


เพื่อเปนแนวทางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให

องคการ (โรงพยาบาล) สามารถบรรลุจุดมุงหมาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ และเปาประสงคที่สําคัญ นํา IT ไปใชเพื่อเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูปวย (และ stakeholder อ่ืนๆ) อยาง

เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเปนไปได ความคุมคา และ

ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน (ความเสี่ยง)

เราทําแผนแมบท IT ไปทําไม 
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Presentation Notes
เราทำแผนแม่บท IT ไปทำไมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์การ (โรงพยาบาล) สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่สำคัญ การที่เทคโนโลยีสารสนเทศจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายดังกล่าว ย่อมต้องการแผนการที่ชัดเจน เปรียบเหมือนการสร้างบ้าน ย่อมต้องเริ่มจากการกำหนดความต้องการของบ้าน นำมาเขียนเป็นแบบพิมพ์เขียวในการสร้างบ้าน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ย่อมใช้เพื่อเป็นแนวทางให้การนำ IT ไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย (และ stakeholder อื่นๆ) อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น (ความเสี่ยง) โดยรวมคือการทำให้เกิด IT Governance ขึ้นในองค์การนั่นเอง



IT Governance 

 
 

 
 

[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 



Objectives for IT Governance 

• IT is aligned with the business 
• IT enables business and 

 maximized benefits 
• IT resources are used responsibly 
• IT risks are managed appropriately 



COBIT 5 IT Governance 
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Presentation Notes
Enterprise Goal เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลถูกกำหนดจากการทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน �โดยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญทั้ง 3 อย่างข้างต้น (หากเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมีความคลุมเครือ ย่อมสงผลให้แผนแม่บท IT ไม่มีความชัดเจนด้วย)ถ่ายทอด (cascade) Enterprise Goal และ Strategy มาเป็น IT Related Goal หรือเป้าหมายของ ITกำหนด IT Strategy ยุทธศาสตร์ด้าน IT จากเป้าหมายดังกล่าวจาก IT Related Goal และ Strategy กำหนดเป็น Enablers Goals 



1.2 จัดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) 
ของโรงพยาบาล 
 การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
โดยกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
อยางชัดเจน การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง 
ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 
เพ่ือใหแผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุง
ของโรงพยาบาล และตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแล
ผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 
มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการ
ประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

มาตรฐานแผนแมบท IT ตามกรอบ HITQIF 1.2 

1. โครงสราง และ บทบาท (Structure and Role) 



1.2 จัดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) 
ของโรงพยาบาล 
 การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
โดยกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
อยางชัดเจน การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทั้ง ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดาน
ตางๆ เพ่ือใหแผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และ
เข็มมุงของโรงพยาบาล และตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการ
ดูแลผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 
มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการ
ประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

มาตรฐานแผนแมบท IT ตามกรอบ HITQIF 1.2 

1. โครงสราง และ บทบาท (Structure and Role) 



1.2 จัดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) 
ของโรงพยาบาล 
 การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
โดยกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
อยางชัดเจน การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง 
ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 
เพ่ือใหแผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็ม
มุงของโรงพยาบาล และตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแล
ผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 
มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการ
ประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

มาตรฐานแผนแมบท IT ตามกรอบ HITQIF 1.2 

1. โครงสราง และ บทบาท (Structure and Role) 



1.2 จัดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) 
ของโรงพยาบาล 
 การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
โดยกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
อยางชัดเจน การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง 
ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 
เพ่ือใหแผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุง
ของโรงพยาบาล และตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแล
ผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 
มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการ
ประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

มาตรฐานแผนแมบท IT ตามกรอบ HITQIF 1.2 

1. โครงสราง และ บทบาท (Structure and Role) 



1.2 จัดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) 
ของโรงพยาบาล 
 การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
โดยกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
อยางชัดเจน การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง 
ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 
เพ่ือใหแผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุง
ของโรงพยาบาล และตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแล
ผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนว
เดียวกัน มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนํา
ผลการประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

มาตรฐานแผนแมบท IT ตามกรอบ HITQIF 1.2 

1. โครงสราง และ บทบาท (Structure and Role) 



1.2 จัดใหมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของ
โรงพยาบาล 
 การจัดทําแผนแมบทหรือแผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 
โดยกําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว
อยางชัดเจน การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรท่ีเกี่ยวของท้ัง 
ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 
เพ่ือใหแผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุง
ของโรงพยาบาล และตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแล
ผูปวย/บริการสุขภาพใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 
มีการตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการ
ประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

มาตรฐานแผนแมบท IT ตามกรอบ HITQIF 1.2 

1. โครงสราง และ บทบาท (Structure and Role) 



1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุงของ

โรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวย/บริการสุขภาพ

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ผูบริหาร

และผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมา

ปรับแผนใหดีขึ้น 

ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 



1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุงของ

โรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวย/บริการสุขภาพ

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง 

ผูบริหารและผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนว

เดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมา

ปรับแผนใหดีขึ้น 

ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 

การใช IT เชิงรุก 
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกับแผนแม่บท IT (Business-IT Alignment) ความสอดคล้องของแผน IT กับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล หมายถึงการที่กำหนดแผนงานด้าน IT ที่ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลให้สามารถดำเนินการสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนด ปัจจุบัน IT สามารถสร้างคุณค่าและเข้าไปมีบทบาทได้เกือบทุกกระบวนงานจึงสามารถกำหนดความสอดคล้องนี้ได้อย่างกว้างขวาง ในเกือบทุกยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ความสอดคล้องนี้ สามารถเป็นได้สองทาง ทางหนึ่งคือ IT สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเพื่อสร้างคุณค่าให้โรงพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมาย และอีกทางหนึ่งคือ IT เองเป็นตัวกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล หมายถึงโรงพยาบาลได้พิจารณาคุณค่าของ IT เพื่อนำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ดังนั้นหากให้เกิดผลดีที่สุด IT จะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล หรือต้องนำปัจจัยความก้าวหน้าและคุณค่าของ IT เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยนำเข้าในการจัดทำยุทธศาสตร์โรงพยาบาล เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดหากแผนแม่บท IT ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลก็จะทำให้การใช้ IT ไม่คุ้มค่า ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีระบบ IT ไว้เพื่ออะไรหรือจะลงทุนด้าน IT ไปเพื่ออะไร เรื่องของความสอดคล้องนี้มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
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Presentation Notes
Enterprise Goal เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลถูกกำหนดจากการทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน �โดยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญทั้ง 3 อย่างข้างต้น (หากเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมีความคลุมเครือ ย่อมสงผลให้แผนแม่บท IT ไม่มีความชัดเจนด้วย)ถ่ายทอด (cascade) Enterprise Goal และ Strategy มาเป็น IT Related Goal หรือเป้าหมายของ ITกำหนด IT Strategy ยุทธศาสตร์ด้าน IT จากเป้าหมายดังกล่าวจาก IT Related Goal และ Strategy กำหนดเป็น Enablers Goals 
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Enterprise Goal เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลถูกกำหนดจากการทำแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน �โดยคำนึงถึงหลักการที่สำคัญทั้ง 3 อย่างข้างต้น (หากเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมีความคลุมเครือ ย่อมสงผลให้แผนแม่บท IT ไม่มีความชัดเจนด้วย)ถ่ายทอด (cascade) Enterprise Goal และ Strategy มาเป็น IT Related Goal หรือเป้าหมายของ ITกำหนด IT Strategy ยุทธศาสตร์ด้าน IT จากเป้าหมายดังกล่าวจาก IT Related Goal และ Strategy กำหนดเป็น Enablers Goals 



คุณคา (ประโยชน) ของ IT 

• การสรางคุณคาใหองคการ (Value creation) 

–ใช IT เปนเครื่องมือสรางคุณคา (enabler)  

–ใช IT เปนเครื่องมือปรับกระบวนการทํางาน (process 

optimization) 

–ใช IT เปนเครื่องปรับองคกร (enterprise 

transformation) 

• ลดคาใชจาย เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร 

• การใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
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Presentation Notes
จากคุณสมบัติของ IT ที่จัดการกับข้อมูลจำนวนมาก จัดเก็บ ค้นหา แลกเปลี่ยน ประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทำให้สามารถใช้สร้างคุณค่าให้กับองค์การได้หลากหลาย IT as Service Enabler กระบวนการทาง IT สร้างให้เกิดบริการ (service) ใหม่ๆ ได้หลากหลาย ซึ่งหากไม่มี IT จะไม่สามารถสร้างกระบวนการเหล่านั้นขึ้นได้ ตัวอย่างเช่นการเปิดบริการ satellite clinic โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลหลักของโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยมีข้อมูลเพียงชุดเดียว ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องมาแออัดที่โรงพยาบาล และสามารถ monitor ผลการตรวจของผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปรกติได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้นการใช้ mobile และ telemedicineการสร้างระบบ Clinical Decision Support ช่วยการตัดสินใจของแพทย์ เป็นต้นProcess Optimization เราสามารถใช้ IT ปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพได้ เช่น การใช้ CPOE (Computerized Provider Order Entry) หมายถึงระบบสั่งการรักษา (รวมทั้งสั่งยา) ผ่านคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่า การสังการรักษาผ่านคอมพิวเตอร์จะช่วยลดความผิดพลาดลงได้ถึง 60% เช่นการสั่งยาที่ผู้ป่วยแพ้ การสั่งยาหรือการรักษาซ้ำซ้อน การให้ยา 2 ตัวที่ไม่เข้ากัน เป็นต้น และหากใช้ร่วมกับ CDSS จะลดความผิดพลาดได้ถึง 75%Enterprise Transformation IT สามารถช่วยปรับรื้อระบบการทำงานใหม่ (System Re-engineering) ได้ หากใช้โดยถูกต้องจะเป็นการสร้างคุณค่าอย่างเด่นชัดจะเห็นได้ว่า หากจะใช้คุณค่าของ IT โดยเต็มประสิทธิภาพแล้ว จะต้องมีการปรับระบบงานร่วมด้วยเสมอ ดังนั้นจึงเป็นการยาก ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์การ leadership และ change management และวัฒนธรรมองค์การที่เหมาะสมร่วมด้วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ จากคุณสมบัติดังกล่าว IT สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายขององค์การได้เป็นอย่างดีการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราคุ้นเคยกันดี แต่โดยทั่วไปเรายังใช้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของข้อมูล และคุณภาพข้อมูล ดังจะกล่าวต่อไปจากคุณค่าของ IT ในทางการแพทย์และสาธารณสุข เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ดังสรุปประเด็นที่สำคัญ ไว้ในตารางต่อไปนี้
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• 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 
  



 3 Areas of Quality 

•↑ Clinical Quality 

•↑ Service Quality 

•↑ Management Quality 

การพฒันาคณุภาพสารสนเทศโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสวนใหญในประเทศไทย (โดยเฉพาะของกระทรวง

สาธารณสขุ) ยังคงใช IT ในโรงพยาบาลเพือ่การบริหาร การเงิน 

การลงทะเบียนผูปวย เปนหลัก หากไมพัฒนาคุณภาพ IT อยาง

เหมาะสม จะเปนการยากที่จะใช IT ใหเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

และความเสี่ยงจะมากขึ้นเรือ่ยๆ เม่ือใช IT มากขึ้น 

Needs 

Needs+Wants 
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Presentation Notes
คุณภาพด้านคลินิก มุ่งที่ผลการรักษาผู้ป่วย (clinical outcome) โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น ลดการแพ้ยา การสั่งรักษาซ้ำซ้อน ลดการติดเชื้อ เพิ่มประสิทธิผลการรักษาคุณภาพด้านบริการ ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้น (แต่อาจไม่เกี่ยวกับผลการรรักษา) เช่น ลดเวลารอคอย ลดการมาโรงพยาบาล ลดการแออัดคุณภาพด้านบริหารจัดการ เช่น ลดการรั่วไหล ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มรายรับ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผน IT ควรมุ่งเน้นที่คุณภาพด้านคลินิกเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นจุดประสงค์หลักของโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ดีต้องคำนึงถึงคุณภาพในทั้ง 3 ด้านอย่างเหมาะสม กิจกรรมบางอย่างอาจทำให้เกิดคุณภาพ 2 หรือ 3 ด้านร่วมกัน แต่กิจกรรมบางอย่างอาจเกิดคุณภาพด้านหนึ่งและลดคุณภาพอีกด้านหนึ่งก็ได้ จึงต้องวิเคราะห์ จัดทำแผนอย่างเหมาะสม ในโรงพยาบาลที่มีการเรียน การสอน อาจมีคุณภาพด้านวิชาการเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ระบบข้อมูลเพื่อการวิจัย การจัดการหลักสูตร e-learning e-journal e-textbook โปรแกรมช่วยการวิจัยและสถิติต่างๆ เป็นต้น



1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุงของ

โรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวย/บริการสุขภาพ

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ผูบริหาร

และผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมา

ปรับแผนใหดีขึ้น 

ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 

การใช IT เชิงรับ 



ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 

1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุงของ

โรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวย/บริการสุขภาพ

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ผูบริหาร

และผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมา

ปรับแผนใหดีขึ้น 
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Presentation Notes
การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจาก IT เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน และกระบวนงานต่างๆ จำนวนมาก การวางแผนแม่บท IT จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทั้ง 3 ส่วน คือผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และฝ่าย IT หากแผน IT กำหนดจากฝ่าย IT แผนจะกำหนดแต่การพัฒนา software, hardware, network และบุคลากรเป็นหลัก เนื่องจากฝ่าย IT ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึง business process ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่แท้จริงของโรงพยาบาลหากแผน IT กำหนดจากผู้บริหาร แผนจะกำหนดด้านข้อมูล หรือคุณภาพการบริหารจัดการเป็นหลัก ผู้บริหารอาจไม่เข้าใจกระบวนงานอย่างถ่องแท้ จนบางครั้งอาจสร้างระบบ IT ที่เกิดปัญหากับผู้ใช้งานได้ รวมทั้งอาจไม่เข้าใจคุณค่าของ IT เพียงพอ ทำให้เสียโอกาสพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้หากแผน IT กำหนดโดยผู้ใช้งาน แผนจะกำหนดการแก้ปัญหาหน้างานเป็นหลัก อาจไม่ตอบสนอง หรือไม่เรียงลำดับความสำคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลได้ครบถ้วน ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บท IT จึงต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม โดยความร่วมมือของทุกส่วน ทั้งผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และฝ่าย IT เพื่อให้เกิดการใช้ IT อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล



