การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรือรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสู ง)
อําเภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรือรัง
เครือข่ ายบริการสุ ขภาพอําเภอแก่ งคอย

+. ความเป็ นมา
จากปั จจัยเสี ยงด้านสุ ขภาพของคนไทยทีมีมากขึน ทําให้ประชาชนมีแนวโน้มเจ็บป่ วยด้วยโรค
ไม่ติดต่อ หรื อโรคเรื อรังสู งขึน โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง ซึ งเป็ นโรคเรื อรังทีสําคัญ
ทีเกียวข้องกับการรับประทานอาหารทีไม่เหมาะสม และขาดการออกกําลังกาย ซึ งปั ญหาทีสําคัญของ
โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ทีควบคุมไม่ได้ คือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนทีมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุ ขโดยรวม
อําเภอแก่งคอยมีผูป้ ่ วยโรคเรื อรังเบาหวานความดันโลหิ ตสู ง จํานวนมาก และมีแนวโน้มสู ง
มากขึ นทุ กปี คปสอ. อําเภอแก่ งคอย ได้เล็ง เห็ นความสําคัญ จึ งพัฒนาบริ หารจัดการโรคเรื อรั ง โดย
กําหนดเป็ นเข็มมุ่งในปี พ.ศ. 2553–2554 มี คณะกรรมการบริ หารจัดการโรคเรื อรั งเบาหวานความดัน
โลหิ ตสู ง อําเภอแก่งคอย ร่ วมกันพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยในภาพรวมและเชื อมโยงกันระหว่าง CUP
ซึ งประกอบด้วย โรงพยาบาลแก่งคอย และ รพ.สต.จํานวน 14 แห่ ง โดยมีความมุ่งหมายให้มีการบริ หาร
จัดการการดูแลผูป้ ่ วยในภาพรวมของอําเภอแก่งคอย

.. วัตถุประสงค์
2.1 เพื อพัฒนาระบบการดู แลผูป้ ่ วยโรคเรื อรั ง เบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู ง ในเขตอํา เภอ
แก่งคอยให้มีความเชือมโยงและครอบคลุม
2.2 เพือพัฒนาคุณภาพการบริ การโดยเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ

1. กรอบแนวคิด
การบริ หารจัดการโรคเบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู งให้มีการบริ การดู แลรั กษาครบวงจร ใน
ภาพรวม โดยเริ มตังแต่
3.1 ส่ ง เสริ ม และป้ องกัน โรคเบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู ง โดยคัดกรองความเสี ยง และ
ปรับเปลียนพฤติกรรมในกลุ่มทีมีความเสี ยงสู ง ต่อการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง
3.2
ส่ งกลับ ผูป้ ่ วย

พัฒนาระบบบริ การเชื อมโยงโดยเครื อข่ายสุ ขภาพ ในการรักษา รวมทังระบบส่ งต่อ /

2
3.3 ควบคุมป้ องกันความรุ นแรงของโรค และลดหรื อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน

4. เป้ าหมาย
ผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิ ตสู ง สามารถเข้าถึง และ ได้รับบริ การทีมีคุณภาพ

2. แผนยุทธศาสตร์
5.1 พัฒนาศักยภาพ ผูร้ ับผิดชอบ การดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง เบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู ง ใน
เครื อข่าย
5.2 ส่ งเสริ มความร่ วมมือในการพัฒนาระบบร่ วมกันในเครื อข่าย โดยการจัดประชุมร่ วมกัน
5.3 ส่ งเสริ มการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกัน โดยสหสาขาวิชาชีพ
5.4 ติดตามและประเมินผล

6. การดําเนินงาน
6.1 การบริ หารจัดการโรคในภาพรวมตังแต่ เชิ งรุ ก เพือค้นหาผูป้ ่ วยตังแต่เริ มแรกของการเกิ ด
โรค โดยจัดการดําเนิ นการตรวจคัดกรองประชาชนทีมีอายุตงแต่
ั 35 ปี ขึนไป เพือค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่
และเพือให้ผปู ้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ ได้อย่างทัวถึง โดยแบ่งการคัดกรองออกเป็ น 2 ประเภท
ได้แก่
- การคัดกรองสุ ขภาพในชุ มชน ซึ งประกอบด้วย หมอบ้านทีผ่านการอบรมช่วยในการคัด
กรองสุ ขภาพ นอกจากนันยังมี อสม.ซึ งคัดเลื อกตัวแทนในแต่ละหมู่บา้ น ออกคัดกรองในแต่ละหมู่ที
รับผิดชอบ
- การคัดกรองในสถานบริ การ เช่น ในโรงพยาบาล และ รพ.สต.โดยมีเจ้าหน้าทีแต่ละแห่ ง
หรื อ อสม.และจิตอาสา ทีผ่านการอบรม ช่วยในการคัดกรอง
การแบ่ งกลุ่มจากผลการคัดกรองสุ ขภาพ : มีกลวิธีของการแบ่ งกลุ่มต่ างๆ เช่ น การใช้ บัตรสี
( รพ.สต. ตาลเดี=ยว ) การใช้ นวตกรรมการแปรค่ าระดับนําตาล ( รพ.สต. บ้ านป่ า ) และการแบ่ งกลุ่มจาก
ใบการคัดกรองสุ ขภาพ ซึ=งมีการนําผลจากการแบ่ งกลุ่มต่ าง ๆ มาจัดกิจกรรม ตามปั ญหาของผูป้ ่ วย ดังนี
1. กลุ่มดี มีการให้ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพแก่ประชาชน
2. กลุ่มป่ วย มีการให้ความรู ้ เกี ยวกับการป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน , การฟื นฟู
สภาพ , การมีส่วนร่ วมของครอบครัว และมีการติดตามให้มีการรักษาอย่างต่อเนือง
3. กลุ่มเสี ยง มีการจัดทําโครงการลดเสี ยง เช่น
3.1 ให้ความรู ้ในการปรับเปลียนพฤติกรรม เพือลดเสี ยง เช่น การออกกําลังกาย
, การลดเครี ยด
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3.2 ส่ งเสริ มผักสวนครัว รัวกินได้
3.3 ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของครอบครั ว และชุ มชน โดยการเผยแพร่ ความรู ้
เรื องสุ ขภาพ ทางหอกระจายข่าว
3.4 ติดตามหลังการปรับเปลียนพฤติกรรม โดย เสี ยงน้อย ติดตาม ทุก 6 เดือน
เสี ยงมากติดตามทุก 3 เดือน
3.5 ในรายที พบปั ญหา มี ก ารส่ ง ต่ อผูป้ ่ วยเพือรั บ การวินิจฉัยโรคจากแพทย์ ที
โรงพยาบาลแก่งคอย
มีการจัดทํา โครงการ การปรั บเปลี ยนพฤติ กรรม ในผูป้ ่ วยกลุ่ มเสี ยง โดย ปี พ.ศ. 2553 ได้
ดําเนิ นโครงการชุ มชนต้นแบบในการปรับเปลียนพฤติกรรม มีรพ.สต. ดําเนิ นโครงการ จํานวน 4 แห่ ง
ได้แก่ รพ.สต.ทับกวาง / รพ.สต.ห้วยแห้ง / รพ.สต.บ้านป่ า และ รพ.สต.ชะอม ใน ปี พ.ศ. 2554 มี รพ.สต.
ดําเนินงานตามโครงการ จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ท่าคล้อ / รพ.สต.หนองผักบุง้ / รพ.สต.เตาปูน /
รพ.สต.ท่ามะปราง / รพ.สต. ตาลเดียว และ รพ.สต. โป่ งก้อนเส้า
6.2 การดูแลรักษาอย่ างเป็ นระบบและเชื= อมโยง
พัฒนาการส่ งต่ อ และส่ งกลับของผู้ป่วย
ในกลุ่มเสี ยงทีรับการปรับเปลี ยนพฤติกรรมแล้ว จากการติดตาม ยังพบว่ามีความเสี ยง
อยู่ มีการส่ งต่อเพือเข้ารับการรักษาทีโรงพยาบาลแก่งคอย เพือรับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ และ
กรณี แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นโรคเบาหวาน หรื อ โรคความดันโลหิ ตสู ง ผูป้ ่ วยจะได้รับการรักษาทีคลินิก
เบาหวาน หรื อ คลิ นิกความดันโลหิ ตสู ง เพือให้ผูป้ ่ วยได้รับการติ ดตาม รั กษา อย่างต่อเนื อง และ
ได้รับ ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิ ตวั ทีถู กต้อง ในส่ วนของผูป้ ่ วยทีรับการรักษาแล้ว และสามารถรักษา
ระดับ นําตาล หรื อ ระดับความดันโลหิ ตให้อยู่ในเกณฑ์ที กํา หนดได้ และผูป้ ่ วยมี ความประสงค์
ต้องการขอรับการรักษาใกล้บา้ น ผูป้ ่ วยจะได้รับการส่ งต่อ กลับ เพือรับการรักษาทีคลินิกเบาหวาน
/ความดันโลหิ ตสู ง ที รพ.สต. ใกล้บา้ น โดยมีการเชือมข้อมูลการรักษาผูป้ ่ วยทางระบบ Online และ
ทางสมุดพกประจําตัว ผูป้ ่ วย
เกณฑ์ ในการส่ งต่ อผู้ป่วยเพือ= รับการรั กษา รพ.สต.ใกล้ บ้าน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- มีระดับนําตาลในกระแสเลือด < 150 mg%
- ไม่มีโรคแทรกซ้อน
- ผูป้ ่ วยสมัครใจต้องการรับการรักษาใกล้บา้ น

