
การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

วันที่ 26  พ.ย. 2561

โรงพยาบาลคูเมือง



พืน้ที่   442 ตารางกโิลเมตร
ทศิเหนือ       อ าเภอพุทไธสง
ทศิใต้           อ าเภอเมืองบุรีรัมย์
ทศิตะวันออก  อ าเภอแคนดง

และอ าเภอบ้านด่าน
ทศิตะวันตก    อ าเภอล าปลายมาศ 

และอ าเภอล าทะเมนชัย (นม.)

รพ.คูเมือง  ห่างจาก รพศ.บุรีรัมย์    33 กิโลเมตร
• รพ.คูเมือง โรงพยาบาลทุตยิภมูริะดับ
F2 มีพืน้ที่ทัง้หมด 31 ไร่
• ปชก.ทัง้อ าเภอ 67,018 คน(กลางปี)
• สถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย

(7 ต าบล) มีรพ.สต. 10 แห่ง 
• บุคลากร รพ. ทัง้หมด 218 คน
• สสอ. ทัง้หมด  84  คน

รพ.คูเมือง



มีรพ.สต.ในเครือข่าย     10  แห่ง



วชิาชีพ จ านวน วชิาชีพ จ านวน

แพทย์ทั่วไป 8 นักรังสีการแพทย์ 2

ทันตแพทย์ 5 นักกายภาพบ าบัด 2

เภสัชกร 9 จนท.เวชกจิฉุกเฉิน 3

พยาบาลวชิาชีพ 57 นักโภชนากร 2

นักเทคนิคการแพทย์ 3 อ่ืนๆ และสายงานสนับสนุน 127

รวมทั้งหมด ในโรงพยาบาล  218 คน

จนท. รพ.
(ทั้งหมด)

บุคลากร IT
เวชระเบียน

ต าแหน่ง ปี 58-59 ปี 60 ปี 61

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 2 3 2
จนท.ทั่วไปด้าน IT 1 - (IT man หน่วยงาน 

22 คน)

เวชสถติิ 2 3 3

เพิ่มหลังวิเคราะห์ภาระงาน

ลาออก 1 คน 
(อยู่ระหว่างการจ้าง

ทดแทน)



วิสัยทัศน์ (vision)

5

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด
ในจังหวัดบุรีรัมย์

รพ.คูเมือง

โรงพยาบาล
คุณภาพ   

ประชาชน
สุขภาพดี  

ภาคีเข้มแข็ง

รพ. IT



สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้ในการให้บรกิาร ด้าน
การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบริการ
อย่างมีมาตรฐาน 

สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พรอ้มใช้ในการส่งเสริมการ
บริหารจัดการมปีระสทิธิภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีคุณภาพ

สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสรมิให้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนบัสนุนภาคี
เครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเขม้แข็งในการจัดการสขุภาพ

ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละการใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ

พันธกิจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2
3

4
5



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2559-2561
โรงพยาบาลคณุภาพ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลทตุิยภูมแิละแม่ข่าย
2. ให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการมปีระสทิธิภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมภมูิทศัน์ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมสนับสนนุภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 1 : .พัฒนาระบบงาน
คลินิกบริการในการรักษา 

พยาบาลตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 : .พัฒนาระบบงาน
ส าคัญในการบริการตาม

มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3 : .พัฒนาระบบ
บริการสู่ความเป็นเลิศ  และลด

ระยะเวลาในการรอรับบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 :เพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล

กลยุทธ์ที่ 2 :ขยายงานบริการที่ครอบคลุมทุกสิทธิ

กลยุทธ์ที่ 3 :ลดรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมของรพ.

กลยุทธ์ที่4:พัฒนาระบบเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่5:พัฒนาระบบเวชระเบียนตามมาตรฐาน

กลยุทธท์ี่6:กระตุ้นการน าข้อมูลสารสนเทศมาพฒันา

งานบริการ

กลยุทธ์ที่7:พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจ

กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนางานด้านอาชีวอนามัย

กลยุทธ์ที่1:สนับสนุนให้

ชุมชนสามารถจัดการดูแล
สุขภาพตนเองได้

กลยุทธ์ที่2:สนับสนุนให้ภาคีมี
บทบาทในการดูแลสุขภาพใน

ชุมชน



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2559-2561



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2559-2561

SWOT

จุดเด่นหรือจุดแข็ง
1. ผู้น าเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์

2. มีทีม คปสอ.ที่เข้มแข็ง
3. บุคลากรมีการทุ่มเท สามัคคีท างานเป็นทีม
4. มีระบบสารสนเทศที่ดี
5. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
6. มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
7. มีระบบริการการแพทย์ทางเลือก
8. มีระบบการผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านมาตรฐาน 
GMP

โอกาส (ปัจจัยภายนอก) 
1. เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง
2. นโยบาย Smart Hospital ,LTC , HAIT, อาหาร
ปลอดภัย, PCC, Service plan
3. ขยายระดับของโรงพยาบาล เป็นM2 ในป6ี5
4. ผลิตยาสมุนไพร(นโยบายสมุนไพร)
5. socail network มีความรวดเร็วในด้านข้อมูล

สารสนเทศ

จุดอ่อนหรือจุดด้อย (ปัจจัย
ภายใน)
1. เจ้าหน้าที่งานที่รับผิดชอบไม่ตรงกับต าแหน่ง 

มอบหมายงานยังไม่ชัดเจน 
2. มีภาระงานมาก
3. เจ้าหน้าที่โยกย้ายบ่อย เปลี่ยนหน่วยงานบ่อย
4. งบประมาณในการบริหารจัดการน้อย
5. การพัฒนางานวิจัยและวิชาการยังไม่
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
6. ระบบการนิเทศติดตามยังไม่ต่อเนื่อง  

อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก)
1. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลางไม่เพียงพอ
2. มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด้านสุขภาพ
3. โรคและภัยสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น
4. นโยบายการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน ท าให้ต้องใช้
งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น
5. มีสถานที่โรงงานใน  อ.  คูเมือง  คือ โรงงงานน้ าตาล และ
โรงงานน้ าแข็ง
6. มีสถานที่ท่องเท่ียวใน อ. คือ เพลาเพลิน

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรตาม SWOT ปี  2558



Stroke  MI  UGIB  Appendicitis  HI

DM  HT  COPD  Asthma  CKD  
Palliative care

Myalgia

Diarrhea Alcohol withdrawal  
Teenage pregnancy สุนัขกัด

กลุ่มโรคฉุกเฉิน

กลุ่มโรคเรื้อรัง

โรคติดเชื้อ

จากการท างาน

ภัยสุขภาพ

วิเคราะห์จากกลุ่มโรคส าคัญ

Pneumonia  Septicemia  TB HIV DF

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2559-2561



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2559-2561

ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 3. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 1 : .พัฒนาระบบงาน
คลินิกบริการในการรักษา 

พยาบาลตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 : .พัฒนาระบบงาน
ส าคัญในการบริการตาม

มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3 : .พัฒนาระบบ
บริการสู่ความเป็นเลิศ  และลด

ระยะเวลาในการรอรับบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 :เพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล

กลยุทธ์ที่ 2 :ขยายงานบริการที่ครอบคลุมทุกสิทธิ

กลยุทธ์ที่ 3 :ลดรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมของรพ.

กลยุทธ์ที่4:พัฒนาระบบเทคโนโลยีตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่5:พัฒนาระบบเวชระเบียนตามมาตรฐาน

กลยุทธท์ี่6:กระตุ้นการน าข้อมูลสารสนเทศมาพฒันา

งานบริการ

กลยุทธ์ที่7:พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามภารกิจ

กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนางานด้านอาชีวอนามัย

กลยุทธ์ที่1:สนับสนุนให้

ชุมชนสามารถจัดการดูแล
สุขภาพตนเองได้

กลยุทธ์ที่2:สนับสนุนให้ภาคีมี
บทบาทในการดูแลสุขภาพใน

ชุมชน

วิเคราะห์จาก 
SWOT 

กลุ่มโรคที่เป็น
ปัญหา



Vision , mission 

เข็มมุ่ง รพ.

แผน

ยุทธศาสตร ์ 

รพ.

ปัจจยัความส าเร็จดา้น IT

ที่ท าใหบ้รรลุเป้าประสงค์

แผนยุทธศาตร์ รพ.

ก าหนดเป้าประสงค์

ก าหนดความสอดคลอ้ง

กบัประเด็น

ยุทธศาสตรร์พ.

ก าหนดกิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ

และ KPI

จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ก าหนดกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2559-2561
ขั้นตอนการจัดท า

แผนแม่บท IT

วิเคราะห์จาก 
SWOT 

กลุ่มโรคที่เป็นปัญหา

เข็มมุ่ง และปัจจยั

ความส าเร็จของ

แผนยุทธศาสตร ์

รพ.

แผนแม่บท 
IT

วิเคราะห์ติดตามประเมินผล



แผนยุทธศาสตร์และ แผนแม่บท IT

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :พัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล 

เป้าประสงค์หลัก  ผู้รับบริการ
ปลอดภัย

แผนแม่บท ที่ 1 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการ  รพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์หลัก ระบบบริหาร
จัดการใน  รพ.มีคุณภาพเอื้อต่อการ
ท างานส่งผลให้ผู้รับบริการปลอดภัย

แผนแม่บท ที่ 2 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ   และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความร่วมมือ                     
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

เป้าประสงค์หลัก   เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยใน
ชุมชน

แผนแม่บท ที่ 3 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 

แผนยุทธศาสตร์ รพ. แผนแม่บท IT

คณะกรรมการ/โครงสร้าง
ผอ.เป็นประธาน

คณะกรรมการสารสนเทศ
(เลขา,ตัวแทนหน่วยงาน,เครือข่าย รพ.สต.)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ(IT/IM)

จัดท าแผนแม่บท IT



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 1

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 

:พัฒนาคุณภาพ

บริการ

โรงพยาบาล

มีระบบให้บริการ

ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน

-บุคลากรมี

สมรรถนะตาม

วิชาชีพ

แผนแม่บท ที่ 

1 :สนับสนุน

ข้อมูล

สารสนเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ                

บริการ  รพ.

-บุคลากรมี

สมรรถนะ(ทีมสห

วิชาชีพและ IT)

-ข้อมูลน าเข้าใน 

hosxp มีความ

น่าเชื่อถือ

-ฐานข้อมูลที่

ค้นหาได้สะดวก 

น่าเชื่อถือ

-ระบบการ

สะท้อนข้อมูล

และติดตามก ากับ

สม่ าเสมอ

ข้อมูล

สารสนเทศ

สนับสนุนการ

พัฒนา

คุณภาพในการ

ดูแลผู้ป่วยเพื่อ

ความปลอดภัย 

กลยุทธ์ที่1: พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน

คลินิกบริการในการ

รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและ

สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศมา

ใช้ในระบบงานส าคัญในการ

บริการตามมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบ

บริการสู่ความเป็นเลิศ 
3 กลยุทธ์  7 โครงการ 10 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จ

แผน

แผนแม่บท IT ปัจจัยความส าเร็จ 

IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

มีระบบบริหาร

จัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

-มีงบประมาณ

เพียงพอ

แผนแม่บท ที่ 2 :

สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพ   

และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

-ผู้บริหารทุกระดับ

เห็นความส าคัญใน

การใช้ข้อมูล

-มีงบประมาณ

เพียงพอ

-บุคลากรมี

สมรรถนะ(Userและ 

IT)

-มีฐานข้อมูลที่

ค้นหาได้สะดวก 

น่าเชื่อถือ

-ระบบการสะท้อน

ข้อมูลและติดตาม

ก ากับสม่ าเสมอ

ระบบ

สารสนเทศใน

โรงพยาบาลมี

คุณภาพ

ครอบคลุม

ระบบการ

บริหารจัดการที่

ส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อเพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล 

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อเพ่ิมจ านวนผู้ป่วย 

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมของ รพ. 

