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เตรียมตัวเขาสูยคุ Smart Hospital  โรงพยาบาลอัมพวา 
 ปรับเปลี่ยนโครงสราง ดังน้ี 

    1. อาคาร 

        ปรับเปลี่ยนอุปกรณ, ระบบสาย และระบบไรสาย ตางๆ ใหครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงพยาบาล 

    2. ระบบ ไอท ี

         2.1 วางระบบไอทีใหมงายกวาดัดแปลงระบบไอทีเกา 

         2.2 จัดทําแผนงบประมาณและการดําเนินการวางระบบ 
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Presentation Notes
ระบบ it ในโรงพยาบาล มักทุกมองว่าเป็นเรื่องสำคัญลำดับท้ายๆ ต้อจากเครื่องแพทย์ ยารักษาโรค (อยู่ในอันดับที่ 6 )อาคาร ปรับเปลี่ยน ระบบ network เช่น เพิ่มความเร็วของ Switch และ Wireless ให้ครอบคลุม เชื่อมต่อระหว่างตึกด้วย fiber ระบบ ไอที ปรับเปรียนให้มีความปลอดภัยและยืดหยุ่นสูงวางระบบใหม่ง่ายกว่าดัดแปลงระบบเก่า เปลี่ยนของใหม่ ได้ของดีกว่าเร็วกว่า สวยงามกว่าเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม่ คือ มีการนำ อุปกรณ์ it เช่น rfid ,tag Service เข้ามาใช้งานกับอุปกรณ์ ในโรงพยาบาล



วัตถุประสงค  
• เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย “ไทยแลนด 4.0” ของรัฐบาล 

• อํานวยความสะดวกใหกับผูปวยท่ีมาใชบริการ 

• เพิ่มคุณภาพการเผยแพรขาวสารของโรงพยาบาล หรือใหความบันเทิงแก
คนไข ระหวางรอรับบริการ 

• เพื่อใหการรักษาคนไข ไดรับบริการท่ีดีท่ีสุด 

• มุงดูแลสุขภาพ มากกวารักษาพยาบาล 

• มุงลดคาใชจายของโรงพยาบาล 

 



สิ่งที่โรงพยาบาลอัมพวาตองปรับเปลี่ยนเพื่อกาวไปสู Smart Hospital 
1. นําเทคโนโลยีเสมือนจริงคือ virtual server มาใชแทนเทคโนโลยีแบบเกา(server หลายตัว) 

2. ปรับปรุงระบบเน็ตเวิรคใหมีประสิทธิภาพ 

3. จัดทํา DR SITE ( Disaster Recovery ) 

4. จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบฐานขอมูลของโรงพยาบาล 

5. จัดหาซอฟแวรเพ่ือมาบริหารจัดการอุปกรณตางๆภายในโรงพยาบาล 

6. จัดหาซอฟแวรเพ่ือรองรับการใชงาน Application จากภายในและภายนอก (โปรแกรมคิว) 

7. จัดหาซอฟแวร EMR SOFTWARE (เวชระเบียนดิจิตอล) 

8. จัดหาซอฟแวร Digital Signage (ทีวีสําหรับการเผยแพรขาวสาร,ใหความบันเทิงแกคนไขระหวางรอ
รับบริการ) 

9. การลงทะเบียนแบบ Digital (เครื่องอานและรูดบัตรประชาชนของผูรับบริการเบิกไดจายตรง) 
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Presentation Notes
เทคโนโลยีเสมือนจริงคือ virtual server ติดตั้ง wireless ให้ครอบคุม และ network ต้องเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์ที่มีความเสถียร ทำ redundancy Dr site คือ ห้อง data center สำรองที่อาจจะอยู่ภายในหรือภายนอกองค์กร ก็ได้จัดหาระบบ antivirus ให้ทั้ง ระบบ virtualization , pc , อุปกรณ์การแพทย์ รวมไปถึงการ backup ฐานข้อมูลด้วย Software ติด RFID TAG ให้อุปกรณ์ของโรงพยาบาล เช่น ระบบ LIS ของงานชันสูตร  ,ระบบ PACS  ของงานรังสีการแพทย์, เครื่องมือแพทย์ เตียงคนไข้ รถเข็น เป็นต้นเป็นซอฟแวร์ที่สามารถเข้ามาใช้ application ในโรงพยาบาล ได้จากที่ไหนก็ได้ และสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์Emr software คือ application ที่อยู่บน ipad หรือ tablet เอาไว้ให้หมอบันทึกอาการคนไข้8. Digital Sinage คือ ซอฟแวร์ในการเผยแพร่ข่าวสาร รพ หรือ ให้ความบันเทิงแก่คนไข้ ระหว่างรอรับบริการ9. ลงทะเบียนผ่านเครื่องอ่าน smart card และ ลิ้งค์กับ software Hosxp



1. นําเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใชแทนเทคโนโลยีแบบเกา 
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Presentation Notes
ประโยชน์สามารถนำ server เก่า convert ขึ้นไปเป็นระบบ Virtual Server ได้ลดความเสี่ยงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก server เสียได้ เพราะเมื่อ server ตัวใดเสีย vm ที่อยู่ใน server ตัวที่เสียนั้นจะย้ายไปตัวอื่นโดยอัตโนมัติ server สามารถเสียได้ถึง 2 serverยืดยุ่น สามารถ เพิ่ม,ลด resource ของแต่ละ vm ได้เองสามารถสร้าง os ได้ทุก platform (windows server , centos , redhat , Ubuntu . Suse , windows 7-10 , Mac OS Etc.)สามารถเชื่อมต่อกับ storage ได้หลายยี่ห้อสามารถควบคุมการทำงานได้จากหน้า console เดียวถึงแม้มีหลาย serverสามารถเพิ่ม Ram , CPU , HDD ให้แก่ server ได้ในกรณีที่มีการใช้งานมากขึ้น หรือ เพิ่ม serverใหม่ เข้าไปในระบบก็ได้รองรับ Software ที่จะเข้ามาพัฒนามให้โรงพยาบาลเป็น Smart Hospital



2. ปรับปรุงระบบเน็ตเวิรคใหมีประสิทธิภาพ 
 

1. เปลี่ยน  Switch  ระบบ network ในโรงพยาบาลใหมีความเร็วอยางนอย 10 GB 
2. ปรับปรุงระบบ wireless ใหครอบคลุมท้ังโรงพยาบาล เพื่อรองรับการใชงานของผูปวย และ software smart hospital 
3. Switch ท่ีเชื่อมตอระหวางจุดมีการทํา stack หรือ redundancy 
4. จัดระเบียบสายสัญญาณ lan ใหเปนระเบียบและ mark ปลายสายเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดงาย 
5. อุปกรณตางๆ ตอเขากับเคร่ืองสํารองไฟทุกตัวเพือ่ปองกันไฟฟาตกหรือกระชาก ซ่ึงอาจจะทําใหเสียหายได  
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Presentation Notes
เปลี่ยน  Switchของระบบ network ในโรงพยาบาลให้มีความเร็วอย่างน้อย 10 GBปรับปรุงระบบ wireless ให้ครอบคลุมทั้ง รพ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ป่วย และ software smart hospitalในกรณีของ switch ที่เชื่อมต่อระหว่างจุดควรมีการทำ stack กันหรือ redundancyจัดระเบียบสายสัญญาณ lan ให้เป็นระเบียบและ mark ปลายสายด้วย Switch ควรต่อเข้า ups ทุกตัวเพื่อป้องกันไฟฟ้าตกหรือกระชาก ซึ่งอาจจะทำให้เสียหายได้ 



3. จัดทํา DR SITE ( Disaster Recovery ) 
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Presentation Notes
มีไว้เพื่อป้องกันการหยุดทำงานของระบบที่ให้บริการคนไข้ ในกรณีที่เกิดสิ่งไม่คาดคิดเช่น น้ำท่วม , ไฟใหม้ ห้อง server (dc site) เป็นต้นข้อสำคัญ ต้องจัดให้มีเครื่อง UPS สำหรับ DC site , DR Site อย่างเพียงพอ



4.  จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบฐานขอมลูของโรงพยาบาล 
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Presentation Notes
1. จัดให้มี software backup ,tabe backup , disk backup สำหรับ backup ฐานข้อมูลของคนไข้ , ข้อมูลต่างของโรงพยาบาล และ backup ระบบ server ทั้งหมด



4.  จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบฐานขอมลูของโรงพยาบาล 
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Presentation Notes
จัดหา Antivirus สำหรับ  ระบบ virtual server , virtual desktop โดยเฉพาะ ข้อดีคือ เป็น Anti virus ที่ทำมาเพื่อระบบ virtualization โดยเฉพาะจึงใช้ Resource น้อยกว่า Anti virus ที่ใช้บน PC  