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง
- มีระดับความดันโลหิ ต น้อยกว่า 140 /90 mmHg
- ไม่มีโรคแทรกซ้อน
- ผูป้ ่ วยสมัครใจต้องการรับการรักษาใกล้บา้ น
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6.3 การจัดระบบบริการในคลินิก
- โรงพยาบาลแก่ งคอย : ให้บริ การคลิ นิกเบาหวาน ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี คลินิกความดัน
โลหิ ตสู งให้บริ การทุกวันจันทร์ และ ทุกวันศุกร์ โดยให้บริ การ One Stop Service
กิจกรรมการให้บริ การ ได้แก่
- ซักประวัติ , วัดความดันชังนําหนัก
- การให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั โดยสหสาขาวิชาชีพ และฉายวิดิทศั น์
- การบริ การข้าวต้ม ( คลินิกเบาหวาน ) และเครื องดืม ( คลินิกความดันโลหิ ตสู ง )
- การเฝ้ าระวังโดยการใช้บตั รสี
- การป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การตรวจเลือด การตรวจตา การตรวจ
ไต การตรวจเท้า และ การตรวจคลืนหัวใจ
- การทํา Self health group
- การตรวจจากแพทย์
- การรับยากลับบ้าน
- การติดตามผูป้ ่ วยเพือรับการรักษาอย่างต่อเนือง
- รพ.สต. ในเครื อข่ าย อําเภอแก่ งคอย : เปิ ดให้บริ การคลิ นิกเบาหวาน / ความดันโลหิ ตสู ง
จํานวน 10 แห่ ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านป่ า, รพ.สต.บ้านธาตุ, รพ.สต.ท่าคล้อ, รพ.สต.ตาลเดี ยว, รพ.สต.
ทับ กวาง, รพ.สต.หนองผัก บุ ้ง , รพ.สต.ชํา ผัก แพว, รพ.สต.ท่ า มะปราง, รพ.สต.ชะอม และ รพ.สต.
โป่ งก้อนเส้า ซึ งส่ วนใหญ่เปิ ดให้บริ การตรวจรักษาในคลินิก เดือนละ 1 ครัง ยกเว้นรพ.สต.ทับกวาง เปิ ด
ให้บริ การ ทุกวันอังคาร และ รพ.สต.ชะอม เปิ ดให้บริ การวันศุกร์ เว้นศุกร์
กิจกรรมการให้บริ การในคลินิกเบาหวานความดันโลหิ ตสู งที รพ.สต. ได้แก่
- ซักประวัติ , วัดความดันชังนําหนัก โดยหมอบ้านทีผ่านการอบรม
- การให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั
- บริ การเจาะเลือด
- บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วย ตาม CPG โดยพยาบาลวิชาชีพ เวชปฏิบตั ิ
- ผูป้ ่ วยทีมีปัญหา เช่น มีระดับความดันโลหิ ตสู งมาก มีการปรึ กษาแพทย์ โรงพยาบาล
แก่งคอย ทางโทรศัพท์ หรื อ Skype
- จ่ายยาและให้ความรู ้เกียวกับการรับประทานยาทีถูกต้อง
- ติดตามให้ผปู ้ ่ วยได้รับการรักษาต่อเนือง โดยทาง โทรศัพท์ และ อสม.
- คัดกรองการเกิ ดภาวะแทรกซ้อน เช่ น การตรวจตา การตรวจเท้า การตรวจเลื อด
และ การตรวจคลืนหัวใจ ร่ วมกับสหสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลแก่งคอย และจักษุแพทย์
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- รับการตรวจเยียมจากสหสาขาวิชาชีพ ทีรพ.สต. เช่น แพทย์ โดยมีการทบทวนการ
รักษาผูป้ ่ วยในรายทีมีปัญหา
มีการจัดระบบการให้ คําปรึ กษาระหว่ างแพทย์ และรพ.สต. โดยมีแพทย์ทีรับผิดชอบใน
แต่ละ รพสต. ซึ ง สามารถให้คาํ ปรึ กษาในการดูแลผูป้ ่ วยได้ โดยเปิ ดช่องทาง การให้คาํ ปรึ กษา ช่องทาง
โทรศัพท์ และทาง Skype
มีการพัฒนาระบบเครื=องมือ โดยมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของเครื องมือ ทีใช้ในการ
เจาะเลื อดเพือหาระดับนําตาลในกระแสเลื อดของผูป้ ่ วยในคลิ นิก ทังในโรงพยาบาลแก่ งคอย และใน
คลินิก รพ.สต. โดยมีการนํา เครื อง Accu – Chek มา Calibrate ทุก 1–2 เดือน
มีการคัดกรองความเสี= ยงต่ อ Cardio – Vascular Disease, Retinopathy, ephropathy
และการตรวจเท้า
โดยมีการพัฒนาช่องทาง การส่ งตรวจเลื อด ผูป้ ่ วยในคลินิก เบาหวาน / ความดันโลหิ ต
สู ง จากรพ.สต. ส่ งตรวจทีโรงพยาบาลแก่งคอย พร้อมกับ ให้แพทย์ อ่านผลเลื อด และ ปรับการรักษา
เพือป้ องกันการเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากไต และ ไขมันในกระแสเลือด
มีการจัดทําแผนการตรวจตาผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โดยจักษุแพทย์ ทําการตรวจ ตา ให้กบั
ผูป้ ่ วยในคลินิกเบาหวาน ทังในสถานทีโรงพยาบาลแก่งคอย และสถานทีใน รพ.สต. เช่น รพ.สต.ชะอม,
รพ.สต. ท่าคล้อ, รพ.สต.ท่ามะปราง และทําการส่ งต่อผูป้ ่ วยในรายทีพบว่าผิดปกติ เข้ารับการรักษาโดย
จักษุแพทย์ทนั ที
มีการจัดทําแผนการตรวจ คลืนหัวใจ ( EKG )ในผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ต
สู ง และมีการอ่านผลโดยแพทย์ เพือทําการคัดกรองการเกิดโรคหัวใจ พร้อมกับมีการตรวจเท้า ผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน โดยนักกายภาพบํา บัด ทังในคลิ นิก โรงพยาบาลแก่ ง คอย และ คลิ นิกในรพ.สต. เช่ น
รพ.สต.บ้านป่ า, รพ.สต.ทับกวาง, รพ.สต.หนองผักบุง้ , รพ.สต.ท่ามะปราง, รพ.สต.โป่ งก้อนเส้า และ
รพ.สต. ชะอม
มีการประสานติดตามการดูแลผู้ป่วยทีส= ่ งกลับไปยังหน่ วยบริการปฐมภูมิ โดย
1. มีการติ ดตามการดู แลรักษาผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู งทีรั บการรั กษาที รพ.
สต. ใกล้บา้ น โดยแพทย์ และผูร้ ับผิดชอบ คลินิกเบาหวาน คลินิก ความดันโลหิ ตสู ง ออกเยียม คลินิก
ที รพ.สต. แต่ละแห่ ง เพือสอบถามปั ญหาในการดูแลผูป้ ่ วย และ ปรับเปลี ยนแผนการรักษาโดยแพทย์
ในกรณี ทีผูป้ ่ วยมีปัญหา ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิ ต หรื อระดับเบาหวานในกระแสเลือดได้
2. มีการติดตามผลการรักษาผูป้ ่ วยทางระบบ Online เพือติดตามความก้าวหน้าของการ
รักษาผูป้ ่ วยและการเกิดภาวะแทรกซ้อน แต่ละแห่ง
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6.4 การติดตามดูแลรักษาผู้ป่วย อย่ างต่ อเนื=อง
- ผูป้ ่ วย ในคลินิกเบาหวาน /ความดันโลหิ ตสู ง ทีขาดนัด มีการติดตามเพือให้ได้รับการ
รักษาอย่างต่อเนื อง ทังในโรงพยาบาลแก่งคอย และใน คลินิก รพ.สต.ต่างๆ โดยช่องทางโทรศัพท์ การ
ติดตามโดยอสม. และเพือนช่วยเพือน (ผูป้ ่ วยเพือนบ้านใกล้เคียง)
- มี ก ารติ ด ตามเยี ยมบ้ า น ผู ้ป่ วยโรคเรื อรั ง เบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง เช่ น
โรงพยาบาลแก่งคอย มีการ ออกเยียมบ้าน โดยสหสาขาวิชาชี พ ในผูป้ ่ วยทีรับการรักษาในโรงพยาบาล
แก่ งคอย และจําหน่ ายกลับบ้าน ซึ งออกเยียมบ้าน ทุ ก วันพฤหัสบดี ที 3 และที 4 ของเดื อน และ
นอกจากนัน ยังมีพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน และนักกายภาพบําบัด ออกเยียมบ้านและดูแลผูป้ ่ วยทีบ้าน
ทุกวัน (Home Ward) เช่น การดูแลแผล และติดตามการให้อาหารทางสายยาง ในส่ วนของ รพสต. มี
การออกเยียมบ้าน ผูป้ ่ วยโรคเรื อรั ง ในตําบลทีรั บผิดชอบ โดย เจ้าหน้าทีร่ วมกับ อสม. ในผูป้ ่ วยที มี
สุ ขภาพดี มีการออกเยียมบ้านปี ละ 2 ครัง ผูป้ ่ วยทีมีสุขภาพไม่ดี มีการออกเยียมบ้านทุก 2 เดื อน ใน
ส่ วนของผูป้ ่ วยทีจําเป็ นต้องดูแลบ่อยๆ มีการออกเยียมบ้าน ทุก r เดือน
6. 5 การพัฒนาศักยภาพเครื อข่ ายหน่ วยบริการปฐมภูมิ
- มีการอบรม และฝึ กปฏิบตั ิในการตรวจรักษาผูป้ ่ วยในคลินิกเบาหวาน คลินิกความดัน
โลหิ ตสู งร่ วมกับแพทย์
- มีการจัดทํา CPG โรคเบาหวาน และ โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นแนวทางในการตรวจ
รักษาผูป้ ่ วยทีรพ.สต. และจัดทําคําสังรองรับในการตรวจรักษาตาม CPG ให้กบั เจ้าหน้าที ของรพ.สต.
- มีการจัดทําคู่มือการใช้ยาโรคเรื อรัง โดย เภสัชกร ให้กบั รพ.สต. แต่ละแห่ง
- มีการประชุ มวิชาการจัดทํา Conference Case ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน /โรค
ความดันโลหิ ตสู งทีมีภาวะแทรกซ้อน
- มีการจัดประชุ มคณะกรรมการโรคเรื อรัง ทุก 2 เดือน เพือค้นหาปั ญหา และส่ วนขาด
เกียวกับระบบการดูแลผูป้ ่ วย และแก้ไขพัฒนาระบบร่ วมกัน
- มีการจัดทํา เวทีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง เบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสู งร่ วมกัน เพือให้มีการดูแลผูป้ ่ วยไปในแนวเดียวกันในภาพรวม

การประเมินผล และตัวชีวัด
ผลสํ าเร็จ ด้ านกระบวนการ
1. มีคณะกรรมการโรคเรื อรังเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ระดับอําเภอ ดูแลในภาพรวม
ของการดูแลผูป้ ่ วย
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2. มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ / แผนงาน / แผนปฏิ บ ั ติ ก าร ในการป้ องกั น และควบคุ ม
โรคเบาหวาน และความดันโลหิ ตสู ง
3. มีการจัดทํา CPG โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง ในการรักษาผูป้ ่ วย ทังใน
โรงพยาบาลแก่งคอย และใน รพ.สต. แต่ละแห่ง
4. มี คู่ มื อ การใช้ ย าในผู ้ป่ วยโรคเรื อรั ง เบาหวาน / ความดั น โลหิ ต สู ง ในคลิ นิ ก
โรงพยาบาลแก่งคอย และใน คลินิก รพ.สต. แต่ละแห่ง
5. มีช่องทางการให้คาํ ปรึ กษาระหว่างแพทย์และรพ.สต
6. มีช่องทางการส่ ง/การตรวจ และการอ่านผลLab
7. มีช่องทางการส่ งต่อ. ( Green Chanel )
ผลลัพธ์ จากการปฏิบัติงาน
ผลจากการคัดกรองสุ ขภาพ
1. อัตราประชากรทีม= ีอายุตังแต่ 12 ปี ขึนไป ได้ รับการคัดกรองสุ ขภาพ เป้าหมาย > 90%
97.05
97
96.95
96.9
96.85
96.8
96.75
96.7
96.65

ค ัดกรองประชากร
35 ปี ขึนไป

ปี พ.ศ.
2553

ปี พ.ศ.
2554

จากกราฟ แสดงให้เห็นว่าการคัดกรองสุ ขภาพของประชาชนทีมีอายุตงแต่
ั 35 ปี ขึนไป
สามารถคัดกรองได้มากกว่า 90 % ซึ งเป็ นไปตามเป้ าหมาย ทีตังไว้ โดยในปี พ.ศ.2554 อัตราการคัด
กรองลดลงจากปี พ.ศ. 2553 เพียงเล็กน้อย
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2. อัตราประชากรในเขตอําเภอแก่ งคอย ที= เป็ นกลุ่มเสี= ยงสู ง ต่ อการเกิดโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสู ง
7
6
5
4
3
2
1
0