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีตามมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ 5 :สนับสนุนและพัฒนาระบบ

เวชระเบียนตามมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 6:สนับสนุนและกระตุ้นการน า

ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนางานบริการ

กลยุทธ์ที่ 7:สนับสนุนข้อมูลและ

โปรแกรมในการพัฒนาบคุลากรให้มี

สมรรถนะตามภารกจิ 

7 กลยุทธ์  12 โครงการ 
14 ตัวชีว้ัด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 3
แผน

ยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน
แผนแม่บท IT ปัจจัยความส าเร็จ IT เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 

3 :เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง

และความ

ร่วมมือ                     

ของภาคี

เครือข่าย

สุขภาพ

ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพใน

ชุมชน

-ผู้บริหารของ

เครือข่ายเห็น

ความส าคัญใน

การดูแลสุขภาพ

ในชุมชน

แผนแม่บท ที่ 3 

:สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศให้

เสริมสร้างความ

เข้มแข็ง    และ

ความร่วมมือ

ของภาคี

เครือข่ายสุขภาพ

-ผู้บริหารทุกระดับของ

เครือข่ายเห็น

ความส าคัญ

-ข้อมูลของเครือข่ายมี

ความต่อเน่ืองน่าเชื่อถือ

-แหล่งข้อมูลจาก

เครือข่ายมีความ

น่าเชื่อถือและ

ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

-ระบบการสะท้อน

ข้อมูลและติดตาม

สม่ าเสมอ

ข้อมูล

สารสนเทศ

ตอบสนองการ

สร้างความ

เข้มแข็งของ

เครือข่ายใน

การดูแล

สุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1:สนับสนุน

ระบบการพัฒนา

โครงสร้างสารสนเทศให้

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม

ในการดูแลสุขภาพใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2:สนับสนุนใน

การใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ให้ภาคีมีส่วนร่วม  ใน

การดูแลสุขภาพใน

ชุมชน2 กลยุทธ์  2 โครงการ 
2 ตัวชีว้ัด



แผนแม่บท IT ที่ 1         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :

พัฒนาคุณภาพ

บริการโรงพยาบาล

แผนแม่บท ที่ 1 :

สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ

บริการ  รพ.

กลยุทธ์ที1่: พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนงานคลินิก บริการในการ

รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศ 

(1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยา

และการดูแลผู้ป่วย  (4 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในระบบงาน

ส าคัญในการบริการตามมาตรฐาน 

โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ

ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน  รพ.( 1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยา

( 1 ตัวชี้วัด) 

โครงการที่ 3 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ

บริหารจัดการความเสี่ยง( 1 ตัวชี้วัด) 

โครงการที่ 4 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบบริการ สู่

ความเป็นเลิศ 

โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลด

ระยะเวลารอรับบริการ( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 2         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :พัฒนา

ระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ 

แผนแม่บท ที่ 2 :

สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศให้เพิ่ม

ประสิทธิภาพ   

และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศเพื่อเพิ่มรายได้ของ

โรงพยาบาล 

โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาระบบรายงานเรียกเก็บทางการเงิน (1ตัวชี้วัด) 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา CMI ของ รพ. ( 1 ตัวชี้วัด )

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศเพื่อเพิ่มจ านวนผู้ป่วย 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสารเทศเพื่อขยายงานบริการให้ครอบคลุม

(1ตัวช้ีวัด )

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศเพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่เหมาะสม

ของ รพ. 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมงบบประมาณรายจ่าย

ของ รพ .( 1 ตัวช้ีวัด )

กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีตามมาตรฐาน

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาห้อง server ตามมาตรฐาน (2 ตัวช้ีวัด ) 

โครงการที่ 2: โครงการพัฒนาระบบ GAP ทาง  IT ( 1 ตัวช้ีวัด ) 

โครงการที่ 3:  โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลใน  รพ.  ( 1 ตัวช้ีวัด )

กลยุทธ์ที่ 5 :สนับสนุนและพัฒนาระบบ

เวชระเบียนตามมาตรฐาน

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ( 2 ตัวช้ีวัด ) 

โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความลับของเวชระเบียน ( 1 ตัวช้ีวัด )

กลยุทธ์ที่ 6:สนับสนุนและกระตุ้นการน า

ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนางานบริการ

โครงการที่ 1 : โครงการกระตุ้นการน าเสนอ วิจัย/ CQI/นวัตกรรม( 1ตัวช้ีวัด )

กลยุทธ์ที่ 7:สนับสนุนข้อมูลและ

โปรแกรมในการพัฒนาบุคลากรให้มี

สมรรถนะตามภารกิจ 

โครงการที่ 1 : โครงการกระตุ้นและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการท างาน( 1 

ตัวช้ีวัด )

โครงการที่ 2 : โครงการกระตุ้นและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของตัวชี้วัดจาก  

สสจ.( 1 ตัวช้ีวัด )

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 3         กลยุทธ์และโครงการ

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งและความ

ร่วมมือ                     

ของภาคีเครือข่าย

สุขภาพ

แผนแม่บท ที่ 3 :

สนับสนุนข้อมูล

สารสนเทศให้

เสริมสร้างความ

เข้มแข็ง และ

ความร่วมมือของ

ภาคีเครือข่าย

สุขภาพ

กลยุทธ์ที่ 1:สนับสนุนระบบ

การพัฒนาโครงสร้าง

สารสนเทศให้ภาคีเครือข่ายมี

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ในชุมชน 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเครือข่าย( 1 ตัวชี้วัด )

กลยุทธ์ที่ 2:สนับสนุนในการ

ใช้ข้อมูลสารสนเทศให้ภาคีมี

ส่วนร่วม  ในการดูแลสุขภาพ

ในชุมชน

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา

เครือข่ายให้น าระบบสารสนเทศ

เครือข่ายมาใช้ในการดูแลสุขภาพ

( 1 ตัวชี้วัด )



Vision
โรงพยาบาลคุณภาพ
ประชาชนสุขภาพดี  

ภาคีมีส่วนร่วม

Mission
1. พัฒนาศักยภาพเป็นทุติยภูมิและแม่ข่าย
2. ให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
4. ส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพท่ี
5.ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเข้มแข็ง

1. สนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟู
2. สนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. สนับสนุนส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถ

แผนยุทธศาสตร์ปี 2559-2561

Vision
สนับสนุนเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านสุขภาพที่ดีที่สุด
ในจังหวัดบุรีรัมย์

Mission

แผนแม่บท IT ปี 2559-2561

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :พัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล แผนแม่บท ที่ 1 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการ  รพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนแม่บท ที่ 2 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

แผนแม่บท ที่ 3 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 



เข็มมุ่งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

2016 2017 2018

ปี 2559
1. พัฒนามาตรฐาน
ห้อง  SERVER
2. พัฒนาระบบการลง
บันทึกค าวินิจฉัยโรค

ปี 2560
1. พัฒนาระบบคลังข้อมูลใน 
รพ.
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เครือข่าย  รพ.สต.

ปี 2561
1. พัฒนาระบบคุณภาพ 
Dx.tex และ ICD
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เครือข่าย  รพ.สต. 

การประกาศสื่อสารแผนงาน IT ประชุมชี้แจงประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน  เสียงตามสาย 
การ Monitoring ในการประชุมหัวหน้างานทุกเดือน



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -บุคลากรมีสมรรถนะ(ทีมสหวิชาชีพและ IT) -ข้อมูลน าเข้าใน hosxp มีความน่าเชื่อถือ

-ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้สะดวก น่าเชื่อถือ      -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 1 :สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
บริการ  รพ.
กลยุทธ์ที่1: พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานคลินิกบรกิารในการ
รักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
รายงานสารสนเทศ  (1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย
(4 ตัวชี้วัด)

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :
พัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล

ปัญหา ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาระบบการให้บริการ
ผู้ป่วยมีไม่ครอบคลุม



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศ (1 ตัวชี้วัด)

ระบบข้อมูลรายงาน

แก้ไข 61 :
-ส่งจนท. IT เทรนด์การเขียน scrip และ Qlikview
-มี IT man ท่ีใช้ฐานข้อมูลได้

62.50

100.00

50.00 75.00

100.00

93.75 76.92

100.00

91.67

100.00 100.00
100.00

0.00

100.00

200.00

ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

ร้อยละความทนัเวลา 61

51.16
82.44

91.23

0.00

100.00

59(n86) 60(n205)  61(n171)

%ความทันเวลาระบบ Report 59-61

ปัญหา 59 : report  ไม่ตรง
ความต้องการของ User, ขาด
คน
สาเหตุ : ปรับ HOSxP v.4
แก้ปัญหา : เพิ่ม IT อีก 1 คน 
ส าหรับที่เขียน scrip ดงึข้อมูล
และสร้างหรือปรับแก้รายงาน

ปัญหา 60 : user ต้องการ 
report เพิ่ม(focus on 
result)
สาเหตุ : คลังข้อมูลไม่เพียงพอ
แก้ปัญหา : เพิ่มคลังข้อมูล, เพิ่ม
คน, ทมี IM พัฒนาข้อมูลขัน้ต ่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

SLA 61 (ใหม่ล่าสุด).docx


โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศ (1 ตัวชี้วัด)

ระบบข้อมูลรายงาน คลังตัวชีว้ัด

ล าดับที่ เป้าหมาย คลังตัวชี้วัด

1. ติดตามประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาล คลัง  Clinical  tracer

2. ติดตามความปลอดภัยของผู้ป่วย คลังความปลอดภัยผู้ป่วย

3. ติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญ คลังข้อมูลขั้นต่ า  ,  คลัง  IT

4. ลดต้นทุนการใช้ทรัพยากร คลังยา

5. ตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้องของข้อมูล คลังเวชระเบียน

6. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน คลังงบประมาณ E claim

7. ติดตามและตรวจสอบระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง คลัง RM

8. ติดตามและวิเคราะห์ประชากรในเขต คลังข้อมูลประชากร

พัฒนาคลังตัวช้ีวัด
จากโปรแกรม 

Qlikview



ผลลัพธ์ การน าเสนอ
ข้อมูลขั้นต่ าทุกเดือน  

100 %

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบรายงานสารสนเทศ (1 ตัวชี้วัด)

ข้อมูลขั้นต่่ำทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
1. ขั้นต่ าทั้วไป 28 รายงาน
2. ขั้นต่ าแพทย์
3. ASU แพทย์
4. โรคที่พบบ่อย OPD,IPD
5. โรค refer OPD,IPD,ER
6. ผู้ป่วยเสียชีวิต ER,IPD
7. 43 แฟ้ม
8. เปรียบเทียบข้อมูลในจังหวัด OPD,IPD
9. ข้อมูลประชากร
10. MIS Claim , E-claimและ HosXp
11. QOF
12. Clinical tracer 16 โรค

กำรปรับปรุง เดือน  มี.ค.59 ปรับระบบรายงานโดย 
IT 1 คนรับผิดชอบข้อมูลขั้นต่ าส่งรายงานทุกวันที่ 5
ของเดือนถัดไป

ความพร้อมใช้ของข้อมูล

ผลลัพธ์
ข้อมูลขั้นต่ า
ทุกวันที่ 5

ระบบข้อมูลรายงาน



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชีวั้ด)

ITสนับสนุน
พัฒนารายงานเพ่ือ 
support  การวิเคราะห์ข้อมูล
พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้าน
ยาเพ่ือเปรียบเทียบดูรายงาน  
ASU  ที่สม่ าเสมอ 
การสะท้อนข้อมูล

ASU

ผลลัพธ์ข้อมูลใน Qlikview

URI  7.14 %
AGE 7.01 %

ASU ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
คะแนน  ASU  0 5 5 5

เงนิที่ได้รับจัดสรรผลงาน ASU 173,470.83 246,695.35 312,460 351,150

คะแนน
ประเมิน 

ASU จาก 
สปสช.

