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ศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศทางการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

 

วิสัยทัศนของศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศทางการแพทย 
 เปนหนวยงานสนับสนุนองคกรใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง มั่นคง ปลอดภัย 

พันธกิจของศูนยคอมพิวเตอรสารสนเทศทางการแพทย 
 ใหบริการระบบสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อถือไดตามมาตรฐาน 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหทนัสมัย เอื้ออำนวยใหกระบวนการปฏิบัติงานหนวยงานตางๆเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งดานการบริการทางการแพทย การศึกษา การวิจัย 

2. พัฒนาระบบฐานขอมลูของโรงพยาบาล ใหถูกตอง เชื่อถือได ท้ังขอมูลทางการแพทย ขอมูลการเงิน ขอมูลการ
บริหาร (Management Information System) 

3. พัฒนาความรูดานสารสนเทศแกบคุลากรในโรงพยาบาล 

4. ดูแลระบบสารสนเทศใหดำเนินการไดตลอดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เปาหมาย 

1. พัฒนาวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

2. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และเครือขายใหเพียงพอตอความตองการ และมเีสถียรภาพ พรอมใชงาน
ตลอดเวลา 

3. บำรุงรักษาระบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และระบบบริการเวชระเบียนใหไดมาตรฐาน 
รักษาความปลอดภัยและความลับของขอมูล โดยมสีำเนาขอมลูอยางสม่ำเสมอ และมีการกำหนดรหัสผูใชและ
รหัสผาน 

4. เช่ือมโยง และสังเคราะหขอมลูจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบปจจุบัน เพื่อใชในการบริหารการพัฒนา
คุณภาพใหบริการดูแลรักษาผูปวย 

5. เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับสมรรถนะและความรับผดิชอบของ
บุคลากร 

ยุทธศาสตรที่  บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)   

เปาประสงค  

เปนโรงพยาบาลที่บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล และนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบบริการ  

ตัวชี้วัด 

1. เปนองคกรดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด 

2. โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมนิ HA-IT ขั้น 3 

กลยุทธ 

1. ขยายผลการดำเนินงานองคกรคุณธรรมสูเครือขายและชุมชน 

2. พัฒนาระบบบริการสู Smart Hospital ใหครอบคลุมทุกแผนกบริการ 

โครงการ 

1.  โครงการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมสูองคกรตนแบบ 

2.  โครงการ Smart Hospital 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี  Governance Excellence (ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล)  

เปาประสงค    Smart Hospital 

กลยุทธ       1. พัฒนาโรงพยาบาลรองรบั smart hospital  

                 2. พัฒนาบุคลากรรองรับ smart hospital 

ตัวชี้วัด       2. โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมิน HA-IT 
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โครงการ 

Smart Hospital 

เปาหมาย ผานเกณฑ Smart Hospital 

 มีผลการดำเนินงาน Smart Place และ 

Smart Tool  

มีผลการดำเนินงานในระดับ Smart 

Service 

หนวยบริการมีผลการดำเนินงานในระดับ 

Smart Outcome และ Smart Hospital  

มาตรการ 

(6 Building Blocks) 

: Service 

Delivery 

1) Smart Place/Infrastructure 

- โรงพยาบาลมีการดำเนินงานดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม ผานเกณฑการดำเนินงาน 

GREEN & CLEAN Hospital  

2) Smart Tools (อยางนอย 3ขอ) 

2.1 โรงพยาบาลมีการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ เชน 

หนาจอแสดงลำดับคิวบริการ 

2.2 มีชองทางออนไลนหรือ ชองทาง

แจงเตือนควิรับบริการอยางนอย 1 จุด  

2.3 มีระบบเครื่องมือและอุปกรณ

ทางการแพทยอัตโนมัติ(Vital Sing) ที่เชื่อม

ขอมูลสูระบบปฏิบัติการ 

 3) Smart Services & Smart 

Office อยางนอย 4 ขอ ไมเรียงลำดับ 

3.1ใชบัตร ประชาชนในการเขารบั

บริการ 

3.2 การจัดเก็บขอมูลเวชระเบียน

ผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (EMR : 

