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แห่งชาติ 

คณะกรรมการขับเคล่ือน  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  



วาระที่ 3.1.3.2   
โครงการน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ  

(Smart Hospital) 
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คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ในคราวการประชุม 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบแนวทาง 
ด าเนินการโครงการน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart 
Hospital) เป็นโครงการต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G 
และ Critical Technology เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขใน
รูปแบบใหม่  โดยมอบหมายให้คณะแพทยศิริราชพยาบาล 
พิจารณาจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอส านักงาน กสทช . 
พิจารณาสนับสนุนโครงการต่อไป 

ศิริราชมูลนิธิ ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพ่ือสนับสนุน
โครงการ “ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์”  
น าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ของโรงพยาบาลศิริราช และเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 5G และ Critical Technology เพื่อพัฒนาบริการสาธารณสุขในรูปแบบใหม่ ตั้งแต่กระบวนการ
พยากรณ์ความเสี่ยง การป้องกันโรคและการรักษา ทั้งการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังไปจนถึงการบริหารจัดการทรัพยากรโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

คณะกรรมการขับเคลื่อน 
5G แห่งชาติ  

ที่ประชุม กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติโครงการ 
“ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์” ของศิริราชมูลนิธิ 
และอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  
และระบบปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ จ านวนทั้งสิ้น 196 ล้านบาท เพื่อด าเนินการให้ลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

มีระยะเวลาการด าเนินการ 3 ปี   
ปีแรกมีโครงการย่อยรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ 
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 กสทช. และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานของศิริราชมูลนิธิ เพื่อพระราชทานแก่ 
ศิริราชมูลนิธิ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เพื่อด าเนินโครงการ “ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G 
และระบบปัญญาประดิษฐ์”  

โครงการน าร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น: 
โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) 



ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ 
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5G CPE 

New-built 5G 
indoor coverage 

5G network optimization 
for seamless coverage  

in campus 
5G CPE 

5G CPE 

Dedicated 5G guarantee  
in public network 

Unmanned Vehicle 

Smart Ambulance 

Dedicated MEC deployed  
in hospital’s equipment room  

Sir iraj  Server  
Manage secure 

medical information 
electronic health 

record and etc.  

Internet 

Telco 
5G Core Network 

MEC 
(UPF+MEP) 

Private Cloud 

AI Screening 

AP controller 

Unmanned Vehicle 

MEC manage data classification in 5G network 
• Keep Secure patient’s private info inside in hospital private network  
• Public and temporary data will be stored in public cloud  

Remote Consult 

Smart Trolley Smart ER 

Public Cloud 

Bidding and Award Project 

มกราคม 2564 มีนาคม 2564 ธันวาคม 2564 

1 Permission based block 
chain for e-health 
record 

2 5G AI Virtual NCD clinic 

3 5G AI EMS 

4 5G AI Smart Hospital 
Emergency System 

5 Smart Logistics: 5G 
unmanned vehicle 

6 5G AI pharmacy 
inventory optimization 

7 5G AI-Diagnostic 
Pathology 

8 Home care telemedicine 

• MEC & 5G CPE 

• 5G Telco network 

Medical  Bui lding  Hospital  Campus City  Area  
1 2 6 

3 

4 

5 

7 8 

Implementation and Integration Phase Testing and Analysis 

NETWORK 

SERVICE 

Apply for best 5G application Award in 
MWC 2021 Barcelona 



ระยะเวลาด าเนินโครงการ ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 
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ทดลองใช้ระบบสื่อสารและการเก็บข้อมูล 

ทดลองระบบ Program Venti แบบ Stand alone 

ทดสอบจริงยานพาหนะไร้คนขับ ทดสอบขับกึ่งอัตโนมัติ 

จัดท าระบบแปลงข้อมูลจาก HIS ให้เป็น FHIR 

Cloud storage, front end for data-preprocessing 

MEC Implementation and service integration with 5G core 

ระบบแอปท่ีผู้ป่วยบันทึกข้อมูลสุขภาพจาก Fitbit / CGMS 

        พัฒนาโมเดลที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มสินค้า (เดือน 4) 

พัฒนาระบบ AI 

ทดสอบ/ติดตั้ง Venti, AI 

ทดสอบการขับโดยอัตโนมัติ 

ติดตั้งระบบต้นแบบ 

Image Recognition API Service 

AI ที่วิเคราะห์หารรูปแบบสุขภาพผู้ป่วยและคาดการณ์ 

ทดลองกับสินค้าจริง 

ทดลองใช้ระบบ AI 

เช่ือมต่อระบบ-อุปกรณ์ 

วัดผล/ปรับปรุงระบบ 

เก็บข้อมูล/ทดลองกบัสินค้าอื่น 

6 

1. Smart emergency medical system with 5G & AI 

2. 5G AI Smart Emergency Room 

3. Smart logistic (5G Self-Driving Transport Vehicle 

4. Permission based block chain for e-health record 

5. Pathological diagnosis system with 5G & AI 

6. Multi-access Edge Computing (MEC) Solution 

7. 5G & AI: Personalized health & wellness assistant 

8. AI for Hospital’s demand forecast and medical & 
non-medical products inventory management 



7 

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุก เฉินอัจฉริยะ  
ด้วยเทคโนโลยี เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์  :   

