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เอกสารฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของโครงการจัดการความรู และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ระบบบรกิารปฐมภมู ิภายใตการสนบัสนนุงบประมาณจากสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ
ดวยเหน็วา การจดัการขอมลูเปนองคประกอบทีส่าํคญัสวนหนึง่ในการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูิ
ใหมคีณุภาพ และมปีระสทิธภิาพมากขึน้

การศึกษา เรื่องระบบขอมูลนั้น ไดมีการศึกษามายาวนานดวยวิธีการหลายลักษณะ แต
สวนใหญจะเปนการศกึษาวาระบบขอมลูควรประกอบดวยขอมลูยอยอะไร จดัเกบ็ รวบรวมอยางไร
และจะใชโปรแกรมเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการใชขอมูลอยางไร แตก็พบวาหลายการ
ศึกษาไมสามารถนําผลการศึกษาไปใชและพัฒนาตอได สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (สพช) มีความเห็นวาปญหาสําคัญของระบบขอมูลสาธารณสุข คือ ไมมีการใชขอมูล
อยางเตม็ที ่และการจดัการเพือ่ใหมกีารใชขอมลูมขีอจาํกดั และเหน็วาการพฒันาเรือ่งระบบขอมลู
นาจะเริม่ตนจากการวเิคราะหและการใชมากกวาวธิกีารจดัเกบ็ เมือ่เริม่ใชเปนกจ็ะพฒันาวธิกีาร
รวบรวม และจัดเก็บขอมูลใหดีขึ้นไดเอง ฉะนั้นทางสพช. จึงไดทดลองกระบวนการพัฒนา โดย
เริม่ตนจากการนาํขอมลูมาใชงาน จากการวเิคราะหขอมลูทีม่อียูวาใชประโยชนไดอยางไร และเริม่
จากเจาหนาที่ที่มีความสนใจเรื่องขอมูล แตอาจยังไมชัดวาจะทําอะไรกับขอมูลตอ จึงเริ่มดวย
กระบวนการชวนพื้นที่ที่สนใจมาคุยกันเปนระยะๆ และลองมาวิเคราะหขอมูลที่มีดวยกัน
ตามความสนใจของพื้นที่วาเรื่องอะไรที่อยากจะหาคําตอบ ชวยกันวิเคราะหและหาความหมาย
จากขอมูลที่มีจํานวนมากมาย วาจะนํามาใชพัฒนางานอยางไร รวมทั้งวิธีการนําเสนอขอมูล
แลกเปลีย่นแนวทางการนาํไปใช ซึง่พบวาเปนกระบวนการหนึง่ทีท่างสพช. และเจาหนาทีท่ีเ่ขามา
รวมโครงการ สามารถเรยีนรูเตมิตอกนัและกนั ไดอยางสนกุสนาน และมคีวามหวงัตอการพฒันา
ระบบขอมูลเพื่อการใชงานตอได

เอกสารฉบบันี ้เปนสวนหนึง่ของผลผลติทีเ่กดิจากเจาหนาทีใ่นแตละพืน้ทีว่เิคราะหขอมลู
บางสวนของตนเองตามสถานการณและความสนใจของพืน้ที ่ซึง่มทีัง้ทีเ่ปนขอมลูในระดบัอาํเภอ
ไดแก ขอมูลของอําเภอเชียงมวน และอําเภอเชียงคํา พะเยา การใชและพัฒนาขอมูลในระดับ

เกริน่นาํ ทีม่าของเอกสาร



ศูนยสุขภาพชุมชน ไดแกกรณีของศสช.หนองหาร อําเภอสันทราย เชียงใหม และศสช.วัดปา
สาละวนั อาํเภอเมอืง นครราชสมีา นอกจากนีย้งัไดเรยีนรูบทเรยีนการวเิคราะหขอมลูเฉพาะโรค
ไดแกโรคเบาหวาน ทั้งในกลุมเสี่ยง และ กลุมผูปวย ดังกรณีของอําเภอเชียงมวน พะเยา และ
ศสช. หนองหาร เชียงใหม การจัดการขอมูลเพื่อการควบคุม ปองกันโรคดังกรณีการวิเคราะห
เรื่องโรคอุจจาระรวง ในพื้นที่เชียงคํา พะเยา รวมทั้งการวิเคราะหขอมูลบริการของโรงพยาบาล
พัฒนานิคม ลพบุรี ที่สะทอนการใชขอมูลเพื่อนํามาพัฒนาวิธีจัดบริการผูปวยนอกใหมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เนือ้หาหรอืวธิกีารวเิคราะหขอมลูในเอกสารนี ้อาจจะยงัไมสมบรูณทัง้หมด
แตก็ถือวาเปนกาวแรกที่สําคัญของการเริ่มใชขอมูลในระดับหนวยบริการที่ใชเปนตัวอยางได

ปญหาสขุภาพทัง้หมดทีน่าํเสนอในเอกสารนี ้อาจกลาวไดวา เปนปญหาสขุภาพทีพ่บบอย
ของพืน้ทีท่ัว่ไปในประเทศไทย ขอมลูทีน่าํมาใชวเิคราะหกเ็ปนขอมลูทีม่ใีนทกุหนวยบรกิาร ในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ การวเิคราะหและการใชขอมลูในเอกสารนี ้จงึนาจะเปนบทเรยีนหนึง่ใหแก
หนวยบริการสุขภาพอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สนใจจะพัฒนาการใชขอมูลใหเกิด
ประโยชนเพิม่ขึน้ได

นอกจากนี้ ในสวนทายของเอกสาร นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล ไดทําขอเสนอภาพรวมและ
การเชื่อมตอของระบบขอมูลในระบบบริการปฐมภูมิ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบขอมูล
ซึ่งสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเรื่องนี้ในระยะตอไปได

สดุทายนี ้สพช.ขอขอบคณุเจาหนาทีท่กุทานทีม่สีวนรวมในการวเิคราะหขอมลู และเขยีน
บทเรยีนประสบการณ รวมทัง้ ทพ.ญ. ปยะดา ประเสริฐสม กองทนัตสาธารรสขุ ทีเ่ปนผูหนึง่ทีช่วย
ในการแลกเปลีย่น สนบัสนนุในดานวชิาการ และแกไขบทความในเอกสารฉบบันี้

สพุตัรา ศรวีณชิชากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

พฤษภาคม 2550



ดงันัน้ คณุสมบตัทิีส่าํคญัของขอมลูจงึตอง ประกอบดวยองคประกอบหลกั 2 ประการ คอื
1. ตองเปนขอเทจ็จรงิ
2. ตองสามารถใชเพือ่การ อนมุาน เพือ่หาความจรงิ หรอื เพือ่การคาํนวณได

ดวยเหตทุีข่อมลูเปนสิง่ทีส่ามารถใชเพือ่การอนมุานไดนีเ่อง ขอมลูจงึเปนพืน้ฐานสาํคญัใน
การประกอบกจิกรรมใดๆ อาจกลาวไดวา ไดมกีารใชขอมลูอยูตลอดเวลาในชวีติประจาํวนั และ
ในเกือบทุกกิจกรรม

หากแตในกระบวนการทํางานภายใตขอบเขตที่มีความหลากหลายของชนิดกิจกรรม
เพื่อการดูแลประชากรเปาหมายที่กวางขวางมากขึ้น มีความจําเปนตองใชขอมูลที่หลากหลาย
และมจีาํนวนมากขึน้ การจดัการดานขอมลูใหเปนระบบจงึมคีวามสาํคญัอยางยิง่ เพือ่เอือ้อาํนวย
ตอการใช การคาํนวณ การแปลผล ตลอดจนแปรไปใชไดอยางถกูตองเหมาะสม ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิ
การตอบสนองตอวัตถุประสงคของดําเนินงาน การจัดบริการ และเพื่อสุขภาพที่เปนเปาหมาย
ปลายทางของการจัดบริการสุขภาพแกประชาชน

