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ลด Medication Error เพ่ิมความปลอยภัย

น ามาใช้ในกระบวนการ การจ่ายยาผู้ป่วยใน

ช่วยให้การท างานของแพทย์ พยาบาล เภสัช

ใช้งานผ่าน Web Browser

รองรับ PC , Tablet , Smart Phone

QRCode จ่ายยา

ระบบเสียงเตือนจ่ายยา

ใบ MAR-Digital

OneDay-Drug Preparation

ผ่านใช้งานจริงจากสถานพยาบาลของรัฐ ระบบHOSxP

โรงพยาบาลแม่ทา จ.ล าพูน

โรงพยาลบาลบ้านโฮ่ง จ.ล าพูน

โรงพยาบาลบ้านธิ จ.ล าพูน

โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 
(2P Safety Tech) ประจ าปี 2563



SMART LAB  เราเป็นใหคุ้ณไดม้ากกวา่ LAB

ลดการรอคอย

เพ่ิมความปลอยภัย

SMART Queue 

SMART Process

SMART Report

SMART ALARM

เช่ือมบัญชีไลน์ผู้ป่วย

จองคิวตรวจLAB

หน้าจอห้อง LAB

ล าดับคิว ค านวณระยะเวลา LAB

LABเกินเวลา LABด่วน

เช่ือมต่อข้อมูล HOSxP

เตือนผล LAB ผิดปกติ วิกฤต

รองรับอุปกณ์ Smartphone 

Smart Watch

Easy & Security

การให้บริการใช้เวลาลดลง 150 นาที

Critical Success Rate  95%

ผู้ใช้งานพึงพอใจ          3.85

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 
(2P Safety Tech) ประจ าปี 2564



ผู้รับบริการ
❖ใช้งานผ่าน QRCODE
❖รับข้อมูลจ านวนรอควิได้ Realtime
❖รอควิ ณ จุดใดกไ็ด้
❖สามารถไปท าธุระได้ โดยไม่ต้องห่วงควิ
❖ทราบสิทธิ / ค่าใช้จ่ายทันที
❖ได้รับค าแนะน า ผ่านข้อความ หรือเสียง

ผู้ให้บริการ
❖ ลดความแออดัหน้าห้องตรวจ
❖ ส่ือสารกบัผู้ป่วยได้มากกว่ากระดาษควิ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ อยู่ระหว่างเกบ็ข้อมูลการใช้งาน

รอคิวบน SmartPhone กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกทุกแผนก



ผู้รับบริการ
❖ทราบจ านวนผู้ป่วยทีม่าก่อน
❖การันตีเวลารับบริการ ทราบเวลาที่

ตนเองจะถึงควิบริการ
❖ลดความไม่พอใจจากการรอเข้ารับ

บริการ
ผู้ให้บริการ
❖ รู้ภาระงานของตวัเอง
❖ Alarm ผู้ให้บริการ

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ การใช้งานเม่ือไม่มคีวิแสดง
❖ การแสดงข้อมูลสถิติ ในวนั ทีต่รวจแล้ว

ระบบเรียกควิหอ้งฉุกเฉิน



ผู้รับบริการ
❖ตรวจสอบคิวล่วงหน้า
❖วางแผนการมารับบริการ
❖เข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์
ผู้ให้บริการ
❖ เช่ือมต่อจ านวนคนไข้นัดจาก HOSxP
❖ ทุกจุดบริการทราบปริมาณคนไข้ทัน

ตกรรมได้ทนัที
❖ เครือข่ายทนัตกรรมอ าเภอ

ประสานงานผ่านระบบออนไลน์

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ ระบบโทร / แชท ระหว่างคนไข้ และ 

เจ้าหน้าที ่ห้องฟัน
❖ พฒันาสู่รูปแบบ Mobile Application

โปรแกรมตรวจสอบควิทนัตกรรม



ผู้ให้บริการ
❖ไม่ต้องใช้ Printer 
❖ ไม่ต้องใช้ SCANNER
❖GENERATE ข้อมูลเป็นไฟล์

รูปภาพ OPDCARD
อเิลก็ทรอนิกส์

❖ระบบลายมือช่ืออเิลก็ทรอนิกส์

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ การจัดการการเข้าถึง ความปลอดภัย
❖ การจัดเกบ็เอกสารอ่ืนๆ  ไม่ได้มาจาก 

HOSxP เช่น EKG UltraSound ใบ
ส่งตัว ฯลฯ 

OPDCARD

PAPERLESS



ผู้ให้บริการ
❖ตรวจผล XRAY ด้วย

ปัญญาประดษิฐ์
❖เพ่ือความไวตรวจพบโรค
❖ลดภาระงานแพทย์

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ การส่งข้อมูลให้ผู้บริการประมวผล
❖ มาตรฐานการเกบ็รักษาข้อมูลผู้ป่วย

