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ระดับ2

ระดับ
ความสําเร็จ

การดําเนินการ รอยละความสําเร็จ

ระดับ1 
Smart Tools

(ระบบคิว) 

รพ.จัตุรัส เปนโรงพยาบาลนํารองพัฒนา
ระบบคิว (R9Q) เพ่ือใชเปนรูปแบบเดียวกัน
ทั้งเขต โดยมีโรงพยาบาลทุกจังหวัดรวม
พัฒนาระบบคิว R9Q เชน รพ.พิมาย,รพ.
เทพรัตน รพ.ภูเขียว รพ.คูเมือง รพ.สุรินทร 

รพศ./รพท. 9 แหง ผาน
เกณฑ 4  แหง (44.44
%)
รพช. 89 แหง ผาน
เกณฑ 5 แหง (6.25%)

ระดับ 2 
Smart Servic

e
(ใบสั่งยา

อิเล็กทรอนิกส)  

รพ. สวนใหญมีการ สั่งยาผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส

รพศ./รพท. 9 แหง 
ดําเนินการ 8แหง
[88.89%]
รพช. 80 แหง
ดําเนินการ 75 แหง [    
93.75%]

ระดับ 3 
Smart Outc

ome 
(ERP)

โรงพยาบาลทุกแหงยังไมมีระบบ Enterpris
e Resource Planning System(ERP) 
เพ่ือบริหารจัดการ

ระดับ 3 ยังไมเปน
เปาหมายดําเนินการป 2
562

เปาหมายป2562 --> [100% ของ รพศ./รพท. ผานเกณฑระดับ2], [50% ของ รพช. ผานเกณฑระดับ2]  

3.เขตสุขภาพดําเนินการ digital transforma
tion อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด

นครราชสีมา    ชัยภูมิ     บุรีรัมย      สุรินทร     เขต นครราชสีมา    ชัยภูมิ     บุรีรัมย      สุรินทร     เขต
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ระบบคิวที�จะนํามาดําเนินการ รายชื�อโรงพยาบาลที�จะนํามาใช้
ความสามารถของระบบ

จํานวน
เปิด Service Kiosk แสดงคิวหอ้งตรวจ แสดงคิวหอ้งLAB แสดงคิวหอ้งยา

R9Q(เขตสุขภาพที�9)

จตุัรัส เทพรัตน์ นางรอง ภูเขียว  คอนสวรรค ์ แกง้คร้อ ครบุรี เสิงสาง 
คง บา้นเหลื�อม จกัราช โชคชยั ด่านขนุทด โนนไทย โนนสูง ขาม
สะแกแสง บวัใหญ่   ประทาย ปักธงชยั พิมาย หว้ยแถลง ชุมพวง ขาม
ทะเลสอ สีคิ�ว หนองบุญมาก แกง้สนามนาง โนนแดง วงันํ� าเขียว 
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ยา่ 100 ปี
ลาํทะเมนชยั เฉลิมพระเกียรติ บวัลาย สีดา เทพารักษ์

มี มี มี มี 33

ระบบคิวโปรแกรม Hosxp สุรินทร์ มี มี มี มี 1
Q4U(กระทรวง) ชุมพลบุรี ท่าตูม รัตนบุรี สาํโรงทาบ ไม่มี มี มี มี 4
SmartQ จอมพระ กาบเชิง สนม ศีขรภูมิ สังขะ ศรีณรงค์ ไม่มี มี มี มี 6
HYGGE(ราชบุรี) ประโคนชยั ไม่มี มี มี มี 1
กาฬสินธุ์ ปากช่อง ไม่มี มี มี มี 1
พระทองคาํ  พระทองคาํ  มี(Hosxp) มี มี มี 1
นาโพธิ� นาโพธิ� มี(Hosxp) ไม่มี ไม่มี มี 1
ระบบคิวโรงพยาบาลลาํดวน ลาํดวน ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี 1
Q_HPT_Dongrak (OPD) พนมดงรัก ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี 1
ระบบคิวโรงพยาบาลเขวาฯ เขวาสินรินทร์ ไม่มี มี ไม่มี มี 1
เอกชน สูงเนิน ไม่มี มี มี มี 1
เอกชน คูเมือง มี(Hosxp) มี มี มี 1

รวม 51
ระหวา่งการตดัสินใจ 38
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เดือน การดาํเนินการ

เมษายน
1.นาํเสนอใหค้าํปรึกษา R9Q (เทพรัตน์ นางรอง ปราสาท)
2.ติดตั�งระบบR9Qรพ.เทพรัตน์
3.อบรบการติดตั�งระบบR9Qสสจ.ชยัภูมิ

พฤษภาคม
1.จดัKick Off รพ.เทพรัตน์  2.ติดตั�งระบบR9Qรพ.นางรอง รพ.ปราสาท รพ.ชยัภูมิ
3. ใหค้าํปรึกษาและติดตั�งระบบR9Q รพ.ที�สมคัร

พฤษภาคม-สิงหาคม
เขตสุขภาพที� 9 ใหค้าํปรึกษาและติดตั�งระบบR9Q รพ.ที�สมคัร
สสจ.กาํกบัติดตามการติดตั�งระบบคิวในโรงพยาบาล

สิงหาคม-กนัยายน พฒันา R9Q Version 2 (รพ.มหาราช และ บุรีรัมย)์