โดยปกตแิลว ขอมลูในระบบบรกิารจะถกูจดัเกบ็ในรปูของรายงานแบบตางๆ ซึง่มกัจะเปน
ไปตามตวัชีว้ดัและความตองการของผูวางแผนและกาํหนดนโยบายในสวนกลาง ระบบรายงาน
ดังกลาวเปนระบบที่ไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่องโดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ
สามารถลงแบบรายงานและจัดสงใหกับผูกําหนดตัวชี้วัดที่ตนทาง ระบบขอมูลเหลานี้เริ่มตน
พฒันาจากการเกบ็ขอมลูดวยระบบการจดัเกบ็ดวยมอื (manually) จนมกีารพฒันาสูการเกบ็ขอมลู
ในระบบดจิทิอล ทาํใหมกีารพฒันาโปรแกรมจาํนวนมากเพือ่ใหเกดิศกัยภาพในการจดัเกบ็ขอมลู
เพิ่มมากขึ้น

สถานการณของระบบสาธารณสขุในปจจบุนั อาจกลาวไดวา มขีอมลูเปนจาํนวนมากถกู
จดัเกบ็ในรปูแบบของรายงาน และในรปูแบบของ electronic file หรอืแมกระทัง่การพฒันาการ
จัดการในรูปของเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งแตกตางกันไปขึ้นอยูกับนโยบายและศักยภาพของ

“ขอมลู” คอื ขอเทจ็จรงิ หรอืสิง่ทีถ่อืหรอืยอมรบัวาเปนขอเทจ็จรงิ
สําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ.

(ราชบัณฑิตยสถาน)

บทนํา



ผูปฏบิตังิานในแตละพืน้ที ่แตทีเ่หมอืนกนัอยางยิง่ คอื จาํนวนขอมลูมหาศาลทีก่ระจายตวั
อยูในระบบของสถานบริการ หากนับคาใชจายเพื่อการจัดเก็บขอมูลเหลานี้ จะเปนเม็ดเงิน
มหาศาลทีเดียว เคยมีการเก็บขอมูลการใชเวลาเพื่อจัดทํารายงานของเจาหนาที่สาธารณสุข
อนามยั พบวา เจาหนาทีใ่ชเวลาเฉลีย่เพือ่การรวบรวมขอมลูและจดัทาํรายงานสงใหกบัหนวยงาน
เจาสงักดัไมนอยกวา 5 วนัใน 1 เดอืน ในขณะทีห่ากเราสอบถามการใชประโยชนจากขอมลูทีม่ี
อยูในระบบจํานวนมาก คําตอบที่ไดรับมักจะไมมีความชัดเจนและมีเจาหนาที่นอยมากที่ไดนํา
ขอมูลในระบบของตนเองมาใชเพื่อการจัดบริการแกประชาชนที่เปนกลุมเปาหมาย

ในชวงของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ งานบริการในระดับปฐมภูมิเปนยุทธศาสตร
สําคัญที่จะนําสูการจัดบริการที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง มีเปาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชน เพือ่ใหเกดิบรกิารทีเ่ปนองครวมและตอเนือ่ง ไดมกีารพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การเกบ็ขอมลู
ในเชิงคุณภาพเพื่อใหเห็นภาพรวมของตัวประชาชนและบริบทดานครอบครัวและชุมชน ทําใหมี
การพัฒนาขอมูลเชิงคุณภาพที่กวางขวางมากกวาแฟมผูปวยในสถานพยาบาล การใชแฟม
ครอบครัว (Family Folder) แฟมชุมชน (Community Folder) ตลอดจนเครื่องมือตางๆที่ใช
เพือ่การประเมนิชมุชนมมีากมายและหลากหลายตามความตองการของแตละพืน้ที ่(ผูดแูลระบบ
ในจงัหวดั) เครือ่งมอืเหลานีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ตองการใหการจดับรกิารมปีระสทิธภิาพและเขาใจ
ประชาชนอยางแทจรงิ อยางไรกต็าม แมจะไดมคีวามพยายามใหมกีารใชประโยชนจากเครือ่งมอื
เหลานี้ แตยังคงมีปญหาทั้งปญหาเชิงระบบเองที่ขาดการใชขอมูลอยางเชื่อมโยงขอมูล
จากรายงานในระบบตางๆ การสะทอนกลบัขอมลูสูผูปฏบิตังิาน ในแงมมุของตวัผูปฏบิตังิานท่ี
มีขอจํากัดดานเวลา และปริมาณงานประกอบกับขอจํากัดในความสามารถวิเคราะหและอาน
ขอมลูเพือ่นาํสูการจดับรกิารแกประชากรในกลุมเปาหมาย จงึทาํใหขอมลูตางๆคงเกบ็ไวในแฟม
ในเครือ่งคอมพวิเตอร และในระบบรายงานตางๆทีม่อียู โดยเจาหนาทีก่ค็งใหบรกิารตามกจิกรรม
ปรกตทิีถ่กูสัง่การ และแกไขปญหาเฉพาะหนาทีเ่กดิขึน้ในการจดับรกิาร โดยไมมโีอกาสไดนาํขอมลู
ที่ตนเองไดเปนผูรวบรวมมาใชในการปรับปรุงบริการอยางจริงจัง

ขอมลูในระบบการจดับรกิารปฐมภมู ิเปนชดุขอมลูทางดานวชิาการสาขาหนึง่ทีต่องอาศยั
ทักษะและความรูความเขาใจในการจัดการ เนื่องจากไมใชเปนเพียงขอมูลเพื่อการรักษาโรค
เทานัน้ หากแตเปนขอมลูทีใ่ชเพือ่การดแูลอยางเปนองครวมและตอเนือ่งไปจนกระทัง่ถงึการจดัการ
สิ่งแวดลอมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนเพื่อเอื้อตอสุขภาพของประชาชนดวย

เอกสารฉบบันี ้เปนความพยายามทีจ่ะใชขอมลูทีม่อียูมากมายในระบบการจดัเกบ็รปูแบบ
ตางๆของศูนยสุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลชุมชน นํามาทําการวิเคราะหและนําเสนอเพื่อชี้
ประเดน็ใหเหน็ถงึการใชประโยชนจากขอมลูตอการดแูลประชาชนตัง้แตระดบัทีเ่ปนภาพรวมของ



อาํเภอ ตาํบล จนไปถงึในระดบับคุคล ซึง่เปนการใชขอมลูอยางเชือ่มตอระหวางขอมลูปริมาณเพือ่
จาํแนกระดบัความรนุแรงของโรคตามปจจยัเสีย่งสาํคญัไปจนกระทัง่การเชือ่มโยงขอมลูคณุภาพ
ระดบับคุคลจากเครือ่งมอืทีม่กีารใชอยูในระดบัศนูยสขุภาพชมุชนในปจจบุนั การวเิคราะหขอมลู
ไดใชกรณทีีค่อนขางมคีวามสมบรูณ ของขอมลูทีม่กีารจดัเกบ็อยูในระดบัฐานขอมลู ซึง่พรอมทีจ่ะ
เรยีกใชเพือ่การวเิคราะหได

การนาํเสนอแนวทางการวเิคราะหขอมลู ไดยกตวัอยางเปนกรณศีกึษา โดยใชตวัอยางของ
โรคทีพ่บไดบอยและมอีบุตักิารณสงู ไดแก โรคอจุจาระรวงและโรคในระบบทางเดนิหายใจสวนตน
เปนการสะทอนปญหาของกลุมเปาหมายสําคัญ เพื่อใหไดแนวทางในการควบคุมอุบัติการณ
ของโรคทัง้สองทีส่ามารถเฉพาะเจาะจงในพืน้ทีเ่สีย่งและในกลุมเปาหมายเฉพาะได นอกจากนี ้ได
หยิบยกเอาการวิเคราะหโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เปนตัวอยางของการนําเสนอการ
วเิคราะหโรคเรือ้รงัทีพ่บบอยและเปนปญหาในปจจบุนั โดยพยายามนาํเสนอแนวคดิการใชขอมลู
เพือ่การดแูลตอเนือ่งในระดบับคุคลดวย

เพื่อประโยชนในการนําเสนอภาพหลักการแนวคิดในการจัดการขอมูลของระบบบริการ
ปฐมภมู ินายแพทย พนิจิ ฟาอาํนวยผลไดกรณุานาํเสนอแนวคดิและประเดน็ขอมลูสาํคญัทีจ่าํเปน
สาํหรบัการจดับรกิารไว เพือ่ประโยชนแกผูสนใจในการมองภาพในเชงิของกรอบแนวคดิการจดัการ
ขอมลูและการพจิารณาประยกุตใชเพือ่การจดับรกิารปฐมภมู ิซึง่เปนบทสดุทายของเอกสารชดุนี้

