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2515 -- วทบ. มหดิล 
2517 -- พบ.(ศ.80) มหดิล 
2518 -- intern กรมการแพทย ์
2519 -- รพ.โรคทรวงอก กรมควบคมุโรค, ระบาดวทิยา(WHO) 
2519 – Cardiologist 
2522 -- CVT Surgeon 
2525 -- Board CVT, Bronchologist [+Bronchiectasis]
2528 -- Bronchology, Bronchoscopy & Laser Rx 
2536 -- VAT surgery [+Hydatid Cyst]

2537 -- นายแพทยใ์หญ ่- ผูท้รงคณุวฒุ ิกรมควบคมุโรคตดิตอ่ 
2541 -- นายแพทย1์0 ผูท้รงคณุวฒุิ [PALLADA] รอง ผอ.โรคทรวงอก
2546 -- ผูท้รงคณุวฒุทิ ีป่รกึษากรมการแพทย ์ รอง ผอ.โรคทรวงอก 
2548 -- ผอ.ศนูย ์ICT การการแพทย ์

2550 -- ผูท้รงคณุวฒุทิ ีป่รกึษาสถาบนัโรคทรวงอก

ประวตั ิ

5 ชา้สดุๆ 6…  7.FOB U/F 8.หลอดลมพกิาร 

9.Hydatid Cyst แรก ไทย,10. PALLADA BronchialModel



• 2517 (1974) Electro-ConvulsiveTherapy Instrument ***

• 2519 (1976) Cardiac Pacemaker (CMOS) ***
• 2521 (1978) EKG ทางโทรศพัท ์***
• 2523 (1980) Nurse Call 
• 2525 (1982) เกา้อีส้ าหรบัสอ่งตรวจหลอดลม 
• 2527 (1984) หุน่จ าลองของหลอดลม รุน่ 1 2 3 4
• 2529 (1986) สง่ EKG ทางวทิย*ุ**
• 2533 (1990) Endoscopic Light Source
• 2536 (1983) หุน่จ าลองของทรวงอก ส าหรบัผา่ตดัVATS
• 2537 (1994) Plaque From India  [Text Mode Internet]
• 2537 (1994) CDC_net***
• 2537 (1994) ต าราFOB
• 2537 (1994) ต าราFOB (CVTรามา) 
• 2538 (1995) Ebola 

งานทีท่ า



• 2538 (1995) CDC_MOI highspeed_network ***

• 2538 (1995) CDC_Radio data communication *** 

• 2538 (1995) CDC_MAHIDOL-Internet ***

• 2538 (1995) Online Webquiz 

• 2539 (1996) Electronics Journals (Jpst Tb TOMJ) ***

• 2539 (1996) BamrasHospital (fiberoptic NW link) 

• 2539 (1996) AIDS-CAI for nurses 

• 2539 (1996) Fulltext service from Medline_CDROM 

• 2539 (1996) AIDS-RESEARCH-DB (Web) 

• 2539 (1996) OpensourceSW1 Homc ***

• 2539 (1996) OpensourceSW2 Budget ***

• 2539 (1996) OpensourceSW3 Personel ***

• 2539 (1996) BirdsFLU in HK

งานทีท่ า



2540 (1997) GIS กบังานโรคตดิตอ่ ***
2540 (1997) AIDS-CAI for student 
2540 (1997) MIS for HospAdmin (RAMA) 
2541 (1998) Easy Library ***
2541 (1998) Opensource Intranet ***
2541 (1998) 53 CDC LINUX servers 
2541 (1998) Rabies 
2541 (1998) CDC-WARROOM 
2542 (1999) ระบบหนงัสอืเวยีน (Inspec) 
2542 (1999) WebUpload file transfer 
2542 (1999) Nipah(OutbreakMonitor) 
2542 (1999) Linux Demo Day (KU) 
2542 (1999) MIS for PBKK
2543 (2000) E- inspection ***
2543 (2000) PALLADA 

งานทีท่ า



2544 (2001) Inhalation Anthrax
2544 (2001) Radiowave and Health
2544 (2001) CAI Anthrax 
2545 (2002) Rabies in Animal 
2545 (2002) Drugs 
2545 (2002) IT กบั ผูบ้รหิาร 
2545 (2002) Water Treatment 
2545 (2002) IT framework 
2545 (2002) HosXP, HospitalOS***
2545 (2002) 4509-CDI_presentation 
2546 (2003) SARS 
2546 (2003) โครงการแกว้ตาดวงใจ 
2546 (2003) ผูส้งูอาย ุ
2546 (2003) Clinical Practice Guideline 
2546 (2003) PCU_CPG 
2547 (2004) R2R (3u wards) , Data Mining 
2548 (2005) KM, E-learning, UCHA

งานทีท่ า
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การบรหิารจดัการขอ้มลู 1
โครงการวกิฤตโรคหวัใจ ปลอดภยัท ัว่ไทย

(Save Thais from Heart Attack)

• ท างานทางinternet (PC, Tablet, MobilePhone etc.)

