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แนวทางในการนําเสนอ

• ความสําคัญของปญหา

• วัตถุประสงคของการวิจัย

• วิธีการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบฯและผลการสราง

นวัตกรรม 



ความสําคัญของปญหา



ความสําคัญของปญหา
• การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยใีนปัจจุบนัไดส่้งผล

กระทบต่อการบริหารจดัการขององคก์ร

• นวตักรรมจึงเป็นส่ิงจาํเป็นของการบริหารองคก์รในยคุปัจจุบนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้

• ปัญหาความแออดั ระยะเวลาการรอคอยนาน และจากสภาพการเปล่ียนแปลงดงักล่าว รัฐบาลจึงมี

นโยบายขบัเคล่ือนการดาํเนินงานนวตักรรมบริการใหเ้กิดข้ึน ตลอดจนส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การ

ศึกษาวจิยัและพฒันานวตักรรม กองบริหารการสาธารณสุข โดยผูว้จิยัท่ีไดรั้บมอบหมายจึงพฒันา

รูปแบบนวตักรรมบริการฯ ในเขตสุขภาพ



ความสําคัญของปญหา

แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ดา้นสาธารณสุข

M O P H

Public 
health



วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการ ในเขตสุขภาพ โดยประยุกต

แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ

วัตถุประสงคทั่วไป



วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของนวัตกรรมบริการตามแนวคดิการบรหิาร

ภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบการบรหิารราชการแบบบรูณาการในเขต

สุขภาพ
2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันปจจัยที่มีผลตอนวัตกรรมบริการ

โดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครฐัแนวใหมในการโดยการวางระบบ

การบริหารราชการแบบบรูณาการในเขตสุขภาพ

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต

แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมในการโดยการวางระบบการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในเขตสขุภาพ

4. เพื่อพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหมในการโดยการวางระบบการบรหิารราชการแบบบูรณา

การในเขตสขุภาพ 



PHASE

2/1
วิธีการวิจัย

Step 5
วิเคราะหคาอิทธิพลตอเทคโนโลยีฯ/

นวัตกรรมบริการ

Step 1
พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการฯ

PHASE

1/2

PHASE

1/1
Step 1

ศึกษาและสังเคราะห เอกสารงานวิจัย

Step 2
พัฒนาตัวช้ีวัด การพัฒนานวัตกรรม

บริการฯ

Step 2
สรางแบบสอบถาม การพัฒนานวัตกรรมฯ

Step 3
หาคุณภาพแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ

Step 4
ทดสอบกับกลุมตัวอยาง 430 คน

Step 1
ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล

ทางออม ตอเทคโนโลยฯี/นวัตกรรมบริการ

Step 3
ทาคุณภาพแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญ  

(IOC = .80 -1.00)

Step 4
ทดสอบกบักลุมตวัอยาง 60 คน

ไดคา R= 0-96  

Step 2
ผูเชี่ยวชาญประเมิน

รูปแบบ ฯ

PHASE

2/2
รูปแบบนวตักรรมบรกิารฯ 
ที่ผานการปรับปรุงตาม

คําแนะนําฯ



กระบวนการวิจัย

พัฒนาตัวช้ีวัด การพัฒนา

นวัตกรรมบริการ

นํารูปแบบไปตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ 

ตัวช้ีวัด การพัฒนานวัตกรรมฯ

เพ่ือนํามาสรางโมเดลนวัตกรรมฯ

รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ

ที่ผานการปรับปรุงตามคําแนะนํา

ฯ

ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล

กับขอมูลเชิงประจักษ

โมเดลนวัตกรรมฯ ที่สอดคลอง

กับขอมูลเชิงประจักษ

พัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการฯ
รูปแบบนวัตกรรมบริการฯ

ที่มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด

PHASE
1/1

PHASE
1/2

PHASE
2/1

PHASE
2/2



ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรคือบุคลากรดานสาธารณสขุทีป่ฏิบัติงาน ในทั่วทุกภูมิภาคใน

ประเทศไทย ที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสขุทัง้ 77

จังหวัด จํานวน 475,928 คน

กลุมตัวอยาง

เปนกลุมตัวอยางจํานวน 430 คน

หมายเหตุ : จํานวนพารามิเตอรไมควรนอยกวา 10 ตอ 1 (Hair et,al, 2010)

กําหนดกลุมตัวอยางเบื้องตนตามเกณฑ ของเครซ่ีและมอรแกน              
( R.V.Krejcie& D.W.Morgan, 1970 )



วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
วิธีการสุมแบบสองขั้นตอน (Two-stage Sampling Technique)

Primary Sampling Unit ดวยหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ สวนกลาง

Secondary Sampling Unit ดวยหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสขุจังหวัด

Tertiary Sampling Unit ดวยหนวยงานในสังกัดสํานกังานสาธารณสขุ

อําเภอ

Simple Random Sampling



การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเบือ้งตน

การวิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัย

คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

การตรวจสอบความสอดคลองทางโมเดลใชการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

factor analysis)

การวิเคราะหคาอิทธิพลตอเทคโนโลยีฯ/นวัตกรรมฯ 

(Path Model)



การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคดิการบริหาร

ภาครัฐแนวใหมโดยการวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ

ในเขตสขุภาพ



วิธีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1

ยกรางรูปแบบฯ

Based on 

1. ผลการวิจัยในระยะที่ 1

2. บริบทของกลุมเปาหมาย 

(Population Approach) 

3. บริบทของสถานบริการ

สาธารณสขุ (Health Service 

Approach) 

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบคุณภาพรปูแบบฯ

โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน

ในดาน

(1) ความถูกตอง

(2) ความเหมาะสม

(3) ความเปนไปได

(4) ความเปนประโยชน



กระบวนการในการพัฒนารูปแบบฯ

ตรวจสอบคุณภาพของรปูแบบนวัตกรรมบริการฯ

โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 ทาน ตามเกณฑคุณสมบัติ

ยกรางรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ

ดวยผลการวิจัยในระยะที่ 1 รวมกับการมุงเนนบริบทของ

กลุมเปาหมาย และบริบทของสถานบริการสาธารณสุข

ปรับแกไขรูปแบบนวัตกรรมบริการฯ

ปรับแกไขรูปแบบฯ ตามผลการตรวจสอบคุณภาพและขอเสนอแนะ



เครื่องมือที่ใชในการวจิัย

รูปแบบนวัตกรรมบริการฯที่พฒันาขึน้

และมีคุณภาพพรอมใช

เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการศึกษาวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถาม การพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ไดจากผลการวิจัยในระยะที่ 1



คัดเลือกใชการสุมอยางงาย (Simple 

random sampling) โดยการใชตาราง

เลขสุมใหครบตามจํานวนที่กําหนดไวใน

ขนาดตัวอยาง

วิธีการเลือกกลุมตัวอยาง



การวิเคราะหขอมูล

• วิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากร

ความถ่ี  รอยละ

• วิเคราะหสถิติ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-Test

• วิเคราะหสถิติ CFA (Confirm factor Analysis ), 

Path Analysis ใชโปรแกรม Mplus



ระยะที ่1 
การศึกษาองค์ประกอบนวัตกรรมบริการฯ

ประยุกต์แนวคดิการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบ

บูรณาการ

สังเคราะห์จากเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง



กรอบ

แนวคิดการ

วิจัย 

การศึกษา

องคประ

กอบ

นวัตกรรม

บริการฯ

ความรูความเขาใจดานการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการวาง

ระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเชตสุขภาพ

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานนวัตกรรมบริการ

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานนวัตกรรมบริการ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับนวัตกรรม

บริการฯ

การบูรณาการทรัพยากร รวม

ระหวางองคกร/หน่วยงาน

การวางแผนกลยุทธการดําเนินงาน

และการวางแผนยุทธศาสตรระดับชาติ

การบริหารจัดการมาใชในการ

ดําเนินงานนวัตกรรมบริการ

การบูรณาการการทํางานรวมกันในศาสตรและสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

(Multi-Disciprines) และการออกแบบโครงสรางรูปแบบพิเศษ

การดําเนินงาน

นวัตกรรมบริการ

โดยประยุกต

แนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหมโดย

การวางระบบการ

บริหารราชการแบบ

บูรณาการ ในเขต

สุขภาพ

รูปแบบนวัตกรรม

บริการโดยประยุกต

แนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหมโดย

การวางระบบการ

บริหารราชการแบบ

บูรณาการ

ในเขตสุขภาพ



โมเดลเชิงสาเหตุ (Path Model) การวิเคราะหองคประกอบนวัตกรรมบริการฯ

χ2= 314.520, df= 324, χ2/df=0.970, P-value=0.6368, CFI=1.000, TLI=1.001, RMSEA=.000, SRMR =.045



อิทธิพลทางตรง (Direct Effects :DE)  อิทธิพลทางออม (Indirect Effects :IE)

และอิทธิพลรวม (Total Effects :TE)



อิทธิพลทางตรง (Direct Effects :DE)  อิทธิพลทางออม (Indirect Effects :IE)

และอิทธิพลรวม (Total Effects :TE)



ระยะที ่2 ผลการพฒันารูปแบบ

นวตักรรมบริการฯ 



การบริหารจัดการ
นวัตกรรมบรกิาร (asi)

การนําเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช (tec)

การบูรณาการรวม
ระหวางองคกร (coi)

การบริหารจัดการมา
ใชในการดําเนินงาน

(man)

การวางแผนกลยุทธ
การดําเนินงาน (pls)

การพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรมบริการ

กระบวนการพัฒนา
รูปแบบ 8 องคประกอบ

1. หลักการและ
ความสําคัญของรูปแบบ
2. จุดมุงหมายของ
รูปแบบ
3. แนวคิดและเนื้อหา
สาระ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใชรูปแบบ
6. กิจกรรมท่ีใชในรูปแบบ
7. สื่อท่ีใชในรูปแบบ
8. การประเมินผลรูปแบบ

นวัตกรรม เครือขายการ
ดําเนินงานบูรณาการ

นวัตกรรม “ยู
เซอรวิส”

นวัตกรรม “ฮอส
เซอรวิส”

นวัตกรรม “People 
Information”

นวัตกรรม “People 
Information for 

Refferal”

นวัตกรรมเครือขาย

การดําเนินงาน

บูรณาการ

HAD 4.0I-SI Model

การบริหารภาครัฐ

แนวใหม (cog)

โมเดลเชิงสาเหตุ นวัตกรรมบริการ



นวตักรรมเครือข่ายการดาํเนินงานบรูณาการ 

(Inter Department Cooperation Network)



การทํางานระบบ (Use Case Diagram)

ยูเซอรวิส และฮอสเซอรวิส



การทํางานระบบ (Use Case Diagram)

People Information & Referral



ภาพกจิกรรม



ภาพกจิกรรม



สรุปผลการศึกษาวจิัย 

วจิารณ์และข้อเสนอแนะ



• พบวาสวนใหญเปนอายุราชการต้ังแต 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
76.7 มีระดับการศึกษาสวนใหญสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
64.7

• อยูในสังกัดสวนภูมิภาคเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 94.0 และ
สวนใหญไมเคยเขารวมดําเนินการ คิดเปนรอยละ 56.0

สรุปผลการศึกษาวจัิย



• พบวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดีมาก

• พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบที่ยอมรับไดของรูปแบบนวัตกรรม
บริการ โดยการประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมโดยการ
วางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ มีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.636-0.992 มีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปผลการศึกษาวจัิย



รูปแบบฯ

• ผลการพัฒนารูปแบบฯมีความเหมาะสมสูง จึงควรสงเสริมใหมีการนํารูปแบบ
ไปดําเนินการในทุกพ้ืนท่ี

รูปแบบฯ

• การทดลองใชรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกตแนวคิดการบริหารภาครัฐ
แนวใหมโดยการบริหารราชการแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพ บุคลากรทางดาน
สาธารณสุขและ บุคลากรด านที่ เ ก่ี ยวข อง  สามารถนํ า ไปทดลองใช 
(Implement)ไดตามบริบทสถานบริการสุขภาพแตละแหง ซ่ึงผูวิจัยคํานึงถึง
ปญหาและความตองการของกลุมผูใชรูปแบบ

วจิารณ์



วจิารณ์และข้อเสนอแนะ

รูปแบบฯ

• ในดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริการประชาชนใหเหมาะสมกับบริบทของ
กลุมเปาหมาย กิจกรรมการดําเนินการในรูปแบบเหมาะสมกับบริบทของ
กลุมเปาหมาย ภาระงานของบุคลากรทีมสุขภาพ และความรูความสามารถของ
บุคลากรทีมสุขภาพในการปฏิบัติตามคูมือการใชงานรูปแบบฯ การประยุกตใช
ตามบริบทของสถานบริการและความพรอมของบุคลากรทีมสุขภาพ คํานึงถึง
ทรัพยากรในสถานบริการสาธารณสุขที่มีอยูและความเปนไปไดในการดําเนินการ
กับกลุมเปาหมาย สิ่งแวดลอมในชุมชน เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผูรับบริการใน
ชุมชน

