
การด าเนินงานตามนโยบาย Smart Hospital 
โรงพยาบาลบาเจาะ ปีงบประมาณ 2565 

4  ธันวาคม 2564 
งานยุทธศาสตร์  

นิยาม/ค าจ ากัดความ 
Digital Transformation  

หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ระบบสารสนเทศเดิม แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดความซ  าซ้อน สารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ รวดเร็วและ
ปลอดภัยในปี 64 มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยก าหนด
เป็นระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital 
Smart Hospital  

หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล        
เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั นตอน และอ านวยความสะดวกทั งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ 
เป้าหมาย 4 ประเด็น Smart Hospital 

• 5.1 Safety : มี Proactive Risk Management ที่ดีในทุกมิติ  
• 5.2 Quality : มีการให้บริการอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ  
• 5.3 Efficiency : มีประสิทธิภาพในการจัดการ , มี Unit Cost ใน เกณฑ์ที่ เหมาะสม ที่สามารถ

เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้  
• 5.4 Green : มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน 

Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติ และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการรับบริการ ที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และทันสมัยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

1) Smart Place/Infrastructure 
        ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look โรงพยาบาลมีการด าเนินงาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital ของกรมอนามัย มีการจัดการ
และป้องกันความเสี่ยง (Proactive Risk Management) ที่ดีในทุกมิติ เพ่ือให้การบริการมีคุณภาพดีใน
ทุกมิติ และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน อย่างยั่งยืน  และจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม         
ดูมีความทันสมัย (Digital Look) ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 
 

2) Smart Tools 
         โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ให้มีความถูกต้องแม่นย า สะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงความผิดพลาดต่างๆ ลดระยะเวลา เพิ่มความ 
ปลอดภัย และเพ่ิมความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น 
             1.. มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์  มีระบบแจ้งเตือน ผู้รับบริการแบบ 
“ออนไลน์” (Queue Online) เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยของผู้รับบริการ และลดความแออัดของหน่วย
บริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ คลินิคอ่ืนๆ ตามที่โรงพยาบาลก าหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาด
เล็กของผู้รับบริการ ได้ และต้องใช้งานได้ในระบบ Android และ iOS อาทิ  
 



• เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อัตโนมัติ  
• ระบบบริหารจัดการคิว รูปแบบดิจิทัล/รูปแบบออนไลน์ 
• มีระบบให้บริการนัดหมาย หรือ จองคิวแบบออนไลน์/มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการ

จัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลา 
• มีระบบแจ้งเตือน ผู้รับบริการแบบ “ออนไลน์” (Queue Online) เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอย

ของผู้รับบริการ และลดความแออัดของหน่วยบริการ โดยจัดบริการ ณ จุดคัดกรอง หรือ คลินิคอ่ืนๆ 
ตามท่ีโรงพยาบาลก าหนด แสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้ และต้องใช้งานได้ใน
ระบบ Android และ iOS 

      2. มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น HIS Gateway  
3) Smart Services 

          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 เช่น การยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ
จากผู้รับบริการ การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic Medical 
Records) การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดระยะเวลารอคอยรับบริการ การมีบริการนัดหมาย
แบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
เป็นต้น 
4) Smart Outcome 
          โรงพยาบาลมีการบริหารจัดระบบงานให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยน าระบบ ERP 
(Enterprise Resource Planning) มาใช้ โดยเฉพาะระบบหลักของโรงพยาบาล (Core Business Process) 
เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน
การบัญชี การจัดซื อจัดจ้าง ป้องกันปัญหาการขาดแคลนและความไม่สมดุลด้านทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
ในระบบบริการ มีการบริหารจัดการ Unit Cost ให้อยู่ ในเกณฑ์ที่ เหมาะสมสามารถเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับหน่วยงานอ่ืนได้ และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพระบบบริการ จัดการระยะเวลารอคอยได้อย่าง
เหมาะสม        

 ** BPM: Business Process Management : การบริหารจัดการกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์ smart Hospital  
 
1) Smart Place  
           1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาล Green and Clean & Digital Look 
2) Smart Tools  (อย่างน้อย 2 ข้อ ไม่เรียงล าดับ)  

2.1 Queue: มีหน้าจอแสดงล าดับคิวในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และ 
หน้าห้องตรวจ 

 2.2 Queue: มีช่องทางออนไลน์ หรือ ช่องทางแจ้งเตือนคิวรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด เช่น คิวพบ 
แพทย ์ 

2.3 Devices: มีการเชื่อมข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ (Vital Sign) อย่างน้อย 1 อุปกรณ์ เข้าสู่ HIS 
อัตโนมัติ  



 
3) Smart Services (อย่างน้อย 4 ข้อ ไม่เรียงล าดับ)  