• ใชผ้า่น web ความปลอดภยัสงู (https)

• ใหเ้นือ้ทีเ่ก็บขอ้มลูส าหรบัแตล่ะ 
รพ. เป็นสว่นตวั ไมป่นกนั ไม ่limit

• ไมต่อ้งสง่รายงาน(เป็นกระดาษ, จดหมาย, Fax, Email)

• ใช้ ระบบวเิคราะหข์อ้มลู UCHA***



การบรหิารจดัการขอ้มลู 2
โครงการวกิฤตโรคหวัใจ ปลอดภยัท ัว่ไทย

(Save Thais from Heart Attack)

• รายงานผลใหส้มาชกิทกุสปัดาห์
• ตดิตอ่สือ่สารกนัทาง Email, Line
• สือ่สารส ารองทาง Skype, Tango
• เขา้รว่มการอบรมการใชร้ะบบ ฟรี
• ขอระบบไปใชใ้นงานอืน่ได ้ฟรี
• พอเพยีง เพยีงพอ พอด ีดพีอ
• ยดืหยุน่ ประหยดั สรา้งชาติ



ข ัน้ตอนการใชร้ะบบ



1. ขอรบับตัรสมาชกิ

• ชือ่งาน: ระบบขอ้มลูACS 
• ศนูยข์อ้มลู: https://123.234.213.21
• ชือ่งาน: /ucha/p2/acs_all.php
• Username:  Acs_surat
• Password:   12Lk!mZ78

ไปที ่https://123.234.213.21/ucha/p2/acs_all.php

บตัรสมาชกิระบบขอ้มลู ACS



1. เขา้เน็ต เปิด Browser
(เครือ่งคอมพท์ีท่ างาน, มอืถอื, Tablet)

2. เขา้การใชง้าน



2. ใสช่ือ่ศนูยข์อ้มลู
(รักษาเป็นความลบั) 

https://123.242.191.201/...     (enter)

2. เขา้การใชง้าน



3. ใส ่username
4. ใส ่password

(รักษาเป็นความลบั)

2. เขา้การใชง้าน



5. กด GO

2. เขา้การใชง้าน



3. เขา้สูร่ะบบ UCHA
Multi purposes, Universal Jobs



3.1 ดขูอ้มลู(ไดท้กุมมุมอง) ดว้ยการคลกิ ๆ
Search | .. น าเขา้ขอ้มลู

แกไ้ขขอ้มลู



3.2 น าเขา้ขอ้มลู

1. กรอกขอ้มลูลงชอ่ง 
หรอื 
เลอืกขอ้มลูจาก ลิน้ชกั

ท าจนครบทกุชอ่ง

2. แลว้กดปุ่ ม add



3.3 แกไ้ขขอ้มลู

1. เรยีกขอ้มลูทีจ่ะแกเ้ขา้มา
(คลกิทีจ่ดุทีท่า้ยบรรทดั หรอื F หรอื FS)

2. แกข้อ้มลูในชอ่ง 
หรอื 
เลอืกขอ้มลูจาก ลิน้ชกั

จนครบถว้น

3. กดปุ่ ม update (ไมใ่ชa่dd)



**** ฝึกอบรม เรยีนรู ้ อยา่งตอ่เนือ่ง

4. การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย UCHA



จ านวนนบัขอ้มลูโครงการ10000ดวงใจ



ขอ้มลูโครงการ10000ดวงใจ



**** ฝึกอบรม เรยีนรู ้ อยา่งตอ่เนือ่ง

5. การสรา้งรายงาน 



รายงานประจ าสปัดาห ์ของโครงการ



รายงานตา่งๆ ของโครงการ
ขอ้มลูรายเขต (18 ->13 เขต)

รายงานประจ าสัปดาห์

1. จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
2. รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด  
3.รักษาด้วยการขยายหลอดเลือด
4. รายชื่อโรงพยาบาล ที่รักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือด 
และ จ านวนผู้ป่วย
5 รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาด้วยการขยายหลอด
เลือดด้วยบอลลูน
6. รายชื่อ รพ.ที่รับ Refer และ จ านวนผู้ป่วย





ชว่งเวลาจาก
Onset2Rx
(ท ัง้ INJ และ PCI) 

ดอูตัราตาย
2556-05-26



ความเป็นมาของระบบ UCHA

Why UCHA ?



