I-4 การวัด วิเคราะห์ performance ขององค์ กร และการจัดการความรู้
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ข้ อมูลมีความ ถูกต้ อง ทันเวลา ปลอดภัย
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย 2552
2553
2554
2555
3 เรื่ อง/ปี
2
2
2
3
1. มีผลงานวิจยั / การจัดการ
ความรู้ / นวัตกรรม
2. ความถูกต้องของข้อมูล
43 แฟ้ ม
3. Information System Down
Time
4.ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อ
วัดและวิเคราะห์เสนอต่อทีมนา
 ติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
 ติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วดั
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บริบท :
โรงพยาบาลมี การกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิ จ พร้ อมทั้งจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยกาหนด
ประเด็ นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุท ธศาสตร์ โดยให้มี ตวั ชี้ วดั ครอบคลุ ม วิสัย ทัศ น์ และแผนพัฒนา
สุ ขภาพของจังหวัด ถ่ายทอดสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิระดับหน่วยงานและบุคคล งานสารสนเทศของโรงพยาบาลจึง
ต้องมี ระบบบริ หารจัดการข้อมู ล สารสนเทศเพื่ อความสะดวกในการปฏิ บตั ิ งานและติ ดตามผลการ
ดาเนินงาน นาผลการดาเนินงาน มาวัด วิเคราะห์ ประมวลผลให้กบั ทีมผูบ้ ริ หารและหน่วยงานอื่น เพื่อ
นาไปทบทวนปรับปรุ งพัฒนา และออกแบบเป็ นการจัดการความรู ้เป็ นลาดับต่อไป
หน้ าทีห่ ลักและเป้าหมายทีส่ าคัญ
1. วางระบบ กาหนดแนวทาง ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. พัฒนาช่องทางการสื่ อสารข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ ว ครอบคลุมทุกจุดบริ การ
3. วางระบบแนวทางการบริ หารระบบเวชระเบียนให้มีประสิ ทธิภาพ
4. ติดตาม ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน เพื่อวัดและวิเคราะห์ประเมินผล และรายงานผลการการดาเนินงาน
คุณภาพต่อทีมนา

กระบวนการ:
การวัดผลงาน
กลุ่มตัวชี้วดั ทีม่ ี alignment ทัว่ ทั้งองค์ กร:
มีการเชื่อมโยงข้อมูล ตัวชี้วดั สาคัญที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
, ติดตามผลงานขององค์กรโดยรวม, ติดตามความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แผนปฏิบตั ิการ
ตามวิสัยทัศน์คือ
“ เป็ นโรงพยาบาลทีใ่ ห้ บริการสุ ขภาพดีเด่ นระดับจังหวัดในปี 2560”
- บริ การสุ ขภาพ หมายถึง ให้การดูแลแบบองค์รวม
- ดี หมายถึง ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย ได้รับความพึงพอใจ
- เด่น หมายถึง การดูแลผูป้ ่ วยโรคตา , Asthma ,COPD , ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
- เข็มมุ่ง ความปลอดภัยในระดับองค์กรเน้นความปลอดภัย 3 ด้าน การล้างมือ ระบบ Fast
tract การแพ้ยาซ้ า
ตัวอย่างที่ 1
- กลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการบริ การผูป้ ่ วยแบบ Palliative Care
- ตัวชี้วดั องค์กร ร้อยละของผูป้ ่ วยมะเร็ งที่ได้รับการดูแลแบบ Palliative care (เป้ าหมาย ≥80%
)
- ระบบงาน
PCT
- ผูป้ ่ วยใน
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการประเมิน PPS แรกรับและให้การดูแลจัดการความเจ็บปวดโดย
ใช้ Pain management ในผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทุกราย
- อังสนา ยืนยงค์ (จัดเก็บข้อมูลประจาเดือน )
ตัวอย่างที่ 2
- กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพหน่วยบริ การตามมาตรฐานโรงพยาบาล
- ตัวชี้วดั องค์กร งานระบบยาผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมเภสัชกรรม (เป้ าหมาย ผ่าน
เกณฑ์)
- ระบบงาน
PTC
- IPD,LR,ER,OR,OPD : Admin error
- เภสัชกรรม
Predispensing error , Dispense error
- องค์การแพทย์
prescribe error
- เภสัชกร
เภสัชกรชมพู ศรี ประทักษ์ (จัดเก็บข้อมูลประจาเดือน )
ตัวอย่างที่ 3

