
นําเสนอโดยนําเสนอโดย

เภสัชกรหญิงจันทรจิราเภสัชกรหญิงจันทรจิรา  ทองไหลรวมทองไหลรวม



อุมผาง

สามเงา

แมสอด

เมืองตาก

ทาสองยาง

แมระมาด

พบพระ

บานตาก

กิง่อําเภอวังเจาสหภาพเมียนมาร

เชียงใหม ลําปาง

กําแพงเพชร

อุทัยธานี

กาญจนบุรี

แมฮองสอน

สโุขทัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลทั่วไป 2 แหง 
โรงพยาบาลชุมชน 6 แหง 
สถานีอนามัย 115 แหง 
ศูนยสุขภาพชุมชน 115  แหง 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน35 แหง



ระบบฐานขอมูลดานการรักษาพยาบาลระบบฐานขอมูลดานการรักษาพยาบาล

• 2545 เริม่ใช HCIS ในสถานีอนามัย 2550 มคีรบทุกสถานีอนามัย

• 2544 ฐานขอมดูานการรักษาพยาบาลใน รพ.ชุมชน 2551 HOS ทุกรพช

• 25... STAT ใน รพท 2 แหง 2549 M-Record ใน ทั้ง 2รพท



ระบบฐานขอมูลดานอื่นๆระบบฐานขอมูลดานอื่นๆ

• 2549 ฐานขอมลู PIS 

• 2549 ฐานขอมลูระบบบัญชีเกณฑคงคาง ใน สสจ. และ ทุก CUP



วัตถปุระสงคหลักวัตถปุระสงคหลัก

• เพื่อจัดทาํระบบคลังขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก จาก ระบบฐานขอมลูโรงพยาบาล

ในเขตอําเภอชายแดน 5 แหง รวมทั้งสิ้น 7 ระบบ คือ 

1) โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน (Hospital OS)

2) โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน (HI)

3) โปรแกรมทนัตกรรม (Dent2006)

4) โปรแกรมบริหารงานโรงพยาบาลทั่วไป (M-Record)

5) โปรแกรมสําหรับสถานีอนามัย (HCIS)

6) โปรแกรมทางการเงิน (MPI) และ 

7) โปรแกรม STAT

• เพื่อจัดทาํรหัสมาตรฐานเพื่อการจัดเก็บขอมูลสาธารณสุขจังหวัดตาก

• เพื่อจัดทาํระบบรายงานดานการรักษาพยาบาล และ การเงิน ผานระบบคลังขอมูล



ประโยชนที่เปนรูปธรรมประโยชนที่เปนรูปธรรม

1. ผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานสรุป ที่ตองประมวลผลจากหลาย Applicationได
รวดเร็วและถูกตอง 

2. นักวิชาการระดับอําเภอ/จังหวัด สามารถสรุปวิเคราะหขอมูลในหลายมิติ จากเดิมที่

ไดรับเพียง 2 มิติ (ตารางรายงาน)

3. หนวยงานยอยมอีิสระในการเลือกใชโปรแกรมจัดเก็บขอมูล โดย อําเภอ/จังหวัด และ

ยังสามารถวิเคราะหขอมูลโดยผานระบบคลังขอมลู (Data Warehouse) ได 

4. จะไดมีการสรุปความชัดเจนของรายงานในประเด็น

• การไดมาของรายงาน ที่ อําเภอ/จังหวัด/เขต/กระทรวง ตองการ

• มีการระบุแหลงขอมูลชัดเจน(ชื่อโปรแกรมที่ใชใน รพ. สอ. สสจ.)

5. จะไดมีการกําหนดมาตรฐานรหัสดานสาธารณสุขสําหรับจังหวัดตาก



ขอสนับสนุนจาก

 โครงการเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย-พมา 

ดําเนินการภายใตเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ป 2549

 งบปกติ 

งบประมาณงบประมาณ



ขอบเขตและสมมตฐิานของโครงการขอบเขตและสมมตฐิานของโครงการ

ระบบคลังขอมูลเพื่อการบริหารงานดานสาธารณสุข (Data Warehouse System for 
Public Health Management) เปนการศึกษาวิเคราะหและพัฒนาระบบสําหรับหนวย
บริการในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาล/

สถานีอนามัย

HOS

(1)

HI

(2)

M-Record

(4)

Dent2006

(3)

HCIS

(5)

MPI

(6)

STAT

(7)

ทาสองยาง

แมระมาด

พบพระ

อุมผาง

แมสอด



อุปสรรคอุปสรรค  และการแกไขและการแกไข  กอนและระหวางโครงการกอนและระหวางโครงการ

1. งบประมาณ มีจาํกัด

• สําหรับการจัดจางทําระบบ  แบงกันทําคนละครึ่ง 

• จัดหา Software  ใช Trial version และ free ware

• Hardware  ลองเก็บขอมูลแคครึ่งจังหวัดกอน

2. บุคลากร

• นักวิชาการสาธารณสุขนึกภาพไมออกวาจะใชงานไดอยางไร     ประชุมชี้แจง  
ชวนมาเปนกรรมการ

• ผูดูแลระบบ ใน รพ. ไมรูจกั data warehouse  จัดอบรม Admin ทุก       
โรงพยาบาล และใน สสจ.

• ขาดผูประสานงาน กําหนด ขอบเขต ความตองการ  ทําเทาที่สามารถ



อุปสรรคอุปสรรค  และการแกไขและการแกไข  กอนและระหวางโครงการกอนและระหวางโครงการ  ((ตอตอ))

3. ขอมูล

• ฐานขอมลูทีม่ีใน รพ. สอ. ทีไ่ดวิเคราะห โครงสราง ใน phase 1 กอนทีจ่ะมีการเก็บ requirement  
ใน phase 2  มีบางตัวแปร ไมสอดคลองกับรายงานที่ นักวิชาการตองการ 

 ยังไมนําขอมูลเขาในคลังขอมูล หรือ ตัดรายงานนัน้ออก

• รายงาน บางชุด ตวัแปร หรือขอมูลทีต่องการ บางรายการ ไมมอียูใน ฐานขอมูลของสถานบริการ  

 แจง นักวิชาการ, ไมสามารถออกรายงานไดครบชุด

• นิยาม ของรายงานไมชัดเจน 

 ติดตอกระทรวงฯ หรือ ให นักวิชาการยืนยันความตองการ

• ไมสามารถ จัดกลุมรหัสบางรหัสได 

 ยอมแพ   รอรหัสมาตรฐานประเทศ



แนวทางการดําเนินโครงการแนวทางการดําเนินโครงการ

1. ตั้งคณะทํางานและศูนยการดูแลระบบคลังขอมูลสาธารณสุข

2. รวบรวม Data Dictionary ของทั้ง 7 Applications และขอมูลตัวอยางจากแตละระบบ 

3. ศึกษาโครงสราง Database ของทั้ง 7 Applications

4. รวบรวมความตองการรายงานหรือขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ (Get Requirements) เพื่อ
กําหนดขอบเขตการพัฒนาระบบ และเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง ตามความ
ตองการของผูใชขอมูล โดยใชแบบฟอรมมาตรฐานในการเก็บ requirement เพื่อใหการ
จัดเก็บขอมูลเปนไปในแนวทางเดียวกัน

5. จําแนกขอมูลที่เปนเรื่องเดียวกันแตมาจากคนละ Application ไวเปนกลุมๆ

6. ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนที่ตองการมาตรฐานเดียวกันในแตละเรื่อง เชน ระบบการให
รหัส (Coding System) อาทิ รหัสยา รหัสโรค รหัสสิทธิการรักษา ที่ตองนําไปใชใน
รายงานตางๆ เปนตน



แนวทางการดําเนินโครงการแนวทางการดําเนินโครงการ  ((ตอตอ))

7. หาขอสรุปรวมกันวาจะใหระบบทํางานอยางไร หากเกิดกรณีที่ระบบพบขอมูลมีความ

ผิดพลาดอยางใดอยางหนึ่ง เชน ขอมูลไมครบถวน หรือ เปนขอมูลที่ระบบไมตองการ

8. จัดเตรียมไฟลตามแบบฟอรมมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใหอยูในรูปแบบที่ถูกตอง ระบบ

สามารถอานและนําไปใชงานไดทนัที โดยขอมูลทีจ่ัดเตรียมควรจะอยูในชวงเวลา

เดียวกัน เพื่อใชทําการทดสอบ

9. นําขอมลูตนแบบจากแตละ Application เขาสูระบบคลังขอมูล โดยระบบจะทําการ

ตรวจสอบความเปนไปไดของขอมลูกอนทาํการสราง Cube

10. ฝกอบรมการสราง Cube จากฐานขอมลูจริงในแตละ Application

11. ใหการสนับสนุนทางดานเทคนิคและคําปรึกษา ณ สถานทีป่ฏิบัติงานจริง

12. สรางระบบคลังขอมูลสาธารณสุขตนแบบของ จ.ตาก และกําหนดสิทธิการเขาใชงาน

ของแตละหนวยงานและผูใชขอมูลในแตละระดับ



คณะกรรมการคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
:ผูบริหาร ที่จะตดัสนิใจเรื่อง KPI จังหวดัตาก เรื่องการรวมขอมูลทั้งหมดเขา D/W (Yes/No OK)

