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Smart Hospital of MoPH
ระบบและบริการหลักของโรงพยาบาล
มีการนำเทคโนโลยีมาช`วยสนับสนุนการทำงาน

ภูมิทัศน- รพ. สะอาด สวยงาม
เพิ่มความพึงพอใจผู#รับบริการ
กำหนดเปQาหมาย & ออกแบบ
Infrastructure ต#อง อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล#อม
ใช/เทคโนโลยีช8วยสนับสนุนการทำงาน
บริเวณที่ไม8ต/องใช/การตัดสินใจ เช8น
KIOSK ที่จุดคัดกรอง

Smart place/
Infrastructure

2567

นำ technology มาช8วยอำนวยความสะดวก ลดการรอคอยในโรงพยาบาล
- Queue System จัดระบบการนัดหมายแบบ online, เหลื่อมเวลา
- การใช/ Q-display ในบริเวณที่ผู/รับบริการแออัด
Smart
Paperless OPD ,Electronic Medical Record: EMR

Outcome

e-Prescription

Smart
Service
Smart
Tools

2562

ระบบ IT ช`วยทำให# รพ.
• มีความปลอดภัย
• มีคุณภาพ
• มีประสิทธิภาพ
• + Green

ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อ
การจัดการทรัพยากรทุกกระบวนงาน

2563

Smart Identify เพื่อความปลอดภัยทั้งผู/ให/
และผู/รับบริการ
ผู/รับบริการ ได#รับบริการที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว
ไม8เสียเวลารอคอย
ข/อมูลผู/รับบริการมีความปลอดภัย
ลด Workload ทุกขั้นตอน ,ผู/ให/บริการมีความสุข
ในการทำงาน

ใช# technology มารองรับการจัดการ
ในทุกมิติ และ ทุกระบบงาน

2565

Smart
Hospital

นำ technology มาใช/ในการสื่อสาร
ระหว8างบุคลากรทางการแพทย_กับผู/ปbวย
เพื่อเพิ่ม Health literacy

ข/อมูลบริการและทรัพยากรของโรงพยาบาลมีความ
เปmนปnจจุบัน (real-time) เชื่อมโยงกันได/ทุกระบบ
คุณภาพการบริการที่มีระบบเทคโนโลยีมาช8วย
สนับสนุน ต/องไม8ลดลงไปกว8าเดิม
ผู/รับบริการ
- ได/รับข/อมูลส8วนบุคคล เพื่อใช/ประโยชน_อื่นๆ
ด/วยรูปแบบที่หมาะสม ปลอดภัย
- ได/รับความพึงพอใจจากการเข/ารับบริการ
ผู/บริหารเข/าถึง และบริหารจัดการข/อมูล ตาม
Business Process ได/ทุกที่ ทุกเวลา
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On Digital Process
Smart
Hospital

Smart
Outcome

5.4 Safety : มี Proactive Risk Management ที)ดีในทุกมิติ
5.3 Quality : มีการให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพในทุกมิติ
5.2 Efficiency :มีประสิทธิภาพในการจัดการ , มี Unit Cost ในเกณฑ์ที)เหมาะสม ที)สามารถเปรี ยบเทียบกับหน่วยงานอื)นได้
5.1 Green : มีการอนุรักษ์ สงิ) แวดล้ อม และอนุรักษ์ พลังงาน อย่างยัง) ยืน
4.4 Outcome : มีระยะเวลารอคอยที)เหมาะสม ,มีการบริ หารจัดการ Unit Cost ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที)เหมาะสม
4.3 Output: มีข้อมูล Unit Cost ในแต่ละแผนก
4.2 BPM : มีระบบ ERP ที)เชื)อมโยงทุก Core Business Process แบบอัตโนมัติ
4.1 BPM : มีการบริ หารจัดการ Core Business Process

Smart
Services

3.5 BPM : มีบริ การนัดหมายแบบเหลือ) มเวลา หรื อมีการจัดกลุม่ ผู้รับบริ การ ได้ รับบริ การตรงเวลาหรื อแตกต่างเล็กน้ อยอย่างเหมาะสม
3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริ การ อย่างน้ อย 1 จุด บริ การ OPD
3.3 BPM : มีการใช้ ใบสัง) ยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้ องตรวจ)
3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้ อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้ วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical Records)
3.1 BPM : ยกเลิกการเรี ยกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื)นที)ออกโดยราชการ จากผู้รับบริ การ

