กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
Hospital IT Quality Improvement Framework
( HITQIF v2)
February 2021

สมาคมเวชสารสนเทศไทย
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

ข้อมูลรายละเอียดเอกสาร
ชื่อเอกสาร
เลขที่รุน่ เอกสาร
ผูส้ ร้างเอกสาร
วันที่สร้าง
ผูต้ รวจสอบ
วันที่ตรวจสอบ
เวปไซต์

กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HITQIF)
2.0
คณะทํางานพัฒนากรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
กุมภาพันธ์ 2564

http://www.tmi.or.th
http://www.ha.or.th

ลําดับการปรับปรุ งเอกสาร
Version
Version Date
2
21 มีนาคม 2564
1.3
12 มกราคม 2563

Revised By
คณะทํางาน
คณะทํางาน

1.2

2 พฤษภาคม 2559

คณะทํางานฯ

1.1 Rev 02
1.1
1.0
0.75

21 สิงหาคม 2557
5 มิถนุ ายน 2557
20 มีนาคม 2556
19 ตุลาคม 2550

บดินทร์
วรรษา
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ

Description
เพิ่มหัวข้อในหมวด การวัด เรื่องผลลัพธ์
เพิ่มหัวข้อในหมวดบุคลากร เทคโนโลยี และการ
ควบคุม
เพิ่มหัวข้อในหมวดโครงสร้างและบทบาท
ปรับปรุงรายละเอียดในหมวดการควบคุม
ปรับแก้ไขข้อความบางส่วนในหมวดอื่น
เพิ่มปกหน้าและใน ปรับปรุงเลขหน้า
ปรับปรุงเนือ้ หา
ฉบับแรก
ต้นฉบับ

กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล เวอรชั่น 2
Hospital IT Quality Improvement Framework Version
Version 2 ( HITQIF v2 )