- กลยุทธ์
- ตัวชี้วดั องค์กร
- ระบบงาน

การพัฒนาการดูแลผูป้ ่ วยแบบเวชศาสตร์ ครอบครัวในกลุ่มโรคเรื้ อรัง
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหื ดที่อยูใ่ นกลุ่มควบคุมโรคได้ (เป้ าหมาย >80%)
PCT

-

ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคหื ดที่อยูใ่ นกลุ่มควบคุมโรคได้
อัตราการ Revisit ,
Re admit , จานวนการ admit
จัดเก็บข้อมูลประจาเดือน

คลินิกโรคหื ด/
งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
ผูป้ ่ วยใน
พยาบาลคลินิก

ตัวอย่างการตัดสิ นใจ/นวัตกรรมทีเ่ ป็ นผลจากการติดตามตัวชี้วดั :
 จากการติดตามตัวชี้ วดั ของโรงพยาบาลในเรื่ องระบบเวชระเบียน ดูจากความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ผูป้ ่ วยในตามเกณฑ์ของ สปสช. แล้วพบว่าอยูใ่ นระดับต่ากว่าเป้ าหมายที่กาหนดโดยเฉพาะใบซัก
ประวัติและตรวจร่ างกาย ใบบันทึกความก้าวหน้าการดาเนินโรคของแพทย์คณะกรรมการเวชระเบียนจึง
มีการประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้องและออกแบบใบบันทึกเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเขียน นอกจากนี้ยงั ได้รับ
ความร่ วมมือจากแพทย์เป็ นอย่างดี ทาให้ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยในดีข้ ึนตามลาดับจาก
74.18% ในปี 2554 , 80.17% ในปี 2555 เป็ น 87.52% ในปี 2556 และในปี 2557 นี้ ระยะเวลา 10
เดือน 91.77%
 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกตามเกณฑ์ของ สปสช. พบว่ายังอยูใ่ นระดับต่ากว่าเป้ าหมายที่
กาหนด 71.48% ในปี 2555 , 72.63% ในปี 2556 และ 74.81% ในปี 2557 คณะกรรมการเวช
ระเบียนจึงประชุมและกาหนดแนวทางปรับปรุ งระบบการทางานของระบบผูป้ ่ วยนอกทั้งหมดใหม่ โดย
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการบริ การผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น โดยพยาบาลซักประวัติและบันทึกใน
คอมพิวเตอร์ มีการสั่งและมีการบันทึกผลการ Investigate แพทย์เป็ นผูค้ ียย์ าเองและลงบันทึกการ
วินิจฉัยโรคในคอมพิวเตอร์ (ที่ผา่ นมาเขียนบันทึกด้วยลายมือ และพนักงานคียเ์ ป็ นผูค้ ียย์ าและลงวินิจฉัย
ให้กบั แพทย์) และปริ้ นท์ใบบันทึกต่างๆ เก็บไว้ใน opd card นอกจากนี้ยงั จะเริ่ มมีการปรับปรุ งรู ปแบบ
ของ opd card ให้เป็ นมาตรฐานมากขึ้น
ข้ อมูล performance ขององค์ กรทีม่ ีการเปรียบเทียบกับองค์ กรภายนอก:
- เปรี ยบเทียบตัวชี้วดั เรื่ องการดาเนินงานการวิเคราะห์ตน้ ทุนตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขสนับสนุน
ให้มีการวิเคราะห์ตน้ ทุนของโรงพยาบาลตั้งแต่ ปี 2553 เพื่อให้มีการประเมินสถานะและการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริ การ ในการวิเคราะห์ ถึง งบทดลอง ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่า
เสื่ อมราคา และข้อมูลการบริ การ โดยผลลัพธ์สุดท้ายเพื่อหาค่าต่างๆเพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์หรื อ

เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขโดยเฉพาะ
ในภาพรวม เช่น ต้นทุนทางตรง(TDC) , ต้นทุน ในระดับจังหวัดพบว่าสามารถวิเคราะห์ตน้ ทุน
(unit Cost) ได้ท้ งั ในภาพรวม ต่อ visit , ต่อวันนอน ,ต่อ DRG และวิเคราะห์รายโรค (ICD 10)ได้
ทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในเป็ นลาดับแรก ๆของจังหวัด
- โดยมีจุดเด่นคือ มีหวั หน้าทีม และทีมงานที่มีศกั ยภาพ มีการจัดระบบการเก็บข้อมูลที่ดี และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกันระหว่างระบบบัญชีและการเบิกจ่ายจริ งก่อนนามาวิเคราะห์
- แต่มีจุดด้อยคือ ระบบข้อมูลจากฐานข้อมูลในโปรแกรม Hospital OS มีรูปแบบไม่ตรงกับ
โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ตอ้ งนาข้อมูลมาปรับใหม่ให้ตรงกันในหลายส่ วนก่อนทาให้มีความ
ล่าช้าและซ้ าซ้อน ข้อมูลบางส่ วนไม่ครบถ้วนเช่น การวินิจฉัยโรค และเจ้าหน้าที่ยงั ขาดความรู ้ใน
เชิงลึกในการนาข้อมูลจากฐานข้อมูล
- ในเรื่ องการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงิน ด้านพัสดุ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์ รวมทั้ง
ข้อมูลด้านบริ การอื่น ๆที่เกิดความคลาดเคลื่อน จึงนามาปรับปรุ งให้ขอ้ มูลในทุกด้านถูกต้องยิง่ ขึ้น
โดยผ่านบัญชีงบทดลองของโรงพยาบาลซึ่ งหลังจากปรับปรุ งทาให้มีระบบคงคลังดีข้ ึน ส่ วนในด้าน
อื่น ๆ รอผลการดาเนินงานจากการวิเคราะห์ตน้ ทุนในปี 2557 ต่อไป
การวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุ ง performance ขององค์ กร
ประเด็นสาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล performance ขององค์กรในรอบปี ที่ผา่ นมา:
© ผลการทบทวนตัวชี้ วดั
- ผลการดาเนิ นงานต่อวิสัยทัศน์ บรรลุเป้ าหมาย 14 ตัว ( 63.64% ) ไม่บรรลุเป้ าหมาย 8 ตัว คิด
เป็ น 36.36%
- ผลการดาเนิ นงานต่อ Patient safety goal บรรลุเป้ าหมาย 6 ตัว (66.67%) ไม่บรรลุเป้ าหมาย 4 ตัว
(44.44%)
- ผลการดาเนินงานอื่น ๆ บรรลุเป้ าหมาย 40 ตัว (66.67%) ไม่บรรลุเป้ าหมาย 20 ตัว (33.33%)
© จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล performance ในปี 2557 พบว่ามีทงั ้ ผลการดาเนินงานทีม่ แี นวโน้มในทางทีด่ ขี น้ึ
และมีบางส่วนยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีแนวโน้มลดลง

- การดูแลผูป้ ่ วยหอบหื ดเนื่องจากมีการจัดตั้งคลินิกเฉพาะ อัตราการควบคุมโรคแนวโน้มดีข้ ึน โดย
ใช้ Peak Flow meter วัดสมรรถภาพปอด และประเมิน ACT Score มีการให้สุขศึกษา เพื่อป้ องกัน
การกาเริ บ ประกอบกับ ทีมสหวิชาชีพ เช่น กายภาพสอนฝึ กการหายใจ และ เภสัชกรสอนและ
ประเมินความถูกต้องและเภสัชกรสอนและประเมินความถูกต้องก่อนการตรวจโดยแพทย์ การ
ติดตามเยีย่ มบ้าน
- การดูแลผูป้ ่ วยปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เนื่ องจากมีความสาเร็ จจากการจัดตั้งคลินิกโรคหื ด จึงได้เริ่ มมีคลินิก
COPD ขึ้นในปี 2556 ผลการดาเนินงานเกินเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้โดยดูค่าการประเมิน CAT Score แต่

