
 
 

ขอบเขตของงานและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
จ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 

 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 

เพ่ือติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (@thanHIS) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้รับการ
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของ                    
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง                   
6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารัก ษ์
ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี   

 
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 

2.1 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาล                     

ธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง 
2. เพ่ือใช้ส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ให้สามารถรองรับการขยายระบบสารสนเทศ

ส าหรับให้บริการผู้ปุวยที่ขอเข้ารับบริการให้เกิดประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ปุวยอย่างครบวงจร ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล 
4. เพ่ือรองรับการขยายตัวของข้อมูลทั้งในส่วนการให้บริการรักษาพยาบาล งานบริหาร งานวิชาการ 

วิจัย และการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
2.2 เป้าหมาย  

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพ และคุณภาพของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ในการรักษาผู้ปุวย   
การบริหารจัดการ งานวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

2. พัฒนาฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน บริหาร เพ่ือ
ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และสนับสนุนกลยุทธ์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. เสริมสร้างการให้บริการและการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความถูกต้องและความรวดเร็ว 

4. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพ่ือปูองกันการหยุดของระบบบริการผู้ปุวย มีระบบส ารอง
อัตโนมัติ และบันทึกประวัติการท างานของระบบต่างๆ ได้ 
 
3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  ด้านระบบสารสนเทศ
รูปแบบ Micro Service หรือ Service Oriented Architecture (SOA) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท 
(สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ 

ซึ่งผลงานที่น ามายื่นต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นผลงานที่ได้ท างานแล้วเสร็จ                  
ตามสัญญาทีไ่ด้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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4. ขอบเขตงานจ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบงานติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)                      

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภูมิภาค ทั้ง 6 แห่ง ภายในระยะเวลา 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

โดยแบ่งเป็น 4 งวดงานงวดเงิน ดังรายการต่อไปนี้  
 
งวดที่ 1 จ านวนเงิน 10% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง) 

เมื่อผู้รับจ้างท าการวิเคราะห์ระบบงาน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ แผนการ
ด าเนินงาน (Project Plan) ประกอบด้วย  

1.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล Data Table, Spec Server, Internet ของระบบสารสนเทศท่ี
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ใช้อยู่เดิม 

1.2 ขอบเขตงาน แผนงาน  
1.3 โครงสร้างการบริหารโครงการ (Project Team)  
1.4 แผนการบริหารบุคลากรและต าแหน่งที่รับผิดชอบ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน) 

 
งวดที่ 2 จ านวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 

เมื่อผู้รับจ้างท าการติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ 2 แห่ง  

2.1 รายงานการวิเคราะห์ระบบของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ได่แก่ Data Mapping  และอุปกรณ์
ที่จะเชื่อมต่อกับ @thanHIS 

2.2 ติดตั้งโปรแกรมบนระบบแม่ข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Server) ของกรมการแพทย์                   
และ/หรือ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล และ/หรือ ให้มีการเชื่อมต่อแบบ 
ROBO Technic ตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล 

2.3 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล (Data Collection), การแปลงข้อมูล (Data Conversion) และ
การโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) จากข้อมูลระบบงานเดิมทั้งหมดเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานใหม่ 

2.4 ข้อมูลเดิม (Table Data) ที่ส าคัญของหน่วยงาน หากไม่สามารถโอนย้ายให้ตรงกับระบบใหม่ 
ทางผู้รับจ้างต้องสร้าง dynamic form หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเก็บข้อมูลและสามารถออกรายงานได้   
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2.5 ท าการติดตั้งระบบงาน (Client Setup) พร้อมกับจ าลองการท างาน  และส่งมอบคู่มือการ

ติดตั้งระบบงาน ทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ 
2.6 ท าการฝึกอบรม และส่งมอบงานด้านการฝึกอบรมการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่แต่ละระบบงาน 

พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งานทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ  
2.7 ส่งมอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบปฏิบัติการ (OS)  

โครงสร้าง Source code ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบการออกรายงาน (Report Server) ด้านการ
ดูแลระบบและการท ารายงาน รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ ROBO Technic ทัง้รูปแบบเอกสารและวีดีโอ 

(ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน) 
 

งวดที่ 3 จ านวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
เมื่อผู้รับจ้างท าการติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ ครบ 4 แห่ง โดยส่งเอกสารเฉพาะหน่วยงานที่แล้วเสร็จในงวด 3  
3.1 รายงานการวิเคราะห์ระบบของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ได่แก่ Data Mapping  และอุปกรณ์

ที่จะเชื่อมต่อกับ @thanHIS 
3.2 ติดตั้งโปรแกรมบนระบบแม่ข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Server) ของกรมการแพทย์                 