ต้นทุน
❖ 300 Film = 790/เดือน
❖ Unlimit = 1,890/เดือน = 22,680/ปี

ปัญญาประดษิฐ ์(AI) คัดกรองวัณโรค



ระบบบริหารจัดการความเส่ียง โปรแกรม MAETHA-

RISK

❖ เป็นไปตามแนวทาง Risk Register ของ สรพ. 
❖ สามารถเข้าถึงจากทุกจุดบริการ โดยใช้รหัส Log in
❖ RUN บน ระบบ Intranet ของ รพ.
❖ มรีะบบรายงาน/ทะเบยีนความเส่ียงทีชั่ดเจน
❖ เห็นจ านวนอุบตัิการณ์รวม /รายงานอุบตัิการณ์

ตามทมีแนวราบ
❖ ข้อมูลถึง Risk Owner ทีชั่ดเจน ใน 2 ระดบั
❖ เห็นรายละเอยีดของ Risk Treatment

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ ยงัไม่สามารถท ารายงานออกมาให้เห็นเป็น Trend ได้
❖ ยงัไม่สามารถท ารายงานแบบ Controled chart

เพ่ือน าไปใช้ใน SPA ได้



ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ ระบบพมิพ์จดหมาย แจ้งลูกหนีค่้าบริการ

❖ระบบรายงาน รายวนั
❖ระบบรายงาน ลูกหนีค่้าบริการ
❖ระบบบนัทกึข้อมูลเหตุผลไม่ช าระเงนิ HOSxP

ตรวจสอบค่าบริการ
รายวัน



ผู้ให้บริการ
❖ตดิตามเคส admit  นอนนาน Cost สูง
❖รับทราบ เคส REFER เคส พรบ. อ่ืนๆ
❖ตรวจสอบคุณภาพบันทกึข้อมูลค่าใช้จ่าย

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ การใช้ Social Media อย่างปลอดภัย
❖ ท าข้อความให้อ่านง่าย ชัดเจนขึน้

LINE NOTIFY
เตอืนผู้ป่วยนอนนาน ค่าใช้จ่ายสูง



❖ควบคุม การขอเบิก /อนุมตัจ่ิาย ตามแผนประจ าปี 
และ อตัราการใช้

❖รายงานการกระจายวสัดุใน substock
ยา/วสัดุการแพทย์/วสัดุส านักงาน/

❖ประมวลผลข้อมูลส าหรับ จัดของ 
เตมิยา สอบทานคงคลงั 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ขอเบิก อนุมตัจ่ิาย เกนิอตัรา ความจ าเป็น/ฉุกเฉิน 
❖ERROR ประมวลผล จากการรายงานข้อมูล คงคลงั 

ใช้ไป คลาดเคล่ือน
❖รายงานการใช้ผ่าน HosXp JHCIS อตัโนมตัิ

ระบบคลัง  อ.แม่ทา
โปรแกรม MAETHA-STOCK



❖ แบบฟอร์ม ทะเบยีนจัดช้ือ Real Time ผ่าน Software 
RUN เลขค าส่ังจัดช้ือ อตัโนมตัิ

❖ แจ้งรายการค้างตรวจรับ ค้างส่งชุดบลิ ค้างจ่าย
❖ สรุปยอดหนี ้หนีค้้างจ่าย ค้างชุดบลิ  

ตามก าหนดระยะเวลา
❖ ส่งออกรายงานตามระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้าง

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ บันทกึผลการตรวจรับ ผ่าน SMART PHONE 
❖ เรียกใช้ข้อมูลส่ังซ้ือได้จากทุกที ่เป็นระบบ
❖ ระบบช่วยตัดยอด ช่วยพมิพ์เช็ค บนัทกึจ่ายชุดบลิ

ระบบจดัซือ้ และ หนี้
การค้า

โปรแกรม MAETHA-

STOCK



เกณฑเ์งนิสดประจ าวัน
❖ติดตามสถานการณ์เงนิคงเหลือของโรงพยาบาลแม่ทา
❖ประกอบการตัดสินใจจ่ายหนี้
❖ติดตามยอดหนี ้ยอดส่ังซ้ือ ต่างๆของโรงพยาบาล

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
❖ ความถูกต้องของยอดเงนิ
❖ ระบบน าเข้าข้อมูลของโปรแกรมยงัไม่ยืดหยุ่น
❖ เพิม่การแสดงผลให้หลากหลายขึน้
❖ พฒันาให้ใช้งานได้ง่าย



ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน H money เขตสุขภำพที่9

http://203.157.196.11/lpnmoney
http://1.10.141.126:9001/hmoney-v.2