ในปี 2557 มีแนวโน้มลดลงกว่าปี ที่ผา่ นมา และยังมีการ Re-admit เพิ่มสู งขึ้นในปี 2557
- อัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาลในรอบปี 2556 – 2557 นี้พบว่าสู งขึ้น อาจเนื่องมาจากมีอตั ราการติด
เชื้อในระบบทางเดินปั สสาวะที่เพิ่มขึ้นจากผูป้ ่ วยที่นอนติดเตียงและจาเป็ นต้องคาสายสวนปั สสาวะ
นอกจากนี้ยงั มีเชื้ อดื้อยาเพิ่มขึ้นโดยมาจากโรงพยาบาลที่ส่งผูป้ ่ วยกลับมาดูแลต่อเนื่อง , การมีแผลฝี
เย็บแยก ติดเชื้ อ
- การดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน เนื่องจากยังมีระดับ HbA1c อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม ยังไม่ถึง
เป้ าหมายแต่ในปี นี้มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอาจเนื่ องมาจากผูป้ ่ วยย้อนดูตนเองมากขึ้น มีการให้ขอ้ มูล
มากขึ้นและเร็ วขึ้น โดยส่ งพบโภชนากร เมื่อมีค่า FBS > 180 mg% และ HbA1c > 8 (เดิมส่ ง
เมื่อ FBS > 200 mg%,HbA1c >9 ) ซึ่ งทาให้ผปู ้ ่ วยแต่ละคนสามารถบอกสาเหตุของตัวเองได้
- อัตราการเกิดแผลกดทับ จากการดาเนิ นที่ผา่ นมาพบว่ามีแนวโน้มสู งขึ้นมาตลอด เนื่ องจากมีจานวน
ผูป้ ่ วยที่เพิ่มมากขึ้นและผูป้ ่ วยที่นอนติดเตียงนานขึ้น จึงได้มีการจัดซื้ อที่นอนลมเพื่อใช้กบั ผูป้ ่ วยแต่
ก็ยงั พบปั ญหาเดิมได้ทบทวนหาสาเหตุพบว่าส่ วนหนึ่งเกิดจากประสิ ทธิ ภาพของที่นอนลม และ
ความตระหนักของผูด้ ูแลที่ไม่เท่ากัน และการประเมินเบื้องต้นเพื่อป้ องกันการเกิดแผลกดทับ
- การผ่าตัดตาต้อกระจกได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วันและตามข้อกาหนดใน Service Plan นั้นยัง
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (เป้ าหมาย มากกว่าหรื อเท่ากับ 80% แต่ปี 2557 ได้ 55.17% ) เนื่องจากมีจกั ษุ
แพทย์คนเดียว
- ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในส่ วนของผูป้ ่ วยนอก จากการทบทวนพบว่ามีความสมบูรณ์นอ้ ย
และไม่ถึงเป้ าหมายกาลังอยูใ่ นช่วงการดาเนินการปรับปรุ งระบบผูป้ ่ วยนอก
- ประชากรกลุ่มเป้ าหมายสตรี อายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ งปากมดลูกมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจากประชาชนไม่มาตรวจ และข้อมูลปี ก่อนหน้านั้นเก็บจากบันทึกในกระดาษแต่ในปี นี้
ใช้ขอ้ มูลจาก Hospital OS ซึ่ งต้องมีขอ้ มูลในฐานข้อมูลและมีเลข 13 หลักเพื่อลิงค์ขอ้ มูลกับจังหวัด
และสถาบันมะเร็ งได้
- ความสมบูรณ์ของข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ในรู ปแบบที่กระทรวงกาหนด (43 แฟ้ ม) เนื่องจากมีขอ้ มูล
การส่ งรายงาน 43 แฟ้ มไม่ครบถ้วน อาจเนื่ องจากขาดข้อมูลของแฟ้ มที่สาคัญ เช่นเลขบัตร
ประชาชน ฯลฯ และการลงข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องตามโครงสร้างที่กาหนด
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
จากการทบทวนผลการดาเนินงานพบว่ายังมีผลงานบางส่ วนที่ยงั ไม่ตอบสนองต่อเป้ าหมายขององค์กร
จึงนาปั ญหาต่างๆมาจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย เช่น
 อัตราการติดเชื้ อในโรงพยาบาล ในปี นี้โรงพยาบาลมีเข็มมุ่งเรื่ องความปลอดภัยเน้น 3 ด้าน โดยมี
เรื่ องการล้างมือให้ถูกสุ ขลักษณะเป็ นเรื่ องหนึ่งที่ตอ้ งดาเนินการโดยผ่านระบบงานเฝ้ าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล (IC) และถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านคลินิกโดยผ่าน
ICWN

