TMI Hospital IT Maturity Model (March 2016)
System
0. General Status

Level 1
เริมมีทมี งานและกระบวนการจัดการให้ เกิด
คุณภาพ โดยเริมเห็นผลบางส่วน

1. IT Master Plan

แผน IT สอดคล้ องกับแผนโรงพยาบาล
ตอบสนองยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาล
มีกระบวนการพัฒนาแผนทีได้ มาตรฐาน

2. IT Risk Management
System
3. Information Security
Management

Level 2
ทีมงานจากฝ่ ายต่างๆ (ฝ่ ายบริหาร
ผู้ปฏิบตั งิ านและฝ่ าย IT) ร่วมกันดําเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนืองและเชือมโยง ในสาขา
ต่างๆ เกิดระบบการพัฒนาคุณภาพด้ าน IT
มีการดําเนินการตามแผน IT ทีสอดคล้ อง
กับแผนโรงพยาบาล เกิดผลสําเร็จในบาง
โครงการ

มีการประเมินความเสียงในระบบ IT
นําผลการจัดการความเสียงในรอบปี ทีผ่าน
ดําเนินการจัดการความเสียงจนประเมินได้ ว่า มา มาใช้ ปรับแผนการจัดการความเสียงในปี
ความเสียงลดลง
ต่อไป ทําให้ ความเสียงลดลงได้ ต่อเนือง
มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ดิ ้ านความ
มันคงในระบบ IT ผู้ทเกี
ี ยวข้ องรับทราบ
เข้ าใจ และปฏิบตั ติ ามระเบียบปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด มีการจัดการ Data Center จน
มันคงปลอดภัยทุกด้ าน

มีการจัดการการเข้ าถึงข้ อมูลผู้ป่วยให้ เข้ าถึง
ได้ เฉพาะผู้ทรัี บผิดชอบการดูแลรักษาผู้ป่วย
ในช่วงดังกล่าวเท่านัน ไม่มีการใช้ ช่องทางที
ไม่มนคง
ั (LINE, Social Media) ในการ
รับส่งข้ อมูลผู้ป่วย และสอดคล้ องกับ
กฎหมายทีเกียวข้ อง

Level 3
มีการพัฒนาคุณภาพอย่างกว้ างขวางทัง
องค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง
และเชือมโยง มีผ้ รู ับผิดชอบในประเด็น
สําคัญต่างโดยเฉพาะ เริมเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพ IT
มีการดําเนินการตามแผน IT ทีสอดคล้ อง
กับแผนโรงพยาบาล เกิดผลสําเร็จ โดย IT
เป็ นเครืองมือหลักในการผลักดันยุทธศาสตร์
สําคัญของโรงพยาบาล
มีกลไกการจัดการความเสียงทีดําเนินครบ
วงจร PDCA อย่างต่อเนือง ไม่พบความ
เสียงทีจัดการได้ และ ครอบคลุมความเสียงที
มีผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย
มีกลไกการจัดการความมันคงทีดําเนินครบ
วงจร PDCA อย่างต่อเนือง มีความสามารถ
ในการตรวจจับการละเมิดความมันคง แก้ ไข
และกู้คนื ระบบทีเสียหายได้ อย่างรวดเร็ว
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System
4. Service Desk, Service
Level Agreement, Incident
and Problem Management

5. Clinical Data Quality
Control

Level 1
Level 2
มีการจัด service desk มีการประกาศ SLA ประกาศ SLA ทีสําคัญได้ ครบทุกด้ านการ
ในเรืองทีสําคัญอย่างยิงสําหรับผู้ใช้ ระบบ IT บริการ (Hardware, Software, Network,
มีระบบเก็บข้ อมูล IT Activity and Incident Data Service, New Requirement) มีข้อมูล
Report and Monitoring
ในระบบ Incident และ Activity
Monitoring มากกว่า 95% ของเหตุการณ์
เริมมีกระบวนการจัดการ Incident และ
มีการเก็บข้ อมูลประวัติ ผลการตรวจร่างกาย
คําวินิจฉัยโรค การทําหัตถการ การให้ ยา
การรักษา และรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกราย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
มีระบบตรวจสอบคุณภาพความครบถ้ วน
และความถูกต้ องของข้ อมูล OPD, IPD

Problem Management

Level 3
มี SLA ทีสอดคล้ องกับกิจการหลัก มีกลไก
การประเมินการให้ บริการ Service Desk
และผลการให้ บริการตาม SLA นําผลการ
ประเมิน มาใช้ ปรับคุณภาพบริการ ทีดําเนิน
ครบวงจร PDCA อย่างต่อเนืองผู้ใช้ ระบบมี
ความพีงพอใจมาก

มีการเก็บข้ อมูลประวัติ ผลการตรวจร่างกาย มีข้อมูลทีสามารถนํามาวิเคราะห์เพือเพิม
คําวินิจฉัยโรค การทําหัตถการ การให้ ยา
คุณภาพด้ าน Quality and Safety of Care,
การรักษา และรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกและ Improve Clinical Outcomes
ผู้ป่วยในทุกราย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95
เริมมีการจัดเก็บข้ อมูลอยู่ในรูปแบบ
Structured Data in database (Not
Scanned Record)

มีกระบวนการและ เอกสารการวิเคราะห์และ มีกระบวนการและเอกสารการวิเคราะห์และ มีกลไก Requirement Management,
6. Software Development
Quality Control (if available) ออกแบบระบบทีสําคัญในโปรแกรมทีพัฒนา ออกแบบระบบทีสําคัญในโปรแกรมทีพัฒนา Project Management, Software Quality
Assurance ในการพัฒนาโปรแกรมหลัก
เอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ
เอง ทุกโปรแกรม มีการทํา Software
ทุกๆโปรแกรม
Version Control มีการ Comment Source
codes เริมมีกระบวนการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพของโปรแกรม
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7. Capacity Management and มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และ Gap
Change Management
Analysis, มีการจัดทําแผนเพิมศักยภาพ
ด้ าน Hardware, Software, Network,
People ware มีการกําหนดสมรรถนะที
จําเป็ นของบุคลากรสําคัญในฝ่ าย IT
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มีการดําเนินการพัฒนาศักยภาพตามแผน
มีกลไกการพัฒนาศักยภาพครบทุกด้ าน
เกิดผลสําเร็จในบางด้ าน ใช้ ข้อมูลตามสภาพ ดําเนินครบวงจร PDCA อย่างต่อเนืองพบ
การปฏิบตั ิจริงมาจัดทําแผนเพิมศักยภาพ
ความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนือง มีระบบ
เริมมีระบบ Change Management
Change Management ทีมีประสิทธิภาพ
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