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Hospital IT Quality Improvement Framework Version
Version 1.20 ( HITQIF v1.20 )
ความเป็ นมา
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยได้ เริ มดําเนินการมาเป็ นเวลานานพอสมควรแล้ ว
และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเป็ นส่วนหนึงทีช่วยให้ คุณภาพการดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิ ภาพยิงขึน
อย่างไรก็ดีหากการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขาดมาตรฐานทีเหมาะสม ย่อมเป็ น
ความเสียงทีจะทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับอันตราย
ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุขภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
แต่เดิม ได้ กล่าวถึงเรื องมาตรฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลไว้ อย่างกว้ างๆ แต่ในปั จจุบนั การ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซ้ อนยิงขึน ซึงทําให้ เกิดทังโอกาสใหม่ๆ และเกิดความเสียงใหม่ๆ ด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นอย่างมาก ดังนันสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจึงปรึ กษาสมาคม
เวชสารสนเทศไทย (TMI) ให้ ช่วยพัฒนามาตรฐาน-คุณภาพในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลขึน
เพือใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป
TMI ได้ ตงคณะทํ
ั
างานขึนศึกษา และดําเนินการในเรื องนี ตกลงเริ มจากการพัฒนามาตรฐาน
เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสมร่วมกันเป็ นอันดับแรก โดยกระบวนการดังนี
คณะทํ างานศึกษาเอกสารทีเกี ยวข้ องกับมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และ
มาตรฐานการจัดการสากลด้ าน IT ก่อนการประชุม ได้ แก่
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกี ยรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ปี พ.ศ.







SPA (Standards Practice Assessment) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
มาตรฐาน JCI (Joint Commission International)
Baldrige National Quality Program
มาตรฐาน CoBIT (Control Objectives for Information and related Technology)
มาตรฐาน ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
มาตรฐาน ISO/IEC
คณะทํางานเสนอให้ ร่าง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information
Technology) เพือเป็ นแนวทางให้ โรงพยาบาลในประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพือ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เพิมเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุขภาพ ของ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

เนืองจาก Information System (IS) กับ Information Technology (IT) มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิด
กันมากจนบางครังแยกออกจากกันยาก การศึกษาแนวทางการดําเนินงาน (guideline) ของทังสองระบบจึง
คาบเกียวกัน อย่างไรก็ตามทังสองระบบก็มีมิตทิ ีมีข้อพิจารณาเฉพาะระบบแยกจากกัน ดังนันในร่างแรกจะ
เน้ นการบริหารจัดการงานบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน หลังจากนันแล้ วจะพัฒนาบูรณาการกับ ระบบ
ข้ อมูล สารสนเทศ (Information System) เป็ นภาพรวมของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital
Information Systems)
ร่างแนวทาง(Guideline) ทีเสนอใช้ กรอบแนวคิด (Framework) ทีบูรณาการ CobIT (Control
Objectives for Information and related Technology) , ITIL (Information Technology Infrastructure
Library), ISO
(ISO
เดิม)(ISO
for healthcare) ตามการศึกษาของ Angeli
Hoekstra & Nicolette Conradie จาก Price Water House Cooper ( ) ร่วมกับแนวทางการเขียน
มาตรฐานของ Joint Commission International (JCI)
กรอบแนวคิดนี ได้ ผ่านการทดสอบและนําไปใช้ เบืองต้ นในการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลนําร่ องในโครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมเวช
สารสนเทศไทย จํานวน 13 โรงพยาบาล ปั จจุบนั เป็ น version 1.1

กรอบแนวคิด (Framework)

หนา 2

สมาคมเวขสารสนเทศไทย

คณะทํางานตกลงร่วมกันทีจะใช้ CobIT, ITIL และ ISO 17799 เป็ น framework หลักของการ
พัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เนืองจากเป็ นมาตรฐานทีเป็ นทียอมรับ และครอบคลุม
การทํางานของโรงพยาบาลได้ เป็ นอย่างดี คณะทํางานตระหนักดีว่า โรงพยาบาลในประเทศไทยมีความ
พร้ อมในการพัฒนาคุณภาพในด้ านนี ไม่เท่ากัน อัน เนื องมาจากบุค ลากร งบประมาณ และการบริ หาร
จัดการอืนๆ หากนําเอามาตรฐานทังหมดของต่างประเทศมาใช้ ทนั ที จะมีโรงพยาบาลจํานวนมากประสบ
ปั ญหา คณะทํางานจึงได้ ปรับมาตรฐานให้ มีความยืดหยุน่ แต่มีความท้ าทาย เพือเป็ นการกระตุ้นการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต

1. โครงสร้ าง และ บทบาท (Structure and Role)