ผลลัพธ์

19.93

35.67

18.79

11.6710.08 11.06
7.14 7.01
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อัตราการใช้ยา ATB ในโรค URI อัตราการใช้ยา ATB ในโรค AD

อัตราการใช้ยา ATBในโรค URI,โรค AD

ปี 2558

ปี 2559

ปี2560

ปึ 2561((ตค59-ก.พ.61)

ปัญหาปี 2558

จ่ายยา ASU ไม่
เหมาะสม คะแนน  

QOF  สปสช.ไม่ได้
ตามเป้าหมาย



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)

popup แจ้งเตือน
การสั่งจ่ายยาในกลุ่มเดียวกัน

ITสนับสนุน
•พัฒนารายงานเพ่ือ Support  
•การท า CQI ในหน่วยงาน  
•จัดท า Popup แจ้งเตือนก่อนสั่งจ่ายยา

popup แจ้งเตือน

ไม่ให้มีการสั่งใช้ยาที่ผู้ป่วยแพ้

ผลลัพธ์ ไม่พบอุบัตกิารณ์
การส่ังจ่ายยาที่แพ้



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)

ITสนับสนุน
โปรแกรมเมอร์ HosXP
จัดท าระบบการดักจับก่อน
การจ่ายยาโดยจบัยากับ Lab
Pop up แจ้งเตือนการส่ัง
จ่ายยาไม่เหมาะสม
พัฒนารายงานเพื่อ 
Support  
มีการท า CQI ใน
หน่วยงาน

ยากับโรคไต
ปัญหา

ผู้ป่วยได้รับยาไม่
เหมาะสม ไม่มีระบบดัก
จับในการจ่ายยา ระบบ
เดมิท ารายงานหลังจาก
ที่ ผู้ป่วยได้รับยาไปแล้ว

ยา Enalapril และ Lorsatane
และการจ่ายยา Microalbumin uria positiveควรได้ยา
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ปี2557 ปี2558 ปี2559 ปี  2560 ปี  2561(ต.ค.-ก.พ)

ร้อยละผู้ป่วย  CKD  ที่ได้รับยา ACEI/ARB เพ่ือชะลอความเสื่อมของไต

พัฒนาระบบ 
popup ดักจับ

ผลลัพธ์

ปรับระบบ  Line  
แจ้งเตือนในกลุ่ม
คลินิก NCD ที่ส าคัญ 
ติดตามนัด



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)

ITสนับสนุน
•ประสานกับโปรแกรมเมอร์ 
HosXP จัดท าระบบการดักจับ
ก่อนการจ่ายยาโดยจับยากับ 
Lab 
•Pop up แจ้งเตือนการส่ังจ่าย
ยาไม่เหมาะสม
•พฒันารายงานเพื่อ Support  
•มีการท า CQI ในหน่วยงาน

ยากับโรคไต
ปัญหา

ผู้ป่วยได้รับยาไม่เหมาะสม ไม่
มีระบบดักจับในการจ่ายยา 
ระบบเดมิท ารายงานหลังจาก

ที่ผู้ป่วยได้รับยาไปแล้ว

ไม่เหมาะสม   ยา Metformine และ
การจ่ายยยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่  GFR < 30

ปรับระบบ  Line  แจ้ง
เตือนในกลุ่มคลินิก 
NCD ที่ส าคัญ 
CKD ได้รับยา 
Metformine
ขาดนัด(ติดตามนัด)

9.20

7.67
8.16

6.11

1.10

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561(ต.ค.-
ก.ย.)

ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ GFR < 30 ที่ได้รับยา Metformin

พัฒนาระบบ 
popup
ดักจับ

ผลลัพธ์



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)

การส่ังจ่ายยในกลุ่มเดียวกัน

ITสนับสนุน
ประสานกับโปรแกรมเมอร์ 
HosXP จัดท าระบบการดักจับ
ก่อนการจ่ายยาโดยจับยาที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน และPop up 
แจ้งเตือนการส่ังจ่ายยาใน
กลุ่มเดียวกัน
พฒันารายงานเพื่อ Support
 มีการท า CQI ในหน่วยงาน

ปัญหา
ส่ังจ่ายยาในกลุ่มเดียวกนัโดย

ไม่มีระบบการดักจับ

ยา 
ปี 

2558
ปี 

2559
ปี 

2560 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยา Gimfibrosil  
และ  

Simvastatin 5824 9092 788 740 736 321 215 85 72 51 12 10 8 5 4

5824
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321 215 85 72 51 12 10 8 5 4
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ผลลัพธ์
พัฒนาระบบ 

popup
ดักจับ



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)

การส่ังจ่ายยาไม่เหมาะสม

ITสนับสนุน
ประสานกับโปรแกรมเมอร์ 
HosXP จัดท าระบบการดักจับก่อน
การจ่ายยาโดยจับยาที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน และPop up 
แจ้งเตือนการส่ังจ่ายยาในกรณี
จ่าย NSAIs กับโรคไตเดียวกัน
พฒันารายงานเพื่อ Support
 มีการท า CQI ในหน่วยงาน

ปัญหา
ส่ังจ่ายยาใน NSADs ในผู้ป่วย
โรคไตเรือ้รังโดยไม่มีระบบการดัก

จับ
พัฒนาระบบ 

popup
ดักจับ

ผลลัพธ์



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)ผู้รับบริการปลอดภยั

ปัญหา ปี 2557- 2558  
การดูแลผู้ป่วยในคลินิกไม่มีมาตรฐาน
ปรับระบบ ทีมน าสนับสนุน
การดูแลของคลินิก NCD  CPG
พัฒนา Competency ทีมสหวิชาชีพ
เพ่ิมอัตราก าลัง งบประมาณจัดซื้อ
อุปกรณ์ในการดูแลตามมาตรฐาน คือ
DM

*SMBG 
*LAB ตามมาตรฐาน
*Hba1C 
*FBS 
*Microalbumin
* ตรวจเท้า 
*สื่อสอนอาหาร 
* ทีมครอบคลุม รพ.สต.

 COPD ใช้ 
*Goalguideline
* เครื่องตรวจ SpO2                
* Spirometer
* ยา seretide

COPD

ผลลพัธ์ COPD admit ลดลง

ITสนับสนุน
พัฒนารายงานเพื่อ Support  การท า CQI ในหน่วยงาน  เช่น  รายงานผลการตรวจ 
PEFR Flow   รายงานผู้ป่วยท่ีมีภาวะexacerbation
รายงานผลการตรวจ HbA1C  รายงานผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีด รายงานผู้ป่วยเบาหวาน
รายงานผลตรวจ Lab  ผิดปกติ  
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561(ต.ค.-
ก.ย)

เปา้หมาย > 50 %

อตัราการควบคมุระดบัน า้ตาล

ของผู้ ป่วยเบาหวาน HbA1C 

< 7

ผลลพัธ์ Hba1C < 7 เพิ่มขึน้ 
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โครงการท่ี 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยาและการดูแลผู้ป่วย(4ตัวชี้วัด)

ผู้รับบริการปลอดภยั

แหล่งการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ปี2558 ปี2559 ปี  2560

ปี  2561
(ต.ค.-ก.ย)

Episiotomy 2 1 0 0
Cleen Wound 0 0 0 0
สะดือ ตา ทารก 0 2 0 0
CAUTI 3 1 0 0
Phebritis 7 1 0 0
ติดเชื้อทารก 2 4 4 0
HAP 4 1 3 1
Sepsis 0 1 0 0

ทันตกรรม 0 0 1 1

ปัญหา ปี 2557- 2558  
ไม่ปฏิบัติตามหลกั Aseptic techqnique
เกณฑ์การวินิจฉัยไม่อัพเดท 
การแบ่งโซนไม่ชัดเจนในผู้ป่วยใน
จนท.ขาดการเฝ้าระวัง และประเมินผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยง
ปรับระบบ ทีมน าสนับสนนุ
ปรับแบ่งโซน ,  alcohol hand rub ,  
SHIP 
รณรงค์การล้างมือ
round iv ทุกเวร
ปรับ CPG การวินิจฉัย NS , phlebritis
แนวทางเฝ้าระวัง  HAP
นิเทศติดตามการดแูลในกลุม่เสีย่ง 

กลุ่มเฝ้าระวัง  sepsis

Diarrhea

Cystitis

Wound

Pneumonia>60 ปี
Braden score < 16

กลุ่มเฝ้าระวัง  HAP

 Pneumonia >60 ปี
Braden score < 16

มีโรคประจ าตัว  Low 
immune 

ITสนับสนุน
-Qlikview sepsis
-IC  ร่วมกบั  PCT  
วเิคราะห์

ปัญหาข้อมูล
การตดิเชือ้
เพิ่มขึน้

Qlikview
ผู้ป่วย 

sepsis ผลลัพธ์

ปรับ
ระบบ



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -บุคลากรมีสมรรถนะ(ทีมสหวิชาชีพและ IT) -ข้อมูลน าเข้าใน hosxp มีความน่าเชื่อถือ

-ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้สะดวก น่าเชื่อถือ      -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ
IT

แผนแม่บท ที่ 1 :สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  รพ.
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและสนับสนุน
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในระบบงานส าคัญ 
ในการบริการตามมาตรฐาน 
โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การป้องกันและควบคุม การติดเช้ือใน รพ.( 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 2 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านยา
( 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 3 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการความเสี่ยง( 1 ตัวชี้วัด)
โครงการที่ 4 :โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย( 1 ตัวชี้วัด)

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :
พัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล

ปัญหา ระบบงานที่ส าคัญคอื IC , PTC, RM , ENV ข้อมูลใน
การน ามาพัฒนาระบบงานไม่เพียงพอ



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศความเสี่ยงด้านการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อใน  รพ.( 1 ตัวชี้วัด)
โปรแกรม IC

ปัญหา
แผลฝีเย็บแยก
ไข้ในทารกแรก

เกิด

ITสนับสนุน
น าข้อมูลความเส่ียงที่ได้เกบ็
รวบรวมไว้เพ่ือวางแผนในการ
ปรับปรุงโครงสร้างงานแยก
ห้องหลงัคลอดแยกจากผู้ป่วย
ทั่วไป

สามารถวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง แหล่งที่เกดิ , เหตุการณ์
กลุ่มการตดิเชือ้แต่ละประเภท



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศความเสี่ยงด้านยา( 1 ตัวชี้วัด)

ITสนับสนุน
1.โดยมีการดึงรายงานผู้ป่วยไม่มาตามนัดให้
หน่วยงานโทรติดตาม
2.สนับสนุนให้มีการลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ในเวช
ระเบียนให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มารับบริการ
3.มีระบบสายนอกติดตามผู้ป่วย
4.มีการท า pop up รายการยาที่สั่งจ่ายซ้ าซ้อน
5.มีระบบการ print สติกเกอร์ยาติดสมุดโรค
ประจ าตัว

โปรแกรมด้านยา

ปัญหาที่ส าคัญ
1.ระดับ G H I  พบว่าผู้ป่วยขาดนัด ขาดยา
ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่น stroke
2.การจ่ายยาซ้ าซ้อนในกลุ่มยาเดี่ยวกัน  
ไม่ได้ยาตามมาตรฐาน

สามารถวิเคราะห์ระดับความ
รุนแรง หน่วยงานที่เกดิ เวลาที่เกดิ
บ่อยที่สุด  รายงานอุบัตกิารณ์



โครงการที่ 3 :
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ( 1 ตัวชี้วัด)
โปรแกรมความเส่ียง

สามารถวิเคราะห์
ระดับความรุนแรง 
จ านวนรายงาน RM
แหล่งข้อมูล
หน่วยงานที่เกิด
คณะกรรมการที่เกิด
 เวลาที่เกิดบ่อยที่สุด
เหตุการณ์ท่ีพบบ่อย
กลุ่มเหตุการณ์ที่พบบ่อย  
รายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงรายโรค

ปัญหาที่ส าคัญ
ระบบการบริหารจัดความเสี่ยงเดิม คือ
ให้  จนท. ทุกคนรายงานความเสี่ยงโดย
คีย์เข้ามาในระบบ
ความเสี่ยงไม่ได้รับการแก้ไข  
จัดกลุ่มผิด  
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้

IM  สนับสนุน
พัฒนาโปรแกรม  RM  ขึ้นมาใหม่
พัฒนาร่วมกับการใช้โปรแกรม 
Qlivkview เพื่อตอบสนองความต้องการ
รายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลใน  รพ. 