และ/หรือ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล และ/หรือ ให้มีการเชื่อมต่อแบบ 
LOBO Technic ตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล 

3.3 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล (Data Collection), การแปลงข้อมูล (Data Conversion) และ
การโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) จากข้อมูลระบบงานเดิมท้ังหมดเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานใหม่ 

3.4 ข้อมลูเดิม (Table Data) ที่ส าคัญของหน่วยงาน หากไม่สามารถโอนย้ายให้ตรงกับระบบใหม่ 
ทางผู้รับจ้างต้องสร้าง dynamic form หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเก็บข้อมูลและสามารถออกรายงานได้   

3.5 ท าการติดตั้งระบบงาน (Client Setup) พร้อมกับจ าลองการท างาน  และส่งมอบคู่มือการ
ติดตั้งระบบงาน ทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ 

3.6 ท าการฝึกอบรม และส่งมอบงานด้านการฝึกอบรมการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่แต่ละระบบงาน 
พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งานทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ  

3.7 ส่งมอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบปฏิบัติการ (OS)  
โครงสร้าง Source code ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบการออกรายงาน (Report Server) ด้านการ
ดูแลระบบและการท ารายงาน รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ ROBO Technic ทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ 

(ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน) 
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งวดที่ 4 จ านวนเงิน 30% (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
เมือ่ผู้รับจ้างท าการติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์  ให้ครบถ้วนทั้ง 6 แห่ง โดยส่งเอกสารเฉพาะหน่วยงานที่แล้วเสร็จในงวด 4 
4.1 รายงานการวิเคราะห์ระบบของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ได่แก่ Data Mapping  และอุปกรณ์

ที่จะเชื่อมต่อกับ @thanHIS 
4.2 ติดตั้งโปรแกรมบนระบบแม่ข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Server) ของกรมการแพทย์               

และ/หรือ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) ที่มีอยู่ของโรงพยาบาล และ/หรือ ให้มีการเชื่อมต่อแบบ 
ROBO Technic ตามบริบทของแต่ละโรงพยาบาล 

4.3 ด าเนินการรวบรวมข้อมูล (Data Collection), การแปลงข้อมูล (Data Conversion) และ
การโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) จากข้อมูลระบบงานเดิมท้ังหมดเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบงานใหม่ 

4.4 ข้อมูลเดิม (Table Data) ที่ส าคัญของหน่วยงาน หากไม่สามารถโอนย้ายให้ตรงกับระบบใหม่ 
ทางผู้รับจ้างต้องสร้าง dynamic form หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเก็บข้อมูลและสามารถออกรายงานได้   

4.5 ท าการติดตั้งระบบงาน (Client Setup) พร้อมกับจ าลองการท างาน  และส่งมอบคู่มือการ
ติดตั้งระบบงาน ทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ 

4.6 ท าการฝึกอบรม และส่งมอบงานด้านการฝึกอบรมการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่แต่ละระบบงาน 
พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งานทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ  

4.7 ส่งมอบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องระบบปฏิบัติการ (OS)  
โครงสร้าง Source code ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบการออกรายงาน (Report Server) ด้านการ
ดูแลระบบและการท ารายงาน รวมถึงการเชื่อมต่อแบบ ROBO Technic ทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีโอ 

และได้ด าเนินการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามสัญญาทุกประการ             
ส่งมอบแก่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
  (ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน)  

 
7. การรับประกัน 

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานที่ด าเนินการส่งมอบแล้วเสร็จเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ซึ่งในช่วง
เวลาดังกล่าว หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบและพบข้อผิดพลาดใดๆและได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ ให้ถือเป็นภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อผู้รับจ้างที่จะต้องด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งปวง ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

7.1 รับประกันเรื่องการถ่ายโอนข้อมูล (Migration) กรณีดึงข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถเรียก                  
ดูข้อมูลได ้

7.2 ฟอร์ม (Dynamic Form) และแบบรายงาน (Dynamic Report) และเอกสารที่พิมพ์จากระบบที่
ด าเนินการแล้วแต่ข้อมูลไม่ปรากฏหรือต้องปรับแก้ขนาด 

7.3 การเชื่อมต่อระบบท างานของโปรแกรมท่ีติดตั้งบนคลาวน์ของกรมการแพทย์ และ Local server  
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8. ค่าปรับ 
กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจาง จะก าหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)  

ของราคาคาจาง 
  
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา 
 
10. วงเงินในการจัดจ้าง 

วงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 6,600,000.- บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินบ ารุง
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 
 
11. ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้าง 

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้าง ก าหนดเป็นเงิน 6,600,000.- บาท (หกล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

 
 
1) ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ  2) ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
                นายชุมพล ชมะโชติ                 นายสุนทรพจน์ ชูช่วย 
 
 
3) ลงชื่อ..............................................กรรมการ    4) ลงชื่อ..............................................กรรมการ  
          นางสาวเสมอเหมือน โลหะกิจ     นายยุทธศาสตร์ ดวงจันทร์ 
 
 
5) ลงชื่อ..............................................กรรมการ   

   สิบเอกนาวิน ศรีสอน    
 

 

 
 



 
 

เอกสารแนบท้าย 1 
ขอบเขตงานจ้างติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ดังนี้ 
1. คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.1 ผู้รับจ้างต้องน าโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของ
กรมการแพทย ์(@thanHIS) ไปติดตั้งและถ่ายโอนข้อมูลระบบสารสนเทศ ให้โรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 6 แห่ง 
ได้แก่ 1.โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  2.โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 3.โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น 4.โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  5.โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 6.โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ปัตตานี 

1.2 รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลประเภท Text File กับระบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ทั้ง 6 แห่ง เช่น  

- ระบบ LIS  
- ระบบ PACS  
- รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ   

1.3 รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ บสต. ในส่วนที่ระบบ บสต.ก าหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนเท่านั้น 
1.4 สามารถดึงชุดข้อมูล Data set 43 แฟูมแบบ daily  
1.5 สามารถดึงชุดข้อมูล DMS Telemedecine 
1.6 มีระบบประมวลผลข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทางสถิติและงานคุณภาพ เช่น สธร.1 
1.7 มีการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลเดิมเข้าสู่ระบบ HIS ใหม่ (Data Migration) ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับ 

Structure ของฐานข้อมูล HIS ระบบใหม ่กรณีท่ีข้อมูลเดิม (Table Data) ของหน่วยงานไม่สามารถโอนย้ายให้
ตรงกับระบบใหม่ ทางผู้รับจ้างต้องสร้าง dynamic form หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเก็บข้อมูลและสามารถออก
รายงานได ้

1.8 หลังจากมีการถ่ายโอนข้อมูลแล้วและมีการขึ้นระบบ @thanHIS  คู่ขนานกับ HIS เดิมที่ใช้อยู่ ต้อง
สามารถ Sync ข้อมูลใหม่จากระบบ HIS เดิมไปยัง @thanHIS ได้ ทั้งการกดปุุม Sync ในผู้ปุวยแต่ละรายได้
เอง และการตั้งให้ระบบท าการ Sync แบบอัตโนมัติเป็นประจ าทุกวัน จนกว่าระบบใหม่จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.9 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยเป็นไฟล์ Document ครบทุกระบบงานและไฟล์วีดีโอ อย่างน้อย 1 ชุด ที่ใช้
งานในระบบโรงพยาบาลพร้อมกับการฝึกอบรม 

1.10 มีการก าหนดระยะเวลา จ านวนบุคลากรและหน้าที่ในการติดตั้งและพัฒนาระบบอย่างชัดเจน 
 
2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
    2.1 ระบบการจัดการและฐานข้อมูล 
       2.1.1 การติดตั้งระบบโปรแกรมระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่กลุ่มธัญญารักษ์ได้พัฒนาขึ้น 
(@thanHIS) จ านวน 1 ระบบ พร้อมโอนย้ายฐานข้อมูล อบรมการใช้งานระบบพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหา ณ 
จุดใช้งาน ในวันที่เริ่มต้นใช้งานระบบ (Go Live)  
      2.1.2 มีระบบรายงานสารสนเทศผู้บริหาร (Dashboard) ไว้ใช้ส าหรับงานสถิติและข้อมูลเชิงบริหาร
แบบ Real Time  เป็นข้อมูลรายโรงพยาบาลและแบบภาพรวมทุกแห่ง   
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 2.1.3 มีเมนูที่เป็นเครื่องมือไว้สร้างแบบรายงาน (Dynamic Report) และออกแบบรายงานที่สร้างขึ้น
 2.1.4 มีเจ้าหน้าที่รับหน้าที่ในการสร้าง Dynamic form เพ่ือเก็บข้อมูลและออกรายงาน ตามที่ 
สบยช.และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ก าหนด โดยรวมอย่างน้อย 150 ฟอร์ม 
   
3.ระบบที่ต้องด าเนินการติดตั้งและมีการถ่ายโอนข้อมูลที่จ าเป็นจากระบบฐานข้อมูลของระบบเก่าเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ใหม่ (Data Migration) โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

