พ ันธกิจ

Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนือ
่ งสำหร ับกำรบริหำรควำมพร้อมต่อสภำวะวิกฤต (BCP)
สถำบ ันร ับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำรมหำชน)
การประเมินและรับรองคุณภาพ
ของสถานพยาบาล
(หยุดชะงักไม่เกิน 90 วัน)

90 วัน

การสร ้างและ
จัดการข ้อมูล
และการ
พัฒนามาตรฐาน

การพัฒนา
ข ้อเสนอแนะ
เชงิ นโยบาย

90 วัน

การเผยแพร่องค์ความรู ้แก่
สถานพยาบาล
(หยุดชะงักไม่เกิน 30 วัน)
7 วัน

การฝึ กอบรมเจ ้าหน ้าที่
สถานพยาบาล
(หยุดชะงักไม่เกิน 90 วัน)
30 วัน

การสง่ เสริม
การพัฒนา
เครือข่าย

การขับเคลือ
่ น
แผนปฏิบัตก
ิ าร
และบริหารงาน
ทั่วไป

การเผยแพร่
ความรู ้ด ้าน
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
สถานพยาบาล

90 วัน

การจัดฝึ กอบรม
บุคลากร
สาธารณสุข

โปรแกรมสนับสนุนบริการเยีย
่ มสารวจ
การเยีย
่ มสารวจผ่าน Teleconference และ Live streaming

โปรแกรม THIP (Thailand Hospital
indicator Program)
โปรแกรม NRLS (National Report and
Learning System)

ระบบ e-meeting
(โปรแกรมZoom,
google hangout,
MS team)

ระบบ e-Payment
ระบบ e-meeting

โปรแกรมลงทะเบียน
ประชุม HA Forum

โปรแกรม HA
Register
ระบบ e-learning

ระบบการจัดเยีย
่ มสารวจ
ระบบการบริหารผู ้เยีย
่ มสารวจ

ระบบโปรแกรม Quality Measurement
(THIP, NRLS), e-meeting

โปรแกรม MS
team, ZOOM

-ระบบ ERP
-ระบบการเงินบัญชี
้ จัดจ ้าง
ระบบจัดซือ
ระบบงบประมาณ
ระบบการประชุม
ผ่าน e-meeting

- การจัดประชุม
วิชาการประจาปี
- ระบบการเผยแพร่
ความรู ้ Webinars
HA Live

- ระบบการจัด
ฝึ กอบรมแลละ
Live Streaming
- ระบบพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์

อำคำร/สถำนที่
• พืน
้ ทีส
่ ารองศูนย์
ประชุมเมืองทองธานี
• การปฏิบต
ั งิ านทีบ
่ ้าน
เป็ นการชัว่ คราว
(Work from Home)

ระบบงาน
เครือข่าย

ว ัสดุอป
ุ กรณ์
• คอมพิวเตอร์พกพา
ิ้ เปลือง
• สารองวัสดุสน
ปริมาณทีเ่ หมาะสม
• อุปกรณ์ Wifi พกพา

•
•
•
•
•

เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล
จัดเก็บฐานข ้อมูลบน Cloud เข ้าถึงผ่าน
ForticlientVPN เปิ ดใช ้งานได ้ภายใน 1 ชม.
ระบบสนับสนุน IT Anydesk program
ระบบ E-mail, Microsoft 365
เคลือ
่ นย ้าย Server ไปยังพืน
้ ทีป
่ ลอดภัย
โปรแกรมประชุม/ปฏิบต
ั งิ านผ่าน MS team

บุคลำกร
• กาหนดให ้บุคลากรหลัก
และสารองทางานทดแทน
กันได ้
• การปฏิบต
ั งิ านทีบ
่ ้าน

แผนรองร ับ
สถำนกำรณ์
อุทกภัย

e-service/ระบบงำน/
ี่ ำค ัญ
เทคโนโลยีทส

กระบวนการประเมินและรับรอง
สถานพยาบาล

180 วัน

กลไกในการพัฒนาระบบ
บริการของสถานพยาบาล
(หยุดชะงักไม่เกิน 90 วัน)

กลยุทธ์ควำม
่ งทีส
่ ำค ัญ
ต่อเนือ

กระบวนกำร
่ ำค ัญ
หล ักทีส

90 วัน

ึ ษาข ้อเสนอแนะ
การศก
เชงิ นโยบาย
(หยุดชะงักไม่เกิน 180 วัน)

ผูใ้ ห้บริกำร/
ี
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
่ สารผ่าน
• ติดต่อสือ
Divert Call
่ สารผ่าน e• ติดต่อสือ
mail และช่องทางอืน
่

ทีม
่ า : แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสาหรับการบริหารความพร ้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), มิถน
ุ ายน 2563

อัคคีภย
ั
แผ่นดินไหว
ชุมนุมประท ้วง/จลาจล
ก่อการร ้าย
ไฟฟ้ าดับเป็ นวงกว ้าง
โรคระบาดต่อเนือ
่ ง
อืน
่ ๆ ......................

คาอธิบายสี
ความเร่งด่วนสูงมาก
ความเร่งด่วนสูง
e-service
ระบบงาน/เทคโนโลยี

