
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
สรุปผลการด าเนินงาน Digital Transformation ประจ าเดือน  มีนาคม 2562 

 
ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดมหาสารคาม มีการด าเนินการด าเนินงาน Digital Transformation ซึ่งสรุปการ

ด าเนินงานตามกรอบความคิด S-I-I-I-M โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-27 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
 

Structure  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ Digital Transformation ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (CIO) และทุก

อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

ประชุมคณะกรรมการ CIO แล้ว 5 ครั้ง ประจ าเดือน 27 พ.ย. 2561,26 ธ.ค. 2561, 28 ม.ค. 2562, 28 ก.พ. 
2562,25 มี.ค.2562 สรุปผลการด าเนินงาน CIO  ติดตาม 34 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 16 ตัวชีว้ัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 18 ตัวชี้วดั ดัง
เอกสารที่แนบ 

 
Information 

1. เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมระบบ H4U และ Queue online วันที่ 15-16 มกราคม 2562 
2. รพช. ทุกแห่งใช้ Hosxp เป็น HIS รพ.มหาสารคาม ใช้โปรแกรมพัฒนาเอง 
3. รพ.ในจังหวัดมหาสารคามเริ่มติดตั้ง H4U เริ่ม Implement ระบบวันที่ 1 ก.พ.2562 พร้อมระดับเขต เป็นต้นไป 

และให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 3/2562 
4. ทุกรพ. ยังไมผ่่าน Smart Hospital (ระดับ 2 ที่เป็นเป้าหมาย)  

- ระดับท่ี 1 Smart Tool มีรพ.ใช้ Queue Electronic จ านวน 6 รพ. เหลืออีก 7 แห่ง คือ รพ.แกด า, รพ.
โกสุมพิสัย, รพ.กันทรวิชัย, รพ.นาดูน, รพ.ยางสรีสุราช, รพ.กุดรัง, รพ.ชื่นชม แต่ยังไม่สามารถติดตั้งใช้งาน 
H4U เพ่ือเชื่อมต่อ HIS Gateway ได้ซึ่งจะด าเนินการเชื่อมต่อ ผ่าน Intranet MPLS ของกระทรวงสาธาร
สุข ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป 

- ระดับท่ี 2 Smart Service  มีระบบ ระบบ Paperless ทุก รพ. โดยการใช้ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
แพทย์เป็นผู้บันทึกข้อมูลการสั่งยาและบันทึกใบสั่งยาโดยเภสัชกร 

ทุกรพ.ได้รับการติดตั้ง INTRANET MPLS เตรียมรองรับการใช้ประโยชน์ เพ่ือเชื่อมต่อ HIS Gateway และระบบ
อ่ืนๆ เช่น GFMIS ,สารบรรณ eCMS , HDC และระบบงานอ่ืนๆในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 

 
  



 

โรงพยาบาล ระบบ Queue ระบบ Queue  
ใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกส ์
เวชระเบียน

อิเล็กทรอนิกส ์ HIS Gateway 
จ านวน

บุคลากร IT 

โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดให้บริการแล้ว MKH Queue ม ี ม ี
ติดตั้งและทดสอบ
กับกระทรวงแล้ว 14 

โรงพยาบาลโกสมุพิสัย เริ่มด าเนินการ ServQ ม ี ม ี
ติดตั้งและทดสอบ
กับกระทรวงแล้ว 3 

โรงพยาบาลกดุรัง เริ่มด าเนินการ Q4U MOPH ม ี ม ี

ก าลังด าเนินการ
ติดตั้งและทดสอบ
ระบบ 1 

โรงพยาบาลแกด า 
อยู่ระหว่างการ
พัฒนา Q4U MOPH ม ี ม ี

ติดตั้งและทดสอบ
กับกระทรวงแล้ว 1 

โรงพยาบาลวาปีปทุม เปิดให้บริการแล้ว Q เฉพาะ ม ี ม ี ก าลังด าเนินการ 5 

โรงพยาบาลยางสสีุราช เริ่มด าเนินการ Q4U MOPH ม ี ไม่มี (ทบทวน) ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 

โรงพยาบาลชื่นชม เริ่มด าเนินการ Q4U MOPH ม ี ม ี จัดหาอุปกรณ ์ 1 

โรงพยาบาลบรบือ เริ่มด าเนินการ 

HOSxP 
Queue Caller 
Server ม ี ม ี ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 

โรงพยาบาลเชียงยืน 
อยู่ระหว่างการ
พัฒนา Q เฉพาะ ม ี ม ี

ก าลังน าเนินการ
ทดสอบ 2 

โรงพยาบาลนาเชือก เริ่มด าเนินการ HOSxPQ  ม ี ม ี ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 

โรงพยาบาลนาดูน ยังไม่ได้ด าเนินการ N/A ม ี ไม่มี(ทบทวน) ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 

โรงพยาบาลกันทรวิชัย 
อยู่ระหว่างการ
พัฒนา Q4U MOPH ม ี ม ี ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 

โรงพยาบาลพยัคฆภมูิพิสัย ยังไม่ได้ด าเนินการ N/A ม ี ม ี ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 

 

ที่มา : แบบสอบถาม Digital Transformation จัดท าโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระมรวงสาธารณสุข   
ข้อมูล วันที่ 29 มีนาคม 2562



 
Intervention and Innovation 
 

1. พัฒนาระบบการคืนข้อมูล ill Define การคืนข้อมูลการตายผ่านเว็บ http://203.157.185.28/death 
2. พัฒนาระบบ Data Audit ปีงบประมาณ  2562 สสจ.มหาสารคามเพ่ือรองรับการบักทึก Audit เวชระเบียน ซึ่งเป็น

ด้านหนึ่งใน  HAIT (http://203.157.185.18/audit) การตั้งเป้าหมายการพัฒนา Green Digital Hospital กับ 
รพ.กันทรวิชัย(เป็นนวัตกรรม) นพ.สสจ 

 
Integration 

1. เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมคณะกรรมการ HAIT กลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 รพ. ในเขตสุขภาพที่ 7 มหาสารคาม 2 รพ. 
คือ รพ.วาปีปทุมและ รพ.บรบือ 

2. คณะกรรมการ HAIT เขตออกประชุมชี้แจงคณะกรรการพัฒนา HAIT รายโรงพยาบาล 
- รพ.บรบือ วันที่ 21 มกราคม 2562 
- รพ.วาปีปทุม วันที่ 22 มกราคม 2562 

Monitoring and Evaluation 
1. ติดตามการด าเนินงานข้อมูลโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัดมหาสารคาม (CIO) ชี้แจง 

แผนการด าเนินงาน Digital Transformation จ านวน 2 ครั้ง 
2. ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอ าเภอ (CIO) แต่งตั้งแล้วครบทุกแห่ง 
3. ติดตามผลการด าเนินงานของ 34 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 16 ตัวชี้วัด และยังไม่ผ่านเกณฑ์ 18 ตัวชี้วัดดังเอกสารที่แนบ 

 
 

http://203.157.185.18/audit

