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ณ ห้องประชุมพบิูลสงคราม ชัน 12 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯิ โรงพยาบาลราชวิถี

นาวาเอก ดร.บญุเรือง เกิดอรุณเดช

ผู้ อํานวยการศนูย์ประสานเครือขา่ยองค์กรวิจยั (องค์กรระหว่างประเทศ)

ผู้ เชียวชาญด้านยทุธศาสตร์ การพฒันาพฤตกิรรม และ ระบบสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุฯ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์

ทีปรึกษาศนูย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี



เปา้หมายแห่งความสําเร็จของ Digital Refer 2020

•การใช้ Digital Technology สนับสนุนระบบ Refer 
แบบไร้รอยต่อ และ เชือมโยงกันได้ทงัประเทศ

•Success Model
-แนวทางการรับ สง่ตอ่ เฉพาะโรค Model ต้นแบบ ระดบัชาติ One Stop Service One 

Day Surgery Referral Model
-การเคลอืนย้ายผู้ ป่วยภาวะวิกฤต มีความรวดเร็ว ปลอดภยั สําหรับศนูย์รับสง่ตอ่ผู้ ป่วย โดยให้

โรงพยาบาลเครือข่ายในทกุภาคสว่น ได้จดัทีมแพทย์ พยาบาล เชียวชาญดแูล



โครงสร้าง Digital Refer 2020

1. Pre-Hospital 2. Hospital & 
Excellence 

Center
3. Discharge
Post-Hospital

Pre-HHC

4. Home Health 
Care

(HHC)
ข้อมลูสว่นตวัผู้ ป่วย : บตัร
ประชาชน สิทธิการรักษา ใบ

สง่ตวั

ข้อมลูการเจ็บป่วย ทีเพียงพอ

ตอ่ทีมแพทย์

การดแูลรักษาของ

แพทย์ พยาบาล 

เชียวชาญของ

โรงพยาบาลรับ Refer

การเตรียมตวัผู้ ป่วยก่อน

การจําหน่าย

การให้สขุศกึษากบัผู้ ป่วย

และญาติ

แบบแผนการจําหน่าย และ 

การเยียมบ้าน

การรับแผนการดแูล

ผู้ ป่วยหลงัจําหน่าย

จากโรงพยาบาล

ทําบตัรลว่งหน้า

วนันดัลว่งหน้า

เรืองทีต้องทําก่อนมา รพ.รับ 

Refer

การดแูลผู้ ป่วยตอ่เนือง

ทีบ้าน โดย อสม./อสค. 

หรือ รพ.ต้นทาง

รายงาน-สถิติ



Pre-Hospital & Hospital 
PROGRAM

Rajavithi hospital



• โปรแกรมนํารอง  เริ่มใชในหนวย OPD  จักษุ  สามารถรับ Refer ผูปวยจากโรงพยาบาลตนทางได

Thai refer







• ดานระบบ
o ขอมูลไมครบถวน เชน ประวัตกิารรักษา X-ray   
o โตตอบแบบ Real time ไมได

o การสง file บาง file เชน X-ray ยงัพบปญหาอยู

o ไมมีระบบ Alert
o ขาดเบอรโทรศพัทติดตอของโรงพยาบาลตนทาง / ปลายทาง

o การเชื่อมโยงกับระบบ HIS ยังพบปญหา
o การทําบตัรผูปวย (ขาดขอมูลพื้นฐาน) และตรวจสอบสิทธยิังมีปญหา (ตองใชใบชมพูและบัตรประชาชน)

o Version ของระบบของ รพ.ตนทาง-ปลายทางไมตรงกัน ทําใหสงถึงกันไมได
o การ setup เขตสุขภาพ ไมตรงกัน มีผลทําใหสงถึงกนัไมได

o ระบบเสียบอย

o Feedback กลับไปยังโรงพยาบาลตนทาง แตยังไมมีการตอบกลับ 

ปัญหาทีพบ



• ดานคน/โรงพยาบาล
• ภายนอก

• บันทึกขอมูลไมครบถวน เชน การรักษา, ผลชิ้นเนื้อ, X-ray,  บัตรประชาชน

• ไมไดทําเปน Real Time

• คนสงขอมูลลาชา (คนไขมากอนสงขอมูล)

• ภายใน
• หนวยงานท่ีใชยงันอยอยู

• ตองใชบุคลากรที่ผานการอบรมการใชโปรแกรม

• ยังไมไดใชศักยภาพของโปรแกรมอยางเต็มท่ี เชน ระบบนดัหมาย

ปัญหาทีพบ



• Web Application ถูกพัฒนาเพ่ือชวยแกไขปญหา ในการเขาใชงานของผูใช  เนื่องจาก โปรแกรม Thai Refer 
เปนโปรแกรมแบบ Client-Server จําเปนตองติดต้ังที่เคร่ืองคอมที่ใชงาน  

