
Information management
25 ธนัวาคม 2563



PMK (ปี2549)

350

ผู้ป่วยนอก    ผู้ป่วยใน    การเงนิ ยา  lab/X-ray

LPNH INTERNET
420  (ปี2551)

ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ

ศูนยค์อม

การจัดการสารสนเทศ

คลัง  พัสดุ

งานนโยบายและแผน

ศูนยคุ์ณภาพ
งานประกนัสุขภาพ

บริการขอ้มูล

เวชระเบียน

Back up 
อาคาร 60 ปี

นวก คอม 5 คน

นกัวิเคราะห ์2 คน

นกัสถิติ 1 คน 

นกัวิเคราะห ์(แผน) 1 คน



2549 - เริ่มใชระบบ PMK แทนระบบเดิม

- เริ่มตนที่งานผูปวยนอกผูปวยใน

2550 - ข้ึนระบบ Lab LIS มีการเชื่อมตอขอมูล
กับ PMK 

- เริ่มตนระบบคลัง ยา และพัสดุ

2551 ปรับระบบแยก 2 Network คือ PMK 
และ Internet

2552 จัดตั้งงานศูนยขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
บริหารจัดการระบบขอมูล   

ในดานบริการ บริหาร นําเขา กกบ และ
ขอมูลเพื่อการศึกษา

การพัฒนา MIS

2553 พัฒนาระบบสารสนเทศในศูนยบริการ

สุขภาพชุมชน(CMU)  โดยใชระบบ PMK ที่

ศูนยบริการนอกโรงพยาบาล 2 แหง คือ 

มะเขือแจและอุโมงค

2556-2557 เริ่มพัฒนาระบบสแกนเอกสาร

เวชระเบียนในระบบ PMK  โดยเริ่มตนที่เวช

ระเบียนผูปวยในกอน

2556 เพิ่มศูนยบริการนอกโรงพยาบาล คือ 

ศูนยบริการสาขาในตัวเมืองลําพูน

2558 เริ่มพัฒนาระบบสแกนเอกสารเวช

ระเบียนในระบบ PMK โดยเริ่มตนที่เวช

ระเบียนผูปวยนอก



2559 - เชื่อมโยงระบบสารสนเทศไปที่โรงยา
บาลสาขา

- พัฒนาระบบบริหารจัดการคลัง โดย
การใช Barcode 

2560 - ระบบจัดการขอมูลโดย Smart Card 
ในเวชระเบียน

- ข้ึนระบบ PACS 

2561 - สแกนเวชระเบียนผูปวยในผูปวยนอก
ครบ 100%

- เพิ่มระบบดูเวชระเบียนผูปวยนอกใน
PMK ไมมีการยืมเวชระเบียน

- เชื่อมโยงระบบขอมูลกับ Thai Refer

การพัฒนา MIS

2562-2563

- แพทยสั่งยาในระบบ PMK Online 100% 

- เริ่มตนการใชงาน PMK ของแพทย คือ ลง

รหัสโรค พิมพขอมูล

เวชระเบียนผูปวยนอกใน PMK ยกเลิกการ

ใชเวชระเบียนกระดาษ

- พัฒนาระบบ E-Form เพื่อทําเอกสาร

ผูปวยใน ยกเลิกการสั่งพิมพ

เอกสารจากโรงพิมพภายนอก

- พัฒนาระบบการจัดการ Smart 

Inventory 

- เริ่มตนการใชระบบเลขที่ยา



กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นโยบาย กระทรวงสาธารณสุข

ปี 2563  : Smart Hospital
ปี 2564  : Smart Hospital + 

เกณฑค์ณุภาพขอ้มลู 

ยุทธศาสตรโ์รงพยาบาล : 
DATA

Security
Technology
Peopleware



วิสัยทัศน (VISION)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

ลําพูนใหมีความถูกตอง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เพียงพอตอการพัฒนาโรงพยาบาล

พันธกิจ (MISSION)