โครงการที่ 4 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย( 1 ตัวชี้วัด)

โปรแกรม ENV 
ความเส่ียงด้านENVที่พบระดบั3และ
ระดบั4ที่ส าคญัที่เกดิร่วมกบัการIT
-ถูกขโมยตดัสายกราว 
-ต้นไม้ล้มทับสายไฟเบอร์และหล่นใส่รถ
เญาตผู้ิป่วย
-ตู้ควบคุมไฟ GEN 400 KVA ไหม้ 

แนวทางแก้ไข
1.ท าร้ัวกรงเหลก็ล้อมรอบเสา และตดิไฟ
ส่องสว่าง
2.ตดัต้นไม้บริเวณจุดเส่ียงภายในรพ.
3.ตดิต่อศูนย์วศิวกรรมการแพทย์มา
ตรวจสอบและซ่อมให้

ITสนับสนุน
-ระบบความปลอดภัยใน รพ.
และติดตั้ง server กล้องวงจรปิด



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -บุคลากรมีสมรรถนะ(ทีมสหวิชาชีพและ IT) -ข้อมูลน าเข้าใน hosxp มีความน่าเชื่อถือ

-ฐานข้อมูลที่ค้นหาได้สะดวก น่าเชื่อถือ      -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 1 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  รพ.
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อลดระยะเวลารอรับบริการ
( 1 ตัวชี้วัด)

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :
พัฒนาคุณภาพ
บริการโรงพยาบาล

ปัญหา ผู้ป่วยร้องเรียนรอรับบริการนาน ไม่มีข้อมูลในการ
วิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลารอรับบริการแต่ละจุดบริการ



โครงการที่ 1 :
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือลดระยะเวลารอรับบริการ( 1 ตัวชี้วัด)
IT สนับสนุน
ระบบการส่งตรวจ LAB X-ray,ระบบการ print sticker 

ปัญหา
ระยะเวลาในการ
รอรับบริการที่

นานมาก ความพงึ
พอใจต ่า

ขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วย ปี 2559  
ระยะเวลาเฉลี่ย

(นาที)
230 นาที

ปี 2560 หลัง
ปรับระบบ

ระยะเวลาเฉลี่ย
(นาที) 150 นาที

ปี 2561 หลังปรับ
ระบบระยะเวลา
เฉลี่ย(นาท)ี 113

นาที

1. การคัดแยก-ยื่นท าบัตร
2. ยื่นท าบัตร-ซักประวัติ
3. ซักประวัติ-ซักประวัติเสร็จ
4. หลังซักประวัติ-พบแพทย์
5. หลังพบแพทย์-ให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน
6. หลังให้ค าแนะน า-รับยา

70                                          
18                                           
7                                            
79                                        
28  
28

40                                          
12                                           
7                                             

50                                          
20 
21

20                                          
10                                           
5
40                                          
18
20

1. ระบบการสื่อสาร น าระบบ 
visual ปรับระบบการแจ้งต าแหน่ง
ที่รับบริการที่ชัดเจนจากป้าย
สื่อสาร, 
2.  ระบบการให้บริการ น าระบบ  
LEAN
3. สถานที่/สิ่งแวดล้อม ปรับ
ระบบ flow การให้บริการลด
ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อน  ลดการเดินของ 
จนท.และผู้รับบริการ ให้ IT ช่วย
ในการท าคิวและระบบนัด
ผู้รับบริการ
4. ช่องทางการรับฟัง  เพ่ิม 
webpage ของ รพ. 

ระยะเวลารอ
รับบริการ

ผลลัพธ์ 
ระยะเวลาในการ
รอรับบริการ
ลดลง แต่ยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย

ผลลัพธ์ 
ความพงึพอใจ 
OPD เพิ่มขึน้



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับเหน็ความส าคัญในการใช้ข้อมูล -มีงบประมาณเพียงพอ -มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

สะดวก น่าเชื่อถือ   -บุคลากรมีสมรรถนะ(Userและ IT) -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบรายงาน
เรียกเก็บทางการเงิน( 1 ตัวชี้วัด )
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา CMI  
ของ  รพ. ( 1 ตัวชี้วัด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา ระดับวิกฤตทางการเงินระดับ 3 ไม่ได้น าข้อมูลรายรับ
รายจ่ายของ  รพ.  มาบริหารจัดการใน รพ.



ปัญหา ปี 57 พบปัญหาเร่ืองรายรับต ่าเม่ือเทียบกับ 
รพ.ขนาดเดียวกัน (ไม่ส่ง Claim CMI ต ่า)

ปัญหา ปี 57 ระดับวิกฤติทาง
การเงินระดับ 3

ปรับระบบ  สนับสนุน IT ตดิตามระบบการ
ส่ง Claimพัฒนา  CMI 

ผลลัพธ์  รายรับเพิ่มขึน้ ไม่ตดิลบ ระดับวิกตต ิ=0

ผลลัพธ์ รายรับเทียบกับ รพ.ขนาดเดียวกัน
ทัง้เขต 9 รายรับกองทุน IPD เป็นล าดับ 2 

ของเขต

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบรายงานเรียกเก็บทางการเงิน( 1 ตัวชี้วัด )



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบรายงานเรียกเก็บทางการเงิน(1 ตัวชี้วัด )ปัญหา ปี 57 รายรับต่ าเมื่อ

เทียบกับ รพ.ที่มีขนาดเท่ากัน



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนา CMI  ของ รพ.(1 ตวัชีว้ัด )

ปัญหา
รายรับต่ าเมื่อเทียบ
กับ  รพ.ขนาด
ใกล้เคียงกัน และ 
CMI ต่ า และ ไม่มี
ระบบการ
ตรวจสอบเวช
ระเบียน

IT สนับสนุน
ข้อมูล  CMI  
รายเดือน

หลังปรับระบบ  CMI  ผลลัพธ์ยอดเงนิโอน
จาก  สปสช.  เพิ่มขิน้ในปี  2558-2561

หมวดเงนิ ปีงบ 2556 ปีงบ 2557 ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 ปีงบ 2560 ปี 2561
ผู้ป่วยใน
รวม 14,619,233. 17,126,616. 21,473,687. 21,096,563. 22,450.820. 21,145,450.

CMI

ผลลัพธ์
•CMI เพิ่มขึ้น
จาก 0.57 เพิ่มขึ้น 0.69
•ผลรวมค่า Adj.RW 
•เทียบกับ รพ.ระดับเดียวกันใน
เขต 9  เป็นล าดับ 2

ปี 2558 เป็นต้นมาปรับระบบการตรวจสอบ
เวชระเบียนจากแผนกสิทธิบัตรและระบบการ  

Consult  แพทย์ในการวนิิจฉัยโรค



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับเหน็ความส าคัญในการใช้ข้อมูล -มีงบประมาณเพียงพอ -มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

สะดวก น่าเชื่อถือ   -บุคลากรมีสมรรถนะ(Userและ IT) -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่
เหมาะสมของ รพ. 
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันา
โปรแกรมในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายของ  รพ.( 1 ตัวชีวั้ด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา ไม่มีข้อมูลสารสนเทศด้านรายจ่ายของ รพ.ในการ
บริหารจัดการและควบคุมงบประมาณ



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมงบประมาณ

รายจ่ายของ  รพ.( 1 ตัวชี้วัด )

ITสนับสนุน
สนับสนุนโปรแกรม
ควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายของ  รพ.

ผลลัพธ์
สามารถตรวจสอบรายจ่าย
แต่ละเดือนเปรียบเทียบกับ

แผนการเงนิ

ผลลัพธ์ ระดับวิกตตทางการเงนิ จาก 3 เป็น 0

ปัญหา
รายจ่ายสูง ไม่มีระบบ

การตดิตาม
งบประมาณรายจ่าย

โปรแกรม
ควบคุม

งบประมาณ



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับเหน็ความส าคัญในการใช้ข้อมูล -มีงบประมาณเพียงพอ -มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

สะดวก น่าเชื่อถือ   -บุคลากรมีสมรรถนะ(Userและ IT) -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีตามมาตรฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาห้อง  server  
ตามมาตรฐาน ( 2 ตัวชีว้ัด )
โครงการที่ 2: โครงการพัฒนาระบบ  GAP  
ทาง  IT ( 1 ตัวชีว้ัด )
โครงการที่ 3:  โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
ใน  รพ. ( 1 ตัวชีว้ัด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา ระบบ IT และ ห้อง server ไม่ได้มาตรฐาน ,  ไม่มี BI 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของ รพ.



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาห้อง  Data  center  ตามมาตรฐาน( 2 ตัวชี้วัด )

รางเก็บสายสัญญาณ
แบบแขวน

Timer ช่วยเปิดปิดแอร์อัตโนมัติโดยท างาน
สลับกันทุก 4 ชั่วโมง/Smoke detector

ในปีงบประมาณ  2559
•พัฒนาห้องserver2 ห้องตามมาตรฐาน
•เก็บสายไฟและท าราง 
•ติดตั้งแอร์
•ระบบควบคุม  timemer
•ติดฟิล์มกรองแสงแทนผ้าม่าน
•ติดตั้งกล้องวงจรปิด
•ติดตั้งเครื่องแสกนนิ้วมือ
•มี QNAP  file sever
•เพิ่ม  UPS  sever  Cluster
ปี 2561
• เครื่องวัดอุณหภูมิแจ้งเตือน
•ปรับปรุงระบบ server จาก Cluster เป็น 
Replication Hosxp

ถังดับเพลิงสีเขียว 
ติดตั้งบริเวณหน้า

ทางเข้า

UPS / เครื่องป้องกันไฟกระโชก
RAID 5

ส าหรับส ารอง

อุณหภูมิแจ้งเตือน
ทางมือถือ



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาห้อง  Data Center  ตามมาตรฐาน( 2 ตัวชี้วัด )

Server  HosXp downtime

ระบบ  monitoring Zabbix
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ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561(ต.ค.-
ก.ย.)

HosXp downtime

ผลลัพธ์
HosXp downtime 

ลดลง

สาเหตุปี 59-60 ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งาน MySQL ที่เครื่อง  Server 
•จนท. ดึงข้อมูลในระบบรายงานจาก HosXP
•ระบบไฟฟ้าไม่ได้ต่อเข้าระบบไฟส ารอง  
•ติดตั้งระบบ thai refer ไม่ได้เปลี่ยนฐานข้อมูล 
•ปรับปรุงฐานข้อมูล MySQL 5.0 เป็น 5.7
สาเหตุปี 61
•ปรับปรุงระบบ Inventory 
•ปรับ tool ของ Cluster 



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาห้อง Data Center ตามมาตรฐาน( 2 ตัวชี้วัด )

Server Pacs downtime

ปี  2561
ตดิตัง้ระบบ PACs ใหม่  (เดมิ Star
pacs เป็น Infinitt Pacs)

ระบบ  monitoring Zabbix

สาเหตุ ปี 59
•เครื่องอ่านฟิล์มไม่ได้ เครื่อง CR  ไม่อ่านฟิล์ม  
•เครื่อง CR-Consol เข้าโปรแกรมส่งภาพไม่ได้ 
•เครื่อง CR ร้อน
สาเหตุ ปี 60 
•การท างาน Web Browser IE
•เกิดจาก Gateway ส่งต่อข้อมูลระหว่าง HOSxP
สาเหตุ ปี 61
•ติดตั้งระบบใหม่
•ไฟฟ้าผ่า
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ก.ย.)

