บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1ชื่ อและทีต่ ้ังของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 โลโก้ และ ป้ าย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
ม.มหิดล 999 ม.5 ถ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2849-6600
แฟกซ์ 0-2849-6666
เวลาเปิ ดทาการ
จันทร์ -ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์ -อาทิตย์ 8.00-16.00 น.
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รู ปที่ 3.2 แผนที่สาหรับเดินทางมา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

3.2 ลักษณะการประกอบการและการให้ บริการหลัก
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เป็ นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นโรงพยาบาลลาดับที่ 4 นับลาดับจากโรงพยาบาลในสังกัดจานวน
3 แห่งคือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน บริ การ
ทางการแพทย์ภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมีการอยูร่ ่ วมกับโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรี
สิ รินธร ภายใต้อาคารเดียวกัน ที่ให้บริ การในด้าน ทันตกรรม โดยการให้บริ การหลักของ ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก มีแผนกที่ให้บริ การดังนี้ 1.แพทย์แผนปัจจุบนั 2.แพทย์ทางเลือก
3. เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู 4.เสริ มสร้างสุ ขภาพ 5.หน่วยไตเทียม 6.บูรณาการคลินิก 7. ศูนย์ตรวจสุ ขภาพ
8. ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสี เทคนิคนานาชาติ

วิสัยทัศน์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเป็ นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้บริ การสู่ ความเป็ นเลิศด้าน
การบริ การผูป้ ่ วยนอก สาหรับผูส้ ู งอายุระดับทุติยภูมิ
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คาขวัญ
บริ การด้วยใจ ความปลอดภัยเป็ นหนึ่ง ก้าวถึงโรงพยาบาลคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ 3 ด้ าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สู่ ความเป็ นเลิศด้านบริ บาลผูป้ ่ วยนอกสู งอายุอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริ มการวิจยั สนับสนุนการเรี ยนการสอนและการจัดการความรู ้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ หารจัดการแบบยัง่ ยืน

พันธกิจ
1. ให้บริ การสุ ขภาพที่มุ่งเน้นการบริ บาลผูป้ ่ วยนอกแบบบูรณาการ โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ
2. สนับสนุนการเรี ยนการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การฝึ กอบรม วิจยั และบริ การวิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
3. มุ่งเน้นการบริ หารจัดการที่ดี มีการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง และยัง่ ยืน

สี ประจาศู นย์ การแพทย์ กาญจนาภิเษก
สี เขียว ( Ocean )
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 โครงสร้างศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
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งานเวชสารสนเทศ
ภารกิจของงานเวชสารสนเทศสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริ การและบริ หาร
โดยสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก าร และการขยายตัว ของศู น ย์
การแพทย์ เป็ นการให้บ ริ ก ารข้อมู ลที่ ถูกต้องครบถ้วน พัฒนามาตรฐานในการให้บริ ก ารด้าน
สารสนเทศ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ความปลอดภัย สู ง ส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรทั้ง ในหน่ วยงาน และนอก
หน่ วยงานให้มี ค วามรู ้ ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ และแก้ไ ขปั ญหาของเครื่ องใช้ส านัก งานที่
ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รายชื่ อผู้บริ หารหน่ วยงานเวชสารสนเทศ ณ ศูนย์ การแพทย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนัฐกานต์ วงค์ธิรวัฒน์
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานเวชสารสนเทศ

นายทศพล ปึ งธนานุกิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเวชสารสนเทศ
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นายภัทรพล อ้นใจกล้า ตาแหน่ง หน่วยงานเวชสารสนเทศ
นายวรัญญู จิรพรเกษมสุ ข ตาแหน่ง หน่วยงานเวชสารสนเทศ
งานที่ได้รับมอบหมาย คือ ทาการตรวจสอบ Serial Number และ เลขครุ ภณ
ั ฑ์ ของ
เครื่ องใช้สานักงานให้อยู่ ตรงตามแผนผังเดิม หากพบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของแผนผังเดิม จะ
ท าการแก้ไ ข เพื่ อ ความเรี ย บร้ อ ย สมบู ร ณ์ ของแผนผัง และ เพิ่ ม ลบ แก้ไ ข ข้อ มู ล อุ ป กรณ์
สารสนเทศให้ถูกต้อง
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายทศพล ปึ งธนานุกิจ ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเวชสารสนเทศ
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.3 แสดงระยะเวลาและขั้นตอนในการดาเนินงาน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ ดแวร์ สาหรับผู้พัฒนาระบบ
3.8.1.1 Intel Core i7-6500U (2.50 - 3.10 GHz.)
3.8.1.2 NVIDIA GeForce GT 940M (2 GB. GDDR3)
3.8.1.3 RAM 8 GB. DDR3L
3.8.1.4 1TB 5400 RPM
3.8.2 ฮาร์ ดแวร์ สาหรับผู้ใช้ ระบบ
3.8.2.1 Intel Core i5-6200U (2.3 - 2.80 GHz.)
3.8.2.2 NVIDIA GeForce GT 940M (2 GB. GDDR3)
3.8.2.3 RAM 4 GB DDR3L
3.8.2.4 1TB 5400 RPM
3.8.3 ซอฟต์ แวร์ สาหรับผู้พฒ
ั นาระบบ
3.8.3.1 Microsoft Windows 7
3.8.3.2 Microsoft Visio 2013
3.8.3.3 Microsoft Visual Studio 2013
3.8.3.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.8.3.4 Google Chrome v.58.0.3029.110 (64-bit)
3.8.3.5 ระบบบริ หารจัดการอุปกรณ์สารสนเทศ
3.8.4 ซอฟต์ แวร์ สาหรับผู้ใช้ ระบบ
3.8.4.1 Microsoft Windows 7
3.8.4.2 Google Chrome v.58.0.3029.110 (64-bit)
3.8.5 ฮาร์ ดแวร์ สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.8.5.1 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v4@ 3.00GHz, 2.20GHz
3.8.5.2 Memory 8192MB
3.8.5.3 RAM 16GB DDR5 1600MHz with ECC
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3.8.5.4 Hard Disk 2TB
3.8.5.5 PowerEdge R320
3.8.5.6 Network Dual Gigabit LAN BCM57781
3.8.6 ซอฟแวร์ สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
3.8.6.1 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.8.6.2 Internet Information Services (IIS) 7
3.8.6.3 Microsoft Windows Server 2008 R2
3.8.6.4 NET Framework 3.5 SP1
3.8.6.5 ระบบบริ หารจัดการอุปกรณ์สารสนเทศ

