพดานบริหารจัดการ เชน ลดการรั่วไหล ลดขั้นตอนการทํางาน 

เพ่ิมรายรับ ลดคาใชจาย เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดทําแผน IT ควรมุงเนนที่คุณภาพดานคลินิกเปนอันดับแรก เนื่องจากเปนจุดประสงคหลักของ

โรงพยาบาล แตอยางไรก็ดีตองคํานึงถึงคุณภาพในทั้ง 3 ดานอยางเหมาะสม กิจกรรมบางอยางอาจทําใหเกิด

คุณภาพ 2 หรือ 3 ดานรวมกัน แตกิจกรรมบางอยางอาจเกิดคุณภาพดานหนึ่งและลดคุณภาพอีกดานหนึ่งก็ได 

จึงตองวิเคราะห จัดทําแผนอยางเหมาะสม  

ในโรงพยาบาลที่มีการเรียน การสอน อาจมีคุณภาพดานวิชาการเพ่ิมขึ้นดวย เชน ระบบขอมูลเพ่ือการ

วิจัย การจัดการหลักสูตร e-learning e-journal e-textbook โปรแกรมชวยการวิจัยและสถิติตางๆ เปนตน 

ดังนั้นในการวางแผนแมบท IT จะตองคํานึงถึงการใช IT อยางสมดุลยเพ่ือคุณภาพในดานตางๆ ดวย 

• Alert, Reminder 
• Avoid duplicate and unnecessary tests 
• Support Dx, Rx plan 

•  Use of Best Practices 

•  ADR + drug interaction 
• Better Care Co-ordination 

•  Compliance 

•  Patient Safety 
• Effective Rx 
• Cost-Effective Rx 

ประโยชนของ Health IT 

•  Pt. time + travel 
• Monitor Pt. conditions 

•  Patient Engagement 

•  Pt. responsibility 

•  Cost + Workload 

•  Accessibility 

•  Coverage 

•  Equity 

 

คุณภาพ 3 ดาน 

 คุณภาพดานคลินิก 

 คุณภาพดานการบริการ 

 คุณภาพดานบริหารจัดการ 
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แผน IT ที่พึงประสงค (ตามกรอบ HITQIF ของ TMI) 

ตามกรอบพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HITQIF) ของ TMI ไดกําหนดการจัดทําแผนแมบท IT ของ

โรงพยาบาลไว ในขอ 1.1 โดยมีประเด็นคณุภาพหลักดังนี้ 

เมื่อพิจารณาดูตามกรอบการพัฒนา จะพบวาการจัดทําแผนแมบท IT ไมใชเพียงแคมีแผนวา IT จะทํา

อะไรเทานั้น แตสิ่งที่ทําจะตองสอดคลอง (align) กับเปาหมายของโรงพยาบาล เพ่ือใหโรงพยาบาลสามารถใช IT

เปนเครื่องมือผลักดันใหบรรลุเปาประสงคที่ตองการ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได แผนจําเปนตองมีความชัดเจน ตอง

เกิดข้ึนโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของโรงพยาบาล ทุกสวนโรงพยาบาลรับทราบและปฎิบัติในแนวทาง

เดียวกัน รวมท้ังมีการประเมินผล ตรวจสอบและปรับปรุงแผนใหดีขึ้นตามลําดับ (ตามกระบวนการ PDCA) ดวย 

ความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลกับแผนแมบท IT (Business-IT Alignment) ความ

สอดคลองของแผน IT กับยุทธศาสตรโรงพยาบาล หมายถึงการที่กําหนดแผนงานดาน IT ที่สงเสริม

สนับสนุนโรงพยาบาลใหสามารถดําเนินการสูเปาหมายยุทธศาสตรที่กําหนด ปจจุบัน IT สามารถสราง

คุณคาและเขาไปมีบทบาทไดเกือบทุกกระบวนงานจึงสามารถกําหนดความสอดคลองนี้ไดอยางกวางขวาง 

ในเกือบทุกยุทธศาสตร พันธกิจ และเข็มมุงของโรงพยาบาล  

ความสอดคลองนี้ สามารถเปนไดสองทาง ทางหนึ่งคือ IT สอดคลองและสนับสนุนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล

เพ่ือสรางคุณคาใหโรงพยาบาลมุงสูเปาหมาย และอีกทางหนึ่งคือ IT เองเปนตัวกําหนดแผนยุทธศาสตร

ของโรงพยาบาล หมายถึงโรงพยาบาลไดพิจารณาคุณคาของ IT เพ่ือนําไปกําหนดเปนยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล ดังนั้นหากใหเกิดผลดีที่สุด IT จะตองมีสวนรวมตั้งแตข้ันตอนการวางยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล หรือตองนําปจจัยความกาวหนาและคุณคาของ IT เปนสวนหนึ่งของปจจัยนําเขาในการ