3.1 BPM : ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จาก 
ผู้รับบริการ 

3.2 BPM : มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 
Medical Records) 

3.3 BPM : มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (OPD ทุกห้องตรวจ)  
3.4 BPM : มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ อย่างน้อย 1 จุด บริการ OPD  
3.5 BPM : มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการตรงเวลา  

หรือ แตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
4) Smart outcome  โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง  Core Business Process            
ในองค์กรให้มีความเชื่อมโยงกันทั งระบบ Front Office และ Back Office จนเกิดเป็นระบบวางแผนการใช้
ทรัพยากร ERP Model (Enterprise Resource Planning System ; ERP) ส่งผลให้การด าเนินการของ
องค์กร มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ 
  

เพื่อให้การด าเนินงานนโยบาย Smart Hospital จึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพายาบาลเพื่อ
ทราบและด าเนินการ การเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพองค์กร กับ นโยบาย Smart Hospital กับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 1-พัฒนาคุณภาพการบริหาร บริการและวิชาการขององค์กรให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  ดังนี้ 
 

ประเด็นคุณภาพ  : องค์กรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค์      กิจกรรมด าเนินการ 
-พัฒนาคุณภาพการ
บริหาร บริการและ
วิชาการขององค์กรให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาล เชื่อมโยง 
Smart Hospital 
  
 

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Safety  
มี Proactive Risk Management ที่ดีในทุก
มิติ  

2P Safety   
*ทีม RM  พญ.อัฟนาน และคณะ 
*มิติที่ 5 ควบคุมภายใน  

เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
(Quality servie)  
เพ่ือให้องค์มีการให้บริการอย่างมีคุณภาพใน
ทุกมิติ  

Reac HA  
QA การพยาบาล 
ทีม องค์กรแพทย์/องค์กร
พยาบาล โดย พญ.อัลมิตรา และ
หัวหน้ากลุ่มการการพยาบาล 
และคณะ 
HA ยาเสพติด 
ทีมจิตเวชและยาเสพติด 
LA 
ทีมห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 



สร้าง Beat practice NCD คุณภาพ+ Plus 
ชราธิวาส @ Bacho 
ANCคุณภาพ&Quality Mom  
ทีม PCT  / พชอ 

เพ่ือเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมในการสร้าง
สุขภาพพและเอื อต่อการมีสุขภาพดี (Green) 
และมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
พลังงาน อย่างยั่งยืน 

GREEN&CLEAN Hospital
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  
 *หัวหน้าฝ่ายบริหาร/หัวหน้า
กลุ่มงานเวชฯและคณะ 

พัฒนารนะบบงานละสิ่งแวดล้อมให้ดูมีความ
ทันสมัย  ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
รับบริการ 

-พัฒนา (Digital Look) +/ 
Smart Tools 
-พัฒนาระบบการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐาน 
เช่น HIS Gateway  
*หัวหน้าฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่ม
งานประกันฯ และคณะ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ.,Efficiency ,มี Unit Cost ในเกณฑ์ท่ี
เหมาะสม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนได้  

ITA 
EIA 
มาตรฐานตรวจสอบภายใน 
*หัวหน้าฝ่ายบริหาร/หัวหน้ากลุ่ม
งานประกันฯ และคณะ 

เข็มมุ่งรายเดือน ส าหรับทีม Lead และ FA 
ตค-ธค  มอบนโยบายจัดท าแผนงานโครงการ จัดท าค าสั่งทีมประสานงาน FA (Facilitator) โรงพยาบาล 
พย-ธค เตรียมพร้อมรับการประเมินตรวจสอบภายใน 
16 ธค  รับทีมตรวจสอบภายใน จากการกระทรวงสาธารณสุข 
20-25 ธค ประชุมถ่ายทอดน าเสนผลการประเมินตรวจสอบภายใน และโอกาสพัฒนามาปรับแผน 
มค-เมย เตรียมพร้อมรับ Rea HA ติดตาม การด าเนินงานทีมหลัก (ROUND= RM PCT IC ENV) 
เมย รับ Reac - เมย สรุปและปรับแผน HA 
พค-สค พัฒนา Digital look/Smart Tools 
กย 2565  สรุปแผนงาน โครงการ ปี65 / และ วิเคราะห์ Smart Outcome  
ตค 2565 - วิเคราะห์ ผลลัพธ์ตอน 4 - ก าหนดกลยุทธ และนโยบาย ปี 2566 
Note ; การควบคุมก ากับ ติดตามประเมินผล 
❖ ก าหนดการประชุมติดตามการด าเนินงานตามเข็มมุ่ง ทุกเดือน ในการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร หรือ การติดตามผ่าน Digital tools Tools (Zoom/Line) 
❖ ทีม FA จัดท า Gantt Chart แยกรายละเอียดกิจกรรม รายเดือน ส่งงานยุทธศาสตร์ ทุกวันที่ 5  

ของเดือน 
 


