
โดย นางรัชนี คอมแพงจันทร์ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ส านักงานเขตสขุภาพที่ 8 

การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 

(HAIT) 



ระเบียบวาระการประชุม 

ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

๑)  การคัดเลือกโรงพยาบาลเข้าร่วมด าเนินการ 
     และรับการประเมิน 
๒)  การจัดตั้งทีม Surveyors ทีมละ 3 คน 

เรื่องอื่นๆ 



แนวทางการด าเนินงาน HAIT 
รพ.ทุกแห่ง ประเมินตนเองด้านการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล 
ภายใน ก.ย. 61 

รพ. ผ่านการประเมินด้านการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่า 9 แห่ง (10%) ภายใน 2562 

สนง.เขตสุขภาพที่ 8 คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมทีมผู้ให้ค าปรึกษาและประเมิน ทีมละ 3 คน 
(1 ทีม ดูแล 10 โรงพยาบาล) 

ตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 2562 

สนง.เขตสุขภาพที่ 8 คัดเลือก รพ. เข้าร่วมการประเมินฯ 

1 

2 

3 

4 

5 



เกณฑ์การประเมินตนเอง 
    ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล     แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    การจัดการความเสี่ยงในระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    การจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
    ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    การจัดระบบบริการเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

    ระบบควบคุมคณุภาพข้อมูลการ 
    วินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยและ 
    คุณภาพรหัส ICD 

    การควบคุมคุณภาพการพัฒนา 
    โปรแกรม (ประเมินเฉพาะ 
    โรงพยาบาลที่เขียนโปรแกรมใช้เอง) 

    การจัดการศักยภาพของทรัพยากร 
    ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หน่วยงานที่ประเมินตนเองแล้ว 
อุดรธานี (21/21) 

รพ.อุดรธาน ี รพ.กุมภวาปี 
รพ.บ้านผือ รพ.หนองหาน 
รพ.เพ็ญ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
รพ.กุดจับ รพ.ไชยวาน 
รพ.ทุ่งฝน รพ.นายูง 
รพ.น้ าโสม รพ.โนนสะอาด 
รพ.พิบูลยร์ักษ ์รพ.วังสามหมอ 
รพ.ศรธีาตุ รพ.สร้างคอม 
รพ.หนองวัวซอ รพ.หนองแสง 
รพ.กู่แก้ว รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 
รพ.ห้วยเกิ้ง 

สกลนคร (18/18) 

รพ.สกลนคร รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
รพ.วานรนิวาส  รพ.พังโคน 
รพ.กุดบาก รพ.กุสุมาลย์ 
รพ.ค าตากล้า รพ.โคกศรีสุพรรณ 
รพ.เจริญศิลป์ รพ.เต่างอย 
รพ.บ้านม่วง รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร 
รพ.พระอาจารย์ฟ่ันอาจาโร 
รพ.โพนนาแก้ว รพ.วาริชภูมิ 
รพ.ส่องดาว รพ.อากาศอ านวย 
รพ.นิคมน้ าอูน 

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 61 ท่ีมา : http://hait.moph.go.th/ 

100% 100% 



หน่วยงานที่ประเมินตนเองแล้ว 
เลย (5/14) 

รพ.ท่าลี่ 
รพ.นาด้วง 
รพ.ปากชม 
รพ.ผาขาว 
รพ.หนองหิน 

หนองบัวล าภู (1/6) 

รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

นครพนม (10/12) 

รพ.นครพนม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 
รพ.ศรสีงคราม รพ.ท่าอเุทน 
รพ.นาแก รพ.นาทม 
รพ.นาหว้า รพ.ปลาปาก 
รพ.เรณนูคร รพ.วังยาง 

บึงกาฬ (2/8) 

รพ.ปากคาด 
รพ.บุ่งคล้า 

ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 61 ท่ีมา : http://hait.moph.go.th/ 

35.7% 

16.6% 

25% 

83.33% 

หนองคาย 0% (ยังไม่ส่ง) 



เป้าหมายการเข้ากระบวนการพัฒนา 
จังหวัด โรงพยาบาล ทีม คน 

อุดรธานี 21 2 6 

สกลนคร 18 2 6 

นครพนม 12 1 3 

เลย 14 1 3 

หนองคาย 9 1 3 

หนองบัวล าภู 6 1 3 

บึงกาฬ 8 1 3 

รวม 88 27 คน 9 ทีม 



แนวทางการประเมินระดับเขต 

  มีคณะกรรมการระดับเขต (ไขว้จังหวัด) 

 อบรมพัฒนาศักยภาพ เดือนสิงหาคม 
(วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561) 
ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น 



Time line 
ประเมินตนเอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

อบรมพัฒนาศักยภาพ 

จัดท าแผนและพัฒนาศักยภาพ 

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10 ของหน่วยบริการ 

มิ.ย.61 

ก.ค.61 

ส.ค.61 ม.ค.62 

ส.ค.61-ก.พ.62 

ประเมินไขว้ระดับเขต 

ก.พ.62-มี.ค.62 
ประเมินรับรองจากส่วนกลาง 



ส่ิงท่ีตอ้งด ำเนินกำร 
• ประเมินและส่งแบบประเมินตนเอง (หน่วยงานที่เหลือ)    

ภายใน 5 ก.ค. 61 
• คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมทีมผู้ให้ค าปรึกษาและประเมิน        

ตามหนังสือที่ ที่ สธ 0233.01/1610 ลว 21 มิ.ย. 61             
ภายใน 5 ก.ค. 61 

• จัดท าแผนพัฒนาฯ ระดับจังหวัด ก าหนดเป้าหมาย 
     การพัฒนาในแต่ละปี 
• คัดเลือกโรงพยาบาลเป้าหมายเพือ่ประเมินในปี 2562 



จบการน าเสนอ 