วางแผน ออกแบบ และเชื่อมโยงขอมูล

สารสนเทศ เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่เพียงพอ

เหมาะสม ทั้งดาน บริการ บริหารและพัฒนา

คุณภาพ ตอบสนองความตองการของผูใชงาน 

และผูรับบริการ

เปาหมาย
1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเหมาะสม เพียงพอกับ

ความตองการของโรงพยาบาล

2.ขอมูลสารสนเทศมีความ สะดวก พรอมใชงานและเปนไป

ตามมาตรฐานตอการบริหารจัดการและการตัดสินใจทั้งภายใน

โรงพยาบาลและเครือขาย

3.บุคลากรมีทักษะเพียงพอและเหมาะสมตอการทํางาน  

เสริมสรางความปลอดภัยตอระบบสารสนเทศ

4.มีโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลที่เหมาะสม

เพื่อความสะดวกในการทํางาน

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
IT1. สนับสนุนรายงาน ขอมูล และสารสนเทศ ที่ทันเวลาและ

ครบถวน

IT2 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ออกแบบระบบสารสนเทศที่

เหมาะสมตอการใชงานเปนไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย

IT3. ใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ (เพิ่มคุณภาพการบริการ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตอ

ผูรับบริการ)

IT4 บุคลากรมีทักษะ ความเขาใจในการใชระบบอยางปลอดภัย 



IT master plan 
• IT01 สนับสนุนรายงาน ข อ้ม ูล และ

สารสนเทศ ทีทั่นเวลาและครบถว้น
DATA WEB , Cloud Data base , 43 
แฟ้ม , MRA 
• IT02 พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 

ออกแบบระบบสารสนเทศทีเ่หมาะสมต่อ
การใชง้านเป็นไปตามมาตรฐาน และ
ปลอดภยั

HAIT
• IT03 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่

ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ (เพิ่ม
คุณภาพการบริการ สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยัตอ่ผูรั้บบรกิาร)

IPD Digital: E form
OPD Digital:CPOE ,PAPERLESS OPD 
Data on Mobile: 
Smart Hospital Tool Device
• IT04 Peopleware : 
Training , User Governance 



IT01 สนับสนุนรายงาน 
ขอ้มลู และสารสนเทศ ที่

ทนัเวลาและครบถว้น
DATA WEB , Cloud 

Data base , 43 แฟ้ม , 
MRA 

• พัฒนาระบบจัดการขอ้มลูทีสํ่าคัญ 
ขอ้มลูบรกิาร ขอ้มลูสนับสนุนระบบ
บรกิารสขุภาพดา้นตา่ง 

• ขอ้มลูตัวชีว้ดับรกิาร เสยีชวิติ การสง่
ตอ่ การใชย้า AMR RDU 

• การบรหิารจัดการ เวชระเบยีน CMI 
การสรปุ การสง่เวชระเบยีน

• ความครบถว้นของ 43 แฟ้ม 
• ปรับระบบการใหข้อ้มลูทาง web 

data ทําระบบ API เพือ่การใชข้อ้มลู
ใน internet และ mobile



DATA Daily

- Cycle time 

- Refer

- ผูป่้วยรอตรวจ

- หมอกควนั

- IPD Chart > 50,000

- DRUG opd > 500

-Refer in/Out/back
-Service OPD/IPD
-Death
-คา่ใชจ้า่ยรายคน , 
Unit cost
-Adj.Rw , CMI
-DATA Profile CFO 
กกบ 
-รายโรค รายหตัถการ
-Operation OPD IPD
-รายหน่วยงาน ราย
หอ้งตรวจ
-แพย้า
-Home Med IPD
-Check up ในและ
นอก รพ.