The smart  emergency medical  system with 5G and art i f ic ia l  intel l igence  

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ
ติดตามต าแหน่งผู้ป่วยและรถพยาบาล อุปกรณ์วัด
สัญญาณชีพ ข้อมูลผู้ป่วยอื่น ๆ ระบบภาพและเสียงจาก
ระบบโทรเวช ผลการรักษาของผู้ป่วยผ่านระบบ 5G 
เพื่อให้ได้คลังข้อมูลไปพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อ
ใช้ในการประเมินโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย แนะแนวทางการ
รักษา ณ จุดเกิดเหตุ (Stay and play) และค าแนะน าการ
น าส่งตัวผู้ป่วย ตามความเร่งด่วน ความรุนแรงของ
ผู้ป่วย ศักยภาพของโรงพยาบาลปลายทาง และระยะทาง
จากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาลปลายทาง 

1 



ใช้แนวคิดของ Lean, Healthcare system engineering รวมถึงสอดแทรกเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 
ที่ไม่เป็นภาระงาน เพิ่มคุณภาพของข้อมูล และลดภาระงานโดยการน า IoT เช่น อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพ ค่าผลเลือดทางห้องปฏิบัติการ 
มาใช้ติดตามสัญญาณชีพ และการด าเนินโรคของผู้ป่วย (Warning Sign) แบบ Real time หรือ Near real time สามารถแจ้งเตือน 

เมื่อค่าสัญญาณชีพถึงความเสี่ยงที่ตั้งค่าไว้ และสามารถต่อยอดให้ตั้งค่าอัตโนมัติเฉพาะบุคคลได้  
น าข้อมูลผู้ป่วยมาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วย ที่มีภาวะฉุกเฉิน และค าแนะน าการรักษาเบื้องต้นได ้

พัฒนาระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะ  
ด้วยเทคโนโลยี เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์  :   

5G AI Smart  Emergency Room  
2 

8 



9 

พัฒนาระบบการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาด้วยปัญญาประดิษฐ์  ผ่านเครือข่าย 5G :  
Pathological  diagnosis system with 5G and art i f ic ia l  intel l igence  

3 

ต่อเนื่องจากโครงการ digital pathology (โครงการยุทธศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2563) ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเฉพาะข้อมูลรูปภาพสแกนสไลด์ (unstructured 
database) ที่สามารถน าไปใช้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพ่ือน ากลับมาใช้เป็น diagnosis support system ท าให้พยาธิแพทย์พัฒนาขีดความสามารถในการท างานมากขึ้น ลดการสั่ง
ย้อม immunostaining ลง มีความรวดเร็ว แม่นย า และลดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคลงได้อย่างมาก รวมถึงสามารถรองรับการส่งปรึกษาในรูปแบบ digital slide ได้จากโรงพยาบาล
และสถาบันอื่นทั่วประเทศ (อีกทั้งสามารถขยายบริการไปสู่ต่างประเทศได้) โดยลดขั้นตอนการจัดส่งชิ้นเนื้อของผู้ป่วยผ่านทางผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลง ท าให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย  
ที่แม่นย าและรวดเร็วมากขึ้น และยัดลดความเสี่ยงในการสูญหาย ความเสียหายของสิ่งส่งตรวจในระหว่างการจัดส่ง พยาธิแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ ห่างไกลมีที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีความ 
ถูกต้อง ความมั่นใจในการให้การวินิจฉัย รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่องเมือจบการฝึกอบรมไปปฏิบตัิงานจริง  

https://pwi.pathomation.com/komgrid/slidebox/ 

https://pwi.pathomation.com/komgrid/slidebox/
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พัฒนาร ะบบผู้ ช่ วยการดู แลแล ะสร้ า ง เสริ มสุ ขภาพราย บุคคล   
ส าหรั บผู้ ป่ วย โรค ไ ม่ติดต่ อ เ รื้ อด้ วยร ะบบปัญญาประดิ ษฐ์  ผ่ าน เครื อข่ าย  5 G  :   

5 G  A I  P l a t f o r m ,  T h e  P e r s o n a l i z e d  h e a l t h  a n d  w e l l n e s s  a s s i s t a n t  f o r  n o n - c o m m u n i c a b l e  
d i s e a s e s  

4 

Omni-Tracker
Pre-Hospital Care

Track ด  ืมน  ืา

Track ออกก  ืาลื งกาย

Track ทานอาหาร

Track การนอน

การนอน

• Point เอาไปท  ืาอะไร
• เก  ืบอะไร

• ระดื บน  ืาตาล (Y)
• Heart Rate (Y)
• การรื บประทานยา
• การออกก  ืาลื งกาย (X)
• ด  ืมน  ืา (X)
• นอน (X)
• อาหารท  ืทาน (X)

• ส  ืาหรื บแพท สามารถได  ืข  ือมื ลท  ืคื ณไม  ืเคยได  ื
• Nutritionist + นื กกายภาพ สามารถได  ืงานมากข  ืน