ความเป็ นมา
สมาคมเวชสารสนเทศไทย ได้สร้างกรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
ฉบับแรก และใช้เ ป็ นแนวทางในการประเมิน คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลร่วมกับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2556
ในปั จจุบนั มีการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการปรับปรุงบริการในโรงพยาบาลมากขึน้ ประกอบ
กับสถานการณ์ท่ ัวไปในโลกแสดงให้เ ห็นว่า เทคโนโลยีดิจิทัลทําให้เกิ ดการล่มสลาย (Disruption) ของ
องค์การต่ าง ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถปรับตัวให้ร องรับได้อย่ างมากมาย นอกจากนั้น ยัง เกิ ดภัยคุกคามใหม่ ๆ
ทางด้า นไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ เ ป็ น ปั จ จัย เร่ ง ให้เ กิ ด กระบวนการปรับ เปลี่ ย นไปสู่ดิ จิ ทัล (Digital
Transformation)
กรรมการสมาคมเวชสารสนเทศไทย ได้ท ํา งานร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ ได้แ ก่ เครื อ ข่ า ย
โรงพยาบาลที่ได้รบั การรับรองคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ทุกระดับ เครือข่ายโรงเรียนแพทย์
7 สถาบัน กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และได้สรุปคําจํากัดความของ
การปรับเปลี่ยนสูด่ ิจิทลั ของโรงพยาบาล (Hospital Digital Transformation) ดังนี ้
ความหมายของ การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของโรงพยาบาล
หมายถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาล เพื่อพลิกโฉมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะทีส่ ่งผลดีขนึ้ อย่างมากต่อผู้รับบริการของโรงพยาบาล
การพัฒนาต่อไป
จากการทํางานร่วมกันกับเครือข่ายต่าง ๆ ทําให้ตะหนักได้ว่า กรอบแนวทางเดิมยังไม่ครอบคลุม
กิ จ กรรมการปรับเปลี่ ยนสู่ดิจิ ทัล ของโรงพยาบาล สมาคมเวชสารสนเทศไทย จึง ได้ตั้ง คณะทํางานขึน้
ทบทวน กรอบแนวทางเดิม เพื่อปรับปรุงให้รองรับต่อการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
ไปสูย่ คุ ดิจิทลั ต่อไป
กรอบแนวคิดนี ้ จะได้นาํ เข้าสูก่ ระบวนการรับฟั งความคิดเห็นในเวทีสมั มนาต่าง ๆ ทดสอบและ
นําไปใช้เบือ้ งต้นในการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลนําร่องในโครงการ
พัฒ นาโรงพยาบาลต้น แบบการปรับเปลี่ ยนไปสู่ยุคดิจิทัล ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย จํานวน 10
โรงพยาบาล ต่อไป ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2654 เป็ นต้นไป
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1. โครงสร้าง และ บทบาท (Structure and Role)
โรงพยาบาลมีการจัดให้มีกาํ หนดเป้าหมาย และการอภิบาล นโยบาย แผนงาน และโครงสร้าง
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ความชัดเจน รวมทัง้ มีอตั รากําลังบุคลากรที่ทาํ งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจะสามารถตอบสนองการ
ดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัย และเกิดประโยชน์สงู สุด โดยควรมีการดําเนินการในสิ่งต่อไปนี ้
1.1. จัดให้มีทีมดูแลด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ประกอบด้วยผูบ้ ริหารและฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและผูใ้ ช้งานระบบ (แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ฯลฯ)ของโรงพยาบาล ร่วมกําหนด
ทิศทาง วางแผน จัดการ ดําเนินงานและติดตามผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ครอบคลุม
ระบบอภิ บ าลสารสนเทศ (Information Governance) และระบบบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Management)
1.2. จัดให้มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) ของโรงพยาบาล
การจัดทําแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล โดยกําหนด
เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน การจัดทําแผนฯ
จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ ยวข้องทั้ง ผูบ้ ริหาร และผูป้ ฏิบัติซ่ึงเป็ นผูใ้ ช้งานระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในด้านต่ าง ๆ เพื่ อให้แผนแม่บทมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศ น์ พัน ธกิจ
ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล และตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงานในการ
ดูแลผูป้ ่ วย/บริการสุขภาพให้มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึน้
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มี การสื่ อสารแผนแม่ บทให้ผู้เ กี่ ยวข้องรับ ทราบ และดําเนิน การในแนวเดียวกัน มี การ
ตรวจสอบ การติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน และนําผลการประเมินมาปรับแผนให้ดี
ขึน้
1.3. มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
มีการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชดั เจน ครอบคลุม
นโยบายด้านความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ การรักษาความลับของ
ผูป้ ่ วย การจัดเก็บสารสนเทศต่าง ๆ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลผูป้ ่ วย ข้อมูลดิบและสารสนเทศ
การทําลายข้อมูลดิบและสารสนเทศด้วยความเหมาะสม และนโยบายกํากับดูแล ติดตามการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการสื่อสารนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลให้ผูเ้ กี่ ยวข้องรับทราบ
และดําเนินการในแนวเดียวกัน
1.4. จัดโครงสร้าง และอัตรากําลัง ของหน่ วยงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศโรงพยาบาลที่ เ หมาะสม
โรงพยาบาลมีการจัดโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่รบั ผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทัง้ กําหนดตําแหน่ง อัตรากําลังและสายการบังคับบัญชา และอํานาจหน้าที่ ที่ชัดเจนและ
เหมาะสม เพื่อให้สามารถดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนงานตาม
บริบทของโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5. มีการกําหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆที่จาํ เป็ น สอดคล้องกับมาตรฐานของ
ประเทศหรื อ มาตรฐานสากล ได้แ ก่ มาตรฐานข้อ มูล โมเดลข้อ มูล (Information Model)
มาตรฐานรหัสข้อมูล (ซึ่งรวมถึง รหัสโรค รหัสผ่าตัด สัญลักษณ์ ตัวย่อ คําจํากัดความ) มาตรฐาน
การปฏิบัติง าน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและความลับผู้ป่วย มาตรฐานระบบเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ มาตรฐานทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
1.6. มีการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
มีการสํารวจความต้องการสารสนเทศของผูป้ ฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงาน และผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาล และจัดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ต อบสนองความต้องการของผู้ใ ช้ มี การ
คํานึงถึงบริบทของโรงพยาบาล โดยนําสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาการบริการให้มีความ
ถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิ ภาพ สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งนําสารสนเทศมาช่วยสนับสนุ นการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารในการบริหารจัดการ ตลอดจนการศึกษาวิจยั ตอบสนองต่อภารกิจและพันธ
กิจทุกด้านของโรงพยาบาล