คลงัยา

-ยาเขา้ ยาออก ยาคงคลงั

-ยาคนื

-ยา Asthma

-แพย้า

-RDU

-AMR

โปรแกรม

-เยีย่มบา้น

-wound care 

-Palliative care

-จองหอ้งพเิศษ

-จองหอ้งประชุม

-สง่ตรวจพเิศษ

-Cancer 

--สรุป Chart

-ขอ้มลู Reward strategy

-ขอ้มลูยาเกนิ 500 บาท OPD/IPD

-รายงานสง่ สสจ

หมอกควนั

19 สาเหตุการบาดเจบ็

REFER

-ไมล่ง ICD10

-Audit ICD 10

-วนัสรุปขารท์ขององคก์รแพทย์

-Lab DM/HT เครอืขา่ย

-ไต

-เดก็คลอด

-Low Birth weight

โปรแกรม

-Mar Sheet

-Blood bank

-E form

-E note



จํานวนรายงาน ขอมูล ป 2564

ตอป

ตอเดือน



รอยละการทํางานทันเวลา ศูนยขอมูลสารสนเทศ



Refer สรุป Chart

Cycle Time

DATA WEB



Dashboard

DATA WEB



Palliative care จองหองพิเศษ

จองหองประชุม สงตรวจพิเศษ

DATA WEB



IT03 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ

(เพิม่คณุภาพการบรกิาร สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยตอ่ผูรั้บบรกิาร)

IPD Digital: E form
OPD Digital:CPOE ,PAPERLESS 

OPD 
Smart Hospital Tool Device

• นโยบาย digital transformation
2562 : Computerized physician 
order entry, CPOE (ปี 2562)

: PMK Alert pop up 
• Paperless :lab request paper, OR 

request 
• Paperless : QR Code ในระบบตา่งๆ 

แทนเอกสารกระดาษ ระบบรายงาน
ในกลุม่ km ( Nur , OR )

2563 : Paperless OPD card 
• Digital File for IPD Medical 

record , E form + E note
Smart Hospital: 



CPOE
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Prescription error หลงัดาํเนินการ CPOE 

5.24
6.24

5.68

3.11 3.08

0
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2559 2560 2561 2562 2563

Prescription error

ปี 2563 ไมมี่ transcription error จากการใช ้ใบสั่งยา



ระยะเวลารอคอยรับยา ผูป่้วยนอก 

32.19
31.58

27.38 27.36
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2561 2562 2563 2564 (2 เดือน)

Clouding hour
Traffic : 9.00 – 12.00 น 150 - 200/ ชม
morning drug จาก 15 -> 40 คน ชว่งกอ่น 9.00น



PAPERLESS OPD 

• 2561-2562 : ระบบ EMR scan 
• ต.ค. 2562 แจง้นโยบายการใชง้านในระบบ OPD 
• พ.ย. 2562 เริม่การลงขอ้มลูในสว่นของ พยาบาล ขัน้ตอนกอ่นพบแพทย์
• ธ.ค. 2562 แจง้ในองคก์รแพทย์ เร ิม่ตน้ระบบ สอบถามความพรอ้ม
• ม.ค. 2563 เริม่ตน้ระบบในทกุหอ้งตรวจ ทัง้งานพยาบาลและงานแพทย์
• ก.พ. 2563 ตรวจสอบ audit เวชระเบยีน ผป นอก ตดิตามการลง ICD 10
• เม.ย. 2563 ยกเลกิการใช ้opd card กระดาษจากหอ้งบตัร
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D plus



Digital 
transformation

• ใบสัง่ยากระดาษ
• ลดการใช ้OPD card 

กระดาษ
• ใบสง่ lab ใน ผูป่้วยนอก
• ใบ set OR
• คําแนะนํา

แผนปี 2564
จดัทาํระบบ ออนไลน ์

การใชคิ้วตรวจ คิวยา 



ปี 2564
ระบบออนไลน์

ปี 2564



2564

-DATA SHARING : DEPA 

CMHIS 

รับยารานยา model 3

- ปรับปรุงระบบ LIS

BIG DATA

ERP

IT MODEL   ระบบออนไลน์

ปี 2564



ระบบออนไลน์

ปี 2564



โครงการจัดทาํ
สารสนเทศเพ่ือจัดการ
เวชระเบยีนผู้ป่วยเป็น

เอกสารอเิลก็ทรอนิกส์

(E-FORM)

• พฒันาระบบจดัการเอกสารเวชระเบียน

ผูป่้วยในใหเ้ป็นเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์

(E-FORM)

• หน่วยงานมีความเขา้ใจและการ
ปรับเปล่ียนวิธีการทาํงานโดยใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนุนการ

ทาํงาน

• ลดมูลค่าจากการจดัจา้งพิมพเ์อกสารจาก

ร้านคา้ภายนอกโรงพยาบาล



• กรกฎาคม 2562 

• ประชมุรว่มกับสหสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง

• ออกแบบโปรแกรมเพือ่จัดทําระบบเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส ์(E-FORM)

• ทดสอบ ตรวจสอบความถกูตอ้งโปรแกรมและระบบ
ทีจั่ดทํารว่มกับหน่วยงานตา่งๆ

• จัดทําแบบฟอรม์เวชระเบยีน อยา่งนอ้ย 8 แบบฟอรม์

• จัดประชมุเพือ่ทบทวน ขอ้คดิเห็น และประเมนิระบบ 
การใชง้าน เพือ่ปรับปรงุแกไ้ข

• ประเมนิผลโครงการ

เอกสารยนิยอมรับบรกิารรักษาในโรงพยาบาล Inform 
Consent

เอกสารใหคํ้าสั่งรักษา Order Note

เอกสารการผา่ตัด Operative Note

เอกสารบันทกึประวัตเิจ็บป่วย History Note

เอกสารบันทกึการตรวจรา่งกาย Physical Exam Note

เอกสารการบันทกึปัญหาทางการพยาบาล Nurse Note

เอกสารการสรปุการรักษา Summary Discharge Note

เอกสารบนัทกึสัญญาณชพี Vital Sign Record

โครงการจดัทาํสารสนเทศเพือ่จดัการเวชระเบยีนผูป่้วยเป็นเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส์ (E-FORM)

COVID



ระบบ E-Form

รวมท้ังหมด : 674

Form IPD : 413

Form OPD : 261

- Stoke 17 - NICU 15 - Palliative Care 3

- ศูนยหัวใจ 11 - เด็ก 16 - งานประกันสุขภาพ 3

- เคมีบําบัด 25 - สูติ 13 - URO 40

- ตา 3 - ICU 8 - ศัลยกรรม 60

- Covid-19 14 - รังสี 1 - ท่ัวไป 30

- กายภาพ 3 - ออโธปดิกส 10

- กิจกรรมบําบัด 3 - สองกลอง 13

- วิสัญญี 13 - IC & AMR 13

- หองผาตัด 44 - COC 1
- หองคลอด 45 - อายุรกรรม 9

- กายภาพ 3 - โครงการ FIT Test 1 - สองกลอง 12

- กิจกรรมบําบัด 7 - ตา 8 - ศูนยรับผูปวยนอน รพ. 1

- เวชกรรมฟนฟู 2 - รังสี 4 - วิสัญญี 4

- ทันตกรรม 4 - ออโธปดิกส 9 - TB-ARV-COPD 4

- หองผาตัด 10 - สลายนิ่ว 12 - IC & AMR 13

- ODS 4 - สูติ 5 - คลินิกตรวจสุขภาพ 6

- เด็ก 10 - คลินิกมะเร็ง 4 - ไตเทียม 1

- WCC 2 - อายุรกรรม 2 - แพทยแผนไทย 1

- ศัลยกรรมท่ัวไป 4 - คลินิกตับอักเสบ 7 - ศูนยหัวใจ 11

- ศัลยกรรม URO 6 - Covid-19 6 - ท่ัวไป 17

- หู คอ จมูก 23 - หนวย One Day Chemo 28 - ER 29
- กายอุปกรณ 1

ยกเลิกการใช ้เอกสารกระดาษ

สั่งพิมพจ์ากรา้นคา้ 



ระบบ E-Form



E form • เริม่การใชง้านใบ Admit Note ในคอม

• ยกเลิกการใชใ้บ Set OR 



มลูคา่การใชห้มกึพมิพ ์กระดาษ และสิง่พมิพจ์ากรา้นคา้ 
ปีงบ 2561-2563

1,816,327

2,219,410

526,633

1,982,662 2,042,520

600,141

2,519,140

368,494

1,082,849

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

หมกึพมิพ์ สิ่งพมิพ์ กระดาษ

2561 2562 2563

ปี 2563 ไม่มีเอกสารเหลือ 
จากการยกเลิกการใช้



มลูคา่การใชห้มกึพมิพ ์แยกคลงัปีงบ 2561-2563

209,505
251,021

970,843

375,985
317,664

269,461

999,361

396,176

776,129

295,605

1,100,293

347,113

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก back office จดัซือ้/ยา

2561 2562 2563



โครงการจดัทาํสารสนเทศเพือ่จดัการเวชระเบยีนผูป่้วยเป็นเอกสาร
อเิล็กทรอนกิส์ (E-FORM)

