กรณีศึกษา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปนโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 200 เตียง เปดใหบริการเปนครั้งแรก
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2523 และประกาศเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเมื่อป 2532 โดยผูถือ
หุนหลักประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพและตระกูลโสภณพนิช
ปจจุบันโรงพยาบาลบํารุงราษฎรมีผูมาใชบริการประมาณ 3,000 คนตอวัน และมีบุคลากร
ประมาณ 2,500 – 3,000 คน และไดนําระบบไอทีมาชวยในการบริหารโรงพยาบาลเปนเวลานานแลว ผู
บริหารงานไอทีคือ คุณมณฑล วรนารถ ผูจัดการฝายสารสนเทศ ซึ่งเขามาทํางานที่โรงพยาบาลนี้เมื่อป
2534
คุณมณฑล ไดเลาใน CIO Corner นสพ. Telecom ฉบับ 14 – 20 มีนาคม 48 วา ในตอนแรก
โรงพยาบาลใชระบบที่เขียนดวยภาษาโคบอล เพื่อใชสนับสนุนงานบัญชี เชน การคิดคาใชจายผูปวย
และการสั่งซื้อสินคา ตอมาไดเปลี่ยนมาใชระบบยูนกิ ซ โดยใชดาตาเบส อินฟอรมิกส เพื่อสนับสนุน
งานดานการสแกนเอกสาร และงานดานทะเบียนขอมูลผูปวย
ตอมาเมื่อระบบขยายตัวขึ้น การมีระบบทํางานหลายระบบทําใหเกิดความซับซอนยุงยาก จึงได
เปลี่ยนมาใชระบบ Hospital Information System ที่ทํางานกับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด
ระบบหลักไดแก ระบบลงทะเบียนผูปวย ระบบเวชระเบียน ระบบคลินิกเพื่อสนับสนุนการตรวจของ
แพทย ระบบจัดตารางนัดหมายของแพทย ระบบยาและการสั่งยา ระบบการพิมพฉลากยา และระบบ
การสั่งซื้อยาและเวชภัณฑผานทางระบบออนไลน
สําหรับระบบสนับสนุนภายในองคกรไดแก ระบบบัญชี ระบบตรวจการเขาออกงานของ
พนักงาน ระบบการจัดตารางเขาเวรของแพทยและพยาบาล ระบบ Human Resource ที่ชวยใหเรียกคน
ประวัติของพนักงานเปนรายบุคคลได
ในป 2548 นี้ โรงยาบาลวางแผนจะพัฒนาระบบไอทีมากขึ้น เชน การพัฒนาระบบ CRM เพื่อ
รองรับงานลูกคาสัมพันธ การติดตั้งระบบ Wi-Fi โดยไดวาจางบริษัท Cisco System มาวางระบบ และ
ติดตั้ง Hot Spot ทั่วโรงพยาบาล รวมทั้งดูแลเรื่องการรักษาความมั่นคงใหเปนมาตรฐานดวย
งบประมาณดานการพัฒนาไอทีของโรงพยาบาลตกประมาณ 50 – 100 ลานบาท แบงเปนงาน
ดานการพัฒนาฮารดแวร 70% เชนการซื้อคอมพิวเตอรใหม ขยายเซิรฟเวอร ขยายระบบสํารองไฟฟา
UPS และ ติดตั้ง Hot Spot สวนอีก 30% เปนงบดานซอฟตแวร ซึ่งในดานนี้โรงพยาบาลมีนโยบายใน
การวาจางผูเชีย่ วชาญมาพัฒนาให สวนในฝายไอทีนนั้ มีพนักงานไอทีเพียง 17 คนเทานั้น
ขณะนี้ทางโรงพยาบาลไดจดั ใหมีระบบ e-Learning สําหรับฝกอบรมพนักงาน เดือนหนึ่ง ๆ มี
ผูสนใจรับการฝกอบรมราวหนึ่งพันราย สวนใหญเปนหลักสูตรเกี่ยวกับการฝกใชคอมพิวเตอร

การใชไอทีในโรงพยาบาลชวยใหเกิดความสะดวกสบายแกแพทย พยาบาล และแมแตผูปวย
มาก ความผิดพลาดทางดานเอกสารมีนอยลง แพทยสามารถสื่อสารเพื่อปรึกษาเรื่องผูปวยผานระบบ
คอมพิวเตอรได นอกจากนัน้ ยังสามารถจัดทําขอมูลดานบัญชีแกผูบริหารไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
ดวย
ผม (ครรชิต) เคยสนทนากับผูบริหารของโรงพยาบาล คือ นพ. ชาตรี ดวงเนตร เมื่อสองปเศษ
มาแลวในเรื่องการใชไอทีของโรงพยาบาล ขณะนัน้ ทางโรงพยาบาลไดสแกนเวชระเบียนของผูปวยเขา