 ความคลาดเคลื่อนทางยา เนื่ องจากผูป้ ่ วยในมีความคลาดเคลื่อนส่ วนของ Administrative error
และในบางครั้งเกิดในระดับที่รุนแรง จึงมีการให้ปรับปรุ งยกเลิกการใช้การ์ ดยาในบางส่ วน และมี
การกาหนดแนวทางการใช้ยา High Alert Drug แนวทางการสัง่ ยาโดยใช้ตวั ย่อที่กาหนด โดยมี
นโยบายผ่านทางระบบยา และนามาปฏิบตั ิต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ความสมบูรณ์ของข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ในรู ปแบบที่กระทรวงกาหนด (43 แฟ้ ม) ที่ผา่ นมาการส่ ง
ข้อมูลออกไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง ได้มีการวางแผนเปลี่ยนระบบ HIS ของโรงพยาบาลจาก
Hospital OS เป็ น HOS XP ซึ่ งอยูใ่ นระหว่างรอดาเนินการ ในขณะนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ
การทางานอื่นก่อน เช่นปรับระบบผูป้ ่ วยนอกทั้งหมด โดยจัดให้ทีมสารสนเทศ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT ) เป็ นผูด้ าเนินการ
 ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนในส่ วนของผูป้ ่ วยนอก เนื่องจากขาดความสมบูรณ์ท้ งั ในส่ วนของ
ข้อมูลใน OPD card และในคอมพิวเตอร์ รู ปแบบของ OPD card , สถานที่จดั เก็บ จึงได้มีการ
พัฒนาโดยจัดหาสถานที่จดั เก็บ และการพิมพ์ขอ้ มูลทางคลินิกในคอมพิวเตอร์ ก่อนในเบื้องต้น โดย
มีนโยบายผ่านทาง ทีมสารสนเทศและคณะกรรมการเวชระเบียน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
IT module ทีม่ ีใช้ งานอยู่ในปั จจุบัน:
ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ในการดูแลโปรแกรมหลัก 7 เครื่ อง เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
78 เครื่ อง
- Server Tower 4 ตัว
- Server Rack 3 ตัว
- Server ที่นาคอมพิวเตอร์แบบ PC มาใช้งาน 1 ตัว
 Server Tower ตัวที่ 1 (ห้อง IT)
- LIS ระบบการส่ งตรวจและรายงานผลทางห้องปฏิบตั ิการชันสู ตร โดยใช้ระบบ LIS เชื่อมโยงกับ
Hospital OS
 Server Tower ตัวที่ 2 (ห้อง IT)
- โปรแกรม Thai Refer ระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วย ปั จจุบนั ใช้ในหน่วยงาน ห้องฉุ กเฉิ นมาก่อน และ
เริ่ มใช้กบั งานผูป้ ่ วยใน
- โปรแกรม Express manage system ระบบบริ หารคลังยาและเวชภัณฑ์ ใช้กบั ฝ่ ายเภสัชกรรม
และคลังพัสดุ
 Server Tower ตัวที่ 3 (ห้อง IT)
- การใช้ Internet เก็บข้อมูลการใช้งานของ Internet (การ Login) รวมถึงข้อมูล การ Download