ผลการศกึษาปญัหา
เร ือ่งการน าสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์

ในกระทรวงสาธารณสขุ พศ. 2535-2541

 มขีอ้มลูเป็นของตนเอง ก็ไมม่โีปรแกรมใหใ้ช้

 มโีปรแกรมมาใหใ้ชม้ากมายจนจ าวธิใีชไ้มไ่ดห้มด สบัสน ไมเ่กง่ซกัปปรแกรม

 ปปรแกรมทีม่ใีหม้า ตอ้งฝึกนาน นานไปมักลมื
 มโีปรแกรมมาใหใ้ช้ แทนทีจ่ะมาชว่ย กลบัจะเพิม่งาน ซ า้ซอ้น

 มโีปรแกรมใหใ้ช้ น าเขา้ขอ้มลู แตเ่รยีกดไูมไ่ดห้มด

 อยากไดข้อ้มลูนอกเหนอืจากรายงาน ท าไดย้าก

 ปปรแกรมทีใ่หม้า ไม(่คอ่ยจะ)มกีารพฒันาตอ่เนือ่ง ฯลฯ



• มโีปรแกรมเดยีว เรยีนคร ัง้เดยีว ใชไ้ดท้กุงาน
• โปรแกรมใชง้า่ย คณุป้า คณุลงุ ก็ใชเ้ป็น 
• วธิกีารใชโ้ปรแกรม ไมค่วรซบัซอ้น จ าไมห่มด

•อยากรูอ้ะไร ตอ้งรู ้เด ีย๋วน ัน้ ไมร่อใคร ท าเองได้
• ตอบค าถามไดท้กุมมุมองทีถ่กูถาม  ตอ่เนือ่ง
•เอาขอ้มลูจากโปแกรมไปใชต้อ่ไดง้า่ย ลดงาน ไมซ่ า้ซอ้น

• โปรแกรมมกีารพฒันาตอ่เนือ่ง มแีฟนพนัธแ์ท้
• ใหค้วามส าคญัเรือ่ง input, Verify, วเิคราะห์
• เป็นระบบ RealTime หรอื Near RealTime

ระบบใหมท่ีน่า่จะแกไ้ขปญัหาทีเ่ป็นอยู่



• AnyWhere, AnyTime, AnyDevice*
• ไมต่อ้งสง่รายงาน
• เป็นหุน้สว่นในการท าขอ้มลูBenchmarkระดบัประเทศ

• ฟร ี ขอใชไ้ดเ้ลย ข ัน้ตอนนอ้ย ไมยุ่ง่ยาก
• ประหยดังบประมาณประเทศ (ไมม่คีอฯ พนีอ้งไมท่ะเลาะกนั)

• ผูบ้รหิารตามงานทกุงานไดง้า่ย ดว้ยตนเอง **

• ตรวจสอบขอ้มลูไดท้กุระดบั (เนน้verification)
• ชว่ยใหท้กุอยา่งด าเนนิการอยา่งโปรง่ใส
• ท าใหเ้รามคีวามรู ้อยา่งมหีลกัฐานเชงิประจกัษ์
• ชว่ยพฒันางานดา้นสขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ
• ชว่ยใหเ้ราท าหนา้ทีข่องเราใหส้มบรูณ์

(เพือ่ใหเ้ป็น อกีทางเลอืกหนึง่)

ระบบใหมท่ีน่า่จะแกไ้ขปญัหาทีเ่ป็นอยู่



เราจะไมท่นอยูแ่บบเดมิอกีตอ่ไป

เรามทีางเลอืกใหมแ่ลว้

1. มขีอ้มลูเป็นของตนเอง ก็ไมม่โีปรแกรมใหใ้ช้

2. มโีปรแกรมใหน้ าเขา้ขอ้มลู แตเ่รยีกดไูมไ่ด้
3. มโีปรแกรมใหน้ าเขา้ขอ้มลู เรยีกดไูดเ้ทา่ทมี ี
4. อยากไดข้อ้มลูนอกเหนอืจากรายงาน ยากทีจ่ะได้

5. มโีปรแกรมมาใหใ้ช้ แทนทีจ่ะมาชว่ย กลบัจะเพิม่งาน ซ า้ซอ้น

6. โปรแกรมทีม่ใีหใ้ช ้หลากหลาย จนจ าวธิใีชไ้มไ่ด ้สบัสน ไมเ่กง่
ซกังาน

7. โปรแกรมทีม่อียู ่ท าดว้ยตนเองไมไ่ด ้ตอ้งรูศ้พัทค์อมพ์

8. โปรแกรมทีม่ ีไม(่คอ่ยจะ)มกีารพฒันาตอ่เนือ่ง

หาโปรแกรมมาชว่ย  ขอ ผอ. ขอ สสจ. ขอ ผูต้รวจ
อดทน
อดทน บน่เล็กนอ้ย 
อดทน ชกัร าคาญ

อดทน ท าไม .. ไม ่... 

