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ภูมิทัศน- รพ. สะอาด สวยงาม

เพิ่มความพึงพอใจผู#รับบริการ

Smart place/
Infrastructure

Smart 

Service

Smart 

Outcome

ระบบและบริการหลักของโรงพยาบาล                   

มีการนำเทคโนโลยีมาช̀วยสนับสนุนการทำงาน

ใช# technology มารองรับการจัดการ
ในทุกมิติ และ ทุกระบบงาน

ใช/เทคโนโลยีช8วยสนับสนุนการทำงาน

บริเวณท่ีไม8ต/องใช/การตัดสินใจ    เช8น 
KIOSK ท่ีจุดคัดกรอง

กำหนดเปQาหมาย & ออกแบบ 

Infrastructure ต#อง อนุรักษ- 
พลังงานและส่ิงแวดล#อม

นำ technology มาใช/ในการสื่อสาร 

ระหว8างบุคลากรทางการแพทย_กับผู/ปbวย 

เพ่ือเพ่ิม Health literacy

นำ technology มาช8วยอำนวยความสะดวก ลดการรอคอยในโรงพยาบาล

- Queue System จัดระบบการนัดหมายแบบ online, เหลื่อมเวลา 

- การใช/ Q-display ในบริเวณท่ีผู/รับบริการแออัด 

ผู/รับบริการ ได#รับบริการท่ีมีมาตรฐาน รวดเร็ว 

ไม8เสียเวลารอคอย 

ข/อมูลผู/รับบริการมีความปลอดภัย 

Smart Identify เพ่ือความปลอดภัยท้ังผู/ให/ 

และผู/รับบริการ

Smart 

Tools

ลด Workload ทุกข้ันตอน ,ผู/ให/บริการมีความสุข

ในการทำงาน 

ข/อมูลบริการและทรัพยากรของโรงพยาบาลมีความ

เปmนปnจจุบัน (real-time) เชื่อมโยงกันได/ทุกระบบ 

คุณภาพการบริการท่ีมีระบบเทคโนโลยีมาช8วย

สนับสนุน ต/องไม8ลดลงไปกว8าเดิม 

ผู/รับบริการ

- ได/รับข/อมูลส8วนบุคคล เพ่ือใช/ประโยชน_อื่นๆ 

ด/วยรูปแบบท่ีหมาะสม ปลอดภัย

- ได/รับความพึงพอใจจากการเข/ารับบริการ 

ผู/บริหารเข/าถึง และบริหารจัดการข/อมูล ตาม

Business Process ได/ทุกท่ี ทุกเวลา

Smart Hospital of MoPH

Paperless OPD ,Electronic Medical Record: EMR

e-Prescription

ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อ

การจัดการทรัพยากรทุกกระบวนงาน

Smart 
Hospital

ระบบ IT ช̀วยทำให# รพ.
• มีความปลอดภัย
• มีคุณภาพ

• มีประสิทธิภาพ
• + Green

2562

2563

2565

2567
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2.3 Devices: มีการเชื)อมข้อมลูของเครื)องมือแพทย์(Vital Sign) อยา่งน้อย 1 อปุกรณ์ เข้าสู ่HIS อตัโนมตัิ

2.2 Queue: มีชอ่งทางออนไลน์ หรือ ชอ่งทางแจ้งเตือนควิรับบริการ อยา่งน้อย 1 จดุ เชน่ ควิพบแพทย์

2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงลาํดบัควิ ในจดุที)เหมาะสม เพื)อลดความแออดับริเวณจดุบริการ และหน้าห้องตรวจ 

3.5 BPM : มีบริการนดัหมายแบบเหลื)อมเวลา หรือมีการจดักลุม่ผู้ รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกตา่งเลก็น้อยอยา่งเหมาะสม

3.4 BPM : มีข้อมลูระยะเวลารอคอยรับบริการ อยา่งน้อย 1 จดุ บริการ OPD 
3.3 BPM : มีการใช้ใบสั)งยาในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (OPD ทกุห้องตรวจ)

3.2 BPM : มีการจดัเก็บข้อมลูเวชระเบียนผู้ ป่วยด้วยรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical Records) 
3.1 BPM : ยกเลกิการเรียกรับสาํเนาบตัรประชาชนและเอกสารอื)นที)ออกโดยราชการ จากผู้ รับบริการ

4.4 Outcome : มีระยะเวลารอคอยที)เหมาะสม ,มีการบริหารจดัการ Unit Cost ให้อยูใ่นเกณฑ์ที)เหมาะสม

4.3 Output: มีข้อมลู Unit Cost ในแตล่ะแผนก

4.2 BPM : มีระบบ ERP ที)เชื)อมโยงทกุ Core Business Process แบบอตัโนมตัิ 

4.1 BPM : มีการบริหารจดัการ Core Business Process

5.4 Safety : มี Proactive Risk Management ที)ดีในทกุมิติ

5.3 Quality : มีการให้บริการอยา่งมีคณุภาพในทกุมิต ิ 

5.2 Efficiency :มีประสทิธิภาพในการจดัการ , มี Unit Cost ในเกณฑ์ที)เหมาะสม ที)สามารถเปรียบเทียบกบัหนว่ยงานอื)นได้

5.1 Green : มีการอนรัุกษ์สิ)งแวดล้อม และอนรัุกษ์พลงังาน อยา่งยั)งยืน

1.1 ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital LookSmart Place

Smart Tools

Smart
Services

Smart 
Outcome

Smart 
Hospital

*** BPM: Business Process Management : การบริหารจดัการกระบวนงานที)มีประสทิธิภาพ *** 

On Digital Process
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50 นาที 50 นาที

10 นาที 10 นาที



120 นาที

120 นาที

50 นาที 50 นาที10 นาที 10 นาที

50 นาที100 นาที110 นาที120 นาที

50 นาที 50 นาที 10 นาที10 นาที

10 นาที20 นาที70 นาที120 นาที

380 นาที  เฉลี่ย 95 นาที

220 นาที  เฉลี่ย 55 นาที





ลาํดบั ตวัชี:วดั

ความเชื?อมโยงกบั 
5 องคป์ระกอบ

ความเชื?อมโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ/
แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ/ 

แผน 12 / นโยบายรฐับาล
ความเห็นสํานกังาน

ก.พ.ร.

1 2 3 4 5 แผน
แมบ่ทฯ

แผนฯ 
12

นโยบาย
รฐับาล

Digital 
Transformation

นํ:าหนกั
(รอ้ยละ)

1 อตัราผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุ
ทางถนนตอ่ประชากรแสนคน 

l l l l l l l 20 § นํFาหนัก

2 ระดบัความสําเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ
ของหน่วยงานระดบัจังหวดั

l l l l l l l 10 § นํFาหนัก
§ เกณฑ์

3 อตัราการคลอดมชีพีในหญงิ
อาย ุ15-19 ปี ตอ่พันคน

l l l l l l l 20 § เกณฑ์

4 รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพตดิ
เขา้รับการบําบดัรักษาและ
ตดิตามดแูลอยา่งตอ่เนืXอง 
1 ปี 

l l l l 15 § นํFาหนัก

5 รอ้ยละของหนว่ย
บรกิารที?เป็น Smart 
Hospital

l l l l l 10 § นํFาหนัก

6 รอ้ยละของหน่วยบรกิารปฐมภมูิ
และเครอืขา่ยหน่วยบรกิารปฐม
ภมู ิทีXเปิดดําเนนิการในพืFนทีX 

l l l l l 25 § เกณฑ์

รวม 100

ตวัชี:วดัการประเมนิตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ



ตวัชี:วดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เกณฑก์ารประเมนิ

ประโยชนท์ี?ประชาชนจะไดร้บั
สามารถเขา้ถงึและรับบรกิารในโรงพยาบาล
ภาครัฐ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ผา่น
ชอ่งทาง online ทีXสะดวก รวดเร็ว และลด
ระยะเวลาในการรอคอย
ไดรั้บบรกิารดา้นสขุภาพทีXมคีณุภาพและ
ปลอดภยั