2. เทคโนโลยี (Technology)
การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ มีความสําคัญยิ่งต่อ
การพัฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศโรงพยาบาล ซึ่ง นับว่าเป็ น หัว ใจของการใช้ง านอย่างคุ้ม ค่า สะดวก
ปลอดภัย อย่างไรก็ดีเทคโนโลยีสารสนเทศมาพร้อมกับความเสี่ยง ซึ่งรวมทัง้ การสะดุดหยุดลงของงาน การ
สูญเสียข้อมูลที่สาํ คัญทัง้ โดยบังเอิญจากความผิดพลาดของระบบ และการจงใจจากผูป้ ระสงค์รา้ ย รวมทัง้
การถูกล้วงความลับข้อมูล ของโรงพยาบาลโดยผูไ้ ม่ มีสิทธิ จึงจําเป็ นต้องมี การจัดการเทคโนโลยี อย่ าง
เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ให้นอ้ ยที่สดุ
โรงพยาบาลจําเป็ นต้องมีการจัดการด้านเทคโนโลยีดงั ต่อไปนี ้
2.1. จัดให้มี Data center
Data center1 ของโรงพยาบาล ได้แ ก่ ท่ี ตั้ง ของ servers และอุป กรณ์ท่ี เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น
ระบบสํารองข้อมูล อุปกรณ์สาํ รอง redundant system ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น data
center ต้องมี การจัดการอย่ างเหมาะสม เพื่ อให้แน่ใ จได้ว่า จะสามารถใช้ง านระบบได้อย่ า ง
ปลอดภัย ปราศจากการหยุด หรือสะดุดของระบบ ซึ่งต้องคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี ้
1) ห้อง สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ต้องจัดให้มีความปลอดภัย เช่นมีการปรับอากาศที่ดี รักษา
ความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก การป้องกันอัคคีภยั (รวมถึงระบบตรวจจับควันและ
ระบบเตือนภัย เครื่องดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ)
2) มีระบบป้องกันการเสียหายของข้อมูลและระบบ (data integrity and fault tolerance)
ซึ่งรวมถึง UPS และระบบไฟฟ้าสํารอง, ระบบ RAID, redundant power supply และ
redundant servers
3) มีระบบสํารองข้อมูล ทัง้ ภายใน และภายนอก data center
4) มีการจัดการ network ที่เหมาะสม
2.2. มีการกลั่นกรอง/เลือกใช้ Technology อย่างเหมาะสม
มีการวิเคราะห์ความเหมาะสม คํานึงถึงประโยชน์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และความคุม้ ค่า
ในการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และการเลือก software ที่เหมาะสม กับ
เป้าหมาย สอดคล้องกับบริบท และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
มีการทบทวนความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อนํามา
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สงู สุด
2.3. จัดเทคโนโลยีสาํ หรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุม้ ครองความลับข้อมูลส่วนบุคคล และ
การเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วย
1
Data center ในที่นื้เปนศัพทที่ใชในวงการคอมพิวเตอรทางธุรกิจอยางแพรหลายในตางประเทศ มิไดหมายถึง health data center ที่รวบรวมขอมูลทางการแพทยและ
สาธารณสุขของโรงพยาบาล และหนวยบริหารของกระทรวงสาธารณสุข
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ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของผู้ป่ วยเป็ น สิ่ ง สํา คั ญ ซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งอย่ า งหนึ่ ง จากการใช้
เทคโนโลยี จําเป็ นต้องจัดการให้มีระบบที่ปอ้ งกันผูไ้ ม่ได้รบั อนุญาตเข้าถึงข้อมูลของผูป้ ่ วย ดังนี ้
1) ระบบมีบญ
ั ชีรายชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่าน (username and password) และกลไกการ
ยืนยันตัวบุคคล
2) สร้างระบบการเข้าถึงข้อมูลผูป้ ่ วยให้รดั กุม (ใคร สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนไหน ด้วยวิธีใด
เป็ นต้น)
3) สามารถระบุตัวบุคคลผูเ้ ข้าถึงข้อมูล ผูน้ าํ ข้อมูลผูร้ บั บริการเข้าสู่ระบบ ผูท้ ่ีแก้ไขข้อมูล
และวันเวลาที่เข้าถึงหรือนําข้อมูลผูร้ บั บริการเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขข้อมูลได้ มีเทคโนโลยี
ด้านความมั่นคงของระบบเช่น firewall ระบบป้องกันไวรัส และโทรจัน การแยกระบบ
internet และระบบงานโรงพยาบาล การจัด private network เป็ นต้น
2.4 จัดเทคโนโลยีสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทลั ที่มีองค์ประกอบสําคัญดังนี ้
1) โครงสร้างพืน้ ฐาน (Platform) ที่รองรับการทํางานของโปรแกรมในระบบสารสนเทศของ
ทุกแผนกให้ทาํ งานร่วมกัน ไม่แบ่งแยกส่วน
2) การจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) ให้เป็ นจุดศูนย์กลางการทํางานร่วมกันของทุก
แผนก ในการให้บริการผูร้ บั บริการ
3) การพัฒนา Application ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นหน่วยย่อยที่นาํ มาใช้ใหม่ร่วมกัน
ได้
4) นวั ต กรรมการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น Mobile Device, Internet of Things,
Artificial Intelligence ฯลฯ เพื่อการดูแลรักษาผูป้ ่ วยให้มีคณ
ุ ภาพมากขึน้