อดทน ท าไม .. ไม ่... เบือ่...

อดทน ท าไม .. ไม ่... อดึอดั... เมือ่ไรจะ...

อดทน ท าไม .. ไม ่... แนน่อก... สดุทน ... เมือ่ไรจะ...

อดทน

หมายเหตุ อดทน = ไมท่ ำอะไร รอ บ่น ดำ่ ชำ่งมนั make Mua



ความตอ้งการแบบทีจ่นิตนาการไวน้ี ้
ฝนัไปหรอืเปลา่ ??

• อย่ามาหลอกกนั ระบบแบบน้ีไม่เคยมี ไม่น่าจะมี
• น่าจะมีอปุสรรค ไม่ง่ายอย่างท่ีคยุ ฯลฯ
• แบบเดิมกดี็อยู่แล้ว ไม่ต้องด้ินรน
• งานสาธารณสขุจะแย่ลงอย่างไร เป็น รช ของผูบ้ริหาร

• ดีเหมือนกนันะ เราจะได้ท าหน้าท่ีได้ดีขึน้ ขอลองดกู่อน



สิ
ฃฃเราแกป้ญัหาของพวกเราในอดตี ถงึ ปจัจบนั

ดว้ยการ

ออกแบบระบบขอ้มลูใหม่
ต ัง้ชอืวา่

ระบบขอ้มลูแบบ UCHA

(พศ. 2541-2545-2551-2556)



- ใชง้านดว้ยการ คลกิ เทา่น ัน้ สองคลกิเทา่น ัน้**
(ท าไดด้ว้ยตนเอง ไมต่อ้งไปเรยีนภาษาคอมพ์ จ าสตูรยากๆ ไมต่อ้งรอถามจนท.คอมพ์ )

- ตอบค าถามไดท้กุมติขิองขอ้มลู ตรวจสอบได*้
(จะถามอะไร ซบัซอ้นอยา่งไร ก็ตอบไดห้มด)

- ตอบค าถามเดีย๋วน ัน้ เป็นวนิาท*ี
(ไมต่อ้งรอเป็นชัว่ปมง วนั สปัดาห ์บางทตีอบผดิ)

- AnyWhere, AnyTime, AnyDevice*
- ขอ้มลูน าไปใชก้บัโปรแกรมอืน่ไดห้มด
- ฟร ีไมเ่ปลอืงงบประมาณ ขอใชไ้ดเ้ลย*
- เป็นฐานขอ้มลูอา้งองิระดบัประเทศได้

คณุสมบตั(ิยอ่)ระบบ UCHA
ในการจดัการขอ้มลู



การใชง้าน ระบบ UCHA



ตวัอยา่งงานทีใ่ชร้ะบบ UCHA



2550
ระบบขอ้มลูBurn Nopparat



2551
ระบบขอ้มลูUCHA Rajavithi



2552
ระบบขอ้มลูUCHA Lerdsin



2552
ระบบขอ้มลูUCHA PMK



2553
ระบบขอ้มลูUCHAสถาบนัโรคทรวงอก



2553
ระบบขอ้มลูUCHAรพ.นพรตันราชธานี



2553
ระบบขอ้มลูUCHAรพ.นพรตันราชธานี



2553
ระบบขอ้มลูUCHAรพ.นพรตันราชธานี



2553
ระบบขอ้มลูUCHAรพ.นพรตันราชธานี



2553
ระบบขอ้มลูUCHAรพ.นพรตันราชธานี



2553
ระบบขอ้มลูUCHA รวมระดบัประเทศ



2553
ระบบขอ้มลูUCHA รวมระดบัประเทศ



งานตา่งๆทีใ่ชU้CHA (Benchmark ระดบัประเทศ)



รายละเอยีด
ตวัอยา่งงานทีใ่ชร้ะบบ UCHA

โครงการ10,000 ดวงใจ 
ปลอดภยั ดว้ยพระบารมี

1 เมษายน 2555  ส้ินสดุ 31 มีนาคม 2556

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ



โครงการ10,000 ดวงใจ 
ปลอดภยั ดว้ยพระบารมี

เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย

ได้รบัการรกัษาโรคหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั
ด้วยการเปิดหลอดเลือดหรือใช้ยาท่ีได้มาตรฐานอย่างทัว่ถึง
เพ่ือน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

เร่ิมโครงการ 1 เมษายน 2555  ส้ินสดุ 31 มีนาคม 2556

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ



โครงการ 10000ดวงใจ ฯ



เบือ้งหลงัการท างาน STEMI

สง่มาทางแฟกซ์

สง่มาทางอเิมล์ พมิพอ์อกมา

คยีเ์ขา้คอมพ์
(คณุปอ)

• ขอ้มลูมาไมค่รบ
• อา่นไมอ่อก
• สง่มาซ า้
• ไมส่ง่ตามคูม่อื
• ขอ้มลูผดิ

• ตดิตอ่กลบั เมลเ์ดง้
• โทรถงึ สือ่สารยาก
• ไมใ่หเ้บอรม์อืถอื
• ไมรู่จ้กัไลน์
• ฯลฯ

คยีข์อ้มลูเขา้คอมพเ์อง ทางเวปสถาบนั

UCHA 
SERVER

- ท ารายงาน
- Verify data
- Clean Data
- Analysis
- Stat
- etc.

