
ผลการดำ เนินงาน
Key Performance

1. โครงการติดตั้งระบบ Wireless Access Point 
 Project on Wireless Access Point System Installation

2. โครงการติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ตามอาคาร/ ตึกต่างๆ เพื่อใช้  
 งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานบริการผู้ป่วย และงานบริหารจัดการ
 Project  on installation of computer signal cables in several 
 buildings for  learning and teaching, research work, patient 
 service operation and administration

3. โครงการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) ที่ภาควิชา/ หน่วยงานต่างๆ เพื่อ  
 ใช้งานการเรียน การสอน งานวิจัย งานบริการผู้ป่วย และงานบริหารจัดการ
 Project on client computer installation in departments/ 
 divisions for  learning and teaching, research work, patient 
 service operation and administration

4. โครงการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้งานการเรียน 
 การสอน งานวิจัย งานบริการผู้ป่วย และงานบริหารจัดการ
 Project on typing machine installation in departments/ 
 divisions for learning and teaching, research work, patient 
 service operation and administration

5. เสถียรภาพระบบโรงพยาบาลรับประกันการ Unplanned Downtime
 Hospital system stabilization to be prompt for unplanned downtime

• Down บางระบบ (เป้า = 0.05% (4.38 ชม.)
       Some systems down (target 0.05% = 4.38 hrs.)
 

• Down ทุกระบบ (เป้า = 0.02% (1.75 ชม.)
     All systems down (target 0.02% = 1.75 hrs.)
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370+9 
(จุด/ point)

1,000 
(จุด/ point)

600 
(เครื่อง/ unit)

200 
(เครื่อง/ unit)

6.51
 (ช.ม/ hr.)

 
2.53 

(ช.ม/ hr.)

200 
(จุด/ point)

1,200 
(จุด/ point)

1,300 
(เครื่อง/ unit)

400
 (เครื่อง/ unit)

6.48 
(ช.ม/ hr.)

2.37
(ช.ม/ hr.)

100 
(จุด/ point)

1,000 
(จุด/ point)

900 
(เครื่อง/ unit)

250
(เครื่อง/ unit)

7.25
(ช.ม/ hr.)

3.54
(ช.ม/ hr.)

156 รายงานประจําป 2556   ANNUAL REPORT 2013

ฝายสารสนเทศ
Medical Information 
Technology 
Department



6. จัดล�าดับความส�าคัญของการให้บริการแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ดังนี้
 Prioritization solution services for hardware and software as follows

 อันดับ 1 ระบบโรงพยาบาล (HIS) แก้ไขภายใน 30 นาที
 1st  Priority : HIS Hospital system solved within 30 minutes

 อันดับ 2 ระบบ SAP, RCA, SiNet แก้ไขภายใน 4 ชั่วโมง
 2nd Priority SAP. RCA, SiNet  system solved within 4 hr.

 อันดับ 3 ระบบ Internet (MUCNet) แก้ไขภายใน 3 วัน 
 3rd Priority MUCNet internet system solved within 3 days

7. โครงการพัฒนาระบบ Video Conference
 Project on Video Conference system development
 
 ãนปรÐเ·ศ
 ร.พ.ราชบุรี ร.พ.กรุงเทพ ร.พ.รามา ร.พ.จุÌา ร.พ.สวนดอก ร.พ.สงขลา   
    ร.พ.ขอนแก่น ร.พ.ชุมพร ร.พ.อุดรธานี ร.พ.สุรินทร์ ร.พ.สระบุรี ร.พ.กาญจนบุรี 
 Domestic: 
 Ratchaburi Hospital, Bangkok Hospital, Ramathibodi Hospital, 
 Chulalongkorn Hospital, Suandok Hospital, Songkhla Hospital, 
 Khon Kaen Hospital, Chumphon Hospital, Udon Thani Hospital, 
 Surin Hospital, Saraburi Hospital, Kanchanaburi Hospital

 ต‹างปรÐเ·ศ
 ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน เยอรมัน ไต้หวัน มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 
 Aboard: 
 Japan, Korea, Indonesia, Singapore, China, German, 
 Taiwan, Malaysia, USA

8. การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้คณะฯ สามารถเรียกเก็บเงินและติดตามหนี้ได้ ตามระยะเวลาที่ก�าหนด
 Software Development for Faculty’s on-scheduled  bill and debt 
 collecting 

9. โครงการพัฒนาระบบการเจาะน�้าตาลในเลือดจากปลานิ้ว (Point of care testing) 
 ติดตั้งใช้งานที่หอผู้ป่วยต่างๆ 
 Project on Point  Of Care Testing development for installation of 
 Dextrostix system at patient wards

10. โครงการเชื่อมโยงและสังเคราะห์ข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบปัจจุบัน
 Project on connecting and analyzing IT system data from current 
 hospital systems
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94.6%