• แผนในปี 2564 
• เนน้การใช ้ทรัพยากรนอ้ยลง
• การใช ้แบบฟอรม์ทีไ่มซ่ํ้าซอ้น 
• การใช ้Standing chart ใน ผป 

ทีม่าบอ่ยและวนันอนนอ้ยกวา่ 2 วนั
• ประเมนิแบบฟอรม์ทีใ่ชร้ว่มกันได ้
• เก็บขอ้มลูใน digital โดยไมพ่มิพ์
• ใชร้ะบบ printer ทีม่คีวามคุม้คา่
• บรหิารจัดการระบบ Printer 

package HP



ตัวช้ีวัด เปา

ระดับท่ีปฏิบัติได

59 60 61 62 63

1. เครื่องแมขายและระบบ

เครือขายทํางานโดยไมได

วางแผน 

0 1 0 0 0 1

2. .ระบบเครือขายเกิด

ความหนวง ทํางานชา
0 1 0 0 2 1

3. เครื่องคอมพิวเตอรสํารอง 10 8 8 3 5 0

ตัวชี้วัด เปา

ระดับที่ปฏิบัติได

59 60 61 62 63

1. ไวรัสโจมตีระบบแมขาย 0 0 0 0 1 0

2. ความทันเวลาในการจัดสง

ขอมูลใน 7 วัน
≥ 80% 92 91.5 93 96 90

3. Service level agreement

การดูแลคอมและเคร่ืองพิมพ

การติดต้ังคอมพิวเตอร (คร้ัง)

< 30 นาที

> 2 วัน

-

-

-

-

-

-

25

1

17

2

•

IT02 พัฒนาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน ออกแบบระบบ
สารสนเทศทีเ่หมาะสมตอ่การใชง้านเป็นไปตามมาตรฐาน 
และปลอดภยั HAIT



ค่าคะแนนความเสี่ยง
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แบบประเมนิ Risk score ของ TMI 



ข้ันตอนสําคัญในการจัดการความเสี่ยง

Risk identification and 
Risk Assessment 2562
• Down time server

• การใช EMR ของแพทย

• ความสมบูรณของ 43 แฟม

• คอมพิวเตอรสํารองไมเพียงพอ

• พัฒนาโปรแกรมไมทัน

Risk identification and Risk 

Assessment 2563 

• Down time server

• ไวรัสโจมตีระบบแมขาย

• การใช Digital transformation

• ความสมบูรณของขอมูล 

• คอมพิวเตอรสํารองไมเพียงพอ



พฒันา DATA CENTER ท่ีได้
มาตรฐาน  (ปี 2562)

ระดบัพ้ืนยกสําเร็จรูป

(Raised Floor 
System)

ระบบระบายอากาศแบบแยก

ส่วน ( 28,000 BTU)
ระบบตั้งเวลาการทาํงานของ

เคร่ืองปรับอากาศ

ระบบการควบคุมการเขา้ออก

(Access Control 
System)

งานติดตั้งระบบสัญญาณในหอ้ง

Data Center

ระบบกลอ้งวงจรปิด

(Environment 
Monitoring System)

ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั
งานปรับปรุงหอ้ง Data 

Center

งานยา้ยระบบคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในหอ้ง

Data Center

ตู ้ Rack 42U ลึก 110 
cm. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

กบัอุปกรณ์ภายในหอ้ง Data 
Center (Intelligent 

PDU)