PAC downtime



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาห้อง Data Center ตามมาตรฐาน( 2 ตัวชี้วัด )

Server LIS  downtime

ระบบ  monitoring Zabbix

Server  Internet downtime
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Internet downtime

ปัญหาปี60 ย้าย  server  ปิดปรับปรุงราง เก็บสาย
ปี 61  ปรับฐานข้อมูล LAB

แก้ปัญหา ย้าย server  ใช้ตัวส ารองก่อน 
ปรับ Getaway ของระบบ LIS

ปัญหาปี 57-58 ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ให้บริการ
ภายนอก 
แก้ปัญหา ระบบ  Load balance  

เพิ่ม Speed net



โครงการที่ 2 : 
โครงการพัฒนาระบบ  GAP  ทาง  IT( 1 ตัวชี้วัด )

รายการ สถานการณ์ปัจจุบนั เป้าหมายที่ต้องการ การด าเนินการ

1. Server HOSxP 23 ขนาด HD ใกล้เต็มอตัรา
การเพิม่เร็วมาก

จัดหา server ใหม่มาเกบ็ 
log(จัดซ้ือปี 61 อกี 1
server  และ เพิม่ HD )

2. กล้องวงจรปิด ช ารุดเสียหาย ติดตั้งทุกจุดทั้งภายใน
โรงพยาบาลและพืน้ที่
บ้านพกั

ขออนุมตัิซ้ือเพิม่  ติดตั้ง
ซ้ือแล้ว  32  ตัว(ปี2561
เพิม่อกี 16 ตัว วางแผนปี 
62 อกี 16 ตัว)

3. ระบบคลงัข้อมูล -คลงัข้อมูลเภสัชกรรม
-คลงัข้อมูลผู้ป่วยใน 2
-คลงัข้อมูลศูนย์คุณภาพ

คลงัข้อมูลครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน

วางแผนจัดอบรมและลง
ติดตั้งคลงัข้อมูลให้ครบ
ทุกหน่วยงาน

4. ระบบ Diskless ทุกหน่วยงานบริการ
ทางคลนิิก

ขออนุมตัิซ้ือเพิม่ ปี 60 ม ี
19 เคร่ือง (ปัจจุบนั ปี 61
22 ตัว)



โครงการที่ 3 : 
โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลใน  รพ. ( 1 ตัวชี้วัด )

ITสนับสนุน
(สอนหัวหน้า/กลุ่มลูกน้องใน
หน่วยงานวเิคราะห์ข้อมูล)

ปัญหา
IT  เขียนรายงานไม่ทันและ 

Data ที่น ามาวิเคราะห์
ไม่ต่อเนื่อง

คลังข้อมูล

พฒันาคลังข้อมูล 8 คลังข้อมูล 
คือ Ward ,RM ,งบประมาณ,  
ยา, ข้อมูลขัน้ต ่าภาพรวม, ข้อมูล
ขัน้ต ่าแพทย์,tracer  รายโรค , 
QOF



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับเหน็ความส าคัญในการใช้ข้อมูล -มีงบประมาณเพียงพอ -มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

สะดวก น่าเชื่อถือ   -บุคลากรมีสมรรถนะ(Userและ IT) -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 :สนับสนุนและพฒันาระบบ
เวชระเบยีนตามมาตรฐาน
โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาความ
สมบรูณ์ของเวชระเบียน ( 2 ตัวชีว้ัด )
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความลับ
ของเวชระเบยีน ( 1 ตัวชีวั้ด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา เวชระเบียนไม่สมบูรณ์ , ไม่มีระบบการรักษาความลับ
ของผู้ป่วยในเวชระเบียน



โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาความสมบูรณข์องเวชระเบียน(2 ตัวชี้วัด )

ITสนับสนุน

IPD =ปรับใบซักประวัติ,ตรวจร่างกาย. p OPD
IT ปรับแบบฟอร์มให้แสดงชื่อผู้บันทึกการส่ง
ตรวจแล้ว  พัฒนาระบบการติดตามและลง 
Dx.tex ปรับระบบการซักประวัตินดั F/U

เวชระเบียน(นอก)ซักประวัตไิม่ครอบคลุม  Dx tex

ตรวจร่างกายไม่ครบและไม่มีค าแนะน า  และไม่ print 
F/U
เวชระเบียน(ใน) ซักประวัตไิม่ครอบคลุม,ตรวจร่างกาย
ไม่ครอบคลุม,progress note ไม่ครบ, Nurse 
note ไม่ครอบคลุม, 83.31
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(ต.ค.-ก.ย.61)

ปัญหา ป5ี8
-ไม่ลง PE/Dx.text
-ลง PE//Dx.text ไม่ครบ

ปี 2558 ปรับเวช
ระเบียนใหม่

OPD

ปัญหา ป5ี9
- บันทึก PE 1-2ระบบ
- ไม่บันทึกผลFilm,U/S,EKG
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561(ต.ค.-
ก.ย.61)

เปลี่ยนแบบ doctor order
ให้บันทึกง่ายขึ้น

IPD

ปัญหา ปี 59
-Progress note ไม่ครบ SOAP  
-Dx.ค าย่อ 
-Hx./PE ไม่ครบ
-Nurse note รายละเอียดน้อย



91.46
92.3 92.05

94.67

96.65 96.28

97.75 97.99
97.11 97.17

88

90

92

94

96

98

100

ธ.ค
.60

ม.
ค.

61

ก.
พ.

61

มี.
ค.

61

เม
.ย

.61

พ.
ค.

61

มิ.
ย.

-6
1

ก.
ค.

-6
1

ส.
ค.

-6
1

ก.
ย.

-6
1

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียน(2 ตัวชี้วัด)

ปัญหา
-Dx.text ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น Gout ,Muscle 
strain,Impetigo ไม่ระบุต าแหน่ง, CKD ไม่ระบุ stage 
-Dx.text ผิด
-Dx.text ไม่ครบตามรายการยา
-Dx.text ซ้ าซ้อน
-Dx.text ไม่ครบ

สาเหตุ :
-แพทย์ให้ ICD 10 และ Dx.text เอง
-จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีจ านวนมาก

การป้องกันและแก้ไข :
- ตรวจสอบคุณภาพการบันทึก Dx.text 
แยกรายแพทย์และสะท้อนข้อมูลสม่ าเสมอ
เดือนละ 1 ครั้ง
- ปี 2561  Coder ให้รหัส ICD 10 / แพทย์ 
พยาบาล บันทึก Dx.text เริ่ม 13 มี.ค.61

คุณภาพการบันทึกค าวินิจฉัยโรค

ร้อยละความถูกต้องของการบันทึกค าวินิจฉัยโรค

เป้าหมาย 
>95%

แพทย์ลง ICD 10 ,Dx.text

มี.ค. 61 Coder ให้รหัส ICD10 
แพทย์ลง Dx.text

พัฒนาระบบคุณภาพ
เวชระเบียน

(ตรวจสอบ ICD, Diag. tex)



โครงการที่ 2 :
โครงการรักษาความลับของเวชระเบยีน

(1 ตัวชี้วัด )

ระบบการรักษาความลับ
ระบบ  ONE STOP  SERVICE
แยกสถานที่ในการให้บริการแยก
ออกจากคลินิกทั่วไป  และ แยกเก็บ
เวชระเบียนที่ชัดเจน  และระบบ
ปกปิดความลับและการเข้าถงึใน  
HosXp

ผู้ป่วยตดิเชือ้ 
HIV

คลินิกฟ้าใส

ระบบรักษาความลับของ
ผู้ป่วย HosXpโดยปกปิด
ช่ือผู้ป่วยไม่สามารถรุ้ว่า
เป็นใคร” คุณส่งตรวจ 

LAB ชันสูตร” ระบบ การตรวจสอบ
ข้อมูลที่มีการแก้ไข
ข้อมูล Logfile HosXP

ITสนับสนุน
•ระบบการส่งชื่อในคลินิกฟ้าใสในเวรดึก
•ระบบค าวินิจฉัยที่มี  HIV  ออกจากระบบ
•ระบบการปกปิดรหัสโรคในกลุ่มเสี่ยง
•ระบบการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย
•ระบบปกปิดความลับใน  HosXp ในการสั่ง lab



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับเหน็ความส าคัญในการใช้ข้อมูล -มีงบประมาณเพียงพอ -มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

สะดวก น่าเชื่อถือ   -บุคลากรมีสมรรถนะ(Userและ IT) -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6:สนับสนุนและกระตุ้นการน า
ข้อมูลสารสนเทศมาพฒันางานบริการ
โครงการที่ 1 : โครงการกระตุ้นการ
น าเสนอ วิจัย/ CQI/นวัตกรรม( 1 
ตัวชีว้ัด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา ไม่มี CQI , วิจัย , นวัตกรรมใน รพ. ที่ครอบคลุม
หน่วยงาน



โครงการที่ 1 : 
โครงการกระตุ้นการน าเสนอ วิจัย/ CQI/นวัตกรรม( 1 ตัวชี้วัด )

ITสนับสนุน
สนับสนุนการใช้
ข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนาคุณภาพใน  
รพ.

วิจัย/ CQI/นวัตกรรมผลลพัธ์
จ านวนผลงานวจิัยใน รพ. 17
เร่ือง  และน าเสนอตพีมิพ์ 1
เร่ือง
น าเสนอระดบักระทรวง 1
เร่ือง
น าเสนอระดบัจังหวดั ขึน้ไป 
5 เร่ือง

22 22 22 22 22

10

18
20

22 22

0

5

10

15

20

25

เป้าหมาย
หน่วยงาน

จ านวน CQI  ที่
สอดคล้องกบั
บริบทของ
หน่วยงาน(22
หน่วยงาน)



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับเหน็ความส าคัญในการใช้ข้อมูล -มีงบประมาณเพียงพอ -มีฐานข้อมูลที่ค้นหาได้

สะดวก น่าเชื่อถือ   -บุคลากรมีสมรรถนะ(Userและ IT) -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามก ากับสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 2 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพ และ
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7:สนับสนุนข้อมูลและ
โปรแกรมในการพฒันาบุคลากรให้มี
สมรรถนะตามภารกจิ
โครงการที่ 1 : โครงการกระตุ้นและพฒันาการ
ใช้เทคโนโลยีในการท างาน( 1 ตัวชีว้ัด )
โครงการที่ 2 : โครงการกระตุ้นและพฒันา
ข้อมูลสารสนเทศของตัวชีวั้ดจาก  สสจ.
( 1 ตัวชีว้ัด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ปัญหา บุคลากรยังไม่มีสมรรถนะด้าน IT 
ด้านใช้งาน และการวิเคราะห์ข้อมูล



โครงการที่ 1 : 
โครงการกระตุ้นและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

ในการท างาน(1ตัวชี้วัด )

ITสนับสนุน
สนับสนุนการสอนความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คือ
โปรแกรม Excel Qlikviewและ
พฒันาให้มีคลังข้อมูลใน
หน่วยงาน

ปัญหา
ท ารายงานไม่ทนัและเจ้าหน้าที่

ยังขาดความรู้ในการ
ปฏบิัตงิานและวิเคราะห์ข้อมุล

อบรม Excel 
โปรแกรม Qlikview

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม Excel 2 รุ่น  
87 คน คิดเป็น   46.03 % และ อบรม 

Qlikview ในกลุ่มหวัหน้างานและและ
รองหวัหน้างาน  2  รุ่น คิดเป็น 64.61 %

ผลลัพธ์
ผลลัพธ์  ปี  61

•อบรม IT man  แก้ไขปัญหา
และการดูแลคอมพิวเตอร์

เบื้องต้น



โครงการที่ 2 : 
โครงการกระตุ้นและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

ของตัวชีว้ัดจาก  สสจ.( 1 ตัวชีว้ัด )

ITสนับสนุน
สนับสนุนการสอนความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน คือ 
แหล่งข้อมูลตัวชีวั้ดโดยใช้
Qlikview
พฒันาให้มีคลังข้อมูลใน
หน่วยงาน 
พฒันาข้อมูลขัน้ต ่า
ดงึผลงานวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
จังหวัดมาประเมินผลงาน

ปัญหา

หน่วยงานไม่ทราบแหล่งข้อมูล
ที่จังหวัดน าไปประเมินตัวชีว้ัด 
ผลการประเมนิตัวชีวั้ดอยู่

ระดับต ่า

ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดจาก  สสจ. 