กระบวนการนาํเสนอในครัง้นี ้มเีจตนาเพือ่เปนตวัอยางของการใชขอมลูเพือ่เปนแนวทาง
ของการจดับรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและคณุภาพมากขึน้ อยางไรกต็าม เปนธรรมดาของการจดัเกบ็
ขอมลูในประเทศไทยทีม่กัจะพบชองวางทีม่กีารขาดหายไปของขอมลูบางประการทีจ่ะทาํใหการ
วเิคราะหขอมลูไมมคีวามสมบรูณ หากแตเมือ่ไดลงมอืทาํการวเิคราะหและอานขอมลูอยางจรงิจงั
จะทาํใหเราทราบปญหาของการเกดิโรคไดอยางชดัเจนและแมนยาํมากขึน้ ทีส่าํคญักค็อื การได
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยมีโจทยที่ชัดเจนทําใหเราทราบวา “มีขอมูลที่ไมมีประโยชนในการ
ดาํเนนิงานหรอืไมคุมคาในการจดัเกบ็อยูมากนอยเพยีงใด เหนอือืน่ใดทาํใหเรารูวา เรา
ยังไมรูอะไรที่เปนขอมูลสําคัญเพื่อการดูแลประชาชน” ทั้งหมดนี้จะนําสูการพัฒนาระบบ
ขอมูลสําหรับการจัดบริการปฐมภูมิเพื่อบริการที่มีประสิทธิภาพและมุงสูเปาหมายสุขภาพของ
ประชาชน

To make good decision, You need good information

ปยะดา ประเสรฐิสม



การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง 9
ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ
กรณศีกึษาอาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา

ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน 27
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

การดูแลผูปวยเบาหวานของศูนยสุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร 51
โรงพยาบาลสันทราย

การวิเคราะหขอมูลและการนําไปใชประโยชน 81
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม
อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

ผลการวเิคราะหขอมลูผูปวยURI (Upper respiratory infection) 103
ของศนูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1 ตลุาคม 2547-31 ธนัวาคม 2549

ขอเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 127
บรกิารปฐมภมูิ

บทสงทาย 165

สารบัญ



การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง
ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ
กรณศีกึษาอาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา

“การทําขอมูลใหมีชีวิตชีวา ตัวคนทํา
ตองสนกุ ลกุนัง่สบาย ๆ อยาเครยีดมาก และ
อยาลมืทาํแลวตองเอาไปใชทัง้ตวัเอง ผูบรหิาร
และผู เกี่ยวของดวย  ทุกภาคสวนไดใช
ประโยชน เราจะมีความสุขและมีชีวิตอยูกับ
การพฒันารปูแบบการใชประโยชนจากขอมลู
ตลอดไป

หมออนามยัควรเรยีนรูและรูจกัตนเอง
มากขึ้น โดยนําปริมาณและคุณภาพของ
งานบริการตาง ๆ ที่เราทําอยูทุกวันนี้ ทั้งใน
สถานีอนามัย และนอกสถานีอนามัยมา
เรียงรอยไมวาจะเปนงานบริหาร งานบริการ
และงานวิชาการที่เราทําอยู ขอมูลที่เกิดขึ้น
จะไดถูกนํามาใชอยางมีคุณคา

เราในฐานะเปนคนผลิตขอมูลขึ้นมา
ในดานการบริหารจัดการสารสนเทศ จําเปน
ตองสรางกระบวนการมีสวนรวมขององคกร

ทั้งในสวนของคนจัดเก็บขอมูลและคนที่นําไปใชประโยชน
ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร คุณคาของคนทํา
ขอมูลจะเกิดขึ้นและมีขวัญกําลังใจพัฒนารูปแบบการใช
ประโยชนจากขอมลูอยางตอเนือ่ง ภายใตปจจยัทีส่าํคญั คอื
1. มีเปาหมายรวมกันที่จะนําขอมูลไปใชประโยชนอยาง

ชดัเจน
2. กลุมทีจ่ะนาํขอมลูไปใชประโยชน ควรมคีวามชดัเจนวา

จะใชขอมลูอะไร อยางไร เพือ่ผูผลติขอมลูจะไดวางแผน
การจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขบวนการจัดเก็บและ
วเิคราะหตวัขอมลูใหถกูตองครบถวนและทนัเวลา จะได
ตรงใจคนใชประโยชนจากขอมลู นัน่เอง

เมือ่พฒันาระบบขอมลูแลว ตองชวยกนัใชประโยชน
ใชแลวชวยกันสะทอนกลับไปดูหนวยงานตัวเองวาตอง
พัฒนาหรือปรับปรุงงานดานใด อยางไรบาง แตวันนี้
สารสนเทศเราเปนอยางไร ดีแลวหรือยัง กลับมาดูตัวตน
ของเราสกันดิ จะไดทบทวนและใชประโยชนจากขอมลูกบัวถิี
แหงการพัฒนาหมออนามัยสักนิดก็ยังดี”

ธรีะศกัดิ ์ วงศใหญ

ธรีะศกัดิ ์ วงศใหญ  / อนพุงษ  เพยีรไพรงาม
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชนเพื่อการเฝาระวัง
ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวงในหนวยบรกิารระดบัปฐมภมูิ

ปจจบุนัการพฒันางานดานสารสนเทศ นบัวนัยิง่มคีวามสาํคญั โดยเฉพาะขอมลูการเฝาระวงั
โรคทางระบาดวิทยา (รายงาน 506) ที่จําเปนตอการพัฒนางานดานการเฝาระวัง ปองกันและ
ควบคุมโรคเปนอยางมาก แตในสภาพปจจุบันระบบขอมูลขาวสารดานการเฝาระวังโรคสวนใหญ
ยังขาดการนําขอมูลมาวิเคราะหสภาพปญหาในแตละพื้นที่ และการนําขอมูลไปสูการแกไขปญหา
ในพืน้ทีข่องตนเอง

ดังนั้นเพื่อใหการการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคในหนวยบริการระดับปฐมภูมิให
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ หนวยบรกิารปฐมภมูจิงึควรทีจ่ะรวบรวมขอมลูจากแหลง
ตาง ๆ  เพือ่นาํมาวเิคราะหใหเหน็สภาพปญหาของหมบูาน ตาํบล ในเขตรบัผิดชอบ อนัจะนาํไปสูการ
แกไขปญหาไดตรงตามสภาพพืน้ที ่ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย ตอไป

บทความนีเ้ปนกรณศีกึษาหนึง่ ในการนาํขอมลูการเฝาระวงัโรคทางระบาดวทิยาในระบบปกติ
จากทุกสถานีอนามัยและโรงพยาบาล มาวิเคราะห แปลผล เปรียบเทียบ และใชประโยชนในการ
พัฒางานบริการสุขภาพปฐมภูมิ

แหลงที่มาของขอมูล
1. รายงาน 506 ในระดบัสถานอีนามยั
2. รายงาน 506, 507 ของโรงพยาบาล
ปจจบุนัในจงัหวดัพะเยามรีะบบการสงรายงาน (รง.506 ) แตละหนวยบรกิาร คอื สถานอีนามยั

โรงพยาบาล จะสงรายงานใหกบั สสจ.เพือ่รวบรวมและวเิคราะหในระดบัจงัหวดั เมือ่ สสจ.ไดรบัขอมลู
จะนาํขอมลูทีเ่ปนภาพรวมทัง้หมดของอาํเภอ สงกลบัให สสอ. และโรงพยาบาลอกีครัง้หนึง่เพือ่ใชเปน
ฐานขอมลูเฝาระวงัโรคในระดบัอาํเภอ ซึง่จะใชระยะเวลาในการสงคนืขอมลูประมาณ 2 – 3 เดอืน /
ครัง้ หรอืมากกวา สวนกรณทีีม่โีรคระบาดทีเ่รงดวนทางโรงพยาบาลจะแจงรายงานทางโทรศพัท ให
สอ./สสอ.ทราบ เพือ่ดาํเนนิการสอบสวน ปองกนั และ ควบคมุโรค