+ตอบไดห้มด
+คลกิ ๆ (2)
+Cloud
+AnyWhere
+AnyTIme
+AnyDevice
+ไมม่ใีตรท า
+พอเพยีง....
+พอด ีดพีอ ..ดแูลขอ้มลูเอง ทางเวป UCHA



สมดุจด cases 

และ ลายมอื

ขอ้มลูจากกระดาษ



Paper

Paper

Paper



การจดัการขอ้มลูขอ้มลูทีบ่นัทกึในกระดาษ ในสมดุดว้ยลายมอื

ขอ้มลูทีบ่นัทกึแลว้สง่มาทาง Email หรอื FAX

=SUM(D5:H
5)
=C5/C6
=C10/C4*10
0

if A1 falls between A2 and A3.
A1>=A2, A1<=A3
=if(AND(A1>=A2,A1<=A3),"Yes", "No")
=if(A1=MEDIAN(A1:A3),"Yes","No")

รายงานตา่งๆ ของโครงการ
ขอ้มลูรายเขต (18 ->13 เขต)

1. รายงานภาพรวมประจ าสัปดาห์
2. รายงานรายเขตรายเดือน
3. รายงานรายภาค
4. รายงานรายเดอืน
5. รายงานรวมเขต
6. รายงานผลการรักษา ทัง้ส่ีวธีิ และ 
อัตราตาย
7. รายงานการบริหารเวลาการรักษา
8. รายงานอื่นๆ



การจัดเป็นกลุ่มอายุ 
20-30ปี 
30-40ปี 
40-50ปี 
50-60ปี. 
มากกวา่ 60ปี

นอ้ยกวา่ 20
60-70 
70-80 

over 80

if A1 falls between A2 and A3.
A1>=A2, A1<=A3
=if(AND(A1>=A2,A1<=A3),"Yes", "No")
=if(A1=MEDIAN(A1:A3),"Yes","No")

=INDEX(Values_col, 
MATCH(MAX(FREQUENCY(IF((Dates_col<=$B$15)*(Dates_col>=$B$14), 
COUNTIF(Values_col, "<"&Values_col), ""), COUNTIF(Values_col, 
"<"&Values_col))), FREQUENCY(IF((Dates_col<=$B$15)*(Dates_col>=$B$14), 
COUNTIF(Values_col, "<"&Values_col), ""), COUNTIF(Values_col, 
"<"&Values_col)), 0)) + CTRL + SHIFT + ENTER



ตวัอยา่งรายงาน 
จากระบบ UCHA

โครงการ10,000 ดวงใจ 
ปลอดภยั ดว้ยพระบารมี

1 เมษายน 2555  ส้ินสดุ 31 มีนาคม 2556

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ



2. ใสช่ือ่ศนูยข์อ้มลู
(ลบั) https://123.234.213.21

1. เขา้เน็ต เปิด Browser
(เครือ่งคอมพท์ีท่ างาน, มอืถอื, Tablet)

3. ใส ่username
4 ใส ่password

5. กด GO

6. น าเขา้ขอ้มลู
7. ตรวจสอบ ขอ้มลู
8. ปรบั แกไ้ข
9. วเิคราะห์
10. ท ารายงาน



รายงานประจ าสปัดาห ์ของโครงการ



รายงานตา่งๆ ของโครงการ
ขอ้มลูรายเขต (18 ->13 เขต)

รายงานประจ าสัปดาห์

1. จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
2. รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด  
3.รักษาด้วยการขยายหลอดเลือด
4. รายชื่อโรงพยาบาล ที่รักษาด้วยยาสลายลิ่มเลือด 
และ จ านวนผู้ป่วย
5 รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาด้วยการขยายหลอด
เลือดด้วยบอลลูน
6. รายชื่อ รพ.ที่รับ Refer และ จ านวนผู้ป่วย



รายงานขอ้มลูรายเขต (18 ->13 เขต)









อายขุองผูป่้วย 





รายชือ่รพ. และ จ านวนเคส



รายชือ่รพ. และ จ านวนเคส



ตวัอยา่งการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้

เพือ่เป็นแนวทางของ
การน าขอ้มลูชุดนีม้าใชใ้นอนาคต

ท ัง้ดา้นวจิยั พฒันาการบรกิาร วชิาการ นโยบาย



ชว่งเวลาจาก
Onset2Rx
(ท ัง้ INJ และ PCI) 