ต่างๆ
Server Tower ตัวที่ 4 (ห้อง IT)
- ใช้สาหรับการ Share file ข้อมูลกลางของโรงพยาบาล Data Center
Server Rack ตัวที่ 1 (งานแผน)
- ใช้สาหรับการ Run ข้อมูลโปรแกรม Hospital OS เป็ นระบบบริ การดูแลผูป้ ่ วย โรงพยาบาลได้
นาระบบบริ การ Hospital OS มาใช้แทนโปรแกรม STAT เดิม สามารถตอบสนองความต้องการใน
ด้านการดูแลผูป้ ่ วย
การลงบันทึกผลการรักษา เชื่อมโยงทุกจุดบริ การ มีความพร้อมใช้งาน
ตลอด 24 ชม.
Server Rack ตัวที่ 2 (งานแผน)
- ใช้สาหรับสารองข้อมูล Hospital OS และหาก Server Rack ตัวที่ 1 ซึ่งเป็ นตัวหลักเสี ย
สามารถใช้เครื่ องสารองนี้ได้ทนั ที
Server Rack ตัวที่ 3 ใช้ร่วมกับ Server ที่เป็ นคอมพิวเตอร์แบบ PC (ห้อง IT)
- ใช้รองรับข้อมูล Data Center ของ CUP ชุมแสง
- คอมพิวเตอร์แบบ PC สาหรับ Run โปรแกรม
- Server Rack ตัวที่ 3 สาหรับเก็บข้อมูล
โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่น ๆ (Software)
- การส่ งข้อมูลการเบิกจ่ายทางการแพทย์ของผูป้ ่ วย : โปรแกรม E- Claim ใช้กบั งานเวชสถิติ /งาน
ประกันสุ ขภาพ
- การวิเคราะห์ตน้ ทุน : โปรแกรม Cost Project ใช้กบั ทีมวิเคราะห์ตน้ ทุนของโรงพยาบาล
- การลงข้อมูลผ่านทาง Website ใช้กบั ฝ่ ายเภสัชกรรม , งานสุ ขาภิบาล, บริ หารฯ
VMI คือ ยา ARV ,TB , Vaccine , Plavix, ยาทัว่ ไป , Tamiflu
EGP คือ ยา , วัสดุ และครุ ภณั ฑ์การแพทย์
บันทึกการฉี ดวัคซี นไข้หวัดใหญ่
รวบรวมสถิติโรคมะเร็ ง : DRGsIndex 5.1 งานเวชปฏิบตั ิครอบครัว
ยิม้ สดใส ส่ งกองทันตสาธารณสุ ข
ผูส้ ู งอายุ ส่ งกองทันตสาธารณสุ ข
Thai Vision เป็ นการลงรายงานข้อมูลตาต้อกระจก ใช้กบั งาน ผูป้ ่ วยนอกจักษุ
การลงรายงานของกระทรวงสาธารณสุ ข : DMSC เป็ นรายไตรมาศ ใช้กบั ฝ่ ายเภสัชกรรม
การประมวลผลความสมบูรณ์เวชระเบียนผูป้ ่ วยใน (สปสช) : โปรแกรม MRA ใช้กบั คณะกรรมการ
เวชระเบียน
การรายงานระบาดวิทยา (รง. 506) : โปรแกรมระบาดวิทยา งานสุ ขาภิบาล









ระบบรายงานพิษสุ นขั บ้า (รง. 36) งานสุ ขาภิบาล
รายงานขึ้นทะเบียนผูป้ ่ วยวัณโรค : โปรแกรมวัณโรค (TBCM) งานสุ ขาภิบาล
การเฝ้ าระวังโรคติดเชื้อฉวยโอกาส : โปรแกรม AIDOI งานสุ ขาภิบาล
การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ มก่อนส่ งออกรายงาน : โปรแกรม Kid – com งาน IT
การดึงข้อมูลเพื่อออกรายงานต่าง ๆตามต้องการ : โปรแกรม Navicat งาน IT
การลงรายงานส่ งทันตกรรม : โปรแกรม Dent 2000 งานทันตกรรม
เฝ้ าระวังการบาดเจ็บ : โปรแกรมเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ งานอุบตั ิเหตุฉุกเฉิน
เฝ้ าระวังการแท้ง : โปรแกรมเฝ้ าระวังการแท้ง งานสู ติกรรม