แมการสงคืนขอมูลใหหนวยบริการคอนขางชาเกินไปในการใชเพื่อสะทอนการทํางานและ
พฒันางาน อยางไรกต็ามขอมลูชดุนีส้ามารถนาํมาวเิคราะหเพือ่ทบทวนสถานการณ ดงัทีจ่ะนาํเสนอ
ตอไป
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

สถานการณโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา
จากระบบเฝาระวงัโรคทางระบาดวทิยา ป 2549 โดยรวบรวมจากบตัรรายงานผูปวย  (รง.506,

รง.507) ของอําเภอเชียงคํา พบวาโรคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ โรคอุจจาระรวง จํานวน 2,093 ราย
อตัราปวย 2,693.38 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคอื โรคตาแดง จาํนวน 561 ราย อตัราปวย 721.92
ตอประชากรแสนคน ไขหรือไขไมทราบสาเหตุ จํานวน 476 ราย อัตราปวย 612.54 ตอประชากร
แสนคน โรคปอดบวม จํานวน 289 ราย อัตราปวย 371.90 ตอประชากรแสนคน และโรคอาหาร
เปนพษิ จาํนวน 170 ราย อตัราปวย 218.76 ตอประชากรแสนคน

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนและอตัราปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวงัทางระบาดวทิยา 10 อนัดบัแรก
ป 2549 เทยีบกบัคามธัยฐาน ป 2544 – 2548 อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา

แหลงขอมลู : รง.506 อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2549 * อตัราปวยตอประชากรแสนคน

อนัดบั โรค จํานวน อตัราปวย* มธัยฐาน
ป 2544 – 2548

1 อุจจาระรวง 2,093 2,693.38 1,850
2 ตาแดง 561 721.92 599
3 ไขไมทราบสาเหตุ 476 612.54 444
4 ปอดบวม 289 371.90 351
5 อาหารเปนพษิ 170 218.76 184
6 งสูวดั 72 92.65 80
7 สกุใส 70 90.08 112
8 วณัโรคปอด 57 73.35 66
9 คางทมู 25 32.17 37
10 หดั 18 23.16 4
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แผนภมูทิี ่1 แสดงอบุตักิารณโรคอจุจาระรวง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549

ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวิเคราะหขอมูลโรคอุจจาระรวงยอนหลัง 6 ป (แผนภูมิที่ 1) พบวาอําเภอเชียงคํา

อตัราปวยมแีนวโนมทีเ่พิม่ขึน้ทกุ ๆ ป จากอตัราปวย 2,418.32 ตอประชากรแสนคน ในป 2544 เปน
อัตราปวย 3,143.78 ตอประชากรแสนคน ในป 2548 และ ในป 2549 มีอัตราปวย 2,693.38
ตอประชากรแสนคน ตามลาํดบั สาํหรบัป 2549 สงูกวาคามธัยฐานป 2544 – 2548

ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาโรคอุจจาระรวงยังเปนปญหาพื้นฐานของพื้นที่นี้และเรื้อรังมาตลอด
ควรหาสาเหต ุปจจยัเพือ่ปองกนัและแกไขตอไป



13

การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

แผนภมูทิี ่2 แสดงอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายเดือน
อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549

เมื่อพิจารณารายเดือนในแตละป (แผนภูมิที่ 2) พบวาผูปวยเริ่มสูงขึ้นในชวงเดือนมีนาคม
เมษายน และลดลงในเดอืนพฤษภาคม ในป 2549 อตัราปวยเริม่สงูในเดอืนมนีาคม และพบอตัรา
ปวยสูงสุดในเดือนเมษายน มีอัตราปวย 446.54 ตอประชากรแสนคน แลวเริ่มลดลงในเดือน
พฤษภาคมเหมอืน ปกอน ๆ  ทีผ่านมา ทาํใหตัง้สมมตฐิานไดวาสาเหตอุจุจาระรวงในแตละป มสีาเหตุ
ปจจยัในแบบเดยีวกนั
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แผนภมูทิี ่3 แสดงอตัราปวยดวยโรคอจุจาระรวงในป 2549 เทยีบกบัคามธัยฐานยอนหลงั 5 ป
(ป 2544 - 2548) พบวามอีตัราปวยสงูกวาคามธัยฐานของทกุๆ เดอืน

จากขอมลูดงักลาวขางตน จะเหน็ไดวาขอมลูสวนใหญยงัไมสามารถทีจ่ะระบพุืน้ทีท่ีเ่ปนปญหา
จรงิ ๆ ได ดงันัน้หนวยบรกิารปฐมภมูจิงึตองมกีารวเิคราะหในระดบัตาํบลเพือ่เพือ่ดคูวามรนุแรงของ
โรค ในแตละตาํบล หมูบานในอนัทีจ่ะนาํไปสูการระบพุืน้ทีเ่ปาหมาย ระยะเวลา และกลุมเปาหมาย

แผนภมูทิี ่4 แสดงอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายตําบล
อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

จากแผนภูมิที่ 4 จะพบวาตําบลที่พบอัตราปวยสูงไดแก ตําบลอางทอง ทุงผาสุข น้ําแวน
เจดยีคาํ เวยีง และตาํบลรมเยน็ เมือ่พจิารณาตามพืน้ทีจ่ะพบวาตาํบลรมเยน็ มอีตัราปวยทีส่งูทัง้นี้
เนือ่งจากสวนหนึง่เปนพืน้ทีท่ีช่าวเขาอาศยัอยู เมือ่เทยีบกบัตาํบลหยวน จะพบอตัราปวยทีค่อนขาง
ต่าํเนือ่งจากอยูในเขตเทศบาล

แผนภมูทิี ่5 แสดงอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายตําบล
เทยีบกบัคามธัยฐานยอนหลงั 5 ป ป 2544 - 2548

เมื่อเทียบกับคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป ก็พบวาตําบลรมเย็น อางทอง มีอัตราปวยสูงกวา
คามธัยฐานของตาํบลและสงูสดุในอาํเภอ รองลงมาคอืตาํบลอางทอง ซึง่บงชีพ้ืน้ทีเ่นนหนกัทีต่องลง
ไปคนหาสาเหต ุและเมือ่วเิคราะหลงไปทีร่ะดบัหมูบานของแตละตาํบล ดงัแผนภมูทิี ่6-9
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แผนภมูทิี ่6 แสดงจํานวนผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายหมูบาน
ตาํบลรมเยน็ อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549

แผนภมูทิี ่7 แสดงจํานวนผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายหมูบาน
ตาํบลรมเยน็ ป 2549 เทยีบกบัคามธัยฐาน ป 2544 - 2549
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

แผนภูมิที่ 6, 7 เมื่อพิจารณารายหมูบานพบวา หมูที่ 5 บานสบสา หมูที่ 8 บานรองสาน
หมูที ่13 บานประชาภกัด ีหมูที ่16 บานตนผึง้ และหมูที ่21 บานประชาพฒันา พบจาํนวนผูปวยเพิม่
มากขึน้ใน ทกุ ๆ ป โดยประชาชนในหมูที ่8, 13, 21 เปนชาวเขาเผามง และหมูที ่16 จะเปนชาวเขา
เผาเยา และเมื่อเทียบกับคามัธยฐาน (ป 2544-2548) ก็พบวามีลักษณะที่คลายกัน ในป 2549
พบผูปวยทีส่งูกวาคามธัยฐานป 2544 -2548 ในหมูที ่3, 4, 8, 9, 10, 12, 16, 20 และ 21

แผนภมูทิี ่8 แสดงจํานวนผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายหมูบาน
ตาํบลอางทอง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549

จากแผนภมูทิี ่8 พบวาหมูที ่2, 4, 5, 7, 10 และ 12 พบผูปวยจาํนวนคอนขางมากในทกุ ๆ ป
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แผนภมูทิี ่9 แสดงจํานวนผูปวยดวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายหมูบาน
ตาํบลอางทอง ป 2549 เทยีบกบัคามธัยฐาน ป 2544 - 2549