3. บุคลากร (People)
มีการจัดการทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1. มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอ โดยมีการกําหนดสมรรถนะที่จาํ เป็ นของแต่ละ
ตําแหน่งอย่างเหมาะสม อันได้แก่
1) Chief Information officer (CIO) ได้แก่บุคลากรระดับบริหารของโรงพยาบาลที่ทาํ หน้าที่
เป็ นผู้นาํ ในการบริการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
โรงพยาบาล อยู่ในทีมนําของโรงพยาบาล โดยมีหน้าที่หลักดังนี ้
 กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ให้
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาล รวมทัง้ แนวทางใน
การนําเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้งาน และการพัฒนาคุณภาพ

เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ไ ด้ม าตรฐาน โดยผ่ า นการเห็ น ชอบจากที ม นํา ของ
โรงพยาบาล และสอดคล้องกับกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ
 จัดให้มียทุ ธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
 ควบคุม กํากับ และประเมิน ผล ให้การดําเนิน งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและราบรื่น
CIO ควรเป็ น ผู้ท่ี มีความรู /้ ผ่านการอบรม/ หรือมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเพียงพอ และติดตามความก้าวหน้าดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจาก
ความรู แ้ ละพัฒนาการ ทัง้ ในด้านอุปกรณ์ ระบบงาน มาตรฐาน กฎระเบียบและกฎหมาย
รวมถึงภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็ว
2) หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Head of IT unit) บริหารจัดการและดูแ ลการ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT service management) 2 อย่างเป็ นระบบ ประเมิน
ความเสี่ยง จัดการป้องกัน ดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในการดําเนินงาน ติดตาม
การทํางานและปั ญหาที่เกิดขึน้ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดําเนินการแก้ไข เพื่อให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง รวมทัง้
การพัฒนาหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีระดับคุณภาพที่สงู ขึน้
3) บุคลากรอื่น ๆ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความจําเป็ นด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามบริบทของโรงพยาบาล และจัดให้มี บุ ค ลากรด้า นนี ้อย่ างพอเพี ยงและเหมาะสม
ตัวอย่างบุคลากรที่จาํ เป็ นเช่น
I. IT technician ผูด้ แู ลระบบงานทั่วไป เช่นแก้ไขเมื่อคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายมี
ปั ญหา ติดตัง้ โปรแกรม ดูแลเครื่องแม่ข่าย สํารองข้อมูล เป็ นต้น
II. IT security personnel ผู้ ดู แ ลความมั่ นคงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
III. IT staffs อื่ น ๆ เช่ น นัก พัฒ นาระบบ(developer) โปรแกรมเมอร์ วิ ศ วกรด้า น
คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ Service desk ฯลฯ
IV. Health Information Management officer เช่ น เจ้า หน้า ที่ เ วชระเบี ย น ผู้ดู แ ล
เกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ ให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง
V. Clinical Informatician เป็ น ผู้ท่ี มี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจงานทางคลิ นิ ก งานด้า น
สาธารณสุข และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถเป็ นตัวเชื่ อม
การทํางานระหว่างบุคคลากรด้าน IT กับบุคคลากรผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์และ
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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สาธารณสุขได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงสามารถนําสนเทศโรงพยาบาลมา
ประมวลผล และใช้งานให้มีประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านการดูแลผูป้ ่ วย และการบริหาร
จัดการองค์การ
VI. Data Scientist เป็ น ผู้ท่ี ส ามารถวิ เ คราะห์ข้อ มูล เพื่ อ นํามาสัง เคราะห์เ ป็ น แนว
ทางการพัฒนาต่าง ๆ และออกแบบการจัดเก็บ ควบคุมคุณภาพ ปรับปรุ งระบบ
ข้อมูล
3.2. มีการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนําผลการประเมินมาพัฒ นา
บุ ค ลากร เพื่ อ ให้บุ ค ลากรมี ค วามรู ้ค วามสามารถที่ จ ํา เป็ น ต่ อ การปฏิ บัติ แ ละพัฒ นางานอยู่
ตลอดเวลา
3.3. มีกระบวนการในการรักษาบุคลากรไว้ในระบบ และป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จะไม่ก่อให้เ กิดปั ญหาร้ายแรงต่อการดําเนิน การด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
3.4. มีการพัฒนาผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเป็ นไปตามบริบทและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ทัง้ ด้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล การรักษาความลับของผูป้ ่ วย และความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานี ้ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและผูเ้ กี่ยวข้องได้รับ การ
พัฒนาให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อภิบาลสารสนเทศ (Information Governance) ที่จาํ เป็ น โดย
มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการใช้งานสารสนเทศที่ดี
อัตรากําลังของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลนัน้ อาจมีความยืดหยุ่นได้3 เช่นงาน
บางอย่างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจัดจ้างบุคคลภายนอกดูแล แต่ตอ้ งมีการจัดการที่แน่ใจได้ว่าจะ
สามารถดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย รวมทัง้ จะไม่กระทบต่อภารกิจหลัก
ของโรงพยาบาล และไม่กระทบต่อความลับของผูป้ ่ วย
2