การมีสวนรวมของบุคลากรที่เก่ียวของ 

การวางแผนแมบท IT จากผูบริหาร ผูใชงาน และฝาย IT  

• แผนกําหนดจากฝาย IT แผนจะกําหนดแตการพัฒนา software, hardware, 

network และบุคลากรเปนหลัก เน่ืองจากฝาย IT ไมเขาใจลึกซึ้งถึง business 

process ยุทธศาสตร และเปาหมายที่แทจริงของโรงพยาบาล 

• แผนกําหนดจากผูบริหาร แผนจะกําหนดดานขอมูล หรือคุณภาพการบริหาร

จัดการเปนหลัก ผูบริหารอาจไมเขาใจกระบวนงานอยางถองแท จนบางครั้งอาจ

สรางระบบ IT ที่เกิดปญหากับผูใชงานได รวมทั้งอาจไมเขาใจคุณคาของ IT 

เพียงพอ 

• แผนกําหนดโดยผูใชงาน แผนจะกําหนดการแกปญหาหนางานเปนหลัก อาจไม

ตอบสนอง หรือไมเรียงลําดับความสําคัญตามวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร

ของโรงพยาบาล 



Increasing organizational maturity with respect to IS planning 
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IT 
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Top-down 
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al (user 

innovation) 

Multiple 
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the same 

time 

Summary  Technology led Method 
driven 

Administrative Business led Organizatio
n led 

การมีสวนรวมของบุคลากรที่เก่ียวของ 



ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 

1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุงของ

โรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวย/บริการสุขภาพ

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ผูบริหาร

และผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมา

ปรับแผนใหดีขึ้น 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจาก IT เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน และกระบวนงานต่างๆ จำนวนมาก การวางแผนแม่บท IT จึงจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทั้ง 3 ส่วน คือผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และฝ่าย IT หากแผน IT กำหนดจากฝ่าย IT แผนจะกำหนดแต่การพัฒนา software, hardware, network และบุคลากรเป็นหลัก เนื่องจากฝ่าย IT ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึง business process ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่แท้จริงของโรงพยาบาลหากแผน IT กำหนดจากผู้บริหาร แผนจะกำหนดด้านข้อมูล หรือคุณภาพการบริหารจัดการเป็นหลัก ผู้บริหารอาจไม่เข้าใจกระบวนงานอย่างถ่องแท้ จนบางครั้งอาจสร้างระบบ IT ที่เกิดปัญหากับผู้ใช้งานได้ รวมทั้งอาจไม่เข้าใจคุณค่าของ IT เพียงพอ ทำให้เสียโอกาสพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้หากแผน IT กำหนดโดยผู้ใช้งาน แผนจะกำหนดการแก้ปัญหาหน้างานเป็นหลัก อาจไม่ตอบสนอง หรือไม่เรียงลำดับความสำคัญตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลได้ครบถ้วน ดังนั้น การจัดทำแผนแม่บท IT จึงต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม โดยความร่วมมือของทุกส่วน ทั้งผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และฝ่าย IT เพื่อให้เกิดการใช้ IT อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล



ประเด็นคุณภาพของแผนแมบท IT 

1. กําหนดเปาหมาย และแนวทางการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไว

อยางชัดเจน 

2. แผนแมบทมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจยุทธศาสตร และเข็มมุงของ

โรงพยาบาล 

3. ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงานในการดูแลผูปวย/บริการสุขภาพ

ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดทําแผนฯ จัดทําโดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง ผูบริหาร

และผูปฎิบัติซ่ึงเปนผูใชงานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ 

5. มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเก่ียวของรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน 

6. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมา

ปรับแผนใหดีขึ้น 

Presenter
Presentation Notes
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แบบฟอร์มประเมนิตนเองตามกรอบการพฒันาคุณภาพ

ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
1.2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
ระดับ 0 ยังไมมีแผนแมบท 

ระดับ 1 มีแผนแมบท แตไมสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของโรงพยาบาล 

ระดับ 2 มีแผนแมบท ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของโรงพยาบาล แตไม
มีการสื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการแนวเดียวกัน 

ระดับ 3 มีแผนแมบท ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของโรงพยาบาล มีการ
สื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการแนวเดียวกัน แตยังไมมี
การประเมินผลการดําเนินการตามแผน หรือมีการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนแลว แตยังไมไดนําผลการประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 

ระดับ 4 มีแผนแมบท ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร ของโรงพยาบาล มีการ
สื่อสารแผนแมบทใหผูเกี่ยวของรับทราบ และดําเนินการแนวเดียวกัน มีการ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมาปรับแผนใหดีขึ้น 



ดานที่ 1. โครงสราง และ บทบาท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Mode 

1.1 แผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาล 

0 2 1 2 0 1 0 0 0 2 0 

จากการเยี่ยมสํารวจ โรงพยาบาล 10 แหงในกระบวนการนํารอง 

• 5 แหง  ไดคะแนน 0 

• 2 แหง  ไดคะแนน 1 

• 3 แหง  ไดคะแนน 2 

ผลการเย่ียมสํารวจ 



1. โรงพยาบาลไมมีแผนยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

o ไมจัดทําแผน 

o มีแตยุทธศาสตรกวางๆ ไมมีกลยุทธ เข็มมุง 

o ขาดความเชื่อมโยงแผน (strategic map) 

ท่ีชัดเจน 

o ขาดการ implement แผน 

ปญหาของแผน IT ที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ 
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Presentation Notes
โรงพยาบาลหลายแห่ง ยังไม่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล โดยไม่ได้ให้ความสำคัญหรือกำลังอยู่ระหว่างจัดทำ ยังไม่แล้วเสร็จ กรณีนี้การวางแผนแม่บท IT เป็นไปได้ยากเพราะไม่ทราบจะตอบสนองอะไร บางครั้งแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระบุไว้เพียงกว้างๆ เช่น เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านรักษาพยาบาล แต่พอลงลึกกลับไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเลิศหมายความว่าอะไร วัดอย่างไร และจะไปถึงความเป็นเลิศได้อย่างไร เมื่อไร บางครั้งแผนยุทธศาสตร์ไม่ระบุความเชื่อมโยงของแต่ละยุทธศาสตร์ ว่าแต่ละยุทธศาสตร์ กลยุทธ โครงการต่างๆ ส่งผลถึงกันอย่างไร ในทั้งสองกรณีนี้ จะยากต่อการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของยุทธศาสตร์นั้นๆ และยากต่อการวางแผน IT ให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวหลายโรงพยาบาลมีแผนยุทธศาสตร์และเก็บไว้เฉยๆ ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง กรณีนี้ย่อมยากที่จะมีแผนแม่บท IT ที่บรรลุผลได้ หากโรงพยาบาลยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน แนะนำว่าควรพิจารณาเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเป็นลำดับแรก เพราะเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานอย่างมีเป้าประสงค์และทิศทาง สามารถควบคุม กำกับ ติดตาม และวัดผลสำเร็จได้ และควรถือเป็นโอกาสที่จะจัดทำแผนแม่บท IT ไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตั้งแต่ต้น



2. โรงพยาบาลไมมีแผนแมบท IT 

o ไมจัดทําแผน 

o มีแผนอยูในใจ ไมมีเอกสาร 

o ระบุการพัฒนา IT ในแผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาล แตไมมีแผน IT ท่ีชัดเจน 

ปญหาของแผน IT ที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ 
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โรงพยาบาลหลายแห่งไม่มีแผนแม่บท IT ส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่เห็นความสำคัญ ทำให้ทำงานเป็นชิ้นๆ และอาจไม่ตอบสนองต่อทิศทางของโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลแจ้งว่ามีแผนแม่บท IT อยู่แล้ว และสามารถเล่าให้ฟังได้ว่าจะทำอะไรบ้าง แต่ไม่มีเอกสาร กรณีนี้หัวหน้าหน่วย IT มักรู้รายละเอียดแผนอยู่คนเดียว (หรือกลุ่มเดียว) ทำให้ขาดการสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนในแนวเดียวกัน รวมทั้งมีปัญหาในการควบคุม กำกับ ติดตาม ให้เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพหลายครั้งพบว่า แผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล มียุทธศาสตร์หนึ่งที่ระบุว่า โรงพยาบาลจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ แต่ไม่กำหนดแผนที่ชัดเจน



3. แผน IT ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล 

o พัฒนา IT แยกสวนจากแผนงานอื่นๆ ของ
โรงพยาบาล โดยไมไดคํานึงถึงเปาหมายของ
โรงพยาบาล 

o แผนโรงพยาบาล และแผน IT ตางคนตางทํา 
แลวมาจับโยงกันภายหลัง 

o พัฒนาตามผูบริหารและผูใชขอมาเปนหลัก 

ปญหาของแผน IT ที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ 

Presenter
Presentation Notes
โรงพยาบาลหลายแห่ง กำหนดแผนแม่บท IT โดยพัฒนา IT เพื่อ IT กล่าวคือกำหนดการพัฒนา hardware software network และบุคลากร โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเลย ไม่ทราบว่าแผนนั้นมุ่งตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์อะไรของโรงพยาบาล ทำให้ IT ไม่สามารถตอบสนองต่องานของโรงพยาบาลได้อย่างแท้จริงในเมื่อกรอบพัฒนาคุณภาพกำหนดให้มีการเชื่อมโยงแผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล หลายแห่งไม่ได้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและนำมากำหนดแผนแม่บท IT แต่กำหนดแผนแม่บท IT ขึ้นมาแล้วจับนำมาโยงกับแผนยุทธศาสตร์ในภายหลัง เช่น แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกำหนดเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล ก็จับมาโยงแผนแม่บท IT ว่าจะนำเอาโปรแกรม HosXp มาใช้ ไม่ระบุแน่ชัดว่าจะช่วยให้โรงพยาบาลเป็นเลิศได้อย่างไรแผนแม่บท IT อีกประเภทหนึ่งที่พบ คือพัฒนา IT เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามความต้องการของ ผู้บริหารและผู้ใช้ต้องการแต่เป็นหลัก อันที่จริงการพัฒนาตามความต้องการนี้เป็นส่วนสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการจัดทำแผนแม่บท IT แต่จะต้องวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลหรือไม่ และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาอย่างเหมาะสมด้วย



ตัวอยางแผนแมบท IT ท่ีพบ 

1. มีระบบเครือขาย ที่เสถียร ม่ันคงปลอดภัยและครอบคลุมการใชงาน 

2. มีอุปกรณ ฮารดแวร ที่มีประสิทธิภาพ ใชงานไดอยางเพยีงพอ 

3. มีซอฟตแวรและระบบปฏิบัติการทีมี่ประสทิธิภาพ ถูกตองตาม

กฎหมาย ปลอดภัย ตอบสนองตอการใชงาน 

4. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในโรงพยาบาลมี

ความรู ความชํานาญ และสมรรถนะ สามารถประยุกตใชระบบ IT 

ใหเกิดประโยชนสูงสดุ  

5. บริหารจัดการทรัพยากร ไดแกขอมูล สารสนเทศ ขอมูลในเวช

ระเบียน และขอมูลการดําเนินงานดานตางๆที่สาํคญัของ

โรงพยาบาล 



ตัวอยางแผนแมบท IT ท่ีพบ 

1. พัฒนา Network 

2. พัฒนา Hardware 

3. พัฒนา Software 

4. พัฒนา Peopleware 

5. พัฒนา Dataware 



ตัวอยางแผนแมบท IT ท่ีพบ 

1. พัฒนา Network 

2. พัฒนา Hardware 

3. พัฒนา Software 

4. พัฒนา Peopleware 

5. พัฒนา Dataware 



แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 

1. พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย 

2. พัฒนาและจัดระบบบริการที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 

ครอบคลุมประชาชนสามารถ

เขาถึงบริการได 

3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพือ่

สนับสนุนการจัดบริการ 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศตาม

มาตรฐาน 

2. นําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบความ

ผิดพลาด 

3. สงเสริมหนวยงานตรวจอบคุณภาพขอมูล

อยางสมํ่าเสมอ 

4. สะทอนขอมูลการตรวจสอบ/ผลการ

ตรวจสอบใหแกหนวยงาน/ผูบริหาร 

5. ใชกระบวนการจัดการความเสี่ยงในการ

สงเสริมใหหนวยงานเกิดความตระหนัก 

6. สงเสริมบุคลากรใหมีทักษะในการใช/

วิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง 

กลยุทธ สารสนเทศ 

ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล และแผนสารสนเทศ 



1. พัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศตาม

มาตรฐาน 

2. นําเทคโนโลยีมาใชในการตรวจสอบความ

ผิดพลาด 

3. สงเสริมหนวยงานตรวจอบคุณภาพขอมูล

อยางสมํ่าเสมอ 

4. สะทอนขอมูลการตรวจสอบ/ผลการ

ตรวจสอบใหแกหนวยงาน/ผูบริหาร 

5. ใชกระบวนการจัดการความเสี่ยงในการ

สงเสริมใหหนวยงานเกิดความตระหนัก 

6. สงเสริมบุคลากรใหมีทักษะในการใช/

วิเคราะหขอมูลอยางถูกตอง 

กลยุทธ สารสนเทศ 

ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล และแผนสารสนเทศ 

แผนปฏิบตัิการสารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบจัดเก็บ 

• ระบบคลังยา 

• พัฒนาการบันทึกขอมูลใน รพ.สต. 