สูระบบคอมพิวเตอรหมด และสามารถสงรายละเอียดของผูปวยผานระบบคอมพิวเตอรไดทันที
อยางไรก็ตามในขณะนั้นทางโรงพยาบาลยังไมไดกําหนดใหนายแพทยทุกคนตองบันทึกรายละเอียด
ดวยการพิมพผลการตรวจวินิจฉัย และ การสั่งยาลงสูระบบคอมพิวเตอร นพ. ชาตรี พูดวา นายแพทย
จะเปนกลุมสุดทายที่จะเรียนรูเรื่องการใชคอมพิวเตอรในการรักษาพยาบาล
เมื่อลองคิดเลน ๆ ดูวา โรงพยาบาลควรใชคอมพิวเตอรทําอะไรบางโดยเฉพาะในงานดาน
คลินิก ผมก็ไลเลียงออกมาเปนขอ ๆ ไดดงั นี้
• การจัดทําเวชระเบียนในแบบที่สามารถเชื่อมโยงไปใชในโรงพยาบาลตาง ๆ ผานระบบ
เครือขายได (อาจเปน Extranet)
• ระบบบันทึกขอมูลอาการเจ็บปวย ที่เชื่อมโยงไปยังบานผูปวย (ผานระบบอินเทอรเน็ต)
และเชื่อมตอไปยังอุปกรณการตรวจในหองปฏิบัติการตาง ๆ (ผานระบบเครือขายแลน)
รวมทั้งระบบที่เตือนเวลานัดใหผูปว ยทราบลวงหนา ระบบสําหรับใหผูปวยนัดนายแพทย
ที่รักษาประจํา ระบบที่เตือนผูปวยเมื่อถึงเวลาที่ควรกลับมาตรวจรางกายประจําป และ
ระบบสําหรับเตือนผูปวยที่มอี าการเสี่ยงบางอยางเมื่อเกิดโรคระบาดที่ควรระวังตนเอง
• ระบบบันทึกผลการตรวจวินจิ ฉัย และ สั่งยา จากหองตรวจ หองผาตัด หองไอซียู หอ
ผูปวย และจากเตียงผูปว ย
• ระบบสั่งยาทีส่ ามารถแนะนํานายแพทยวา ยาที่ตองการมีในคลังยาหรือไม หากไมมยี าที่
นายแพทยตองการ จะมียาอื่นใดที่แทนไดหรือไม ยาตาง ๆ ที่นายแพทยตองการสั่งนั้นมี
ชนิดใดที่อาจขัดแยงกันหรือไม
• ระบบสั่งซื้อยาจากบริษัทผูจําหนายยา ที่สามารถสั่งยามาตรฐานโดยอัตโนมัติ หรือ โดย
การกําหนดจากผูบริหาร
• ระบบที่สามารถตรวจสอบไดวา ยาชนิดหนึ่ง (ซึ่งอาจมีปญ
 หา) ไดจายใหผูปวยรายใดไป
บาง จายเมื่อใด เปนจํานวนเทาใด

• ระบบ Monitoring อาการผูปวย ทีแ่ จงเตือนไปยังพยาบาลประจําหอผูป วย หรือ ประจํา
หองไอซียู เมือ่ เกิดปญหา รวมทั้งการใหคาํ แนะนําเบื้องตน (ผมยังไมแนใจในเรื่องความ
จําเปนขอนี้ในดานความรวดเร็วของการรับสถานการณ)
• ระบบผูเชี่ยวชาญสําหรับการตัดสินใจเลือกผูที่ควรรับใหเขารับการดูแลอยางใกลชิดใน
หองไอซียู โดยพิจารณาจากความจําเปนเรงดวน หากโรงพยาบาลไมมเี ตียงรับมากพอ แต
มีผูอาการหนักเปนจํานวนมาก (ระบบนีก้ ็อาจจะใชไมไดเมื่อพิจารณาจากทัศนะของญาติ
ผูปวย เพราะแมจะรูว าหมดหวัง ก็ยังไมอยากใหหยุดรักษา)
• ระบบเหมืองขอมูล สําหรับวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางผูปวย อาการเจ็บปวย ยา
(ประเภท ขนาด และปริมาณ) และ ผลการรักษาในชวงเวลาตาง ๆ
• ระบบสําหรับปรึกษานายแพทยในกรณีทมี่ ีอาการนาสงสัย แตไมเปนมากจนถึงขั้นตองมา
รับการรักษา หรือระบบที่ตอ งการสอบถามรายละเอียดของยาบางอยาง โดยระบบนี้
อาจจะเปนระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบโตตอบอัตโนมัติ หรือระบบที่ใหนายแพทยเปนผูตอบ
เองก็ได
ระบบคลีนิคจริง ๆ คงจะทําไดมากกวานีแ้ น ๆ แตผมคิดแคนี้ก็เหนื่อยแลว จึงขอยุติเพียงแคนี้
ครับ
(กรุณา อานรายละเอียดของระบบไอทีของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ใน CIO Corner นสพ.
Telecom Journal, ปที่ 14 ฉบับที่ 556 วันที่ 14 มีนาคม – 20 มีนาคม 48)