ระบบตรวจวดัอุณหภูมิ



เหตุการณทีทําใหเกิด

ความเสี่ยง

เปาหมายการ

ควบคุม

มาตรการ

มีไวรัสเขามาในระบบ

PMK

ก.พ. 2562 เน่ืองจากมี

คอมพิวเตอรบางตัวที่

ใชไดทั้งสองระบบ ทําให

ไวรัสจากระบบ internet 

เขาสูระบบ PMK

Impact level 5

ลดความเสียหาย

เมื่อเกิดเหตุการณ

1. ติดต้ังระบบ antivirus ที่อัพเดท 

เคร่ืองคอมพิวเตอรที่เกิดปญหา

2. ติดต้ัง firewall ครอบคลุมเครือขาย

ทั้งสองเครือขาย PMK และ internet

3. ติดตามและเฝาระวังการใชเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่เปนตนเหตุ เชน เคร่ือง

เครือขาย internet เคร่ืองที่เขาไดทั้ง

สองเครือขายที่งานเวชระเบียนและ

เรียกเก็บ

4. ควบคุม ติดตาม การใชคอมพิวเตอรที่

ไมเปนไปตามนโยบาย

5. เปล่ียน windowXP ในเคร่ืองที่ติด

ไวรัส

วิเคราะหอุบัติการณป 2562

Firewall 2 วง
Antivirus



เหตุการณทีทําใหเกิดความเสี่ยง เปาหมายการควบคุม มาตรการ

ระบบใชงาน PMK ไมได นาน 5

นาที  

จากไฟฟาดับท่ีอาคาร ผป นอก 

เครื่อง generate ไฟ ไมทํางาน

อัตโนมัติ

ปองกันการเกิดเหตุการณ

ลดความเสียหายเมื่อเกิด

เหตุการณ

1. ติดตั้ง breaker ใหม ดําเนินการแลว

2. ตรวจสอบ ทดลอง ระบบวาใชงาน

ได ดําเนินการแลว

3. เตรียมแผนสํารอง BCP และซักซอม

4. พัฒนาระบบสํารองขอมูล back up 

server แผน งบ 2564

วิเคราะหอุบัติการณป 2563



เหตุการณทีทําใหเกิด

ความเสี่ยง

เปาหมายการ

ควบคุม

มาตรการ

ทบทวนประเด็น จาก Ransom 

ware ของโรงพยาบาลสระบุรี 
ปองกันการเกิด

เหตุการณ

ลดความเสียหาย

เมื่อเกิดเหตุการณ

1. ติดต้ังระบบ antivirus ที่อัพเดท 

เคร่ืองคอมพิวเตอรที้งสองระบบ

2. คอมพิวเตอรที่เปนตนเหตุ จัด 

เจาหนาที่ตรวจสอบประจําทุกเดือน

3. ควบคุม ติดตาม การโจมตี อยาง

สม่ําเสมอ

4. แจงเร่ืองการใช thumb drive ขอ

ควรระวัง สงเสรืมการใช การรับสง

ขอมูลในระบบไอที เชน google

drive หรือ  e mail 

5. ทบทวนนโยบาย แผน BCP และ ซอม

แผน ป 2564

วิเคราะหอุบัติการณป 2563 Firewall 2 วง
Antivirus



เหตุการณทีทําใหเกิดความเสี่ยง เปาหมายการควบคุม มาตรการ

สายเชื่อม Core switch network 

เสียหาย ทําใหระบบ PMK ไมทํางาน 

เกิดจาก Core switch network ใช

งานมานาน ( 8 ป) ระยะเวลา 10 นาที

ธ.ค. 2561

ลดความเสียหายเมื่อเกิด

เหตุการณ

1. ตรวจสอบ switch ที่ถึงอายุการใชงาน 

(เปล่ียนทุก 5 ป)

2. ตรวจสอบระบบ network ทุก 3 เดือน 

3. สํารอง switch ใหพรอมเปล่ียนใชงาน

แผนงบ ป 2564

วิเคราะหอุบัติการณป 2562

ทรัพยสิน ภัยคุกคาม แผนการจัดการ จายงาน งบประมาณ เวลาดําเนินการ

คอมพิวเตอรใน อาคาร 100 

ป ระบบ PMK จํานวน 131 

เครื่อง

ระบบ internet จํานวน 

156 เครื่อง

ระบบโปรแกรม PMK คาง 

ขัดของ อาคาร 100 ป

ถูกไวรัสทําใหรบกวนการ

ทํางาน / ขอมูลไมเสียหาย

สายเช่ือม Core switch 

network เสียหาย

- ติดต้ัง antivirus ที่อัพเดท

- ติดต้ัง firewall ครอบคลุม

ระบบ

ติดต้ัง Switch ที่สํารองไว 

และ ซื้อตัวสํารองเก็บไว

ศูนยคอม

ศูนยคอม

197,500 - (250 เครื่อง)