2. ความม่ันคงปลอดภัย 

• จัดการความเสี่ยง 

• ซอมแผนฉุกเฉินดาน IT 

• การจัดการเขาถึงอินเตอรเน็ต 

3. คุณภาพขอมูล 

• ตรวจสอบขอมูล 

• Audit เวชระเบียน >>ความสมบูรณของเวช

ระเบียนผูปวยนอก/ผูปวยใน ทุก 6 เดือน 

• ตรวจสอบความถูกตองของการใหรหัสโรค  >> 

30 ฉบับ/เดือน 



ปญหาของแผน IT ที่พบจากการเยี่ยมสํารวจ 

4. แผน IT สอดคลองกับแผนของโรงพยาบาล บางสวน 

o Focus แตเรื่องขอมูล MIS หรือใช IT ตอบสนอง
คุณภาพดานการบริหารแตเพียงอยางเดียว ขาด
การใช IT เปน enabler และการใช IT พัฒนา
คุณภาพดานคลินิก 

o กําหนดแผน IT ตามแผนโรงพยาบาล แตไมใช 
key success factor ในเรื่องนั้นๆ 

o พัฒนาตามผูบริหารและผูใชขอมาเปนหลัก 
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Presentation Notes
ในโรงพยาบาลที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น เริ่มมีความสอดคล้องของแผนแม่บท IT กับแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล โดยมีแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลว่าจะนำ IT มาช่วยตอบสนองความต้องการของแผนยุทธศาสตร์ และนำไปช่วยงานของโรงพยาบาลได้อย่างไร ระยะแรกๆ มักวิเคราะห์ว่า IT จะช่วยให้เกิดข้อมูลที่นำไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล และส่วนใหญ่เน้นข้อมูลด้านการบริหาร เช่น ข้อมูลการใช้ยา ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองทุน ข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ (กรณีนี้รวมผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น ตัวชี้วัด HA ด้วย) ถ้าพิจารณาตาม PDCA cycle กระบวนการในลักษณะนี้คือการ Check เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ได้นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น (Act Plan Do) กล่าวคือยังไม่ใช้ IT เชิงรุกโดยใช้คุณค่า IT as Service Enabler เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางใหม่ๆ ในการนำโรงพยาบาลไปสู่เป้าหมายที่วางไว้บางครั้งนำ IT ไปดูแลปัญหาเล็กๆ ในยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่ใช้ปัจจัยหลักที่ทำให้ยุทธศาสตร์สำเร็จ (Critical Success Factor - CSF) เช่น ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลับนำ IT ไปวัดความพึงพอใจของผู้ป่วย ซึ่งไม่ใช่ CSF ของกระบวนการนี้



การพัฒนาแผนแมบท IT 

1. สรางทีมท่ีรวมกันพัฒนา และ 
implement แผน IT 

o ผูบริหาร 
o ฝาย IT 
o ผูใชงาน 

Presenter
Presentation Notes
ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว แผนแม่บท IT ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ฝ่าย IT และผู้ใช้งาน ผู้บริหารอาจเป็น CIO หรือผู้อำนวยการเองก็ได้ ส่วนผู้ใช้งานควรรวบรวมผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักๆ ของ IT เช่น องค์กรแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และฝ่ายอื่นๆ ที่เห็นสมควร ร่วมกันเป็นทีมพัฒนา (และ implement) แผนแม่บท IT อันดับแรกผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่น เข้าใจ ผลักดัน และสนับสนุน กำหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้งติดตามและกำกับดูแลการนำ IT มาใช้ในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง ภาวะการนำ (Leadership) เป็นปัจจัยสำเร็จที่สำคัญของการใช้ IT ในหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเริ่มแรกของการนำ IT มาใช้ฝ่าย IT ต้องมีความรู้ทั้งด้าน IT และทิศทางของโรงพยาบาล เพื่อสามารถเสนอแนะและดำเนินการให้แผน IT ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นต้องมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับทั้งผู้บริหาร และผู้ใช้งานผู้ใช้งาน จะต้องเข้าใจเป้าหมายของหน่วยงานในการเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์โรงพยาบาล และร่วมมือในการนำ IT มาใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ถ้ามี champion user อาจนำมาร่วมวางแผนแต่ต้น แต่ควรมีระดับบริหารหน่วยของงานร่วมด้วย เพื่อให้กำหนดทิศทางและประสานความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นกับวัฒนธรรมองค์กร ของโรงพยาบาลและหน่วยงานนั้นๆ ด้วย เมื่อกำหนดทีมพัฒนาและ implement แผนแม่บท IT แล้ว ลองวิเคราะห์ดูว่าทีมมีความพร้อมดังกล่าวข้างต้นในการนำ IT มาใช้ในโรงพยาบาลหรือไม่เพียงไร อาจต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทีม และจัดเป้าหมาย โครงสร้าง หน้าที่ กฏกติกา และกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ทีมพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้ว CIO จะมีบทบาทสำคัญในการประสานและพัฒนาทีมดังกล่าว



ความสําเร็จของการวางแผน IT 

• ผูบริหารระดับสูงตองเขาใจ มีสวนรวม และผลักดัน
งาน IT 

• ความสัมพันธอันดีระหวางหนวย IT กับทีมบริหาร 

• ความรูดาน IT และ ดานการวางแผน และการบริหาร
เปนอยางดี 

• ความรวมมือของทุกสวนขององคการ ทั้งผูบริหาร 
ผูใชงาน และ หนวยงาน IT 



การพัฒนาแผนแมบท IT 

2. วิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

o เปาหมายยุทธศาสตรของ ร.พ. เปนอยางไร 

o ในการกําหนดยุทธศาสตรโรงพยาบาล ได
คํานึงถึงคุณคาของ IT หรือไม 

o แผนที่ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงของปจจัย
ตางๆ เปนอยางไร 

o วางลําดับความสําคัญไวอยางไร เข็มมุงคืออะไร 

o ปจจัยแหงความสําเร็จคืออะไร 
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การพัฒนาแผนแม่บท IT ต้อง cascade มาจากแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยายาล ดังนั้นเมื่อได้ทีมพัฒนาแล้ว ให้นำแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมาทำการวิเคราะห์ แนะนำให้วิเคราะห์ดังนี้เป้าหมายยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  โดยทั่วไปเป้าหมายสูงสุดของโรงพยาบาล (อาจเรียก เป้าประสงค์) คือเป้าหมายที่นำไปสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล เช่น เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ แปลเป็นเป้าหมายคือ 1.ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน 4 โรคหลัก (หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด) 2.ความสามารถในการทำหัตถการที่ใช้เทคโนโลยีสูง (retina surgery, cardiac catheterization etc.) 3.ความสามารถในการแก้ปัญหาโรคของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ (เบาหวาน ความดัน COPD) เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีเป้าหมายด้านการบริหารที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายหลัก เช่น การมีสถานะการเงินที่มั่นคง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย เป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร เช่นกำหนดและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพ เช่นการจัดการความเสี่ยงของผู้ป่วย ร่วมด้วย ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่ดีจะแสดงความเชื่อมโยงให้เห็นชัดว่า แต่ละยุทธศาสตร์ส่งผลต่อยุทธศาสตร์อื่นอย่างไร และรวมกันแล้วนำไปสู่เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลได้อย่างไร การเชื่อมโยงนี้สามารถแสดงได้ดีโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ซึ่งจะมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนโดยรวม และวางแผนแม่บท IT ต่อไปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล จะทำให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเอง มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ระหว่างเป้าหมายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ และโครงการต่างๆ รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ด้วย ที่ให้ทำการวิเคราะห์ในส่วนนี้เพราะบ่อยครั้ง ปัญหาของการวางแผนแม่บท IT อยู่ที่ความไม่ชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเองนอกจากนี้เนื่องจากความสอดคล้องของยุทธศาสตร์โรงพยาบาลและแผนแม่บท IT เป็นไปได้ทั้งสองทางจึงควรวิเคราะห์ว่าในการทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลนั้น IT ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแผนหรือไม่ และยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้คำนึงถึงคุณค่าของ IT เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลด้วยหรือไม่ และหากคำนึงคุณค่าของ IT แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์โรงพยาบาลให้ดีขึ้นหรือไม่หากมีปัญหาที่ระดับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ให้ลองพิจารณาดูว่าจะปรับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลใหม่ (หลายโรงพยาบาลเลือกวิธีนี้) หรือทำแผนแม่บท IT เท่าที่จะทำได้ไปก่อน และปรับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลในภายหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายบริหาร โดยทีมรายงานผลการวิเคราะห์ให้ฝ่ายบริหารทราบเมื่อได้เป้าหมายยุทธศาสตร์แล้ว วิเคราะห์ลำดับความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย ว่าโรงพยาบาลกำหนดความสำคัญไว้อย่างไร บางครั้งถ้ามีการกำหนดเข็มมุ่ง (ส่วนมากจะกำหนดไว้แต่ละปี) จะเป็นการดี เพราะเป็นสิ่งที่มีลำดับความสำคัญสูงซึ่ง IT จะต้องนำมาพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ ในการพัฒนาแผนแม่บท IT ต่อไปเมื่อได้เป้าหมาย และลำดับความสำคัญแล้ว ให้ วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor - CSF) ของแต่ละเป้าหมายว่ามีอะไรบ้าง (ปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้ อาจเรียกว่า business driver หมายถึงสิ่งที่ต้องมีหรือต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้มีความสำคัญมาก เพราะบ่อยครั้งพบว่ามีการจัดทำแผน IT ที่ไม่ได้มุ่งที่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทำให้แผน IT นั้นไม่ประสบผล ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด แต่ใช้ IT ไปวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของเรื่องนี้การหาปัจจัยแห่งความสำเร็จอาจทำได้หลายวิธี เช่นดูจากตัวชี้วัด (KPI) ว่ากิจกรรมใดที่ทำให้ตัวชี้วัดประสบผลสำเร็จ วิธีนี้ต้องอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมแต่ต้นมิฉะนั้นจะได้ CSF ที่ไม่ถูกต้อง วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆ แต่อาจมีปัญหาเพราะกระบวนการที่ทำให้ได้สำเร็จผลตามตัวชี้วัดอาจไม่ใช่ CSF ก็ได้เนื่องจากตัวชี้วัดตัวนั้นๆ อาจจะสามารถบรรลุผลได้หลายวิธี การเทียบเคียงจากแผนที่ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลอาจพอบอกได้ว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดนั้นมาจากกระบวนการอะไรวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมด และดูว่าส่วนไหนเป็นปัจจัยสำคัญ หากมีข้อมูลประกอบจะช่วยให้การวิเคราะห์แม่นยำขึ้น เช่น ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เริ่มจากการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ป่วยมารับการรักษา (coverage) กลุ่มที่ป่วยมาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ การได้รับยาและกินยาตามสั่ง การปฏิบัติตนของผู้ป่วย การตรวจ lab ต่างๆ (glucose HbA1c microalbuminuria) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน การตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อน การส่งต่อ เป็นต้น แต่ละขั้นตอนจะมี CSF เช่น ผลสำเร็จของการคัดกรอง อยู่ที่การจัดให้มีข้อมูลประชากรที่ถูกต้องครบถ้วนและจัดกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของการมาตรวจตามนัด อยู่ที่จัดระบบการมาตรวจให้สะดวกรวดเร็ว มีระบบแจ้งเตือน มีการคืนข้อมูลให้ผู้ป่วยและชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยมารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น นำปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดมาวิเคราะห์ลำดับความสำคัญ อาจเลือก CSF ที่สำคัญ (เช่นไม่เกิน 5 ตัว) เพื่อใช้ในการวางแผน IT ต่อไปสอบทานจากผู้ปฏิบัติ เก็บข้อมูลหน้างาน และนำผลมาวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จ อาจทำในรูปแบบ survey focus group งานวิจัย หรือ R2R ก็ได้ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดทุกหัวข้อข้างต้นควรจัดทำเป็นเอกสารให้ชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงและป้องกันการตกหล่นหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อนำไปกำหนดเป็นแผนแม่บท IT รวมทั้งมีประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจเมื่อมีการเผยแพร่และ implement แผน และสามารถนำกลับมาทบทวนเมื่อมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหรือจัดทำแผนแม่บท IT ครั้งต่อไปด้วย



การพัฒนาแผนแมบท IT 

2. วิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

o เปาหมายยุทธศาสตรของ ร.พ. เปนอยางไร 

o ในการกําหนดยุทธศาสตรโรงพยาบาล ได
คํานึงถึงคุณคาของ IT หรือไม 

o แผนที่ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงของปจจัย
ตางๆ เปนอยางไร 

o วางลําดับความสําคัญไวอยางไร เข็มมุงคืออะไร 

o ปจจัยแหงความสําเร็จคืออะไร 
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4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

5) สรางเครือขายสุขภาพ และเพ่ิมศักยภาพ 

6) เตรียมพัฒนาความสามารถเพ่ือรับสถานการณท่ีเปนภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย 

7) สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องคความรู ฐานขอมูล ดวยการจัดการความรู

ดานตางๆ 

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล... 
โรงพยาบาล.....เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพ บริการดวยใจ หวงใยสิ่งแวดลอม ทุกคนมีความสุข วิสัยทัศน 

1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเขาถึง

บริการได  

2) พัฒนาระบบงานตาม service plan 

3) พัฒนาสุขภาพประชาชนตามวัย 

พันธกิจ 

การพัฒนาคุณภาพ 

ความปลอดภัยและ

ความพึงพอใจ 

การสรางสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชน โดยการมีสวน

รวมท่ีดีของภาคีเครือขาย 

การพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะการทํางาน และมี

ความสุข 

การบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอม  

และความปลอดภัย  

การพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

1. ผูรับบริการ ไดรับ

บริการตามมาตรฐาน 

ปลอดภัยและพึงพอใจ 

1.ภาคีเครือขายใหการสนับสนุนและสงเสริมแกนนํา

สุขภาพ 

2.ประชาชนสามารถดแูลสุขภาพตนเองและ

ครอบครวัใหม้สีุขภาพดแีละ สามารถจดัการ

สุขภาพตนเองไดโ้ดยใชข้อ้มลูและ เครอืขา่

สุขภาพทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ3.มีแกนนํา

สุขภาพครบทุกกลุมวัยทุกชุมชน 

3.มแีกนนําสุขภาพครบทุกกลุ่มวยัทุกชุมชน 

4.มบุีคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 

1. บุคลากรมีศักยภาพ

และสมรรถนะตามภารกิจ

ในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีความรัก

และความผูกพันตอ

องคกร 

3. บุคลากรมีความสุข 

4. บุคลากรมีพฤติกรรม

การบริการที่ดี 

1. เพ่ือใหมีระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี ปลอดภัย เอื้อตอ

การปฏิบัติงานและการสรางเสริม

สุขภาพ 

2. เพ่ือเปนโรงพยาบาลท่ีผาน

เกณฑประเมินโรงพยาบาลใน

ระบบ Quality  Service Clean 

(QSC) 

3. เพ่ือเปนโรงพยาบาลท่ีผาน

เกณฑประเมินสถานท่ีทํางานนา

อยู (HWP) 