หมายเหตุ
รพ. ระดบั A, S, M1, M2  80% จากทั Fงหมด 203 = 163 แหง่
รพ. ระดบั F1, F2, F3 50% จากทั Fงหมด 694 = 347 แหง่
รพ. นอกสงักดั สป.  80% จากทั Fงหมด 52 = 42 แหง่

รวมท ั:งหมด  = 552 แหง่ (คดิเป็น 100%)

แผนระยะยาว / Roadmap (2563-2567) 
ปีงบประมาณ 2563 2564 2565 2566 2567

คา่เป้าหมาย
1) หน่วยบรกิารมผีลการ

ดําเนนิงาน Smart Tools และ 
Smart Services

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 100 - - -

2) หน่วยบรกิารมผีลการ
ดําเนนิงานในระดบั Smart 

Outcome
- รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80

Smart Place 

ผ̀าน 1 ข#อ

Smart Tools
ผ̀าน 2 ข#อ ใน 3 ข#อ

Smart Service 
ผ̀าน 4 ข#อ ใน 5 ข#อ

เป้าหมายข ั:นตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ั:นสงู (100)

หน่วยบรกิารมผีลการดําเนนิงาน Smart Tools 
และ Smart Services รอ้ยละ 60 (331 แหง่)

หน่วยบรกิารมผีลการดําเนนิงาน Smart Tools และ 
Smart Services รอ้ยละ 80 (442 แหง่)

(เป้าหมายตามแผนปี 63)

หน่วยบรกิารมผีลการดําเนนิงาน Smart Tools และ Smart 
Services รอ้ยละ 100 (552 แหง่)

(เป้าหมายตามแผนปี 64)

แผนแมบ่ท/ นโยบายรัฐบาล 



วธิกีารเก็บขอ้มลู
• หน่วยบรกิารในกลุม่เป้าหมาย รายงานผลการ
ดาํเนนิงานไปยงัสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั
• หน่วยบรกิารในกลุม่เป้าหมาย สงักดักรมการแพทย ์
กรมสขุภาพจติ กรมควบคมุโรค  รายงานผลการ
ดาํเนนิงานไปยงัศนูยไ์อทกีลางของกรม
• กองบรหิารการสาธารณสขุ สํานักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุ กาํกบัตดิตามและให้
ความชว่ยเหลอืดา้นการปรบัปรงุกระบวนการ

ขอ้มลูหนว่ยบรกิาร จาํแนกตามจาํนวนโรงพยาบาลในแตล่ะระดบั ดงันี:

1. รพ. ระดบั A, S, M1, M2  ทั Fงหมด 203 แหง่

ระดบั A   โรงพยาบาลศนูย ์ จํานวน 34 แหง่

ระดบั S   โรงพยาบาลทัXวไป  จํานวน 49 แหง่

ระดบั M1   โรงพยาบาลทัXวไป  จํานวน 36 แหง่

ระดบั M2   โรงพยาบาลชมุชน จํานวน 84 แหง่

2. รพ. ระดบั F1, F2, F3  ทั Fงหมด 694 แหง่

ระดบั F1   โรงพยาบาลชมุชน จํานวน 93 แหง่

ระดบั F2   โรงพยาบาลชมุชน จํานวน 503 แหง่

ระดบั F3   โรงพยาบาลชมุชน จํานวน 98 แหง่

3. รพ. นอกสงักดั สป. ทั Fงหมด 52 แหง่ 

(หน่วยบรกิารสงักดักรมการแพทย ์กรมสขุภาพจติ กรมควบคมุโรค)

รวมจาํนวนหนว่ยบรกิารท ั:งหมด = 949 แหง่

ตวัชี:วดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ขอ้เสนอแนวทางการปฏบิตั ิ
Smart Place 