โรงพยาบาลมี ก ารจัด ให้ มี กํ า หนดเป้า หมาย นโยบาย แผนงาน และโครงสร้ างหน่ว ยงานที
รับผิดชอบด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีความชัดเจน รวมทังมีอัตรากําลังบุคลากรทีทํางานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือให้ แน่ใจได้ ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจะสามารถตอบสนองการดูแลผู้ป่วย
ได้ อย่างต่อเนืองปลอดภัย และเกิดประโยชน์สงู สุด โดยควรมีการดําเนินการในสิงต่อไปนี
1.1. จัดให้ มีทีมดูแลด้ านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ประกอบด้ วยผู้บริ หารและฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลและผู้ใช้ งานระบบร่ วมกํ าหนดทิศทาง วางแผน จัดการ และติดตาม
การดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีครอบคลุมระบบอภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Governance) และระบบบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management)
1.2. จัดให้ มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของโรงพยาบาล
การจัดทําแผนแม่บทหรื อแผนยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล โดยกําหนด
เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาและใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ อย่างชัดเจน การจัดทําแผนฯ
จัดทําโดยการมีส่วนร่ วมของบุค ลากรที เกี ยวข้ องทัง ผู้บริ หาร และผู้ปฎิ บตั ิซึงเป็ นผู้ใ ช้ งานระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศในด้ า นต่า งๆ เพื อให้ แ ผนแม่บ ทมี ค วามสอดคล้ องกับวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ
ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล และตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ปฏิบตั ิงานในการ
ดูแลผู้ป่วย/บริ การสุขภาพให้ มีคณ
ุ ภาพยิงขึน
มีการสือสารแผนแม่บทให้ ผ้ ูเกี ยวข้ องรับทราบ และดําเนินการในแนวเดียวกัน มีการ
ตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมาปรับแผนให้ ดี
ขึน
1.3. มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
มีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีชัดเจน ครอบคลุม
นโยบายด้ านความครบถ้ วนถูกต้ องของข้ อมูล ความปลอดภัยของระบบ การรักษาความลับของ
ผู้ป่วย การเก็บสารสนเทศต่างๆ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลผู้ป่วย ข้ อมูลดิบและสารสนเทศ การ

ทํ า ลายข้ อ มูล ดิบ และสารสนเทศด้ ว ยความเหมาะสม และนโยบายกํ า กับ ดูแ ล ติด ตามการ
ดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสือสารนโยบายด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศของโรงพยาบาลให้ ผ้ เู กี ยวข้ องรับทราบ
และดําเนินการในแนวเดียวกัน
1.4. จัด โครงสร้ าง และอัต รากํ า ลัง ของหน่วยงานเทคโนโลยี สารสนเทศโรงพยาบาลที เหมาะสม
โรงพยาบาลมีการจัดโครงสร้ างให้ มีหน่วยงานทีรับผิดชอบงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทังกําหนดตําแหน่ง อัตรากํ าลังและสายการบังคับบัญชา และอํ านาจหน้ าที ทีชัดเจนและ
เหมาะสม เพือให้ สามารถดําเนินการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สามารถสนับสนุนงานตาม
บริบทของโรงพยาบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5. มีการกํ าหนดมาตรฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทีจําเป็ น สอดคล้ องกับมาตรฐานของ
ประเทศหรื อมาตรฐานสากล ได้ แก่ มาตรฐานข้ อมูล มาตรฐานรหัสข้ อมูล (ซึงรวมถึง รหัสโรค
รหัสผ่าตัด สัญลัก ษณ์ ตัวย่อ คําจํ ากัดความ) มาตรฐานการปฏิ บัติงาน มาตรฐานด้ านความ
ปลอดภัยและความลับผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและ
สภาพแวดล้ อม
1.6. มีการตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
มีการสํารวจความต้ องการสารสนเทศของผู้ปฏิบตั ิงาน หัวหน้ าหน่วยงาน และผู้บริ หาร
โรงพยาบาล และจัด ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ใ ช้ มี ก าร
คํานึงถึงบริ บทของโรงพยาบาล โดยนําสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาการบริ ก ารให้ มีความ
ถูกต้ อง ปลอดภัย มีประสิทธิ ภาพ สะดวก รวดเร็ ว รวมทังนํา สารสนเทศมาช่ว ยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริ หารในการบริ หารจัดการ ตลอดจนการศึกษาวิจยั ตอบสนองต่อภารกิจและพันธ
กิจทุกด้ านของโรงพยาบาล

2. เทคโนโลยี (Technology)

การเลือกใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสม จัดให้ มีการใช้ เทคโนโลยี อย่างเป็ นระบบ มีความสําคัญยิงต่อ
การพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศโรงพยาบาล ซึ งนับ ว่า เป็ น หัว ใจของการใช้ ง านอย่ า งคุ้ม ค่า สะดวก
ปลอดภัย อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีสารสนเทศมาพร้ อมกับความเสียง ซึงรวมทังการสะดุดหยุดลงของงาน การ
สูญเสียข้ อมูลทีสําคัญทังโดยบังเอิญจากความผิดพลาดของระบบ และการจงใจจากผู้ประสงค์ร้าย รวมทัง
การถูกล้ วงความลับข้ อมูลของโรงพยาบาลโดยผู้ไม่มี สิท ธิ จึงจํ าเป็ น ต้ องมี การจัดการเทคโนโลยี อย่า ง
เหมาะสม เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึนให้ น้อยทีสุด
โรงพยาบาลจําเป็ นต้ องมีการจัดการด้ านเทคโนโลยีดงั ต่อไปนี
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2.1. จัดให้ มี Data center
Data center1 ของโรงพยาบาล ได้ แก่ทีตังของ servers และอุปกรณ์ทีเกียวข้ อง เช่น
ระบบสํารองข้ อมูล อุปกรณ์สํารอง redundant system ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้ น data
center นีต้ องมีการจัดการอย่างเหมาะสม เพือให้ แน่ใจได้ ว่า จะสามารถใช้ งานระบบได้ อย่าง
ปลอดภัย ปราศจากการหยุด หรื อสะดุดของระบบ ซึงต้ องคํานึงถึงสิงต่อไปนี
1) ห้ อง สถานที และสิงแวดล้ อม ต้ องจัดให้ มีความปลอดภัย เช่นมีการปรับอากาศทีดี รักษา
ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก การป้องกันอัคคีภัย (รวมถึงระบบตรวจจับควันและ
ระบบเตือนภัย เครื องดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัต)ิ
2) มีระบบป้องกันการเสียหายของข้ อมูลและระบบ (data integrity and fault tolerance) ซึง
รวมถึง UPS และระบบไฟฟ้าสํารอง, ระบบ RAID, redundant power supply และ
redundant servers
3) มีระบบสํารองข้ อมูล ทังภายใน และภายนอก data center
4) มีการจัดการ network ทีเหมาะสม
2.2. มีการกลันกรอง/เลือกใช้ Technology อย่างเหมาะสม
มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม คํานึงถึงประโยชน์ มาตรฐาน ความเสียง และความคุ้มค่า
ในการเลือกใช้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื อข่าย และการเลือก software ทีเหมาะสม กับ
เป้าหมาย สอดคล้ องกับบริ บท และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
มีการทบทวนความก้ าวหน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์อย่างสมําเสมอเพือนํามา
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
2.3. จัดเทคโนโลยีสําหรับการรักษาความมันคงปลอดภัยและคุ้มครองความลับข้ อมูลส่วนบุคคล และ
การเข้ าถึงข้ อมูลผู้ป่วย
ความเป็ น ส่ ว นตัว ของผู้ ป่ วยเป็ น สิ งสํ า คัญ ซึ งเป็ นความเสี ยงอย่ า งหนึ งจากการใช้
เทคโนโลยี จําเป็ นต้ องจัดการให้ มีระบบทีป้องกันผู้ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าถึงข้ อมูลของผู้ป่วย ดังนี
1) ระบบมีบญ
ั ชีรายชือผู้ใช้ งาน และรหัสผ่าน (username and password) และกลไกการ
ยืนยันตัวบุคคล
2) สร้ างระบบการเข้ าถึงข้ อมูลผู้ป่วยให้ รัดกุม (ใคร สามารถเข้ าถึงข้ อมูลส่วนไหน ด้ วยวิธีใด
เป็ นต้ น)
3) สามารถระบุตวั บุคคลผู้เข้ าถึงข้ อมูล ผู้นําข้ อมูลผู้รับบริ การเข้ าสู่ระบบ ผู้ทีแก้ ไขข้ อมูล และ
วันเวลาทีเข้ าถึงหรื อนําข้ อมูลผู้รับบริ การเข้ าสู่ระบบหรื อแก้ ไขข้ อมูลได้ มีเทคโนโลยีด้าน
1

Data center ในที่นื้เปนศัพทที่ใชในวงการคอมพิวเตอรทางธุรกิจอยางแพรหลายในตางประเทศ มิไดหมายถึง health data center ที่รวบรวมขอมูลทางการแพทยและ
สาธารณสุขของโรงพยาบาล และหนวยบริหารของกระทรวงสาธารณสุข

ความมันคงของระบบเช่น firewall ระบบป้องกันไวรัสและโทรจัน การแยกระบบ internet
และระบบงานโรงพยาบาล การจัด private network เป็ นต้ น

3. บุค ลากร (People)