4.เพ่ือใหผูมารับบริการและ

บุคลากร มีความพึงพอใจตอ

สถานท่ีและส่ิงแวดลอมของ

โรงพยาบาล 

1.ระบบสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

2. สถานะการเงินการ

คลังม่ันคง รักษาอัตรา

การเติบโตของสภาวะ

การเงินม่ันคง 

3.มีธรรมาภิบาลใน

องคกร การนําองคกร 

4.มีระบบบริหารจัดการ

พัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

เปา 

ประสงค 



การพัฒนาแผนแมบท IT 

2. วิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

o เปาหมายยุทธศาสตรของ ร.พ. เปนอยางไร 

o ในการกําหนดยุทธศาสตรโรงพยาบาล ได
คํานึงถึงคุณคาของ IT หรือไม 

o แผนที่ยุทธศาสตร ความเช่ือมโยงของปจจัย
ตางๆ เปนอยางไร 

o วางลําดับความสําคัญไวอยางไร เข็มมุงคืออะไร 

o ปจจัยแหงความสําเร็จคืออะไร 
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Presentation Notes
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factor - CSF) ของแต่ละเป้าหมายว่ามีอะไรบ้าง (ปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้ อาจเรียกว่า business driver หมายถึงสิ่งที่ต้องมีหรือต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย) การวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้มีความสำคัญมาก เพราะบ่อยครั้งพบว่ามีการจัดทำแผน IT ที่ไม่ได้มุ่งที่ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ทำให้แผน IT นั้นไม่ประสบผล ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด แต่ใช้ IT ไปวัดความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งไม่ใช่ปัจจัยแห่งความสำเร็จของเรื่องนี้การหาปัจจัยแห่งความสำเร็จอาจทำได้หลายวิธี เช่นดูจากตัวชี้วัด (KPI) ว่ากิจกรรมใดที่ทำให้ตัวชี้วัดประสบผลสำเร็จ วิธีนี้ต้องอาศัยการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมแต่ต้นมิฉะนั้นจะได้ CSF ที่ไม่ถูกต้อง วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆ แต่อาจมีปัญหาเพราะกระบวนการที่ทำให้ได้สำเร็จผลตามตัวชี้วัดอาจไม่ใช่ CSF ก็ได้เนื่องจากตัวชี้วัดตัวนั้นๆ อาจจะสามารถบรรลุผลได้หลายวิธี การเทียบเคียงจากแผนที่ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลอาจพอบอกได้ว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สัมพันธ์กับตัวชี้วัดนั้นมาจากกระบวนการอะไรวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมด และดูว่าส่วนไหนเป็นปัจจัยสำคัญ หากมีข้อมูลประกอบจะช่วยให้การวิเคราะห์แม่นยำขึ้น เช่น ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เริ่มจากการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่ป่วยมารับการรักษา (coverage) กลุ่มที่ป่วยมาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ การได้รับยาและกินยาตามสั่ง การปฏิบัติตนของผู้ป่วย การตรวจ lab ต่างๆ (glucose HbA1c microalbuminuria) การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน การตรวจรักษาภาวะแทรกซ้อน การส่งต่อ เป็นต้น แต่ละขั้นตอนจะมี CSF เช่น ผลสำเร็จของการคัดกรอง อยู่ที่การจัดให้มีข้อมูลประชากรที่ถูกต้องครบถ้วนและจัดกระบวนการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของการมาตรวจตามนัด อยู่ที่จัดระบบการมาตรวจให้สะดวกรวดเร็ว มีระบบแจ้งเตือน มีการคืนข้อมูลให้ผู้ป่วยและชุมชนเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยมารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น นำปัจจัยแห่งความสำเร็จทั้งหมดมาวิเคราะห์ลำดับความสำคัญ อาจเลือก CSF ที่สำคัญ (เช่นไม่เกิน 5 ตัว) เพื่อใช้ในการวางแผน IT ต่อไปสอบทานจากผู้ปฏิบัติ เก็บข้อมูลหน้างาน และนำผลมาวิเคราะห์หาปัจจัยแห่งความสำเร็จ อาจทำในรูปแบบ survey focus group งานวิจัย หรือ R2R ก็ได้ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดทุกหัวข้อข้างต้นควรจัดทำเป็นเอกสารให้ชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงและป้องกันการตกหล่นหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเมื่อนำไปกำหนดเป็นแผนแม่บท IT รวมทั้งมีประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจเมื่อมีการเผยแพร่และ implement แผน และสามารถนำกลับมาทบทวนเมื่อมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหรือจัดทำแผนแม่บท IT ครั้งต่อไปด้วย



การพัฒนาแผนแมบท IT 

2. วิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

o วิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 
o จากแผนที่ยุทธศาสตร 

o ดูจากตัวช้ีวัด (KPI) 

o วิเคราะหกระบวนการ 

o Context ของหนวยงาน 

o Clinical Tracer 

o สอบทานจากผูปฏิบัติ R2R Focus group etc. 

Presenter
Presentation Notes
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การพัฒนาแผนแมบท IT 

2. วิเคราะหแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล 

o ปจจัยแหงความสําเร็จ CSF, drivers 

• KPI 
• วิเคราะหกระบวนการ 
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o กําหนดเปาหมายของแผนแมบท IT ประชุมเพื่อ

ตกลงเปาหมายรวมกัน 

Presenter
Presentation Notes
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ตกลงเปาหมายรวมกัน 
• จากการวิเคราะหยุทธศาสตร ร.พ. ขอ 2 

• จาก User Requirement ขอ 3 

• ประเมินรวมกับ SWOT และ คุณคาใน

การนํา IT มาใช (IT as service 

enablers, IT as information tools) 
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การพัฒนาแผนแมบท IT 

4. กําหนดแผนแมบท IT 

กําหนด enablers goals 

o Infrastructure (hardware, application 
software, network) 

o โครงสรางองคกรดาน IT 
o Workforce (skill, Culture) 
o IT services 
o MIS 
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IT Governance 
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 
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IT Governance 

Enablers 

Policy Principle and 
Framework - นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

Processes - การจัดการ (จันทรบาย) 

Structure - HITQIF หมวด 1 
Skill 

- IT Team Development Culture 

Infrastructure - Capacity Management 

Information - การจัดการขอมูล (อังคารบาย) 
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ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 



แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานในการจัดทําแผน 



แผนภูมแิสดงยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล 



แผนภูมแิสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  



ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 









โครงสรา้งการบรหิาร 

 
         
  

 

ผูอํ้านวยการ 

อํานวยการ 
(รองฝ่ายบรหิาร) 

บรกิารปฐมภมู ิ
(รองแพทย ์2 เป็นรองดา้นบรกิารปฐมภมู ิ) 

บรกิารทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิ
(รองฝ่ายการแพทย ์1 และ 2) 

การพยาบาล 
(รองดา้นการพยาบาล) 

พัฒนาระบบบรกิารฯ 
(รองดา้น พรส.) 

ประกนัสงัคม 
 (รองดา้นประกนัสงัคม) 

สวัสดกิารสงัคม 
(รองดา้นสวัสดกิารสงัคม) 

กรรมการบรหิาร 

รพ.สต. ในเครอืขา่ย CUP 23 แหง่ 

กรรมการพัฒนา รพ. 

HEART 
กรรมการพัฒนาคณุภาพ 

กจิการพเิศษ 
(ผูช้ว่ยดา้นกจิกรรมพเิศษ) 



การพฒันาระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 



ยทุธศาสตร ์ 
การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ 
และ การพฒันาระบบสารสนเทศ 

H1: พฒันาคณุภาพการรกัษา 
 

H2:พฒันาคณุภาพการบรกิาร 

H3:พฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ี
ประสทิธภิาพ  
 

H4:พฒันาระบบการจดัการทรพัยากรบคุคล 
 

H5:พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ 
 

I1: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ในการบรหิาร 
การบรกิาร และการพฒันาองคก์ร 

I5: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่
เชือ่มโยงสารสนเทศในเครอืขา่ยบรกิาร 
 

I4: พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ในการ
ใชง้าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

I2: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหไ้ด้
มาตรฐาน มคีวามม ัน่คง ปลอดภยั พรอ้มใช้
งาน เป็นทีไ่วว้างใจของผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 
 

I3: สง่เสรมิการนําขอ้มลูจาก HIS มาใช้
จดัการบรหิารและบรกิาร 
 



H1: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพการรกัษา 

I1.2 : เพ่ิมศักยภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มีมาตรฐาน และเพียงพอ 
  - รองรับกระบวนการบริการ และ ระบบขอมูลศูนยความเช่ียวชาญ 

  -  เตรียม เครื่องมือใหมีสมรรถนะรองรับการสงตอ และเก็บสะสม

ขอมูล/แมขาย+โครงขาย 

I1: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนา

องคกร 

I1.1 พัฒนามาตรฐานขอมูลใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ 

พรอมใช พรอมสงออก 

  -ความสมบูรณของเวชระเบียน 

  - จัดทํามาตรฐานขอมูล Record, database , indicator ,KPI 

template ในระบบงานและกลุมโรคสําคัญ 

  - กําหนดนโยบายให แพทยลงการวินิจฉัย ใน Provisional Dx 

และ coder เปนผูลงรหัสโรค 

  -จัดทําพัฒนาโครงขายระบบขอมูลดาน NCD 

  -Registry: ACS , CA , Stroke ,  IS , Newborn 

  - ประสานศูนยขอมูลระดับจังหวัด HDC เพ่ือสงออกขอมูลให

ครบถวน สมบูรณ 

 
 
1 พฒันาคณุภาพการรกัษาใหม้มีาตรฐาน (HA) 
  
2.พฒันาศนูยค์วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้นเป็น
Excellent center โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรค
หลอดเลอืดสมอง อบุตัเิหต ุมะเร็ง ทารก 
  
3 พฒันาแนวคดิและโครงการ หนึง่จงัหวดั หนึง่
รพ.  
(One Province One Hospital ) 
 
4 เตรยีมความพรอ้มเพือ่เขา้สูส่งัคมผูสู้งอาย ุ 
  
5 เตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซีย่น 
 
 
 
 
 



H2: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพการบรกิาร 
I1: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ใน
การบรหิาร การบรกิาร และการพฒันา
องคก์ร 
  - พัฒนาชอ่งทางการสือ่สาร ระหวา่ง รพ. 
และเครอืขา่ย 
(การดผูล Lab จาก รพ.สต.) 
  - พัฒนากระบวนการรับสง่ขอ้มลู PP+รักษา 
  -  พัฒนาระบบนัด/จัดการกระบวนการนัด 
  -โปรแกรมงานในพืน้ที ่เชน่ อาชวีอนามัย ุ

I4: พฒันาความสามารถของบคุลากรใหม้ี
ความรู ้ทกัษะ ในการใชง้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - จัดทําแผน  ITHRD 
  - พัฒนาโปรแกรม จัดเก็บ ประมวลผล HR 

1 นํากระบวนการ Lean ระบบบรกิารมาใชใ้น
ทกุขัน้ตอนบรกิาร เพือ่ลดเวลารอคอยทีไ่ม่
กอ่ใหเ้กดิคณุคา่เพิม่  
2 พัฒนาระบบนัดใหม้ปีระสทิธภิาพ  
3 กําหนดใหพ้ฤตกิรรมบรกิารทีด่ ีเป็น หนึง่ใน 
core value ของหน่วยงานและ 
สง่เสรมิการฝึกอบรมบคุคลากรทกุระดับเรือ่ง 
4 พัฒนาเครอืขา่ยบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยการกระจายทรัพยากรรวมทัง้ความรูล้งสู่
เครอืขา่ยบรกิารระดับ ศสม. และ รพสต. 
5 สรา้ง node บรกิารสีม่มุเมอืง (รพ.วัดเกตมุ
ฯ-> สค.2 , นครทา่ฉลอม สค.3  ) 
6 รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยคลนิกิประกนัสงัคมทีม่ี
อยู ่เพิม่ชดุสทิธปิระโยชนค์รอบคลมุเพือ่
กระจายผป.ออกจากรพ. เชน่ การตรวจ DR 
ในผป.DM  

I3:สง่เสรมิการนําขอ้มลูจาก HIS มาใช้
จดัการบรหิารและบรกิาร 
 
-การใชข้อ้มลูนัดหมาย เพือ่บรหิารจัดการกําลังคน
ในการทํางาน 



H3: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการ 
ใหม้ปีระสทิธภิาพ  (2 กลยทุธห์ลกั) 

 
1 พฒันาระบบการเงนิ การคลงั 
- จัดเก็บรายไดใ้หม้ปีระสทิธภิาพ   
- ควบคมุคา่ใชจ้า่ยดา้นยา เวชภัณฑม์ใิชย่า วสัดุ
การแพทย ์แล็บ 
  
2 สง่เสรมิการใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ 
- ทบทวนการใชท้รัพยากรทีม่มีลูคา่สงูอยา่ง

สมํา่เสมอ 
 
3  นํากระบวนการ Lean ระบบ มาใชใ้นทกุ

ขัน้ตอนการเบกิจา่ยพัสด ุเพือ่ลดความสญูเสยี
ในระบบ 

I1: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ในการ
บรหิาร การบรกิาร และการพฒันาองคก์ร 
  - พฒันาระบบโปรแกรมจดัการคลงัตา่งๆ 
เชือ่มโยงกบัระบบบญัช ีและแผนทรพัยากร  
  - จดัทาํผงัความเชือ่มโยงระบบขอ้มลู 
  - พฒันาการเชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งการบรกิาร
จดัการและระบบบรกิาร 
 - จดัทาํระบบคาํขอและตดิตามงบประมาณ
ภายใน ผา่น Web 
 

I3:สง่เสรมิการนําขอ้มลูจาก HIS มาใช้
จดัการบรหิารและบรกิาร 
  -ระบบ Lean (เบกิจา่ย+stock ของพัสด)ุ 
  -ดงึขอ้มลูรายรับ-รายจา่ย เพือ่วเิคราะหส์ถานะของ
โรงพยาบาล 
 



H4: ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบการจดัการ 
ทรพัยากรบคุคล (2 กลยทุธห์ลกั) 

 
 
1 วเิคราะหแ์ละวางแผนการจดัหา และ 
พฒันากาํลงัคนใหเ้พยีงพอ เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์อง รพ. 
  