( 23 รพ. )

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2 รอบ 1 รอบ 2

ล าดับที่ 4 8 1 2 4 6 3 3

คะแนนที่ได้ 97.43 94.07 98.04 97.63 98.32 98.52 98.5 98.6

ผลลัพธ์
คะแนนประเมินตัวชีวั้ด

สูงขึน้



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับของเครือข่ายเห็นความส าคัญ  -ข้อมูลของเครือข่ายมีความต่อเนื่องน่าเชื่อถือ

-แหล่งข้อมูลจากเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1:สนับสนุนระบบการพัฒนา
โครงสร้างสารสนเทศให้ภาคีเครือข่าย มี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพในชุมชน 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเครือข่าย( 1 ตัวชี้วัด ) 
( 1 ตัวชีวั้ด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความ
ร่วมมือ  ของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 

ปัญหา ไม่มีข้อมูลในการดูแลระบบการดูแลของเครือข่าย 
รพ.สต.



ผลลัพธ์ด้านการบรรลุวิสัยทัศน์
RDU ร่วมกับ  รพ.สต. เครือข่าย

โครงการที่ 1 : 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย( 1 ตัวชี้วัด )

ผลลัพธ์ คปสอ.คมูอืง ผ่าน RDUขั้น 2  ล าดับที ่3 ของเขต

ITสนับสนุน
สะท้อนข้อมูล  RDU 
สม ่าเสมอทุกเดือนในการ
ประชุม คปสอ.
มีโปรแกรม Qlickview RDU 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
และ แผนแม่บท IT (IT Master Plan)

Key -ผู้บริหารทุกระดับของเครือข่ายเห็นความส าคัญ  -ข้อมูลของเครือข่ายมีความต่อเนื่องน่าเชื่อถือ

-แหล่งข้อมูลจากเครือข่ายมีความน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน -ระบบการสะท้อนข้อมูลและติดตามสม่ าเสมอ

IT
แผนแม่บท ที่ 3 : สนับสนุนข้อมูล
สารสนเทศให้เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2:สนับสนุนในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศให้ภาคีมีส่วนร่วม  ในการดูแล
สุขภาพในชุมชน 
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายให้
น าระบบสารสนเทศเครือข่ายมาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ( 1 ตัวชี้วัด )

รพ.
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความ
ร่วมมือ  ของภาคี
เครือข่ายสุขภาพ 

ปัญหา เครือข่ายไม่มีข้อมูลด้านสุขภาพที่ส าคัญ  เช่น 
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ



โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย( 1 ตัวชี้วัด )

เครือข่ายเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปีงบ 
2558

ปีงบ 
2559

ปีงบ 
2560

ปีงบ 
2561

อัตราการควบคุมโรคโดย  อปท.ของ
เครือข่าย

11
8 9 9 9

จ านวนผู้ป่วย Stroke  ที่ฟื้นฟูสภาพ

แล้ว Bathel Index score ดีขึ้น 
> 80 % NA 70%

71.10

%

75.10

%
จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วย 

Stroke  ที่ฟื้นฟูสภาพแล้ว Bathel Index 
score ดีขึ้น (อสม.,Caregiver,ผู้ใหญ่บ้าน,
รพ.สต.,อปท.,อ าเภอ,กาชาด)

7 NA NA 2 7

จ านวน รถ FR  ของเครือข่ายและมีการ
ให้บริการ

9 5 5 7 7

จ านวนเครือข่าย รพ.สต.ที่มีการใช้ยา 
ASU ทั้ง 2 โรค(URI/AGE)ผ่านเกณฑ์

10 NA 0 0 8

ปัญหา ปี 2557- 2558
 ไม่มีระบบการท างานของเครือข่ายที่
ชัดเจน
 เจ้าหน้าที่ รพ. และเครือข่าย ไม่มี
การสื่อสารข้อมูลในการดูแลในทีม
เครือข่าย

ปรับระบบ ทีมน าสนับสนุน
ผู้น า  รพ.  และ อ าเภอ สนับสนุนการ
ท างานของเครือข่าย มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์  กิ่งกาชาด
การแจ้งในที่ประชุมประเมินผลลัพธใ์น
การท างาน

ผลลัพธ์ เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึน้ 

นายอ าเภอ
ขับเคล่ือนการ
เยี่ยมบ้าน

ITสนับสนุน
สะท้อนข้อมูลสม ่าเสมอทุก
เดือนในการประชุม คปสอ.
 Thai COC9



HI

35.28 43.17

54.54 58.82
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อัตราผู้ป่วยHIเข้าถึง
บริการโดยEMS

เป้าหมาย
88.8 100 83.3 100

0

200

2558 2559 2560 2561

HI GCS <13 refer in 1 hr.

พบปัญหา
 การเข้าถึงล่าช้า ระบบ 1669
 เครือข่าย EMS ไม่ครอบคลุม
 ส่งต่อล่าช้า
การแก้ไข
 ประชาสัมพันธ์ระบบ 1669
- การจัดทีมเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพทีม
 ประสานกับต ารวจ เครือข่ายโรงงานน้ าตาลในการติดไฟตาม

จุดเสื่ยงและรณรงค์การติดไฟที่ท้ายรถขนอ้อยในเวลา
กลางคืน

เครือข่ายเข้มแข็ง

จุดเกิดเหตุ
เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ
จราจร 3 ปี

ขับรถไม่สวม
หมวกกันน๊อค ,
ถนนจุดเส่ียง
,ชนรถอ้อย

พชอ. ถือเป็น
ปัญหาระดับ

อ าเภอ

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย( 1 ตัวชี้วัด )
ITสนับสนุน
สะท้อนข้อมูลสม ่าเสมอทุกเดือนในการ
ประชุม คปสอ.
Qlikview ผู้ป่วย HI ในเขตอ าเภอคุเมือง

ปัญหา
ผู้ป่วย HI เพิ่มขึน้ 
เข้าถงึช้า



สรุปแผนยุทธศาสตร์และ แผนแม่บท IT
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท IT สรุป

ท าได้
อยู่ระหว่าง
การจัดท า

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :พัฒนา
คุณภาพบริการ
โรงพยาบาล 

แผนแม่บท ที่ 1 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ  รพ. 
3 กลยุทธ์  7 โครงการ 10  ตัวชี้วัด

6 โครงการ
6 ตัวชี้วัด

ไม่มี 100 %

ยุทธศาสตร์ที่ 2.พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

แผนแม่บท ที่ 2 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
ให้เพิ่มประสิทธิภาพ   และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 
8 กลยุทธ์ 12 โครงการ 14 ตัวชี้วัด

12 โครงการ
14 ตัวชี้วัด

ไม่มี 100 %

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความร่วมมือ                     
ของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

แผนแม่บท ที่ 3 :สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
ให้เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
2 กลยุทธ์ 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด

2 โครงการ
2 ตัวชี้วัด

ไม่มี 100 %

สรุป ท าแล้ว 26 โครงการ คิดเป็น   100  % 

และ  ท าแล้ว 26ตัวชี้วัด  คิดเป็น  100  %  ได้ตามเป้าหมาย 25 ตัวชี้วัด คิดเป็น 96.15 %

สรุป

ไม่ได้ตามเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด 
(ระยะเวลารอรับบริการผู้ป่วยนอก



วิเคราะห์แผนแม่บท IT ปี 2561

อาคาร 114 เตียง เสร็จ  ก.ค. 2562
ขยายขนาดโรงพยาบาล M2  ปี 2565

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ปี 2561
-ระยะเวลารอรับบริการผู้ป่วยนอก
สาเหตุ
-NCD
-ระบบยังไม่เป็น Continuous flow
วางแผน
-IT  ระบบคิวผู้ป่วยนอกทุกหน่วยงาน
-น าระบบ LEAN  เข้ามาปรับระบบ

ปี 2562
ปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหม่ (รองรับ M2)
วางแผนพัฒนาระบบ IT , IM  ในการ
ยกระดับ M2  ครอบคลุม

* Hardware
* Software
* Pepleware



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2562-2564

ทีมน าร่วมกันวิเคราะห์และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลปี 2562-2564
-Vision, Mission, เข็มมุ่ง,

SWOT, ปัญหาบริบท , 
แผนยุทธศาตร์



วิเคราะห์องค์กร และทิศทางองค์กร
ขยายขนาดโรงพยาบาล 

M2

รับส่งต่อ โรงพยาบาลพุทไธสง โรงพยาบาลนาโพธิ์  
โรงพยาบาลบ้านใหม่ โรงพยาบาลแคนดง 
โรงพยาบาลล าทะเมนชัย  โรงพยาบาลเมืองยาง

แพทย์ 
แพทย์เฉพาะทางเด็ก , 
อายุรกรรม
พยาบาลเฉพาะทาง  4  เดืด
ปี 62 พยาบาลเด็ก

พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปี  63 พยาบาลโรคไต

พยาบาลจิตเวช
ปี  64 พยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อุปกรณ์
ห้อง  ICU
เครื่องมือ

วางแผนพัฒนาระบบ IT , IM  ใน
การยกระดับ M2  ครอบคลุม

* Hardware
* Software
* Pepleware

วางแผน  คน  เงิน  สิ่งของครุภัณฑ์

วิเคราะห์องค์กร  
ปรับวิสัยทัศน์

พันธกิจ



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2562-2564

SWOT

จุดเด่นหรือจุดแข็ง

1. ผู้น าเข้มแข็ง
2. มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร
3. มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี

คุณภาพ
4. มีทีมกระบวนกร/พัฒนาทักษะ PL
5. องค์กรมีความสามัคคี/ท างานเป็น

ทีม

โอกาส (ปัจจัยภายนอก) 
1. เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง

2. นโยบาย Smart Hospital ,LTC , HAIT, อาหาร
ปลอดภัย, PCC, Service plan

3. ขยายระดับของโรงพยาบาล เป็นM2 ในป6ี5
4. ผลิตยาสมุนไพร(นโยบายสมุนไพร)
5. social network มีความรวดเร็วในด้านข้อมูล

สารสนเทศ

จุดอ่อนหรือจุดด้อย (ปัจจัยภายใน)
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา
2. ขาดการก ากับตดิตามต่อเน่ือง
3. ทรัพยากรไม่เพียงพอ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 

แออัด (พืน้ท่ีไม่เพียงพอกับการให้บริการ) 
4. เจ้าหน้าที่ใหม่เพิ่มมากขึน้
5. ระดับความสุขของบุคลากรต ่า
6. งบประมาณในการบริหารจัดการน้อย / ค้างช าระ

เพิ่มขึน้
7. ยังมีอุบัตกิารณ์ที่ส าคัญระดับ E-I เกิดซ า้ในเร่ือง

เดมิ
8.ความพงึพอใจน้อย ระยะเวลารอคอยนาน

อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก)
1. โรคและภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น NCD สูงอายุ อุบัติเหตุ วัยรุ่น 

2. caregiver สูงอายุ /ขาด care giverในการดูแลผู้ป่วย
ในชุมชน

3. นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อย  / รักษาฟรี
4.socail network มีความรวดเร็วเสี่ยงต่อการถูก

ฟ้องร้อง/ร้องเรียนบ่อย
5. ระบบข้อมูลส่วนกลางไม่เชื่อมโยง

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรตาม SWOT ปี  2561
SWOT
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ปัญหาและความต้องการของชุมชน
1.ปัญหาด้านสุขภาพ
ของชุมชน 1. โรคติดเชื้อ : Sepsis ,  Pneumonia , TB , DF

