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คณะอนกุรรมการยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ (CIO)

คณะท ำงำนสำรสนเทศ (IT)
นพ.อนุรักษ์ สำรภำพ ประธำน

นำยมะยำซี ควรเอกวิญญู รองประธำน
นำยสมหมำย สังข์แก้ว รองประธำน 

นำยวิฑูรย์ คงทอง เลขำนุกำร

CIO
นพ.สงกรำนต์  ไหมชุม  ประธำน

พญ.นิชำภำ สวัสดิกำรนนท์ รองประธำน
นพ.อนุรักษ์ สำรภำพ รองประธำน
นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองประธำน
ผชชว.ยะลำ     รองประธำน

นำยจิรวิทย์ มำกมิ่งจวน เลขำนุกำร

คณะท ำงำนแผนงำนและยุทธศำสตร์(CSTO)
พญ.นิชำภำ สวัสดิกำนนท์ ประธำน
นำยสุชำติ อนันตะ รองประธำน

นำงสำวอำรีย์  อ่องสว่ำง นำยรองประธำน
นำยจิรวิทย์ มำกมิ่งจวน เลขำนุกำร

คณะท ำงำนคุณภำพด้ำนสำรสนเทศ
โรงพยำบำล (HAIT)

นพ.ประวิทย์ วรรณโร ประธำน
นำงจันทรำ นรำตรีคุณ รองประธำน
นำยคิรินทร อิงวิริยะ รองประธำน
นำยวิฑูรย์ คงทอง เลขำนุกำร



การพัฒนางาน IT เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2562
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3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2562 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2563 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)

4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2562

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็นพัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การยกระดับมาตรฐานบริการ (e-Health)

2.ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการบริการที่มีคุณภาพ 

(น าเสนอรูปแบบกราฟ ที่เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มและเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2563 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์ Governance Excellence

1. พัฒนาการจัดการข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ
2. พัฒนามาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ 

1.ติดต้ังระบบ Thai refer 78 รพ. และอบรมศักยภาพทีม IT รองรับระบบ ไปแล้ว 78 
โรงพยาบาล
2.Smart Kid พัฒนาโมเดล ที่ปัตตานี
3.โปรแกรมติดตาม Mother Risk มีการพัฒนาร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยังไม่น าสู่การใช้
4.HAIT อบรม รพ.น าร่อง 18 รพ. และอยู่ระหว่างการลงตรวจประเมิน
5.ลงติดตาม การพัฒนาระบบคิว ในโรงพยาบาล 

5. ผลการด าเนินงาน

1. โปรแกรม Thai refer ยังด าเนินไม่ตามเป้าหมายในสถานบริการทุกแห่ง กระทบต่อ
นโยบาย Paperless 
2. การส่งต่อนอกเขต ซึ่งไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ มีค่าใช้จ่ายในการบริการสถานบริการ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 ล้านบาท 
3. การพัฒนาการเด็ก และความคลอบคลุมการให้วัคซีน มีผลการด าเนินงานต่ า มีโปรแกรม 
Smart Kid ใช้ในจังหวัดเดียว 
4. ระบบคิว และระบบจองคิวออนไลน์ มีประมาณ 20 % รพ.ทั้งหมด 
5. HAIT ผ่านระดับ 1 ได้ 3 รพ. และจะพัฒนาให้ผ่าน 100 %

1. การส่งต่อมีข้อมูล Real time ท าให้โรงพยาบาลพร้อมรับ และดูแลผู้ป่วยได้ดีข้ึน
2. ส่งคืนข้อมูลแม่ตั้งครรภ์เสี่ยง สามารถติดตามและดูได้ต่อเนื่องต่อเนื่อง
3. โรงพยาบาลมีมาตรฐานสารสนเทศ IT มากขี้น 
4. โรงพยาบาลที่มีระบบคิวสามารถลดการรอคอยและแออัดในโรงพยาบาล