จัดทํายุทธศาสตรโรงพยาบาล เพ่ือใหเกิดคุณคาสูงสุด 

1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยสีารสนเทศไวอยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และเข็มมุงของโรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดแูลผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพย่ิงข้ึน 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทาํโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เก่ียวของท้ัง ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึง

เปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนนิการตามแผน และนําผลการประเมินมาปรับแผนใหดีข้ึน 

ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 
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1. โรงพยาบาลไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน 

o ไมจัดทําแผน 

o มีแตยุทธศาสตรกวางๆ ไมมีกลยุทธ เขม็มุง 

o ขาดความเชื่อมโยงแผน (strategic map) 

ที่ชัดเจน 

o ขาดการ implement แผน 

หากแผนแมบท IT ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลก็จะทําใหการใช IT ไมคุมคา ไมสามารถ

อธิบายไดวามีระบบ IT ไวเพ่ืออะไรหรือจะลงทุนดาน IT ไปเพ่ืออะไร เรื่องของความสอดคลองนี้มี

ความสําคัญมากตอการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

การมีสวนรวมของบุคลากรผูเกี่ยวของ เนื่องจาก IT เขาไปเก่ียวของกับทุกหนวยงาน และกระบวนงานตางๆ 

จํานวนมาก การวางแผนแมบท IT จึงจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากบุคลากรทั้ง 3 สวน คือผูบริหาร 

ผูใชงาน และฝาย IT  

 หากแผน IT กําหนดจากฝาย IT แผนจะกําหนดแตการพัฒนา software, hardware, network และ

บุคลากรเปนหลัก เนื่องจากฝาย IT ไมเขาใจลึกซึ้งถึง business process ยุทธศาสตร และเปาหมายที่

แทจริงของโรงพยาบาล 

 หากแผน IT กําหนดจากผูบริหาร แผนจะกําหนดดานขอมูล หรือคุณภาพการบริหารจัดการเปนหลัก 

ผูบริหารอาจไมเขาใจกระบวนงานอยางถองแท จนบางครั้งอาจสรางระบบ IT ที่เกิดปญหากับผูใชงาน

ได รวมทั้งอาจไมเขาใจคุณคาของ IT เพียงพอ ทําใหเสียโอกาสพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได 

 หากแผน IT กําหนดโดยผูใชงาน แผนจะกําหนดการแกปญหาหนางานเปนหลัก อาจไมตอบสนอง 

หรือไมเรียงลําดับความสําคัญตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของโรงพยาบาลไดครบถวน  

ดังนั้น การจัดทําแผนแมบท IT จึงตองอาศัยการทํางานเปนทีม โดยความรวมมือของทุกสวน ทั้งผูบริหาร 

ผูใชงาน และฝาย IT เพื่อใหเกิดการใช IT อยางคุมคา สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล 

การสื่อสารและดําเนินการ และ การติดตามประเมินผล เมื่อมีการกําหนดแผนแมบทแลว จําเปนตองมี

กระบวนการใหสามารถดําเนินการตามแผน และติดตามประเมินผล เพื่อการปรับปรุงซึ่งจะกลาวถึงใน

ลําดับตอๆ  

ปญหาการจัดทําแผนแมบท IT ที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ 

โรงพยาบาลหลายแหง ยังไมไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

ของโรงพยาบาล โดยไมไดใหความสําคัญหรือกําลังอยู

ระหวางจัดทํา ยังไมแลวเสร็จ กรณีนี้การวางแผน

แมบท IT เปนไปไดยากเพราะไมทราบจะตอบสนอง

อะไร  

บางครั้งแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลระบุไวเพียง

กวางๆ เชน เปนโรงพยาบาลที่เปนเลิศดานรักษาพยาบาล แตพอลงลึกกลับไมสามารถบอกไดวาเปนเลิศ

หมายความวาอะไร วัดอยางไร และจะไปถึงความเปนเลิศไดอยางไร เมื่อไร  
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2. โรงพยาบาลไมมีแผนแมบท IT 

O ไมจดัทําแผน 

o มีแผนอยูในใจ ไมมีเอกสาร 

o ระบกุารพัฒนา IT ในแผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาล แตไมมีแผน IT ที่ชัดเจน 

บางครั้งแผนยุทธศาสตรไมระบุความเชื่อมโยงของแตละยุทธศาสตร วาแตละยุทธศาสตร กลยุทธ 

โครงการตางๆ สงผลถึงกันอยางไร ในทั้งสองกรณีนี้ จะยากตอการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของ

ยุทธศาสตรนั้นๆ และยากตอการวางแผน IT ใหสอดคลองกับแผนดังกลาว 

หลายโรงพยาบาลมีแผนยุทธศาสตรและเก็บไวเฉยๆ ไมไดดําเนินการตามแผนที่วางไวอยางจริงจัง กรณีนี้