2. โรคเรื้อรัง :  DM ,HT, CKD ,COPD , Palliative care
3. โรคฉุกเฉิน : Stroke , MI ,UGIB , อุบัติเหตุ
4. สุขภาพจากการท างาน : Myalgia , สารเคมี , ฝุ่น
5. ภัยสุขภาพ : Diarrhea , Alcohol withdrawal , ยาเสพติด ,Teenage 
pregnancy , อุบัติเหตุ

2.ความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชน

1.ผู้ป่วย:ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เท่าเทียม , การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ,ทราบ
ข้อมูลสุขภาพ

(Customer/Stakehold
er Requirement)

2.เครือข่ายอ าเภอ เทศบาล :ระบบการประสานงาน  ส่งต่อในชุมชน การติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยร่วมกับเครือข่าย,ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยที่ถูกต้อง
3.เครือข่าย รพ.สต.:สนับสนุน Central supply ,ระบบการก าจัดขยะ,เครืองมือ 
สารสนเทศ และบุคลากรในระบบงาน PCC  ระบบการส่งต่อข้อมูลในชุมชน
4.ประชาชน:ข้อมูลสุขภาพ:ข้อมูลโรคระบาดในชุมชน,การคัดกรองประจ าปี
5.ญาติ Care giver:การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ,ทราบข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน
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ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Advantages)

1. ผู้น าเข้มแข็ง
2. มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร
3. มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและมคีุณภาพ
4. มีทีมกระบวนกร/พัฒนาทักษะ PL
5. องค์กรมีความสามัคคี/ท างานเป็นทีม

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Challenges)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (ความท้าทายด้านการเงิน)          
2. พัฒนาระบบบริการตามกลุ่มโรคที่ส าคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน(ความท้าทายด้านผู้รับบริการ)  
3. พัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน(ความท้าทายด้านชุมชนและเครือข่าย)  
4. พัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล(ความท้าทายด้านกระบวนการ)         
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรสร้างสุข(ความท้าทายด้านองค์กรและการเรียนรู้)     
6. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้มีศักยภาพตามระดับขนาด รพ. M2 (ความท้าทายด้าน
องค์กรและการเรียนรู)้

โอกาสเชิงกลยุทธ์
(Strategic Opportunities)

1. พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายสุขภาพให้เข้มแขง็ในการดูแลสุขภาพในชุมชน
2. พัฒนาระบบการบริหารและบริการตามนโยบาย Smart Hospital ,LTC , HAIT, อาหารปลอดภัย, 

PCC, Service plan
3. พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในการขยายระดับของโรงพยาบาล เป็นM2 ในป6ี5
4. ส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพร(นโยบายสมนุไพร)
5. พัฒนาระบบ socail network ให้มีความรวดเร็วในด้านข้อมูลสารสนเทศ และสนับสนุนระบบการ

บริการผู้ป่วย

ประเด็นยุทธศาสตร์
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โรงพยาบาลแม่ข่ายคุณภาพ  ประชาชนสุขภาพดี  ภาคีเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีคุณภาพ
2.ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ
4.ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบมสีว่นร่วมอย่างต่อเนื่อง
5.ส่งเสริมสนันสนนุภาคีเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมและเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพ
6. ผลิตยาสมุนไพรใช้ในรพ.และรองรับการใช้ยาสมุนไพรภายของรพ.ภายในจังหวัด

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

SI1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร 

SI2. พัฒนาระบบบริการ
ตามกลุ่มโรคที่ส าคัญให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

SI3. พัฒนาเครือข่ายใหม่
ส่วนร่วมในการจัดการ

สุขภาพที่ย่ังยืน

SI4 พัฒนาระบบบริการ
โรงพยาบาล

SI5 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพื่อเป็นองค์กร

สร้างสุข

SI6. พัฒนาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ของบุคลากรให้มีศักยภาพ

ตามระดับขนาด รพ. M2กลยุทธ์
1.เพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล
(พัฒนาระบบการเรียกเก็บค้าง
ช าระ)

1. พัฒนาระบบการประเมินคัด
กรอง และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค
ส าคัญ

1. พัฒนาศักยภาพของ
เครือข่าย

1.พัฒนาระบบงานส าคัญใน
การบริการตามมาตรฐาน

1.พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรมีความสุขและมี
ความผูกพันในองค์กร

1. พัฒนา competency บุคลากร
เพ่ือรองรับการเป็นรพ.แม่ข่ายระดับ
M2

2.เพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล
(พัฒนาระบบการจ าหน่ายยา
สมุนไพร)

2. ส่งเสริมการดูแลตนเองโดยการ
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม(PL)

2. พัฒนาระบบสนับสนุน
เครือข่ายในการส่งเสริมและ
สร้างรายได้

2.พัฒนาความพึงพอใจผู้มา
รับบริการ

2. พัฒนาระบบการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

2.พัฒนาระบบเพ่ือรองรับการ
ให้บริการสาขาอายุรกรรม/กุมารเวช
กรรม

3. ลดรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมของ
โรงพยาบาล

3. พัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง
และฟื้นฟูสภาพตามกลุ่มโรค

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การก ากับติดตามและสนับสนุน
เครือข่าย

4.ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
การใช้ทรัพยากร

4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สอดคล้องในกลุ่มโรคท่ีส าคัญ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ก ากับติดตามและสนับสนุน ระบบ
การดูแลผู้ป่วย



วิสัยทัศน์ (vision)

76

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้านสุขภาพที่ดีที่สุด
ในจังหวัดบุรีรัมย์

รพ.คูเมือง

โรงพยาบาล
แม่ข่ายคุณภาพ   

ประชาชน
สุขภาพดี  

ภาคีเข้มแข็ง

รพ. IT



พันธกิจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้ในการให้บรกิาร ด้านการ
รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้รับบรกิารอย่างมี
มาตรฐาน
2. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้ในการส่งเสรมิการบรหิาร
จัดการมปีระสิทธิภาพให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสนบัสนุนภาคีเครือข่ายให้
มีส่วนร่วมและเข้มแข็งในการจัดการสขุภาพ
5. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และการใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ



Vision , mission 

เข็มมุ่ง รพ.

แผน

ยุทธศาสตร ์ 

รพ.

ปัจจยัความส าเร็จดา้น IT

ที่ท าใหบ้รรลุเป้าประสงค์

แผนยุทธศาตร์ รพ.

ก าหนดเป้าประสงค์

ก าหนดความสอดคลอ้ง

กบัประเด็น

ยุทธศาสตรร์พ.

ก าหนดกิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ

และ KPI

จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

ก าหนดกลยุทธ์

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลคูเมือง ปี 2562-2564
ขั้นตอนการจัดท า

แผนแม่บท IT

วิเคราะห์จาก 
SWOT 

กลุ่มโรคที่เป็นปัญหา

เข็มมุ่ง และปัจจยั

ความส าเร็จของ

แผนยุทธศาสตร ์

รพ.

แผนแม่บท 
IT

วิเคราะห์ติดตามประเมินผล

Workshop การระดม
สมอง เรื่อง IT กับการ
พัฒนา



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 1

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 

: พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

เพิ่มรายได้  ลด

รายจ่ายที่ไม่

จ าเป็น  

หน่วยงานมีส่วน

ร่วม

แผนแม่บท ที่ 

1 :พัฒนาระบบ

สารสนเทศใน

การสนับสนุน

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร

-มีสารสนเทศใน

การติดตามหนี้

ค้างช าระ

-มีสารสนเทศ

รายรับ-รายจ่ายที่

ทันสมัย ถูกต้อง 

พร้อมใช้

มีระบบ

สารสนเทศ

ด้านการเงินท่ี

มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่1: พัฒนาให้มี

สารสนเทศในการติดตามค้าง

ช าระที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา

สารสนเทศในการสนับสนุน

ระบบการผลิตและจ าหน่าย

ยาสมุนไพร

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา

สารสนเทศในการลดรายจ่าย

ที่ไม่เหมาะสมของ รพ.

กลยุทธ์ที่ 4 : มีสารสนเทศ

ด้านการเงินทุกหน่วยงาน

4 กลยุทธ์  4 โครงการ 4 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 2

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 

: พัฒนาระบบ

บริการตามกลุ่ม

โรคที่ส าคัญให้มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

ลดผู้ป่วยรายใหม่  

ป้องกันการเกิด

ภาวะแทรกซ้อน 

ลดการเสียชีวิต 

การมีส่วนร่วมใน

การดูแลตนเอง

(PL) 

แผนแม่บท ที่ 

2 :พัฒนาระบบ

สารสนเทศมา

สนับสนุนระบบ

บริการตาม

กลุ่มโรคที่

ส าคัญ

-ข้อมูล

สารสนเทศใน

การดูแลผู้ป่วย

พร้อมใช้  ถูกต้อง

--สารสนเทศใน

การติดตามระบบ

การประเมินผล

การดูแลกลุ่มโรค

ที่ส าคัญถูกต้อง

มีระบบ

สารสนเทศใน

การดูแลผู้ป่วย

ตามกลุ่มโรคที่

ส าคัญ

กลยุทธ์ที่1: 1. พัฒนาสารสนเทศใน

การประเมินคัดกรองกลุม่โรคที่ส าคญั

กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนาสารสนเทศใน

การสนับสนุนการดแูลผู้ป่วยกลุม่โรค

ที่ส าคัญในกระบวนการ PL 

กลยุทธ์ที่ 3 : มีสารสนเทศในการ

สนับสนุนระบบการดแูลผู้ป่วย

ต่อเนื่องและฟื้นฟูสภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 :มีสารสนเทศในการ

สนับสนุนระบบการพัฒนาบคุลากร

ในการออกแบบเชิงกระบวนการใน

การดูแลผู้ป่วยกลุ่ม  NCD

กลยุทธ์ที่ 5 มีระบบสารสนเทศใน

การสนับสนุนระบบการตดิตามและ

สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยกลุม่โรคที่

ส าคัญ
5 กลยุทธ์  13 โครงการ 13 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 3

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 

:พัฒนาเครือข่าย

ใหม่ส่วนร่วมใน

การจัดการ

สุขภาพท่ียั่งยืน

เครือข่าย

สามารถดูแล

ผู้ป่วยต่อเนื่องใน

ชุมชนได้เอง

แผนแม่บท ที่ 

3 :พัฒนา

สารสนเทศด้าน

เครือข่าย

สนับสนุนระบบ

การให้

เครือข่ายมีส่วน

ร่วมในการ

จัดการสุขภาพ

-คลังข้อมุล

เครือข่ายสุขภาพ

ของชุมชน

ถูกต้อง

มีระบบ

สารสนเทศให้

เครือข่ายและ

ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการ

ดูแลสุขภาพใน

ชุมชน

กลยุทธ์ที่1: พัฒนา

สารสนเทศด้านเครือข่ายใน

การดูแลผู้ป่วยในชุมชน

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา

สารสนเทศในการสนับสนุน

เครือข่ายในการส่งเสริมและ

สร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา

สารสนเทศเพื่อการติดตาม

และสนับสนุนเครือข่าย
3 กลยุทธ์  5 โครงการ 5 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 4

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

:พัฒนาระบบ

บริการ

โรงพยาบาล

ระบบสนับสนุน

การให้บริการมี

มาตรฐาน

แผนแม่บท ที่ 

4 :พัฒนา

สารสนเทศ

สนับสนุนระบบ

บริการของ

โรงพยาบาล

-มีสารสนเทศใน

การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการ

ให้บริการตาม

มาตรฐาน

มีระบบ

สารสนเทศที่

สนับสนุน

ระบบการ

ให้บริการของ

โรงพยาบาล

กลยุทธ์ที่1:พัฒนาสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบการ

ให้บริการท่ีส าคัญ

กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนา

สารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบ

ความพึงพอใจในการมารับ

บริการ

2 กลยุทธ์  3 โครงการ 3 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 5

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 

:พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

เพื่อเป็นองค์กร

สร้างสุข

บุคลากรมี

ความสุขและและ

ผูกพันในองค์กร

แผนแม่บท ที่ 

5 :พัฒนา

สารสนเทศ

สนับสนุนระบบ

บริหารจัดการ

เพื่อเป็นองค์กร

สร้างสุข

-สารสนเทศใน

การพัฒนาระบบ

การส่งเสริม

ความสุขของ

บุคลากรมีความ

พร้อมใช้และ

ต่อเน่ือง

มีระบบ

สารสนเทศที่

สนับสนุน

ระบบการ

บริหารจัดการ

เพื่อเป็นองค์กร

สร้างสุข

กลยุทธ์ที่1:มีสารสนเทศใน

การพัฒนาระบบการสร้าง

ความสุขและความผูกพันธ์ใน

องค์กร

กลยุทธ์ที่ 2 :มีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาระบบการเรียนรู้ของ

บุคลากร

2 กลยุทธ์  4 โครงการ 4 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT แผนแม่บท IT ที่ 6

แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

ปัจจัย

ความส าเร็จแผน

แผนแม่บท IT ปัจจัย

ความส าเร็จ IT

เป้าประสงค์

หลัก IT

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 

:พัฒนาและ

ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของ

บุคลากรให้มี

ศักยภาพตาม

ระดับขนาด รพ. 

