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0.
0 General Stattus

Level 1
เริ่มมีกระบวนกการจัดการให้ เกิดคุณภาพ
โดยเริ่มเห็นผลบางส่วน

1.
1 IT Master Plan
P

แผน IT สอดคล้ องกับแผนโรงพยาบบาล
ตอบสนองยุทธศาสตร์
ธ
หลักของโรงพพยาบาล
มีกระบวนการพพัฒนาแผนที่ได้ มาตรรฐาน

2.
2 IT Risk Man
nagement
System
S

่ยงในระบบ ITT
มีการประเมินความเสี
ค
่ยงจนประะเมินได้ ว่า
ดําเนินการจัดการความเสี
ก
ความเสี่ยงลดลลง
มีนโยบายและรระเบียบปฏิบัติด้านคววาม
มั่นคงในระบบ IT ผู้ท่เี กี่ยวข้ องรับทราบ
ท
เข้ าใจ และปฏิบับติตามระเบียบปฏิบัติตอย่าง
เคร่งครัด มีการรจัดการ Data Centeer จน
มั่นคงปลอดภัยทุ
ย กด้ าน
มีการจัด servicce desk มีการประกาาศ SLA
ในเรื่องที่สาํ คัญอย่
ญ างยิ่งสําหรับผู้ใช้ ระบบ
ร IT
มีระบบเก็บข้ อมูมล IT Activity and Incident

3.
3 Security Maanagement

4.
4 Service Dessk, Service
Level
L
Agreem
ment, Incident
and
a Problem Management
M

Report and Monitoring
M

Level 2
มีการพัฒนาอย่
ฒ
างต่อเนื่องแลละเชื่อมโยง ใน
สาขาต่างๆ
ง เกิดระบบการพัฒนาคุ
ฒ ณภาพ
ด้ าน IT
มีการดําเนินการตามแผน ITT ที่สอดคล้ อง
กับแผนโโรงพยาบาล เกิดผลสสําเร็จในบาง
โครงการร

Levvel 3
มีการพัฒนาคุณภาพออย่างกว้ างขวางทั้ง
องค์กร เกิดการพัฒนาาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
อ
มีการดําเนินการตามแแผน IT ที่สอดคล้ อง
กับั แผนโรงพยาบาล เกิดผลสําเร็จ โดย IT
เป็ป็ นเครื่องมือหลักในกการผลักดันยุทธศาสตตร์
สํ ญของโรงพยาบาลล
สาคั
มีกลไกการจัดการความเสี่ยงที่ดาํ เนินครบ
วงงจร PDCA อย่างต่ออเนื่องมาแล้ วอย่างน้ อย
อ
3 รอบวงจร ไม่พบควาามเสี่ยงที่จัดการได้
มีกลไกการจัดการความมั่นคงที่ดาํ เนินครบบ
วงงจร PDCA อย่างต่ออเนื่องมาแล้ วอย่างน้ อย
อ
3 รอบวงจร ไม่พบการรละเมิดความมั่นคงใน
น
ระะบบ

นําผลกาารจัดการความเสี่ยงในนรอบปี ที่ผ่าน
มา มาใช้ช้ ปรับแผนการจัดการรความเสี่ยงในปี
ต่อไป ทําให้ ความเสี่ยงลดลงไได้ ต่อเนื่อง
ด
าถึงข้ อมูลผู้ป่วยให้ เข้ าถึง
มีการจัดการการเข้
ได้ เฉพาะะผู้ท่รี ับผิดชอบการดูดูแลรักษาผู้ป่วย
ในช่วงดัังกล่าวเท่านั้น ไม่มีการใช้
า ช่องทางที่
ไม่ม่นั คงง (LINE, Social Meedia) ในการ
รับส่งข้ อมู
อ ลผู้ป่วย
ประกาศศ SLA ที่สาํ คัญได้ ครบทุกด้ านการ
มีกลไกการนําผลการปประเมิน SLA มาใช้
บริการ (Hardware,
(
Softwarre, Network,
ป บคุณภาพบริการ ที่ดาํ เนินครบวงจร
ปรั
Data Seervice, New Requireement) มีข้อมูล PDCA อย่างต่อเนื่องม
มาแล้ วอย่างน้ อย 3
ในระบบบ Incident และ Activity
รอบวงจร ผู้ใช้ ระบบมีความพีงพอใจมาก
Monitorring มากกว่า 95% ของเหตุ
ข
การณ์
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5.
5 Clinical Datta Quality
Control
C

Level 1
มีการเก็บข้ อมูลประวั
ล ติ ผลการตรวจจร่างกาย
คําวินิจฉัยโรค การทําหัตถการ การใให้ ยา
การรักษา และรรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกรายย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
มีระบบตรวจสออบคุณภาพความครบบถ้ วน
และความถูกต้ องของข้
อ
อมูล OPD, IPD
I
เ
และออกแบบบระบบที่
มีเอกสารการวิเคราะห์
6.
6 Software Deevelopment
Quality
Q
Contro
ol (if availablee) สําคัญในโปรแกกรมที่พัฒนาเอง ไม่น้น้อยกว่า
ร้ อยละ 80
7.
7 Capacity Maanagement

มีการวิเคราะห์สถานการณ์
ส
ปัจจุบันและ
แ Gap
Analysis, มีการจัดทําแผนเพิ่มศักยภาพ
ย
ด้ าน Hardwaree, Software, Network,
People ware มีการกําหนดสมรรถน
นะที่
จําเป็ นของบุคลากรสํ
ล าคัญในฝ่ าย ITT

Level 2
Levvel 3
มีการเก็บข้
บ อมูลประวัติ ผลกาารตรวจร่างกาย มีข้อมูลที่สามารถนํามาวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม
คําวินิจฉัยโรค การทําหัตถกาาร การให้ ยา
คุุณภาพด้ าน Quality and Safety of Caree,
mprove Clinical Ouutcomes
การรักษา
ษ และรหัส ICD ของงผู้ป่วยนอกและ Im
ผู้ป่วยในนทุกราย ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 95
ในรูปแบบบ Structured Data in database
(Not Sccanned Record)

มีเอกสารการวิเคราะห์และอออกแบบระบบที่
สําคัญในนโปรแกรมที่พัฒนาเออง ทุก
โปรแกรม มีการทํา Softwaree Version
Controll มีการ Comment So
ource codes
มีการดําเนินการพัฒนาศักยภภาพตามแผน
เกิดผลสํสําเร็จในบางด้ าน

มีกลไก Requirementt Management,
Project Managementt, Software Quality
A
Assurance
ในการพัฒ
ฒนาโปรแกรมทุกๆ

โปปรแกรม
มีกลไกการพัฒนาศักยยภาพที่ดาํ เนินครบ
วงงจร PDCA อย่างต่ออเนื่องมาแล้ วอย่างน้ อย
อ
3 รอบวงจร พบความก
ก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง

