
IM: Information Management

ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ



โครงสร้างคณะกรรมการสารสนเทศโรงพยาบาล (IM)

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

คณะกรรมการ
สารสนเทศ IM

คณะกรรมการ...คณะกรรมการ...

เวชระเบียน

คณะกรรมการตรวจสอบ
เวชระเบียน MR

งานเทคโนโลยสีารสนเทศ



โครงสร้างของทีม IM
นายแพทย์ฮาเรศ ยานยา ประธาน
นายสุชล แว่นแก้ว รองประธาน 
นางเนาวรัตน์ สาครินทร์ กรรมการ 
นางเสาวลกัษณ์ ไกรด า กรรมการ 
นายตารมซีี เจะแว กรรมการ
นายวีรพล พงศ์รัตน์ กรรมการ
นายมูหัมมดัสุขรี แวแยนา กรรมการ 
นายธนภัทร เจียรนัย              กรรมการ
นายอสิรา เล่ือนแป้น           กรรมการ
นส.กะย๊ะ แขวงบู เลขาคณะท างาน



หน้าที่
- วางแผน ประสานงาน ก ากับ ดูแล แนะน า และด าเนินการ

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
วัตถุประสงค์

- เฝ้าระวังติดตามผลการด าเนินงานภาพรวมตามตัวชี้วัด
- รายงานผลการวิเคราะหต์ามตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อคณะกรรมการ

บริหารโรงพยาบาลโคกโพธิ์
- ร่วมวางแผน พัฒนาและด าเนินการแก้ไขปัญหา

โครงสร้างของทีม IM



แผนพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ

กระบวนการพัฒนาด้านประสิทธภิาพของสารสนเทศโรงพยาบาล

1. การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

2. การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. การจัดการความปลอดภัยทางสารสนเทศ

กระบวนการพัฒนาด้านระบบการบริการสารสนเทศ
1. มุ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

2. การพัฒนาให้มีข้อมูลที่มีความรวดเร็วถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
และมีการเชื่อมโยงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ



กระบวนการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ส าคัญ

ล าดับ กระบวนการส าคัญ สิ่งที่คาดหวัง ความเสี่ยง ตัวชี้วัด

1 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน

ข้อมูลสูญหาย อัตราการส ารองระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

2 การจัดการความปลอดภัยทาง
สารสนเทศ

เพ่ือให้หน่วยงานภายในองค์กร
สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. ไม่สามารถเข้าใช้งาน
ระบบ HOSxP ได้
2. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่
พร้อมใช้งาน
3. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ไม่ได้

อุบัติการณ์การเกิดระบบ
เครือข่ายล่ม

3 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพ่ือ
การใช้งานภายในองค์กร

ความไม่เพียงพอของวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อ
ความต้องการการใช้งาน

อัตราความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ



การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ

การส ารองข้อมูลสารสนเทศ

1. ระบบเครื่องแม่ข่ายส ารอง ส ารองข้อมูลแบบ Real Time
2. การส ารองก้อนข้อมูลทุกสัปดาห์
3. การทดสอบข้อมูลส ารองแบบ  Offline

อัตราความสมบูรณ์ของข้อมูล
1. การตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มข้อมูล ทั้ง 21 แฟ้ม  43 แฟ้ม

ด้วยโปรแกรม OP/PP Individual
2. การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับรู้ปัญหา 

และวางแนวทางในการพัฒนาการบันทึกข้อมูล



การจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ

การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน

1. ห้อง Server มีความมิดชิด ป้องกันฝุ่น และควบคุมอุณหภูมิได้
2. มี Server ส ารองข้อมูลแบบ Realtime สามารถสับเปลี่ยนได้ทันที
3. มีระบบส ารองไฟที่เพยีงพอ หากเกิดกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
4. การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในห้อง Server เป็นประจ าทุกวัน
5. การตรวจสอบเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการของ Server หลัก และรอง
6. มีระบบอินเตอร์เนตส ารอง ต่างผู้ให้บรกิาร เพื่อสับเปลี่ยนการใช้งาน



การจัดการความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ต่อ)

การปกปิดความลับ และการเข้าถึงข้อมูล

1. จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  HOSxP
ตามภาระหน้าที่  และความเหมาะสม ด้วยชื่อผู้ใช้ และรหัส 

2. จ ากัดการเข้าถึง อุปกรณ์ และข้อมูลภายใน server หลัก และรอง
เฉพาะ ผู้ดูแลระบบเท่านั้น



การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ

โปรแกรมบริการ HOSXP

โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์

โปรแกรม BACK OFFICE

โปรแกรมคิวออนไลน์



แผนพัฒนาต่อเนื่อง
1. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสาร และสารสนเทศทางการแพทย์ ทั้ง 
ทาง Social Network Website และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเขา้ถึงได้ 
อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ
2.  พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล(Data Center)เพื่อตอบสนองข้อมูล และรายงานต่าง
ให้กับ หน่วยงานระดับโรงพยาบาล / อ าเภอ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน
3.  ออกแบบ/ปรับปรุงการท างาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 
4. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสารสนเทศ 

ระบบ HOSxP ได้ดียิ่งขึ้น เช่น เข้ารับการอบรมเพิม่ขึ้น เป็นต้น
5. พัฒนาบุคลากร ให้มีความเข้าใจการบันทึกข้อมูลด้วยระบบบรหิารจัดการ
สารสนเทศให้ได้ข้อมูล 53 ได้ถูกต้องครบถ้วน



IM 
ระบบเวชระเบียนและสถิติ



กระบวนการที่ส าคัญ  
5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1)

กระบวนการส าคัญ สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

ก. การวางแผนและ
ออกแบบระบบ

การปรับปรุงแบบบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยใน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ทั้ง แพทย์ พยาบาล 
เภสัช งานชันสูตรและเจ้าหน้าที่อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

อัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน มากกว่าร้อยละ 80



กระบวนการที่ส าคัญ (ต่อ)

กระบวนการส าคัญ สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ

ข. การรักษาความปลอดภัย
และความลับ

-ไม่มีการสูญหายของเวชระเบียน

-ป้องกันการแก้ไขข้อมูล

-ป้องกันการเปิดเผยข้อมูล

-อัตราการออกใบแทน <0.5



กระบวนการที่ส าคัญ  
5.1 ระบบบริหารเวชระเบียน (MRS.1)

ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส าหรับการ
สื่อสาร  การดูแลต่อเนื่อง  การเรียนรู้การวิจัย การประเมินผล  
และการใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย



ปัญหาที่พบบ่อยในเวชระเบียน

ไม่บันทึกสิ่งที่ควรบันทึก

ประวัติ ผลการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการสั่งตรวจเพิ่มเติมไม่สัมพันธ์กัน

ใช้อักษรย่อ

อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก

ไม่สามารถระบุช่ือแพทย์ผู้ตรวจได้



วางระบบทบทวนเวชระเบียน

ประชุมวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบันทึกเวชระเบียน   

และการบันทึกข้อมูลในระบบ HOSxP

ประชุมวิชาการ ชี้แจงแนวทางการบันทึกการให้รหัส ICD-10 

ออกแบบฟอร์ม Informed consent ให้สะดวกต่อการบันทึก

จัดท าสติ๊กเกอร์/ตรายาง ชื่อแพทย์ติดเวชระเบียน 



เครื่องชี้วัดผลการด าเนินงาน

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564

อัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยใน 80 69.74 63.94 81.85 86.63

อัตราความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนผู้ป่วยนอก 80 68.03 68.06 75.95 80.27



อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน เป้าหมาย มากกว่า80
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อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เป้าหมาย มากกว่า80
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เวชระเบยีนผู้ป่วยนอก



การรักษาความปลอดภัยและความลับ

กรณี case OSCC มีการรักษาความลับดังนี้

1. ปกปิดข้อมูลผู้ป่วยภายในระบบ HOSxP หลังเสร็จสิ้น

กระบวนการ   ตรวจรักษา

2. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรักษา จะแยกเก็บ OPD CARD

ใส่กล่องแยกเก็บเป็นราย case ที่กล่องเก็บเอกสารเฉพาะ 

3. ทะเบียน OSCC เก็บไว้ที่แผนกคลินิกฟ้าใส



การพัฒนาระบบเวชระเบียน

ความเสี่ยงส าคัญ แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

1. การระบุตัวผู้ป่วยผิดคน - ปฏิบัติตามมาตรฐานการระบุตัวผู้ป่วย

- กรณีผู้ป่วยที่มีชื่อ-สกุล ซ้ ากันจัดท า
สติ๊กเกอร์ค าว่า” โปรดระวังผู้ป่วยมีชื่อ-สกุลซ้ า
กัน” ติดที่มุมขวาด้านบนเวชระเบียน พร้อมทั้ง
ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการผิด
คน

- ตรวจสอบจากชื่อบิดา-มารดา และ เลข
ประชาชน 13 หลัก

- ทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกเดือน



การพัฒนาระบบเวชระเบียน (ต่อ)

ความเสี่ยงส าคัญ แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

2. การค้นเวชระเบียนผิดคน - ค้นเวชระเบียนด้วยความระมัดระวัง 
ตรวจสอบโดยผู้ค้น ผู้ส่งตรวจและผู้เดินบัตรซ้ า
อีกครั้ง

- ประสานงานกับแผนกผู้ป่วยนอกกรณีผิดคน
ส่งกลับคืนงานเวชระเบียนทันทีเพื่อแก้ไขให้
ถูกต้อง

- ทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทุกเดือน



การพัฒนาระบบเวชระเบียน (ต่อ)

ความเสี่ยงส าคัญ แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3. บัตรหาย - มีสถานที่จัดเก็บเวชระเบียนที่ปลอดภัยเพียงพอ

- มีการลงบันทึกการยืม-คืนบัตรทุกฉบับ

- จัดส่งเวชระเบียนไปยังจุดบริการ หากจุดใดให้
ผู้ป่วยถือเองต้องใส่ในซองน าส่ง OPD CARD

- ติดตามเวชระเบียนตามจุดต่างๆมาเก็บเข้าตู้
อย่างครบถ้วน

- ตรวจสอบการรับคืนด้วย HOSxP



การพัฒนาระบบเวชระเบียน (ต่อ)

ความเสี่ยงส าคัญ แนวทางป้องกันและแก้ไข ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4. การบันทึกเวชระเบียนไม่
สมบูรณ์

- บันทึกรายละเอียดของข้อมูลให้ชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ

- ชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน
- มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพื่อ
ประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการ
บันทึกในเวลาที่ก าหนด



แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

การพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ตัวชี้วัด

การบันทึกความสมบูรณ์ของ
เวชระเบียน

- ออกแบบใบ clinical summary เพิ่มในเวชระเบียนผู้ป่วย
ในและส าเนาไว้ใน OPD Card ด้วย

- ออกแบบ ใบติดเอกสารส าคัญ แนบไว้ในแฟ้มเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอก

80

การก าหนดแนวทางปฏิบัติที่
จ าเป็นเพื่อการป้องกันเวชระเบียน
สูญหาย

- ตรวจสอบการคืนแฟ้มประวัติผู้ป่วยนอก ให้ครบถ้วนใน

แต่ละวัน เดินเก็บแฟ้มประวัติให้ครบทุกแผนก

100
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