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โครงการพัฒนา Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital  
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ปี2562  

 
1. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนา Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital โรงพยาบาล
เขาคิชฌกูฏ ปี2562 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Hospital ตามนโยบาย Thailand 4.0 มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานโดยน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศเดิม 
แบบไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดความซ้ าซ้อนสารสนเทศสุขภาพ ทั้งระบบบริหารและระบบบริการมีคุณภาพ 
รวดเร็วและปลอดภัย ในโรงพยาบาลภาครัฐ ให้มีการด าเนินงาน Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น 
Smart Hospital โดยให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล       
ลดขั้นตอน และอ านวยความสะดวก ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ โดยแบ่งการด าเนินการ เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 1 (Smart Tools) : โรงพยาบาลมีการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการ เช่น  - มีระบบให้บริการนัดหมายหรือจองคิวแบบออนไลน์ มีระบบ        
แจ้งเตือน ผู้รับบริการแบบออนไลน์(Queue Online) เพ่ือลดระยะเวลาในการรอคอยของ ผู้รับบริการ และลด
ความแออัดของหน่วยบริการ สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กของผู้รับบริการได้  

ระดับ 2 (Smart Service) : โรงพยาบาลมีการน าแนวทางการท างานอ่ืนๆ มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ   
การท างานในองค์กร เช่น Lean Process, Paperless, Lesspaper (Electronic Medical Record : EMR) 
โดยน ามาประยุกต์ใช้ในแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล เช่น – การจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบ
อิเลคทรอนิคส์ แทนการใช้ OPD Card - การใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ – ใช้ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิคส์ เพ่ือจัดการเอกสารหรือหนังสือราชการ - ใช้ระบบ E–Office เพ่ือบริหารจัดการระบบงาน
บุคลากร - ใช้ระบบ E-payment, E-Donation เพ่ือลดขั้นตอนด้านการเงิน  

ระดับ 3 (Smart Outcome) : โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง Core Business 
Process ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ Black Office จนเกิดเป็น ERP Model ส่งผลให้
การด าเนินการของโรงพยาบาลมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ 

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เป็นโรงพยาบาลด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข 
เล็งเห็นความส าคัญของ Smart Hospital จึงมุ่งพัฒนาระบบต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการ และลด
เวลาในการรอคอย ลดความผิดพลาด และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
และเป็นก้าวแรกของการผลักดันให้เกิด Smart Hospital  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล
เขาคิชฌกูฏ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา Digital Transformation เพ่ือก้าวสู่การเป็น Smart Hospital         
โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ปี 2562 ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก 
รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
 3.2 เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการท างานและการ
บริหารจัดการ 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการสู่การเป็น Smart Hospital 
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4. กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 30,176 คน ประกอบด้วย 
 4.1. ประชาชนผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จ านวน 27,409 คน 
 4.2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ    จ านวน     119 คน 
 4.3 ประชากรต่างชาติที่เข้ารับบริการ    จ านวน   2,648 คน 
 
5. วิธีการด าเนินงาน 

5.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา 
5.2 จัดหาชุดโปรแกรมพร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Smart Hospital Kiosk (จอขนาด 23.8 นิ้ว 

เครื่องพิมพ์ Thermal และกล้อง Webcam) 
5.3 จัดส่งเจ้าหน้าที่อบรมการติดตั้งการใช้งานและดูแลระบบ (ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน) 
5.4 จัดหาชุดโปรแกรมพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการ (โปรแกรม HosOffice 

ระบบโรงพยาบาล) 
5.5 จัดอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล 
5.6 ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนที่ 

 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562  
 
7.สถานที่ด าเนินงาน 

โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ   
 
8.งบประมาณ 

งบประมาณจาก เงินบ ารุงโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จ านวนทั้งสิ้น 284,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่น
สี่พันบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ค่าลงทะเบียนอบรมการติดตั้งการใช้งานและดูแลระบบ   เป็นเงิน 10,700 บาท 
2. ค่าชุดโปรแกรมพร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Smart Hospital Kiosk  

จอขนาด 23.8 นิ้ว เครื่องพิมพ์ Thermal และกล้อง Webcam   เป็นเงิน174,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (New HN) 
- อ่านบัตรประชาชน (smart card) หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์จาก 

สปสช. ได ้
- เลือกจุดบริการและส่งตรวจผู้ป่วย ทั้งกรณีนัดหมาย และไม่ได้นัดหมาย 
- ยืนยันสั่ง Lab/X-Ray ล่วงหน้าที่ระบุไว้กับการนัดหมายได้ 
- ออกคิวย่อยจากจุดบริการ (ซักประวัติ) ตามที่ส่งตรวจไปได้ 
- พิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล (ใบขั้นตอนรับบริการ) 
- มีระบบเสียงให้ค าแนะน า ขณะที่ใช้งานเครื่อง Kiosk 
3. ค่าชุดโปรแกรมพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการ  

(โปรแกรม HosOffice ระบบโรงพยาบาล)        เป็นเงิน 99,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- ระบบคลังยา-เวชภัณฑ์ และพัสดุ-ครุภัณฑ์ บริหารจัดการระบบคลังในอ าเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ระบบเครื่องมือแพทย์ บริหารเชิงรุกป้องกันความผิดพลาดและการไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือ 
- ระบบจัดตารางเวร ปรับเปลี่ยน แลกเวร บริหารจัดการเวรได้อย่างสะดวก 

 - ระบบบริหารบุคลากร เก็บข้อมูลบุคลากรได้อย่างครอบคลุม 
- ระบบการเงิน เพ่ือให้ข้อมูลการเงินเป็นปัจจุบัน 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนรับบริการในโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาใน
การรอคอย 
 10.2 โรงพยาบาลมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ เหมาะสมในการพัฒนากระบวนการท างานและการ
บริหารจัดการ 
 10.3 โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย สู่การเป็น Smart Hospital 
 
11. การประเมินผลโครงการ 
 11.1 ผลผลิต/ผลลัพธ ์
  11.1.1 จ านวนประชาชนรับบริการในโรงพยาบาล ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว 
และลดระยะเวลาในการรอคอย 

11.1.2 จ านวนหน่วยบริการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนากระบวนการท างานและ
การบริหารจัดการ  
 11.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

11.2.1 โรงพยาบาล มีการด าเนินงาน Digital Transformation (อย่างน้อย 2 ระดับ) เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็น Smart Hospital   

 
 

(ลงชื่อ) ..............................................  ผู้ เสนอโครงการ 
         (นายเมธี  เบ็ญจวรรณ์) 

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

 
(ลงชื่อ) ..............................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายสมยศ  พนธารา) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ 

 
 

(ลงชื่อ) ..............................................  ผู้อนุมัติโครงการ 