2. คณะกรรมการดานการจัดทํารายงาน 
: นักวชิาการที่ตองการใชรายงาน และรวบรวมรายงาน

3. คณะกรรมการดานการเตรียมขอมูลเขา D/ W
: Admin รพ.ตางๆ และผูที่ทราบถึงโครงสรางของฐานขอมูลที่จะสงออกเพือ่มารวมไวที่ Data 

Warehouse Database

4. คณะกรรมการดานรหัสมาตรฐานจังหวัดตาก
: นักวชิาการที่ตองการใชรายงานและ ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

5. คณะทํางานดานการประสานงานและจัดทํา D/W Database และ Application สําหรับการ
นําเขา Database จาก โปรแกรมตางๆ

: บริษัท Open source Technology



ประโยชนคาดวาจะไดรับประโยชนคาดวาจะไดรับ

• ชวยขจัดปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชระบบหรือมาตรฐานที่ตางกัน เพื่ออางอิงขอมูลตัวเดียวกันในแต
ละระบบ

• ทําใหเกิดมาตรฐานเดียวในการเก็บขอมูลของหนวยงานสาธารณสุข และสามารถรองรับการ
เชื่อมตอกับรหัสมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

• ลดความซ้ําซอนของขอมูลไมวาจะเปนงานรักษา สงเสริม ควบคุมโรค ประกันสุขภาพ หรือ ความไม
สอดคลองตรงกันของขอมูลอันเนื่องจากการเก็บขอมูลในระบบที่แตกตางกัน และลดภาระงานดาน
การรวบรวมขอมูล

• มีระบบคลังขอมูลสาธารณสุขของจังหวัด ที่ชวยใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดึงขอมูลที่
ถูกตองขึ้นมาเพื่อใชในการวิเคราะหของผูบริหารหรือผูใชขอมูลไดอยางรวดเร็วและทันเวลาตามที่
ตองการ

• มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารในลักษณะหลายมิติ ทําใหผูบริหารหรือผูใชขอมูล
สามารถนําขอมูลไปวิเคราะห และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



ประโยชนคาดวาจะไดรับประโยชนคาดวาจะไดรับ  ((ตอตอ))

• ระบบคลังขอมูลสาธารณสุข มีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนภาพ ซึ่งทาํใหผูบริหารหรือผูใช
ขอมูลสามารถเขาใจขอมูลไดงายขึ้น สงผลใหการรับรูและจดจําขอมูลดีขึน้ 

• มีระบบคลังขอมูลสาธารณสุข ที่สามารถแสดงใหเหน็ถึงสถานะของผลการดําเนินงานในแตละ
หนวยงานที่เกี่ยวของกัน โดยนําเสนอในรูปของสัญญาณไฟสีเขียว เหลือง และแดง ซึ่งถอืเปน
สัญญาณเตือนใหผูบริหารหรือผูใชขอมูลไดทราบลวงหนา เพื่อใหสามารถหามาตรการรองรับไวได

• ระบบคลังขอมูลสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นนี้ จะชวยลดเวลา และคาใชจายในการจัดทํารายงาน 
ตามความตองการของผูบริหารหรือผูใชขอมลูทีม่ีความหลากหลายได

• สามารถใชระบบคลังขอมูลสาธารณสุขที่พัฒนาขึน้นี้ เปนตนแบบและแนวทางในการพัฒนาระบบ
ขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการตัดสินใจของผูบริหารในดานอืน่ๆ ตอไปในอนาคตได



Software RequirementSoftware Requirement

• Server
– Windows 2000/2003 Server Enterprise Edition
– Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition with SP3
– Microsoft SQL Server : Analysis Services
– Microsoft Office 
– Internet Explorer 6.0 up

• Client
– Microsoft Office 
– Internet Explorer 6.0 up



Hardware (Minimum) RequirementHardware (Minimum) Requirement

• Server
• Processor Dual processor Min 1.0 GHz 

• Disk Space 40 GB of free disk space

• Memory 512 MB

• PC
• Processor 550‐MHz Intel Pentium III

• Disk Space 5 GB of free disk space

• Memory 256 MB



ระยะเวลาในการดําเนินโครงการระยะเวลาในการดําเนินโครงการ



ประชุมคณะทํางานรวมเพื่อการพัฒนาระบบคลังขอมลูเพื่อการบริหารงานดานสาธารณสุข 

(คาเชาสถานที่ คาอาหาร คาเอกสาร)

รวบรวม Data Dictionary ของระบบฐานขอมลูทั้ง 7 ระบบ และขอมูลตัวอยางจากแตละระบบ 

(คาเบี้ยเลี้ง คาที่พัก คณะทาํงาน)