มีการจัดการทรัพยากรบุคคลด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเหมาะสม เพือให้ การพัฒนาและใช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1. มีบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเพียงพอ โดยมีการกําหนดสมรรถนะทีจําเป็ นของแต่ละ
ตําแหน่งอย่างเหมาะสม อันได้ แก่
1) Chief Information officer (CIO) ได้ แก่บคุ ลากรระดับบริ หารของโรงพยาบาลทีทําหน้ าที
เป็ น ผู้นํ า ในการบริ ก ารด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
โรงพยาบาล อยูใ่ นทีมนําของโรงพยาบาล โดยมีหน้ าทีหลักดังนี
 กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ให้
สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล รวมทังแนวทางใน
การนําเทคโนโลยีด้านสารสนเทศทีเหมาะสมมาใช้ งาน และการพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ไ ด้ ม าตรฐาน โดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากที ม นํ า ของ
โรงพยาบาล และสอดคล้ องกับกฏหมายและข้ อบังคับต่างๆ
 จัดให้ มียทุ ธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
 ควบคุม กํ า กับ และประเมินผล ให้ ก ารดํา เนิน งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและราบรื น
CIO ควรเป็ น ผู้ทีมีความรู้ /ผ่านการอบรม/ หรื อมีประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพี ยงพอ และติดตามความก้ าวหน้ าดังกล่าวอย่างสมําเสมอ เนืองจาก
ความรู้ และพัฒนาการ ทังในด้ านอุปกรณ์ ระบบงาน มาตรฐาน กฎระเบียบและกฎหมาย
รวมถึงภัยคุกคามด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว
2) หัวหน้ าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Head of IT unit) บริ หารจัดการและดูแลการ
บริการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT service management)2 อย่างเป็ นระบบ ประเมิน
ความเสียง จัดการป้องกัน ดูแล และแก้ ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในการดําเนินงาน ติดตาม
การทํางานและปั ญหาทีเกิดขึนในด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและดําเนินการแก้ ไข เพือให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลดําเนินการไปได้ อย่างราบรื นต่อเนือง รวมทัง
การพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีระดับคุณภาพทีสูงขึน
2

IT service management (ITSM or IT services) is a discipline for managing information technology (IT) systems, philosophically centered on the customer's
perspective of IT's contribution to the business. ITSM stands in deliberate contrast to technology-centered approaches to IT management and business interaction.
http://en.wikipedia.org/wiki/IT_service_management
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3) บุคลากรอืนๆ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความจําเป็ นด้ านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามบริ บ ทของโรงพยาบาล และจัดให้ มีบุคลากรด้ า นนี อย่า งพอเพี ย งและเหมาะสม
ตัวอย่างบุคลากรทีจําเป็ นเช่น
I. IT technician ผู้ดแู ลระบบงานทัวไป เช่นแก้ ไขเมือคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายมี
ปัญหา ติดตังโปรแกรม ดูแลเครื องแม่ข่าย สํารองข้ อมูล เป็ นต้ น
II. IT security personnel ผู้ดูแลความมันคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
III. IT staffs อืนๆ เช่น นักพัฒนาระบบ(developer) โปรแกรมเมอร์ วิศวกรด้ าน
คอมพิวเตอร์ เจ้ าหน้ าที Service desk ฯลฯ
IV. Health Information Management officer เช่น เจ้ าหน้ าทีเวชระเบียน ผู้ดแู ล
เกียวกับข้ อมูล สารสนเทศต่างๆ ทีอยู่ในระบบ ให้ มีความถูกต้ องเทียงตรง
V. Clinical Informatician เป็ นผู้ทีมีความรู้ ความเข้ าใจงานทางคลินิก งานด้ าน
สาธารณสุข และงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับทีสามารถเป็ นตัวเชือม
การทํางานระหว่างบุคคลากรด้ าน IT กับบุคคลากรผู้ให้ บริ การทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้ อย่างมี ประสิท ธิ ภาพ รวมถึง สามารถนําสนเทศโรงพยาบาลมา
ประมวลผล และใช้ งานให้ มีประสิทธิภาพ ทังด้ านการดูแลผู้ป่วย และการบริ หาร
จัดการองค์การ
3.2. มีก ารประเมินสมรรถนะบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและนํา ผลการประเมินมาพัฒนา
บุค ลากร เพื อให้ บุค ลากรมี ค วามรู้ ความสามารถที จํ า เป็ น ต่อ การปฏิ บัติ แ ละพัฒ นางานอยู่
ตลอดเวลา
3.3. มีกระบวนการในการรักษาบุคลากรไว้ ในระบบ และป้องกัน ความเสี ยงในการสูญเสียบุคลากร
ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศที จะไม่ก่อให้ เกิ ดปั ญหาร้ ายแรงต่อการดํา เนิน การด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือง
3.4. มีการพัฒนาผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ใช้ งานได้ อย่างถูกต้ อง และเป็ นไปตามบริ บทและนโยบายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ทังด้ านความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล การรั กษาความลับของผู้ป่วย และความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานี รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและผู้เกียวข้ องได้ รับการ
พัฒ นาให้ เข้ า ใจเกี ยวกับ หลัก การการจัด การสารสนเทศ (Principles of Information
Management) ทีจําเป็ น โดยมุ่งเน้ นให้ เกิดวัฒนธรรมการใช้ งานสารสนเทศทีดี

