
หมวด 4 การจดัระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวยั

4. 7 ระบบสนบัสนุนบริการ

4.7.1 ระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ



* 

เกณฑการประเมิน
4.7.1 ระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ การใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ใหอิ้ง

ตาม แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลติดดาว ปี 2564

(หนา้ 64 - 67)



1.1 การจัดการระบบบันทกึข้อมูล 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลบริการของ รพ.สต. มีประสิทธิภาพและปรับปรุงเป็นปัจจุบนั 

JHCIS 
(www.jhcis.net)

Hosxp PCU
(http://cloud2.hosxp.net)

ส่วนที่ 1 ระบบคุณภาพข้อมูล 



select visit.visitdate,sum(case when (substr(visit.visitdate,1,10)<>substr(visit.dateupdate,1,10) )then 1 

else 0 end) as nononestopservice

,sum(case when (substr(visit.visitdate,1,10)= substr(visit.dateupdate,1,10) )then 1 else 0 end) as 

onestopservice

,COUNT(visit.pid) as 'ทั้งหมด‘

,sum(case when (substr(visit.visitdate,1,10)= 

substr(visit.dateupdate,1,10) )then 1 else 0 end)*100/(sum(case when (substr(visit.visitdate,1,10)

<>substr(visit.dateupdate,1,10) )then 1 else 0 end)+sum(case when (substr(visit.visitdate,1,10)= 

substr(visit.dateupdate,1,10) )then 1 else 0 end)) as 'ผลงานรอยละ‘

from visitINNER

JOIN visitdiag on visit.visitno=visitdiag.visitno

and visit.pcucode=visitdiag.pcucodewhere visit.visitdate BETWEEN '2016-10-01' AND '2017-09-30' 

and visitdiag.diagcode IN 

('z48','Z03','Z04','Z08','Z09','Z40','Z41','Z42','Z43','Z44','Z45','Z46','Z47','Z48','Z49','Z50','Z51','Z54','Z93', 'Z94', 

'Z95','Z96','Z97') 

OR visitdiag.diagcode NOT LIKE ('Z%') and visitdiag.dxtype = '01' group by visit.visitdate ORDER BY 

visit.visitdate;

1.1 การจัดการระบบบันทกึข้อมูล  (8 คะแนน) 

2. บนัทึกขอ้มูลบริการ (OP) ขณะให้บริการหรือบนัทึกเสร็จส้ินภายในวนัท่ีให้บริการ

โดยสุ่มขอ้มูลบริการ (ตุลาคม 2561 – ส้ินเดือนก่อน การประเมิน) และตรวจนบัร้อยละการบนัทึก

ขอ้มูลจากตาราง visit ของ JHICS หรือตาราง visit ของ HOSXP PCU 

JHCIS Hosxp PCU
set @startdate = '2018-01-01';

set @enddate = '2018-01-31';

select (select count(vn) from vn_stat where vstdate between 

@startdate and @enddate) as visit_all,count(one.vn) as onstop

from 

(select v.vstdate,v.vn,

o.last_check_datetime,

concat((left(v.vn,2)+1957),'-',(mid(v.vn,3,2)),'-',(mid(v.vn,5,2))) as 

vn_to_date

from 

ovst_seq o

join vn_stat v on v.vn=o.vn

where v.vstdate between @startdate and @enddate) as one

where one.vstdate=one.vn_to_date



1. มีการจดัส่งขอ้มูล 43 แฟ้มสมํ่าเสมอ

1.2 การตรวจสอบและการจัดส่งข้อมูล 



2. มีการตรวจสอบคุณภาพขอ้มูลก่อนส่งให้อาํเภอ/จงัหวดัอยา่งต่อเน่ือง มีเอกสารหรือ 

electronic file ในการตรวจสอบขอ้มูล 

1.2 การตรวจสอบและการจัดส่งข้อมูล 



1.3 คุณภาพของขอ้มูล 

1.2 การตรวจสอบและการจัดส่งข้อมูล 



ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการท่างานของเจา้หนา้ท่ีทุกคนใน รพ.สต. และพร้อมใช้

งาน ทั้งคอมพิวเตอร์ Notebook และ PC (ไม่รวมเคร่ืองส่วนตวั) (ประเมินจากสดัส่วนเจา้หนา้ท่ี

ต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยไม่นบัรวมเคร่ืองแม่ข่าย)

2. มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีจดัเก็บขอ้มูลเฉพาะ 



3. มีการสาํรองฐานขอ้มูลตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลบริการ

ของ รพ.สต. 

ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 



4. มีระบบการดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแผนรองรับเม่ือเคร่ืองมือมีปัญหา

4.1 มีแผนการดูแลรักษา และแกไ้ขปัญหา (ทาํ Flow Chart) 

ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 



4. มีระบบการดูแลบ่ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแผนรองรับเม่ือเคร่ืองมือมีปัญหา

4.2 มีโปรแกรม Antivirus แท ้จะแบบมี licence หรือ แบบ freeware 

ท่ีสามารถตรวจจบัไดส้าํหรับเคร่ือง Server ยกเวน้ระบบปฏิบติัการ Linux

ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 



4. มีระบบการดูแลบาํรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแผนรองรับเม่ือเคร่ืองมือมีปัญหา

4.3 มีเคร่ืองส่ารองไฟฟ้า (UPS) ท่ีใชไ้ดส่้าหรับเคร่ืองแม่ข่าย

ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 



ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. มีการพฒันาทกัษะดา้นการบริหารจดัการระบบขอ้มูลและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ



6. มีระบบการรักษาความลบัและป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลในบริการขอ้มูลและสารสนเทศ 

ส่วนที่ 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 



ส่วนที ่3 กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพ ตามกลุ่มวยั 

และประเด็นปัญหาสําคัญของพืน้ที(่OTOP)

มีขอ้มูลสุขภาพท่ีเป็นปัญหาสาํคญัในพ้ืนท่ีตามประชากร 5

กลุ่มวยั 

(กลุ่มวยัละ 2 คะแนน)  

- กลุ่มเด็กปฐมวยั (0 – 5 ปี) 

- กลุ่มเด็กวยัเรียน (6 – 14 ปี) 

- กลุ่มวยัรุ่น (15 – 21 ปี) 

- กลุ่มวยัท่างาน (21 – 59 ปี) 

- กลุ่มวยัผูสู้งอาย ุ(60 ปี ข้ึนไป) 

ขอ้มูลปัญหาตามประเด็นปัญหาสาํคญัของพ้ืนท่ี(OTOP) 



3.3 มีฐานข้อมูลผู้รับบริการและวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

(มีเฉพาะฐานข้อมูลให้ 0.5 คะแนน ถ้ามีทั้งฐานข้อมูลและการวเิคราะห์ ให้ 1 คะแนน)

(ครอบคลุมบริการหมวด 4) 

- OPD

- ER

- ANC

- WCC

- NCD (DM, HT, Stroke, CKD )

- งานใหคําปรึกษา

- ทันตสาธารณสุข/ทันตกรรม

- แพทยแผนไทย

- COC / LTC 

- SRRT 

1. ทะเบียน(กระดาษ)

2. ทะเบียนในระบบฐานข้อมูลหน่วยบริการ(HIS)

3. โปรแกรมประยุกต์อ่ืนท่ีหน่วยงานสร้างขึน้เอง

วเิคราะห์ สรุป ทาํเป็น information

เพ่ือใช้ในการจดับริการให้สอดคล้อง

ตอบโจทย์ หมวดการจดับริการ 
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