ศึกษาโครงสราง ฐานขอมูลของระบบฐานขอมูลทั้ง 7 ระบบ รวบรวมความตองการรายงานหรือ

ขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ (Get Requirements) จําแนกขอมูลที่เปน ไวเปนกลุมๆ

(คาจางเหมา)

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนทีต่องการมาตรฐานเดียวกันในแตละเรื่อง เชน ระบบการใหรหสั (Coding 

System) อาทิ รหัสยา รหัสโรค รหัสสิทธิการรักษา ที่ตองนําไปใชในรายงานตางๆ เปนตน 

(คาจางเหมา)

งบประมาณงบประมาณ



จัดเตรียมไฟลตามแบบฟอรมมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใหอยูในรูปแบบที่ถูกตอง ระบบสามารถ

อานและนําไปใชงานไดทนัที

(คาจางเหมา)

นําขอมูลตนแบบจาก ระบบฐานขอมลู 7 โปรแกรม เขาสูระบบคลังขอมูล ฝกอบรมผูดูแล

ระบบใหการสนับสนนุทางดานเทคนิคและคาํปรึกษา ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง และสราง

ระบบคลังขอมูลสาธารณสุขตนแบบของ จ.ตาก 

(คาจางเหมา)

งบประมาณงบประมาณ



• ผูบริหารและนกัวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากสามารถเรียกดรูายงาน

ได ถูกตอง รวดเร็ว 

• ทําใหการตดัสนิใจดานการบริหารสาธารณสุขเปนไปไดอยางรวดเร็ว

• ผูปฏิบัตสิามารถลดภาระการรวบรวมรายงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับผลที่คาดวาจะไดรับ



คณะกรรมการคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการอํานวยการ

สนับสนุน ติดตาม กําหนดสิทธิ
2. คณะกรรมการดานการจัดทํารายงาน

1) งานสงเสริมสุขภาพและทนัตสาธารณสุข
2) งานควบคุมโรคและงานรักษาพยาบาล
3) งานตามนโยบายดานสาธารณสุข

กําหนดรายงาน นยิามตัวแปร ตัวชี้วัด
3. คณะกรรมการดานการเตรียมขอมูลนําเขาระบบคลังขอมูล

กําหนดระบบการรับสงขอมูล เตรียมขอมูล ตรวจสอบขอมูลกอนสง
4. คณะกรรมการดานรหัสมาตรฐานจังหวัดตาก

กําหนดรายการที่ตองมีรหสัมาตรฐาน กําหนดรหัสมาตรฐาน



ปญหาและอปุสรรคปญหาและอปุสรรค  ภายหลังดําเนินโครงการภายหลังดําเนินโครงการ

1. การจัดการระบบการสงขอมูล

• ขอจํากัดของ เครอืขาย Intermet ในจังหวัดตาก ทั้ง ในสวน server และ 

client

• มคีวามซ้ําซอนกับระบบการจัดสง 12 ,18 แฟม  ที่เกิดขึ้นพรอมๆกัน ทําให 

เจาหนาที่ ตองไปใสใจในการจัดระบบที่กําหนดโดย สปสช และ กระทรวง

กอน

2. บุคลากร

• ขาดบคุลากร ที่รับผิดชอบในการดแูละระบบ การรับสงขอมลู



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 504Report 504



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 504 Report 504 ((ตอตอ))



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 504 Report 504 ((ตอตอ))



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 504Report 504

ตาก : โซนตะวันออก ตาก : โซนตะวันตก



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 505Report 505



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 505 Report 505 ((ตอตอ))



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: Report 505 Report 505 ((ตอตอ))



แนวทางการประยุกตใชแนวทางการประยุกตใช  :: PerinatalPerinatal AsphyxiaAsphyxia



แผนการดําเนินงานในอนาคตแผนการดําเนินงานในอนาคต

1. จัดอบรม นักวิชาการ สสจ. ในการเรยีกใชขอมูลดวย MS Excel

2. เพิ่ม ตารางขอมูล บุคลากรสาธารณสุข งบประมาณ  เพื่อ ดคูวามสัมพันธระหวาง

work load กับการกระจายทรัพยากร

3. นํา package ของ data warehouse ที่ได ไปตดิตัง้และใชงาน ในแตละ CUP

4. จัดใหมีเจาหนาที่รบัผิดชอบเรือ่งรหัสมาตรฐาน และ จัดทํากระบวนการบริหารจัดการ

เรื่องการปรับปรงุรหัสมาตรฐานที่เกี่ยวของ

5. จัดใหมีเจาหนาที่ ดแูลคลังขอมูล และระบบการรับสงขอมูล

6. จัดทําระบบการปรบัปรุง โครงสรางของ DW ใน ระดับอําเภอ