 
2 วาง career path ในแตล่ะวชิาชพีให้
ชดัเจน และสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน 
 

I4: พฒันาความสามารถของบคุลากรใหม้คีวามรู ้
ทกัษะ ในการใชง้าน เทคโนโลยสีารสนเทศได้
มาตรฐาน 
 -ความสามารถของโปรแกรมเมอรใ์นการรูฐ้านขอ้มลูทีจ่ะเขยีน 
เชน่ MySQL, web App.  
-user สามารถใชง้าน HIS รพ.ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เชน่ ลง
ขอ้มลูครบถว้น  แกปั้ญหางานเบือ้งตน้ได ้
-ระยะสัน้ เชญิอาจารยม์าสอน การเขยีนโปรแกรมให ้
โปรแกรมเมอร ์
-ระยะยาว สง่เสรมิใหผู้ใ้ชง้าน พัฒนาโปรแกรมใชง้านเองได ้

I3 :นําขอ้มลูจาก HIS มาเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารและบรกิาร 
 -จัดทํารายงานขอ้มลูภาระงาน เพือ่วางแผนกําลงัคนใน
การใหบ้รกิาร 
 - ระบบประมวลผลสนับสนุนตอ่การประเมนิและ
พจิารณาสมรรถนะบคุลากร/การประเมนิคา่ตอบแทน
ประจําปี 



H5: พฒันาเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ 
 

รพ.ในสงักดั 
Primary care cluster 
Basic service (PP) : FP, ANC ,Vacc. 
NCD 
Dentistry 
Rehabilitation 
Psychiatry 
Traditional medicine 
 
-รพ.สค2 (รพ.วดัเกตมุวด)ี 
 
-รพ.สค3 (รพ.นครทา่ฉลอม) 
 
 
-รพ.สต. 

I1: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ในการบรหิาร การบรกิาร 
และการพฒันาองคก์ร 
 

I5: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่เชือ่มโยง
สารสนเทศในเครอืขา่ยบรกิาร 
- เป็นสว่นหนึง่ของรพ.สค1 
- โครงการ Paperless 

I4: พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ในการ
ใชง้าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 

I2: พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหไ้ด้
มาตรฐาน มคีวามม ัน่คง ปลอดภยั พรอ้มใชง้าน เป็น
ทีไ่วว้างใจของผูใ้หแ้ละผูร้บับรกิาร 
 

I3: สง่เสรมิการนําขอ้มลูจาก HIS มาใชจ้ดัการ
บรหิารและบรกิาร 
- การจัดกําลงัคน และ การสํารองวัสดกุารแพทย ์ตาม
ปรมิาณงาน 



ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 



แผนแมบ่ทสารสนเทศ ร.พ. ......... 
กระบวนการสําคญั สิ่งท่ีคาดหวงั ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั 

1. กําหนดนโยบายด้านความ

มัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

ประเมินและดําเนินการปอ้งกนั

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบั

ระบบสารสนเทศ จดัทําแนวทาง 

BCP และ DRP เม่ือเกิดความไม่

ตอ่เน่ืองของการใช้งานหรือ

ความเสียหายตอ่ระบบ

สารสนเทศ 

มีนโยบายและมีแนวทางปฏิบติั

ด้านความมัน่คงปลอดภยัระบบ

สารสนเทศ 

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการ

อบรมการใช้งานระบบ 

จํานวนรหสัท่ีเปิดเผยลดลง 

มีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึน้กบัระบบสารสนเทศ 

มีการประเมินความเสี่ยง 1 ครัง้

ตอ่ปี 

มีแนวทาง Business continuity 

plan (BCP) 

มีแนวทาง BCP 1 ฉบบั 

มีการทดสอบแผน BCP 1 ครัง้

ตอ่ปี 

มีแนวทาง Disaster recovery 

plan (DRP) 

มีแนวทาง DRP 1 ฉบบั 

มีการทดสอบแผน DRP 1 ครัง้

ตอ่ปี 



กระบวนการสําคญั สิ่งท่ีคาดหวงั ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั 

2.  กําหนดมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงพยาบาล ทัง้

ทางด้าน Hardware, Software, 

People ware, Network เพ่ือให้

ระบบสารสนเทศสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบ Hardware และ 

Software มีประสิทธิภาพและ

เพียงพอตอ่การใช้งาน 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

พฒันา Hardware และ 

Software ตามแผน 

พฒันา Software เพ่ือใช้งานใน

องค์กร ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการ และสนบัสนนุแผน

ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล 

จํานวนโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้เอง 

พฒันาด้านบคุลากรให้มี

ประสิทธิภาพ และมีจํานวน

เพียงพอกบัความต้องการ 

บคุลากรได้รับการอบรมอย่าง

น้อย 1 เร่ือง/คน/ปี 

พฒันาระบบเครือข่ายให้มีความ

มัน่คง สามารถรองรับปริมาณ

ข้อมลูท่ีจะเพ่ิมขึน้ในอนาคตได้ 

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนพฒันาระบบเครือข่าย 

แผนแมบ่ทสารสนเทศ ร.พ. ......... 



กระบวนการสําคญั สิง่ท่ีคาดหวงั ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั 

3. กําหนดมาตรฐานการให้บริการของ

ระบบสารสนเทศ และสนบัสนนุแผน

ยทุธศาสตร์ด้านต่างๆ 

มีการจดัทําข้อตกลงระดบับริการ เวลาเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 

ให้บริการข้อมลู รายงาน ต่างๆ เพ่ือให้

แต่ละหน่วยงานสามารถนําไปวางแผน

พฒันาต่อไป 

ร้อยละของงานท่ีสง่มอบได้ตามกําหนด 

บริการข้อมลูข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมลู

ทาง website ของโรงพยาบาล 

จํานวนเร่ืองท่ีเผยแพร่ทาง website ของ

โรงพยาบาล 

4.จดัตัง้ระบบ Data center มีการรวมรวมข้อมลูต่างๆ ไว้ในแหลง่

เดียวเพ่ือให้สะดวกต่อการดแูลความ

ปลอดภยัและการสืบค้น 

อบุตัิการณ์ข้อมลูท่ีเป็นความลบัถกู

เปิดเผย 

มีการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

ท่ีจดัเก็บใน Data center 

มีแนวทางการสํารองข้อมลู ร้อยละของการปฏิบตัิตามแนวทาง

สํารองข้อมลู 

แผนแมบ่ทสารสนเทศ ร.พ. ......... 



กระบวนการสําคญั สิ่งท่ีคาดหวงั ตวัชีว้ดัท่ีสําคญั 

5.   กําหนดนโยบายการบริหาร

เวชระเบียน พฒันาคณุภาพ 

ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบความ

สมบรูณ์ของเวชระเบียน  

การลงบนัทกึข้อมลูในเวชระเบียน

มีความสมบรูณ์ เพ่ือให้เกิดการ

สื่อสารระหวา่งทีมสหวิชาชีพ 

อตัราความสมบรูณ์ของการบนัทกึ

เวชระเบียนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วย

ใน 

มีข้อมลูในการดแูลรักษาผู้ ป่วย

อย่างตอ่เน่ืองประเมินผลคณุภาพ

การรักษาได้  

แผนแมบ่ทสารสนเทศ ร.พ. ......... 



การสนับสนุนความต้องการของผู้รับบริการในระดบัต่างๆ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

• ด้านความปลอดภยั 
• ระบบสารสนเทศช่วยแจ้งเตือนการแพ้ยา   

• ข้อมลูหมูเ่ลือดของผู้ ป่วย 



• ข้อมลูหมูเ่ลือดของผู้ ป่วย 

• อุบตักิารณ์ให้เลือดผิด 

• ปัญหา 
• ให้เลือดผิดคน จากการเจาะตวัอยา่งเลือดผิดคน 

• ไมส่ามารถตรวจสอบหมูเ่ลือดจากประวติัเดิมได้ 

• การแก้ปัญหา 
• ติดหมูเ่ลือดท่ีได้รับการรับรองโดยเทคนิคการแพทย์ พร้อมลายเซน็ ไว้บน OPD 

card เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ภายหลงั 

 

การสนับสนุนความต้องการของผู้รับบริการในระดบัต่างๆ 



• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

• ด้านการบริการ 
• โปรแกรม sticker ผู้ ป่วยใน 

• การกําหนดวนันดัผู้ ป่วยให้ผู้ ป่วยมาโรงพยาบาลน้อยครัง้ท่ีสดุ  

• ให้ข้อมลูรายงานตา่งๆ กบัทีม service plan เพ่ือนําไปพฒันาทีมของตนเอง  

• โปรแกรม risk management ช่วยให้การบนัทกึข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู ทํา
ได้ง่าย สะดวกและสามารถนําไปแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ตรงประเดน็  

 

การสนับสนุนความต้องการของผู้รับบริการในระดบัต่างๆ 



ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 



แผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• เปนองคกรที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน
สนับสนุนการเปนโรงพยาบาลชุมชนช้ันนํา ระดับประเทศ 

วิสัยทัศน 

• บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

• สงเสริมบุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานอยาง
ตอเน่ืองนําสูสังคมอุดมปญญา 

พันธกิจ 



ความสอดคลอ้งแผนแม่บทดา้น IT กบัแผนยทุธศาสตร์
โรงพยาบาล  

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 1 : ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾µÒÁ¡ÅØ‹ÁÇÑÂ 

• เปาประสงค 1 : ประชาชน
ไดรับการพัฒนาสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิตทุกกลุมวัย 
ต้ังแต เด็กอายุ 0-5 ป และ
สตรี เด็กวัยเรียน 5-14 ป 
เด็กวัยรุน 15-21 ป วัย
ทํางาน 15-59 ป และ
ผูสูงอายุ/ผูพิการ   

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� IT 

• SIM1 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ตอบสนอง
การดูแลประชาชนทุกกลุมวัย 

• SIM2 สงเสริมประชาชน
เขาถึงขอมูลสุขภาพ 



ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 2 : ¾Ñ²¹ÒáÅÐ
¨Ñ́ ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ
ÁÒµÃ°Ò¹ ¤ÃÍº¤ÅØÁ »ÃÐªÒª¹

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃä´Œ 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 2 : ÁÕÃÐºººÃÔ¡ÒÃ
»°ÁÀÙÁÔ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃ°Ò¹ 
àª×èÍÁ¡ÑºÃÐºººÃÔ¡ÒÃ·ØµÔÂÀÙÁÔ

áÅÐµµÔÂÀÙÁÔÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊíÒËÃÑºÃÍ§ÃÑº

¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 3 : ÁÕÃÐºº¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹ à½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤
áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÁÕÁÒµÃ°Ò¹ 
»ÃÐªÒª¹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
Ù́áÅãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè
»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃÁÕ

ÊØ¢ÀÒ¾ Ṍ 

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� IT 

SIM3 ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·È
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÐºººÃÔ¡ÒÃãËŒÁÕ 
ÁÒµÃ°Ò¹ »ÅÍ´ÀÑÂ ÁÕ¡ÒÃ
àª×èÍÁâÂ§ÃÐºººÃÔ¡ÒÃà¾×èÍà¾ÔèÁ

¤Ø³ÀÒ¾ºÃÔ¡ÒÃ 

SIM4 ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·È
à¾×èÍ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹ 

à½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤áÅÐÀÑÂ
ÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 



ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนบัสนุน

การจัดบริการ 

• เปาประสงค 4 : มีระบบ
บริหารจัดการกําลังคน 
งบประมาณ ทรัพยากร
ทางการบริหารอ่ืนๆ 
ตลอดจนการบังคับใช
กฎหมายที่เอ้ือตอการ
จัดบริการสุขภาพ  

ยุทธศาสตร IT 

• SIM5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการองคกร 

 



ความสอดคลอ้งแผนแม่บทดา้น IT กบัแผนยทุธศาสตร์
โรงพยาบาล  

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 1 : ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾µÒÁ¡ÅØ‹ÁÇÑÂ 

• เปาประสงค 1 : ประชาชน
ไดรับการพัฒนาสุขภาพ
ตลอดชวงชีวิตทุกกลุมวัย 
ต้ังแต เด็กอายุ 0-5 ป และ
สตรี เด็กวัยเรียน 5-14 ป 
เด็กวัยรุน 15-21 ป วัย
ทํางาน 15-59 ป และ
ผูสูงอายุ/ผูพิการ   

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� IT 

• SIM1 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ตอบสนอง
การดูแลประชาชนทุกกลุมวัย 

• SIM2 สงเสริมประชาชน
เขาถึงขอมูลสุขภาพ 



เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 
- บุคลากรสามารถเขาถึง

ขอมูล และนํามาใชในการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ประชาชนตามกลุมวัย  

  

1.สงเสริมบุคลากรในการใช
ขอมูลและวิเคราะหติดตาม
ผลการดําเนินงานในระบบ 
Data Center ของรพ. 
และ HDC ของสสจ. 

PM กลุมวัย มีการใชขอมูลใน
ระบบ Data center และ 
HDC ในการติดตามงาน ใน
บางงาน เนื่องจากสารสนเทศ
ท่ีมีอยูไมสอดคลองหรือยังมี
ไมครบกับท่ีตองการ  

- มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือ
ตอการสงเสริมสุขภาพ 
จํานวน 2 ระบบ 

  

2.จัดทํา Script เตือนท่ีแผนก
ผูปวยนอกเม่ือตรวจพบ
ผูรับบริการท่ียังไมเคยตรวจ
คัดกรอง 
- DM HT 
- มะเร็งปากมดลูก 

ดําเนินการเสร็จแลว สามารถ
ปฏิบัติงานได  
-ยังไมมีผูรับบริการ 

SIM1 สงเสริมพฒันาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ตอบสนอง
การดูแลประชาชนทุกกลุมวัย 



เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 

-ประชาชนในพ้ืนที่

สามารถรับรูขอมูลดาน

สุขภาพของตนเองโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.พัฒนา Website 

สําหรับใหขอมูลสถานะ

สุขภาพของบุคคล 

แผนป 2559 

SIM2 สงเสริมประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพ 



ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�·Õè 2 : ¾Ñ²¹ÒáÅÐ
¨Ñ́ ÃÐºººÃÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ
ÁÒµÃ°Ò¹ ¤ÃÍº¤ÅØÁ »ÃÐªÒª¹

ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃä´Œ 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 2 : ÁÕÃÐºººÃÔ¡ÒÃ
»°ÁÀÙÁÔ·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ÁÒµÃ°Ò¹ 
àª×èÍÁ¡ÑºÃÐºººÃÔ¡ÒÃ·ØµÔÂÀÙÁÔ

áÅÐµµÔÂÀÙÁÔÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊíÒËÃÑºÃÍ§ÃÑº

¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹ 

à»‡Ò»ÃÐÊ§¤� 3 : ÁÕÃÐºº¡ÒÃ
¤Çº¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹ à½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤
áÅÐÀÑÂÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÁÕÁÒµÃ°Ò¹ 
»ÃÐªÒª¹ä Œ́ÃÑº¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§
Ù́áÅãËŒÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè
»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐàÍ×éÍµ‹Í¡ÒÃÁÕ

ÊØ¢ÀÒ¾ Ṍ 

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ� IT 

SIM3 ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·È
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÐºººÃÔ¡ÒÃãËŒÁÕ 
ÁÒµÃ°Ò¹ »ÅÍ´ÀÑÂ ÁÕ¡ÒÃ
àª×èÍÁâÂ§ÃÐºººÃÔ¡ÒÃà¾×èÍà¾ÔèÁ

¤Ø³ÀÒ¾ºÃÔ¡ÒÃ 

SIM4 ¾Ñ²¹ÒÊÒÃÊ¹à·È
à¾×èÍ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ»‡Í§¡Ñ¹ 

à½‡ÒÃÐÇÑ§âÃ¤áÅÐÀÑÂ
ÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 



SIM3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบบริการใหมี มาตรฐาน 
ปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบบริการเพ่ือเพ่ิมคุณภาพบริการ 
เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 

-มีระบบสารสนเทศที่สงเสริม

สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยใน

การดูแลผูปวย 

  

4.พัฒนาสารสนเทศความ

ปลอดภัยดานยา 

• ลดความเคล่ือนจากการส่ัง

ยา 

 

• ความปลอดภัยจากการส่ังยา

ในผูปวยที่มีความเส่ียงเร่ือง

ไต 

 

5.ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการความเส่ียง HRMS 

 

 

• ดําเนินงาน 80% ของ 

Items ยาที่มีความสําคัญ 

• ยังไมดําเนินงาน 

 

 

 

• ดําเนินงานเสร็จแลว ทําใหมี

การเขาถึงระบบรายงาน

ความเส่ียงเพ่ิมมากขึ้น 



เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 

-ระบบสารสนเทศของ

บริการทุติยภมูิ และ

ปฐมภูมิทีเ่ชื่อมโยงกัน

อยางมีประสิทธิภาพ  

6.ติดต้ัง และสงเสริม

การใชงานโปรแกรม 

HOSxP PCU ใน รพ.