4. กระบวนการ (Processes)
มี ก ารออกแบบและการจัด การระบบงาน กระบวนการการให้บ ริ ก ารและสนับ สนุ น งานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่ อบริบทของโรงพยาบาล เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการด้านสุขภาพ
เป็ น ไปอย่ างสมํ่าเสมอ ต่ อเนื่ อง เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และมีการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
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)

4.1. ระบบสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงพยาบาลควรมีระบบสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้นที่ผูใ้ ช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รบั ความสะดวก ลดข้อผิดพลาด และใช้งานได้
ราบรื่นต่อเนื่ อง รวมทั้งการรวบรวม แก้ไขอุบัติการณ์ และปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในส่วนการ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลควรมีกระบวนการบริหารจัดการที่สาํ คัญคือ
1) มีจุดติดต่อ (contact point) กับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ศูนย์ให้บริการด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( IT Service desk) เพื่ อ ผู้ใ ช้ง านสามารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยเมื่ อ มี
อุบตั ิการณ์ หรือปั ญหาเกิดขึน้ รวมทัง้ เป็ นช่องทางการสื่อสารกับผูใ้ ช้งาน เพื่อรับฟั งปั ญหา
อุปสรรค และความต้องการของผูใ้ ช้งานด้วย
2) มีระบบจัดการอุบตั ิการณ์ และปั ญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (incident and problem
management) มีการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ ซึ่งครอบคลุมตัง้ แต่ปัญหาง่ายๆ ที่จดั การ
ได้ ณ จุดเกิดอุบตั ิการณ์ จนถึงปั ญหาที่สลับซับซ้อน รวมถึงมีการวิเคราะห์หาสาเหตุราก
(root cause) เพื่อการแก้ไขอย่างถาวร ทัง้ นีเ้ พื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไป
อย่างราบรื่นหรือเกิดผลกระทบต่อการทํางานน้อยที่สดุ หากมีการหยุดชะงัก
3) มีระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การเปลี่ยนแปลงในพืน้ ฐาน หรือสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึน้
ได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจเกิดจากปั จจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความ
ต้องการด้านกฎหมาย ด้านการเงิน ระบบประกัน ฯลฯ หรือปั จจัยภายใน เช่น ข้อตกลง
ระดับ บริ ก าร (service level agreement) การปรับ เปลี่ ย นหรื อ พัฒ นาระบบให้ดียิ่ง ขึ น้
รวมทั้ง การปรับปรุ ง software hardware หรือ network ด้วย ฯลฯ จึ ง ต้องมี การบริ ห าร
จัดการเพื่อให้ม่ นั ใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานและ
คุณภาพการบริการ หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สดุ โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลง
4.2. มีระบบบริหารจัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้เกิดระบบข้อมูล สําหรับทุก
คนที่ เ ข้า มารับ บริ ก าร มี ก ารจัด การข้อ มู ล ผู้รับ บริ ก ารด้ว ยระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้
ผู้รับ บริ ก ารได้รับ บริ ก ารที่ ป ลอดภัย ถู ก ต้อ ง สะดวกรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารประกัน
คุณภาพตามข้อตกลงระดับบริการ (Service Level Agreement-SLA) ของโรงพยาบาล
4.3. มีการจัดการและจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอ เพื่อให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับปริมาณงาน (Capacity Management)
4.4. มีการออกแบบระบบคงทนต่อความผิดพลาด (fault tolerance) มีการบํารุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอ
มี ก ารจั ด การเพื่ อ ให้ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศดํา เนิ น งานได้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Availability
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Management) และสามารถกู้คื น ระบบได้แ ม้จ ะมี เ หตุก ารณ์ไ ม่ ค าดฝั น เกิ ด ขึ น้ (IT Service
Continuity Management) โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ทํ า แผนสํา รองฉุ ก เฉิ น (Business
Continuity Plan) และแผนกู้คื น ระบบ (Disaster Recovery Plan) รวมทั้ง มี ก ารทบทวนและ
ซักซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ
4.5. มีการจัดการข้อมูล ให้แน่ใจว่า ข้อมูลสําคัญได้รบั การบันทึก และจัดเก็บในระบบ อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน ประกอบไปด้วย
1) การบันทึก อาการสําคัญ ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย และคําวินิจฉัยโรค ในบัตรผูป้ ่ วย
นอก และ/หรือ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องไม่จดั เก็บรหัส ICD แทนคําวินิจฉัยโรค
2) บันทึกประวัติตรวจร่างกายแรกรับ บันทึกความก้าวหน้า และการสรุ ปเวชระเบียนเมื่อ
สิน้ สุดการรักษา (Discharge Summary) ในแฟ้มผูป้ ่ วยใน
3) รายงานการผ่าตัด ในผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รบั การผ่าตัด
4) การให้รหัส ICD ทัง้ รหัสกลุม่ โรค และรหัสการผ่าตัด
5) การบันทึกเวชระเบียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้อมูลทางการแพทย์อ่นื ๆ
6) การจัด การข้อ มูล สํา คัญ ขององค์ก รตามหลัก การสํา คัญ ของการอภิ บ าลสารสนเทศ
(อธิบายเพิ่ม)
4.6. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทํางานให้ทุกแผนกสามารถเข้าใจขั้นตอนทั้งหมดและปรับ
กระบวนการที่ เ คยมุ่ง เน้น ผลงานและความสะดวกของแต่ ล ะแผนก ให้ส ะท้อ นมุม มองด้าน
คุณภาพและคุณค่าต่อผูร้ บั บริการเป็ นหลัก (Value Based Process Redesign)