เมือ่พจิารณารายหมูบาน พบวาเกอืบทกุหมูบานจะมจีาํนวนผูปวยสงูกวาคามธัยฐานยอนหลงั
5 ป (2544-2548) ยกเวนหมูที ่ 4, 6, 8, และ 10 หมูบานทีพ่บจาํนวนผูปวยสงูกวาคามธัยฐานมาก
ทีส่ดุคอืหมูที ่2 บานดอยอสิาน รองลงมาคอื หมูที ่5 บานหนองบวัเงนิ และหมูที ่12 บานจาํบอนใหม

ทัง้หมดนี ้ชีใ้หเหน็ชดัขึน้วา ภายใตตาํบลทีม่อีบุตักิารณสงูนัน้ กม็เีพยีงบางหมูบานเทานัน้ที่
มอีบุตักิารณของโรคสงูกวาพืน้ทีอ่ืน่ ทาํใหรูถงึพืน้ทีท่ีม่ปีญหาสงูทีต่องเนนหนกัในการพฒันามากขึน้
มิใชทําแบบเหวี่ยงแหทุกหมูบาน ในพื้นที่ 2 ตําบลนี้ก็มีแบบแผนปญหาที่ตางกัน คือตําบลรมเย็น
จะมบีางหมูบานทีม่ปีญหาสงูกวาทีอ่ืน่อยางชดัเจน ในขณะทีต่าํบลอางทองมลีกัษณะเฉลีย่ใกลเคยีง
กนัซึง่ใหขอสนันษิฐานวาสาเหตปุญหานาจะตางกนั
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

แผนภมูทิี ่10 แสดงจาํนวนผูปวยดวยโรคอจุจาระรวงจาํแนกตามกลุมอายุ
อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549

พบวาประชาชนอาํเภอเชยีงคาํทีป่วยดวยโรคอจุจาระรวงมากทีส่ดุ ไดแกกลุมอายตุ่าํกวา 4 ป
รองลงมาคอืกลุมอาย ุ60 ปขึน้ไป

แผนภมูทิี ่11 แสดงอตัราปวยดวยโรคอจุจาระรวงจาํแนกตามกลุมอายุ
อาํเภอเชยีงคาํ ป 2549 เทยีบกบัคามธัยฐาน ป 2544 – 2548

แผนภูมิที่ 11 ป 2549 อัตราปวยในทุกกลุมอายุจะสูงกวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป ในทุก
กลุมอาย ุในกลุม 0 - 4 ป มอีตัราปวย 1,122.14 ตอประชากรแสนคน รองลงคอืกลุมอาย ุ60 ปขึน้ไป
อตัราปวย 377.05 ตอประชากรแสนคน
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แผนภมูทิี ่12 แสดงอบุตักิารณปวยดวยโรคอจุจาระรวงจาํแนกตามกลุมอายุ
ตาํบลรมเยน็ อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 – 2549

เมือ่วเิคราะหแยกเจาะเปนรายตาํบล เชน ตาํบลรมเยน็กท็ราบวาในป 2544 – 2549 ตาํบล
รมเยน็ มผีูปวยดวยโรคอจุจาระรวงมากในกลุมอายตุ่าํกวา 4 ป เหมอืนกบัภาพรวมในระดบัอาํเภอ

แผนภมูทิี ่13 แสดงจาํนวนผูปวยดวยโรคอจุจาระรวงจาํแนกตามกลุมอายรุายหมูบาน
ตาํบลรมเยน็ อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2549
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

         

เมื่อวิเคราะหเปนรายหมูบานภายในตําบลรมเย็นพบวากลุมอายุต่ํากวา 4 ป เปนกลุมที่พบ
ผูปวยมากจะอยูในหมูที่ 13 บานประชาภักดี หมูที่ 8 บานรองสาน หมูที่ 21 บานประชาพัฒนา
หมูที ่16 บานตนผึง้ และหมูที ่5 บานสบสา ซึง่สอดคลองกบัแผนภมูทิี ่6 , 7 ควรทีจ่ะมกีารวางแผน
ดแูลกลุมเดก็ในพืน้ที ่4 หมูมากกวาพืน้ทีอ่ืน่

แผนภมูทิี ่14 แสดงอบุตักิารณปวยดวยโรคอจุจาระรวงจาํแนกตามกลุมอายุ
ตาํบลอางทอง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2544 - 2549

เมือ่วเิคราะหขอมลูในพืน้ทีต่าํบลอางทอง ในป 2544 – 2549 ผูปวยดวยโรคอจุจาระรวงพืน้ที่
ตาํบลอางทอง พบผูปวยมากในประชากร กลุมอายตุ่าํกวา 4 ป ไมแตกตางกบัลกัษณะอบุตักิารณ
ของตําบลรมเย็น
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แผนภมูทิี ่15 แสดงจาํนวนผูปวยดวยโรคอจุจาระรวงจาํแนกตามกลุมอายรุายหมูบาน
ตาํบลอางทอง อาํเภอเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา ป 2549

ในป 2549 ผูปวยดวยโรคอจุจาระรวงกลุมอายตุ่าํกวา 4 ป มมีากกวากลุมอายอุืน่ ๆ ผูปวย
สวนใหญจะอยูในหมูที่ 5 บานหนองบัวเงิน หมูที่ 2 บานดอยอิสาน และหมูที่ 4 บานบอนอย แต
ขณะเดยีวกนัจากภาพแผนภมู ิ 15 กแ็สดงใหเหน็วากลุมอายสุงูกวา 60 ป สงูมากในหลายหมูบาน
เชนกนั

สรปุ
เหน็ไดวาหากหนวยบรกิารปฐมภมูนิาํขอมลูมาวเิคราะหในรายละเอยีดจาํแนกพืน้ที ่ระยะเวลา

และกลุมเปาหมาย จะทําใหสามารถเลือกพื้นที่ กลุมเปาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการ
แกไขปญหาไดตรงตามสภาพขอเท็จจริงไดมากที่สุด

จากตัวอยางดังกลาว เมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตั้งแตระดับอําเภอจนถึงระดับหมูบานแลว
พบวา ในระดับอําเภออัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงที่สูงขึ้นในทุกป โดยอัตราปวยเริ่มสูงขึ้นในชวง
เดอืนมนีาคม เมษายนและลดลงในเดอืนพฤษภาคม พบอตัราปวยสงูสดุในเดอืนเมษายน มอีตัราปวย
446.54 ตอประชากรแสนคน ซึ่งหากดําเนินการปองกันและควบคุมโรคกอนเกิดโรคอาจจะทําให
อตัราปวยลดลงได



23

การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

ตาํบลทีพ่บอตัราปวยสงู ไดแกตาํบลอางทอง ทุงผาสขุ น้าํแวน เจดยีคาํ เวยีงและตาํบลรมเยน็
เมือ่พจิารณาตามพืน้ทีจ่ะพบวาตาํบลรมเยน็ มอีตัราปวยทีส่งู ทัง้นีเ้นือ่งจากสวนหนึง่เปนพืน้ทีช่าวเขา
(เผามง, เยา) อาศยัอยู มสีภาพทีอ่ยูอาศยัคอนขางแออดั บานบางหลงัจะอยูตดิกบัพืน้ดนิ ในบาน 1
หลงั จะอยูกนัหลายครอบครวั สิง่แวดลอมบรเิวณบานคอนขางสกปรก ประกอบกบัผูปกครองไมคอย
เอาใจใสในการเลี้ยงดู เมื่อเทียบกับตําบลหยวน จะพบอัตราปวยที่คอนขางต่ําเนื่องจากอยูในเขต
เทศบาล เมือ่พจิารณารายหมูบาน พบวาอตัราปวยทีส่งูสวนใหญจะพบในเดก็อาย ุ0 - 5 ป ทีอ่ยูใน
หมูบานทีเ่ปนชาวเขา หมูที ่ 8, 13, 21 เปนชาวเขาเผามง และหมูที ่ 16 จะเปนชาวเขาเผาเยา และ
เมือ่เทยีบกบัคามธัยฐาน (ป 2544 - 2548) กพ็บวามลีกัษณะทีค่ลายกนั ในป 2549 พบผูปวยทีส่งู
กวาคามธัยฐานป 2544 - 2548 ในหมูที ่3, 4, 8, 9, 10, 12, 16, 20 และ 21