• การทํางาน แบงเปน 3 หนวยหลัก
• พยาบาล

• ศูนย Refer

• หองบัตร

Thai Refer รพ.ราชวิถี



• สามารถดูขอมูลผูปวยที่ Refer จาก โรงพยาบาลตนทาง

• บันทึกการรกัษา  

• พมิพใบนําสง

• บันทึกนัดผูปวย

พยาบาล









• จัดการขอมูลผูปวย และทําการบนัทึก Update  ขอมูลผูปวยที่ โปรแกรม Thai refer

• สามารถดูขอมูลสถานะผูปวย

ศูนย ์Refer







• บันทึกทําบัตรใหม

หอ้งบตัร



• การทํางานซํ้าซอนของศนูย Refer

• การปรับปรุงโปรแกรม หากโปรแกรม Thai refer มีการปรับปรุงเวอรชันใหม

ปัญหา



• โปรแกรม refer ที่หนวยงาน ER ใชในปจจุบัน

Refer Link







• Server 
• เปน version เกา

• เกิด Error บอย

• การอัพเกรด Server ตองอาศัยผูพัฒนาโปรแกรมเปนคนติดต้ังโปรแกรม 

• โปรแกรม
• โปรแกรมที่ใชขาดการอัพเดท

• การใชงาน
• มีหนวยงานที่ใชงานเพยีงหนวยงานเดียว (ER)

• ไมมีการ Refer จากโรงพยาบาลตนทาง

• เจาทาํหนาทําการบันทึกขอมูล เพื่อเก็บสถิติ

ปัญหา



One Stop Service Referral Endoscopy





ระบบเยยีมบา้น
Home Health care 



ระบบเยยีมบา้น 
การทาํงานของโปรแกรม

• บนัทกึลงทะเบยีนผูป่้วย ดงึขอ้มลูจากฐานขอ้มลูของโรงพยาบาล และกรอกขอ้มลูพนืฐานของผูป่้วย

• จดัการขอ้มลูผูป่้วยทรีบัเขา้มา บนัทกึขอ้มลูรายละเอยีดเพมิเตมิของผูป่้วยและเกบ็บนัทกึ
ผูร้บัผดิชอบcase

• บนัทกึขอ้มลูการเยยีมในแต่ละครงั แสดงสถานะการไปเยยีมในแต่ละครงั เพมิจาํนวนครงัในการ
เยยีมไดจ้นกวา่จะกดยนืยนัการปิดcase

• รายการทปิีดcaseแลว้ สามารถเรยีกด ูออกเป็นรายงานได้



Flow การทาํงานระบบเยยีมบ้าน



หน้าแรก



1. บนัทึกข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อหน่วย HHC



1. บนัทึกข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อหน่วย HHC( ต่อ)



2. หน่วย HHC รับงานจากหอผู้ป่วย/OPD



2. หน่วย HHC รับงานจากหอผู้ป่วย/OPD (ต่อ)



2. หน่วย HHC รับงานจากหอผู้ป่วย/OPD (ต่อ)



2. หน่วย HHC รับงานจากหอผู้ป่วย/OPD (ต่อ)

ส่วนของหน่วยงาน HHC



3. ข้อมูลการดูแลต่อเนือง HHC



3. ข้อมูลการดูแลต่อเนือง HHC (ต่อ)



4. ประวัติงานทเีสร็จสิน



4. ประวัติงานทเีสร็จสิน(ต่อ)



ขอ้ดีขอ้เสียของโปรแกรม

• ข้อมูลในระบบเกบ็อยู่ในฐานข้อมูลของตวัเอง 
ทาํให้จดัการง่าย

• มีความปลอดภยัของข้อมูล

• มีความยืดหยุ่นในการเพิมข้อมูล

• ใช้ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลราชวิถี 
และการเข้าใช้งานผา่นระบบRHIS

• สามารถเชือมต่อกบัระบบ RHIS ของ
โรงพยาบาล

• เป็น intranet ใช้ได้ภายในโรงพยาบาลเท่านัน

• เป็นโปรแกรมเฉพาะ  ไม่เหมาะสาํหรบัใช้ร่วมกบั
องคก์รอืน  เพราะมีลกัษณะการทาํงานเฉพาะตวั

ข้อดี ข้อเสีย



Thai Care Cloud



NRH_HHC
การทาํงานของโปรแกรม

• บนัทกึลงทะเบยีนผูป่้วย  กรอกขอ้มลูพนืฐานของผูป่้วย

• บนัทกึสง่เยยีมผูป่้วย ประเดน็ทตีอ้งดแูลต่อเนอืงทบีา้น

• บนัทกึแบบฟอรม์รบัปรกึษา

• บนัทกึการยนิยอมเยยีมบา้น

• บนัทกึการวางแผนจาํหน่าย  ถา้หากมกีารส่งปรกึษาทมีสหวชิาชพี จะมฟีอรม์บนัทกึของสหวชิาชพี