ยอมยากที่จะมีแผนแมบท IT ที่บรรลุผลได  

หากโรงพยาบาลยังไมมีแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน แนะนําวาควรพิจารณาเรื่องแผนยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาลเปนลําดับแรก เพราะเปนเรื่องสําคัญในการทํางานอยางมีเปาประสงคและทิศทาง สามารถ

ควบคุม กํากับ ติดตาม และวัดผลสําเร็จได และควรถือเปนโอกาสที่จะจัดทําแผนแมบท IT ไปพรอมกัน

เพ่ือใหเกิดความสอดคลองตั้งแตตน 

โรงพยาบาลหลายแหงไมมีแผนแมบท IT สวนใหญเปน

เพราะไมเห็นความสําคัญ ทําใหทํางานเปนชิ้นๆ และ

อาจไมตอบสนองตอทิศทางของโรงพยาบาลอยาง

เหมาะสม 

บอยครั้งที่โรงพยาบาลแจงวามีแผนแมบท IT อยูแลว 

และสามารถเลาใหฟงไดวาจะทําอะไรบาง แตไมมีเอกสาร กรณีนี้หัวหนาหนวย IT มักรูรายละเอียดแผน

อยูคนเดียว (หรือกลุมเดียว) ทําใหขาดการสื่อสารใหทุกคนที่เกี่ยวของปฏิบัติตามแผนในแนวเดียวกัน 

รวมทั้งมีปญหาในการควบคุม กํากับ ติดตาม ใหเปนไปอยางไมเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 

หลายครั้งพบวา แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล มียุทธศาสตรหนึ่งที่ระบุวา โรงพยาบาลจะพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ แตไมกําหนดแผนที่ชัดเจน 

โรงพยาบาลหลายแหง กําหนดแผนแมบท IT โดย

พัฒนา IT เพ่ือ IT กลาวคือกําหนดการพัฒนา 

hardware software network และบุคลากร โดย

ไมไดเก่ียวของกับยุทธศาสตรของโรงพยาบาลเลย ไม

ทราบวาแผนนั้นมุงตอบสนองตอเปาหมายยุทธศาสตร

อะไรของโรงพยาบาล ทําให IT ไมสามารถตอบสนอง

ตองานของโรงพยาบาลไดอยางแทจริง 

ในเมื่อกรอบพัฒนาคุณภาพกําหนดใหมีการเชื่อมโยงแผนแมบท IT กับแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล หลาย

แหงไมไดวิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลและนํามากําหนดแผนแมบท IT แตกําหนดแผนแมบท IT 

ขึ้นมาแลวจับนํามาโยงกับแผนยุทธศาสตรในภายหลัง เชน แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลกําหนดเปาหมาย

3. แผน IT ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล 

o พัฒนา IT แยกสวนจากแผนงานอ่ืนๆ ของ

โรงพยาบาล โดยไมไดคาํนึงถึงเปาหมาย

ของโรงพยาบาล 

o แผนโรงพยาบาล และแผน IT ตางคนตาง

ทํา แลวมาจับโยงกนัภายหลัง 
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สูความเปนเลิศดานการรักษาพยาบาล ก็จับมาโยงแผนแมบท IT วาจะนําเอาโปรแกรม HosXp มาใช ไม

ระบุแนชัดวาจะชวยใหโรงพยาบาลเปนเลิศไดอยางไร 

แผนแมบท IT อีกประเภทหนึ่งที่พบ คือพัฒนา IT เพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา ตามความตองการของ 

ผูบริหารและผูใชตองการแตเปนหลัก อันที่จริงการพัฒนาตามความตองการนี้เปนสวนสําคัญที่ตอง

คํานึงถึงในการจัดทําแผนแมบท IT แตจะตองวิเคราะหวาเปนไปตามยุทธศาสตรของโรงพยาบาลหรือไม 

และจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาอยางเหมาะสมดวย 

ในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เริ่มมีความ

สอดคลองของแผนแมบท IT กับแผนยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล โดยมีแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลวา

จะนํา IT มาชวยตอบสนองความตองการของแผน

ยุทธศาสตร และนําไปชวยงานของโรงพยาบาลได

อยางไร  

ระยะแรกๆ มักวิเคราะหวา IT จะชวยใหเกิดขอมูลที่

นําไปใชในการบริหารจัดการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรของโรงพยาบาล และสวนใหญเนนขอมูล

ดานการบริหาร เชน ขอมูลการใชยา ขอมูลการเบิกจายจากกองทุน ขอมูลตัวชี้วัดตางๆ (กรณีนี้รวม

ผลลัพธทางคลินิก เชน ตัวชี้วัด HA ดวย) ถาพิจารณาตาม PDCA cycle กระบวนการในลักษณะนี้คือการ 

Check เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แตยังไมไดนํามาปรับปรุงใหดีขึ้น (Act Plan Do) กลาวคือยังไม

ใช IT เชิงรุกโดยใชคุณคา IT as Service Enabler เพ่ือสรางคุณคาและแนวทางใหมๆ ในการนํา

