หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คํานิยาม

ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
37. โครงการ Smart Hospital
ประเทศ/เขต/จังหวัด
60. รอยละของหนวยบริการที่เปน Smart Hospital
Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สัง กัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีก าร
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน
การปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย
และทันสมัยอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

1) Smart Place/Infrastructure
โรงพยาบาลมีการดําเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม ผานเกณฑการดําเนินงาน
GREEN&CLEAN Hospital ของกรมอนามัย และจัดตกแตงสถานที่ใหสวยงาม ดูมีความ
ทันสมัย (Digital Look) ชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
2) Smart Tools
โรงพยาบาลมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ และ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหมีความถูกตองแมนยํา สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยง
ความผิดพลาดตางๆ ลดระยะเวลา เพิ่ม ความปลอดภัย และเพิ่ม ความพึง พอใจของ
ผูรับบริการ อาทิ เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว
รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน
3) Smart Services
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการ
พัฒนาองคกรตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เชน การยกเลิกการ
เรียกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการจากผูรับบริการ การ
จัดเก็บขอมูลเวชระเบียนผูปวยดวยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (EMR : Electronic Medical
Records) การใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ
การมีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุมผูรับบริการ ไดรับบริการตรง
เวลาหรือแตกตางเล็กนอยอยางเหมาะสม เปนตน
4) Smart Outcome
โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานใหมีความเชื่อมโยงกันไดอยางอัตโนมัติ
โดยนําระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช โดยเฉพาะระบบหลักของ
โรงพยาบาล (Core Business Process) เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองตอการ
บริหารจัดการไดอยางรวดเร็ว ปองกันความเสี่ยงดานการเงินการบัญชี การจัดซื้อจัดจาง
ปองกันปญหาการขาดแคลนและความไมสมดุลดานทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรในระบบ
บริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม และเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ระบบบริการ จัดการระยะเวลารอคอยไดอยางเหมาะสม
5) Smart Hospital
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการจัดการ มี Unit Cost ในเกณฑที่เหมาะสม
สามารถเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหนวยงานอื่นได มีการจัดการและปองกัน
ความเสี่ยง (Proactive Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ เพื่อใหการบริการมีคุณภาพดี
ในทุกมิติ และมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และอนุรักษพลังงาน อยางยั่งยืน
เกณฑการประเมินผล

** BPM: Business Process Management : ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก าร ก ร ะ บว น ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กําหนดเกณฑการประเมินหนวยบริการที่เปน Smart
Hospital มีการดําเนินงาน ดังนี้
1) Smart Place
1.1 ผานเกณฑมาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look
2) Smart Tools (อยางนอย 2 ขอ ไมเรียงลําดับ)
2.1 Queue: มีห นาจอแสดงลําดับ คิว ในจุดที่เ หมาะสม เพื่อ ลดความแออัด
บริเวณจุดบริการ และหนาหองตรวจ
2.2 Queue: มีชองทางออนไลน หรือ ชองทางแจงเตือนคิวรับบริการ อยางนอย
1 จุด เชน คิวพบแพทย
2.3 Devices: มีการเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) อยางนอย 1
อุปกรณ เขาสู HIS อัตโนมัติ
3) Smart Services (อยางนอย 4 ขอ ไมเรียงลําดับ)
3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดย
ราชการ จากผูรับบริการ
3.2 BPM : มีก ารจัดเก็บ ขอ มูล เวชระเบียนผูปวยดวยรูป แบบอิเ ล็ก ทรอนิกส
(EMR : Electronic Medical Records)
3.3 BPM : มีการใชใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (OPD ทุกหองตรวจ)
3.4 BPM : มีขอมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อยางนอย 1 จุด บริการ OPD
3.5 BPM : มีบ ริก ารนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือ มีก ารจัดกลุมผูรับบริการ
ไดรับบริการตรงเวลาหรือแตกตางเล็กนอยอยางเหมาะสม
• รพ. ระดับ A, S, M1, M2 80%
• รพ. ระดับ F1, F2, F3 50%
• รพ. นอกสังกัด สป. 80%

Smart Place
ผาน 1 ขอ

Smart Tools
ผาน 2 ขอ ใน 3 ขอ

Smart Service
ผาน 4 ขอ ใน 5 ขอ

เกณฑเปาหมาย :
เปาหมาย
1) หนวยบริการมีผลการดําเนินงาน Smart Tools
และ Smart Services
2) หนวยบริการมีผลการดําเนินงานในระดับ Smart
Outcome
วัตถุประสงค

ประชากร
กลุมเปาหมาย

วิธีการจัดเก็บขอมูล

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

2563
รอยละ 80
-

ปงบประมาณ
2564
2565
รอยละ 100
รอยละ 20

รอยละ 40

2566
รอยละ 60

• เพื่อใหประชาชนไดประโยชนจากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผานชองทาง online ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย
• โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทีเ่ หมาะสมในการ
พัฒนากระบวนการทํางานและการบริหารจัดการ
• บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเขาใจ และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจท
ิ ัลในระบบบริการ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม
• เพื่อเตรียมความพรอมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีดานดิจิทัลที่รองรับ
การพัฒนาเปน Smart Hospital
• เปาหมายที่ 1 หมายถึง รพ. ระดับ A, S, M1, M2
• เปาหมายที่ 2 หมายถึง รพ. ระดับ F1, F2, F3
• เปาหมายที่ 3 หมายถึง รพ. นอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• หนวยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน หนวยบริการสังกัดกรมการแพทย
กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
• หนวยบริการในกลุม
 เปาหมาย รายงานผลการดําเนินงานไปยังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
• หนวยบริการในกลุม
 เปาหมาย สังกัดกรมการแพทย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
รายงานผลการดําเนินงานไปยังศูนยไอทีกลางของกรม
• กองบริหารการสาธารณสุข กํากับติดตามและใหความชวยเหลือดานกระบวนการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
A1 = จํานวนหนวยบริการกลุมเปาหมายที่ 1 ที่เปน Smart Hospital
A2 = จํานวนหนวยบริการกลุมเปาหมายที่ 2 ที่เปน Smart Hospital
A3 = จํานวนหนวยบริการกลุมเปาหมายที่ 3 ที่เปน Smart Hospital

รายการขอมูล 2

สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
รอบ 3 เดือน

B1 = จํานวนหนวยบริการกลุม เปาหมายที่ 1 ทั้งหมด
B2 = จํานวนหนวยบริการกลุม เปาหมายที่ 2 ทั้งหมด
B3 = จํานวนหนวยบริการกลุม เปาหมายที่ 3 ทั้งหมด
(A1 / B1) x 100 , (A2 / B2) x 100 , (A3 / B3) x 100
ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6, 9 และ 12 เดือน)
รอบ 6 เดือน

สรุปยอด ณ 15 มี.ค.63

มีกิจกรรมชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน Smart
Hospital

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียดขอมูล
พื้นฐาน

รอบ 9 เดือน

สรุปยอด ณ 15 มิ.ย.63

รอบ 12 เดือน

สรุปยอด ณ 31 ส.ค.63

รอยละ 20
รอยละ 50
รอยละ 80
กลุมเปาหมายที่ 1
กลุมเปาหมายที่ 1
กลุมเปาหมายที่ 1
รอยละ 10
รอยละ 30
รอยละ 50
กลุมเปาหมายที่ 2
กลุมเปาหมายที่ 2
กลุมเปาหมายที่ 2
รอยละ 20
รอยละ 50
รอยละ 80
กลุมเปาหมายที่ 3
กลุมเปาหมายที่ 3
กลุมเปาหมายที่ 3
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบผลการดําเนินงานและจัดสงรายงานผล ไปยัง
กองบริหารการสาธารณสุข
2. ศูนยเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร ตรวจสอบขอมูลการใชโปรแกรม Smart
Health ID ในกระบวนการยกเลิกการเรียกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่
ออกโดยราชการ และจัดสงรายงานผลไปยังกองบริหารการสาธารณสุข
3. กองบริหารการสาธารณสุข กํากับติดตาม
1. คูมือการติดตั้ง Smart Health ID (โปรแกรมเรียกใชขอมูลประชาชนกลางจาก
Population Information Linkage Center กรมการปกครอง)
2. คูมือการติดตั้ง Q4U (โปรแกรมจัดการ Queue แจงเตือนลําดับเรียกผาน H4U app.)
3. คูมือการติดตั้งเชื่อมขอมูลของเครื่องมือแพทย (Vital Sign) เขาสู HIS อัตโนมัติ
4. แนวทางการดําเนินงาน Smart Hospital
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2559
2561
2562
รอยละของหนวยบริการ
ที่เปน Smart Hospital
• รพศ./รพท.
รอยละ
90.76
• รพช.
รอยละ
69.67
• กรม
รอยละ
71.15

ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด

1. เรื่องชองทางแจงเตือนคิวออนไลน (กรณีใช Q4U ผาน H4U)
นางกนกวรรณ มาปอง
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025902185 ตอ 414 โทรศัพทมือถือ : 0871015708
โทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
2. เรื่องยกเลิกการเรียกรับสําเนาบัตรประชาชนและเอกสารอื่นที่ออกโดยราชการ (กรณีใช
โปรแกรม Smart Health ID)
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
นางสินินาฎ พรัดมะลิ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025902185 ตอ 314 โทรศัพทมือถือ : 0896834737
โทรสาร : 025901215
E-mail : ict-moph@health.moph.go.th
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
ผูรับผิดชอบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน

3. กระบวนการขับเคลื่อนและภาพรวมการประเมินผล
นางอรสา เข็มปญญา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901542-3
โทรศัพทมือถือ : 0935792565
E-mail : aoy2510@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.
1. กองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สป.สธ.
นางอรสา เข็มปญญา
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญพิเศษ
โทรศัพทที่ทํางาน : 025901542-3
โทรศัพทมือถือ : 0935792565
E-mail : aoy2510@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.