อัตรากําลังของหน่วยงานเทคโนโลยี สารสนเทศโรงพยาบาลนัน อาจมีความยืดหยุ่นได้ 3 เช่นงาน
บางอย่างด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศอาจจัดจ้ างบุคคลภายนอกดูแล แต่ต้องมีการจัดการทีแน่ใจได้ ว่าจะ
สามารถดําเนินการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่างราบรื น ปลอดภัย รวมทังจะไม่กระทบต่อภารกิจหลัก
ของโรงพยาบาล และไม่กระทบต่อความลับของผู้ป่วย

4. กระบวนการ (Processes)

มี ก ารออกแบบและการจัด การระบบงาน กระบวนการการให้ บ ริ ก ารและสนับ สนุน งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที ตอบสนองต่อบริ บทของโรงพยาบาล เพือให้ แน่ใ จว่าการให้ บริ การด้ านสุขภาพ
เป็ น ไปอย่า งสมํ าเสมอ ต่อเนื อง เป็ น มาตรฐานเดีย วกัน และมีก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ แก่
4.1. ระบบสนับสนุนการใช้ งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงพยาบาลควรมีระบบสนับสนุนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้ นทีผู้ใช้ งานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ ได้ รับความสะดวก ลดข้ อผิดพลาด และใช้ งานได้
ราบรื นต่อเนื อง รวมทังการรวบรวม แก้ ไขอุบัติก ารณ์ และปั ญ หาต่างๆ ที เกิ ด ขึน ในส่วนการ
สนับสนุนงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลควรมีกระบวนการบริ หารจัดการทีสําคัญคือ
1) มีจดุ ติดต่อ (contact point) กับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศูนย์ให้ บริ การด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Service desk) เพือผู้ใช้ งานสามารถเข้ าถึงได้ ง่ายเมือมี
อุบตั กิ ารณ์ หรื อปั ญหาเกิดขึน รวมทังเป็ นช่องทางการสือสารกับผู้ใช้ งาน เพือรับฟั งปั ญหา
อุปสรรค และความต้ องการของผู้ใช้ งานด้ วย
2) มีระบบจัดการอุบตั กิ ารณ์ และปั ญหาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (incident and problem
management) มีการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ ซึงครอบคลุมตังแต่ปัญหาง่ายๆ ทีจัดการ
ได้ ณ จุดเกิดอุบตั ิการณ์ จนถึงปั ญหาทีสลับซับซ้ อน รวมถึงมีการวิเคราะห์หาสาเหตุราก
(root cause) เพือการแก้ ไขอย่างถาวร ทังนีเพือให้ การใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไป
อย่างราบรื นหรื อเกิดผลกระทบต่อการทํางานน้ อยทีสุดหากมีการหยุดชะงัก
3) มีระบบบริหารการเปลียนแปลง (Change Management)
การเปลียนแปลงในพืนฐาน หรื อสภาพแวดล้ อมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึน
ได้ ตลอดเวลา ซึงอาจเกิดจากปั จจัยภายนอก เช่นการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ความ
ต้ องการด้ านกฎหมาย ด้ านการเงิ น ระบบประกัน ฯลฯ หรื อปั จจัยภายใน เช่น ข้ อตกลง
ระดับบริ การ (service level agreement) การปรับเปลียนหรื อพัฒนาระบบให้ ดียิงขึน
3

ขอมูลจากการศึกษาในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนนาดาเกี่ยวกับจํานวนบุคคลกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT worker) ที่เหมาะสม พบวาโรงพยาบาลควรมี
สัดสวนของบุคคลกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอจํานวนบุคคลากรที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(Non IT worker) เทากับ 1: 52-56 (Hersh W, Margolis A,
Quirós F, Otero P. Determining Health Informatics Workforce Needs in Developing Economies. Making: the eHealth connection, Bellagio. 2008)
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รวมทังการปรับปรุง software hardware หรื อ network ด้ วย ฯลฯ จึงต้ องมีการบริ หาร
จัดการเพือให้ มนใจว่
ั า การเปลียนแปลงทีเกิดขึน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานและ
คุณภาพการบริ การ หรื อเกิดผลกระทบน้ อยทีสุด โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพือพิจารณา
และอนุมตั กิ ารเปลียนแปลง
4.2. มีระบบบริ หารจัดการด้ านการให้ บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้ เกิดระบบข้ อมูล สําหรับทุก
คนที เข้ า มารั บ บริ ก าร มี ก ารจัด การข้ อมู ล ผู้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยระบบที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื อให้
ผู้รับ บริ ก ารได้ รั บ บริ ก ารที ปลอดภัย ถูก ต้ อ ง สะดวกรวดเร็ ว และต่อ เนื อง โดยมี ก ารประกัน
คุณภาพตามข้ อตกลงระดับบริ การ (Service Level Agreement-SLA) ของโรงพยาบาล
4.3. มีการจัดการและจัดสรรทรัพยากรทีเพียงพอ เพือให้ การดําเนินงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปริ มาณงาน (Capacity Management)
4.4. มีการออกแบบระบบคงทนต่อความผิดพลาด (fault tolerance) มีการบํารุงรักษาอย่างสมําเสมอ
มี ก ารจัด การเพื อให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศดํ า เนิ น งานได้ อ ย่ า งต่ อ เนื อง (Availability
Management) และสามารถกู้คืนระบบได้ แม้ จะมีเหตุการณ์ ไม่คาดฝั นเกิดขึน (IT Service
Continuity Management) โดยมีก ารวิ เคราะห์ แ ละจัด ทํ า แผนสํ า รองฉุก เฉิ น (Business
Continuity Plan) และแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Plan) รวมทังมีการทบทวนและ
ซักซ้ อมแผนอย่างสมําเสมอ
4.5. มีการจัดการข้ อมูล ให้ แน่ใจว่า ข้ อมูลสําคัญได้ รับการบันทึก และจัดเก็บในระบบ อย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน ประกอบไปด้ วย
1) การบันทึก อาการสําคัญ ประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย และคําวินิจฉัยโรค ในบัตรผู้ป่วย
นอก และ/หรื อ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้ องไม่จดั เก็บรหัส ICD แทนคําวินิจฉัยโรค
2) บันทึกประวัติตรวจร่ างกายแรกรับ บัน ทึกความก้ าวหน้ า และการสรุ ปเวชระเบีย นเมื อ
สินสุดการรักษา (Discharge Summary) ในแฟ้มผู้ป่วยใน
3) รายงานการผ่าตัด ในผู้ป่วยทุกรายทีได้ รับการผ่าตัด
4) การให้ รหัส ICD ทังรหัสกลุม่ โรค และรหัสการผ่าตัด
5) การบันทึกเวชระเบียนให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานข้ อมูลทางการแพทย์อืนๆ

5. การควบคุม (Control)

การมี ร ะบบการควบคุม การดํ า เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะทํ า ให้ แ น่ ใ จได้ ว่ า การ
ดําเนินงานจะเป็ นไปตามระบบ และแผนงานทีวางไว้ การควบคุมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็ นส่วน
หนึงของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึงประกอบด้ วยกลไกทีสําคัญดังนี