โรงพยาบาลไปสูเปาหมายที่วางไว 

บางครั้งนํา IT ไปดูแลปญหาเล็กๆ ในยุทธศาสตร ซึ่งไมใชปจจัยหลักท่ีทําใหยุทธศาสตรสําเร็จ (Critical 

Success Factor - CSF) เชน ในกระบวนการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง กลับนํา IT ไปวัดความพึงพอใจของ

ผูปวย ซึ่งไมใช CSF ของกระบวนการนี้ 

การพัฒนาแผนแมบท IT 

ดังที่กลาวมาขางตนแลว แผนแมบท IT ตองเกิดจากความรวมมือของทุก

ฝาย ทั้งผูบริหาร ฝาย IT และผูใชงาน ผูบริหารอาจเปน CIO หรือ

ผูอํานวยการเองก็ได สวนผูใชงานควรรวบรวมผูเก่ียวของกับกิจกรรม

หลักๆ ของ IT เชน องคกรแพทย พยาบาล เภสัชกร ฝายแผนงาน ฝาย

การเงินและบัญชี ฝายทรัพยากรบุคคล ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

และฝายอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร รวมกันเปนทีมพัฒนา (และ implement) แผนแมบท IT  

4. แผน IT สอดคลองกับแผนของโรงพยาบาล 

บางสวน 

o Focus แตเร่ืองขอมูล MIS หรือใช IT 

ตอบสนองคุณภาพดานการบริหารแตเพียง

อยางเดียว ขาดการใช IT เปน enabler 

และการใช IT พัฒนาคุณภาพดานคลินิก 

o กําหนดแผน IT ตามแผนโรงพยาบาล แต

1. สรางทีมที่รวมกนัพัฒนา และ 

implement แผน IT 

o ผูบริหาร 

o ฝาย IT 

o ผูใชงาน 
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อันดับแรกผูบริหารตองมีความมุงมั่น เขาใจ ผลักดัน และสนับสนุน กําหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้ง

ติดตามและกํากับดูแลการนํา IT มาใชในโรงพยาบาลอยางจริงจัง ภาวะการนํา (Leadership) เปนปจจัย

สําเร็จที่สําคัญของการใช IT ในหนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรกของการนํา IT มาใช 

ฝาย IT ตองมีความรูทั้งดาน IT และทิศทางของโรงพยาบาล เพื่อสามารถเสนอแนะและดําเนินการให

แผน IT ประสบความสําเร็จ นอกจากนั้นตองมีปฏิสัมพันธอันดีกับทั้งผูบริหาร และผูใชงาน 

ผูใชงาน จะตองเขาใจเปาหมายของหนวยงานในการเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรโรงพยาบาล และ

รวมมือในการนํา IT มาใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ถามี champion user อาจนํามารวมวางแผน

แตตน แตควรมีระดับบริหารหนวยของงานรวมดวย เพ่ือใหกําหนดทิศทางและประสานความรวมมือของ

หนวยงาน ทั้งนี้ข้ึนกับวัฒนธรรมองคกร ของโรงพยาบาลและหนวยงานนั้นๆ ดวย 

เมื่อกําหนดทีมพัฒนาและ implement แผนแมบท IT แลว ลองวิเคราะหดูวาทีมมีความพรอมดังกลาว

ขางตนในการนํา IT มาใชในโรงพยาบาลหรือไมเพียงไร อาจตองมีการสรางความรูความเขาใจใหทีม และ

จัดเปาหมาย โครงสราง หนาที่ กฏกติกา และกระบวนการทํางานรวมกันเพ่ือใหทีมพรอมที่จะทํางานอยา

มีประสิทธิภาพ โดยท่ัวไปแลว CIO จะมีบทบาทสําคัญในการประสานและพัฒนาทีมดังกลาว 

 

การพัฒนาแผนแมบท IT ตอง cascade มาจากแผน

ยุทธศาสตรของโรงพยายาล ดังนั้นเมื่อไดทีมพัฒนา

แลว ใหนําแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลมาทําการ

วิเคราะห แนะนําใหวิเคราะหดังนี ้

เปาหมายยุทธศาสตรของโรงพยาบาล  โดยทั่วไป

เป าหมายสู งสุ ดของ โ รงพยาบาล  (อาจ เ รี ยก 

เปาประสงค) คือเปาหมายที่นําไปสูวิสัยทัศนของ

โรงพยาบาล เชน เปนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ

2. วิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

o เปาหมายยุทธศาสตรของ ร.พ. เปนอยางไร 

o ในการกําหนดยุทธศาสตรโรงพยาบาล ได

คํานึงถึงคุณคาของ IT หรือไม 

o แผนที่ยทุธศาสตร ความเชื่อมโยงของ

ปจจัยตางๆ เปนอยางไร 

o วางลําดับความสําคัญไวอยางไร เข็มมุงคือ

อะไร 

o ปจจัยแหงความสําเร็จคืออะไร 

• ผูบริหารระดับสูงตองเขาใจ มีสวนรวม และผลักดันงาน IT 

• ความสัมพนัธอันดรีะหวางหนวย IT กับทีมบริหาร 

• ความรูดาน IT และ ดานการวางแผน และการบริหารเปนอยางดี 

• ความรวมมือของทกุสวนของโรงพยาบาล ทั้งผูบริหาร ผูใชงาน และ หนวยงาน IT 

ปจจัยความสําเร็จของแผนแมบท IT 
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ระดับสูงของประเทศ แปลเปนเปาหมายคือ 1.ความเปนเลิศในการดูแลรักษาผูปวยยุงยากซับซอน 4 โรค