316,000 – (400 เครื่อง)

500,000 – (Next 

generation Firewall แบบ

ที่2)

120,000 – (L3 Switch)

4 วัน

2 ช่ัวโมง ดําเนินการ

แลว



การควบคมุความปลอดภัยของระบบดว้ย firewall และ antivirus

ปี 2560 ตดิตัง้ เฉพาะวง internet

ปี 2562 ตดิตัง้ทัง้สองวง 
และตดิ antivirus ในวง internet

ปี 2563 เพิม่ตดิตัง้ antivirus ในวง PMK
เชือ่มตอ่ขอ้มลูโดยการสรา้ง API 



ตรวจสอบการเขา้ใช ้internet ของคอมพวิเตอรท์กุเครือ่ง
และใหข้อ้มลูการ block การโจมตี

ตรวจสอบความหนาแน่นในการใช ้internet 

ตรวจสอบการ hack เขา้เครือ่งแมข่า่ย
โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต



ตรวจสอบ website และ เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีเ่ขา้ใช ้



แผน BCP/แผน
ดําเนินการเม่ือ
ระบบ
คอมพวิเตอร์ใช้

งานไม่ได้



การควบคุมคุณภาพขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโรงพยาบาล

- MRA
- การบรหิารจดัการเวชระเบียนเพ่ือ
การชดเชยท่ีมีประสิทธิภาพ 

- โครงการทบทวนการสรุปเวช

ระเบียนท่ีไดร้บัคา่ชดเชย DRG
ไมส่มัพนัธก์บัคา่ใชจ่้ายจรงิ
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จํานวนวันเฉลี่ยที่ใชในการสรุป Chart

-ผูป่้วยใน เก็บใน
ระบบ สแกน 100 %
-สแกน 2 ครัง้ 
- แจง้การเก็บชารท์
ในองคแ์พทย์



โครงการทบทวนการสรุปเวชระเบียนท่ีไดรั้บค่าชดเชย DRG
ไม่สมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายจริง



โครงการทบทวนการสรุปเวชระเบียนท่ีไดรั้บค่าชดเชย DRG
ไม่สมัพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายจริง



โครงการทบทวนการสรุปเวชระเบียนท่ีไดร้บัคา่ชดเชย DRG
ไมส่มัพนัธก์บัคา่ใชจ่้ายจรงิ



IT04 Peopleware 

โครงการปงบประมาณ 2563

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการใชระบบสารสนเทศ PMK 

2. โครงการจัดทําสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บเวชระเบียน
ผูปวยเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส (E-Form)



• โครงการพฒันาศกัยภาพการใชร้ะบบบรหิารงานสารสนเทศ
โรงพยาบาล PMK โรงพยาบาลลําพนู



• ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

• ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 



COVID



2558-2560

- การใช EMR

ในผูปวยนอก

- 43 แฟม

- พัฒนา Program เพ่ิม

เพ่ือเก็บขอมูลตาม

ยุทธศาสตร

2561

- เช่ือมโยง DATA 

สูเครือขาย รพ.สต.

- COC LINK

- ThaiRefer

2562

-Smart hospital

- Digital 

transformation

DATA CENTERDATA INPUT DATA CONNECTION

IT MODEL   

แพทย ์Online / data quality / medical record

2563 

- CPOE

- PAPERLESS OPD

- E form

- Smart tool and 

device 

Digital 

transform



2564

-DATA SHARING : DEPA 

CMHIS

- ปรับปรุงระบบ LIS

- Model 3 รับยารานยา

2565

BIG DATAERP

IT MODEL   

Risk  + Quality data + people 



ขอบคุณครับ
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