95.3%

96.5%

381
 (ครั้ง/ time)

14 
(ครั้ง/ time)

20
(โครงการ/ project)

80 
(หอผู้ป่วย/ ward)

885 
(รายงาน/ report)

95.0%

96.5%

97.3%

353 
(ครั้ง/ time)

16
(ครั้ง/ time)

25
(โครงการ/ project)

100
(หอผู้ป่วย/ ward)

1,864
(รายงาน/ report)

95.2%

96.6%

97.6%

484
(ครั้ง/ time)

15
(ครั้ง/ time)

22
(โครงการ/ project)

120
(หอผู้ป่วย/ ward)

1,236
(รายงาน/ report)

“คณบดีพบประชาคมศิริราช” ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
“Dean meets Siriraj community” event was held at Rajapanadda Sirindhorn conference 
room, 1st floor of Srisavarindira building.

12
ธันวาคม 2555
December 2012
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11. โครงการพัฒนาระบบบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกเป็น Windows
 Project on developing Windows system for outpatient dispensing 

12. โครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
 Project on development of E-Medical Record system 

• พิมพ์ใบสั่งยา On-Line
       On-line prescription printing

• พิมพ์ใบต่อเวชระเบียน On-Line
       On-line printing for medical record extension sheet 

13. โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล Medication Reconciliation 
 (ติดตั้งใช้งานที่หอผู้ป่วย)
 Project on development of medication reconciliation data 
 record system (installed at patient wards)

14. โครงการพัฒนาระบบใบสั่งยาเติมยาผู้ป่วย (Refill) 
 Project on development of prescription refill system

15. โครงการจัดยาด้วยเครื่องจัดยาอัตโนมัติ
 Project on medication by automatic dispensing machine

16. โครงการพัฒนา Website ให้ภาควิชา/หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ
 Project on website development for Faculty’s internal 
 departments/ divisions

17. โครงการฝƒกอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับบุคลากรคณะฯ 
 Project on computer training for Faculty’s staffs

18. พัฒนาโครงการที่เสนอได้รับรางวัลประเภทนวัตกรรมดีเด่น
 Development of projects offered Outstanding Innovation awards

2554
2011

2555
2012

2556
2013
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-

-

-

20 
(หอผู้ป่วย/ ward)

-

-

13
(โครงการ/ project)

8 
(หลักสูตร/ course)

(500 คน)
(person)

7 
(โครงการ/ project)

-

-

-

80 
(หอผู้ป่วย/ ward)

-

-

15 
(โครงการ/ project)

10 
(หลักสูตร/ course)

(1,540 คน)
(person)

5
(โครงการ/ project)

1 
(ระบบ/ system)

1
(ระบบ/ system)

1 
(ระบบ/ system)

120 
(หอผู้ป่วย/ ward)

1 
(ระบบ/ system)

1 
(ระบบ/ system)

20 
(โครงการ/ project)

8
(หลักสูตร/ course)

(550 คน)
(person)

6 
(โครงการ/ project)
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ผลงานด้าน  CSR                                          Performance on CSR 

1. การบรรยายในหัวข้อ รู้เท่าทันความเสี่ยง และภัยคุกคาม 
เทคโนโลยสีารสนเทศยคุ 2011 (Information Security and Privacy
Awareness Training) วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 13.30 
– 16.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน iOS ในการท�างานประจ�า
วันของคุณ และด้านการแพทย์และการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 12 
มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุม 203  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2  

3. การอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�าหรับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประจ�าปี  2556 หลกัสตูร Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
2007 & 2010 ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 27 กันยายน 2556

3. 2013 computer training courses of 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2007 & 2010 

was held during March 5th- September 27th, 2013, 

in order to develop IT knowledge of Faculty’s 

personnel 

1. Lecture on seeing through risks and treats of 

2011 IT (Information Security and Privacy Awareness 

Training) held on Febuary 9th, 2013 during 1.30-

4.30 p.m. at Athitayathornkittikun Meeting Room, 

7th floor of Syamindra Building

2. Effectiveness boosting for your iOS 

daily work operation as well as in medicine and 

education held during June 4th-12th, 2013 at 203 

Meeting Room 203, 2nd floor of Srisavarindira 

building

สัปดาห์ “๘๕ ป มหาราช มหาชาติ มหากรุณาธิคุณ มหาบุญญาบารมี” ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปสมเด็จ
พระศรีนครินทร์
Tet Mahachart, a sermon on the incarnation of Lord Buddha week was held to commemorate HM 
The King’s 85th birthday anniversary at the Hall of 100th year of Somdej Phrasrinagarindra building.

ธันวาคม 2555
December 201217-21

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล   FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL 159


	Copy of Siriraj Annual Report 2556