หลัก (หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด) 2.ความสามารถในการทําหัตถการที่ใชเทคโนโลยีสูง (retina 

surgery, cardiac catheterization etc.) 3.ความสามารถในการแกปญหาโรคของทองถิ่นอยางเปน

ระบบ (เบาหวาน ความดัน COPD) เปนตน นอกจากนี้อาจมีเปาหมายดานการบริหารที่ชวยสนับสนุน

เปาหมายหลัก เชน การมีสถานะการเงินที่มั่นคง เพ่ิมรายรับ ลดรายจาย เปาหมายดานการพัฒนา

บุคลากร เชนกําหนดและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพ เชนการจัดการ

ความเสี่ยงของผูปวย รวมดวย ยุทธศาสตรโรงพยาบาลที่ดีจะแสดงความเชื่อมโยงใหเห็นชัดวา แตละ

ยุทธศาสตรสงผลตอยุทธศาสตรอื่นอยางไร และรวมกันแลวนําไปสูเปาประสงคและวิสัยทัศนของ

โรงพยาบาลไดอยางไร การเชื่อมโยงนี้สามารถแสดงไดดีโดยใชแผนท่ียุทธศาสตรซึ่งจะมีความสําคัญตอ

การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของแผนโดยรวม และวางแผนแมบท IT ตอไป 

การวิเคราะหยุทธศาสตรโรงพยาบาล จะทําใหเห็นวา ยุทธศาสตรโรงพยาบาลเอง มีความสอดคลองกัน

หรือไม ระหวางเปาหมายยุทธศาสตร ยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการตางๆ รวมทั้งความเชื่อมโยง

ระหวางยุทธศาสตรดวย ที่ใหทําการวิเคราะหในสวนนี้เพราะบอยครั้ง ปญหาของการวางแผนแมบท IT 

อยูที่ความไมชัดเจนของแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลเอง 

นอกจากนี้เนื่องจากความสอดคลองของยุทธศาสตรโรงพยาบาลและแผนแมบท IT เปนไปไดทั้งสองทาง

จึงควรวิเคราะหวาในการทําแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลนั้น IT ไดเขาไปมีสวนรวมในการทําแผนหรือไม 

และยุทธศาสตรที่วางไวไดคํานึงถึงคุณคาของ IT เปนสวนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาลดวยหรือไม และหากคํานึงคุณคาของ IT แลวจะสามารถเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร

โรงพยาบาลใหดีขึ้นหรือไม 

หากมีปญหาท่ีระดับยุทธศาสตรโรงพยาบาล ใหลองพิจารณาดูวาจะปรับยุทธศาสตรโรงพยาบาลใหม 

(หลายโรงพยาบาลเลือกวิธีนี้) หรือทําแผนแมบท IT เทาที่จะทําไดไปกอน และปรับยุทธศาสตร

โรงพยาบาลในภายหลัง ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของฝายบริหาร โดยทีมรายงานผลการวิเคราะหให

ฝายบริหารทราบ 

เมื่อไดเปาหมายยุทธศาสตรแลว วิเคราะหลําดับความสําคัญของแตละเปาหมาย วาโรงพยาบาลกําหนด

ความสําคัญไวอยางไร บางครั้งถามีการกําหนดเข็มมุง (สวนมากจะกําหนดไวแตละป) จะเปนการดี เพราะ

เปนสิ่งที่มีลําดับความสําคัญสูงซึ่ง IT จะตองนํามาพิจารณาเปนลําดับตนๆ ในการพัฒนาแผนแมบท IT 

ตอไป 

เมื่อไดเปาหมาย และลําดับความสําคัญแลว ให วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success 

Factor - CSF) ของแตละเปาหมายวามีอะไรบาง (ปจจัยแหงความสําเร็จนี้ อาจเรียกวา business driver 
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หมายถึงสิ่งที่ตองมีหรือตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย) การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จนี้มี

ความสําคัญมาก เพราะบอยครั้งพบวามีการจัดทําแผน IT ที่ไมไดมุงท่ีปจจัยแหงความสําเร็จ ทําใหแผน IT 

นั้นไมประสบผล ตัวอยางเชน ตั้งเปาหมายเพ่ือลดอัตราตายของผูปวยโรคหัวใจขาดเลือด แตใช IT ไปวัด