ผ̀าน 1 ข#อ

Smart Tools
ผ̀าน 2 ข#อ ใน 3 ข#อ

Smart Service 
ผ̀าน 4 ข#อ ใน 5 ข#อ

2.3 Devices: มกีารเชืXอมขอ้มลูของเครืXองมอืแพทย ์(Vital Sign) อยา่งนอ้ย 1 อปุกรณ ์เขา้สู ่HIS อตัโนมตั ิ **ขอใหเ้ขต
สขุภาพ พจิารณาเลอืกเครืXองมอื อปุกรณ ์อืXนใดไดต้ามความเหมาะสมของงบประมาณ ทกัษะของบคุลากร บรบิทแตล่ะพืFนทีX และอาจ
ยงัไมถ่งึขั Fนนําขอ้มลูเขา้สู ่HIS อตัโนมตั*ิ*
2.2 Queue: มชีอ่งทางออนไลน์ หรอื ชอ่งทางแจง้เตอืนควิรับบรกิาร อยา่งนอ้ย 1 จดุ เชน่ ควิจดุรอตรวจ/พบแพทย ์ 
**ขอใหเ้ขตสขุภาพ พจิารณาเลอืกชอ่งทางใหเ้หมาะสมแตล่ะ รพ. อาจเตอืนผา่น Line app. , Mobile app. , SMS
2.1 Queue: มหีนา้จอแสดงลําดบัควิ ในจดุที?เหมาะสม เพืXอลดความแออดับรเิวณจดุบรกิาร และหนา้หอ้งตรวจ 
**กรณี รพ. ไมม่คีวามแออดัในการรอคอยรับบรกิารอยูแ่ลว้ ใหนั้บวา่ดําเนนิการขอ้นีFแลว้ 

3.5 BPM : มบีรกิารนัดหมายแบบเหลืXอมเวลา หรอืมกีารจัดกลุม่ผูรั้บบรกิาร ไดรั้บบรกิารตรงเวลาหรอืแตกตา่งเล็กนอ้ยอยา่งเหมาะสม 
อยา่งนอ้ย 1 จดุ บรกิาร **กรณี รพ. ไมม่คีวามแออดัในการรอคอยรับบรกิารอยูแ่ลว้ ใหนั้บวา่ดําเนนิการขอ้นีFแลว้ 
3.4 BPM : มขีอ้มลูระยะเวลารอคอยรับบรกิาร อยา่งนอ้ย 1 จดุ บรกิาร OPD 
3.3 Less Paper : มกีารใชใ้บสัXงยาในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ (OPD ทกุหอ้งตรวจ : พมิพส์ ั?งยาในโปรแกรมจากหอ้งตรวจไป
แสดงยงัหอ้งจดัยาทนัท)ี
3.2 BPM : มกีารจัดเกบ็ขอ้มลูเวชระเบยีนผูป่้วยดว้ยรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ (EMR : Electronic Medical Records) อยา่งนอ้ยเร ิ?ม
ดาํเนนิการ 
3.1 BPM : ยกเลกิการเรยีกรับสาํเนาบตัรประชาชนและเอกสารอืXนทีXออกโดยราชการ จากผูรั้บบรกิาร อยา่งนอ้ย 1 จดุ บรกิาร กรณี
ไมม่กีารใหผู้รั้บบรกิารนําสาํเนาบตัรประชาชน สาํเนาทะเบยีนบา้น มายืXนให ้รพ. อยูแ่ลว้ ใหนั้บวา่ดําเนนิการขอ้นีFแลว้ 

1.1 ผา่นเกณฑม์าตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look  **ขอใหเ้ขตสขุภาพพจิารณากําหนดระดบั
ทีX รพ. ตอ้งพัฒนาอนามยัส ิXงแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital อยา่งนอ้ยระดบัพืFนฐานตาม template 
ตวัชีFวดัปี 62  และกําหนดภาพลกัษณ ์ความสวยงาม ดทูนัสมยัในยคุดจิทิลั เนน้เพิXมความสะดวกปลอดภยัแกผู่รั้บบรกิาร