    3.1 ระบบที่ต้องด าเนินการติดตั้ง ดังนี้  
 3.1.1 ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
 3.1.2 ระบบงานสิทธิประโยชน์ 
 3.1.3 ระบบงานผู้ปุวยนอก 
 3.1.4 ระบบงานห้องตรวจแพทย์ 
 3.1.5 ระบบงานห้องช าระเงิน 
 3.1.6 ระบบงานเรียกเก็บรายได้ 
 3.1.7 ระบบงานทันตกรรม 
 3.1.8 ระบบงานรังสีวิทยา 
 3.1.9 ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
 3.1.10 ระบบงานเวชสถิติและการจัดการข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรค 
 3.1.11 ระบบงานผู้ปุวยใน 
 3.1.12 ระบบงานโภชนาการ 
 3.1.13 ระบบงานเภสัชกรรมและห้องจ่ายยา 
 3.1.14 ระบบงานคลังยาและเวชภัณฑ์ 
 3.1.15 ระบบจัดการข้อมูลการแพ้ยา (ADR) 
 3.1.16 ระบบจัดการข้อมูลยาที่เป็นปฎิกิริยาต่อกัน (DI) 
 3.1.17 ระบบการจัดการข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) 
 3.1.18 ระบบสังคมสงเคราะห์และงานติดตามการรักษา 
 3.1.19 ระบบงานจิตวิทยา 
 3.1.20 ระบบกลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 3.1.21 ระบบบัญชีและเครดิตสินค้าผู้ปุวย 
 3.1.22 ระบบยาเสพติด (บสต.) 
 3.1.23 ระบบงานผู้ดูแลระบบ 
 3.1.24 ระบบส่งออกข้อมูล (เช่น 16 แฟูม 18 แฟูม และ 43 แฟูม) 
 3.1.25 ระบบส ารองข้อมูล (Data Backup/Recovery) 
 3.1.26 ระบบทรัพยากรบุคคล (HR) 
 3.1.27 ระบบช่วยเหลือและคู่มือการใช้งาน 
 3.1.28 ระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Management  Information System) 
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   3.2 ระบบทีต่้องท าการถ่ายโอนข้อมูลที่จ าเป็น จากระบบเดิมมาเป็น @thanHIS 
 3.2.1 ระบบงานเวชระเบียนและสถิติ 
 3.2.2 ระบบงานผู้ปุวยนอก 
 3.2.3 ระบบงานห้องตรวจแพทย์ 
 3.2.4 ระบบงานห้องช าระเงิน 
 3.2.5 ระบบงานทันตกรรม 
 3.2.6 ระบบงานรังสีวิทยา 
 3.2.7 ระบบงานห้องปฏิบัติการ 
 3.2.8 ระบบงานเวชสถิติและการจัดการข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรค 
 3.2.9 ระบบงานผู้ปุวยใน 
 3.2.10 ระบบงานเภสัชกรรมและห้องจ่ายยา 
 3.2.11 ระบบจัดการข้อมูลการแพ้ยา (ADR) 
 3.2.12 ระบบจัดการข้อมูลยาที่เป็นปฎิกิริยาต่อกัน (DI) 
 3.2.13 ระบบการจัดการข้อมูลความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) 

    3.3 รายการทีต่้องท าการถ่ายโอนข้อมูลทั่วไปที่จ าเป็น อย่างน้อย ดังนี้ 
 3.3.1 รายการสิทธิการรักษา 
 3.3.2 รายการค่ารักษาพยาบาล 
 3.3.3 รายการเวชภัณฑ์ 
 3.3.4 รายการค่าหัตถการ 
 
อธิบายเพิ่มเติม  
- การด าเนินการตดิตั้งและมีการถ่ายโอนข้อมูลระบบการท างานข้างต้น ให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค 
- ROBO : Remote Office Branch Office หมายถึง สามารถเข้าใช้งานระบบ his ผ่านระบบเครือข่ายกลาง
(คลาวน์กรม) หรือเครือข่ายย่อย (สาขารพ.) โดยสามารถเลือกเข้าใช้งานได้พร้อมกัน มีข้อมูลการท างาน 
synchonize ระหว่างกันตลอดเวลา เมื่อระบบเครือข่ายใด ไม่สามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานอีกเครือข่ายได้ 
โดยที่ข้อมูลเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ 
 
1) ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ  2) ลงชื่อ..............................................กรรมการ 
                นายชุมพล ชมะโชติ                 นายสุนทรพจน์ ชูช่วย 
 
3) ลงชื่อ..............................................กรรมการ    4) ลงชื่อ..............................................กรรมการ  
          นางสาวเสมอเหมือน โลหะกิจ     นายยุทธศาสตร์ ดวงจันทร์ 
 
5) ลงชื่อ..............................................กรรมการ   
              สิบเอกนาวิน ศรีสอน  