ความพึงพอใจของผูปวยและญาติ ซึ่งไมใชปจจัยแหงความสําเร็จของเรื่องนี ้

การหาปจจัยแหงความสําเร็จอาจทําไดหลายวิธี เชน 

 ดูจากตัวชี้วัด (KPI) วากิจกรรมใดที่ทําใหตัวชี้วัดประสบผลสําเร็จ วิธีนี้ตองอาศัยการกําหนดตัวชี้วัดท่ี

เหมาะสมแตตนมิฉะนั้นจะได CSF ที่ไมถูกตอง วิธีนี้เปนวิธีงายๆ แตอาจมีปญหาเพราะกระบวนการที่ทํา

ใหไดสําเร็จผลตามตัวชี้วัดอาจไมใช CSF ก็ไดเนื่องจากตัวชี้วัดตัวนั้นๆ อาจจะสามารถบรรลุผลไดหลายวิธี 

การเทียบเคียงจากแผนที่ยุทธศาสตรของโรงพยาบาลอาจพอบอกไดวา ปจจัยแหงความสําเร็จที่สัมพันธ

กับตัวชี้วัดนั้นมาจากกระบวนการอะไร 

 วิเคราะหกระบวนการทั้งหมด และดูวาสวนไหนเปนปจจัยสําคัญ หากมีขอมูลประกอบจะชวยใหการ

วิเคราะหแมนยําขึ้น เชน ขั้นตอนการดูแลผูปวยเบาหวาน เริ่มจากการคัดกรองกลุมเปาหมาย ผูปวยที่ปวย

มารับการรักษา (coverage) กลุมที่ปวยมาตรวจตามนัดสม่ําเสมอ การไดรับยาและกินยาตามสั่ง การ

ปฏิบัติตนของผูปวย การตรวจ lab ตางๆ (glucose HbA1c microalbuminuria) การคัดกรอง

ภาวะแทรกซอน การตรวจรักษาภาวะแทรกซอน การสงตอ เปนตน แตละขั้นตอนจะมี CSF เชน 

ผลสําเร็จของการคดักรอง อยูทีก่ารจัดใหมีขอมูลประชากรที่ถูกตองครบถวนและจัดกระบวนการคัดกรอง

ที่มีประสิทธิภาพ ผลสําเร็จของการมาตรวจตามนัด อยูที่จัดระบบการมาตรวจใหสะดวกรวดเร็ว มีระบบ

แจงเตือน มีการคืนขอมูลใหผูปวยและชุมชนเพื่อชวยกระตุนใหผูปวยมารับการรักษาอยางสม่ําเสมอ เปน

ตน นําปจจัยแหงความสําเร็จทั้งหมดมาวิเคราะหลําดับความสําคัญ อาจเลือก CSF ที่สําคัญ (เชนไมเกิน 5 

ตัว) เพ่ือใชในการวางแผน IT ตอไป 

 สอบทานจากผูปฏิบัติ เก็บขอมูลหนางาน และนําผลมาวิเคราะหหาปจจัยแหงความสําเร็จ อาจทําใน

รูปแบบ survey focus group งานวิจัย หรือ R2R ก็ได 

ผลการวิเคราะหทั้งหมดทุกหัวขอขางตนควรจัดทําเปนเอกสารใหชัดเจน เพ่ือใชอางอิงและปองกันการ

ตกหลนหรือเขาใจคลาดเคลื่อนเมื่อนําไปกําหนดเปนแผนแมบท IT รวมทั้งมีประโยชนในการสรางความ

เขาใจเมื่อมีการเผยแพรและ implement แผน และสามารถนํากลับมาทบทวนเม่ือมีการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลหรือจัดทําแผนแมบท IT ครั้งตอไปดวย 
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การกําหนดเปาหมายของ IT นั้น นอกจากอาศัยการ

วิเคราะหยุทธศาสตรโรงพยาบาลดังกลาวขางตนแลว 

ตองวิเคราะหปจจัยดาน IT และความตองการของ

ผู ใช งานดวย  เพื่ อ ให แผนมีความเปนไปได  และ

ตอบสนองผูใชงานอยางครบถวน 

Pain point คือปญหาที่พบเก่ียวกับการทํางานดาน IT 

ในโรงพยาบาล เปนสิ่งท่ี stakeholder ตางๆ เดือดรอน 

(หรือตองการเพ่ิมเติม) จากการใชงาน IT เชน แพทยมี

ปญหาเรื่องการพิมพขอมูลจํานวนมากเขาใน EHR ทําให

มีเวลากับผูปวยนอยลง เวชระเบียนมีปญหาท่ีแพทยไมลงการวินิจฉัยโรคและตรวจรางกาย และลงรหัส 

ICD ผิดพลาดจํานวนมาก นํามาพิจารณาหา Root causes ของ pain point ดังกลาว เชนในกรณีนี้อาจ