M2

โรงพยาบาล และ

บุคลากรมี

ศักยภาพในการ

เปิดให้บริการ

ตามขนาด M2

แผนแม่บท ที่ 

6 :สนับสนุน

ระบบ

สารสนเทศใน

การพัฒนาและ

การเรียนรู้ของ

บุคลากรให้มี

ศักยภาพตาม

ระดับขนาด 

รพ. M2

สารสนเทศใน

การพัฒนาระบบ

การให้บริการ

ระดับ M2 

เพียงพอ  พร้อม

ใช้  และมี

ประสิทธิภาพ

มีสารสนเทศ

ในการพัฒนา

บุคลากรเพื่อ

รองรับการ

ขยาบขนาด 

รพ. เป็น M 2

กลยุทธ์ที่1: มีสารสนเทศใน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการเป็น  รพ. แม่ขาย 

M 2

กลยุทธ์ที่ 2 : สารสนเทศมี

ความพร้อมใช้ในการ

ให้บริการเพื่อขยายขนาด รพ. 

เป็น M2

2 กลยุทธ์  2 โครงการ 2 ตัวชีวั้ด



แผนแม่บท IT ที่ 1         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 :

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

แผนแม่บท ที่ 1 :

พัฒนาระบบ

สารสนเทศใน

การสนับสนุน

การบริหาร

จัดการทรัพยากร

กลยุทธ์ที่1: พัฒนาให้มี

สารสนเทศในการติดตามค้าง

ช าระที่มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่ม

สิทธิ พรบ. (1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสารสนเทศ

ในการสนับสนุนระบบการผลิต

และจ าหน่ายยาสมุนไพร

โครงการที่ 1 :โครงการพัฒนาระบบการบรรจุยาสมุนไพร

ด้วย blister (1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสารสนเทศ

ในการลดรายจ่ายที่ไม่เหมาะสม

ของ รพ.

โครงการที่ 1 :โครงการสารสนเทศด้านการใช้ไฟฟ้าของ 

รพ. ( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 4 : มีสารสนเทศด้าน

การเงินทุกหน่วยงาน

โครงการที่ 1 โครงการสารสนเทศด้านการเงินรายรับ-

รายจ่าย ( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 2         
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 

:พัฒนาระบบ

บริการตามกลุ่ม

โรคที่ส าคัญให้มี

คุณภาพตาม

มาตรฐาน

แผนแม่บท ที่ 2 

:พัฒนาระบบ

สารสนเทศมา

สนับสนุนระบบ

บริการตามกลุ่ม

โรคที่ส าคัญ

กลยุทธ์ที่1: 1. พัฒนา

สารสนเทศในการประเมิน

คัดกรองกลุ่มโรคที่ส าคัญ

โครงการที่ 1 : สารสนเทศในการคัดกรองผู้ป่วย sepsis  (Qlikview) (1 

ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 : สารสนเทศในการคัดกรองผู้ป่วย TB  (popup line) (1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 3 : สารสนเทศในการคัดกรองผู้ป่วยDM  HT  CKD  (Qlikview) (1 

ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 4 : สารสนเทศในการประเมิน ESI (Qlikview) (1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 5 : สารสนเทศของกลุ่มโรคภัยสุขภาพทีส่ าคัญ (Qlikview) (1 

ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนา

สารสนเทศในการสนับสนุน

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่

ส าคัญในกระบวนการ PL 

โครงการที่ 1 :สารสนเทศกลุ่มเสีย่งที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมโดยใช้ 

PL (1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 :สารสนเทศกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรมโดยใช้ 

PL (1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 3 : มีสารสนเทศ

ในการสนับสนุนระบบการ

ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและ

ฟื้นฟูสภาพ

โครงการที่ 1 :สารสนเทศกลุ่ม palliative Care  และ  LTC(programe ICF และ 

thai COC)( 1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 :สารสนเทศกลุ่มผูป่วยที่ตอ้งถึงบริการลา้งไต (popup line) ( 1 

ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 3 :สารเสนเทศการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม IMC ( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที2่(ต่อ)         
แผน

ยุทธศาสตร์

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 :มี

สารสนเทศในการ

สนับสนุนระบบการ

พัฒนาบุคลากรในการ

ออกแบบเชิง

กระบวนการในการดูแล

ผู้ป่วยกลุ่ม  NCD

โครงการที่ 1โครงการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรในการออกแบบเชิง

กระบวนการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม  NCD( 1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาสารสนเทศในการประเมิน Competency 

ในการออกแบบเชิงกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม  NCD ( 1 

ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 5 มีระบบ

สารสนเทศในการ

สนับสนุนระบบการ

ติดตามและสนับสนุน

การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่

ส าคัญ

โครงการที่ 1โครงการคลังข้อมุล Qlikview ในการติดตามระบบการดูแล

กลุ่มโรคติดเชื้อ โรคเรื้อรัง โรคฉุกเฉิน และภัยสุขภาพ( KPI ) ( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 3         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 :

พัฒนาเครือข่าย

ใหม่ส่วนร่วมใน

การจัดการสุขภาพ

ท่ีย่ังยืน

แผนแม่บท ที่ 3 :

พัฒนา

สารสนเทศด้าน

เครือข่าย

สนับสนุนระบบ

การให้เครือข่าย

มีส่วนร่วมในการ

จัดการสุขภาพ

กลยุทธ์ที่1: พัฒนาสารสนเทศ

ด้านเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยใน

ชุมชน

โครงการที่ 1 : โครงการคลังข้อมูลนักบริการประจ า

หมู่บ้าน (1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 : โครงการสารสนเทศของ จนท.รพ.สต.ใน

การออกแบบเชิงกระบวนการ (PL) (1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 3 : โครงการสารสนเทศของเครือข่าย

เจ้าหน้าที่ อปท./รพ.สต.ในการดูแลต่อเนื่องในชุมชน (1 

ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาสารสนเทศ

ในการสนับสนุนเครือข่ายในการ

ส่งเสริมและสร้างรายได้

โครงการที่ 1 :.โครงการสารสนเทศในการส่งเสริมอาชีพ 

และสร้างรายได้ของกลุ่มนักบริการ/care giver (1 

ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาสารสนเทศ

เพื่อการติดตามและสนับสนุน

เครือข่าย

โครงการที่ 1 :.โครงการสารสนเทศเพื่อการติดตามและ

สนับสนุนเครือข่าย ( KPI ) ( 1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 4         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 :

พัฒนาระบบ

บริการ

โรงพยาบาล

แผนแม่บท ที่ 4 :

พัฒนา

สารสนเทศ

สนับสนุนระบบ

บริการของ

โรงพยาบาล

กลยุทธ์ที่1:พัฒนา

สารสนเทศเพื่อพัฒนา

ระบบการให้บริการที่

ส าคัญ

โครงการที่ 1 : โครงการสารสนเทศในการ

บริหารจัดการความเสี่ยง (Hosoffice

RM)(1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศระบบการเฝา้ระวังการติดเชื้อใน 

รพ. (Popupline) (1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 2 :พัฒนา

สารสนเทศเพื่อพัฒนา

ระบบความพึงพอใจใน

การมารับบริการ

โครงการที่ 1 :. โครงการสารสนเทศในการรอ

รับบริการ ((LEAN) (Qlikview) , ระบบ

คิว)(1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 5         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 :

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการเพื่อ

เป็นองค์กรสร้าง

สุข

แผนแม่บท ที่ 5 :

พัฒนา

สารสนเทศ

สนับสนุนระบบ

บริหารจัดการ

เพื่อเป็นองค์กร

สร้างสุข

กลยุทธ์ที่1:มีสารสนเทศใน

การพัฒนาระบบการสร้าง

ความสุขและความผูกพันธ์

ในองค์กร

โครงการที่ 1 : โครงการสารสนเทศในการ

สนับสนุนระบบการพัฒนาความพึงพอใจและ

ความผูกพันขององค์กร (E-mo meter , 

happynometer,9-cell)(1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 2 : โครงการสารสนเทศในกลุ่ม 

Back office( Hosoffice) (1 ตัวชี้วัด)

โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศด้านการขนส่งระบบ logistic  (1 

ตัวชี้วัด)
กลยุทธ์ที่ 2 :มีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้

ของบุคลากร

โครงการที่ 1 :. โครงการสารสนเทศในการ

วิจัย CQI  (Qlikview)(1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ



แผนแม่บท IT ที่ 6         
แผนยุทธศาสตร์ 

รพ.

แผนแม่บท IT กลยุทธ์ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 :

พัฒนาและ

ส่งเสริมการเรียนรู้

ของบุคลากรให้มี

ศักยภาพตาม

ระดับขนาด รพ. 

M2

แผนแม่บท ที่ 6 :

สนับสนุนระบบ

สารสนเทศใน

การพัฒนาและ

การเรียนรู้ของ

บุคลากรให้มี

ศักยภาพตาม

ระดับขนาด รพ. 

M2

กลยุทธ์ที่1: มีสารสนเทศใน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการเป็น  รพ. แม่

ขาย M 2

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการพัฒนาบุคลากร M2
(Hardware , Software , Pepleware)
(1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ที่ 2 : สารสนเทศมี

ความพร้อมใช้ในการ

ให้บริการเพื่อขยายขนาด 

รพ. เป็น M2

โครงการที่ 1 :. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศในการพัฒนาระบบการรายงาน

ตามแผน M2(1 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์และโครงการ
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2016 2017 2018

ปี 2559

1. พัฒนามาตรฐาน
ห้อง  SERVER
2. พัฒนาระบบการลง
บันทึกค าวินิจฉัยโรค

ปี 2560

1. พัฒนาระบบ
คลังข้อมูลใน รพ.
2. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเครือข่าย  
รพ.สต.

ปี 2561

1. พัฒนาระบบคุณภาพ 
Dx.tex และ ICD
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เครือข่าย  รพ.สต. 

การประกาศสื่อสารแผนงาน IT ประชุมชี้แจงประชุมเจ้าหน้าที่ประจ าเดือน  เสียงตามสาย 
การ Monitoring ในการประชุมหัวหน้างานทุกเดือน

2019

ปี 2562
1. ระบบสารสนเทศเพื่อลด
ระยะเวลารอคอยผู้ป่วย 
( NCD มีสุข)
2. สารสนเทศของการดูแล
ผู้ป่วย LTC (ผู้ป่วยและ
เครือข่ายสุขภาพ)



ขอขอบคุณ 
ผู้อ านวยการ และ เจ้าหน้าที่ รพ.คูเมือง 

ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ และ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ


