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การพฒันาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรัง

การพฒันาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงาน
โรคไม่ตดิต่อเรื�อรัง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพงังา
อุไรวรรณ  ตันฑอาริยะ

ทนิกร  จุลแก้ว



ความเป็นมาของปัญหาความเป็นมาของปัญหา

 ภาระการบนัทกึข้อมูลจาํนวนมาก

 ข้อมูลยงัมีความซํ �าซ้อนขาดความเป็นเอกภาพ

ความหลากหลายของโปรแกรมจดัการฐานข้อมูล

 ข้อมูลจากการบนัทกึไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์4

1

2

3

จากผลการปฏิบัตงิาน และการตรวจนิเทศงาน ในเขตตรวจราชการที/ 7 
กระทรวงสาธารณสุข(จังหวัดกระบี/, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต และระนอง)  พบปัญหา เช่น



วตัถุประสงค์การดาํเนินงานวตัถุประสงค์การดาํเนินงาน

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคไม่ตดิต่อเรื �อรังระดับ
จังหวัด (Provis NCD)

•พัฒนาระบบรายงานสรุปผลการปฏบิัตงิานด้าน
สาธารณสุข (KPI Template)

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานโรคไม่ตดิต่อเรื �อรัง

ประเดน็ที/ 1ประเดน็ที/ 1

ประเดน็ที/ 2ประเดน็ที/ 2



ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

1.มุ่งศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลโรคไม่ตดิต่อเรื�อรัง
(DM,HT) ระดบัจงัหวดัเพื1อพฒันาระบบรายงาน และ
เชื1อมโยงข้อมูลย้อนกลบัสู่หน่วยบริการ

3.พฒันาร่วมกบัฐานข้อมูลระดบัหน่วยบริการ ได้แก่

2.พฒันาร่วมกบัฐานข้อมูลระดบัหน่วยบริการ ได้แก่

2.ศึกษาการพฒันาระบบรายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน
และต้นแบบตวัชี�วดั (KPI Template)



ขอบเขตการดาํเนินงานขอบเขตการดาํเนินงาน

Text in here

ThmeGallery is a Design 

Digital Content & Contents 

mall developed by Guild 

Design Inc.

3.1  ระดบั รพศ./รพท  พฒันาฐานข้อมูลจาก
โปรแกรม M Record, Home C, 
HosXP 



ขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษา

Text in here

3.2  ระดบั รพช. พฒันาฐานขอ้มูลจากโปรแกรม 

Hos XP และ Hospital OS

3.3 ระดบั รพ.สต.  พฒันาฐานขอ้มูลจาก

โปรแกรม  Hos XP PCU, Hospital 

OS PCU และ JHCIS

–ทาํการศึกษาตั�งแต่ ตุลาคม 2554 – มิถุนายน 2555



ผลที1คาดว่าจะได้รับผลที1คาดว่าจะได้รับ

�มรีะบบประมวลผลรายงานโรคไม่ตดิต่อเรื�อรัง
ระดบัจังหวดัแบบระบบออนไลน์   เพื1อใช้ในการ
ตดิตามผลการปฏิบัตงิานของหน่วยบริการ 

�มกีารเชื1อมโยงฐานข้อมูลระหว่างสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวดักบัหน่วยบริการ

�ลดขั�นตอนการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที1ตามแนว
ทางการปฏิรูประบบราชการ



ผลที1คาดว่าจะได้รับผลที1คาดว่าจะได้รับ
�มลีดความผดิพลาดของข้อมูลเนื1องจากรายงาน

กจิกรรมที1ได้เป็นการดงึข้อมูลจากฐานที1บันทกึ
และจะเป็นการพฒันาระบบข้อมูลให้มคีวาม
ถูกต้อง  ครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ�น เพื1อรองรับ
การรายงานดงักล่าว และข้อมูลมคีวามน่าเชื1อถือ 

�มขี้อมูลที1นํามาใช้ในการวางแผนงานโครงการ
ต่างๆมคีวามสอดคล้องกบับริบทของพื�นที1มาก
ขึ�น 



เครื1องมอืเครื1องมอื

Database

• ระบบฐานข้อมูล (Database System) 
ของหน่วยบริการสาธารณสุข จากโปรแกรม

• M Record 

• Home C

• HosXP

• SSB

• HosXP PCU
• Hospital OS PCU  
• JHCIS



12 แฟ้ม12 แฟ้ม

21 แฟ้ม21 แฟ้ม

4 แฟ้ม(Model กาฬสินธุ์)
1.NCDPERSON        3.NCDSERVICE        

2.NCDCHRONIC       4.NCDLAB

4 แฟ้ม(Model กาฬสินธุ์)
1.NCDPERSON        3.NCDSERVICE        

2.NCDCHRONIC       4.NCDLAB

เครื1องมอืเครื1องมอื



เครื1องมอืเครื1องมอื
• อ.ดุลยวฒัน์ มาป้อง : พฒันาเวป็ด้วย Personal Home 
Page: PHP >> PROVIS-NCD  

• ทมีAdmin สสจ., รพ : สร้างคาํสั1งประมวลผลข้อมูลด้วย 
Structure Query Language: SQL

• อ.สัมฤทธิ= สุขทว ี: พฒันา JHCIS ด้วยภาษา JAVA



ขั�นตอนการดาํเนินงานขั�นตอนการดาํเนินงาน

จัดตั�งคณะทาํงานพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลเขตตรวจราชการที1 7

ประชุมคณะทาํงานเพื1อกาํหนดกรอบ
การพฒันาฐานข้อมูลระดับจังหวดั



ขั�นตอนการดาํเนินงานขั�นตอนการดาํเนินงาน

• คดัเลอืกตัวชี�วดัโรคไม่ตดิต่อเรื�อรัง 
จากตัวชี�วดัและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  เฉพาะโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

• ออกแบบโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
(PROVIS-NCD)



ขั�นตอนการดาํเนินงานขั�นตอนการดาํเนินงาน

• ติดตั�งระบบ 
PROVIS-NCD 

  และ  ทดสอบใช้งาน

• ประเมินผลการดําเนินงานและ
พฒันาต่อไป

• พฒันา KPI Template 
และประเมินผล



การประเมนิผลการดาํเนินงานการประเมนิผลการดาํเนินงาน

• ประเมินผลการใช้ PROVIS-NCD     
ซึ1งตดิตั�งที1เครื1องแม่ข่าย ระดบัจงัหวดั         
โดยทมี Admin

1

2 • ประเมินผลการส่งออกและนําเข้าข้อมูล
โรคตดิต่อไม่เรื�อรัง ระหว่างหน่วยบริการและ
สํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั



ผลการดาํเนินงานผลการดาํเนินงาน

� มคีณะทาํงานพฒันาข้อมูลในเขตตรวจราชการ
ที1 7 และมกีารประชุมอย่างต่อเนื1อง



17

รพ.สต./สอ./PCU สง่ออก
- ขอ้มลู 18 แฟ้ม
- ขอ้มลู NCD และ อื�นๆ (ก.ค.-ก.ย. 2554)

ระบบ HIS รพช./รพท./รพศ. สง่ออก
- ขอ้มลู 18 แฟ้ม
- ขอ้มลู 12 แฟ้ม (แบบ DRG)
- ขอ้มลู NCD

ขอ้มลู OPD
ขอ้มลู NCD
 ขอ้มลู PP

ตรวจสอบสทิธิ 5
ประกนัสขุภาพ

เรยีกขอคา่คอนฟิก
การเชื�อมต่อ
เซริฟ์เวอร ์สสจ.

อปัโหลด/นําเขา้ PROVIS

อปัโหลด/นําเขา้ PROVIS

ศทส.สป.สธ.



 
ผู้ป่วยทั �งหมด

ผู้ป่วยของหน่วยบริการ

KPI โรคไม่ตดิต่อ
เรื �อรัง การตรวจ
ราชการกระทรวง

ระบบรายงาน 
-DM 19  ตัวชี �วัด  
-HT 7 ตัวชี �วัด

บริการ)

โปรแกรม

PROVIS-NCD 
สสจ. (รวบรวมจาก
ฐานข้อมูลของหน่วย
บริการ)

โปรแกรม
ฐานข้อมูล JHCIS

โปรแกรม
ฐานข้อมูล รพ.