มาจาก application program ท่ีไมเหมาะสม การใหความรูแพทยไมเพียงพอ หลังจากนั้นวิเคราะหหา 

success factor (driver) ในการแกปญหา (หรือพัฒนาตามความตองการ) และเลือก pain point ที่

สําคัญ มาเปน input สําหรับการกําหนดเปาหมายของแผนแมบท IT ตอไป 

ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอม ภายใน-ภายนอก (SWOT analysis) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภัยคุกคามที่เก่ียวของกับ IT โดยนํามาพิจารณารวมกับเปาหมาย เพ่ือวิเคราะหถึงความเปนไปไดและ

เหมาะสมในการกําหนดเปาหมาย IT ตอไป  

การที่ไมใหทําการวิเคราะห SWOT กอนหนานี้ แตใหทําหลังจากทราบเปาหมายและปจจัยแหง

ความสําเร็จของแผนแลว ก็เพ่ือใหแผนแมบท IT ที่กําหนดขึ้นเปนไปตามเปาหมายที่สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรและความตองการของ stakeholder เปนหลัก ไมใชเปนไปตามการวิเคราะห SWOT แตเพียง

อยางเดียว นอกจากนั้นยังพบวาหากวิเคราะห SWOT โดยไมทราบเปาหมายที่แนชัดจะไมสามารถบอกวา

อะไรเปนจุดแข็งหรือจุดออนไดอยางแทจริง  

นําผลการวิเคราะหทั้งหมด ทั้งจากเปาหมายยุทธศาสตรโรงพยาบาลและปจจัยแหงความสําเร็จ รวมกับ

ผลวิเคราะหความตองการของ stakeholder และ SWOT มาพิจารณาแนวทางการนํา IT มาสนับสนุนให

บรรลุเปาหมายดังกลาว โดยคํานึงถึงคุณคาของ IT ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยพิจารณาแตละเปาหมาย

วาสามารถมีโครงการดาน IT เขาไปสนับสนุนใหเกิดผลตามเปาหมายไดหรือไมอยางไร มีความเปนไปได

และคุมคาเพียงไร เลือกที่เหมาะสมมากําหนดรวมกันเปนเปาหมายของแผนแมบท IT 

 

3. กําหนดเปาหมายของ IT ที่สอดคลองกับ

โรงพยาบาล 

o วิเคราะห pain points, root causes, 

drivers และ gaps  

o วิเคราะหสภาพแวดลอม ภายใน-

ภายนอก 

o IT สรางคุณคา และชวยให ร.พ.ถึง 

เปาหมายไดอยางไร 

o กําหนดเปาหมายของแผนแมบท IT 

ประชุมเพ่ือตกลงเปาหมายรวมกัน 
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เม่ือกําหนดเปาหมายของแผนแมบท IT แลว นํามา

วิเคราะหแนวทางการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ดังกลาวแลว ทําการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จของ

แนวทางการดําเนินงานขางตน วาตองมีการพัฒนา 

infrastructure (hardware, application, software, 

network) พัฒนากําลังคน (จํานวน สมรรถนะ culture) 

การฝกอบรม (ทั้งบุคลากร IT และผูใชงาน) ตองพัฒนา IT service และระบบขอมูลขาวสารเพ่ือการ

บริหาร (MIS) อะไรบาง (คือการกําหนด enablers goals ดาน IT ตามกรอบของ IT Governance 

นั่นเอง) 

นําทั้งหมดขางตนกําหนดเปนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการตางๆ ดาน IT ควรจัดทําแผนที่

ยุทธศาสตรของแผนแมบท IT ดวย เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของแตละแผนงาน โครงการ กลยุทธ 

ยุทธศาสตรวาเชื่อมโยงกันอยางไร สงผลถึงกันอยางไร เพื่อความเขาใจ และสะดวกในการสื่อสารแผน

แมบท IT ตอไป 

กําหนดผูรับผิดชอบ (เจาภาพ) แนวทางและระยะเวลาการ implement การติดตามและประเมินผลใน

แตละสวนของแผนใหชัดเจนเพ่ือใหสามารถดําเนินการและติดตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินการตามแผน (Implement) 

แผนท่ีไมถูก implement จะถูกวางไวบนหิ้ง เสียทั้งเงินทั้งเวลาในการทําแผนโดยไมเกิดประโยชนใดใด 

เปนที่นาเสียดายจากการศึกษาพบวา แผนแมบท IT 60 – 90% implement ไมสําเร็จ ดังนั้นการ implement 

แผนจึงเปนเรื่องสําคัญและยากกวาการวางแผนแมบท IT ที่ดีเสียอีก 

จากการศกึษาพบวา อุปสรรคท่ีทําใหการ implement แผนไมประสบความสําเร็จมีดังตารางขางลาง  

ไดแก การตอตานการเปลี่ยนแปลง ความไมชัดเจนของแผน ขาดกระบวนการสนับสนุน ขาดการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรขัดกัน และขาดผูรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