8.3

Development (3 months) Analyze Data (2 months) Answer Questions(3 months) 
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พัฒนาระบบท านายปริมาณการใช้ เพื่อการบริหารการจัดการสินค้าคงคลัง  
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ ใช่ทางการแพทย์  ส าหรับโรงพยาบาล 
โดยใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (AI)  ผ่านเครือข่าย 5G :  AI  for  Hospital ’s  

Demand Forecasting and Medical  and Non -Medical  Products 
Inventory Management by using 5G AI  platform  

5 
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พัฒนาระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน :  Permission based block 
chain for  electronic health record  

6 
1. จั ด ท า ต้ น แ บ บ ก า ร ใ ช้  Blockchain-based identity systems : Decentralized 

Identifiers (DIDs) เพื่อยืนยันตัวตนบนดิจิทัล ท่ีรับรองโดยหน่วยงาน W3C เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการลงทะเบียน (Enrolment) การพิสูจน์ตัวตน (Identify Proofing) 
การยืนยันตัวตน (Authentication) การอนุญาตเฉพาะผู้มีสิทธิเข้าถึง (Authorization) 
เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ปลอดภัย 

2. จัดท าระบบ Health Information Exchange (HIE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
สุขภาพระหว่างหน่วยบริการตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นตัวแปลงชุดข้อมูล
สุขภาพมาตรฐาน (Data Set Standard) ตาม Health Informatics Standard น าไปสู่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสุขภาพระดับชาติด้วยการแปลงรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็น 
Health Level 7 Fast Healthcare Interoperability Resource (HL7 FHIR) ท่ีสามารถ
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ข้ามสถาบันทางการแพทย์ ท้ัง
ภายในประเทศหรือระหว่างภูมิภาค ผ่านบันทึกสุขภาพส่วนบุคคล 

3. จัดให้มีกระบวนการยินยอมให้รวบรวมหรือใช้ข้อมูลสุขภาพตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ระบบต้นแบบจะประกอบไปด้วยข้อมูลท่ัวไป
ของคนไข้ ผู้ป่วย เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขประจ าตัวผู้ป่วย (HN) ของแต่ละ
โรงพยาบาล และข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลการับยา และข้อมูลการแพ้ยา รวมถึง
ออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูล Key Information Summary (KIS) และบันทึกข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล Personal Health Record (PHR) โดยจะน าร่องมาประยุกต์ใช้กับ
คนไข้ผู้ป่วยท่ีเข้าใช้บริการโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราชปิย
มหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล 
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ระบบขนส่งกลาง  
ด้วยรถไร้คนขับ  5G :    

Smart Logist ic   
with 5G Self-Driving 

Transportat ion Vehicle  

 ยานพาหนะไร้คนขับพร้อมห้องบรรทุกยาขนาด 
2.4 ตารางเมตร สามารถบรรทุก 500 กิโลกรัม การ
ท างานโดยไร้คนขับเพื่อช่วยลดความเสี่ยง สามารถท า
ความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ลดการระบาดโรคติดต่อ ระบบ
การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตของยานพาหนะไร้คนขับ 
สามารถบริหารและท างานผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 
แท็บเล็ท สามารถรู้สถานะ สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบของยานพาหนะแบบ  Real-Time ร ะบบ
ปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อท างานได้ 24 ชั่วโมง อย่าง
ต่อเนื่อง การแยกออกแบบแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย
เพ่ือรองรับความสามารถให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เช่น การขนส่งสินค้า การลาดตระเวณความปลอดภัย 

7 



ทดสอบขับเคล่ือนรถไร้คนขับในโรงพยาบาลในสถานการณ์จริง วันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2564  
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ระบบ Multi-Access Edge computing (MEC) เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
5G :  Development of  Mult i -access Edge Computing (MEC) Solution  8 

การจัดสร้างระบบ Multi-access Edge Computing (MEC) ในพื้นที่ของโรงพยาบาลเพื่อรองรับบริการที่ต้องการความหน่วงต่ า (low latency) มีการรักษา
ความปลอดภัยในข้อมูลสูง (data privacy) รวมถึงการได้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์สื่อสารไร้สายซึ่งมี bandwidth สูงจากโครงข่าย 5G ข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ
เครือข่าย 5G จะถูกแยกในส่วนของผู้ใช้ที่เป็นของโรงพยาบาลศิริราชและส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ส่วนของผู้ใช้ที่เป็นของโรงพยาบาลศิริราชจะสามารถเข้าถึ งข้อมูล
ภายในโรงพยาบาลได้โดยผู้ใช้ทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยมีระบบพื้นฐานที่ส าคัญคือ Multi-access Edge computing (MEC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบ 5G ให้มี  reliability security และ speed ที่ดีขึ้น และ 5G CPE (indoor) installation นอกจากนี้  ยังมีระบบการจัดการ กิจกรรม Digital Health 
Intrapreneur bootcamp เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานบุคลากรศิริราชและ Start up และ Firm tech ทั้งหลายในโครงการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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