5. การควบคุม (Control)
การมี ร ะบบการควบคุ ม การดํา เนิ น งานด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะทํา ให้แ น่ ใ จได้ว่ า การ
ดําเนินงานจะเป็ นไปตามระบบ และแผนงานที่วางไว้ การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถื อเป็ นส่วน
หนึ่งของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยกลไกที่สาํ คัญดังนี ้
5.1. มีระบบควบคุมทั่วไป (General control) เพื่อให้แน่ใจว่า ระบบสารสนเทศจะสามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย การควบคุมทั่วไปได้แก่ การควบคุมในกรณีต่อไปนี ้
1) สร้างวัฒนธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์การ
2) การจัดสร้าง/ต่อเติม software ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กํากับดูแล source
code/version ของ software

3) ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ส า ร ส น เ ท ศ ( Information Security
Management) มี ก ระบวนการควบคุม ที่ ท ํา ให้แ น่ ใ จได้ว่ า ระบบและข้อ มูล ได้รับ การ
ปกป้องจากการเข้าถึงหรือโจมตีโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี การใช้งานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับ
อนุญาต ประกอบไปด้วย
3.1) ความปลอดภัยด้านกายภาพ เช่น มาตรการการเข้าออก data center
3.2) ด้าน software และการใช้งาน 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) ด้านเครือข่าย เช่น การเชื่อมโยง Internet การป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
3.10) การบํารุงรักษาระบบโดยบุคคลภายนอก มีมาตรการควบคุม
3.11) การป้องกัน ไวรัส ในระบบคอมพิว เตอร์ และเครื่องมื อแพทย์ (Protection from
Malware)
3.12) การใช้ Social Media ในการสื่อสารข้อมูลผูป้ ่ วย
3.13) ก า ร ใ ช้ Mobile device, Cloud computing, Internet of Things, Artificial
Intelligence ในการดูแลรักษาและสื่อสารข้อมูลผูป้ ่ วย
4) ด้าน hardware/software เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานเกิดขึน้ เช่น การลงระบบงาน
การติดตัง้ โปรแกรมครัง้ ใหม่ ตัง้ ค่า ระบบ(configuration) การเพิ่มหน่วยความจําในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
5.2. มีระบบควบคุมด้วย application (Application control) เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่
ในระบบเป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลา โดยมีระบบควบคุมตรวจสอบดังนี ้
1) การตรวจสอบความครบถ้ว น (completeness check) มี ร ะบบที่ ท ํา ให้แ น่ ใ จว่ า มี การ
บันทึกข้อมูลผูร้ บั บริการทุกรายที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลอย่างครบถ้วน
2) ข้อมูลผูร้ บั บริการทุกคนที่มารับบริการ ถูกบันทึกข้อมูลไว้ในระบบอย่างเป็ นระบบแบบ
แผน(input control)
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3) การตรวจสอบความถูกต้อง (validity check) มีระบบที่ทาํ ให้แน่ใจว่าข้อมูลต่างๆ ที่นาํ เข้า
ระบบสารสนเทศ มีความถูกต้อง เที่ยงตรง รวมทัง้ มีระบบการเรียกดูขอ้ มูลผูร้ บั บริการ
และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลผูร้ บั บริการอย่างสมํ่าเสมอ โดยการเรียกดูแบบ