Smart Place

Smart Tools

Smart
Services

Smart Hospital สาํเร็จไดด้ว้ย นโยบายและการปรบัเปลี?ยน
กระบวนงาน - ไอทเีป็นเพยีงสว่นสนับสนุน



1. เขตสขุภาพ : กําหนด/ตกลง รว่มกนัภายในเขต 
(ระหวา่ง cio เขต + สสจ. + รพ.) 
• เลอืกขอ้ทีXจะดําเนนิการในปีงบ63
• เลอืกจดุบรกิาร ทีXจะดําเนนิการปรับปรงุ

กระบวนงาน
• รปูแบบการรายงานผล (ผูแ้ทน สสจ. ลงพืFนทีXทกุ 

รพ. หรอื ผูแ้ทน รพ. ทีXรูจ้รงิ ตอบแบบรายงาน 
สง่ สสจ.)

• วธิกีารตดิตาม ตรวจสอบผล 

2. สํานักงานสาธารณสขุจังหวดั : 
• ชีFแจงไปยัง รพ. และใหค้วามชว่ยเหลอื
• ประสานรวบรวมรายงานผล สง่ เขต และ กบรส.
• บนัทกึรายงานลงใน e-inspection กองตรวจ

ราชการ

Smart Place 

ผ̀าน 1 ข#อ

Smart Tools
ผ̀าน 2 ข#อ ใน 3 ข#อ

Smart Service 
ผ̀าน 4 ข#อ ใน 5 ข#อ

3. กองบรหิารการสาธารณสขุ :
• ตดิตาม กํากบั และรวบรวมรายงานในภาพรวม 

(รวบรวมจาก สสจ. และ ไอทกีรม)
• ใหค้วามชว่ยเหลอื แนะนําดา้นการปรับปรงุ

กระบวนการภายใน รพ.

4. ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสืXอสาร : ใหค้วาม
ชว่ยเหลอืทางเทคนคิ 
• กรณีใชโ้ปรแกรม Smart Health ID ใน

กระบวนการยกเลกิเรยีกรับสําเนาบตัรประชาชน 
• กรณีใชโ้ปรแกรม Q4U จัดการควิรอรับบรกิาร

ภายใน รพ. 
• กรณีใช ้H4U เชืXอมกบั Q4U แจง้เตอืนลําดบัการ

เรยีกควิผา่นโทรศพัทม์อืถอื
• และชว่ยประสานตดิตามผลการดําเนนิงานจาก 

สสจ. และ ไอทกีรม พรอ้มใหคํ้าแนะนําดา้นไอที

Smart Hospital สาํเร็จไดด้ว้ย นโยบายและการปรบัเปลี?ยน
กระบวนงาน - ไอทเีป็นเพยีงสว่นสนับสนุน

ขอ้เสนอแนวทางการตรวจราชการ



แผนรองรบันโยบายเรง่รดัของผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563

• ลดแออดั ลดรอคอย ในโรงพยาบาล
• จดัระบบบรกิารเพื?อลดความแออดั

• House model -> http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/5.1%20reduce%20congestion_v3.pdf

ไตรมาส 1
1.1 กระทรวงม ีapplication รองรับ
ระบบนัดหมายและควิออนไลน์

ไตรมาส 2
2.1 รพศ. รพท. มขีอ้มลูระยะเวลา
รอคอยรับบรกิาร ทกุจดุบรกิาร OPD

ไตรมาส 3
3.1 รพศ. รพท. มรีะบบนัดหมาย
แบบเหลืXอมเวลา
3.2 รพศ. รพท. มชีอ่งทางแจง้เตอืน
ควิรับบรกิารในรปูแบบออนไลน์

ไตรมาส 4
4.1 รพศ. รพท. มขีอ้มลูระยะเวลารอ
คอยรับบรกิาร จดุคดักรอง และ 
จดุพบแพทย ์ลดลง

http://bps.moph.go.th/new_bps/policy_doc2563
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