ดอูตัราตาย
2556-05-26



ชว่งเวลาจาก
Onset2door
(ท ัง้ INJ และ PCI) 

ดอูตัราตาย
2556-03-31



ชว่งเวลาจาก
Door2Rx
(ท ัง้ INJ และ PCI) 

ดอูตัราตาย
2556-03-31



ชว่งเวลาจาก
Onset2Rx
(ท ัง้ INJ และ PCI) 

ดอูตัราตาย
2556-03-31









ข้อมลู ณ.วนัท่ี 25 พค. 2556





วเิคราะห ์มมุมองอืน่

- อายุ
- รพ.ทีท่ า PCI เฉพาะตอนกลางวนั
- ในแตล่ะเขตการปกครอง ท าPCI ได ้กี ่รพ.
- มกัมอีาการกนัตอนกีโ่มง
- ปจัจยัทีต่ดัสนิใจวา่ตอ้งไป รพ.
- EKG ผา่น Iphone Samsung
- ฯลฯ



รพ.ทีเ่ขา้มาท าขอ้มลู
ดว้ยตนเอง และ 
จ านวนคร ัง้ 

ต ัง้แตเ่ร ิม่ ถงึ ปจัจบุนั



รพ.ทีเ่ขา้มาท าขอ้มลู
ดว้ยตนเอง และ 
จ านวนคร ัง้ 

เดอืน พค.



5 อนัดบัแรกของโรงพยาบาล
ทีท่ าขอ้มลูไดด้เียีย่ม

ความสามารถสงูสดุ ไดค้ะแนนเทา่กนั 4 รพ. คือ
- รพศ.พทุธชินราช (จิตติมา ภริูทตักลุ นส. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ านวนผูป่้วย 247 ราย)

- รพศ.สวรรคป์ระชารกัษ์ (ทศันา เหลืองศภุบลูย์ นาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ านวนผูป่้วย 222 ราย)

- รพศ.ล าปาง (อาภา ฐิติชโลธร/รพีพรรณ น้อยป่ิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ านวนผูป่้วย 139 ราย)

- รพศ.ตรงั (แสงโสม ช่วยช่วง นาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ านวนผูป่้วย 138 ราย)

ความสามารถสงูรองลงมา คือ
- รพ.พระนารายณ์มหาราช (วรรณี จิระวาณิชยก์ลุ นส. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ จ านวนผูป่้วย 131 ราย)



โปรแกรมเฉพาะกจิ 
ตรวจสอบการรกัษา (CID)



โปรแกรมเฉพาะกจิ 
ตรวจสอบการลงขอ้มลูซ า้(CID)



โปรแกรมเฉพาะกจิ ตดิตามการรกัษา



โปรแกรมเฉพาะกจิ ตดิตามการรกัษา



1263 ราย ตอ้งเขา้รพ. เกนิกวา่ 1 คร ัง้

ผป 9886 -9+166+150+70+67+40+12+6+6+4



STEMI Benchmarking Center
STEMI Reference Center

+11,600 Cases STEMI
+ระดบัประเทศ(310 รพ.)
รพศ.(28) รพท.(67) รพช(139) รพช_(34) รพร.(13) รรพ.(8)
ทหาร(1) ต ารวจ(1) เอกชน(16) กรมพ.(3)

+ท า PCI 2750 จาก 24 รพ.
+สลายลิม่ 4099 จาก 188 รพ.
+ไมท่ ัง้สองอยา่ง 4538 ราย จาก 277 รพ.

ต้องการBenchmarking รพ.ท่าน กับภาพรวมของประเทศ
ต้องการBenchmarking รพ.ท่าน กับภาพรวมของภาค
ต้องการBenchmarking รพ.ท่าน กับภาพรวมของ รรพ.
ต้องการน าข้อมูลเข้าร่วม และ ต้องการ ฯลฯ
- - - - - กรุณาติดต่อมาที่ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก - - - - -



STEMI Benchmarking Center

ขอ้มลูประเทศไทย
10000 ดวงใจ
01/04/2555 ถงึ 31/03/2556

ตดิตอ่ที่

สถาบนัโรคทรวงอก กรมการแพทย์



หลกัการในการท าขอ้มลู
• น าเขา้ขอ้มลู ณ.แหลง่ก าเนดิขอ้มลู**

(Single Entry, Single Site Error, Realtime)

• เจา้ของขอ้มลูเป็นผูด้แูล น าเขา้ แกไ้ข ตรวจสอบ***

• ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยสรา้งระบบรายงานทีส่มบรูณ์

• ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยลดภาระงานซ า้ซอ้น*

• ใชเ้ทคโนโลยชีว่ยวเิคราะหข์อ้มลูรวดเร็ว(วนิาท)ี*

• เทคโนโลยเีรยีกขอ้มลูไดท้กุมติ ิตอบไดท้กุค าถาม

• ขยาย ตอ่เชือ่ม ไดท้ ัง้หมด

** พบความรูใ้หมจ่ากสิง่ทีเ่ราไมเ่คยนกึมากอ่น !! ?? 



หลกัการและเหตผุล

• สง่แฟกซ ์ลายเขยีน (รบัแฟกซ ์- keyเขา้ระบบ)

• จดหมาย อเิมล์(พมิพเ์ป็นกระดาษ – keyเขา้ระบบ)

มมุมอง 
• ความเร็ว
• ความทนัสมยั
• ความถกุตอ้ง
• ตรวจสอบได้
• คา่ใชจ้า่ย

• โปรแกรมใชง้า่ย
• รวดเร็ว
• ไมต่อ้งจ าเยอะ
• ม ัว่ๆ ก็พอท าได้
• มคีร ูก. เยอะ
• มคีูม่อื

-ตอ้งฝึกฝน
-หาลกูเลน่
-ดคูนอืน่ท า
-อา่น FAQ
-อา่นคูม่อื
-บนัทกึ

ตอ้งใหเ้วลา ใหค้วามส าคญั กบัระบบขอ้มลูมากๆ

สง่เขา้ระบบโดยตรง * (ไมต่อ้งรบัแฟกซ ์ เมล ์และkeyเขา้ระบบ)

หลกีเลีย่งการ



การจดัการขอ้มลู ทีค่วรจะเป็น

HIS 
(HosXP HOMC HimPro)

รายงาน
ศนูยข์อ้มลูกลาง
UCHA Center 

ส าหรบัคนท างาน

รายงาน อะไร

รปูแบบไหน ท าไดห้มด

HIS 
(HosXP HOMC HimPro)

HIS 
(HosXP HOMC HimPro)

HIS 
(HosXP HOMC HimPro)

Script

กดปุ่ ม

Script

กดปุ่ ม

Script

กดปุ่ ม

Script

กดปุ่ ม

คลิก ๆ ๆ
ไม่ต้องจ าภาษาคอมพ์
Realtime
Anywhere Anytime  Devices



สมยัปจัจบุนั ตวัชว่ยใหม่





ความพอดอียูต่รงไหน ??

 เทคโนโลยกีา้วไปไกล แตไ่มไ่ดน้ ามาใช ้

 ซือ้เทคโนโลยทีีก่า้วไกล แตใ่ชไ้มคุ่ม้คา่ 

 ใชง้านเป็นตวัก าหนดเทคโนโลยี

 ใชเ้ทคโนโลยแีตพ่อเพยีง 

 ไมจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีดุยอดเสมอไป



โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้นี ้ยดึหลกั

พอเพยีง เพยีงพอ
พอด ีดพีอ 

ยดืหยุน่ และ ย ัง่ยนื
(สนัทนา รพ.ศรสีะเกษ)

ตอบทกุมมุมอง คลกิแคส่องแบบ 
แยบยลครบถว้น ประมวลผลทันท ี

(สะอาดศร ีชารรัีตน ์รพ.สรรพสทิธปิระสงค)์



เรามาชว่ยกนัสรา้งมติรภาพ
ดว้ยการ

ท าหนา้ที ่เพือ่สว่นรวม 
แบง่ปนักนั สามคัคกีนั
มวีนิยั จรงิใจตอ่กนั

อยา่วา่กนั ชว่ยเหลอืกนั ชืน่ชมกนั

ชว่ยดแูลประเทศไทย



Email: tawetong@gmail.com

ตดิต่อ

LINE ID: uchathai

Skype ID: uchaskype1



สวสัดี



(กรมอนามยั กรมควบคมุ อย. กรมวทิย)์

ภาระหนา้ที่ - พฒันาวชิาการ.. 
- รกัษา ฟ้ืนฟ ู.. 
- โรคทางกาย(ไมจ่ติ)

ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั 
พฒันา..TA. ประสาน
.. ใน-นอก

ก าหนดและพฒันา
คณุภาพมาตรฐาน
รกัษา ..ฟ้ืนฟู



เพิม่พนูความรูแ้ละ
ทกัษะ .. สขุภาพ ..
รฐั-เอกชน

อืน่ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย *

ถา่ยทอด(องค,์เทคโน)

ประเมนิการใชเ้ทคฯ

ใหม้บีรกิารเพือ่

การรบัสง่ตอ่ผูป่้วย









ความทรงจ าในอดตี



2518-2525

คณุยาย : คณุหมอคะ สามี
ดฉินั จะหายใหมคะ

คณุหมอ : .. ?? .. Xx .. Yy



2527

ผอ. : คณุหมอชว่ยรวบรวมเคส
มะเร็งปอดของรพ.เราน าเสนอ
ในการประชุมประจ าปี เอาสกั 
500 รายนะ

ผม : ครบั ผอ. ( ?? . ??)