ี
เสยงต่
อโรคเบาหวาน
ี
เสยงต่
อโรคความด น
ั สูง

ปี พ.ศ .2553

จากกราฟ แสดง ให้เห็ นว่า จํานวนประชากรทีมีความเสี ยงสู ง ในปี พ.ศ.2553 มีอตั รา
ข้อมูลทีไม่ชดั เจน ดังนันจึงมีการพัฒนาค้นหากลุ่มทีมีความเสี ยงสู งในปี พ.ศ.2554 ซึ งพบว่า กลุ่มทีมี
ความเสี ยงสู ง มีจาํ นวนมาก โดยความเสี ยงเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมากกว่า ร้อยละ 5 ดังนันอาจ
มีการวางแผนการพัฒนาในปี พ.ศ.2555 ให้มีการปรับเปลียนพฤติกรรมให้มีความครอบคลุมมากขึน
3. อัตราการวินิจฉัยโรคเบาหวาน / โรคความดันโลหิ ตสู ง และได้รับการรักษารายใหม่
( อัตราการเกิดผูป้ ่ วยรายใหม่ )
1000
800

โรคเบาหวานราย
ใหม่

600

โรคความด ันโลหต
ิ
สูง

400
200

.2
55
4
.ศ
ปี
พ

ปี
พ

.ศ
.2
55
3

0

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าอัตราการเกิดผูป้ ่ วยรายใหม่ ด้วยโรคเบาหวาน และโรคความ
ดันโลหิ ตสู ง มีจาํ นวนมากขึน อาจเกิดจากสาเหตุ การเข้าถึงบริ การทีสะดวกและการคัดกรองสุ ขภาพทีมี
ความครอบคลุมมากขึน แต่เมือวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มเสี ยงสู งทีมีอยูใ่ นชุ มชน แสดงให้เห็นว่า ยังคงมีกลุ่ม
เสี ยงอยูใ่ นชุมชนอีกจํานวนมาก ถ้าไม่ได้รับการปรับเปลียนพฤติกรรม อย่างต่อเนือง อาจทําให้เกิดผูป้ ่ วย
รายใหม่ เพิมขึนอีกได้
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ผลจากการบริการในคลินิก
1. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีระดับนําตาล < 150 mg% เป้าหมาย > 70 %
7
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ี
เสยงต่
อโรคเบาหวาน
ี
เสยงต่
อโรคความด น
ั สูง

ปี พ.ศ .
2554

จากกราฟ แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ทีมีระดับนําตาล < 150 mg% ส่ วนใหญ่
สามารถควบคุมได้ดี ทีรพ.สต. โดยในปี พ.ศ. 2553 ไม่สามารถ ประเมินตัวชีวัดได้ เนื องจาก ระบบการ
ติ ดตามยังไม่ค งที ในปี พ.ศ. 2554 มี การพัฒนา ช่ องทางการติ ดตาม เช่ น การออกแบบฟอร์ ม ในการ
ติดตามผูป้ ่ วยทีคลินิกที รพ.สต. แต่ละแห่ ง การออกติดตามเยียมที รพ.สต. และการติดตาม ผูป้ ่ วยทาง
ระบบ Online ในส่ วนของโรงพยาบาลแก่งคอย ยังคงมีผปู ้ ่ วยทีมีภาวะแทรกซ้อนรักษาอยูจ่ าํ นวนมาก จึง
มีผลทําให้การควบคุมระดับนําตาลในกระแสเลือด ผูป้ ่ วย ยังไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย แต่มีแนวโน้มดีขึน
เล็กน้อย และมีแผนการพัฒนาเพือปรับเปลียนพฤติกรรมผูป้ ่ วยโดยการจัดตัง คลินิก DPAC ในปี พ.ศ.
2555
2. อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสู ง มีระดับความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ ปกติ
(< 140/ 90 mmHg ) เป้าหมาย > 80 %
92
90
88
86
84

ร.พ.แก่งคอย

82

รพ.สต.

80
78
76
ปี พ.ศ .2553

ปี พ.ศ .2554

จากกราฟ แสดงให้เห็ นในภาพรวมของการรั กษา ผูป้ ่ วยในคลิ นิก โดยผูป้ ่ วยมี ระดับ
ความดันโลหิ ตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ เกินเป้ าหมายทีตังไว้ ซึ งคลินิก ในรพ.สต . มีการพัฒนา และสามารถ
ควบคุ ม ระดับ ความดัน โลหิ ต ของผูป้ ่ วยได้ดีขึน ในปี พ.ศ. 2554 ในส่ ว นของโรงพยาบาลแก่ ง คอย
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สามารถควบคุมได้ตามเป้ าหมายทีตังไว้ แต่เนื องจากมีผปู ้ ่ วยรายใหม่เพิมขึน จํานวนมาก จึงทําให้ ผูป้ ่ วย
รายใหม่ได้รับความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ยังไม่ครอบคลุม จึงมีผลทําให้ กราฟมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในปี
พ.ศ. vwwx และมีการวางแผนการให้ความรู ้ผปู ้ ่ วยรายใหม่ให้ครอบคลุมมากขึน
3. อัตราผู้ป่วยได้ รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้ อน ทีร= พ.สต. ในเครือข่ าย
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ปี พ.ศ.2553

300

ปี พ.ศ.2554

200
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0
ตรวจตา

ตรวจเท้า

ตรวจEKG

ตรวจเลือด

จากกราฟแสดงให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2554 เริ มมีการคัดกรองการเกิดภาวะแทรกซ้อนใน
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง ที รพ.สต. ตามมาตรฐาน มีผลทําให้ผปู ้ ่ วย สามารถ เข้าถึ ง
บริ การ การป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ตา ไต เท้า และโรคหัวใจ ใกล้บา้ นมากขึน และในรายที
พบว่าผิดปกติ สามารถเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะสาขาได้รวดเร็ วขึน
4. อัตราผู้ป่วยพึงพอใจในการรั กษาทีร= พ.สต.ใกล้ บ้าน
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พงึ พอใจในบรก
ิ าร

60
40
20
0
ปี พ.ศ .
2554

จากการสอบถามความคิดเห็น ผูป้ ่ วยทีรับการรักษาอยูท่ ีรพ.สต. เกียวกับความพึงพอใจ
ในการบริ การ และความสะดวก ในการเข้ารับการรักษาทีใกล้บา้ น พบว่า ผูป้ ่ วย มีความพึงพอใจ และ
ยังคงสมัครใจในการรับการรักษาที รพ.สต.ใกล้บา้ น ต่อไป
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w. การบริ หารจัดการเครื=องมือ จํานวนครังของการ Calibrate เครื อง Accu – Chek
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ร.พ.แก่งคอย
รพ.สต.

ปี พ.ศ . 2554

จากกราฟ การตรวจสอบความถูกต้องของเครื องตรวจ DTX ของผูป้ ่ วย ได้มีการเริ ม
ดําเนิ นการในปี พ.ศ. 2554 เนื องจาก มีความเห็นว่า การตรวจระดับนําตาลในกระแสเลือดผูป้ ่ วยมีผลกับ
การรักษา ดังนัน จึงเห็ นความสําคัญ ของการตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือในการตรวจเลื อด
และได้เริ มดําเนินการ Calibrate ควบคู่ทงั ของโรงพยาบาลแก่งคอย และที รพ.สต.
6. จํานวนครังของการติดตามเยีย= มบ้ าน ผู้ป่วยโรคเรือรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสู ง
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ปี พ.ศ . 2554

ในปี พ.ศ. 2554 ได้ดาํ เนินการออกเยียมบ้านผูป้ ่ วยโรคเรื อรัง ทังของโรงพยาบาลแก่งคอย
และรพ.สต. ซึ งการรวบรวมสถิ ติ ยังไม่ สามารถเก็บรวบรวมเป็ นข้อมูลกลางได้ครบถ้วน จึ งมี การ
วางแผนพัฒนา การเยียมบ้านให้ครอบคลุมมากขึน และรวบรวมสถิติขอ้ มูล ให้เป็ นภาพรวมส่ วนกลาง ที
มีความชัดเจนมากขึน ในปี พ.ศ. 2555
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การพัฒนาเครือข่ ายการส่ งต่ อผู้ป่วย
อําเภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการพัฒนาระบบส่ งต่ อ
เครือข่ ายบริการสุ ขภาพอําเภอแก่ งคอย

หลักการและเหตุผล
เนื องด้วยอําเภอแก่งคอยเป็ นอําเภอทีมีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น และการคมนาคมค่อนข้าง
สะดวกมีถนนเส้นหลักผ่าน 2 สายได้แก่ถนนมิตรภาพและถนนแก่งคอย-บ้านนา ประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนมาก ผูม้ ารับบริ การในโรงพยาบาลแก่งคอยก็ค่อนข้างมากขึนในทุกปี สถิติการส่ งต่อ
ในแต่ละปี ก็มีจาํ นวนมากขึนเช่นกัน และมีปัญหาอุปสรรคในการส่ งต่อ
ดังนันทางโรงพยาบาลจึงต้องมีการเพิมศักยภาพของบุคลากรในการดูแลผูป้ ่ วย ตลอดจนการ
เตรี ยมความพร้ อมทางด้านเครื องมื อ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ และที สําคัญการดู แลทีเกิ นศักยภาพของ
โรงพยาบาลทีต้องมีการส่ งต่อทีรวดเร็ ว เพือความปลอดภัยของผูป้ ่ วย มีการพัฒนาเครื อข่ายการส่ งต่อใน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ

ปัญหาอุปสรรคทีพบ
- การส่ งต่อล่าช้า
- ถูกปฏิเสธการส่ งต่อ
- ขาดการประสานงานทีดี มีการต่อว่า
- อุปกรณ์และเครื องมือแพทย์ไม่เพียงพอ
- บุคลากรขาดความรู ้และทักษะในการดูแลผูป้ ่ วย
- ไม่มีแนวทางการปฏิบตั ิทีชัดเจน