5.1. มีระบบควบคุมทัวไป (General control) เพือให้ แน่ใจว่า ระบบสารสนเทศจะสามารถใช้ งานได้
อย่างถูกต้ อง ปลอดภัย การควบคุมทัวไปได้ แก่ การควบคุมในกรณีตอ่ ไปนี
1) สร้ างวัฒนธรรมการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศทีปลอดภัย และสอดคล้ องกับทิศทางของ
องค์การ
2) การจัดสร้ าง/ต่อเติม software ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังกํากับดูแล source
code/version ของ software
3) ระบบควบคุ ม ด้ านความมั นคงปลอดภั ย สารสนเทศ (Information
Security
Management) มีกระบวนการควบคุมที ทําให้ แน่ใจได้ ว่า ระบบและข้ อมูลได้ รับการ
ปกป้องจากการเข้ าถึงหรื อโจมตีโดยผู้ไ ม่ประสงค์ดี การใช้ งานที ไม่ถูกต้ องหรื อไม่ได้ รั บ
อนุญาต ประกอบไปด้ วย
3.1) ความปลอดภัยด้ านกายภาพ เช่น มาตรการการเข้ าออก data center
3.2) ด้ าน software และการใช้ งาน เช่น การเลือกใช้ database
3.3) การควบคุมการเขาถึง (Access Control) การจัดการการเขาถึงของผูใชงาน (User
access management) รวมถึงการทําบัญชีรายชื่อผูใชงาน การกําหนดสิทธิผูใชงาน
การรั ก ษาความลั บ รหั ส ผ า นของผู ใ ช แ ต ล ะบุ ค คล รวมถึ ง ยื น ยั น ตั ว บุ ค คล
(Authentication)
3.4) การควบคุมใหเฉพาะผูที่เกี่ยวของเทานั้นสามารถเขาถึงขอมูล (Business
requirements of access control)
3.5) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน (User responsibilities)
3.6) การควบคุมการเขาถึงระบบ (System and application access control)
3.7) การบันทึกขอมูลล็อกและการเฝาระวัง (Logging and Monitoring)
3.8) การบริหารจัดการชองโหวทางเทคนิค (Technical Vulnerability Management)
3.9) ด้ านเครื อข่าย เช่น การเชือมโยง Internet การป้องกันการบุกรุกเครื อข่าย
3.10) การบํารุงรักษาระบบโดยบุคคลภายนอก มีมาตรการควบคุม
3.11) การป้องกันไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์ และเครื องมือแพทย์ (Protection from
Malware)
3.12) การใช้ Social Media ในการสือสารข้ อมูลผู้ป่วย
4) ด้ าน hardware/software เมือมีการเปลียนแปลงระบบงานเกิดขึนเช่น การลงระบบงาน
การติด ตังโปรแกรมครังใหม่ ตังค่า ระบบ(configuration) การเพิมหน่วยความจําใน
เครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
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5.2. มีระบบควบคุมด้ วย application (Application control) เพือให้ แน่ใจว่า ข้ อมูลสารสนเทศทีมีอยู่
ในระบบเป็ นข้ อมูลทีถูกต้ อง ครบถ้ วน เชือถือได้ ทันเวลา โดยมีระบบควบคุมตรวจสอบดังนี
1) การตรวจสอบความครบถ้ วน (completeness check) มีระบบทีทําให้ แน่ใจว่ามีการ
บันทึกข้ อมูลผู้รับบริ การทุกรายทีเข้ ามารับบริการในโรงพยาบาลอย่างครบถ้ วน
2) ข้ อมูลผู้รับบริ การทุกคนทีมารับบริการ ถูกบันทึกข้ อมูลไว้ ในระบบอย่างเป็ นระบบแบบแผน
(input control)
3) การตรวจสอบความถูกต้ อง (validity check) มีระบบทีทําให้ แน่ใจว่าข้ อมูลต่างๆ ทีนําเข้ า
ระบบสารสนเทศ มีความถูกต้ อง เทียงตรง รวมทังมีระบบการเรี ยกดูข้อมูลผู้รับบริ การ
และตรวจสอบความครบถ้ วนของข้ อมูลผู้รับบริ การอย่างสมําเสมอ โดยการเรี ยกดูแบบ
สุ่มตัวอย่าง ดําเนิ นการโดยแพทย์ พยาบาลและผู้เกี ยวข้ องที มีอํานาจหน้ าที ในการนํ า
ข้ อมูลเข้ า หรื อเรี ยกดูข้อมูลได้ การเรี ยกดูข้อมูลผู้รับบริ การเน้ นไปที ความตรงต่อเวลา
ความครบถ้ ว นของข้ อมูล การเรี ย กดูข้ อมูล ครอบคลุม ทังผู้ที กํ าลัง รั บบริ ก ารอยู่แ ละที
กลับไปแล้ ว
4) การระบุเจ้ าของข้ อมูล (identification) มีการควบคุมทีทําให้ แน่ใจว่า มีการระบุบุคคลได้
อย่างชัดเจน ไม่มี ข้อมูลซํา (ข้ อมูลผู้ป่วย 2 ราย ถูกระบุเป็ นคนเดียวกัน ในระบบ) และ
ข้ อมูลทีนําเข้ าเป็ นของผู้ป่วยรายนันจริง
5) การระบุตวั ผู้เข้ าใช้ ระบบ และควบคุมให้ ผ้ มู ี สิทธิ เท่านันที เข้ าใช้ งานระบบได้ ตามสิทธิ มี
การบันทึกข้ อมูลการเข้ าใช้ งาน
5.3. มีระบบบริหารความเสียงเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT risk management) ในด้ านต่างๆ ดังนี
1) ความเสี ยงต่อ ความมันคงปลอดภั ย ของทรั พ ยากรในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(hardware software network data)
2) ความเสียงที ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําให้ เกิดความบกพร่ องในการดูแลรัก ษา
ผู้ป่วย
3) ความเสียงต่อความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลผู้ป่วย
4) ความเสี ยงในการบริ ห ารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Management
Failure)
5.4. มี ร ะบบควบคุม คุณ ภาพข้ อมูล ให้ แ น่ใ จว่ า ข้ อมูล สํ า คัญ ที บัน ทึก และจัด เก็ บ ไว้ ใ นระบบ มี
คุณภาพทีดีขนอย่
ึ างต่อเนือง โดยมีกระบวนการประเมินระดับคุณภาพข้ อมูลทีสําคัญดังนี
1) คุณภาพการบันทึก อาการสําคัญ ประวัติ ผลการตรวจร่ างกาย และคําวินิจฉัยโรค ในบัตร
ผู้ป่วยนอก และ/หรื อ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

2) คุณภาพการบันทึกประวัติตรวจร่ างกายแรกรั บ บันทึกความก้ าวหน้ า และการสรุ ปเวช
ระเบียนเมือสินสุดการรักษา (Discharge Summary) ในแฟ้มผู้ป่วยใน
3) คุณภาพการบันทึกรายงานผ่าตัด ในผู้ป่วยทุกรายทีได้ รับการผ่าตัด
4) ความถูกต้ องของการให้ รหัส ICD ทังรหัสกลุม่ โรคและรหัสการผ่าตัด
และมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพือหาแนวทางปรับปรุงระบบให้ ดีขนอย่
ึ างต่อเนือง

6. การวัด (Metrics)