สวนของตําบลอางทอง ประชากรสวนใหญของตําบลจะเปนชาวอิสาน รองลงมาจะเปน
ชาวไทยลือ้ และคนพืน้เมอืง เมือ่เทยีบกบัคามธัยฐานพบวาในป 2549 พบจาํนวนผูปวยทีส่งูกวาคา
มัธยฐาน ซึ่งรองจากตําบลรมเย็น เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางประชากร ประชนชนสวนใหญ
ของตําบลอางทองเปนชาวอิสาน มีสภาพบานเรือนคอนขางที่จะรกไมสะอาดเนื่องจากประชาชน
สวนใหญมอีาชพีดานการเกษตร ผูปวยสวนใหญทีพ่บจะอยูในหมูบานทีเ่ปนชาวอสิาน เชน ม.5, ม.2,
ม.4 แตในหมู 8 บานสนัปเูลย เปนชาวไทยลือ้ และหมู 11 บานเนนิสายกลาง จะพบจาํนวนผูปวยที่
คอนขางต่าํเมือ่เทยีบกบัหมูบานอืน่ ๆ ในตาํบล

จากขอมลูดงักลาวเมือ่พจิารณาในระดบัหมูบานกจ็ะเหน็ถงึความแตกตางของจาํนวนผูปวยใน
แตละหมูบานทีม่ลีกัษณะทางประชากร (เผาเยา มง คนอสิาน ชาวไทยลือ้ และคนพืน้เมอืง) สภาพที่
อยูอาศยั วฒันธรรมวถิชีวีติ พฤตกิรรมในการเลีย้งดบูตุรทีแ่ตกตางกนั กส็งผลใหอบุตักิารณปวยดวย
โรคอจุจาระรวงในแตละหมูบานมคีวามแตกตางกนัอยางเหน็ไดชดัเจน ทาํใหหาทางการแกปญหาที่
สอดคลองไดมากขึ้น

พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก
● จากการสอบถามและสงัเกตพฤตกิรรมการเลีย้งดเูดก็ในหมู 16 ตาํบลรมเยน็ ในหญงิเผา

อาขา อาย ุ24 ป บตุรสาวอาย ุ1 ป มารดาจะใหบตุรกนินมจากขวด มกีารลางทาํความ
สะอาดขวดนมโดยใชผงซกัฟอกแลวลางดวยน้าํสะอาด โดยไมไดนาํขวดนมมาตมหรอืนึง่
อกีครัง้ และใหบตุรดืม่น้าํทีไ่มผานการตมหรอืกรอง ทาํใหเดก็มโีอกาสถายเหลวบอย ๆ
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● สาํหรบัตาํบลอางทอง มารดาจะลางขวดนมโดยใชน้าํยาลางขวดนม แตไมไดนาํขวดนมมา
ตมหรอืนึง่ จะมเีพยีงนาน ๆ ครัง้เทานัน้ทีน่าํขวดนมมาตม

● การเลี้ยงดูเด็ก สวนใหญมารดาจะปลอยใหเลนกับพื้น ไมสวมรองเทา สภาพเด็กจะ
มอมแมม เปนหวดัคอนขางบอย

สภาพที่อยูอาศัย
● สวนใหญสภาพบานเรือนคอนขางที่จะรกรุงรัง ไมสะอาดมีขยะบริเวณบาน ใตถุนบานมี

น้าํเสยี และเกบ็อปุกรณการเกษตร ปุย ไวใตถนุบาน
● ในครอบครวัของชาวเขาบาน 1 หลงั มกัจะอยูกนัหลายครอบครวั
● หองครวั บรเิวณทีป่ระกอบอาหาร ทีเ่กบ็ภาชนะ จะตดิกบัพืน้ดนิ ไมสะอาด

ปญหาและอุปสรรค
● เจาหนาที ่ในหนวยบรกิารสาธารณสขุ ขาดการนาํขอมลูมาวเิคราะหสภาพปญหาในพืน้ที่

ทัง้นีเ้นือ่งจากหนวยบรกิารมทีัง้ภาระหนาทีใ่นการใหบรกิาร การรวบรวมรายงานและจดัสง
ใหหนวยงานทีอ่ยูในระดบัสงูขึน้ไป

● ขาดการเขาถงึขอมลูขาวสาร (ระดบัอาํเภอ / โรงพยาบาล) เพือ่นาํมาใชในการวเิคราะห
สภาพปญหาในพืน้ที ่(ขอมลูรวมทัง้สอ. และ รพ.) เชน ขอมลูในภาพรวมของอาํเภอ / ตาํบล
ทีเ่ปนปจจบุนั ทัง้นีเ้นือ่งจากหนวยบรกิารสวนใหญจะใชขอมลูในสวนเฉพาะหนวยบรกิาร
ของตนมาวเิคราะหสภาพปญหาในพืน้ที ่ทาํใหสภาพปญหาทีพ่บไมตรงกบัขอเทจ็จรงิทีพ่บ
ในพืน้ที่

● ทัศนคติและความเขาใจตอการนําขอมูลมาใชเพื่อการพัฒนา เนื่องจากมีทัศคติที่วาการ
ดําเนินการดานจัดเก็บ รวบรวมขอมูลและจัดสงขอมูลของหนวยงานในสวนกลางทั้งใน
ระดับกรม กอง จังหวัดเปนภาระที่คอนขางมาก จึงทําใหขาดการนําขอมูลมาวิเคราะห
หาสภาพปญหาในพืน้ที่

● เจาหนาที่ขาดทักษะในการวิเคราะหขอมูล แปรผลและการนําขอมูลไปใชเพื่อการปฏิบัติ
งาน
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การพัฒนาระบบขอมูลและการใชประโยชน
เพือ่การเฝาระวงั ปองกนัและควบคมุโรคอจุจาระรวง

ในหนวยบริการระดับปฐมภูมิ

● ขาดการนําขอมูลเชื่อมโยงไปสูหนวยงานอื่น ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข เชน เทศบาล
องคการบรหิารสวนตาํบล โรงเรยีน ชมุชน

● หนวยงานระดบัจงัหวดั อาํเภอ ขาดการสงกลบัขอมลูปญหาดานสขุภาพในภาพรวมทีเ่ปน
ปจจบุนัของแตละพืน้ทีใ่หแกหนวยบรกิารสาธารณสขุในระดบัตาํบล

ขอเสนอการใชประโยชนจากขอมูล
สถานบริการ

● หนวยบรกิารปฐมภมูคิวรไดใชขอมลูเพือ่การวางแผน / ดาํเนนิการแกไขปญหาดานสขุภาพ
ในพืน้ทีข่องตนเอง ในอนัทีจ่ะลดภาระในการแกไขปญหาในพืน้ทีร่วมทัง้มพีืน้ที ่เปาหมาย
และระยะเวลาในการดาํเนนิงานทีช่ดัเจน

● ใชขอมลูเพือ่การเฝาระวงัโรค ปองกนัและควบคมุโรค ในพืน้ทีข่องตนเอง

ประชาชน
● ควรใชขอมลูการเกดิโรคในแตละฤดกูาล หรอื ตามกลุมอายมุาใชประชาสมัพนัธ / รณรงค

ให้ประชาชน หน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนนิงานดา้นการป้องกัน-
และควบคมุโรค





"โดยบทบาทหนาที่การทํางานตองทําเรื่องขอมูลอยูแลว
ขอมูลที่ทําอยูรูสึกวายังไมเพียงพอในการนํามาใชประโยชนนาจะมี
เกบ็ขอมลูเพิม่เตมิ เชน ผูปวย HIV ขอมลูทีส่งมาสสอ.เปนจาํนวน แต
จรงิๆแลวขอมลูพฤตกิรรมของผูปวย หรอืปจจยัเสีย่งในเรือ่งอะไรบาง
ขอมลูเหลานีอ้ยูทีห่มูบาน ชมุชน จงึคยุกบัเจาหนาทีส่ถานอีนามยัวา
ขอมูลที่เรามีอยูไมเพียงพอ จากนั้นเริ่มพูดคุยกับชุมชน หมูบาน
ครอบครวั เหน็ชวีติความเปนอยู เหน็การเจบ็ปวย เหน็การอยูรวมกนั
ในชมุชน สิง่เหลานีน้าสนใจในบทบาทของเจาหนาทีส่าธารณสขุในการ
ดูแล และคิดวาจะดูแลอยางไรใหดีขึ้น จึงไดนําขอมูลมาวิเคราะห
และวางแผนดแูลรกัษา การปองกนัไมแพรเชือ้ เปนตน