Smart Tools

2.3 Devices: มีการเชื)อมข้ อมูลของเครื) องมือแพทย์(Vital Sign) อย่างน้ อย 1 อุปกรณ์ เข้ าสู่ HIS อัตโนมัติ
2.2 Queue: มีชอ่ งทางออนไลน์ หรื อ ช่องทางแจ้ งเตือนคิวรับบริ การ อย่างน้ อย 1 จุด เช่น คิวพบแพทย์
2.1 Queue: มีหน้ าจอแสดงลําดับคิว ในจุดที)เหมาะสม เพื)อลดความแออัดบริ เวณจุดบริ การ และหน้ าห้ องตรวจ

Smart Place

1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look
*** BPM: Business Process Management : การบริ หารจัดการกระบวนงานที)มีประสิทธิภาพ *** Anant Kanoksilp
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ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ
ต ัวชวี: ัดการประเมินตามมาตรการปร ับปรุงประสท
ํ น ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สา
ื? มโยงก ับ
ความเชอ
5 องค์ประกอบ
ลําด ับ

ต ัวชวี: ัด
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ื? มโยงก ับยุทธศาสตร์ชาติ /
ความเชอ
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นํา: หน ัก
(ร้อยละ)
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อัตราผู ้เสียชีวต
ิ จากอุบต
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l

l

l

l

l

l

l

20

§ นํF าหนัก
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ระดับความสําเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของหน่วยงานระดับจังหวัด
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§ นํF าหนัก
§ เกณฑ์
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ี ในหญิง
อัตราการคลอดมีชพ
อายุ 15-19 ปี ต่อพันคน
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ร ้อยละของผู ้ป่ วยยาเสพติด
เข ้ารับการบําบัดรักษาและ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนือ
X ง
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ร้อยละของหน่วย
บริการทีเ? ป็น Smart
Hospital
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ร ้อยละของหน่วยบริการปฐมภูม ิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐม
ภูม ิ ทีเX ปิ ดดําเนินการในพืน
F ทีX
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รวม

100

ํ น ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
ต ัวชวี: ัดสา

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท
แผนแม่บท/ นโยบายรัฐบาล

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567)
ปี งบประมาณ

2563

2564

2565

2566

2567

ค่าเป้าหมาย
1) หน่วยบริการมีผลการ
ดําเนินงาน Smart Tools และ
Smart Services

ร้อยละ 80

ร ้อยละ 100

-

-

-

2) หน่วยบริการมีผลการ
ดําเนินงานในระดับ Smart
Outcome

-

ร ้อยละ 20

ร ้อยละ 40

ร ้อยละ 60

ร ้อยละ 80

เกณฑ์การประเมิน
เป้าหมายขนต้
ั: น (50)

เป้าหมายมาตรฐาน (75)

เป้าหมายขนสู
ั: ง (100)

หน่วยบริการมีผลการดําเนินงาน Smart Tools
และ Smart Services ร ้อยละ 60 (331 แห่ง)

หน่วยบริการมีผลการดําเนินงาน Smart Tools และ

หน่วยบริการมีผลการดําเนินงาน Smart Tools และ Smart
Services ร ้อยละ 100 (552 แห่ง)

Smart Services ร้อยละ 80 (442
(เป้ าหมายตามแผนปี 63)

แห่ง)

(เป้ าหมายตามแผนปี 64)

หมายเหตุ
รพ. ระดับ A, S, M1, M2 80% จากทังF หมด 203 = 163 แห่ง
รพ. ระดับ F1, F2, F3 50% จากทังF หมด 694 = 347 แห่ง
รพ. นอกสงั กัด สป. 80% จากทังF หมด 52 = 42 แห่ง
รวมทงหมด
ั:
= 552 แห่ง (คิดเป็น 100%)

Smart Place
ผ`าน 1 ข#อ

Smart Tools
ผ`าน 2 ข#อ ใน 3 ข#อ

Smart Service
ผ`าน 4 ข#อ ใน 5 ข#อ

ประโยชน์ทป
ี? ระชาชนจะได้ร ับ
สามารถเข ้าถึงและรับบริการในโรงพยาบาล
ภาครัฐ สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
่ งทาง online ทีส
ชอ
X ะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการรอคอย
ได ้รับบริการด ้านสุขภาพทีม
X ค
ี ณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัย

ํ น ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
ต ัวชว:ี ัดสา

ิ ธิภาพในการปฏิบ ัติราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามมาตรการปร ับปรุงประสท