1.บุคลากรด้าน IT ขาดแคลน เนื่องจากไม่มีความมั่นคงในต าแหน่ง(จุดอ่อน)
2.การพัฒนาเทคโนโลยีก้าวอย่างรวดเร็ว โปรแกรมและบุคลากรไม่ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง
(จุดอ่อน)
3.เครืองข่ายเข็มแข็งทีมสารสนเทศเข้มแข้ง(จุดแข็ง)
4.มีนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศที่จะต่อยอดได(้โอกาส)
5. มีแผนพัฒนาประเทศ 20 ปี มีจุดเน้นด้านการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (โอกาส)
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Outcome: 
1. Refer นอกเขต
2. Paperless 
3. Performance รพ.
4. AAA

Present: 
ติดตัง้ Thai Refer 
โรงพยาบาล 78 โรงจาก 78 
โรงพยาบาล

เป้าหมาย:62 Refer ตัง้แต ่รพ.สต ถึง รพ. 100 %

RH12







http://www.sasukpattani.com/smartkids/

http://www.sasukpattani.com/smartkids/


คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ CIO

ยุทธศาสตร์ Governance Excellence
แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ

โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ สู่การยกระดับมาตรฐานบริการ (e-Health)

1.ใช้ Thai Refer ครบ 100% (ทุกโรงพยาบาล Paper Less)                                         2. น าระบบ Smart Kid มาใช้ทุกจังหวัด/ระบบ Maternal Risk 7 จังหวัด
3. โรงพยาบาลผ่านการตรวจประเมินHAIT level1 100%/Level2 20%                           4. โรงพยาบาลมรีะบบคิวออนไลน/์นดัล่วงหน้า (รพศ รพท 100% /รพช. 50%)

Strategy 1
พัฒนาการจัดการข้อมลูสารสนเทศสุขภาพ 

(Information Management)

Strategy 2
พัฒนามาตรฐานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Maturity Model)

Strategy 3
พัฒนามาตรฐานระบบบริการสู่ความเป็นเลศิ 

(Smart Service Delivery)

Small success ไตรมาส 1
- เตรียมความพร้อม/ท าความเข้าใจแก่

บุคลากร
- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน/นโยบาย

Small success ไตรมาส 2
- เสริมสร้างขวัญก าลังใจและพัฒนาบุคลากรให้
ความรู้ในระบบ Thai refer, Smart Kid, โปรแกรม 
Maternal Risk
- ติดต้ังระบบโปรแกรมในพื้นที่

Small success ไตรมาส 3
- มีการผลักดันกรอบอัตราก าลังด้าน
สารสนเทศ
- ผลการด าเนินงานร้อยละ 50 ของ
เป้าหมาย

Small success ไตรมาส 4
ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 ของ
เป้าหมาย

Situation/
Baseline

Key 
Activity
กิจกรรม

หลัก

1.1 เสริมสร้างขวัญก าลังใจและความมั่นคงในต าแหน่งของบุคลากร
ด้านสารสนเทศ

1.2 ขยายผลโปรแกรม Thai refer ในหน่วยการทุกระดับและ
พัฒนาสู่ Personal Health Record (PHR)

1.3 ขยายผลโปรแกรม Smart Kid ปัตตานี/โปรแกรมMaternal Risk
ในระดับเขตสุขภาพ (Smart Kid regional 12) 

2.1 ด าเนินการลงตรวจประเมิน HAIT ระดับ 1
ได้ 100%
2.2 ด าเนินการลงตรวจประเมิน HAIT ระดับ 2 ได้ 20%

3.1ระบบคิวออนไลน/์นัดล่วงหนา้ 
ในหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 12 ลดเวลาการรอคอย เพิ่ม
ศักยภาพการบริการ

Small 
Success

Strategy
มาตการ

KPI No.

Target /

1. โปรแกรม Thai refer ยังไม่ใช่ครบในสถานบริการทุกแห่ง กระทบต่อนโยบาย 
Paperless 
2. การส่งต่อนอกเขต ซึ่งไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ มีค่าใช้จ่ายในการบริการสถาน
บริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 ล้านบาท 

3. การพัฒนาการเด็ก และความคลอบคลุมการให้วัคซีน มีผลการด าเนินงานต่ า มีโปรแกรม 
Smart Kid ใช้ในจังหวัดเดียว 
4. ระบบคิว และระบบจองคิวออนไลน์ มีประมาณ 20 % รพ.ทั้งหมด 
5. HAIT ผ่านระดับ 1 ได้ 3 รพ. และจะพัฒนาให้ผ่าน 100 %