...เมื่อนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนในระดับจังหวัด ระดับเขต
เจาหนาที่เกิดทักษะเพิ่มขึ้น เปนแรงจูงใจวาขอมูลมีความสําคัญ
การเรยีนรูขอมลูจากชมุชน ครอบครวั นาํมาเรยีนรูรวมกนักบัเจาหนาที่
และนําไปใชประโยชนในการวางแผนและการดูแลทั้งระดับบุคคล
การวางแผนระดับสอ. ระดับหนวยบริหารเครือขายพี ซี ยู (CUP)
ขอมูลมีประโยชนทุกระดับที่จะนํามาใชแกปญหา

ขอมูลในพื้นที่นั้นมีมากแตขาดการวิเคราะหอยางจริงจัง
พอวิเคราะหและไดคําแนะนําเพิ่มเติมจากทีมแตละครั้งที่มาประชุม

ไพรชั  วงศจมุป ู/ ภญ.มทันา  สมบตัวิฒันาเวศ

ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

ไพรชั  วงศจมุป ู/ ภญ.มทันา  สมบตัวิฒันาเวศ

ไพรชั วงศจมุปู
นักวิชาการสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุข

อาํเภอดอกคาํใต
จังหวัดพะเยา
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คณะทาํงาน ทาํใหเหน็ประเดน็เพิม่ เชน ในกลุมผูปวยเบาหวานทาํไม
ถึงสูงมาก ปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ที่เปนคา BMI ทําใหรูกลุมเปาหมาย
สามารถลด BMI และปรับพฤติกรรมเรื่องการกิน การออกกําลังกาย
สิ่งเหลานี้เปนเปาหมายใหกับสอ.วาในแตละปสามารถลดปจจัย
ความเสี่ยงในเรื่องความดันได

คนทาํงานขอมลูดเูหมอืนวาเปนสิง่ทีน่าเบือ่ เปนเรือ่งของตวัเลข
จาํเจ ไมมชีวีติชวีา แตจรงิๆแลวถาเรามาด ูวเิคราะหใหเหน็ขอมลูจรงิๆ
จากขอมูลที่เรามีอยู ดูวาชีวิตจริงๆของชาวบานจากขอมูลของเรา
เราสามารถชวยเหลือเขาไดไมใหเจ็บปวย หรือคนที่เจ็บปวยก็ลด
ภาวะแทรกซอนลง เปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจ เปนเรื่องที่ทําแลวมี
ความสุขกับขอมูลที่เรามีอยูในมือ"

"มคีนถามวาทาํไมเปนเภสชักรแลวมาทาํงานขอมลู คดิวาเวลา
ทาํงานไมวาบทบาทไหนตองมมีมุมองหลายดาน โดยเฉพาะตองมกีาร
ใชขอมูลเพื่อมาตั้งคําถามและตัดสินในเรื่องการรูสถานการณ และ
สภาพคนรบับรกิารในงานเรา เชน วาทาํไมคนถงึกนิยาตวันี ้ทาํไมคน
ถึงเปนเบาหวานความดันเยอะจัง สิ่งนี้ทําใหเรากับมาหาขอมูลจริงๆ
วาเกดิอะไรขึน้ในพืน้ที ่พอลงลกึในขอมลูแลวมอีะไรหลายอยางทีช่วีติ
จรงิของคนมนันาศกึษา วาทาํไมถงึเปนเบาหวานทัง้ครอบครวั แถมยงั
เกดิอยากกระตุนใหเขาสงเสรมิปองกนัตวัเอง

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังรวบรวมขอมูลแลวเริ่มเห็นภาพวาเรื่องยาเปน
แคสวนสนบัสนนุตอนหลงั เราสามารถนาํขอมลูใหเหน็วาในสขุภาวะ
ในหมูบานเขาเปนอยางไรสะทอนใหเหน็และเชือ่มกบัการใชยา คาใช
จายในพื้นที่ เชน หมูบานเปนเบาหวาน ความดันเยอะคาใชจายใน
โรงพยาบาลของหมูบานคอนขางสูง การใชยาสูงหรือไมสูงไมใช
คําตอบสุดทาย แตเปนคําตอบที่วาทําอยางไรใหเขาอยูดูแลตัวเอง
ไมใหเกดิโรคแทรกซอนได เปนตน"

มทันา สมบตัวิฒันาเวศ
เภสัชกรโรงพยาบาลเชียงมวน

จังหวัดพะเยา
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

ที่มาและความสําคัญของปญหา
จากการศกึษาขอมลูการเสยีชวีติของประชากรในอาํเภอเชยีงมวน ในป 2547 - 2549 ซึง่ได

รวบรวมจากแหลงขอมลูตาง ๆ ทีเ่กีย่วของ เชน ใบมรณะบตัร แบบสรปุรายงานการตายของสาํนกั
งานเทศบาล และทีว่าการอาํเภอ และแบบบนัทกึเวชระเบยีนของโรงพยาบาลเชยีงมวนพบวา สาเหตุ
การเสยีชวีติของประชากรในแตละชวงอาย ุมคีวามแตกตางกนั คอื ประชากรทีม่อีายตุ่าํกวา 20 ป
มสีาเหตขุองการเสยีชวีติกอนวยัอนัควรจากอบุตัเิหตจุราจรสงูทีส่ดุ และในชวงอาย ุ21 - 40 ป มสีาเหตุ
จากการตดิเชือ้ HIV สวนประชากรทีม่อีาย ุ41 - 60 ป พบวามสีาเหตจุากโรคมะเรง็และระบบหลอด
เลอืดหวัใจทัง้แบบเฉยีบพลนัและแบบเรือ้รงั ตามแผนภมูทิี ่ 1 และในชวงอาย ุ 61 - 80 ป โรคทีเ่ปน
สาเหตุคือโรคไตวาย หัวใจ และมะเร็ง ตามแผนภูมิที่ 2 จากการวิเคราะหขอมูลการเสียชีวิตของ
ประชากรในชวงอายุ 41 ปขึ้นไป พบวา ประชากรที่เสียชีวิตสวนหนึ่งเกิดจากภาวะแทรกซอนของ
โรคเรื้อรังที่สําคัญและเปนปญหาของพื้นที่คือ โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน จึงนับไดวา
โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูเปนปญหาสขุภาพทีส่าํคญัของประชากรอาํเภอเชยีงมวน พะเยา
แผนภมูทิี ่1 แสดงสาเหตกุารเสยีชวีติประชากรอาย ุ41 - 60 ป

อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2547 - 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนมรณบตัรอาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
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แผนภมูทิี ่2 แสดงสาเหตกุารเสยีชวีติประชากรอาย ุ61 - 80 ป
อาํเภอเชยีงมวน  จงัหวดัพะเยา 2547 - 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนมรณบตัรอาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

สถานการณโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในพื้นที่
จงัหวดัพะเยาไดมกีารรวบรวมขอมลูผูปวยความดนัโลหติสงูและเบาหวานโดยมฐีานขอมลูจาก

โปรแกรม PCUS ซึง่เปนโปรแกรมทีจ่ดัทาํขึน้โดยสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัพะเยาและไดนาํไปใช
ในทกุสถานอีนามยัและมกีารปรบัปรงุโปรแกรมอยางตอเนือ่ง ซึง่สามารถรวบรวมขอมลูอตัราปวยดวย
โรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวานแยกตามพืน้ทีไ่ดดงัแผนภมูทิี ่3 และ 4
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่3 อตัราปวย ดวยโรคความดนัโลหติสงูทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษา
แยกตามประชากรแตละอาํเภอ จงัหวดัพะเยา ป 2548

แหลงขอมลู : โปรแกรม PCUS ป 2548

แผนภมูทิี ่4 อตัราปวย ดวยโรคเบาหวานทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษา
แยกตามประชากรแตละอาํเภอ จงัหวดัพะเยา ป 2548

