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ตัวชี้วัดที่ 28 : ระดับความส าเร็จของ รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital  
น้ าหนัก : 2.5 คะแนน 

หมวด Governance Excellence (การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล) 
แผนที่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 2.โครงการ Smart Hospital  
ลักษณะ Leading Indicator 
ระดับการวัดผล โรงพยาบาลในจังหวัดอ านาจเจริญ 
ชื่อตัวชี้วัด 28) ระดับความส าเร็จของ รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ระดับ 2 ขึ้นไป 

    - อ าเภอมี รพท./รพช. ที่ผ่านเกณฑ์ Smart Hospital ระดับ 2 ข้ึนไป 
ค านิยาม Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  
ระดับ 1 Smart Tools : หมายถึง โรงพยาบาลมีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพบริการขององค์กร 
ระดับ 2 Smart Service : หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าแนวทางการท างานอ่ืนๆ มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานในองค์กร และมีการจัดท า Service Process Management (เช่น Lean 
Process, Paperless, Less Paper, Electronic Medical Record : EMR)  โดยน ามาประยุกต์ใช้
ในแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาล 
ระดับ 3 Smart Outcome : หมายถึง โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง 
Core Business Process ในองค์กร ให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ Front Office และ Back 
Office จนเกิดเป็นระบบวางแผนการใช้ทรัพยากร ERP Model (Enterprise Resource 
Planning System ; ERP) ส่งผลให้การด าเนินการขององค์กร มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัยในการให้บริการ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดความส าเร็จของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital มี
การด าเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ 

1) มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และ
หน้าห้องตรวจ  

2) มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคลินิก ทุกแผนก OPD  
3) มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 

Medical Records)  
4) มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ ทุกจุดบริการ OPD  
     (**ตรวจสอบข้อมูลจาก Server HIS Gateway) 
5) มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา ผู้รับบริการได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่าง

เล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
6) มีระบบนัดและแจ้งเตือนคิวรับบริการออนไลน์  
7) ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จาก

ผู้รับบริการ0 
เกณฑ์เป้าหมาย โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital  ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบ 7 ข้อ 
วัตถุประสงค์ • เพ่ือให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการรับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ผ่านช่องทาง online ที่สะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาในการรอคอย 
• โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการท างานและการบริหารจัดการ 
• บุคลากรในระบบสุขภาพ มีความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม 
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• เพ่ือเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่รองรับการ
พัฒนาเป็น Smart Hospital 

ประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

รพท. รพช. ทุกแห่งในจังหวัดอ านาจเจริญ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ตรวจประเมิน 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมาย 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนโรงพยาบาลทีม่ีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนโรงพยาบาลในจังหวัด / กรมวิชาการ 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (A / B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4  

เกณฑ์เป้าหมาย 
                     1. โรงพยาบาลทั่วไปมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดครบ 7 ข้อ  
                     2. โรงพยาบาลชุมชนมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดครบ 7 ข้อ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  

ค่าคะแนน เงื่อนไข 
5 โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดครบ 7 ข้อ  
4 โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 6 ข้อ 
3 โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 4-5 ข้อ 
2 โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 2-3 ข้อ 
1 โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart Hospital  ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน 1 ข้อ 

:-> 
วิธีการประเมินผล : หน่วยบริการต้องมีการด าเนินงานครบทั้ง 7 ข้อ ดังนี้ 

1) มีหน้าจอแสดงล าดับคิว ในจุดที่เหมาะสม เพ่ือลดความแออัดบริเวณจุดบริการ และ
หน้าห้องตรวจ  

2) มีการใช้ใบสั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคลินิก ทุกแผนก OPD  
3) มีการจัดเก็บข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR : Electronic 

Medical Records)  
4) มีข้อมูลระยะเวลารอคอยรับบริการ ทุกจุดบริการ OPD  
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     (**ตรวจสอบข้อมูลจาก Server HIS Gateway) 
5) มีบริการนัดหมายแบบเหลื่อมเวลา ผู้รับบริการได้รับบริการตรงเวลาหรือแตกต่าง

เล็กน้อยอย่างเหมาะสม 
6) มีระบบนัดและแจ้งเตือนคิวรับบริการออนไลน์  
7)  ยกเลิกการเรียกรับส าเนาบัตรประชาชนและเอกสารอ่ืนที่ออกโดยราชการ จาก

ผู้รับบริการ0 
เอกสารสนับสนุน : 1. แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงขอมูลผานตัวกลางส าหรับการเชื่อมโยงและ 

แลกเปลี่ยนขอมูลส าหรับโรงพยาบาล (HIS Gateway) 
ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

หน่วยงาน
ประมวลผลและ 
จัดท าข้อมูล 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้รัผิดชอบการ
รายงานผล 
การด าเนินงาน 

ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

 

 

เงื่อนไขรอบ 6 เดือน เงื่อนไขรอบ 12 เดือน 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านครบ 7 ข้อ  

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านครบ 7 ข้อ  

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านจ านวน 6 ข้อ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านจ านวน 6 ข้อ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านจ านวน 4-5 ข้อ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านจ านวน 4-5 ข้อ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านจ านวน 2-3 ข้อ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
Hospital  ผ่านจ านวน 2-3 ข้อ 

โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart โรงพยาบาลมีการด าเนินงานเป็น Smart 
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Hospital  ผ่านจ านวน 1 ข้อ Hospital  ผ่านจ านวน 1 ข้อ 
 

 