สุ่มตัวอย่าง ดําเนินการโดยแพทย์ พยาบาลและผูเ้ กี่ยวข้องที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการนํา
ข้อมูลเข้า หรือเรียกดูขอ้ มูลได้ การเรียกดูขอ้ มูลผูร้ บั บริการเน้นไปที่ความตรงต่อเวลา
ความครบถ้วนของข้อมูล การเรียกดูข้อมูล ครอบคลุม ทั้ง ผู้ท่ี กาํ ลัง รับบริการอยู่และที่
กลับไปแล้ว
4) การระบุเจ้าของข้อมูล (identification) มีการควบคุมที่ทาํ ให้แน่ใจว่า มีการระบุบุคคลได้
อย่างชัดเจน ไม่มีขอ้ มูลซํา้ (ข้อมูลผูป้ ่ วย 2 ราย ถูกระบุเป็ นคนเดียวกันในระบบ) และ
ข้อมูลที่นาํ เข้าเป็ นของผูป้ ่ วยรายนัน้ จริง
5) การระบุตัวผูเ้ ข้าใช้ระบบ และควบคุมให้ผูม้ ีสิทธิเท่านัน้ ที่เข้าใช้งานระบบได้ตามสิทธิ มี
การบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน
5.3. มีระบบบริหารความเสี่ยง (risk management) ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
1) ความเสี่ ย งต่ อ ความมั่ น คงปลอดภัย ของทรัพ ยากรในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(hardware software network data)
2) ความเสี่ยงที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทําให้เกิดความบกพร่องในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย
3) ความเสี่ยงต่อความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลผูป้ ่ วย
4) ความเสี่ ย งในการบริ ห ารโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Project Management
Failure) การดําเนิ นการตามแผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan Implementation
Failure) และความเสี่ ย งของการปรับ เปลี่ ย นไปสู่ยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital Transformation
Failure Risk)
5) ความเสี่ยงต่อการล่มสลายของโรงพยาบาลในยุคดิจิทลั (Digital Disruption Risk)
5.4. มี ร ะบบควบคุม คุณ ภาพข้อ มูล ให้แ น่ ใ จว่ า ข้อ มูล สํา คัญ ที่ บัน ทึ ก และจัด เก็ บ ไว้ใ นระบบ มี
คุณภาพที่ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการประเมินระดับคุณภาพข้อมูลที่สาํ คัญดังนี ้
1) คุณภาพการบันทึก อาการสําคัญ ประวัติ ผลการตรวจร่างกาย และคําวินิจฉัยโรค ในบัตร
ผูป้ ่ วยนอก และ/หรือ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
2) คุณภาพการบันทึกประวัติตรวจร่างกายแรกรับ บันทึกความก้าวหน้า และการสรุ ปเวช
ระเบียนเมื่อสิน้ สุดการรักษา (Discharge Summary) ในแฟ้มผูป้ ่ วยใน
3) คุณภาพการบันทึกรายงานผ่าตัด ในผูป้ ่ วยทุกรายที่ได้รบั การผ่าตัด
4) ความถูกต้องของการให้รหัส ICD ทัง้ รหัสกลุม่ โรคและรหัสการผ่าตัด

และมีการนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงระบบให้ดีขนึ ้ อย่างต่อเนื่อง
5.5. มีระบบติดตามและกํากับดูแลโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทลั ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมให้เกิด
การยกเลิกโครงการและเรียนรู ไ้ ด้เร็ว ไม่ตาํ หนิตวั บุคคล (Fail Fast, Learn Fast and No Blame)
มีวิธีการกําหนดเป้าหมายที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มของทีม ท้าทาย เอือ้ ต่อการเกิดนวัตกรรม โดย
ไม่ลงโทษ เช่น Objectives and Key Results (OKR)