วัตถุประสงค์
1. เพือพัฒนาคุณภาพระบบการส่ งต่อผูป้ ่ วยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือสร้างเครื อข่ายระบบการส่ งต่อให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีระบบการประสานงานทีดี ลดข้อขัดแย้ง
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กิจกรรมทีดําเนินการ
เครือข่ ายระดับจังหวัด
1. จัดตั/งศูนย์การประสานการส่ งต่อ ตลอด 24 ชัวโมงอยูท่ ีห้องER
2. มีการใช้โปรแกรม Referal online ในการส่ งต่อผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นและผูป้ ่ วยคลอด ซึ งมีขอ้ มูลดังนี/
- มีการUpDate จํานวนเตียงว่างในแต่ละโรงพยาบาล
- รายงานข้อมูลผูป้ ่ วยทีส่ งต่อและส่ งกลับในแต่ละประเภท
- ผลการรักษาของแม่ข่ายได้
- ลงบันทึกการปฏิเสธการส่ งต่อจากแม่ข่าย
3. มีขอ้ ตกลงและแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันระหว่างเครื อข่าย
4. มีการทบทวนการดูแลผูป้ ่ วย ทีน่าสนใจร่ วมกัน
5. มีการติดตั/ง Video conference เพือช่วยในการดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกันก่อนนําส่ ง
6. มีการประชุมร่ วมกันทุกเดือนเพือค้นหาปั ญหาและแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
7. มีการประเมินผลการดูแลผูป้ ่ วยก่อนนําส่ งและขณะนําส่ งโดยใช้ใบ RF
8. ศึกษาดูงานต่างจังหวัดปี ละ 1 ครั/ง
9. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที อบรมการประเมินผูป้ ่ วย Trauma , Non Trauma
เครือข่ ายระดับอําเภอ
1. มีการจัดตังคณะกรรมการระดับอําเภอ
2. มีศูนย์การประสานการส่ งต่อทีประชาสัมพันธ์และER
3. มีการประชุมร่ วมกันทุก 2 เดือน
4. มีช่องทางด่วนสําหรับ รพ.สต.ในการส่ งต่อผูป้ ่ วยโดยใช้ Green Card
5. มีช่องทางการให้คาํ ปรึ กษาในเครื อข่ายโดยใช้ โทรศัพท์,วิทยุ. Skype
6. มีแพทย์รับผิดชอบการให้คาํ ปรึ กษาใน รพ.สต.ทุก แห่ง
7. มีระบบ ITในการส่ งกลับข้อมูลให้กบั รพ.สต.ต่างๆ
8. มีระบบการนําส่ งผูป้ ่ วยผ่าน ช่องทาง 1669
9. มีระบบ Fast Track Stroke, AMI
10. ออกเยียมรพ.สต. rw แห่ง พร้อมแนะนําแพทย์ให้คาํ ปรึ กษา
11. อบรมCPR, การใช้เครื องมือ
12. รับทีมศึกษาดูงาน x แห่ ง
13. สรุ ปผลการดําเนินงานทีประชุม ค.ป.สอ.ทุกเดือน
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Top-down flow chart ขันตอนการรับ Refer (Refer in )จาก รพ.สต. เข้ ารับบริการในรพช.
ผู้รับผิดชอบ

ขันตอนปฏิบัติ

กิจกรรม

มี case ขอ refer
พยาบาล

ในเวลา – ประชาสัมพันธ์ รับข้อมูลประสานงานแพทย์

OPD/ แพทย์เวร/ ผอ.
– ER

พยาบาล

แพทย์/ พยาบาล

ประสานงานทาง
โทรศัพท์, วิทยุและ
Skype

/ .

- ระบบ EMS
- บัตรทางด่วนไม่ตอ้ ง
รอคิว (สี เขียว)
- ห้องบัตรค้นบัตรรอ

รับผูป้ ่ วย.ฉุ กเฉิ น - ส่ งห้องER
ไม่ฉุกเฉิ น - ส่ งพบแพทย์ OPD

อาการดี

การ รักษา

กลับบ้ าน

ไม่ดี

Refer/adm

หมายเหตุ ผูป้ ่ วย Stroke เข้าระบบ Fast track ( ส่งต่อรพศูนย์ได้เลย)

- แบบบันทึกการส่ง
ต่อผูป้ ่ วยของ สอ./
รพ. ทีจะส่งต่อ
ผูป้ ่ วย
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Top-down flow chart ระบบการให้ การปรึกษาระหว่ างเครือข่ าย
ผู้รับผิดชอบ

ขันตอน

กิจกรรม

ปรึ กษา
พยาบาล
ในเวลา – ประชาสัมพันธ์ รับข้อมูลประสานงาน

แพทย์เวร

แพทย์ประจํารพสต/ แพทย์เวร /ผอ.

ประสานงานทาง
โทรศัพท์, วิทยุและ
Skype

นอกเวลา – ห้องER ประสานงานแพทย์เวร/ ผอ.

แพทย์/พยาบาล

แพทย์ให้
ฉุ กเฉิ น
พยาบาลห้อง
ฉุกเฉิ น/
พยาบาลห้อง
ตรวจผูป้ ่ วย
นอก

แจ้งกลับ และนําส่ ง
โรงพยาบาลโดยระบบ
บริ การการแพทย์

ไม่ฉุกเฉิ น
แจ้งกลับ เครื อข่าย
ถึง

รับบริ การทีห้อง
ฉุ กเฉิ น/
ห้องตรวจผูป้ ่ วยนอก
แพทย์ตรวจ
อาการ

Admit / refer /
กลับบ้าน

- ระบบ EMS
- บัตรทางด่วนไม่ตอ้ ง
รอคิว (สี เขียว)
- ห้องบัตรค้นบัตรรอ
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ผลการดําเนินการระดับอําเภอ
ปัญหาและอุปสรรคระดับเครื อข่ ายอําเภอ
ตัวชี วัด

1.จํานวนครังการรับผูป้ ่ วย
จาก รพ.สต.
v.จํานวนครังการส่งข้อมูล
กลับไป รพ.สต.
‚. รับให้คาํ ปรึ กษาทาง
โทรศัพท์
4. จํานวนครังทีมีการใช้
Skype
w. จํานวนการใช้การใช้
ช่องทาง Green card
€. อบรมให้ความรู ้

เป้ า
หม ต.ค.
าย
8

พ.ย.
12

7

54

61

„
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* การประสานงาน โทรติดต่ อยาก ไม่ มีคนรับสาย
แนวทางแก้ ไข
จัดส่ งหมายเลขโทรศัพท์มือถื อแพทย์ทีรับผิดชอบ ในแต่ละ รพ.สต. และหมายเลขโทรศัพท์
ผูอ้ าํ นวยการ/ เบอร์ ภายใน ER/ ขึนเบอร์ ประสานที Web ค.ป.สอ.
* อยากได้ รถ EMS ไว้ ที= รพ.สต. หรือจัดรถสํ ารองสํ าหรับบริการที= รพ.สต.
แนวทางแก้ ไข
ทางรพ.มีปัญหาคนขับไม่เพียงพอ ใช้ระบบ r€€•/ รถอบต. /FR ทีใกล้เคียง และขอให้ประเมิน
อาการคร่ าวและแจ้งข้อมูลผูป้ ่ วย
* ยาฉุ กเฉินบางตัวยังมีไม่ ครบในการดูแลผู้ป่วยเช่ น Adrenaline
แนวทางแก้ ไข
ประสานงานห้องยาให้จดั ส่ งไปให้และให้มีการเบิกจ่ายทุกครัง
* อุปกรณ์ การใช้ Skype ยังไม่ พร้ อมใช้
แนวทางแก้ ไข
ประสานทีม IT ในการติดตัง จัดซื อ จะมีการตรวจสอบทุกวันจันทร์ , พุธ

x„w
v
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* อยากให้ มีผ้ ูรับผิดชอบโดยตรงเวลาประสานงานมา รอนาน
แนวทางแก้ ไข
ให้ประสานกับแพทย์ทีรับผิดชอบ แต่ละรพ.สต.หรื อผูอ้ าํ นวยการ ในเวลาติดต่อประชาสัมพันธ์
นอกเวลาติดต่อ ER
* ออกซิเจนหมด ไม่ มีทเี= ติม
แนวทางแก้ ไข
ให้นาํ ถังมาแลกที โรงพยาบาล และรพ.สต.ต้องมีถงั สํารองไว้ 1ถัง
* Skype Name ยังไม่ Update
แนวทางแก้ ไข
แจ้งกรรมการ IT ดําเนินการ
* เปิ ดดูข้อมูลผู้ป่วยไม่ ได้ , HosXP เสี ยยังไม่ ได้ รับการแก้ ไข
แนวทางแก้ ไข
แจ้งกรรมการ IT ดําเนินการ
* เครื=องมือฉุ กเฉินยังไม่ พร้ อมใช้ ใช้ ไม่ เป็ น
แนวทางแก้ ไข
แจ้งกรรมการ เครื องมือ ดําเนิ นการ ติดตังและสาธิ ตการใช้ รอดําเนิ นการ
* ไม่ มีความมั=นใจ ในการรักษา ถ้ าพยาบาลวิชาชี พไม่ อยู่
แนวทางแก้ ไข
จัดทําแนวทางการรักษา และใช้ระบบการขอคําปรึ กษาแพทย์
* ไม่ มีความมั=นใจ ในการรักษาเด็ก
แนวทางแก้ ไข
แจ้ง PCTและฝ่ ายเภสัช จัดทํา dose ยาเด็ก ให้กบั รพ. สต.
* อยากพัฒนาความรู้ ภาวะฉุ กเฉิน และการประเมินผู้ป่วย
แนวทางแก้ ไข
เป็ นแผนพัฒนาในปี ต่อไป
* อยากให้ ตอบกลับข้ อมูลในใบ Refer เพือ= การรักษาต่ อเนื=อง
แนวทางแก้ ไข
ให้เปิ ดดูใน HosXP ลดความซําซ้อน
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* ข้ อมูลทีส= ่ งกลับไม่ มีทอี= ยู่ และอยากให้ Note ให้ ติดตามอะไร
แนวทางแก้ ไข
แจ้งผูเ้ กียวข้องทราบ งานOPD, IPD
* อยากให้ มีการประชาสั มพันธ์ ให้ เจ้ าหน้ าที=รพ. และรพ. สต.ทราบถึงนโยบายการทํางานระบบส่ งต่ อ เพือ=
การดําเนินงานที=รวดเร็วยิ=งขึน

แผนทีจ= ะทําต่ อไป
* พัฒนาศักยภาพเจ้ าหน้ าทีใ= นเครือข่ าย
* สนับสนุนอุปกรณ์ การแพทย์
* ติดตามเยีย= มและเป็ นพีเ= ลียง

สิ งทีได้ จากการดําเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผูป้ ่ วยได้รับการส่ งต่อทีรวดเร็ ว ปลอดภัย
มีระบบการประสานงานทีดีทงเครื
ั อข่ายระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
มีแนวทางปฏิบตั ิในการดูแลผูป้ ่ วยก่อนส่ งต่อและขณะส่ งต่อทีเป็ นไปในทางเดียวกัน
มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในเครื อข่าย
มีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที
มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอืน
มีการเชือมโยงข้อมูลจาก รพ.แก่งคอย ไป รพ..สระบุรี และจาก รพ.แก่งคอย ไป รพ.สต.
มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ( Program Referal Online)
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การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศด้ านสาธารณสุ ข
อําเภอแก่ งคอย จังหวัดสระบุรี
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสาร
เครือข่ ายบริการสุ ขภาพอําเภอแก่ งคอย

การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศมีความสํ าคัญและทีม= าของปัญหาอย่ างไร?
ข้อมู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพและสาธารณสุ ข มี ค วามสํา คัญต่ อการดํา เนิ นงานด้า นสุ ข ภาพ ในทุ ก
ระดับ ตังแต่ระดับนโยบาย จนถึงระดับปฏิบตั ิการในพืนที รวมทังระดับประชาชน ทีมีความต้องการใช้
ข้อมูลในลักษณะที แตกต่างกัน ได้แก่ การใช้ขอ้ มูลเพือการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เพือการ
จัดสรรทรัพยากร เพือการติดตามและประเมินผลการดําเนิ นงาน และเพือการปรับวิธีปฏิบตั ิในการแก้ไข
ปั ญหาสุ ขภาพ หรื อแม้แต่เพือเป็ นการสร้ างความตระหนักต่อปั ญหาสําหรั บภาคประชาชน โดยความ
ต้องการใช้ข ้อมู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพเหล่ า นี จะอยู่ใ นรู ป แบบของการวัด โดยใช้ดัช นี ชี วัดทางสุ ข ภาพที
หลากหลาย ตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ ใ นการดํา เนิ นการด้า นสุ ข ภาพ เช่ น การประเมิ นผลการจัด
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage of Health Insurance) การติดตามประเมินผลตาม
โครงการแก้ไ ขปั ญหาสุ ข ภาพเฉพาะ (Vertical Programs) เป็ นต้น การประเมิ นผลความสํา เร็ จตาม
เป้ าหมายสําคัญของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ รวมทังความต้องการข้อมูลสุ ขภาพในระดับ
พืนทีในการตอบสนองต่อปั ญหาสุ ขภาพ ทีแตกต่างกันตามบริ บทของแต่ละพืนที ความต้องการเหล่านี จะ
เป็ นหลักในการกําหนดระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่ งชาติ ทีจะต้องตอบสนองข้อมูลทีถูกต้อง ทันการ
และแพร่ หลาย รวมทังเป็ นทียอมรับขององค์กรภาคีและเครื อข่ายต่างๆ ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสาร
สุ ขภาพในปั จจุบนั บางส่ วนมีขอ้ มูลมารองรับแต่บางส่ วนยังขาดข้อมูลมารองรับ ทังนี เนื องจากขาดการ
วิเคราะห์ ความต้องการด้านข้อมู ลสุ ขภาพอย่างเป็ นระบบ ทําให้ไ ม่ทราบส่ วนขาดของระบบข้อมูล ที
แท้จริ ง และขาดการวางแผนเพือพัฒนาระบบข้อมูล ข้อมูลส่ วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพือความต้องการ
ข้อมูลระยะสันทีมักจะมีความไม่ยงยื
ั น อย่างไรก็ดีในส่ วนของข้อมูลทีมีอยูก่ ็ยงั ประสบกับปั ญหาต่างๆ ที
ทําให้การตอบสนองต่อความต้องการทีมีอยู่ ไม่สามารถทําได้เต็มที ได้แก่
1) ปั ญหาการมีขอ้ มูลแต่กระจัดกระจายอยูต่ ามหน่วยงานต่างๆ ทีมีภารกิจเฉพาะ ขาดกลไกใน
การประสานข้อมูลทีมีอยูอ่ ย่างเป็ นระบบเพือการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันและลดความซําซ้อน
2) ปั ญหาการขาดการเชื อมโยงฐานข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน ทําให้การใช้ประโยชน์ในการ
ตอบสนองความต้องการข้อมูลมีอยูอ่ ย่างจํากัดและมีความซําซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
3) ปั ญหาคุ ณภาพและความครบถ้วนของข้อมูลที จัดเก็บ เนื องจากขาดความตระหนักใน
ความสําคัญของข้อมูล ขาดระบบกํากับและควบคุมคุณภาพ และขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
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4) ปั ญหาความจํากัดในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลทีมีอยูม่ าเป็ นองค์ความรู ้ทีพร้อมต่อ
การนําไปใช้ประโยชน์ในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสมและต่อเนือง
5) ปั ญหาการเข้าถึงได้ของข้อมูลทีมีการจัดเก็บทังในระดับทีมีการวิเคราะห์แล้ว และในระดับ
ฐานข้อมูลทําให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลมีอย่างจํากัด เฉพาะในหน่วยงานทีทําหน้าทีเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศสามารถแบ่งออกได้เป็ นระบบย่อยได้มากมาย เช่น ระบบประมวลผลข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ หรื อระบบผูเ้ ชี ยวชาญ เป็ นต้น ซึ งระบบ
สารสนเทศแต่ละชนิ ดจะมีความแตกต่างกันในการดําเนิ นงานและการใช้ฐานข้อมูล จึงต้องได้รับการ
พัฒนาขึนตามคุ ณสมบัติเฉพาะ อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมี ลกั ษณะร่ วมกันของการ
ดําเนินงานทีเป็ นระบบ และต้องอาศัยการพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีลกั ษณะร่ วมกับของการดําเนิ นงาน
ทีเป็ นระบบและต้องอาศัยความเข้าใจในขันตอนการดําเนิ นงาน การศึกษาเรื องการพัฒนาระบบ (System
Development) จึงเป็ นสิ งสําคัญ ไม่แต่เฉพาะบุคคลทีปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับสารสนเทศ แต่มีความจําเป็ น
สําหรับสมาชิ กอืนขององค์การทีต้องเกี ยวข้องในฐานะผูใ้ ช้ระบบ นอกจากนันแล้วในการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพและสาธารณสุ ข ยังต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความต้องการข้อมูล ควบคู่
ไปกับการวิเคราะห์ส่วนขาดของระบบข้อมูล เพือนําไปสู่ การพัฒนาระบบข้อมูลทีตอบสนองต่อการใช้
ประโยชน์ได้อย่างต่อเนือง

วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศมีอย่ างไรบ้ าง?
1. เพือการมีและใช้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสาธารณสุ ขทีมีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง มีการเชื อมโยง
กันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุ ขและอืนๆ
2. เพือพัฒนาบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการจัดเก็บ และนําข้อมูลที
ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
3. เพือให้ผบู ้ ริ หารองค์กร/หน่วยงาน นําข้อมูลข่าวสารทีได้ไปใช้ประกอบการวางแผนงาน การ
บริ หารจัดการ และการตัดสิ นใจในการดําเนินการเพือพัฒนาองค์กร/หน่วยงาน
4. ผูร้ ับบริ การ ตลอดจนประชาชนทัวไป ได้รับการดูแลทางด้านสุ ขภาพโดยครอบคลุ มรอบ
ด้านบนพืนฐานของการมีและใช้ขอ้ มูลทีมีคุณภาพ

การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศ มีขนตอนอย่
ั
างไรบ้ าง?
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว และเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
การดํา เนิ น ชี วิ ตประจํา วัน ของคนเรา ทังในด้า นการดํา รงชี วิต การปฏิ บ ตั ิ ง านต่ า งๆ ซึ งเทคโนโลยี
สารสนเทศทีพัฒนาขึนมาได้ช่วยอํานวยความสะดวกแทบจะทุกด้าน การปฏิบตั ิงานต่างๆ ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือให้สามารถช่ วยให้การปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน การจัดการด้าน
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สารสนเทศที มีประสิ ทธิ ภาพจะช่ วยอํานวยความสะดวกมากยิงขึนในเรื องของการจัดการฐานข้อมูลที
เกี ยวข้องกับการปฏิ บตั ิงาน ซึ งสามารถนําข้อมูลทีเกี ยวกับการปฏิบตั ิงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที
สามารถนําไปวิเคราะห์หาปั ญหา สรุ ปปั ญหา จัดลําดับความสําคัญ จนกระทังนําไปเป็ นข้อมูลพืนฐานใน
การวางแผนงานโครงการเพือแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จากการทีระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์เกาะเกียวกับองค์กรโดยใกล้ชิด กระบวนการหรื อ
ขันตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จึงต้องเข้าไปสัมพันธ์กบั การดําเนิ นงานในองค์กรนันเป็ นอย่าง
มาก และมี ผลที เป็ นปฏิ สัมพันธ์ ต่อกันด้วย ขันตอนในการสร้ างระบบสารสนเทศจะเริ มต้นด้วยการ
วิเคราะห์ ระบบงานที เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั เพือออกแบบระบบสารสนเทศที สอดคล้องกับลักษณะการ
ดําเนิ นงานทีเป็ นอยู่ โดยเน้นการพัฒนาความสะดวกและประสิ ทธิ ภาพผลของระบบใหม่ทีต้องนํามาใช้
แทนระบบเดิม หลังจากนันจึงเริ มขันตอนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือทํางานตามทีกําหนดไว้ใน
ระบบ ติ ดตามด้วยการทดสอบระบบว่าสามารถทํา งานได้ตามที กําหนดไว้หรื อไม่ แล้วจึ งทําการ
ปรับเปลียนจากระบบเดิ มเข้าสู่ ระบบใหม่ซึงปฏิบตั ิงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทําการติดตามผลทีเกิดขึนจาก
การใช้ระบบ และปรับระบบสารสนเทศให้เหมาะสมยิงขึนต่อไป ขันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ มี
ดังนี การวิเคราะห์ระบบ, การออกแบบระบบ, การสร้างโปรแกรม, การกําหนดกระบวนการทํางาน, การ
ทดสอบระบบ, การปรับเข้าระบบใหม่ และการใช้ระบบและการบํารุ งรักษา

การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศด้ านสาธารณสุ ข อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี?
สถานบริ การสาธารณสุ ขของประเทศไทยมีอยูท่ ุกระดับซึ งอาจจะแบ่งเป็ นโรงพยาบาลทีเน้น
การดําเนิ นงานด้านรักษาพยาบาลเป็ นหลัก กับสถานี อนามัยทีตังอยูใ่ นชุ มชน สถานี อนามัยถึงแม้จะเป็ น
สถานบริ การสาธารณสุ ขระดับล่างสุ ดหรื อเรี ยกว่า Primary Care ก็เป็ นสถานบริ การสาธารณสุ ขทีสําคัญ
เนื องจากเป็ นสถานบริ ก ารที อยู่ใ กล้ชิ ดกับ ประชาชนและมี บ ทบาทอย่า งมากในการดําเนิ นงานสร้ า ง
สุ ขภาพ ความใกล้ชิดกับประชาชนและความเป็ นหนึ งเดี ยวกับชุ มชนทําให้สถานี อนามัยมีรูปแบบการ
ดําเนินงานสาธารณสุ ขเชิงรุ กเป็ นหลัก จึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องดําเนิ นการพัฒนาการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูลข่าวสารสาธารณสุ ขให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ งในปั จจุบนั การพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมาก จึงทําให้มีสถานี
อนามัยหลายแห่งในหลายพืนที ได้มีการนําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดการเก็บและรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุ ข และได้มีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็ จรู ปสําหรับใช้ในการจัดเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล โดยทีแต่ละโปรแกรมฯ จะมีความเหมาะสมสําหรับใช้งานในพืนที ทีแตกต่างกันไป
ซึ งบางโปรแกรมเหมาะสมสํา หรั บใช้กบั สถานี อนามัย ขนาดเล็ กที มี ผูม้ าขอรั บบริ การไม่ม ากนักบาง
โปรแกรมฯ จะทําการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะบางรายการเท่านันซึ งไม่ครอบคลุมฐานข้อมูลทังหมด
ของสถานีอนามัย
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ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุ ข อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีการดําเนิ นการมาอย่าง
ต่อเนืองจากอดีตจนถึงปั จจุบนั แต่จะเป็ นไปในลักษณะแยกส่ วนกัน ซึ งหน่วยงานสาธารณสุ ขของอําเภอ
แก่งคอยจะประกอบไปด้วย โรงพยาบาล 60 เตียง คลินิกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลแก่งคอย สํานักงาน
สาธารณสุ ขอําเภอแก่งคอย และสถานีอนามัยจํานวน 19 แห่ง ในอดีตโรงพยาบาลแก่งคอย รวบรวมข้อมูล
ของโรงพยาบาล 60 เตียงและคลินิกผูป้ ่ วยนอก ส่ วนสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอแก่งคอย รวบรวมข้อมูล
ในส่ วนของสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอแก่งคอยและสถานี อนามัยทุกแห่ งในเขตรับผิดชอบ ข้อมูลทัง
สองส่ วนคือข้อมูลจากโรงพยาบาลและข้อมูลจากสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอทีรวบรวมได้ จะมาผนวก
กันเพือเป็ นข้อมูลด้านสาธารณสุ ขของอําเภอแก่งคอย ก็ต่อเมือมีการประชุ มคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุ ขระดับอําเภอ (คปสอ.) หรื อมีการนิเทศงานจากหน่วยงานบังคับบัญชา เป็ นต้น ปั ญหาทีผ่านมา
ไม่ ว่ า จะเป็ นการพิ จ ารณาในเรื องโครงการเพื อให้ บ ริ ก ารกับ ประชาชนในพื นที รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ
งบประมาณเพือสนับสนุ นโครงการดังกล่าวมักติดปั ญหาหรื อมีขอ้ ขัดแย้งในเรื องเกียวกับข้อมูลพืนฐาน
ทังทีเป็ นข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลเดี ยวกัน จากปั ญหาดังกล่าวทางผูบ้ ริ หารทังสองส่ วน คือผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลและสาธารณสุ ขอําเภอ จึงมีดาํ ริ วา่ ควรให้มีการจัดตังหน่วยงานทีดูแลข้อมูลด้านสาธารณสุ ข
ของอําเภอแก่งคอย และมอบหมายให้ผเู ้ กียวข้องไปศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตังหน่วยงานดังกล่าว
ผลสรุ ป คื อ ที ประชุ ม คปสอ. เห็ นควรให้จดั ตัง ศู นย์ ข้อ มู ล ข่ า วสารด้ า นสาธารณสุ ข อํา เภอแก่ งคอย
จั งหวัดสระบุ รี ขึ นที โรงพยาบาลแก่ งคอย โดยศูนย์ขอ้ มูล ฯดังกล่ าวมี ภาระหน้าที ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากทุกส่ วนทีเกียวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูล และนําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์แล้วนําเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
และผูท้ ีเกียวข้อง นําเสนอต่อทีประชุมระดับต่างๆ นําเสนอผ่านเวบไซต์ทงระบบอิ
ั
นเตอร์ เนตและอินทรา
เนต ตลอดจนทํา รายงานส่ ง ผู ้ที เกี ยวข้อ ง ในเบื องต้น กํา หนดให้ ทุ ก สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข คื อ
โรงพยาบาลและสถานี อนามัยทุกแห่ งใช้โปรแกรมเดี ยวกันสําหรับเก็บข้อมูลจากการให้บริ การโดยนํา
โปรแกรม HOSxP มาใช้ในโรงพยาบาลและ HOSxP_PCU มาใช้ในสถานี อนามัย และข้อมูลทีรวบรวม
ได้จะมีการจัดการโดยระบบข้อมูลในภาพรวมทีเรี ยกว่า Datacenter
โปรแกรมฯ ทีนํามาใช้ได้ถูกออกแบบมาให้เก็บข้อมูลการให้บริ การด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนไม่
ว่าจะเป็ นงานเชิ งรับ (งานรักษาพยาบาล) และงานเชิ งรุ ก (งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ งานป้ องกัน/ควบคุ มโรค
และงานฟื นฟูสภาพ) ตลอดจนมีความครอบคลุมทังในส่ วนของข้อมูลพืนฐาน (บัญชี 1-8) และงานบริ การ
อืนๆทีให้บริ การในโรงพยาบาลและสถานี อนามัย รวมถึงการออกเยียมบ้านหรื อการให้บริ การในชุ มชน
ด้วย โดยโปรแกรมฯ สามารถทํา การบันทึ ก รวบรวมตลอดจนการประมวลผลข้อมู ล ตามที ต้องการ
สามารถดําเนินการประมวลผลรายงานเพือใช้ในโรงพยาบาลและสถานี อนามัยหรื อเพือส่ งให้หน่วยงานที
เกียวข้อง โดยโปรแกรมฯ สามารถทํางานได้ทงในลั
ั กษณะคอมพิวเตอร์ เดียว (Stand Alone) และทํางาน
บนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer) ในลักษณะ Client Server
กระบวนการเริ มต้นในการดําเนิ นงาน คือมีการจัดตังคณะทํางานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
โดยแบ่งเป็ นคณะกรรมการอํานวยการ ซึ งมีผอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาลเป็ นประธาน สาธารณสุ ขอําเภอ และ
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คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอําเภอ (คปสอ.) เป็ นคณะกรรมการร่ วม ทําหน้าทีกําหนด
นโยบายและแนวทางการดําเนิ นงาน ส่ วนคณะทํางานฯ แยกเป็ น v คณะ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที จาก
โรงพยาบาลและสถานี อนามัย (ตัวแทนจากเครื อข่ายสถานี อนามัยเครื อข่ายละ 2 คน) คณะที r ทําหน้าที
ดูแลระบบเทคโนโลยี (Hardware/Software) และคณะที v ดูแลระบบข้อมูลข่าวสาร (Data/Information)
ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายตามที คณะกรรมการอํา นวยการตังไว้ โดยมี ศู น ย์ข ้อ มู ล ฯ เป็ นหน่ ว ยงานในการ
ขับเคลือน
หลังจากจัดตังคณะทํางานแล้ว เริ มดําเนิ นการในส่ วนของระบบปฏิบตั ิการ โดยมีการนําระบบ
ใหม่เข้ามาใช้แทนระบบเดิม คือโรงพยาบาลจะนําโปรแกรม HOSxP มาใช้แทนโปรแกรม MITNET โดย
มีการดึงฐานข้อมูลเดิมในโปรแกรม MITNET มาใส่ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP ส่ วนกรณี การ
ทําข้อมูลกลางยังใช้ระบบคู่ขนาน โดยให้แต่ละหน่ วยงานในโรงพยาบาล จัดทําข้อมูล ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ตลอดจนลงรายละเอียดของข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง ควบคู่กบั ทางศูนย์ขอ้ มูลฯทีจะเพิมเติมจาก
โปรแกรมใหม่ เพือป้ องกันข้อผิดพลาดของการจัดเก็บข้อมูล แต่เมือระบบต่างๆเริ มคงทีภาระหน้าทีใน
การลงข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง ตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ มูล นําเสนอข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เนต อินทรา
เนตของโรงพยาบาลจะเป็ นของศูนย์ขอ้ มูลฯ ตามภารกิจทีได้รับมอบหมายไว้ตงแต่
ั ตน้ ในส่ วนของสถานี
อนามัยนําโปรแกรม HOSxP_PCU มาใช้แทนโปรแกรม HCIS โดยมีการดึงฐานข้อมูลเดิมในโปรแกรม
HCIS มาใส่ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP_PCU ส่ วนการจัดการข้อมูลของสถานี อนามัย ยังให้เป็ น
ภารกิจของสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอแก่งคอย จนกว่า Datacenter จะมีความสมบูรณ์ ภารกิจดังกล่าวจึง
จะมาอยูท่ ีศูนย์ขอ้ มูลฯ
นอกจาก HOSxP และ HOSxP_PCU แล้ว ยังมีระบบ Datacenter ทีรวบรวมข้อมูลทีเกิดขึนใน
ระบบปฏิบตั ิการ (Operation) จากทุกหน่ วยทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลและสถานี อนามัย ซึ งข้อมูลที
ผ่านการกลันกรองแล้วจะถูกนํามาจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลทีรวบรวมได้จะถูกใช้ในการ
ทํารายงานและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพือช่ วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารทุ กระดับ โดยข้อมูลในระบบงาน
ต่างๆ สามารถเข้าถึ งและนํามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย ข้อมูลมีความเชื อถื อได้ ข้อมูลมีระบบการป้ องกันให้
เฉพาะผูท้ ีได้รับสิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ งนอกจากผลผลิตทีเกิดขึนจากการใช้ระบบนี คือได้รายงานตาม
ความต้องการของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย และยังรวมถึงทะเบียนการให้บริ การ ข้อมูลต่างๆทีทําให้
รู ้ถึงสถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพของประชากรในพืนที ซึ งรองรับการนํารายงานดังกล่าวไปวิเคราะห์เสนอต่อ
ผูบ้ ริ ห าร ในการบริ หารจัดการ หรื อวางแผนในการให้ บ ริ ก ารต่ อ ไป นอกจากนันยัง นํา ข้อ มู ล มาใช้
ประโยชน์ในการให้บริ การรักษาพยาบาลหรื อบริ การต่างๆทีเกี ยวข้อง และตรวจสอบประวัติการรักษา
ของผูป้ ่ วยแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพือการบริ หารจัดการเพือการตัดสิ นใจในการวางแผน
พัฒนา หรื อแก้ไขปั ญหา เช่น จํานวนผูป้ ่ วย 5 อันดับแรกในภาพรวมของอําเภอหรื อแยกรายพืนที ผูป้ ่ วยที
ต้องเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ผูม้ ารับบริ การจําแนกตามสิ ทธิ สิ ทธิ ใดมีค่าใช้จ่ายสู งสุ ด มูลค่าการใช้ยา
20 อันดับแรกของโรงพยาบาลหรื อแยกรายพืนที เป็ นต้น
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ศูนย์ขอ้ มูลฯ ได้เข้าไปตรวจสอบเมือติดตังระบบและเริ มต้นใช้งานแล้ว ในส่ วนของระบบมีการ
ดํา เนิ นการอย่า งต่ อเนื อง เริ มใช้ที แรกคื อ คลิ นิก ผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลแก่ ง คอย ดํา เนิ นการใช้
โปรแกรมเมือเดือนมีนาคม 2551 ต่อมาทีโรงพยาบาล 60 เตียง ดําเนิ นการเมือเดือนกรกฎาคม 2551 ส่ วน
สถานี อนามัยเริ มดําเนิ นการเดือนตุลาคม 2551 ในส่ วนของ Datacenter เริ มดําเนิ นการเดือนตุลาคม 2552
ทุกส่ วนเริ มดําเนิ นการใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื อง ในช่ วงแรกปั ญหาทีพบมาจากการใช้โปรแกรมทียังไม่
คล่องตัวนัก เนืองจากเริ มใช้งานใหม่ ส่ วนปั ญหาในด้าน Hardware ไม่ค่อยพบปั ญหามากนัก อาจจะเนื อง
ด้วยมีการสนับสนุนจากโรงพยาบาลซือคอมพิวเตอร์ ใหม่เพือใช้ในการดําเนิ นงานครังนี ปั ญหาทีพบบ่อย
น่ าจะเป็ นเรื องระบบการเชื อมต่อ คื อระบบ Lan ทีใช้ภายในสถานบริ การและระบบอินเตอร์ เนต ทีใช้
ระหว่างสถานบริ การ จากนันเป็ นต้นมาระบบเริ มเข้าที ปั ญหาที กล่ าวมาเริ มลดน้อยลง ส่ วนปั ญหาที
เพิมขึน เป็ นเรื องของความต้องการใช้ขอ้ มูลในเชิ งของรายงาน ทีต้องรายงานให้หน่ วยงานทีเกี ยวข้อง
ได้รับทราบ ซึ งต้องยอมรับว่าโปรแกรมยังไม่สามารถทํารายงานได้ครบถ้วนตามความต้องการของผูใ้ ช้
โดยเฉพาะอย่างยิงโปรแกรม HOSxP_PCU ในสถานี อนามัย ซึ งต้องมีการพัฒนากันต่อไป อีกเรื องหนึ ง
ซึ งต้องมีการเรี ยนรู ้ การกําหนดกฎ กติกา ต่างๆในการส่ งข้อมูลเข้า Datacenter รวมถึงการนําข้อมูลไปใช้
ผลลัพ ธ์ ใ นเบื องต้นที เกิ ด ขึ นจากการดํา เนิ นการ สามารถจํา แนกได้เป็ นข้อมู ล และรายงาน
(Data/Information) การส่ งต่อข้อมูล (Data refer) การใช้ขอ้ มูลจากเวชระเบียนกลาง (Medical record) การ
ใช้ขอ้ มูลเพือการตัดสิ นใจและการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร (MIS / DSS) และความพึงพอใจของ
ประชาชน ดังนี
ข้ อ มู ล และรายงาน (Data/Information) เมื อมี ก ารใช้โปรแกรมตามที กล่ าวมาเต็มระบบ ทัง
ส่ วนของโรงพยาบาล สถานี อนามัยและ Datacenter เราได้ผลลัพธ์ คือข้อมูลจํานวนมาก เช่ น จํานวน
ประชากรในเขตรั บ ผิ ด ชอบ จํา แนกรายสถานบริ ก าร สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของประชากรในเขต
รับผิดชอบ
r„ อันดับโรคผูป้ ่ วยนอก สาเหตุการป่ วย สัดส่ วนของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
ในส่ วนของรายงาน มี การพัฒนาในด้า นรายงานทัง 3 ส่ วนคื อ ส่ วนของโรงพยาบาล ส่ วนของสถานี
อนามัย และส่ วนของ Datacenter เช่ น ในส่ วนของโรงพยาบาล มีรายงานเพือตอบสนองต่อหน่ วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาทังในระดับกระทรวง จังหวัด ตลอดจนต่อทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลเพือนําไปวิเคราะห์
และสั ง เคราะห์ เ พื อพัฒ นางาน มี จ าํ นวนมากกว่า 80 รายงาน ในระดับ สถานี อ นามัย มี ร ายงานเพื อ
ตอบสนองต่ อหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง เช่ นเดี ย วกับ โรงพยาบาล จํา นวนมากกว่า 60 รายงาน ทังนี ทาง
โปรแกรมเองก็ยงั สามารถเพิมเติมรายงานตามความต้องการของผูใ้ ช้ได้อีก ในส่ วนของ Datacenter เมือ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลและสถานี อนามัยส่ งมายัง Datacenter แล้วก็จะมีระบบประมวลผลเป็ นรายงาน
ตามทีทางโปรแกรมได้ทาํ ไว้ รายงานทีได้จะเป็ นลักษณะภาพรวมของโรงพยาบาลและสถานี อนามัย เช่น
รายงาน 10 อันดับโรคของอําเภอ รายงานความครอบคลุ มในด้านต่างๆ เช่ น สร้ างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค
วางแผนครอบครั วและอื นๆ หลังจากได้ขอ้ มูลและรายงานในทุกระดับแล้ว ก็จะเป็ นหน้าที ของผูด้ ู แล
รับผิดชอบข้อมูล มาทําการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพือเสนอต่อผูเ้ กียวข้องนําไปตัดสิ นใจเพือบริ หารจัดการ
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ในส่ วนของอําเภอแก่งคอย เมือได้ขอ้ มูลจากทุกส่ วนแล้ว ศูนย์ขอ้ มูลฯจะทําหน้าทีวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว
นําเสนอต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ หารของโรงพยาบาล คณะกรรมการอื นๆตามความจําเป็ น เพือ
แก้ไขปรับปรุ งในส่ วนของโรงพยาบาล นําเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอําเภอ
(คปสอ.) เพือพิจารณาวางแผนการดําเนิ นงานในภาพรวมของอําเภอ นอกจากนี ยังเผยแพร่ ผ่านระบบ
อินเตอร์ เนตของโรงพยาบาล (www.kkhos.com) เพือให้ผสู ้ นใจทีไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการต่างๆ ได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวด้วย
การส่ งต่ อข้ อมูล (Data refer) ในอดีตระบบส่ งต่อจะเป็ นลักษณะของการเขียนในส่ งต่อ (บส.
08) ทังส่ งไปรักษาต่อและส่ งกลับ ซึ งใช้เวลาพอสมควรในการทีรับทราบข้อมูล โดยเฉพาะประเด็นการ
ส่ งกลับจากโรงพยาบาลไปยัง สถานี อนามัย เพราะจะมี การส่ งใบส่ งต่ อในหลายลักษณะ เช่ น ส่ งทาง
ไปรษณี ย ์ ส่ งผ่านสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ หรื อแม้กระทังส่ งมากับตัวผูป้ ่ วย ทางสถานี อนามัยจะ
ได้รับก็ต่อเมือไปรษณี ยม์ าส่ ง เจ้าหน้าทีสถานี อนามัยมาประชุ มทีสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ หรื อผูป้ ่ วย
มารับการรั กษาทีสถานี อนามัยในครังถัดไป ทําให้การรั กษาต่อเนื องมีความล่าช้า ไม่สามารถวางแผน
ติดตามรักษาได้ทนั ท่วงที ซึ งส่ งผลเสี ยต่อตัวผูป้ ่ วยเอง เมือมีระบบ Datacenter เกิดขึน อําเภอแก่งคอย จะ
มีการส่ งตัวผูป้ ่ วยผ่านระบบออนไลน์ ทีเรี ยกว่า Refer online ผ่าน Datacenter เช่น โรงพยาบาลจะส่ งตัว
ผูป้ ่ วยในคลินิกพิเศษ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง กลับไปยังสถานี อนามัยเพือรับการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนือง จะทําการส่ งข้อมูลผ่าน Datacenter ไปยังสถานีอนามัย ทางสถานีอนามัยจะคอยตรวจสอบว่าทาง
โรงพยาบาลส่ ง ผู ้ป่ วยมาสถานี อ นามัย หรื อไม่ ท างโปรแกรม HOSxP_PCU และทางเวบไซต์
(www.kkhos.com) เมือเจ้าหน้าทีสถานี อนามัยตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วว่ามีการส่ งตัวผูป้ ่ วยมารักษาต่อที
สถานี อนามัย เจ้าหน้าทีจะทําการตรวจดูประวัติการรักษาผ่านระบบ Datacenter เช่นกัน หลังจากนันจะ
วางแผนในการดูแลรักษาต่อไป ในกรณี ทีผูป้ ่ วยยังไม่มาพบเจ้าหน้าทีสถานี อนามัย เจ้าหน้าทีจะออกไป
ติดตามผูป้ ่ วย ทําให้การดูแลรักษาเป็ นไปอย่างต่อเนืองไม่ล่าช้าเหมือนในอดีต ในปั จจุบนั โรงพยาบาลแก่ง
คอยยังส่ งผูป้ ่ วยหลังจากรั กษาตัวในแผนกผูป้ ่ วยใน เพือให้สถานี อนามัยติดตามเยียมบ้าน เช่ นเดี ยวกับ
หญิงและเด็กหลังคลอดจากโรงพยาบาล ข้อมูลก็จะถูกส่ งไปยังสถานี อนามัยทีรับผิดชอบเพือดูแลต่อไป
เป้ าหมายทีจะดําเนินการต่อ คือส่ งต่อผูป้ ่ วยผ่าน Datacenter ให้ได้มากทีสุ ด เร็ วทีสุ ด เพือประโยชน์ต่อตัว
ผูป้ ่ วยเอง ในระดับ สถานี อนามัยจะส่ งตัวผูป้ ่ วยมารั บการรั ก ษาที โรงพยาบาลแก่ งคอย จะการส่ งผ่า น
Datacenter เช่นเดียวกัน และมีช่องทางพิเศษสําหรับผูป้ ่ วยส่ งต่อซึ งมีทีมงานรับผิดชอบในส่ วนนี อยูแ่ ล้ว
ส่ วนในกรณี ทีทางโรงพยาบาลแก่งคอย ส่ งตัวผูป้ ่ วยไปยังโรงพยาบาลสระบุรี จะส่ งแบบ Refer online
เช่นกัน แต่เป็ นโปรแกรมต่างหาก จึงไม่ขออธิ บาย ณ ทีนี
การใช้ ข้อมูลจากเวชระเบียนกลาง (Medical Record) เวชระเบียนกลาง คือข้อมูลของผูป้ ่ วยไม่
ว่าจะรับการรักษาพยาบาล ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค ทีโรงพยาบาล สถานี อนามัยหรื อสถานี อนามัย
อืนๆในเขตอําเภอแก่งคอย ข้อมูลดังกล่าว จะถูกบันทึกลงเวชระเบียนกลาง เจ้าหน้าทีผูม้ ีรหัสผ่านสามารถ
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เข้าไปดูเพือศึกษารายละเอียดการรักษาของโรงพยาบาลหรื อหน่วยบริ การอืนๆได้ ดังนันเมือโรงพยาบาล
ส่ ง ตัว ผูป้ ่ วยที รั บ การรั ก ษาที โรงพยาบาลไปยัง สถานี อนามัย เจ้า หน้า ที สถานี อนามัย จะดู ข ้อมู ล ผ่า น
Datacenter ทางเวชระเบี ยนกลาง เพือศึ กษารายละเอี ยดการรั กษาของผูป้ ่ วยแต่ละราย และนําไปเป็ น
แนวทางในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื อง ดังนันแนวทางการปฏิ บตั ิต่อผูป้ ่ วยไม่ว่าจะเป็ นการรักษา
การดู แลสุ ข ภาพ คํา แนะนํา ต่ า งๆจะเป็ นทิ ศ ทางเดี ย วกันทังระบบ ไม่ เฉพาะผูป้ ่ วยที ส่ ง กลับ เท่ า นันที
เจ้าหน้าทีใช้ประโยชน์จากเวชระเบียนกลาง แต่เป็ นผูป้ ่ วยทีมารับบริ การและติดปั ญหาเรื องโรค การใช้ยา
เจ้าหน้าทียังเข้าไปดูแนวทางการรักษาจากเวชระเบียนกลางได้ดว้ ย
การใช้ ข้อมูลเพือ= การตัดสิ นใจและการบริ หารจัดการของผู้บริ หาร (Management Information
System) หลังจากการนําเสนอข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลฯ ต่อที ประชุ มคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาล
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ขระดับอําเภอ ตลอดจนคณะกรรมการอืนๆ แล้วนันคณะกรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปตัดสิ นใจ บริ หารจัดการ วางแนวทาง
การพัฒนาหรื อแก้ไ ขปั ญหาในประเด็นต่า งๆได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่ น ศู นย์ขอ้ มูล ฯมี การ
นําเสนอว่าทิศทางของผูป้ ่ วยนอกของโรงพยาบาลจะเพิมขึนอย่างต่อเนืองร้อยละ 20-30 ต่อปี โรงพยาบาล
มีจาํ นวนผูป้ ่ วยมากกว่าโรงพยาบาลชุ มชนในระดับเดี ยวกันสองเท่าตัว มีผูป้ ่ วยแผนกผูป้ ่ วยในมากเกิ น
จํา นวนเตี ย ง ในระดับ สถานี อนามัย มี จาํ นวนผูป้ ่ วยเพิ มขึ นเช่ น เดี ย วกับ ทางโรงพยาบาล ซึ งจํา นวน
ผูร้ ับบริ การมากเกินจํานวนผูใ้ ห้บริ การ อันอาจส่ งผลให้การบริ การไม่มีประสิ ทธิ ภาพ จะมีวิธีการจัดการ
อย่างไร ซึ งทางผูบ้ ริ หารก็จะมีแนวทางการแก้ไขปั ญหา เช่นเพิมผูใ้ ห้บริ การในบางจุด ในส่ วนของสถานี
อนามัยก็มีการจัดการเพือเพิมบุคลากรในสถานี อนามัย เป็ นต้น ยังมีขอ้ มูลด้านอืนๆทีมีส่วนช่ วยในการ
ตัดสิ นใจอีก เช่น ข้อมูลการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูลด้านอุบตั ิเหตุ ข้อมูลด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ป้ องกันโรคในพืนที เป็ นต้น
ความพึงพอใจของประชาชน ทางศูนย์ขอ้ มูลฯยังไม่ได้มีการประเมินในภาพรวมว่าผูร้ ับบริ การ
หรื อประชาชนมีความพึงพอใจต่อระบบดังกล่าวหรื อไม่ เพียงใด เพียงแต่ประเมินจากการดําเนิ นการใน
ส่ วนทีเกียวข้องบางส่ วน เช่น ในกรณี ทีผูป้ ่ วยถูกส่ งกลับไปรักษาทีสถานี อนามัย ทางศูนย์ขอ้ มูลจะมีการ
ติดตามผ่านทาง Datacenter ดูว่าผูป้ ่ วยไปรับบริ การทีสถานี อนามัยหรื อไม่ มีความต่อเนื องเพียงใด จาก
การประเมินเบืองต้นพบว่าผูป้ ่ วยทังหมดกลับไปรับการรักษาทีสถานี อนามัย ความต่อเนื องในการรักษา
เป็ นไปค่อนข้างสู ง น่าจะประเมินได้วา่ ผูป้ ่ วยมีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาทีสถานี อนามัยเพิมขึน อัน
เนืองมาจากมีการรักษาแนวทางเดียวกับทางโรงพยาบาล ซึ งก็น่าจะมาจากการใช้ระบบ Datacenter เข้ามา
เกี ยวข้องในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วย ซึ งทางทีมงานมีแนวคิดทีจะเพิมหรื อขยายผลในการใช้ Datacenter
ในกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยให้มากขึนต่อไป
ทังหมดทีกล่าวมาเป็ นส่ วนหนึงของผลลัพธ์ทีเกิดขึนจากระบบข้อมูลข่าวสาร ยังมีอีกหลายส่ วน
ทีไม่ได้กล่าวถึง เช่น การใช้ขอ้ มูลร่ วมกับองค์กรอืนในพืนที เช่น บริ ษทั ทีจัดการเกียวกับสิ งแวดล้อม เป็ น
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ต้น โดยผลลัพธ์ทา้ ยทีสุ ดทีทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารมีความต้องการก็คือ การนําข้อมูลทีได้ไป
ดําเนินการให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อประชาชนให้มากทีสุ ด

การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศ มีการขยายเครือข่ ายอย่ างไรบ้ าง?
สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัดสระบุ รี ได้มี แนวคิ ดในการพัฒ นาระบบข้อ มู ล ข่ า วสารและ
สารสนเทศในทิศทางเดียวกับอําเภอแก่งคอย เพือเป้ าหมายคือ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในระดับ
จังหวัดให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีการนําข้อมูลทีได้ไปพัฒนาระบบสุ ขภาพของประชาชนในจังหวัดสระบุ รี
อย่า งจริ งจัง โดยมี ก ารพัฒนาเป็ นลํา ดับ ขันตอน ดัง นี มี การจัดตังที ม งานโดยแบ่ง เป็ นคณะกรรมการ
อํานวยการ ซึ งมีผูบ้ ริ หารระดับจังหวัดเป็ นประธาน และมีผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล สาธารณสุ ขอําเภอ
หัวหน้าฝ่ ายในสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นคณะกรรมการร่ วม และคณะทํางาน โดยแบ่งเป็ น 2 ทีม
คือคณะทํางานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยี (Hardware/Software) และคณะทํางานด้านการดูแลระบบ
ข้อมูล (Data/Information) ทังสองคณะทํางานมีการดําเนิ นการแบบคู่ขนานกันไป โดยยึดเป้ าหมายที
คณะกรรมการอํานวยการตังไว้ ซึ งทางทีมงานได้พิจารณาให้ดาํ เนิ นการใน 4 อําเภอ อันประกอบด้วย
อําเภอแก่งคอย อําเภอหนองแค อําเภอบ้านหมอ และอําเภอเสาไห้ เป็ นอําเภอนําร่ องในการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดสระบุรี โดยมีอาํ เภอแก่งคอยเป็ นต้นแบบและเป็ นพีเลียงในการดําเนิ นงาน
การดําเนิ นงานจะเป็ นลักษณะเหมือนอําเภอแก่งคอย คือ ในส่ วนทีเป็ นโปรแกรม โรงพยาบาล
ชุมชนของแต่ละอําเภอจะนําโปรแกรม HOSxP มาใช้แทนโปรแกรมเดิมของแต่ละโรงพยาบาล โดยมีการ
ดึ งข้อมู ลจากฐานข้อมูลเดิ มมาใส่ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP ในส่ วนของสถานี อนามัยนํา
โปรแกรม HOSxP_PCU มาใช้แทนโปรแกรม HCIS เดิ ม โดยมี การดึ ง ข้อมูลจากฐานข้อมูล เดิ มใน
โปรแกรม HCIS มาใส่ ในฐานข้อมูลของโปรแกรม HOSxP_PCU ส่ วนการจัดการข้อมูลของสถานี อนามัย
ยังให้เป็ นภารกิจของสํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ จนกว่า Datacenter จะมีความสมบูรณ์
การพัฒนาระบบ Datacenter มีการจัดการในลักษณะทีแตกต่างไปจากอําเภอแก่งคอยเล็กน้อย
คือ อําเภอแก่ งคอยดําเนิ นการโดยซื อโปรแกรมจากบริ ษทั BMS ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีทําโปรแกรม HOSxP
และ HOSxp_PCU ซึ งกระบวนการทํางานจะยึดแนวทางของผูท้ าํ โปรแกรมเป็ นหลัก แต่ในอําเภอทีเหลือ
มีการจ้างบริ ษทั อื นในการทําโปรแกรม แต่แนวคิ ด (concept) เป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับบริ ษทั BMS
เพียงแต่เพิมในส่ วนของการพัฒนาร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับคณะทํางานด้านการดูแลระบบเทคโนโลยี
(Hardware/Software) เพือพัฒนาให้ได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งานเพิมมากขึน
เมือพัฒนาทัง 4 อําเภอจนใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว จะขยายเครื อข่ายต่อไปจนครบทัง
13 อําเภอในเขตจังหวัดสระบุรี ดังนันในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี จะมีแนวทางการทํางานดังนี จังหวัด
มี Province Datacenter ซึ งรับข้อมูลจาก District Datacenter 13 แห่ ง District datacenter แต่ละแห่ งจะมี
ข้อมูลในส่ วนของอําเภอตนเอง ซึ งประกอบไปด้วยข้อมูลจากโรงพยาบาลชุ มชนและสถานี อนามัยในเขต
อําเภอนันๆ ตามแผนภาพ
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แผนภาพแสดงลักษณะการดําเนินงาน Datacenter ของจังหวัดสระบุรี