วิธก
ี ารเก็บข้อมูล

ข้อมูลหน่วยบริการ จําแนกตามจํานวนโรงพยาบาลในแต่ละระด ับ ด ังนี:

• หน่วยบริการในกลุม
่ เป้ าหมาย รายงานผลการ
ํ น ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
ดําเนินงานไปย ังสา

1. รพ. ระดับ A, S, M1, M2 ทังF หมด 203 แห่ง

• หน่วยบริการในกลุม
่ เป้ าหมาย สงั กัดกรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค รายงานผลการ
ดําเนินงานไปย ังศูนย์ไอทีกลางของกรม
• กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําก ับติดตามและให้
่ ยเหลือด้านการปร ับปรุงกระบวนการ
ความชว

ระดับ A

โรงพยาบาลศูนย์

จํานวน 34 แห่ง

ระดับ S

โรงพยาบาลทัวX ไป

จํานวน 49 แห่ง

ระดับ M1

โรงพยาบาลทัวX ไป

จํานวน 36 แห่ง

ระดับ M2

โรงพยาบาลชุมชน

จํานวน 84 แห่ง

2. รพ. ระดับ F1, F2, F3 ทังF หมด 694 แห่ง
ระดับ F1

โรงพยาบาลชุมชน

จํานวน 93 แห่ง

ระดับ F2

โรงพยาบาลชุมชน

จํานวน 503 แห่ง

ระดับ F3

โรงพยาบาลชุมชน

จํานวน 98 แห่ง

3. รพ. นอกสงั กัด สป. ทังF หมด 52 แห่ง
(หน่วยบริการสงั กัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค)
รวมจํานวนหน่วยบริการทงหมด
ั:
= 949 แห่ง

Smart Hospital สาํ เร็จได้ดว้ ย นโยบายและการปร ับเปลีย
? น
กระบวนงาน - ไอทีเป็ นเพียงสว่ นสนับสนุน

ข้อเสนอแนวทางการปฏิบ ัติ
Smart
Services

Smart Place
ผ`าน 1 ข#อ

Smart Tools
ผ`าน 2 ข#อ ใน 3 ข#อ

Smart Service
ผ`าน 4 ข#อ ใน 5 ข#อ

3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลือ
X มเวลา หรือมีการจัดกลุม
่ ผู ้รับบริการ ได ้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน ้อยอย่างเหมาะสม

อย่างน้อย 1 จุด บริการ **กรณี รพ. ไม่มค
ี วามแออัดในการรอคอยรับบริการอยูแ
่ ล ้ว ให ้นับว่าดําเนินการข ้อนีแ
F ล ้ว
3.4 BPM : มีข ้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ OPD

?ั
้
3.3 Less Paper : มีการใชใบส
งัX ยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (OPD ทุกห้องตรวจ : พิมพ์สงยาในโปรแกรมจากห้
องตรวจไป
แสดงย ังห้องจ ัดยาท ันที)

3.2 BPM : มีการจัดเก็บข ้อมูลเวชระเบียนผู ้ป่ วยด ้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ (EMR : Electronic Medical Records) อย่างน้อยเริม
?

ดําเนินการ

ํ เนาบัตรประชาชนและเอกสารอืน
3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสา
X ทีอ
X อกโดยราชการ จากผู ้รับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ กรณี

ไม่มก
ี ารให ้ผู ้รับบริการนํ าสาํ เนาบัตรประชาชน สาํ เนาทะเบียนบ ้าน มายืน
X ให ้ รพ. อยูแ
่ ล ้ว ให ้นับว่าดําเนินการข ้อนีแ
F ล ้ว

Smart Tools

ืX มข ้อมูลของเครือ
2.3 Devices: มีการเชอ
X งมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู ่ HIS อ ัตโนม ัติ **ขอให ้เขต

สุขภาพ พิจารณาเลือกเครือ
X งมือ อุปกรณ์ อืน
X ใดได ้ตามความเหมาะสมของงบประมาณ ทักษะของบุคลากร บริบทแต่ละพืน
F ทีX และอาจ
ยังไม่ถงึ ขัน
F นํ าข ้อมูลเข ้าสู่ HIS อัตโนมัต*ิ *
่ งทางออนไลน์ หรือ ชอ
่ งทางแจ ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เชน
่ คิวจุดรอตรวจ/พบแพทย์
2.2 Queue: มีชอ
่ งทางให ้เหมาะสมแต่ละ รพ. อาจเตือนผ่าน Line app. , Mobile app. , SMS
**ขอให ้เขตสุขภาพ พิจารณาเลือกชอ
2.1 Queue: มีหน ้าจอแสดงลําดับคิว ในจุดทีเ? หมาะสม เพือ
X ลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และหน ้าห ้องตรวจ