IT module ทีก่ าลังพัฒนาหรือมีแผนทีจ่ ะพัฒนาในอนาคต:
 เนื่องจากการออกรายงานโดยการใช้ Query ข้อมูลจาก Hospital OS สามารถตอบสนองได้ในระดับ
หนึ่ง และจากการใช้โปรแกรม Navicat ดึงข้อมูลสามารถตอบสนองได้ประมาณ 60% ปั ญหาส่ วน
หนึ่งมาจากเวลาในการขอข้อมูลระยะเวลาสั้น อาจต้องปรับปรุ งเรื่ องของระยะเวลาการขอข้อมูล และมี
การขอพร้อมกันในบางครั้งจึงปรับปรุ งโดยมีการจัดคิวขึ้น Facebook กลุ่ม IT , เจ้าหน้าที่ยงั ขาดความ
ชานาญในเรื่ องของโครงสร้างโปรแกรม มีการวางแผนส่ งเจ้าหน้าที่อบรมกับผูท้ ี่ชานาญกว่าในอนาคต
 ปรับปรุ งระบบบริ การผูป้ ่ วย โดยอาจจะนา ระบบ HOS XP มาใช้แทน Hospital OS ในอนาคต
เนื่องจากอาจตอบสนองข้อมูลที่ตอ้ งการได้ครบถ้วนกว่า และเพื่อเป็ นภาพรวมเดียวกันภายในจังหวัด
 พัฒนาโปรแกรมลงข้อมูล Med Error
 จัดทาระบบฐานข้อมูลกลาง (Data center) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภายในเครื อข่ายอาเภอชุมแสง (กาลัง
ดาเนินการ)
ความพร้ อมใช้ งานต่ อเนื่องในภาวะฉุ กเฉิน
 มีระบบสารองข้อมูลในโปรแกรมหลัก 4 โปรแกรม (Hospital OS, Express, Thai Refer, E-Claim )
แบบ Real Time mirroring โดยสารองทุกวันตอนเย็น
 มีการสารองข้อมูลในโปรแกรมย่อยโดยสารองข้อมูลทุกอาทิตย์
 เคยมีปัญหาระบบ Hospital OS ล่มทั้งระบบ (Down Time) 1 ครั้ง นานประมาณครึ่ งชัว่ โมง ในรอบ 10
เดือนที่ผา่ นมา
เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส แล้วส่ งสัญญาณไปที่เครื่ อง Server
 กรณี ไฟฟ้ าดับในโรงพยาบาล ใช้เครื่ องสารองไฟฟ้ าของโรงพยาบาล , UPS เครื่ องใหญ่ 2 เครื่ องสาหรับ
สารองโปรแกรมหลัก Hospital OS , LIS และมี UPS สาหรับคอมพิวเตอร์ประจา
 กรณี ไฟไหม้ มีถงั ดับเพลิงอยูบ่ ริ เวณหน้าห้องกายภาพ, หากไฟไหม้อาคารให้ขนย้ายเครื่ องคอมพิวเตอร์

/ เครื่ องมือที่สาคัญ มีการวางแผนจะสารองข้อมูลไว้ใน Notebook
 กรณี บุคคลภายนอกเข้าระบบ LAN มี Fire Wall สาหรับป้ องกันบุคคลภายนอก / ใช้ระบบ LAN
แบบ FIX IP / มีโปรแกรมดักจับไวรัสเข้า Server
 กรณี อุทกภัย วางแผนขนย้ายเครื่ อง Server จากห้อง IT ไว้ที่หอ้ งงานแผนฯ ชั้นสองของอาคาร
หลังจากตึกอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นเสร็ จ และเมื่อน้ าท่วมในปี 2554 ที่ผา่ นมาไม่พบปั ญหา