Province Datacenter

District Datacenter

District Datacenter

District Datacenter

Hospital + Health

Hospital + Health

Hospital + Health

เมื อเริ มดําเนิ นการ Province Datacenter และ District Datacenter จะต้องมี ก ารตรวจสอบ
ประเมินผลเป็ นระยะๆ ด้วยเพือรักษาระดับประสิ ทธิ ภาพของระบบหรื อพัฒนาให้ดียิงขึน สิ งทีสมควรยํา
ในการพิจารณากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศก็คือ ผูใ้ ช้ระบบในทุ กระดับ ดังนัน ศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารจะมีภารกิจในการดําเนิ นการเก็บรวบรวมความต้องการของผูใ้ ช้อย่างครบถ้วนและชัดเจน เพือ
นํามากําหนดความต้องการจากระบบสารสนเทศนัน ซึ งจะกําหนดวัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศอีก
ทีหนึ ง ก่อนทีจะทําการกําหนดสารสนเทศผลลัพธ์ของระบบ อันจะนําไปสู่ การกําหนดรายการข้อมูลที
ต้องจัดเก็บหรื อรวบรวม และวิธีการวิเคราะห์ทีเหมาะสมต่อไป

ผลทีค= าดว่ าจะได้ รับจากการพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศมีอย่ างไรบ้ าง?
1. หน่วยงานสาธารณสุ ขทุกระดับมีและใช้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสาธารณสุ ขทีมีคุณภาพ ครบถ้วน
ถูกต้อง มีการเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงานและอืนๆ
2. บุคลากรสาธารณสุ ขในทุกระดับสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากการจัดเก็บ และ
นําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
3. ผูบ้ ริ หารองค์กร/หน่วยงาน นําข้อมูลข่าวสารทีได้ไปใช้ประกอบการวางแผนงาน การบริ หาร
จัดการ และการตัดสิ นใจในการดําเนินการเพือพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหา
4. ผูใ้ ห้บริ การใช้ขอ้ มูลทีมีคุณภาพในการดูแลด้านสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การ ตลอดจนประชาชน
ทัวไป
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แนวทางการพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารและสารสนเทศควรเป็ นอย่ างไรบ้ าง?
1. ข้อมูล ที เกิ ดขึ นเมื อพัฒนาระบบนี ขึ นแล้วมี เป็ นจํา นวนมาก ข้อมูล ใดเป็ นข้อมู ลสําคัญมาก
ข้อมูลใดมีความสําคัญรองลงมา เป็ นเรื องทีควรให้ความสนใจเช่นกัน เพราะแต่ละข้อมูลจําเป็ นต้องได้รับ
การวิเคราะห์ ทีถู กต้อง จึ งจะส่ งผลให้การนําไปใช้มีประสิ ทธิ ภาพด้วย จึ งจําเป็ นต้องมี หน่ วยงานหรื อ
บุคลากรจําเพาะในด้านนีโดยตรง มีการพัฒนาผูจ้ ดั การข้อมูลอย่างต่อเนือง
2. เมือมีขอ้ มูลแล้ว หากไม่นาํ ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที ความคุม้ ค่าทีลงทุนไปจะมีนอ้ ย ดังนัน
นอกจากผูบ้ ริ หาร หรื อผูน้ าํ องค์กรต้องเป็ นตัวอย่างในการนําไปใช้อย่างจริ งจังแล้ว ควรฝึ กให้ผเู ้ กียวข้อง
ในองค์กรนันๆมีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลด้วย
3. โปรแกรมหรื อ ระบบที สร้ า งขึ น ควรพัฒนาอย่า งต่ อ เนื องเพื อให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ผูเ้ กียวข้องทังหมด
4. ความต้องการของผูใ้ ช้งาน มีความสําคัญยิง ดังนันการพัฒนา ปรับเปลียน ปรับปรุ งข้อมูล ใน
รู ปแบบการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน จึงควรมีอย่างต่อเนื อง
ต่อไป