สต. 

• พัฒนาระบบคลัง

ยาในรพ.สต. 

มีการใชงานครบทั้ง 4 

แหง 

บันทึกขอมูล Real 

time 2 แหง 

 

SIM3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบบรกิารใหมี มาตรฐาน 
ปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบบริการเพือ่เพิม่คุณภาพบรกิาร 



SIM4. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการควบคุมปองกัน เฝา
ระวังโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 

-ภาคีเครือขาย/

ประชาชนเขาถึงระบบ

สารสนเทศในการ

นําเสนอขอมลูดาน

การเฝาระวังโรคและ

ภัยสุขภาพ 

7.พัฒนา Website 

ในการนําเสนอขอมูล

การเฝาระวังโรคและ

ภัยสุขภาพ 

ดําเนินงาน ป 2559 

 



ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อสนบัสนุน

การจัดบริการ 

• เปาประสงค 4 : มีระบบ
บริหารจัดการกําลังคน 
งบประมาณ ทรัพยากร
ทางการบริหารอ่ืนๆ 
ตลอดจนการบังคับใช
กฎหมายที่เอ้ือตอการ
จัดบริการสุขภาพ  

ยุทธศาสตร IT 

• SIM5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการองคกร 

 



SIM5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการองคกร 

เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 
-มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ติดตามและรายงานผล
ดําเนินงาน  
  

8. Spreadsheet บน 
Google doc เพ่ือรายงาน
ตัวชี้วัด 
 
9. Website ระบบติดตาม
แผนงานโครงการ 

• ดําเนินการเรียบรอย ใช
ชองทางนี้เปนหลักใน
การรายงานผล และ
นําเสนอขอมูล 

• ดําเนินการป 2559 

- มีการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศอยางมี
คุณภาพ  

10. พัฒนาคุณภาพระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลใหได
มาตรฐาน 
11. เพ่ิมศักยภาพบริการ
ดาน IT 
 

• ดําเนินการไดตามแผนท่ี
กําหนด 

 
• ดําเนินการไดตามแผนท่ี

กําหนด 



เปาหมายการพัฒนา Action Plan ผลการดําเนินงาน 
-ขอมูลมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
  

12. พัฒนาบุคลากรในการ
บันทึกขอมูลใหมีความ
ถูกตอง 
 
 
13. พัฒนารายงาน/ชุดคําสั่ง
ท่ีไดพัฒนาขึ้นเพ่ือการ
ตรวจสอบขอมูลหรือปองกัน
ความผิดพลาดขณะบันทึก 

• แฟมขอมูลมาตรฐานท่ีมี
ความสมบูรณถูกตอง
มากกวารอยละ 95  คิด
เปนรอยละ 70 ไดตาม
เปาหมาย 

• 21 รายงาน/ชุดคําสั่ง 
ครบตามเปาหมาย 

- สงเสริมการใชสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
งานซอมบํารุง 

14. นําโปรแกรมซอมบํารุง
เขามาใช 
 

จํานวน 1 หนวยงาน 
กําลังออกแบบระบบเพ่ือใช
งานขอมูลรวมกันในระบบ
เครือขาย 
(เปาหมายป 2559) 

SIM5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการองคกร 



»‚ 2558 
• à»‡ÒËÁÒÂ 10 á¼¹§Ò¹ 
• í́Òà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇàÊÃç¨ 8 á¼¹ 

»‚ 2559 
• à»‡ÒËÁÒÂ 10 á¼¹§Ò¹ 

สรุป Action Plan 



ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

  

     การจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน เริ่มจากการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรโรงพยาบาล พ.ศ. 2557-2560 ก็ไดมีคณะกรรมการดานสารสนเทศ

เขาไปรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลดวย  หลักจากไดแผน

ยุทธศาสตรโรงพยาบาลแลว  จึงทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการ

ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แลวนํามาวิเคราะห SWOT  และ  กําหนด

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายหลัก  ยุทธศาสตร  แผนกลยุทธ  โครงการ  และ

กิจกรรม ตาง ๆ เพ่ือจัดทําเปนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล  

ฉบับป พ.ศ. 2557-2560 

 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

  

     และในปงบประมาณ  2558  แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลมี

การปรับวัตถุประสงคในบางขอและจุดเนนของป  2558  ทาง

คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนและสารสนเทศ (MIS) และ 

คณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล  จึงไดมีการปรับ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศตามไปดวยเพ่ือใหมีการตอบสนองตอ

แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาลไดอยางถูกตองและตรงตามเจตนาของ

แผนยุทธศาสตรของโรงพยาบาล 

 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

ตัวอยาง  โครงการดานสารสนเทศท่ีตอบสนองยุทธศาสตรของโรงพยาบาล 

1. โครงการพัฒนาระบบสต็อกยา รพ.สต.ออนไลน เพ่ือให รพ.สต.ในเครือขาย

ระบบบริการของโรงพยาบาลไดใชรวมกับคลังยาของโรงพยาบาลในการ

บริหารจัดการเรื่องการเบิกจายยา  รับยา  คืนยา  ออนไลนผานระบบ

อินเตอรเน็ต เพ่ือตอบสนองพันธกิจขอท่ี 2 ของโรงพยาบาล เรื่องการพัฒนา

เครือขายระบบบริการใหเขมแข็ง  ระบบแลวเสร็จในปงบประมาณ 2557 

และยังคงใชงานตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

2.  โครงการ  Scan  ใบสั่งยาผูปวยใน  โดยพัฒนารวมกันระหวางตึกผูปวยใน  

หนวยงานเภสัชกรรม  และศูนยคอมพิวเตอร  เพ่ือลดระยะเวลาในการสั่งยาและ

รับยาจากตึกผูปวยใน  ท่ีเดิมใชเจาหนาท่ีเดินมาสั่งยาและรอรับยาซ่ึงจะเสียเวลา

ในการรอจัดยานานและแออัดกับผูปวยบริเวณหนาหองยาผูปวยใน  โดย

ตอบสนองพันธกิจขอท่ี 4 เรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาระบบบริการ  โดยในปงบประมาณ 2557  ไดมีการนํา

รอง 1 ตึกคือตึกอายุรกรรม  และในปงบประมาณ  2558  ไดขยายไปยังตึกพิเศษ

เฉลิมรักษ  และ  ICU อายุรกรรม 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

3. โครงการ  เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส (Paper Less)  ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะ

ผลักดันโครงการน้ีใหใชกับงานผูปวยนอกอยางเต็มระบบภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ.2558  เริ่มนํารองโดยแผนกทันตกรรม,สูตินรีเวช และ กุมารเวชกรรม แลว

และจะทยอยใชงานจนครบทุกแผนกของงานผูปวยนอก  และมีการประชุมสรุป

ปญหาอยางตอเน่ืองและเตรียมแตงต้ังคณะกรรมการดานเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส 

ขึ้นมาเพ่ือควบคุมดูแลและบริหารจัดการโครงการโดยเฉพาะดวย  โดยโครงการน้ีก็

ตอบสนองพันธกิจขอท่ี 4 เรื่องการประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาระบบบริการ 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

การประเมินผลการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผานมา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ป 2558 

(พฤษภาคม) 

1. ความสําเร็จในการพัฒนา Software 100% 87.5 100 60 30 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 - - 66.96 - 

   2.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการดาน Software  รอยละ 80 - - - 76.66 

   2.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการดานขอมูลสารสนเทศ รอยละ 80 - - - 78.26 

3. จํานวนครั้งของระบบลมโดยไมไดวางแผน (Downtime)  ไมเกิน 2 ครั้ง/ป 7 10 4 1 

4. จํานวนครั้งของระบบลมโดยวางแผน (Downtime)  ไมเกิน 4 ครั้ง/ป - - 1 4 



ผลการประเมินตนเองตาม Maturity Model 

1. IT Master Plan 

การประเมินผลการดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผานมา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ป 2558 

(พฤษภาคม) 

5. รอยละของผลงานท่ีเสร็จทันตามกําหนดเวลา (SLA) รอยละ 80 - - 76.09 83.33 

6. รอยละของแกไขปญหาท่ีเสร็จทันตามกําหนดเวลา (SLA) รอยละ 80 - - 92.17 87.36 

7. ผูรับการอบรมไดรับความรูความเขาใจ รอยละ 80 - - 79.60 89.33 

8. ขอมูลท่ีสํารองนํามาใชได 100% - - 100 100 



ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 



……  :Vision 

  “ โรงพยาบาล....เป็นโรงพยาบาลท ั่วไปทีม่ีความ
เชีย่วชาญระดบัสงูของประเทศ ภายในปี พ.ศ.2560” 

 



นิยามความเชีย่วชาญระดบัสงู ประกอบดว้ย 
• กลุม่ที ่1. โรคซบัซอ้น 4 โรค  :  

– 1. โรคมะเร็ง 2.โรคหวัใจและหลอดเลือด 3. ทารกแรกเกดิ 4. อุบตัเิหตุ  
• กลุม่ที ่2. โรค high technology 7 PCT 

–  สาขาสูตกิรรม : Lap. SX Gynae (Ovary, Uterus), prenatal diagnosis 
–  สาขาศลัยกรรม : 

• General Surgery :  
– Lap. Colectomy , Endothyroid (transoral), Laser CBD stone 

•  Neuro surgery : Brain tumor surgery 
•  Uro surgery : Lap. Nephrectomy 

– สาขาอายรุกรรม :  
• อายุรกรรมโรคหวัใจ : โรคหวัใจและหลอดเลือด echo, CCU 
• อายุรกรรมโรคเลือด : Hematologic malignancy 

– สาขากุมารเวชกรรม : Laser ROP 
– สาขาศลัยกรรมกระดูกและขอ้ : Arthroplasty 
– สาขาจกัษุ : vitreoretinal surgery ,corneal transplant 
– สาขาห ูคอ จมูก : Endoscopic Sinus Surgery ,Obstructive sleep apnea 

• กลุม่ที ่3. แกไ้ขปญัหาโรคทอ้งถิน่ไรร้อยตอ่ : 
– 1. เบาหวาน  2. ตอ้กระจก 3. preterm 4. Head injury 

 



IT Vision  

เป็นหน่วยงานสารสนเทศระดบัโรงพยาบาลท ั่วไป ทีไ่ด้
มาตรฐาน  สรา้งสรรคข์อ้มูลขา่วสารทีม่ีคณุภาพ   สง่ตรง
ถงึมือผูใ้ช ้ ไมว่า่จะอยูท่ีใ่ด เพียงปลายน้ิวสมัผสั  ภายในปี  
2560 
                            Goals 

• Standardized  IT system.(TMI) 
• Worth information.( Trustful, timely) 
• Seamless  ICT network (VPN). 
• Mobile  management cockpit. 

