
นโยบายและแผนการปฏิบัติดานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Action Plan) 

 โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564



กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิสัยทัศนของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนหนวยงานสนับสนุนองคกรใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง มั้นคง ปลอดภัย 

พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหบริการระบบสารสนเทศที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและเชื่อถือไดตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันสมัย เอื้ออํานวยใหกระบวนการปฏิบัติงานหนวยงานตาง ๆ

เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ทั้งดานการบริการทางการแพทย การศึกษา การวิจัย

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล  ใหถูกตอง เชื่อถือได ทั้งขอมูลทางการแพทย์ 

ขอมูล การเงิน ขอมูลการบริหาร (Management Information System) 

3. พัฒนาความรูดานสารสนเทศแกบุคลากรในโรงพยาบาล

4. ดูแลระบบสารสนเทศใหดำเนินการไดตลอดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เปาหมาย 

1. พัฒนา วางแผน และออกแบบระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

2. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และเครือขายใหเพียงพอตอความตองการ และมีเสถียรภาพ พรอมใช

งาน ตลอดเวลา

3. บำรุงรักษาระบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล และระบบบริการเวชระเบียนใหได

มาตรฐาน รักษาความปลอดภัยและความลับของขอมูล โดยมีการสำรองขอมูลอยางสม่ำเสมอ และมี การ

กำหนดรหัสผูใชและรหัสผาน

4. เชื่อมโยง และสังเคราะหขอมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบปัจจุบัน เพื่อใชในการ บริหารการ

 พัฒนาคุณภาพ ใหบริการดูแลรักษาผูป่วย

5. เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับ สมรรถนะ และความรับผิดชอบ

ของบุคลากร

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรที่ 2  จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเพือ 



สนับสนุนการบริหารจัดการแลการบริการ ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้สามารถพัฒนา และใช้งาน IT 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 :  ส่งเสริมและผลักดันนโยบาย ให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน รองรับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 
กลยุทธ์ที่ 2 :    พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 

รองรับ นโยบายกระทรวง smart Disgital Hospital, Disgital Hospital 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาระบบ ElectronicEnterprise Resource Planning ของส่วนกลางเชื่อมกับ 

ระบบ Hospital Information System ของโรงพยาบาล 
กลยุทธ์ที่ 4 :  ปรับปรุงและสรรหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยเพียงพอ  

และพร้อมใช้งาน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมให้หน่วยงานมีการใช้ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
และ Open Source  

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน 
โรงพยาบาล ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบบังคับ พรบ.คอมพิวเตอร์  

กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมให้มีนโยบายและผลักดันให้เกิดโครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และพัฒนาศกัยภาพบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ 7 :   มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล / หน่วยงานให้สามารถพัฒนา 
และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน  

กลยุทธ์ที่ 8 :  มุ่งใช้ท้รัพยากรดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า 

แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1. มีคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบสารเทศเป็น
รูปธรรม เพ่ือก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนระบบ
สารสนเทศ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.มีการพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดของ

1.มีคณะกรรมสารสนเทศชุดต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
2. มีข้อมูลและตัวชี้วัด สถานการณ์และปัญหา



โรงพยาบาลให้มีมาตรฐานเพื่อให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและมีการน าไปใช้ประโยชน์ และใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. แผนงานการจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดท าแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในองคก์ร
3. แผนงานพฒันามาตรฐานของระบบข้อมูลและตัวชี้วัดของโรงพยาบาล
4. แผนงานพัฒนามาตรฐานของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงพยาบาล
5. โครงการพฒันาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดของโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1. ระบบสารเทศมีคุณภาพ
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันสมัย
ตามโยบายกระทรวงสาธารณสุข Smart Disgital 
Hospital,Disgital Hospital  

1. ถูกต้อง ครบถ้วน มั่นคงปลอดภัย
2. สามารถพัฒนาระบบสนันสนุนโครงการ Smart
Digital หรือ disgital hospital 1 ระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการปรับปรุงโปรแกรมคีย์ข้อมูลให้ทันสมัยตอบตัวชี้วัดต่างๆ ได้
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบบริการ HosXp Update
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เหมาะสม
พร้อมใช้งาน 
2.มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงหน่วยงานภายในที่มี
ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือมีเสถียรภาพ 

ทุกหน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อย่าง
เพียงพอพร้อมใช้งาน 
หน่วยงานภายในมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
มีความปลอดภัย 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมและทดแทน
2. โครงการจัดหาเครื่อง Printer และ UPS



3. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
4. โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
5. โครงการจัดหาอุปกรณเ์ชื่อมโยงเครือข่าย(Switching)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1.ปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้าน
สารสนเทศ ด้านส ารองข้อมูล ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.จัดท า  (Service Level Agreement : SLA)
ข้อตกลงระดับบริการ 
2. แนวทางปฏิบัติ เรื่องการรักษาความม่ังคงปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศ 

1.มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านต่าง ๆ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
2.มีข้อตกลงระดับบริการ (Service Level
Agreement : SLA) กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพการให้บริการ อย่างน้อย 2 ข้อตกลง 
3.ทุกหน่วยงานทราบ แนวทางปฏิบัติ เรื่องการรักษา
ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาระบบความม่ันคง ปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. โครงการจัดท าข้อตกลงระดับบริการ (Service Level Agreement : SLA) กับหน่วยงานต่าง ๆ
3. โครงการจัดท าแนวทางปฏิบัติ เรื่องการรักษาความม่ังคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้สามารถพัฒนา และใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับมาตรฐาน เกณฑก์ารอบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมความรู้ และ
ทักษะด้าน IT  
2 ร้อยละ 70 ของบุคลากรผ่านการอบรม 

โครงการ/กิจกรรม 
1. จัดประชุมวิชาการทางด้าน IT ส าหรับบุคลากร
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ มาตรฐานความรู้ตามที่

ก าหนด และ สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
3. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
4. จัดส่งบุคลากรด้าน IT เข้ารับพัฒนาความรู้ตาม มาตรฐานวิชาชีพ

http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/quality/sla_web_intra.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/quality/sla_web_intra.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf


4.2 ตารางสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผน/งานโครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ/เงินงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1.1แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
1.2จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1.3จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒาเวชระเบียน 
2 จัดท าแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ     

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/ / / / / 

- โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษ มีค าสั่งแต่งตั�ง คณะกรรมการ 3 ชุด 

- มีระเบียบและวิธีปฏิบัติด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศของ หน่วยงาน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 

แผน/งานโครงการ/กิจกรรม
หลัก 

หน่วยงานที่
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ/เงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
1.1ปรับปรุงโปรแกรมคีย์ข้อมูล 
ให้ทันสมัยตอบตัวชี้วัดได้  
1.2ประชุมชี้แจง/ท าความ 
เข้าใจ 
2 โครงการปรับปรุงระบบ HIS 
2.1 ปรับปรุงโปรแกรม Hosxp 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับนโยบาย Samrt Digital 
Hospital 
4.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
หน่วยงาน  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 4000 

/ 

39000 
400000 

/ 

2 

3000 

/ 

39000 
400000 

/ 

2 

3000 

/ 

3500000 
400000 

1000000 

2 

3000 

/ 

39000 
400000 

1000000 

2 

3000 

/ 

39000 
400000 

500000 

2 

- ความส าเร็จของการพัฒนา  
- บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจระบบ
การจัดเก็บ ข้อมูลและสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

- ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้งาน 

-1 ระบบ/ปี 

-2 โปรแกรม/ปี 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

แผน/งานโครงการ/กิจกรรม
หลัก 

หน่วยงานที่
ด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ/เงินงบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
เพ่ิมเติมและทดแทน 
2.โครงการจัดหาเครื่อง 
Printer และ UPS 
3.โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
4.โครงการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ
ภายนอก (External Storage) 
5.โครงการจัดหาอุปกรณ์
เชื่อมโยงเครือข่าย(Switching) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

610000 1800000 2000000 1200000 1200000 - ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน มี
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อม
ใช้งานสามารถเชื่อมระบบ เครือข่ายได้ 
มั่นคง ปลอดภัย 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัย เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

แผน/งานโครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ/เงินงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ปรับปรุงนโยบายด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ 
ด้านส ารองข้อมูล ด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 
2.จัดท า  (Service Level
Agreement : SLA) ข้อตกลง
ระดับบริการ 
2. แนวทางปฏิบัติ เรื่องการรักษา
ความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

- ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน สามารถเชื่อม
ระบบ เครือข่ายได้ 
- ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน   สามารถ
เข้าถึงระบบ ฐานข้อมูล   
- มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของ หน่วยงาน 

http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/quality/sla_web_intra.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/quality/sla_web_intra.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/quality/sla_web_intra.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf
http://ict.nkphospital.go.th/userfiles/files/pdf/2015/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/img080.pdf


ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือให้สามารถพัฒนา และใช้งาน IT อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผน/งานโครงการ/กิจกรรมหลัก หน่วยงานที่ด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ/เงินงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 
2560 2561 2562 2563 2564 

  - จัดประชุมวิชาการทางด้าน IT 
ส าหรับบุคลากร  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/ / / / / - ร้อยละ 90 ของหน่วยงาน เข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับ มาตรฐาน
ความรู้ตามที่ก าหนด และ 
สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้  

- จัดท าคู่มือ HosXP 

- จัดส่งบุคลากรด้าน IT เข้ารับ
พัฒนาความรู้ตาม มาตรฐาน
วิชาชีพ IT        

ศูนย์เทคโนโลย
สารสนเทศ 

/ 

10000 

/ 

/ 

15000 

/ 

15000 

/ 

/ 

10000 

/ 

10000 

- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม  มี
ความรู้ความ เข้าใจในการใช้โปรแกรม 
พ้ืนฐานส าหรับการ ปฏิบัติงาน  
 -  ร้อยละ 80 ของบุคลากร สามารถใช้
งาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศได้ตาม 
มาตรฐานความรู้ที่ก าหนด  
-  ร้อยละของบุคลากร ผู้รับผิดชอบ มี
ความรู้ความสามารถตาม ที่ก าหนด 
-ระบบสารสนเทศทุกระบบ 
คู่มือการใช้งาน 100% 
- ร้อยละ 70 ของบุคลากร ด้าน IT ได้รับ
การพัฒนา ความรู้ตามมาตรฐาน 