6. การวัด (Metrics)
มี ก ารกํา หนดตั ว ชี ้วั ด และวัด ผลที่ ส ามารถใช้ใ นการติ ด ตามเฝ้ า ระวั ง และตรวจสอบการ
ดํา เนิ น งานด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของโรงพยาบาล ว่ า เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้อ งเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ การวัดและประเมินผลควรกระทําในทุก ๆหมวดของกรอบการพัฒนา เพื่อลดการใช้ความเห็น
ของบุคคลในการตัดสินใจ การวัดที่สาํ คัญ ได้แก่
6.1. วัดและติดตาม กระบวนการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จํานวนครัง้ และระยะเวลาที่
ต้องหยุดให้บริการ (down time), ระยะเวลาในการแก้ไ ขอุบัติการณ์ต่าง ๆ, ค่ าใช้จ่ ายในการ
บํารุงรักษาระบบ
6.2. วัดและติดตามความเสี่ยง การควบคุมภายใน ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.3. วัดและติดตามความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศ
6.4. ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
6.5. ประเมินและวัดผลการดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร การพัฒนาความสามารถของระบบ
6.6. วัดผลลัพธ์สาํ คัญด้านการปรับเปลี่ยนสูย่ ุคดิจิทลั 6 ด้าน
1) ผลลัพธ์ทางคลินิก (Clinical Outcomes)
2) ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
3) สถานการณ์ดา้ นการเงิน
4) ผลการปรับกระบวนการทํางาน
5) การเรียนรูแ้ ละเจริญเติบโตของโรงพยาบาล
6) ความพึงพอใจของบุคลากร
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7. ข้อมูลสารสนเทศ (Data & Information)
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ของการมี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในโรงพยาบาลคื อ การมี ข ้อ มูล และ
สารสนเทศที่จาํ เป็ นสําหรับบุคลากร ผูบ้ ริหาร ผูป้ ่ วย ผูร้ บั ผลงาน องค์กรภายนอก มีความพร้อมใช้งาน เอือ้
ต่อการดูแลผูป้ ่ วย การบริหารจัดการ การตรวจสอบทางคลินิก การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา และการวิจยั
ความจําเป็ นของข้อมูลและสารสนเทศ ขึน้ กับขนาดและความซับซ้อน ตามบริบทของโรงพยาบาล
7.1. มีขอ้ มูลที่เพียงพอกับการให้บริการผูป้ ่ วยอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ข้อมูลสามารถนํามาใช้ระบุตัวบุคคล สนับสนุนการวินิจฉัยโรค ช่วยพิจารณาการรักษา
ช่วยติดตามการรักษา บันทึกผลการรักษา และใช้สนับสนุนการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดทําเป็ น
มาตรฐาน อยู่ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ปราศจากการซํา้ ซ้อน หรือขัดแย้งซึ่งกันและกัน
7.2. ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
ผูใ้ ช้งานเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ สําหรับการปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบได้โดยได้รบั
ข้อมูลและสารสนเทศตามกําหนดเวลา ตรงตามรูปแบบที่ช่วยการใช้งาน
ผูป้ ่ วยสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองเพื่อนําไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ และหน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รบั ข้อมูลเพื่อนําไปใช้พฒ
ั นาบริการสุขภาพ
7.3. สารสนเทศถูกนํามาใช้อย่างเหมาะสม (Appropriate and meaningful use of information)
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยู่ในระบบ รวมถึงข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการใช้งานแต่ยังไม่มีอยู่ใน
ระบบเพื่อจัดการให้มีข ้อมูลสารสนเทศที่เ หมาะสมเพิ่ม ขึน้ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยและ
ข้อมูลบริหารเข้าหากันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
มีการนําข้อมูลมาสร้างและพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วย ผ่านเทคโนโลยี Machine
Learning และ Artificial Intelligence เพื่อร่วมกันสร้างเทคโนโลยีท่เี หมาะสมสําหรับประเทศไทย
7.4. หน่วยงานสามารถใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกต่าง ๆ
หน่วยงานใช้และบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อ 1) สนับสนุนการตัดสินใจในการ
ดูแลผูป้ ่ วย 2) สนับสนุน การศึกษา การวิจัย และ 3) สนับสนุนการบริหารจัดการและวางแผน
ยุทธศาสตร์
มีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และด้านอื่น ๆ ที่เป็ นปั จจุบนั ที่สนองต่อความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน ภายในเวลาที่เหมาะสม
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