
งานสารสนเทศ

# รายการ ผู้รับผิดชอบงาน
Center Room
     - ดูแล ทรงยศ
     - ตรวจสอบการอัพเดทของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล HOSxP คณิดา
     - เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Server หลักกับ Server ส ารอง คณิดา
     - เขียนรายงาน ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล HOSxP คณิดา
     - ส ารองข้อมูล จากฐานข้อมูล HOSxP และตรวจสอบไฟล์ส ารอง คณิดา

     - ทะเบียนบุคลากรและสิทธิการใช้งาน HOSxP รวมถึงการเปล่ียนแปลง Username/Password ของ
ผู้ใช้งาน

สมเจตน์

ระบบ Scan for HOSxP
     - ติดต้ังและ ดูแล Server Scan สมเจตน์
     - ตรวจสอบการอัพเดทของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล Scan HOSxP สมเจตน์
     - ส ารองข้อมูล จากฐานข้อมูล Scan HOSxP และตรวจสอบไฟล์ส ารอง สมเจตน์
ระบบ Refer
     - ติดต้ังและ ดูแล Server Refer คณิดา
     - ตรวจสอบการอัพเดทของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล Refer คณิดา
     - เขียนรายงาน ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล Refer คณิดา
     - ส ารองข้อมูล จากฐานข้อมูล Refer คณิดา
ระบบ DHDC Datacenter CUP
     - ติดต้ังและ ดูแล Server DHDC คณิดา
     - ตรวจสอบการอัพเดทของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล DHDC คณิดา
     - ตรวจสอบการอัพเดทของโปรแกรม EMR Viewer และตัว Control คณิดา
     - ตรวจสอบ/น าเข้าข้อมูล 43 แฟ้ม ทรงยศ
     - เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าเครือข่ายบริการ (CUP) คณิดา
     - พัฒนาระบบ Website DHDC เพือ่ตอบสนองความต้องการด้านข้อมูล คณิดา
     - เขียนรายงาน ดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล DHDC คณิดา
Website โรงพยาบาล
     - ติดต่อ Vender ต่อสัญญาเช่า Host และ Domain Website สมเจตน์
     - ออกแบบและดูแล โครงสร้าง Website / Template Website คณิดา
     - ปรับเปล่ียนภาพ หน้า Index/Slide Show ตามเทศกาลต่างๆ ทรงยศ
     - ปรับเปล่ียน และน าเข้าข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ เช่น ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ทรงยศ
ระบบ จองห้องประชุม (Link จาก Website)
     - ออกแบบและดูแล โครงสร้างระบบผ่านหน้า Website คณิดา
     - ปรับแต่งและเพิม่เติมเนื้อหา คณิดา
     - เขียนรายงานและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Online คณิดา
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งานคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทะเบียนคอมพิวเตอร์ และการท าชุดอนุมัติต่างๆ
     - จัดท าทะเบียนคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สมเจตน์
     - ออกเลขคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สมเจตน์
     - ตรวจสอบ และประเมินส่ังซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ สมเจตน์
     - จัดท าเอกสารชุดอนุมัติ เอกสารการจัดซ้ือวัสดุ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สมเจตน์

8 ระบบ Computer และ Notebook
     - ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ืองและโปรแกรมในเคร่ือง ทรงยศ
     - ติดต้ังระบบปฏิบัตการและโปรแกรมใช้งาน ทรงยศ
ระบบกล้องวงจรปิด
     - ออกแบบแผนผังการติดต้ังกล้องวงจรปิด สมเจตน์
     - ติดต้ังกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์บันทึก สมเจตน์
     - ตรวจสอบการแสดงภาพและการบันทึกภาพ สมเจตน์
     - เปิดภาพย้อนหลังเมื่อมีผู้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด สมเจตน์
ระบบ Internet Wifi และ Intranet
     - ออกแบบแผนผัง Network สมเจตน์
     - ประสานงาน ติดต่อผู้ให้บริการ Internet สมเจตน์
     - ติดต้ัง LAN และอุปกรณ์ต่อพ่วง สมเจตน์
     - ตรวจสอบการท างานของสาย LAN Accress และอุปกรณ์ต่อพ่วง สมเจตน์
     - ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Internet Wifi สมเจตน์
     - ตรวจสอบ ดูแล การท างานของ Mikrotik, Web local และ โปรแกรม Winbox สมเจตน์

     - ทะเบียนการใช้งาน Internet การก าหนดสิทธิร์วมถึงการเปล่ียนแปลง Username/Password ของ
ผู้ใช้งาน สมเจตน์
เคร่ือง Projector
     - ติดต้ังตัวเคร่ือง และตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ือง สมเจตน์
     - แก้ไข/ปรับปรุง ระบบในการเชื่อมต่อ สมเจตน์
เคร่ือง Printer
     - ติดต้ังตัวเคร่ือง และตรวจสอบความพร้อมใช้ของเคร่ือง สมเจตน์
     - แก้ไข/ปรับปรุง ระบบในการเชื่อมต่อ สมเจตน์
     - จัดหา Driver ในการติดต้ังอุปกรณ์ บนระบบปฏิบัติการต่างๆ สมเจตน์
ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม
     - Sync และ ส่งออกข้อมูลจากระบบ HOSxP (สัปดาห์ละ 1 คร้ัง) สมเจตน์
     - ตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ OP/PP 2010 พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบแก่ผู้ทีรั่บผิดชอบ สมเจตน์
     - ส่งข้อมูล 43 แฟ้มเข้าระบบ HDC DHDC และ สปสช. สมเจตน์