มี ก ารกํ า หนดตัว ชี วัด และวัด ผลที สามารถใช้ ในการติ ด ตามเฝ้ า ระวัง และตรวจสอบการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของโรงพยาบาล ว่ า เป็ น ไปอย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ การวัดและประเมินผลควรกระทําในทุกๆหมวดของกรอบการพัฒนา เพือลดการใช้ ความเห็น
ของบุคคลในการตัดสินใจ การวัดทีสําคัญ ได้ แก่
6.1. วัดและติดตาม กระบวนการทํางานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จํานวนครังและระยะเวลาที
ต้ องหยุดให้ บริ การ (down time), ระยะเวลาในการแก้ ไขอุบตั ิการณ์ ต่างๆ, ค่าใช้ จ่ายในการ
บํารุงรักษาระบบ
6.2. วัดและติดตามความเสี ยง การควบคุมภายใน ด้ านความมันคงและความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3. วัดและติดตามความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชือถือได้ ทันเวลาของข้ อมูลสารสนเทศ
6.4. ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
6.5. ประเมินและวัดผลการดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร การพัฒนาความสามารถของระบบ

7. ข้ อ มูล สารสนเทศ (Data & Information)

วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก ของการมี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงพยาบาลคื อ การมี ข้ อ มูล และ
สารสนเทศทีจําเป็ นสําหรับบุคลากร ผู้บริ หาร ผู้ป่วย ผู้รับผลงาน องค์กรภายนอก มีความพร้ อมใช้ งาน เอือ
ต่อการดูแลผู้ป่วย การบริ หารจัดการ การตรวจสอบทางคลินิก การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการวิจยั
ความจําเป็ นของข้ อมูลและสารสนเทศ ขึนกับขนาดและความซับซ้ อน ตามบริ บทของโรงพยาบาล
7.1. มีข้อมูลทีเพียงพอกับการให้ บริ การผู้ป่วยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ข้ อมูลสามารถนํามาใช้ ระบุตัวบุคคล สนับสนุนการวินิจฉัยโรค ช่วยพิจารณาการรักษา
ช่วยติดตามการรักษา บันทึกผลการรักษา และใช้ สนับสนุนการรักษาดูแลอย่างต่อเนือง จัดทําเป็ น
มาตรฐาน อยูใ่ นเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ปราศจากการซําซ้ อน หรื อขัดแย้ งซึงกันและกัน
7.2. ผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลและสารสนเทศได้ อย่างสะดวกและเหมาะสม
หนา 12

สมาคมเวขสารสนเทศไทย

ผู้ใช้ งานเข้ าถึงข้ อมูลและสารสนเทศ สําหรับการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบได้ โดยได้ รับ
ข้ อมูลและสารสนเทศตามกําหนดเวลา ตรงตามรูปแบบทีช่วยการใช้ งาน
ผู้ป่วยสามารถเข้ าถึงข้ อมูลของตนเองเพือนําไปใช้ ในการดูแลรักษาสุขภาพ และหน่วยงาน
เครื อข่ายทีเกียวข้ องได้ รับข้ อมูลเพือนําไปใช้ พฒ
ั นาบริ การสุขภาพ
7.3. สารสนเทศถูกนํามาใช้ อย่างเหมาะสม (Appropriate use of information)
มีการวิเคราะห์ข้อมูลทีมีอยู่ในระบบ รวมถึงข้ อมูลทีจําเป็ นต่อการใช้ งานแต่ยงั ไม่มีอยู่ใน
ระบบเพื อจัดการให้ มีข้อมูลสารสนเทศที เหมาะสมเพิมขึน รวมทังบูรณาการข้ อมูลผู้ป่วยและ
ข้ อมูลบริหารเข้ าหากันเพือสนับสนุนการตัดสินใจ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง
7.4. หน่วยงานสามารถใช้ ข้อมูลจากแหล่งข้ อมูลภายนอกต่างๆ
หน่วยงานใช้ และบูรณาการข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ เพือ 1) สนับสนุนการตัดสินใจในการ
ดูแลผู้ป่วย 2) สนับสนุน การศึกษา การวิจัย และ 3) สนับสนุนการบริ หารจัดการและวางแผน
ยุทธศาสตร์
มีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ และด้ านอืนๆ ทีเป็ นปั จจุบนั ทีสนองต่อความต้ องการของ
ผู้ใช้ งาน ภายในเวลาทีเหมาะสม

คณะทํางานพัฒนากรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีส ารสนเทศโรงพยาบาล
ทีปรึกษา

นพ.ณรงค์ กษิติประดิษฐ์
นพ.อนุวฒ
ั น์ ศุภชุติกลุ

คณะทํางาน
1. นพ.ชุษณะ มะกรสาร
2. พญ.จามรี เชือเพชระโสภณ
3. รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
4. คุณบุญธรรม หาญพาณิชย์
5. นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์
6. นพ.ถาวร สกุลพานิช
7. นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน
8. นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์
9. นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
10. คุณ ศรัณยู ชเนศวร์
11. ดร. มะลิวลั ย์ ยืนยงสุวรรณ
12. นพ. ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
13. รศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์
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