
Digital Transformation



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

เขตสุขภาพดําเนินการ digital transformation อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด

นครราชสีมา   ชัยภูมิ   บุรีรัมย  สุรินทร     เขต นครราชสีมา ชัยภูมิ   บุรีรัมย  สุรินทร     เขต
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นครราชสีมา ชัยภูมิ   บุรีรัมย  สุรินทร   เขต นครราชสีมา ชัยภูมิ   บุรีรัมย  สุรินทร   เขต



ระบบควิที�จะนํามาดําเนินการ รายชื�อโรงพยาบาลที�จะนํามาใช้
ความสามารถของระบบ

จํานวน
เปิด Service Kiosk แสดงคิวหอ้งตรวจ แสดงคิวหอ้งLAB แสดงคิวหอ้งยา

R9Q(เขตสุขภาพที�9)

จตัุรัส เทพรัตน ์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 สงัขะ ศรีณรงค์ ไม่มี มี มี มี 6
HYGGE(ราชบุรี) ประโคนชยั ไม่มี มี มี มี 1
กาฬสินธ์ุ 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



เขตสุขภาพ สาธารณสุขจงัหวดั โรงพยาบาล

-ใหค้าํปรึกษา
-วทิยากรติดตั�ง
และการใชง้าน
-พฒันาระบบ
-กาํกบัติดตามการ
ดาํเนินงาน

-ใหค้าํปรึกษา
-จดัการอบรมติดตั�ง
และการใชง้าน
ระดบัจงัหวดั
-กาํกบัติดตามการ
ดาํเนินงาน

-จดัเตรียมและติดตั�ง
อุปกรณ์
-จดัการอบรมติดตั�ง
และการใชง้านใน
โรงพยาบาล



อุปกรณระบบคิว
ลาํดับ รายการตู้Kiosk ราคา

1 เคร่ืองพิมพใบเสร็จกระดาษความรอน      7,000 

2 เคร่ืองอานบัตรประชาชน      1,200 
3 คอมพิวเตอรจอทัชสกรีน    28,000 
4 เคร่ืองสํารองไฟ 2,000
4 คาประกอบตู    15,000 

รวม    53,200 

ลําดับ หนาหองบริการ ราคา

1 LED TV 43 นิ้ว 8,000       

2 สายHDMI 10เมตร 1,000

3 เคร่ืองเสียง         5,000 

4 การดจอ 1,500

รวม  15,500 

ลําดับ รายการคิวรวม ราคา

1
Android Smart TV Box  2GB/
16GB          1,500

2 LED TV 43 นิ้ว Full HD          8,000

รวม 9,500

ลําดับ ระบบใหขอมูลผูปวยที่ไมมีsmartphone ราคา

1 Android Smart TV Box  2GB/16GB          2,000.00 
2 จอคอมพิวเตอร 21 นิ้ว HDMI          4,000.00 

3
เคร่ืองอานบารโคด แบบมีสาย USB พรอม
ขาตั้ง          1,000.00 

รวม          7,000.00 

อุปกรณทั้งหมด(หนาหองบริการ3หอง) 116,200 บาท



    มีนาคม-เมษายน
-29 ม.ีค. Roadshow 
นครราชสีมา
-9 เม.ย. Roadshow 
บุรีรัมย(รพ.นางรอง)
 -24 เม.ย.เตรียม
ติดตั้งเทพรัตน
นครราชสีมา
-25-26 เม.ย. อบรม
ติดตั้ง R9Q ชัยภูมิ

      พฤษภาคม
-10-11 พ.ค. อบรม
ติดตั้ง R9Q 
นครราชสีมา
-ติดตั้งโรงพยาบาล
เทพรัตน
-จัดงานKickoffระบบ
R9Q รพ.เทพรัตน
-ติดตั้งโรงพยาบาล
นางรอง

       มิถุนายน
-กํากับติดตามการ
ดําเนินการ
-ใหคําปรึกษา รพ.ที่
เขารวมระบบR9Q
-พัฒนาระบบ R9Q 
v.2.1 ระบบนัดOnline
ผาน รพสต.เพ่ือลด
ความแออัดใน
โรงพยาบาล

       กรกฎาคม
-กํากับติดตามการ
ดําเนินการ
-ให คําปรึกษารพ.ที่
เขารวมระบบR9Q
-พัฒนาระบบ

R9Q v.2.2
 ระบบนัดOnline
สําหรับผูปวย

  สิงหาคม-กนัยายน
-กํากับติดตามการ
ดําเนินการ
-ให คําปรึกษารพ.ที่
เขารวมระบบR9Q
-พัฒนาระบบ

R9Q v.2.3
เชื่อมตอH4U และ
MOPH Connect