     - ตรวจสอบข้อมูล/ความผิดพลาด (Error) ของข้อมูลผ่านหน้าเว็บ สปสช เมื่อพบ  Error แจ้งแก่ผู้ที่
รับผิดชอบ สมเจตน์
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     - ตรวจสอบข้อมูล/ความผิดพลาด (Error) ของข้อมูลผ่านหน้าเว็บ HDC เมื่อพบ  Error แจ้งแก่ผู้ที่
รับผิดชอบ คณิดา

     - ตรวจสอบข้อมูล/ความผิดพลาด (Error) ของข้อมูลผ่านหน้าเว็บ Information ของ สสจ.นครสวรรค์ 
เมื่อพบ  Error แจ้งแก่ผู้ทีรั่บผิดชอบ คณิดา

     - ตรวจสอบข้อมูล/ความผิดพลาด (Error) ของข้อมูลผ่านระบบ เอ๊ะ! ของ HDC เมื่อพบ  Error แจ้งแก่
ผู้ทีรั่บผิดชอบ คณิดา
     - ชี้แจงปัญหา/วางแนวทางการแก้ไขปัญหาในการลงข้อมูลบน HOSxP คณิดา
     - การจัดเก็บข้อมูลและโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม
          1) PERSON คณิดา
          2) ADDRESS คณิดา
          3) DEATH คณิดา
          4) CHRONIC คณิดา
          5) CARD คณิดา
          6) HOME คณิดา
          7) VILLAGE คณิดา
          8) DISABILITY สมเจตน์
          9) PROVIDER ทรงยศ
         10) WOMEN คณิดา
         11) DRUGALLERGY สมเจตน์
         12) FUNCTIONAL สมเจตน์
         13) ICF สมเจตน์
         14) SERVICE คณิดา
         15) DIAGNOSIS_OPD สมเจตน์
         16) DRUG_OPD สมเจตน์
         17) PROCEDURE_OPD สมเจตน์
         18) CHARGE_OPD สมเจตน์
         19) SURVEILLANCE สมเจตน์
         20) ACCIDENT ทรงยศ
         21) LABFU คณิดา
         22) CHRONICFU คณิดา
         23) ADMISSION สมเจตน์
         24) DIAGNOSIS_IPD สมเจตน์
         25) DRUG_IPD สมเจตน์
         26) PROCEDURE_IPD สมเจตน์
         27) CHARGE_IPD สมเจตน์
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         28) APPOINTMENT สมเจตน์
         29) DENTAL ทรงยศ
         30) REHABILITATION สมเจตน์
         31) NCDSCREEN คณิดา
         32) FP คณิดา
         33) PRENATAL ทรงยศ
         34) ANC ทรงยศ
         35) LABOR ทรงยศ
         36) POSTNATAL ทรงยศ
         37) NEWBORN ทรงยศ
         38) NEWBORNCARE ทรงยศ
         39) EPI คณิดา
         40) NUTRITION คณิดา
         41) SPECIALPP คณิดา
         42) COMMUNITY_ACTIVITY คณิดา
         43) COMMUNITY_SERVICE คณิดา
         44) CARE_REFER ทรงยศ
         45) CLINICAL_REFER ทรงยศ
         46) DRUG_REFER ทรงยศ
         47) INVESTIGATION_REFER ทรงยศ
         48) PROCEDURE_REFER ทรงยศ
         49) REFER_HISTORY ทรงยศ
         50) REFER_RESULT ทรงยศ
         51) DATA_CORRECT คณิดา
         52) POLICY คณิดา
โปรแกรมภายนอก ลงบันทึกข้อมูลบน Web Service
     - ระบบ Key-in MIS เขต3 สมเจตน์
     - ระบบ Key-in งบประมาณ สสจ. สมเจตน์
     - Webmail สสจ. คณิดา
     - ECS (ระบบทึกข้อมูลการรับบริการห้องฉุกเฉิน) คณิดา
     - Pher (ระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่ววยอุบัติเหตุจราจร) คณิดา
     - ITEM (ระบบบันทึกข้อมูล EMS) คณิดา
     - IS (ระบบทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล) คณิดา
     - ชันสูตร  (ระบบทึกข้อมูลการเสียชีวิตทีม่ีการออกชันสูตร) คณิดา
     - OSCC (ระบบทึกข้อมูลงานอุบัติเหตุทีเ่ป็นคดี เช่น ท าร้ายร่างกาย, ข่มขืน) คณิดา
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     - egp (ระบบทึกข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง) สมเจตน์
     - ภาวะเสียงในหญิงต้ังครรภ์ (ระบบทึกข้อมูลผลการตรวจภาววะเส่ียง ธาลัสซิเมีย และ ดาวน์ซินโดรม) คณิดา
     - ระบบทึกข้อมูลรับรองการเกิดของทารกแรกเกิด (ห้องคลอด) สมเจตน์
     - Vision2020 (ระบบทึกข้อมูลสายตาเด็กและสูงอาย)ุ คณิดา
     - NAPs สมเจตน์
     - รายงาน 506 สมเจตน์
     - รายงานพิษสุนัขบ้า สมเจตน์
     - New E-Claim คณิดา
โปรแกรมภายนอก มีระบบการติดต้ัง
     - NHSO คณิดา
     - E-Claim คณิดา
     - Win Speed สมเจตน์
     - SSO Media สมเจตน์
     - CA สมเจตน์
     - H4U คณิดา
     - RDU สมเจตน์
     - ภาษี สมเจตน์
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