5.  จัดหาซอฟแวรเพื่อมาบริหารจัดการอุปกรณตางๆภายในโรงพยาบาล 
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นำเทคโนโลยี RFID TAG มาใช้กับอุปกรณ์ภายใน รพ เช่น รถเข็น เครื่องมือแพทย์ แล้วเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลส่วนกลางใช้ Bar Code ในการเก็บข้อมูล Lab ของ รพ และ ผู้ป่วย





6.  จัดหาซอฟแวรเพื่อรองรับการใชงาน Application จากภายในและภายนอก 
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นำระบบ VDI  (virtual desktop infrastructure) เข้ามาใช้ประโยชน์ คือลดภาระงานของฝ่าย IT เพราะบริการจัดการจากหน้า console และ สามารถ install windows , application จากที่เดียวและส่งไปให้ user ใช้ๆเวลาน้อยในการติดตั้งลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า เพราะ Desktop จะมาอยู่บน Server แทน เพราะฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ PC อีกต่อไปเปลี่ยนเป็นใช้ Thin Client แทนซึ่งกินไฟฟ้า 15 wสามารถใช้งานได้จากทุกที่ใน และ นอกองค์กรผ่าน Access Gateway และสามารถใช้งานได้กับทุกๆ อุปกรณ์ เช่น Smart Phone , Tablet , Notebook , PC , Thin Client , Zero Clientสามารถใช้งานได้หลาย Platform เช่น IOS , Android , Windows Phone , Windows 7-10 , Linuxสามารถกำหนดได้ว่า User คนไหนควรใช้เป็น Application หรือ Desktopหมอสามารถดูผล x-ray ได้จากทุกๆที่ทั้งใน และ นอก รพ และยังสามารถ สั่งจ่ายยาได้จาก program virtual application ได้สามารถจัดให้มีการประชุม vdo conference ได้เพื่อให้คำปรึกษา แก่แพทย์ หรือ สถานพยาบาดำบล หรือ ผู้ป่วยทางบ้าน โดยผ่าน program “skype for business” หรือ “citrix goto meeting”



7. จัดหาซอฟแวร EMR SOFTWARE 
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Presentation Notes
ระบบแฟ้มเวชระเบียนดิจิทัล (EMR Software)ประโยชน์ขจัดขั้นตอนเดินแฟ้มเอกสาร ร่นระยะเวลาการคอยเข้าพบแพทย์ของคนไข้แพทย์สามารถตรวจคนไข้ได้รวดเร็วขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงานของแพทย์และโรงพยาบาลเป็นระบบที่ใช้รวบรวมภาพเอกสารทางการแพทย์ ทั้งหมดของโรงพยาบาล เช่น เอกสารเวชระเบียน เอกสารบันทึกการตรวจรักษาผลจากห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ ภาพจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ใบยินยอม รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-form) เข้าไว้ด้วยกันแบบรวมศูนย์ เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วอย่าง real timeหมดปัญหาเอกสารสูญหาย ซีดจาง ลดความเสี่ยงของโรงพยาบาลและเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA และ JCIเพิ่มความปลอดภัยข้อมูลเอกสาร ด้วยระบบการสำรองข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารการบันทึกประวัติการใช้งานทุกขั้นตอนGo paperless ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร เพิ่มประโยชน์ใช้สอยพื้นที่สร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าGo paperless ลดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ที่เกิดจากกระบวนการและกรรมวิธีการใช้กระดาษ ได้แก่ค่ากระดาษ การพิมพ์ทำสำเนาฯลฯเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลในเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



8. จัดหาซอฟแวร Digital Signage 
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แจ้งข่าวสารข้อมูลของ รพ ให้คนไข้ได้ทราบระหว่างรอตรวจให้ความบันเทิงแก่ คนไข้ที่มารอตรวจสามารถแสดงสถานะของคิวการตรวจสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ตลอดเวลา ที่ไหนก็ได้สามารถแสดงเนื้อหาในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว slideshow วิดิโอ ได้ และที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อกับ Website ได้ด้วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์ป้ายโฆษณา แต่สามารถสร้างความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น



9. การลงทะเบียนแบบ Digital 
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Presentation Notes
คนไข้เก่าที่มีประวัติอยู่แล้วสามารถ ลงทะเบียนผ่านตู้ KIOSK ได้ทันทีโดยเสียบบัตรประชาชนที่ตู้ แล้วเลือก รายการ รับบัตรคิวลดงานเวชระเบียนเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้มาติดต่อลดงานเของเจ้าหน้าที่
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