Electronic Medical Records) 

3.3การใชใบสั่งยาในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส   

3.4 ระบบบริการนดัออนไลน 

3.5 ลดระยะเวลารอคอยดานบริการ

อยางนอย 1 จุด 

4) Smart Outcome 

 4.1 โรงพยาบาลมีการบรหิารจัดระบบงาน

ใหมีความเช่ือมโยงกันไดอยางอัตโนมัติ เพื่อใหมี

ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตอการบรหิารจัดการ

ดานระบบริการ ดานทรัพยากรบุคคล และดาน

งบประมาณ ไดอยางรวดเร็ว ปองกันความเสีย่งทุก

ดาน 

4.2ลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยดาน

บริการ 

4.3อัตราความพึงพอใจของผูรับบริการ

เพ่ิมข้ึนและอัตราขอรองเรียนลดลง 

5) Smart Hospital 
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2.4 โรงพยาบาลมีการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน 

มีการใชเทคโนโลยใีนการลงช่ือปฏบิัติงาน 

 

3.6 โรงพยาบาลมีการนำโปรแกรม

ดิจิทัลมาใชในระบบงาน Back Office เชน 

โปรแกรม Hos-Office 

 

5.1 โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการ

จัดการ มี Unit Cost ในเกณฑที่เหมาะสมสามารถ

เปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหนวยงานอื่นได  

 5.2  มีการจัดการและปองกันความเสีย่ง 

(Proactive Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ 

เพ่ือใหการบริการมีคณุภาพดีในทกุมิติ  

5.3มีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และอนุรักษ

พลังงานตอเนื่อง 

: Health 

Workforce 

ผูรับผิดชอบศูนยคอมพิวเตอร สำหรับ 

- การแกไขปญหาเมื่อเกิดความขดัของ

จากการใชงานในแตละหนวยงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความ

ตองการของผูใชงานในแตละงาน 

- ผูดูแลระบบ Server ,Network 

- ดานการดูแลงานซอมบำรุงอุปกรณ 

- ดานการจัดทำ Function ในการพฒันางาน 

ผูรับผิดชอบในการจัดการดานศูนย

คอมพิวเตอร 24 ชั่วโมง  สำหรับ 

- การแกไขปญหาเมื่อเกิดความขัดของ

จากการใชงานในแตละหนวยงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตาม

ความตองการของผูใชงานในแตละงาน 

- ผูดูแลระบบ Server, Network 

- ดานการดูแลงานซอมบำรงุอุปกรณ 

- ดานการจัดทำ Function ในการพฒันา

งาน 

ผูรับผิดชอบในการจัดการและแกไขดานศูนย

คอมพิวเตอรผานระบบออนไลนสำหรับ 

- การแกไขปญหาเมื่อเกิดความขดัของจาก

การใชงานในแตละหนวยงาน 

- ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมตามความ

ตองการของผูใชงานในแตละงาน 

- ผูดูแลระบบ Server ,Network 

- ดานการดูแลงานซอมบำรุงอุปกรณ 

- ดานการจัดทำ Function ในการพัฒนางาน 

: IT 1. ระบบ Server 

2. ระบบ เครือขายภายนอกและภายใน 

3. ระบบ Software 

4. ระบบ Hardware 

1.ระบบ Server 

2.ระบบ เครือขายภายนอกและภายใน 

3.ระบบ Software 

4.ระบบ Hardware 

1. ระบบ Server 

2. ระบบ เครือขายภายนอกและภายใน 

3. ระบบ Software 

4. ระบบ Hardware 
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5. ระบบ Peopleware 5.ระบบ Peopleware 5. ระบบ Peopleware 