4. กําหนดแผนแมบท IT 

o Infrastructure (hardware, 

application software, network) 

o โครงสรางองคกรดาน IT 

o Workforce (skill, Culture) 
o IT services 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้นสิ่งที่ตองทําเพื่อใหการ implement แผนใหสําเร็จมีดังนี ้

ทีมที่รับผิดชอบการ implement มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติตามแผน IT มักมีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นในกระบวนงาน ภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง เก่ียวของกับคนและระบบงานจํานวนมาก และอาจใชเวลา

พอสมควรในการจัดการใหระบบเปนไปไดราบรื่น ดังนั้นจําเปนตองอาศัย Leadership และทีมที่เขมแข็ง ทีม

บริหารและหัวหนาหนวยงานตางๆ จะตองใหการ support ทีม IT และผูใชงานตองมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน จึง

จะสามารถ implement แผนแมบท IT ไดอยางราบรื่น ทีมนี้สวนใหญจะเปนทีมที่รวมกันจัดทําแผนแมบท IT 

มาแตตน โดยตองใหทุกคนทราบและเห็นพองรวมกันวา ภารกิจไมไดเสร็จสิ้นลงแคจัดทําแผน แตหมายถึงตอง 

implement ประเมินแผน และปรับปรุงตอเนื่องให IT กอประโยชนแกโรงพยาบาลอยางแทจริงดวย 

กําหนดแผนการ implement ใหชัดเจน ควรมีการกําหนดแผนการใหชัดเจนวา แตละแผนงาน/โครงการ จะ 

implement อยางไร เมื่อไร โดยกําหนดเปน Gantt chart พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 

และกระบวนการในการ implement ใหครบถวน โดยคํานึงถึงผลกระทบตองานประจําใหเกิดนอยที่สุด หรือ

จัดการลดผลกระทบดังกลาวดวย รวมทั้งแนวทางในการประเมินความสําเร็จของแผน การกําหนดแผนการ 

implement นี้ควรคํานึงถึง success factor ของการ implement เปนสวนสําคัญของแผนดวย 

เนื่องจากแผนแมบท IT สวนใหญการ implement ทําในรูปของ project และอาจมีผลกระทบตอระบบงาน

ตางๆของโรงพยาบาลจํานวนมาก ดังนั้นจึงควรนํากระบวนการ Project Management และ IT change 

management มาใชรวมดวยเสมอ 

 ไมสามารถจัดการกับการเปล่ียนแปลงและการตอตาน  

(Inability to manage change and resistance) 

 แผนไมมีความชัดเจน (Poor or vague strategy) 

 ขาดแนวทางและรูปแบบในการสนับสนุนกระบวนการ implement 

(No guidelines or models available to support the implementation 

process) 

 ปญหาการสื่อสารภายใน (Weak or inadequate communication within 

organization) 

 พยายาม implement ยุทธศาสตรที่ขัดกัน (Attempt to implement a strategy 

in conflict with existing power structures) 

 ขาดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการ implement แผน (Unclear responsibilities 

within the implementation process) 

อุปสรรคของการ Implement แผน 
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สื่อสารแผนใหทุกคนที่เกี่ยวของ (ทั้งโรงพยาบาล) รับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตาม แผนแมบท IT รวมทั้ง

เอกสารที่เก่ียวของตองจัดทําเปนเอกสารที่ผูเก่ียวของสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก สรุปเปนภาษาที่เขาใจไดงาย 

จะเปนการดีหากสามารถสรุปแผนแมบท IT เปนขอความที่เขาใจงาย จํานวน 1-2 หนาเพ่ือใหคนสวนใหญเขาใจ 

ควรใชขอความที่ชัดเจน บงบอกถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น โดยเนนถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึนกับผูปวย และ

โรงพยาบาล รวมทั้งผลท่ีอาจเกิดกับผูปฏิบัติงานและการเตรียมตัวเพื่อตอบรับกับสิ่งใหมๆ เหลานี้ การสื่อสาร

อาจใชหลายๆ ชองทางรวมกัน เชนการแจงในการประชุมระดับตางๆ โปสเตอร web และ social media เปน

ตน 

การสื่อสารแผนแมบทนี้มีความจําเปนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามแผนในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งใหฝาย

ตางๆ เกิดความเขาใจ ลดการตอตาน และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลและของแตละแผนก

สอดคลองไปกับแผนแมบท IT ดวย 

การติดตามประเมินผล  

เมื่อ implement แผนงาน โครงการ ตามแผนแมบท IT แลว ตองมีการติดตามประเมินผล เพ่ือดูวาแผน

ที่ implement ไปนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไมเพียงไร มีปญหาอุปสรรคอยางไร และนําผลการติดตามมา

ปรับปรุงแผนในรอบตอไป ตาม PDCA (plan – do – check – act) cycle เพ่ือใหสามารถบรรลุผลตามที่

ตองการ 

 