 



พนัธกจิ ดา้นไอท ี
• 1.กาํหนดมาตรฐานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร( 

ICT ) ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์  

• 2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และเสถียรภาพ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ในการบริการ บริหาร และวชิาการได้อย่างมีประสอทธิภาพ 

• 3.พฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ICT ได้ตาม.มาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

• 4. บริการข้อมูลการสาธารณสุขที่ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว ทนัสมัย 
ปลอดภยั และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

• 5. พฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้มีความเสถียรภาพ 
เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างครอบคลุม 

 



วตัถุประสงค ์
• 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ  

ทนัเหตุการณ์  ปลอดภยั  และมีการรักษาความลับ ให้ครอบคลุมทุก
เครือข่าย 

• 2. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่าง
ต่อเน่ือง ทั่วถงึ เพียงพอ เหมาะสม และคุ้มค่า 

• 3. มีฐานข้อมูลที่จาํเป็น คุ้มค่า ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และมี
เสถียรภาพ 

• 4. มีเครือข่ายสารสนเทศด้านสาธารณสุขให้มีความเสถียรภาพ เพื่อ
รองรับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
ครอบคลุม 

 



สถานการณ์การใช ้IT ปจัจุบนั 
• เทคโนโลยมีกีารแขง่ขนัมากขึน้  กา้วหน้าเร็ว คอมพวิเตอร์มปีระสทิธภิาพสงูขึน้ราคาถกูลง  คอมพวิเตอร์มใีชแ้ทบทกุ

ครวัเรือน  ขนาดเล็กลงเรือ่ยๆ  ต ัง้แตเ่ครือ่งต ัง้โตะ๊ ลงไปจนถงึบนขอ้มอื  สามรถสรา้งหรือรบัสง่ขา่วสารได ้ 
• ความตอ้งการสือ่สารขอ้มลู ตวัหนงัสอื มลัตมิเีดียตา่งๆ  ภาพทางการแพทย์ มีมากขึน้  ตอ้งการความรวดเร็ว ทนัเวลา 
• แผนแมบ่ทสารสนเทศของประเทศมเีป้าหมายใหพ้ฒันาระบบเป็น   smart Thailand  ภายในปี 2020   
• การรอ้งเรียนทางการแพทย์มากขึน้ แพทย์ตอ้งการ medical record ทีส่มบรูณ์ เพือ่ป้องกนัและพสิจูน์ตนเอง 
• ระบบประกนัสขุภาพ ตอ้งการขอ้มลูทีส่มบรูณ์  เพือ่ตอ่รองการจา่ยคา่รกัษา 
• HA ตอ้งการสารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันาการบรกิารรกัษาพยาบาล อยา่งตรงประเด็น ตามบรบิทจรงิของพ้ืนที ่
• Executive director   ตอ้งการสารสนเทศทีถู่กตอ้ง  มีความหมาย บง่บอกแนวโน้มของสถานการณ์จรงิ  เพือ่การ

บรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้ง ทนัเวลา 
• ความกา้วหน้าทางวชิาการ ตอ้งใชก้ารวจิยั ดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัทีส่งูกวา่เดมิ  การสบืขอ้มลูทางวชิาการตอ้งมาจาก

ฐานขอ้มลูทีท่นัสมยัน่าเชือ่ถือเพือ่อา้งองิ   
• เมือ่ปรบัเปลีย่นบทบาทจากผูใ้หบ้รกิารทางการแพทย์ มาเป็นอาจารย์แพทย์  ความตอ้งการการสบืขอ้มลูทางวชิาการตอ้ง

มาจากฐานขอ้มลูทีท่นัสมยัเพือ่การเรียนการสอน  จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้ม 
• การขยายเครอืขา่ยบรกิาร เป็นศูนย์สขุภาพชุมชน และ รพ.สต. มีความตอ้งการเชือ่มโยงขอ้มลู เพือ่การใหบ้รกิาร  การมี

ประวตัเิพียงพอในการวนิิจฉยั  การตดัสนิใจในการรกัษา  ป้องกนัความลา่ชา้ ความซํา้ซอ้น   
• Stake holder ตอ้งการขอ้มลูตวัช้ีวดัมากขึน้ในการตดัสนิใจซ้ือบรกิาร  เป็นภาระหนกั ถา้ไมม่ขีอ้มลูอเิลคทรอนิคส์ที่

สมบรูณ์พรอ้มนําเสนอเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 
• ความเสีย่งของการรกัษาความลบัคนไขม้มีากขึน้  มีการสง่ผา่นขอ้ความ มลัตืมเีดียทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป่้วย  เพือ่ปรกึษาผา่น 

social media มากขึน้ สุม่เสีย่งตอ่การเปิดเผยความลบัผูป่้วย 
• มกีารเชือ่มตอ่ internet เขา้มาในโรงพยาบาลเพือ่การสือ่สารขอ้มลู  และคน้ควา้ทางวชิาการ  หรือประชาสมัพนัธ์  เสีย่ง

ตอ่การบกุรกุเขา้มาจารกรรมขอ้มลูความลบัผูป่้วยในโรงพยาบาล 
 



ปจัจยัสูค่วามสาํเร็จ 

• Man 
• Material 
• Method 
• Management 
• Money 

 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ  รพ. กลยุทธ-แผนไอท ี

1. พฒันาระบบบรกิาร
เพือ่กา้วสูค่วามเป็น
โรงพยาบาลเชีย่วชาญ
ระดบัสงู 

1. ขยายขีดความสามารถในการใหบ้รกิาร
ในกลุม่โรคเป้าหมายสูค่วามเชีย่วชาญ
ระดบัสงู  (หวัใจ มะเร็ง ทารกแรกเกดิ 
อุบตัเิหตุ) และ High technology ทุก 
PCT  ปี 2558) 

1.1สนบัสนุนระบบคอมพวิเตอร์เครือขา่ยประกอบการใหบ้รกิารในกลุม่
โรคเป้าหมาย 
1.2.สนบัสนุนระบบคอมพวิเตอร์และเครอืขา่ยอนิเตอร์เนตในการสบืคน้
ฐานขอ้มลูวชิาการ นอกจากฐานของศูนย์แพทย์ แลว้เตรยีมการเชือ่มตอ่
ฐานของมหาวทิยาลยัดว้ย 
 

  2. เพิม่คณุภาพในการบรกิารผูป่้วย 

1.3.พฒันาโปรแกรมสนบัสนุนการเก็บ เชื่อมตอ่บรกิาร วเิคราะห์ขอ้มลู 
ตามโรคเป้าหมาย และจดัระบบเผา้ระวงัและ feed back ความกา้วหน้า
ในการใหบ้รกิารโรคเป้าหมายตามชว่งเวลา 

  
3. พฒันาความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร
ทางคลนิิก 

1.4.พฒันาระบบเฝ้าระวงัและป้องกนัเกีย่วกบัยา ผลแลปทีผ่ดิปกต ิให้
ตอบสนองทนัทว่งท ี
1.5.จดัระบบสารสนเทศใหแ้นวทาง คาํแนะนํา ทางคลนิิกประกอบการ
วนิิจฉยัหรอืรกัษาตามโรคหรอือาการ 

      

2. เสรมิสรา้ง
สมรรถนะบคุลากรทีม่ี
ความพรอ้มในการ
ทาํงานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

1. พฒันาความผูกพนัระหวา่งองค์กรกบั
บุคลากร 

2.1 ใช้สือ่ทางสารสนเทศในการสรา้งปฏสิมัพนัธ์กนัในองค์กร 
ประชาสมัพนัธ์ 
 ตดิตามการเคลือ่นไหวของโครงการหรอืกจิกรรมทีช่ว่ยสรา้งความ
ผูกพนัในองค์กร 
2.2 สรา้งสือ่สารสนเทศในเครอืขา่ยเชน่ web board ,Blog   เพือ่
นําเสนอความรูป้ระสบการณ์ tacit knowledge ตา่งๆ เพิม่ความภมูใิน
ในตนเองในฐานะสมาชกิองค์กร 

  
2. พฒันาสภาพแวดลอ้มของบคุลากรเพือ่
การทาํงาน 

2.3 จดัหาสือ่สารสนเทศทีเ่หมาะสมเพือ่ชว่ยใหก้ารทาํงานของเจา้หน้าที่
สะดวก งา่ยผดิพลาดน้อยลง หรือชว่ยผอ่นคลายความเครียดยามวา่ง 
2.4 พฒันาสารสนเทศในการบนัทกึ ประเมนิ ความตอ้งการ ความจาํเป็น
ในการเพิม่พูนความรู ้สมรรถนะใหเ้หมาะสมกบังาน โดยมรีะบบการ
ตรวจสอบอตัมตัทิางโปรแกรมประยุกต์ดว้ย 



ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ  รพ. กลยุทธ-แผนไอท ี

3. เพิม่ศกัยภาพในการ
เป็นสถาบนัร่วมผลติและ
พฒันาบคุลากรดา้น
สุขภาพ 

1. พฒันาระบบการเรียนการสอนใหน้กัศกึษาม ี
ความรูแ้ละคณุธรรมจรยิธรรม 

3.1 สนบัสนุนระบบคอมพวิเตอร์และเครือขา่ยอนิเตอร์เนตในการสบืคน้ฐานขอ้มลู
วชิาการ นอกจากฐานของศูนย์แพทย์แล้วเตรียมการเชือ่มตอ่ฐานของมหาวทิยาลยัดว้ย 
3.2 พฒันาความรูด้า้นการใชไ้อท ีในการใช ้สรา้งสือ่เรียนการสอนแกผู่ส้อน ท ัง้ใน
และนอกหอ้งเรียน 
3.3  ดูแลบาํรุงรกัษาระบบเรียนทางไกลใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มอยูเ่สมอ 
3.4 ใช้สือ่สารสนเทศ Promote โครงการ และสือ่ปรทิรรศน์ ดา้นจรยิธรรมศกึษา 

  
2. พฒันาระบบการฝึกปฏบิตังิานในโรงพยาบาล 
ให้ไดม้าตรฐานตามสาขาวชิาชีพ 

3.5  รวบรวมและนําเสนอคูม่ือ ประมวลความรูด้า้นวชิาการ มาตรฐาน เทคนิคการ
เรียนการสอนใหผู้ส้อนพรอ้มใชเ้สมอ  

4. พฒันาระบบบรหิาร
จดัการและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการงบประมาณให ้
มีประสทิธภิาพ 

4.1  วเิคราะห์ขอ้มูลจากฐานการใชจ้่ายเงนิ ให้ทราบถงึตน้ตอของความไมเ่หาะสม 
ในการใชจ้า่ย สงัเคราะห์หาวธีิการใชจ้่ายทีม่ีประสทิธภิาพทีส่ดุนําเสนอแกผู่เ้กีย่ว 
ขอ้งหรือผูบ้รหิาร 
4.2  เชือ่มโยงขอ้มูลการบรกิาร กบัฐานขอ้มูล back office เพือ่การวเิคราะห์ สืบคน้ 
ทีแ่มน่ยาํ ทนัเวลามากขึน้ 

  

2. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้อือ้
ประโยชน์ตอ่การเป็นโรงพยาบาลทีม่ีความเชีย่วชาญ
ระดบัสงู        (*As 1.1-1.5) 

5. ปรบัปรุงโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 
และพฒันาสิง่แวดล้อม 

1. พฒันาสิง่แวดล้อมทางกายภาพและความ
ปลอดภยั 

5.1 พฒันาโปรแกรมในการ integrate ตดิตามความกา้วหน้าในการแกไ้ข
สิง่แวดล้อม ปญัหาสาธารณูปโภค เครือ่งมือแพทย์ ในแบบ project manager & 
SLA automatic tracer &alert   ครอบคลุมท ัง้ งานธุรการ พสัดุ งานช่าง etc 

  2. พฒันาระบบสาธารณูปโภคและเครือ่งมอื   
  3. พฒันาสิง่แวดล้อมเพือ่สรา้งเสรมิสขุภาพ   
6. สนบัสนุนภาคเีครือขา่ย
ใหเ้ขม้แข็งในดา้นสขุภาพ 

1.พฒันาระบบบรกิารการแพทย์พอเพียง 
(Sufficiency Medicine) 6.1 พฒันาระบบขอ้มูลเชือ่มตอ่เพือ่บนัทกึ ประมวลผล ตดิตามการดาํเนินโครงการ 

  2. พฒันาระบบบรกิารปฐมภูมแิละทตุยิภมู ิ

6.2 พฒันาระบบเชือ่มตอ่และบนัทกึขอ้มลูกจิกรรมเพือ่การใหบ้รกิารทีป่ลอดภยั มี
คุณภาพ และใหส้ามารถตดิตามประมวลผลจากระบบขอ้มลอเิลคทรอนิคส์ได ้
วเิคราะห์ เสนอปญัหาจุดสงัเกตจุากขอ้มลูการปฎบิตังิาน เพือ่การกาํกบัดูแล เสนอแนะ
จากผูบ้รหิาร 



ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 































ตัวอยางแผนแมบทสารสนเทศ  

โรงพยาบาลที่... 



4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

5) สรางเครือขายสุขภาพ และเพ่ิมศักยภาพ 

6) เตรียมพัฒนาความสามารถเพ่ือรับสถานการณท่ีเปนภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย 

7) สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องคความรู ฐานขอมูล ดวยการจัดการความรู

ดานตางๆ 

แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล...... 

โรงพยาบาล.....เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพ บริการดวยใจ หวงใยสิ่งแวดลอม ทุกคนมีความสุข วิสัยทัศน 

1) พัฒนาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเขาถึง

บริการได  

2) พัฒนาระบบงานตาม service plan 

3) พัฒนาสุขภาพประชาชนตามวัย 

พันธกิจ 

การพัฒนาคุณภาพ 

ความปลอดภัยและ

ความพึงพอใจ 

การสรางสุขภาพท่ีดีของ

ประชาชน โดยการมีสวน

รวมท่ีดีของภาคีเครือขาย 

การพัฒนาบุคลากรใหมี

ทักษะการทํางาน และมี

ความสุข 

การบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอม  

และความปลอดภัย  

การพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร 

1. ผูรับบริการ ไดรับ

บริการตามมาตรฐาน 

ปลอดภัยและพึงพอใจ 

1.ภาคีเครือขายใหการสนับสนุนและสงเสริมแกนนํา

สุขภาพ 

2.ประชาชนสามารถดแูลสุขภาพตนเองและ

ครอบครวัใหม้สีุขภาพดแีละ สามารถจดัการ

สุขภาพตนเองไดโ้ดยใชข้อ้มลูและ เครอืขา่

สุขภาพทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ3.มีแกนนํา

สุขภาพครบทุกกลุมวัยทุกชุมชน 

3.มแีกนนําสุขภาพครบทุกกลุ่มวยัทุกชุมชน 

4.มบุีคคลตน้แบบดา้นสุขภาพ 

1. บุคลากรมีศักยภาพ

และสมรรถนะตามภารกิจ

ในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรมีความรัก

และความผูกพันตอ

องคกร 

3. บุคลากรมีความสุข 

4. บุคลากรมีพฤติกรรม

การบริการที่ดี 

1. เพ่ือใหมีระบบการจัดการ

ส่ิงแวดลอมท่ีดี ปลอดภัย เอื้อตอ

การปฏิบัติงานและการสรางเสริม

สุขภาพ 

2. เพ่ือเปนโรงพยาบาลท่ีผาน

เกณฑประเมินโรงพยาบาลใน

ระบบ Quality  Service Clean 

(QSC) 

3. เพ่ือเปนโรงพยาบาลท่ีผาน

เกณฑประเมินสถานท่ีทํางานนา

อยู (HWP) 

4.เพ่ือใหผูมารับบริการและ

บุคลากร มีความพึงพอใจตอ

สถานท่ีและส่ิงแวดลอมของ

โรงพยาบาล 

1.ระบบสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

2. สถานะการเงินการ

คลังม่ันคง รักษาอัตรา

การเติบโตของสภาวะ

การเงินม่ันคง 

3.มีธรรมาภิบาลใน

องคกร การนําองคกร 

4.มีระบบบริหารจัดการ

พัสดุที่มีประสิทธิภาพ 

เปา 

ประสงค 



เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์รพ.แยกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ 

 