การจัดการความรู้ ขององค์ กร
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้: เช่น
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู ้และทักษะที่จาเป็ น ได้รับการประชุม/อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานและอื่นๆ ด้านวิชาการ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง/คน/ปี
2. กาหนดให้มี ผลงานวิจยั / การจัดการความรู ้ / นวัตกรรม จานวน 3 เรื่ อง/ปี
(กลุ่มการพยาบาล เภสัชกรรม เวชศาสตร์ ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบ)
3. การบริ การทางวิชาการผ่านสื่ ออิเลคทรอนิคส์ E-Learning / การใช้ขอ้ มูลทาง Internet ตลอด 24 ชม.
4. การจัดทา Training need สาหรับบุคลากร
การนาความรู้ มาออกแบบระบบงาน/สร้ างนวัตกรรม:
1. การดูแลแบบประคับประคอง มีการนาความรู้มาออกแบบการดูแลผูป้ ่ วย Palliative Care มีการจัดการ
เรื่ องความเจ็บปวด ( Pain management) ในหน่วยงานที่ดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลและเครื อข่ายการ
พัฒนารู ปแบบการดูแลการดูแลผูป้ ่ วยโรคสมองฝ่ อ (sCJD) โรงพยาบาลชุมแสง
2. จัดทานวัตกรรมชุดเครื่ องมือของผูป้ ่ วย ใช้ครั้งเดียวทิ้ง Gift Set From sCJD ประกอบด้วย ชุดสวน
ปัสสาวะ , ชุดFeed อาหาร ,ชุด Bedside care , ชุดเอนกประสงค์ กรณี ตอ้ งทาหัตการ ใช้เติมวัสดุ
การแพทย์ ใช้แล้วทิ้งลดขั้นตอน สะดวก เรี ยบง่าย
3. ทาถุงมือปราศจากเชื้ อ (disposable 1 pack 6 ข้าง ใช้กบั ผูป้ ่ วยที่ตอ้ ง Suction ประจาเวร อายุงาน 24
ชัว่ โมง) ต่อยอดจาก Gift Set From Scjd
4. การพัฒนาระบบบริ หารเวชภัณฑ์และการให้บริ การด้านเภสัชกรรมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของข้ อมูล สารสนเทศ ความรู้
1. ความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากการนาส่ งข้อมูล 43 แฟ้ ม จากระบบข้อมูลพื้นฐานการบริ การ
ผูป้ ่ วย Hospital
2. มีความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูลในการส่ งออก 72.26% ซึ่ งต้องหาสาเหตุและมีแผนพัฒนาต่อเนื่ อง
3. การใช้ขอ้ มูลจากโปรแกรมคลังยาและเวชภัณฑ์ สามารถตอบสนองได้เมื่อต้องการข้อมูลการเบิก – จ่าย
4. ระบบข้อมูลดูแลผูป้ ่ วย Hospital OS ทีมสุ ขภาพสามารถดูขอ้ มูลผูป้ ่ วย เพื่อเป็ นประโยชน์ในการรักษา
ได้สะดวกรวดเร็ ว เพราะเชื่อมโยงทุกจุดบริ การ

ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
การปรับปรุ งระบบการวัด performance ขององค์กร:
การปรับปรุ งการจัดการความรู้
 หลังจากได้เข้าร่ วมการจัดการเรี ยนรู ้ของเครื อข่ายการเฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของจังหวัด
นครสวรรค์ IC Network) ที่ผา่ นมาได้เกิดการเรี ยนรู ้ในเรื่ องเชื้อดื้อยางาน IC จึงนามาพัฒนารู ปแบบการ
เฝ้ าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล
มาตรฐาน
16. ระบบการวัดผลการ
ดาเนินงาน
17. การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
ทบทวนผลการดาเนินงาน
18. การจัดการสารสนเทศ
19. การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
20. การจัดการความรู้

Score
3

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
 ร่ วมกันกาหนดตัวชี้ วดั ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งระบบ

3

 จัดให้มีศูนย์และทีมงานรวบรวมข้อมูลขององค์กรเพื่อวิเคราะห์
นาเสนอข้อมูลและผลการดาเนินงาน
 จัดมุมความรู ้ผา่ นสื่ อสุ ขภาพเช่น ซี ดี เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต
 พัฒนาความเชื่ อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน พัฒนาระบบ
ประเมินและปรับปรุ งระบบงาน IT
 ส่ งเสริ มให้เกิดนวัตกรรม/มีการศึกษาทา วิจยั ในงานประจาและ
นาความรู ้มาวางแผนต่อไป
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