**กรณี รพ. ไม่มค
ี วามแออัดในการรอคอยรับบริการอยูแ
่ ล ้ว ให ้นับว่าดําเนินการข ้อนีแ
F ล ้ว

Smart Place

1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look **ขอให ้เขตสุขภาพพิจารณากําหนดระดับ

ทีX รพ. ต ้องพัฒนาอนามัยสงิX แวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อย่างน ้อยระดับพืน
F ฐานตาม template
ตัวชวีF ด
ั ปี 62 และกําหนดภาพลักษณ์ ความสวยงาม ดูทน
ั สมัยในยุคดิจท
ิ ล
ั เน ้นเพิม
X ความสะดวกปลอดภัยแก่ผู ้รับบริการ

Smart Hospital สาํ เร็จได้ดว้ ย นโยบายและการปร ับเปลีย
? น
กระบวนงาน - ไอทีเป็ นเพียงสว่ นสนับสนุน
Smart Place
ผ`าน 1 ข#อ

ข้อเสนอแนวทางการตรวจราชการ
1.

2.

เขตสุขภาพ : กําหนด/ตกลง ร่วมกันภายในเขต
(ระหว่าง cio เขต + สสจ. + รพ.)
•
เลือกข ้อทีจ
X ะดําเนินการในปี งบ63
•

เลือกจุดบริการ ทีจ
X ะดําเนินการปรับปรุง
กระบวนงาน

•

รูปแบบการรายงานผล (ผู ้แทน สสจ. ลงพืน
F ทีท
X ก
ุ

•

วิธก
ี ารติดตาม ตรวจสอบผล

รพ. หรือ ผู ้แทน รพ. ทีรX ู ้จริง ตอบแบบรายงาน
สง่ สสจ.)

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด :
•

ีF จงไปยัง รพ. และให ้ความชว่ ยเหลือ
ชแ

•
•

ประสานรวบรวมรายงานผล สง่ เขต และ กบรส.
บันทึกรายงานลงใน e-inspection กองตรวจ
ราชการ

3.

กองบริหารการสาธารณสุข :
•
•

4.

Smart Tools
ผ`าน 2 ข#อ ใน 3 ข#อ

Smart Service
ผ`าน 4 ข#อ ใน 5 ข#อ

ติดตาม กํากับ และรวบรวมรายงานในภาพรวม
(รวบรวมจาก สสจ. และ ไอทีกรม)
ให ้ความชว่ ยเหลือ แนะนํ าด ้านการปรับปรุง
กระบวนการภายใน รพ.

ืX สาร : ให ้ความ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
ชว่ ยเหลือทางเทคนิค
•
•
•
•

้
กรณีใชโปรแกรม
Smart Health ID ใน
กระบวนการยกเลิกเรียกรับสําเนาบัตรประชาชน
้
กรณีใชโปรแกรม
Q4U จัดการคิวรอรับบริการ
ภายใน รพ.
ืX มกับ Q4U แจ ้งเตือนลําดับการ
กรณีใช ้ H4U เชอ
ั ท์มอ
เรียกคิวผ่านโทรศพ
ื ถือ
และชว่ ยประสานติดตามผลการดําเนินงานจาก
สสจ. และ ไอทีกรม พร ้อมให ้คําแนะนํ าด ้านไอที

แผนรองร ับนโยบายเร่งร ัดของผูบ
้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563
• ลดแออ ัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล
• จ ัดระบบบริการเพือ
? ลดความแออ ัด
• House model -> http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/5.1%20reduce%20congestion_v3.pdf
ไตรมาส 1
1.1 กระทรวงมี application รองรับ
ระบบนัดหมายและคิวออนไลน์
ไตรมาส 2
2.1 รพศ. รพท. มีข ้อมูลระยะเวลา
รอคอยรับบริการ ทุกจุดบริการ OPD
ไตรมาส 3
3.1 รพศ. รพท. มีระบบนัดหมาย
แบบเหลือ
X มเวลา
่ งทางแจ ้งเตือน
3.2 รพศ. รพท. มีชอ
คิวรับบริการในรูปแบบออนไลน์
ไตรมาส 4
4.1 รพศ. รพท. มีข ้อมูลระยะเวลารอ
คอยรับบริการ จุดคัดกรอง และ
จุดพบแพทย์ ลดลง
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