1.การพฒันาคณุภาพ 

ความปลอดภยัและ 

บริการท่ีพึงพอใจ 

2.การพฒันาสขุภาพ

ประชาชน 

3.การพฒันา

บุคลากร 

4.การบริหารจดัการ

ส่ิงแวดล้อม 

5.การบริหาร

จดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ผูร้บับรกิาร 

ไดร้บับรกิาร

ตาม

มาตรฐาน 

ปลอดภยัและ

พงึพอใจ 

1.ภาคเีครอืขา่ยใหก้ารสนบัสนุน

และสง่เสรมิแกนนําสุขภาพ 

1.     บุคลากรมี

ศกัยภาพและสมรรถนะ

ตามภารกจิในการ

ปฏบิตังิาน 

1. เพือ่ใหม้รีะบบการจดัการ

สิง่แวดลอ้มทีด่ ีปลอดภยั เอือ้ต่อ

การปฏบิตังิานและการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ 

1. ระบบสารสนเทศมี

ประสทิธภิาพ 

 

2.ประชาชนสามารถดแูลสุขภาพ

ตนเองและครอบครวัใหม้สีุขภาพดี

และ สามารถจดัการสุขภาพตนเอง

ไดโ้ดยใชข้อ้มลูและ เครอืขา่

สุขภาพทีม่อียูอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

2. บุคลากรมคีวามรกั

และความผกูพนัต่อ

องคก์ร 

2.     เพือ่เป็นโรงพยาบาลที่

ผา่นเกณฑป์ระเมนิโรงพยาบาล

ในระบบ Quality  Service 

Clean (QSC) กระทรวง

สาธารณสุข 

2. สถานะการเงนิการ

คลงัมัน่คง รกัษา

อตัราการเตบิโตของ

สภาวะการเงนิมัน่คง 

 

3.มแีกนนําสุขภาพครบทุกกลุม่

วยัทุกชุมชน 

 

3. บุคลากรมคีวามสุข 

3.     เพือ่เป็นโรงพยาบาลที่

ผา่นเกณฑป์ระเมนิสถานที่

ทาํงานน่าอยู ่(HWP) 

3. มธีรรมาภบิาลใน

องคก์ร การนําองคก์ร 

 

4.มบีุคคลตน้แบบดา้นสขุภาพ 

4. บุคลากรมี

พฤตกิรรมการบรกิาร

ทีด่ ี

4.     เพือ่ใหผู้ม้ารบับรกิารและ

บุคลากร มคีวามพงึพอใจต่อ

สถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้มของ

โรงพยาบาล 

4.  มรีะบบบรหิาร

จดัการพสัดุทีม่ี

ประสทิธภิาพ 

 

 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 
พฒันาคุณภาพบริการและบริหารความเส่ียง 
เป้าประสงค์ :ผู้ รับบริการ ได้รับบริการตามมาตรฐาน ปลอดภยัและพงึพอใจ 

KSF 
 

KSF IT ACT 

ความรวดเรว็ในการบรกิาร  การจดัทาํโปรแกรมเรยีกควิ 

ใชร้ะบบขอ้มลูตรวจจบัเรือ่งเวลา เป็นขอ้มลูสนบัสนุนโดย

ไมต่อ้งใชว้ธิเีกบ็มอื 

ไมเ่กดิอุบตักิารณ์ทีร่นุแรง จดัหาเทคโนโลยทีีช่ว่ยเรือ่งของการระบุตวัผูป่้วย  

จดัทาํpopup เพือ่ชว่ยในการorder ยาทีถ่กูตอ้ง 

พฤตกิรรมบรกิารทีด่แีละ บรกิารดว้ย

หวัใจแหง่ความเป็นมนุษย ์

@LINE ปัญหาการเจบ็ป่วยหลงัออกจากรพ.ไปแลว้  



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2  

การสร้างสุขภาพท่ีดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมท่ีดีของภาคีเครือข่าย 
เปา้ประสงค์ KSF IT ACT 

1.ภาคีเครือข่ายให้การสนบัสนนุและ

สง่เสริมแกนนําสขุภาพ 

• กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

ทีด่ ี

• กระแสการสร้างสขุภาพ 

o พฒันาชอ่งทางการ

สือ่สาร 

2.ประชาชนสามารถดแูลสขุภาพ

ตนเองและครอบครัวให้มีสขุภาพดี

และ สามารถจดัการสขุภาพตนเองได้

โดยใช้ข้อมลูและ เครือข่ายสขุภาพท่ีมี

อยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

• การเขา้ถงึขอ้มลูดา้นสขุภาพ 

o พฒันาระบบขอ้มลู

สขุภาพ 

o พฒันาชอ่งทางทีส่ามารถ

สือ่สารเขา้ถงึแกนนําสขุภ

พาประจาํครอบครวั 

3.มีแกนนําสขุภาพครบทกุกลุม่วยัทกุ

ชมุชน 
• การพฒันาศกัยภาพแกนนํา 

4.มีบคุคลต้นแบบด้านสขุภาพ • การสื่อสารด้านสขุภาพ 

o พฒันาชอ่งทางทีส่ามารถ

สือ่สารเขา้ถงึแกนนํา

สขุภาพประจาํครอบครวั 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3  

การพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการทาํงาน และมีความสุข 
เปา้ประสงค์ KSF IT  ACT 

1.บคุลากรมีศกัยภาพและ

สมรรถนะตามภารกิจในการ

ปฏิบติังาน 

• มกีารจดัทาํระบบประเมนิ

สมรรถนะ 

o อบรมในสว่นทีเ่ป็น

สมรรถนะดา้น

คอมพวิเตอร ์

2. บคุลากรมีความรักและความ

ผกูพนัตอ่องค์กร 

• จนท.มคีวามสขุในงานที่

ทาํและงานมผีลต่อ 

รพ.(ความรูส้กึทีม่คีุณคา่) 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 

การพฒันาบุคลากรใหมี้ทกัษะการทาํงาน และมีความสุข 

เป้าประสงค์ KSF IT  ACT 

3. บคุลากรมีความสขุ 

• การทาํงานอยา่งมคีวามสขุ  

• การไดท้าํงานทีม่กีาร

สนบัสนุนแกปั้ญหา

อุปสรรคในการทาํงานตาม

สมควร 

o จดัทาํระบบ IT ใหม้ี

เสถยีรภาพ และ 

ปลอดภยั 

o จดับรกิารทาง IT ที่

รวดเรว็ และ 

ตอบสนองความ

ตอ้งการ 

4. บคุลากรมีพฤติกรรมการบริการ

ท่ีดี 

• มทีศันคตทิีมุ่ง่ชว่ยเหลอื

ผูร้บับรกิาร 

• คดิวา่พฤตกิรรมบรกิาร

เป็นทกัษะและ ทาํใหเ้ป็น

ทกัษะ 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4  

การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั  
เปา้ประสงค์ KSF IT  ACT 

   1. เพ่ือให้มีระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อมท่ีดี ปลอดภยั เอือ้ต่อการ

ปฏิบตัิงานและการสร้างเสริมสขุภาพ 

• การสํารวจปัญหาอย่างต่อเนือง 

• การแก้ปัญหาและการติดตามอย่าง

จริงจงั 

o พฒันาโปรแกรมฐานขอ้มลูเกีย่กบั 

ครภุณัฑก์ารแพทย ์

o พฒันาคลงัขอ้มลูดา้น ENV 

2.  เพ่ือเป็นโรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์

ประเมนิโรงพยาบาลในระบบ 

Quality  Service Clean 
(QSC) กระทรวงสาธารณสขุ 

• (ยกเลกิ)  

3.  เพ่ือเป็นโรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์

ประเมนิสถานท่ีทํางานน่าอยู่ 

(HWP) 
• ความต่อเน่ืองของกิจกรรม 5 ส.  

  4.   เพ่ือให้ผู้มารับบริการและบคุลากร 

มีความพงึพอใจต่อสถานท่ีและ

สิง่แวดล้อมของโรงพยาบาล 

• สิง่อํานวยความสะดวกด้าน

โครงสร้างเพียงพอ 
 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 
การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์ KSF IT  ACT 

1. ระบบสารสนเทศมี

ประสทิธิภาพ 

• ความมัน่คงและ

เสถียรภาพ 

• การเข้าถงึข้อมลู

ได้สะดวก 

 

2. สถานะการเงินการคลงั

มัน่คง รักษาอตัราการ

เติบโตของสภาวะการเงิน

มัน่คง 

• รายได้เพิ่ม 

• รายจ่ายลดลง 

• ประสทิธิภาพการ

บริหารจดัการการ

คลงัและบญัชี 

o ระบบ PAPERLESS 
o ระบบ E-office 
o พฒันาโปรแกรมท่ีสามาราถ

ติดตามสถานการณ์การเงิน 

และ ตวัชีวดัทางการเงินได้

อยา่งสะดวก 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่5 (ต่อ) 
การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์ KSF IT  ACT 

3. มีธรรมาภิบาลในองค์กร 

การนําองค์กร 
 

o โปรแกรมการระมวลข้อมลู

ลงช่ือ 

4. มีระบบบริหารจดัการ

พสัดท่ีุมีประสทิธิภาพ 

• หาของได้ทนัเวลา 

• คงคลงัน้อย 

 

o โปรแกรมท่ีตอบสนองระบบ

พสัด ุ

o SLA ระบบบริการหน้างาน 



• ไมสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการตอตาน  
(Inability to manage change and resistance) 

• แผนไมมีความชัดเจน (Poor or vague strategy) 
• ขาดแนวทางและรปูแบบในการสนับสนนุกระบวนการ implement 

(No guidelines or models available to support the 
implementation process) 

• ปญหาการสื่อสารภายใน (Weak or inadequate 
communication within organization) 

• พยายาม implement ยุทธศาสตรที่ขดักัน (Attempt to 
implement a strategy in conflict with existing power 
structures) 

• ขาดผูรับผิดชอบที่ชดัเจนในการ implement แผน (Unclear 
responsibilities within the implementation process) 

อุปสรรคของการ Implement แผน 



การ implement แผนแมบท IT 

o กําหนดทีมในการ implement 
• Leadership 
• Change agent 
• Support 

o กําหนดแผนการ implement 
• Project Management 
• IT Change Management 

o ส่ือสารแผนใหทุกคนที่เก่ียวของ 

Presenter
Presentation Notes
แผนที่ไม่ถูก implement จะถูกวางไว้บนหิ้ง เสียทั้งเงินทั้งเวลาในการทำแผนโดยไม่เกิดประโยชน์ใดใด เป็นที่น่าเสียดายจากการศึกษาพบว่า แผนแม่บท IT 60 – 90% implement ไม่สำเร็จ ดังนั้นการ implement แผนจึงเป็นเรื่องสำคัญและยากกว่าการวางแผนแม่บท IT ที่ดีเสียอีกจากการศึกษาพบว่า อุปสรรคที่ทำให้การ implement แผนไม่ประสบความสำเร็จมีดังตารางข้างล่าง ได้แก่ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ความไม่ชัดเจนของแผน ขาดกระบวนการสนับสนุน ขาดการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ขัดกัน และขาดผู้รับผิดชอบดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้การ implement แผนให้สำเร็จมีดังนี้ทีมที่รับผิดชอบการ implement มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากการปฏิบัติตามแผน IT มักมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกระบวนงาน ภาระงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เกี่ยวข้องกับคนและระบบงานจำนวนมาก และอาจใช้เวลาพอสมควรในการจัดการให้ระบบเป็นไปได้ราบรื่น ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัย Leadership และทีมที่เข้มแข็ง ทีมบริหารและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ จะต้องให้การ support ทีม IT และผู้ใช้งานต้องมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน จึงจะสามารถ implement แผนแม่บท IT ได้อย่างราบรื่น ทีมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทีมที่ร่วมกันจัดทำแผนแม่บท IT มาแต่ต้น โดยต้องให้ทุกคนทราบและเห็นพ้องร่วมกันว่า ภารกิจไม่ได้เสร็จสิ้นลงแค่จัดทำแผน แต่หมายถึงต้อง implement ประเมินแผน และปรับปรุงต่อเนื่องให้ IT ก่อประโยชน์แก่โรงพยาบาลอย่างแท้จริงด้วยกำหนดแผนการ implement ให้ชัดเจน ควรมีการกำหนดแผนการให้ชัดเจนว่า แต่ละแผนงาน/โครงการ จะ implement อย่างไร เมื่อไร โดยกำหนดเป็น Gantt chart พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และกระบวนการในการ implement ให้ครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่องานประจำให้เกิดน้อยที่สุด หรือจัดการลดผลกระทบดังกล่าวด้วย รวมทั้งแนวทางในการประเมินความสำเร็จของแผน การกำหนดแผนการ implement นี้ควรคำนึงถึง success factor ของการ implement เป็นส่วนสำคัญของแผนด้วยเนื่องจากแผนแม่บท IT ส่วนใหญ่การ implement ทำในรูปของ project และอาจมีผลกระทบต่อระบบงานต่างๆของโรงพยาบาลจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรนำกระบวนการ Project Management และ IT change management มาใช้ร่วมด้วยเสมอสื่อสารแผนให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง (ทั้งโรงพยาบาล) รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม แผนแม่บท IT รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำเป็นเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก สรุปเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย จะเป็นการดีหากสามารถสรุปแผนแม่บท IT เป็นข้อความที่เข้าใจง่าย จำนวน 1-2 หน้าเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าใจ ควรใช้ข้อความที่ชัดเจน บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และโรงพยาบาล รวมทั้งผลที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงานและการเตรียมตัวเพื่อตอบรับกับสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ การสื่อสารอาจใช้หลายๆ ช่องทางร่วมกัน เช่นการแจ้งในการประชุมระดับต่างๆ โปสเตอร์ web และ social media เป็นต้นการสื่อสารแผนแม่บทนี้มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแผนในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งให้ฝ่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจ ลดการต่อต้าน และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและของแต่ละแผนกสอดคล้องไปกับแผนแม่บท IT ด้วย



• Establishing a Sense of Urgency 
• Forming a Powerful Coalition for Change 
• Creating a Vision 
• Communicating the Vision 
• Empowering Others to Act on the Vision 
• Planning for and Creating Short-Term Wins 
• Consolidating Improvements and 

Producing Still More Changes 
• Institutionalizing New Approaches 

Leading Transformational Change 





การติดตามประเมินผล แผนแมบท IT 

Presenter
Presentation Notes
การติดตามประเมินผล เมื่อ implement แผนงาน โครงการ ตามแผนแม่บท IT แล้ว ต้องมีการติดตามประเมินผล เพื่อดูว่าแผนที่ implement ไปนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และนำผลการติดตามมาปรับปรุงแผนในรอบต่อไป ตาม PDCA (plan – do – check – act) cycle เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามที่ต้องการ
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