เสนอแนะ
• ควรมีการวัดติดตามผลการใชรูปแบบระยะยาว เพ่ือศึกษาความจําเปนในการ

พัฒนาตอยอดใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิผลสูงขึ้นตอสุขภาพอนามัยและบริการที่
ประชาชนควรจะไดรับ



นวตักรรมบริการโดยประยุกต์แนวคดิการบริหาร

ภาครัฐแนวใหม่โดยการวางระบบบริหารราชการแบบ

บูรณาการ ในเขตสุขภาพ



คูมือการใชงานโปรแกรม/แอปพลิเคชั่น 

(You-service และ Hos-service)



การพัฒนางานระบบบริการผูรับบริการ ในระบบ

อิเล็กทรอนิกส

2. ระบบการเลือกหองตรวจโรค

เฉพาะทางและเลือกแพทยฯ
4. ระบบการเขาคิวรับยา

บริการเลือกหองตรวจโรคเฉพาะทาง

ดวยตนเอง ไดแกดานสูติกรรม ดาน

ศัลยกรรมตกแตง ดานอายุรกรรม ดาน

ตา ดานหู คอ จมูก ดานผิวหนัง เปนตน

-เขาคิวรับยาผานทาง “ยูเซอรวิส” โดยที่ผูรับบริการจะไมตองไปย่ืนใบส่ังยา 

เม่ือแพทยผูตรวจวินิจฉัยลงขอมูลทางคอมพวิเตอรเรียบรอยแลว ผูที่กดปุม

เขาคิวรับยา จะไดรับบริการรับยาแบบไมตองย่ืนใบส่ังยา 

-เจาหนาที่หองยาจะมีผูใหบริการดานการสงขอความทาง Application ตางๆ 

ไดแกทาง SMS ทาง Line Application เปนตน ถึงผูรับยาเม่ือใกลถึงคิวรับยา
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1. ระบบเช็คอิน

กอนเขาโรงพยาบาล

3. ระบบการตรวจสอบ

สิทธิการรักษา

5. ระบบลงนัดเขารับ

บริการตรวจสุขภาพ 

บริการเช็คอิน 

กอนที่จะเขาตรวจกับแพทยที่ตึกผูปวย

นอก (OPD) 

บริการตรวจสอบสิทธิการรักษา โดยไมตอง

ไปเสียเวลาเขาคิวรอคอยทีห่อง ตรวจสอบ

สิทธิ์ เปนการลดระยะเวลา 

(เหมาะสําหรับผูที่สะดวกใชคอมพวิเตอร

ดวยตนเองหรือมีผูบริการดําเนินการทาง

ระบบออนไลนให)

-ลงนัดเขารับบริการตรวจสุขภาพ 

-ลงนัดเพื่อรับบริการเฉพาะดาน ไดแก ดานการวางแผน

ครอบครัว ดานจิตเวช ดานปรึกษาปญหาวัยรุน หรือรับ

บริการขอคําปรึกษาปญหาทัว่ไป  คลินิกโรคเอดส คลินิก

ตอตานยาเสพติด เปนตน
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โปรแกรม/แอปพลิเคช่ัน 

(You-service และ Hos-service) 



แอปพลิเคช่ันน้ีมีประโยชนอยางไรบาง



การดูประวัติขอมูลการรักษาพยาบาล

การดูประวัติขอมูลสวนตัว

และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

การนัดตรวจผานระบบอิเล็กทรอนิกส
- ตรวจสุขภาพ 

- ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง

การขอรับคําปรึกษา
- คําปรึกษาเฉพาะโรค สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม

หู ตา คอ จมูก เปนตน

- คําปรึกษา ปญหาเฉพาะ ไดแก วัยรุน เอดส 

ตอตานยาเสพติด วัยทอง เปนตน

เลือกหองตรวจเฉพาะทาง

การเช็คอินเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

- ขอมูลทั่วไป

- ขอมูลการศึกษา

- ขอมูลในครอบครัว

- ขอมูลสิทธิการรักษา

- ขอมูลประวัติการรักษาพยาบาล

- ขอมูลประวัติการแพยา

- ขอมูลประวัติการเจ็บปวย

- ขอมูลประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว

การจองคิวรับยา

- สูติ นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม

- ผิวหนัง หู ตา คอ จมูก เปนตน



ประชาชน/ผูรับบริการทุกคน แพทย

พนักงาน/ผูชวยเหลือคนไข

- การดูขอมูลทั่วไปของตนเอง / ดูขอมูลประวัติการ

รักษาของตนเองและประวัติการแพยา ประวัติการ

เจ็บปวยในครอบครัว

- เลือกหองตรวจ / เลือกแพทย / การลงนัด 

- เช็คอินเขาโรงพยาบาลดวยตนเอง

- เขาคิวรับยา /ขอรับคําปรึกษา

- การดูขอมูลประวัติการรักษา/ ดูขอมูลประวัติการ

เจ็บปวยผูรับบริการ

- การดูขอมูลประวัติการแพยาผูรับบริการ

- ลงนัด / ใหคําปรึกษา

- ส่ังยา

.

- ลงวันและเวลานัด 

- การดูขอมูลประวัติการรักษา/ ดูขอมูลประวัติการ

เจ็บปวยผูรับบริการ

- การดูขอมูลประวัติการแพยาผูรับบริการ

ขาราชการ เภสัชกร พนักงานราชการ
- การสงและตรวจสอบขอมูลยา

- ลงวัน/เวลานัด / ดูและสงขอมูลใหคําปรึกษา

- การดูขอมูลประวัติการรักษา/ ดูขอมูลประวัติการ

เจ็บปวยผูรับบริการ

- การดูขอมูลประวัติการแพยาผูรับบริการ

ใครสามารถใชงานโปรแกรม/แอปพลิเคช่ันน้ีไดบาง



ข้ันตอนการนัด การขอตรวจ ขอรับคําปรึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(สําหรับผูรับบริการและผูใหบริการ)

ภายหลังจากแพทยลงขอมูลการตรวจอาการผูรับบริการ

- แพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของลงขอมูลยา

- แพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของลงขอมูลรับใหคําปรึกษา

บันทึกขอมูลการขอนัด ขอตรวจ ขอรับคําปรึกษา ในระบบ

อิเล็กทรอนิกส

บุคลากร พิจารณารับนัด รับตรวจ รับให

คําปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตองและเก็บรวบรวมขอมูลประวัติผูรับบริการ
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เมื่อตองการแกไขขอมูลทั่วไปและขอมูลประวัติทําอยางไร?

- ใหผูตองการแกไขขอมูลท่ัวไปและขอมูลประวัติ

ในโปรแกรม/แอปพลิเคชั่น (You-service และ 

Hos-service) ติดตอเจาหนาท่ี 

- เมื่อผูรับนัดทําการรับนัดแลวจะสามารถแกไข

วันนัดไดกอนลวงหนา 1 วันทําการ และสามารถ

ยกเลิกวันนัดได 



หากขอมูลของผูรับบริการมีความคลาดเคลื่อน

กรุณาติดตอเจาหนาที่ โรงพยาบาลใกลบาน หรือ โทร 02 – 5901000

เพื่อดําเนินการแกไขตอไป



นวตักรรมบริการ



คูมือการใชงานโปรแกรม

(People Information and 

People Information for Referral)



การพัฒนางานระบบขอมูลผูรับบริการและการสงตอ ในระบบอิเล็กทรอนิกส

2. ระบบขอมูลการเจ็บปวย 4. ระบบขอมูลการสงตัว

-ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและ

ปจจุบัน

-ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว
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1. ระบบขอมูลทั่วไป
3. ระบบขอมูลการรักษาพยาบาล

และประวัติการแพยา

-ขอมูลท่ัวไปของผูรับบริการ

-ขอมูลผูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก
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- ขอมูลประวัติผูรับบริการ ไดแก ประวัติการ

รักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บปวย ประวัติการแพ

ยา เปนตน

- อาการและการรักษาพยาบาลท่ีผูปวยไดรับ

-ประวัติการรักษาพยาบาล

-ประวัติการแพยา



โปรแกรม

(People Information and 

People Information for Referral)



โปรแกรมน้ีมีประโยชนอยางไรบาง



ประวัติขอมูลการรักษาพยาบาล
ประวัติขอมูลสวนตัว

และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล

การเลือกสถานพยาบาล
- ผูรับบริการหรือผูปวยเลือกสถานพยาบาลที่ตองการ

- แพทยผูรักษาใหขอมูลสถานพยาบาลที่เหมาะสม

- ผูรับบริการตรวจสอบสถานพยาบาล
สงตัวผูรับบริการระหวางสถานพยาบาล

- ผูใหบริการดูขอมูลทั่วไป

- ผูใหบริการดูขอมูลการศึกษา

- ผูใหบริการดูขอมูลในครอบครัว

- ผูใหบริการดูขอมูลสิทธิการรักษา

- ผูใหบริการดูขอมูลประวัติการรักษาพยาบาล

- ผูใหบริการดูขอมูลประวัติการแพยา

- ผูใหบริการดูขอมูลประวัติการเจ็บปวย

- ผูใหบริการดูขอมูลประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว

- สงตัวผูรับบริการหรือผูปวยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน

- สงตัวผูรับบริการหรือผูปวยกลับมายังสถานพยาบาลเดิม การเช็คอินเขารับการรักษาในโรงพยาบาล

สําหรับผูรับบริการ

- ผูรับบริการทําการเช็คอินเขารับการรักษา

ไปยังสถานพยาบาลปลายทาง

การตรวจสอบขอมูลการสงตัวและเช็คอิน

เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
- ผูใหบริการทําการตรวจสอบการสงขอมูลการ

สงตอตอกับบุคลากรสถานพยาบาลปลายทาง

- ผูใหบริการทําการตรวจสอบการเช็คอินการเขารับการ

รักษาไปยังสถานพยาบาลปลายทาง



ประชาชน/ผูรับบริการทุกคน
แพทยเฉพาะทาง

ผูบริหารขอมูล

- การดูขอมูลการสงตัว

- การดูขอมูลทั่วไปของตนเอง / ดูขอมูลประวัติ

การรักษาของตนเองและประวัติการแพยา 

ประวัติการเจ็บปวยในครอบครัว

- เช็คอินเขาโรงพยาบาลดวยตนเอง

- ลงขอมูลสงตัว / ประสานขอมูลการสงตัว

- การดูขอมูลประวัติการรักษา/ ดูขอมูลประวัติการ

เจ็บปวยผูรับบริการ

- การดูขอมูลประวัติการแพยาผูรับบริการ

- ตรวจสอบความครอบคลุมของขอมูลการสงตัว

ของผูรับบริการ

- ตรวจสอบขอมูลประวัติการรักษา/ ดูขอมูลประวัติ

การเจ็บปวยผูรับบริการ

- ตรวจสอบขอมูลประวัติการแพยาผูรับบริการ

ขาราชการ พนักงานราชการ
- การประสานขอมูลและสงขอมูลการสงตัวไปยัง  

สถานพยาบาลปลายทาง

- ตรวจสอบขอมูลการเช็คอินไปยังสถานพยาบาล

ปลายทาง

- การดูขอมูลประวัติการรักษา/ ดูขอมูลประวัติการ

เจ็บปวยผูรับบริการ

- การดูขอมูลประวัติการแพยาผูรับบริการ

ใครสามารถใชงานโปรแกรม/แอปพริเคช่ันน้ีไดบาง



ขั้นตอนการสงตัวผูรับบริการ ในระบบอิเล็กทรอนิกส 
(สําหรับผูรับบริการและผูใหบริการ)

- แพทยตรวจอาการผูรับบริการ

- แพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของลงรับขอมูลการสงตัว

- แพทยและบุคลากรที่เกี่ยวของประสานขอมูลการสงตัว

เจาหนาที่ผูลา

ผูใหบริการบันทึกขอมูลการสงตัวไปยังสถานพยาบาล

ปลายทาง

ผูรับบริการเช็คอินไปยังสถานพยาบาลปลายทาง 

ในระบบอิเล็กทรอนิกส

บุคลากรทําการสงตวัผูรับบริการไปยัง

สถานพยาบาลปลายทาง

ตรวจสอบความถูกตองและเก็บรวบรวมขอมูลประวัติผูรับบริการ
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เมื่อตองการแกไขขอมูลทั่วไปและขอมูลประวัติทําอยางไร?

ใหผูตองการแกไขขอมูลท่ัวไป ขอมูลการสงตัว

และขอมูลประวัติในโปรแกรม (People 

Information and People Information for 

Referral) ติดตอเจาหนาท่ี 



หากขอมูลของผูรับบริการมีความคลาดเคลื่อน

กรุณาติดตอเจาหนาที่ โรงพยาบาลตนทางหรือปลายทาง หรือ โทร 02 – 5901000

เพื่อดําเนินการแกไขตอไป



นวตักรรมเครือข่ายการดาํเนินงานบรูณาการ 

(Inter Department Cooperation Network)



Questions & Suggestions



Thank You

Health 
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