กรอบการพฒันาระบบฐานข้อมูล

ศูนย์ข้อมูล
(ระบบ

ฐานข้อมูล)

ต้นแบบตัวชี �วัด(KPI 

Template)
ข้อมูลอื1นๆ ที1
จําเป็น
ข้อมูลอื1นๆ ที1
จําเป็น





�ตวัชี�วดัโรคเบาหวานจํานวน 19 ตวัชี�วดั

















การ UPLOAD 4 FILE



แจ้งผลการ UPLOAD 4 FILE
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PROVIS-NCD Data Sync
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PROVIS-NCD Data Sync (2)
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PROVIS-NCD Data Sync (3)
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PROVIS-NCD Data Sync (5)
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PROVIS-NCD Data Sync (4)
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PROVIS-NCD Data Sync (6)



36

PROVIS-NCD Data Sync (7)
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JHCIS: ประมวลผลรายงาน



� รายงาน ตวัชีOวดั/ขอ้มลู โรคเบาหวาน  ตามตวัชีOวดั สปสช. ระบุปีงบประมาณ

38

JHCIS: ประมวลผลรายงาน (2)



สรุปผลการดาํเนินงานสรุปผลการดาํเนินงาน

� หน่วยบริการดงึข้อมูลจากฐานข้อมูลของหน่วย
บริการแล้วส่งออกไปยงัสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดั(PROVIS)

�มรีะบบรายงานผลการปฏิบัตงิานจากระบบ
ฐานข้อมูลโรคไม่ตดิต่อเรื�อรังระดบัจังหวดั

�ระบบนําเข้าในฐานข้อมูล JHCIS 



สรุปผลการดาํเนินงานสรุปผลการดาํเนินงาน

� การตดิตั�งระบบมคีวามสมบูรณ์และผู้ดูแล
ระบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดจีากการ
ประเมนิผลการรับข้อมูล และนําเข้าชุดข้อมูล
มาตรฐาน 12 แฟ้ม 21 แฟ้ม และข้อมูล 
NCD 4 แฟ้ม ได้ครบถ้วนทุกแฟ้มคดิเป็น 
ร้อยละ 100



สรุปผลการดาํเนินงานสรุปผลการดาํเนินงาน
� ต้นแบบตัวชี�วดั 

(KPI Template) ระดับการยอมรับระบบที1
พฒันาขึ�น ร้อยละ 100 และมีระดับความพงึพอใจร้อยละ 
82 



ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค

� การนําเข้าในฐานข้อมูลของโรงพยาบาลมคีวาม
ยุ่งยากซับซ้อน/โปรแกรมมคีวามหลากหลาย 
ต้องอาศัยเจ้าของผู้พฒันาโปรแกรม

� เครือข่ายอนิเตอร์เน็ตจําเป็นต้องครอบคลุมทุก
พื�นที1



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไปข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป

� ควรพฒันาชุดข้อมูลมาตรฐานเพิ1มเตมิ เช่น 
ข้อมูลการตรวจคดักรอง

� ควรพฒันาตวัชี�วดัอื1นๆ นอกจากโรคไม่ตดิต่อ
เรื�อรัง

�ควรพฒันาการเชื1อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวดั



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไปข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป
� ควรพฒันาระบบรายงานโดยนําเทคโนโลยอีื1นๆ มาร่วมพฒันาร่วมกบั 
PROVIS-NCD เช่น ระบบรายงานของ TAKIS 
เพื1อให้ระบบมคีวามครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ1งขึ�น

ประมวลผลอื/นๆ
ระบบ

ประมวลผลอื/นๆ
PROVIS-NCD

ระบบรายงาน



ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไปข้อเสนอแนะในการศึกษาครั�งต่อไป

� ควรพฒันาตัวชี�วดัในรูปแบบ Excel File ที1พฒันา
เป็นรายงาน  KPI Template การพฒันา
โปรแกรมให้ครอบคลุมทุกกจิกรรมในโอกาสต่อไป

�การเผยแพร่ให้กบัหน่วยงานที1สนใจได้นําไปใช้ประโยชน์
โดยเฉพาะอย่างยิ1งกบัจังหวดัต่างๆในเขตตรวจราชการที1 7 
และเขตอื1นๆ

�ประสาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข เพื1อให้ทราบความก้าวหน้าและร่วมพฒันา
โปรแกรมอื1นๆต่อไป



ขอขอบคุณขอขอบคุณ
� อ.ดุลยวฒัน์ มาป้อง และ อ.สัมฤทธิ= สุขทวศีูนย์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื1อสาร กระทรวง
สาธารณสุข

� อ.วเิวก  แพงพฒุ โรงพยาบาลเขาวง จ.
กาฬสินธุ์

�คณะทาํงานพฒันาระบบข้อมูลเขตตรวจราชการ
ที1 7 



L/O/G/O

Thank You!
เรียนเชิญคณะกรรมการ

ให้ข้อเสนอแนะ

Thank You!
เรียนเชิญคณะกรรมการ

ให้ข้อเสนอแนะ