         แยกตามประเภทสหวชิาชพี เช่น โภชนาการ  กายภาพบาํบดั  หรอืกจิกรรมบาํบดั

• บนัทกึการแจง้ผลการตดิตาม



การทาํงานระบบเยยีมบ้าน NRH_HHC

เริมทาํงาน ลงทะเบียนผูป่้วย ส่งเยียมบา้น

ตอบรับปรึกษาการยินยอมเยยีมบา้นการวางแผนจาํหน่าย

แจง้การติดตาม

โภชนาการ กายภาพบาํบดั กิจกรรมบาํบดั

การส่งปรึกษา

ทีมสหวชิาชีพ

จบการทาํงาน

ไม่มี

มี

















ข้อดี

• สามารถใชง้านไดทุ้กทีทีมีอินเตอร์เน็ต

• สามารถบนัทึกขอ้มูลในขณะเยียมผูป่้วยได้
ทนัที

• สามารถดูพิกดัทีอยูผู่ป่้วยผา่น google map

ข้อเสีย

• ความปลอดภยัของขอ้มูลผูป่้วย

• ไม่สามารถดึงขอ้มูลสิทธิการรักษาจาก 
RHIS ของโรงพยาบาลได้

• ขอ้มูลทีบนัทึกไม่เชือมโยงกบัขอ้มูลอืนๆ

ขอ้ดขีอ้เสยีของโปรแกรม



Thai COC
• การทาํงานของโปรแกรม

• บนัทกึสง่ต่อการดูแลผูป่้วยต่อเนอืงทบีา้น

• แบบบนัทกึการเยยีมผูป่้วยตามประเภทผูป่้วย เช่น ผูป่้วยสูงอาย ุจติเวช เดก็ หรอือนืๆ







ข้อดี

• สามารถใชง้านไดทุ้กทีทีมี
อินเตอร์เน็ต

• สามารถบนัทึกขอ้มูลในขณะเยยีม
ผูป่้วยไดท้นัที

• สามารถดูพิกดัทีอยูผู่ป่้วยผา่น
google map

• สามารถแยกประเภทผูป่้วยทีทาํ
การดูแลได้

ข้อเสีย

• ความปลอดภยัของขอ้มูลผูป่้วย

• ไม่สามารถดึงขอ้มูลสิทธิการ
รักษาจาก RHIS ของโรงพยาบาล
ได้

• ขอ้มูลทีบนัทึกไม่เชือมโยงกบั
ขอ้มูลอืนๆ

ขอ้ดีขอ้เสียของโปรแกรม



ตารางเปรียบเทียบ

ฟอรม์\ ระบบ ระบบเยียมบ้าน NRH_HHC Thai COC
แบบสง่ต่อเพอืการดูแลต่อเนือง / / /

แบบประเมนิเพอืการวางแผนดูแล

ต่อเนืองทบีา้น / /  

แบบสง่ปรกึษาทางการพยาบาล / /

รายงานผลการเยยีมของทมี / / /



Model ในเชือมโยงขอ้มูล



Model 1 : Cloud computing



Model 2 : Fog Computing

โปรแกรม เยยีมบา้น รพ.ราชวิถี



Model 3 : distributed database

โปรแกรม สสจ

โปรแกรม กรมอนามยั

โปรแกรม Thaicarecloud
โปรแกรม เยยีมบา้น รพ.ราชวิถี



อุปสรรค ปัญหา 

• ระบบ Refer-link ของ รพ.ร้อยเอ็ด ถกูนํามาใช้เก็บข้อมลูเพือออกรายงาน (Server Zone ไม ่Link 
ข้อมลูกนั)

• ผู้ ป่วยนอกรับ-สง่ทางเอกสาร และ ใช้โปรแกรม Thai Refer Version 2 ดขู้อมลูได้อยา่งเดียว กดรับ
ไมไ่ด้จะ Error (Version ไมต่รงกนั สง่ตอ่ข้อมลูไมไ่ด้ ควรปรับ Version 1.9 เพือให้เหน็ข้อมลูใน 
สป.ได้)

• Thairefer ของราชวิถี ขยายไปนนทบรีุ ปทมุธานี ลพบรีุ สระบรีุ อยธุยา ใช้ Server กระทรวง

• สง่กลบั (Referout) ใช้โปรแกรม Abstract / ฉกุเฉินสง่กลบัด้วยเอกสาร

• มีปัญหาในการ Implement 



• ปญหาดานระบบ
• ปรับปรุงระบบใหใชงานงาย ผูใชงานไมทํางานซํ้าซอน

• ควรจะมี center ของกรมการแพทยเปนที่ปรึกษา-รับปญหาในการใชงาน

• ควรจะมีระบบที่สามารถ Update ระบบใหใชงานงาย

• ควรมีการปรับมาตรฐาน Version ของโปรแกรมใหเปน Version เดียวกนั

• ควรมีการประชุมและแกไขปญหาการเชื่อมโยงระหวางเขตสขุภาพ

แนวทางแกไ้ขปัญหา



• ดานคน/โรงพยาบาล
• ควรสงเสริมใหความรูในการใชงาน

• ควรมีแรงจูงใจในการปฏบิตังิานผานโปรแกรม ThaiRefer

แนวทางแกไ้ขปัญหา



ขอบคณุครับ