: Drugs 

&Equipment 

1. ตู Kiosk 

2.TV + ชุด Computer ขนาดเลก็ เชน 

Raspberry PI / Android Box ณ บริการที่

ตองการแสดงคิว   

3. ชุดเครื่อง V/S อัตโนมัติ (เครื่องช่ัง

น้ำหนัก วัดสวนสูง ความดันโลหิต ชีพจร) 

 

ระบบ OPD Paperless 

- โปรแกรม Hos-XP  

- คอมพิวเตอรแมขาย (Server)  

- เครื่องคอมพิวเตอร 

- ระบบ LAN/Fiber Optic 

- เครื่องสแกนเอกสารเขาระบบ HOSxP 

ระบบ Backoffice 

- โปรแกรม HOSOffice 

- ระบบ Digital Workplace  

- ระบบ HOSxE (HOSxP V.4) สู ระบบ IPD 

Paperless  

 

: Financing งบประมาณรายจายประจำป งบเงินบำรุง 

งบสนับสนุนอ่ืนๆ สำหรับพัฒนา 

ระบบคิว 

- งบประมาณในการพัฒนาระบบ Green 

& Clean 

- งบประมาณจัดซื้อตู Kiosk 

- งบประมาณการจัดซื้อ TV + Raspberry 

PI  4 ชุด แสดงระบบคิว 

- งบประมาณอบรมพัฒนาบุคลากรดาน

การใชงานระบบคิว   

งบประมาณรายจายประจำป งบเงนิ

บำรุง งบสนับสนุนอื่นๆ สำหรับพฒันา 

ระบบPaperless ผูปวยนอก 

- งบปรับปรุงระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต  

- งบประมาณจดัซื้อคอมพิวเตอรแมขาย

(server)  

- งบประมาณอบรมพัฒนาบุคลากร

ระบบPaperless ผูปวยนอก 

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสแกน

เอกสารเขาระบบ HOSxP 

- งบประมาณพัฒนาบุคลากรดานจัดทำ

Application พัฒนางาน 

งบประมาณรายจายประจำป งบเงินบำรุง งบ

สนับสนุนอื่นๆ สำหรับพัฒนา 

ระบบ Digital Workplace 

- งบประมาณในการพัฒนา ระบบ Digital 

Work Place 

- งบประมาณจัดซื้อระบบ HOSxE (HOSxP V.4) 
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- งบประมาณในการพัฒนาระบบ 

Application พัฒนางาน 

ระบบ Paperless Backoffice  

- งบประมาณจดัซื้อโปรแกรม 

- งบประมาณอบรมพัฒนาบุคลากรดาน

การใชโปรแกรม HOS-Office แตละ Function 

ที่ใช  

: Governance 1. คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล 

2. ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล 

3. คณะกรรมการทมีสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย  

1. คณะกรรมการบริหารระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาล 

2. ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล 

3. คณะกรรมการทีมสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัย 

1. คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศ

โรงพยาบาล 

2. ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล 

3. คณะกรรมการทมีสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัย 

ตัวชี้วัด 1.โรงพยาบาล ผานเกณฑการ

ดำเนินงาน Smart Tools Place และ Smart 

Services 

1. โรงพยาบาลชุ ผานเกณฑการ

ดำเนินงาน Outcome และ Smart 

Hospital 

โรงพยาบาลผานเกณฑการประเมนิ HA-

IT  

หนวยงานหลัก โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แหง โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 

แหง 

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 11 แหง 

หนวยงานที่

เกี่ยวของ 

1.เครือขายระดับจังหวดั 

2.หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

3.หนวยงานภาคเอกชน 

1.เครือขายระดับจังหวัด 

2.หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

3.หนวยงานภาคเอกชน 

1.เครือขายระดับจังหวัด 

2.หนวยงานภาครัฐอื่นๆ 

3.หนวยงานภาคเอกชน 
 

 
 
 