2533

รวบรวมเคสสอ่งหลอดลมของ
รพ.เราน าเสนอในการประชุม
ประจ าปี เอาสกั 800 ราย



2538

นกัระบาดวทิยา สป. : 

คณุหมอคะคณุพอ่หน ูมโีอกาส
รอดกี่% 

ผม : .  ..  … 



กระทรวง : 10 อนัดบัโรคทีพ่บ
บอ่ยในรพ. จงัหวดั เขต

กรม :

สปสช .

กรมบญัชกีลาง กพ. กพร. HA. 



2540



2545

ระบบขอ้มลูโครงการแกว้ตาดวงใจ

ใชร้ะบบUCHA 

คลกิอยา่งเดยีว (จ า 30 รปูแบบ)

ตอบไดท้กุมมุมอง



2547

ระบบUCHA 

คลกิอยา่งเดยีว (จ า 2 รปูแบบ)

ตอบไดท้กุมมุมอง



2551
ระบบขอ้มลูUCHA PMK



ทกุคน ท าหนา้ที่



ทกุคน ท าหนา้ที่

ใหไ้ดผ้ลงานทีด่ขี ึน้ ๆ

มกีารพฒันา



มกีารพฒันา การบรกิาร
อยา่งเป็นวทิยาศาสตร์

(service sciences)



งานวชิาการ

งานบรหิาร

งานบรกิาร



ผลการค้นหาประมาณ
1,670,000,000 รายการ



ความเป็นจรงิของสงัคม

 ชาวนาท านาไดข้า้วไรล่ะ 80-90ถงั (50ถงั)  

 ขา้ว 100ถงั ขายได ้4,000บาท(2,800บาท) 

 จา่ยคา่เชา่นา ไรล่ะ 10ถงั 

 จา่ยคา่ปุ๋ ย ไรล่ะ 400บาท

 ซอฟทแ์วรท์ ีใ่ชง้าน งานละ 2,000 บาทขึน้ไป 

 GIS 70ลา้นบาท / หลงัออฟฟิส 900ลา้น



หมดหวงั ส ิน้หวงั

ผอ.นา่จะ
กระทรวง นา่จะ

ฯลฯ



• แนะน าใหรู้จ้กัระบบ2 ชม

• ใหป้ฏบิตัจิรงิ วนัครึง่  น าเขา้ขอ้มลูใหไ้ดจ้ านวน
หนึง่โดยเร็ว ฝึกวเิคราะห ์ แกไ้ขขอ้มลู 

• ระหวา่งการฝึกปฏบิตั ิจะแทรกการบรรยาย สาธติ
ฟงัประสบการณ์ของรุน่พี ่  

• เมือ่เขา้ใจระบบ ใชร้ะบบเป็น จงึจะท าการการปรบั
โครงสรา้งขอ้มลู

ความส าเร็จในการสอน (2555-2556)



- Rabies Data Rabies Menu 
- ศนูยข์อ้มลูกลางส าหรับ รพ.
- ศนูยข์อ้มลูกลาง รพ. นพรัตน์
- ตวัชีว้ดั HA
- ศนูยข์อ้มลูดา้นสขุภาพ STEMI-ACS
- ADR1 -ADR2
- วเิคราะหใ์บสัง่ยา  1 2 3 [DataDict]

ตวัอย่างการใช้งานจริง ด้วย UCHA

http://medserv.thaigov.net/ucha/p0/mainrabies.php
https://164.115.23.40/ucha3/p2/WebLogMember.php?a=disp1&rowid=316
https://58.137.148.39/ucha/p2/12fileDms484950_5.php
https://61.19.236.194/infocenter/
https://61.19.236.194/ucha/p2/WeblogMember.php?a=disp&o=date&cond=type_id='indicator'+&i=120&ad=desc&th=6
http://164.115.23.40/
https://58.137.148.39/ucha2/p2/ADR55Admin.php
https://58.137.148.39/ucha2/p2/ADR2546_50Admin.php?a=disp&p=0&cond=&o=rowid&ad=asc&i=120
https://58.137.148.39/ucha/p2/Dispense.php
https://58.137.148.39/ucha/p2/Dispense_psub.php
https://58.137.148.39/ucha/p2/Dispense_chd.php
https://58.137.148.39/ucha/p2/Weblog.php?a=disp1&rowid=518