แหลงขอมลู : โปรแกรม PCUS ป 2548
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จากแผนภมูทิี ่3 และ 4 พบวาอาํเภอเชยีงมวน ในป 2548 มอีตัราปวยดวยโรคความดนัโลหติ
สงู 5,751.17 ตอแสนประชากร และมอีตัราปวยดวยโรคเบาหวาน 2,832.21ตอแสนประชากร ซึง่ทัง้
สองโรคของอําเภอพบวามีอัตราปวยที่สูงกวาคาเฉลี่ยในภาพรวมระดับจังหวัด

 จาํนวนผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดนัโลหติสงู ป 2532-2549 ทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษาทีค่ลนิกิ
โรงพยาบาลเชยีงมวน พบวา มผีูปวยสะสมโรคเบาหวาน จาํนวน 465 ราย เปนเพศชาย 165 ราย
และ เพศหญงิ 300 ราย คดิเปนสดัสวนชายตอหญงิเทากบั 1 ตอ 1.82 สวนโรคความดนัโลหติสงู
พบผูปวยสะสม 599 ราย เปนเพศชาย 255 เพศหญงิ 344 ราย สดัสวนชายตอหญงิเทากบั 1 ตอ
1.35 และพบผูปวยสะสมรวมทัง้โรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูทีท่ะเบยีนรกัษา จาํนวน 1,064
ราย สดัสวนเพศชายตอเพศหญงิ เทากบั 1 ตอ 1.53 ดงัแผนภมูทิี ่1 และ 2

จากสถานการณโรคดังกลาวที่วิเคราะหขอมูลในเครือขายบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ
(CUP) มทีัง้ขอมลูโรงพยาบาลเชือ่มกบัขอมลูสถานอีนามยั ทีส่ะทอนสถานการณสขุภาพและบรกิาร
โดยรวมในระดบัพืน้ที ่รวมทัง้แจกแจงรายละเอยีดเปนสถานบรกิารระดบัตาํบล

แผนภมูทิี ่5 แสดงจาํนวนผูปวยโรคความดนัโลหติสงูรายใหมทีข่ึน้ทะเบยีนโรงพยาบาลเชยีงมวน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2532 - 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคความดนัโลหติสงู โรงพยาบาลเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่6 แสดงจาํนวนผูปวยโรคเบาหวานรายใหมทีข่ึน้ทะเบยีน โรงพยาบาลเชยีงมวน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2532 - 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่7 แสดงอตัราปวยโรคความดนัโลหติสงูและเบาหวานทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษาใน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา แยกตามเพศ ป 2532 - 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
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 จากแผนภูมิที่ 7 พบอัตราปวยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 7.15 (จํานวน 599 ราย)
เพศหญิง รอยละ 8.19 (จํานวน 344 ราย) เพศชาย รอยละ 6.11 (จํานวน 255 ราย) สวน
โรคเบาหวาน รอยละ 5.55 (จาํนวน 465 ราย) แยกเปนเพศหญงิ รอยละ 7.14 (จาํนวน 300 ราย)
เพศชาย รอยละ 3.95 (จาํนวน 165 ราย) ทัง้สองโรคพบในเพศหญงิมากกวาเพศชาย

แผนภมูทิี ่8 แสดงอัตราสวนของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพศหญิงตอเพศชาย
โรงพยาบาลเชยีงมวน อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2532 - 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

 จากแผนภมูทิี ่ 8 พบวาอตัราการเปนโรคความดนัโลหติสงูตัง้แตป 2532 - 254ในเพศหญงิ
สงูกวาเพศชาย และในป 2547 - 2549 นโยบายกระทรวงสาธารณสขุเนนการคดักรองกลุมเปาหมาย
อายมุากกวา 40 ป ทาํใหกลุมเปาหมายโดยเฉพาะเพศหญงิเขาถงึบรกิารมากขึน้ และความคลอบคลมุ
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ป 2549 รอยละ 77.85 (จํานวน 6,522 ราย) แตเพศชายนั้นความ
ครอบคลมุต่าํกวาเพศหญงิ เนือ่งจากอาชพีและลกัษณะงานทีท่าํและความตระหนกัในเรือ่งการดแูล
สขุภาพ การเขาถงึบรกิารเพศหญงิมากกวาเพศชาย การคดักรองโรคความดนัโลหติสงูบางสวนตรวจ
ขณะ ผูปวยมารบับรกิารอืน่ๆดวย เชน วางแผนครอบครวั หญงิตัง้ครรภ คลนิกิรกัษา สวนโรคเบาหวาน
ตองนดัหมายเฉพาะ ซึง่กลุมเปาหมายบางสวนไมสามารถมาตรวจคดักรองตามนดัได
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่9 แสดงอตัราสวนของผูปวยโรคเบาหวานเพศหญงิตอเพศชาย
โรงพยาบาลเชยีงมวน อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2532 - 2549

จากแผนภมูทิี ่9 พบวาอตัราการเปนโรคเบาหวานเพศหญงิสงูกวาเพศชาย ตัง้แตป 2532 - 2549
ยกเวนเฉพาะ ป 2542 พบเพศชายสดัสวนมากกวาเพศหญงิ สวนป 2547 - 2549 พบอตัราสวนเพศ
ชายและเพศหญงิใกลเคยีงกนัมากขึน้ เนือ่งจากนโยบายกระทรวงสาธารณสขุเนนการคดักรองกลุม
เปาหมายอายมุากกวา40 ป การคดักรองเบาหวาน ใชอปุกรณและทกัษะการตรวจซบัซอนกวาการ
ตรวจความดนัโลหติสงู โดยนดัหมายกลุมเปาหมายเนนทัง้ชายและหญงิมาตรวจพรอมกนั ซึง่ ป 2549
การคัดกรองเบาหวานความครอบคลุมรอยละ 69.82 (จํานวน 5849 ราย) ต่ํากวาคัดกรองความ
ดนัโลหติสงู(รอยละ 77.85)

ดังนั้นในระดับอําเภอตองพิจารณาขอมูลในระดับสถานีอนามัยเพื่อใหทราบการกระจาย
ของโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานตามแตละพื้นที่ ซึ่งการวิเคราะหสามารถนําขอมูลที่มีใน
โปรแกรม PCUS มาวเิคราะหหาอตัราความชกุของโรคตามแตละพืน้ทีไ่ดเชนกนั ดงัแผนภมูทิี ่10 ซึง่
เปนขอมลูความชกุของโรคเบาหวาน ในป 2549 ดงันี้
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แผนภมูทิี ่10 อตัราความชกุดวยโรคเบาหวานทีข่ึน้ทะเบยีนรกัษา แยกตามสถานบรกิารใน
อาํเภอเชยีงมวน  จงัหวดัพะเยา

แหลงขอมลู : จากโปรแกรม PCUS ของแตละสถานบรกิาร ป 2549

จากแผนภูมิที่ 10 พบวาความชุกของโรคเบาหวานมากที่สุดอยูในพื้นที่เขต สอ.ไชยสถาน
มอีตัราความชกุ 7707.98 ตอแสนประชากร รองลงมาคอื สอ.ปน สอ.สระ และ PCU ในเขตพืน้ที่
โรงพยาบาล มอีตัราความชกุ 6115.11  6055.31 และ 6008.40 ตามลาํดบั

จากขอมูลเมื่อวิเคราะหพบวา อัตราความชุกของโรคเบาหวานในแตละเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ PCU และสถานอีนามยัหลายแหงมอีตัราความชกุทีม่ากกวาในภาพรวมของระดบัอาํเภอ และ
หากตองการทราบวาอัตราความชุกดังกลาวเปนการกระจายของโรคที่แทจริงในแตละพื้นที่หรือไม
ตองพจิารณาขอมลูความครอบคลมุของการคดักรองโรคในแตละพืน้ทีป่ระกอบดวย ซึง่เปนสิง่ทีจ่าํเปน
มากในการวางแผนการแกปญหาในแตละพืน้ที่
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่11 แสดงสดัสวนของผูปวยความดนัโลหติสงูแยกกลุมอายุ
สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

 จากแผนภมูทิี ่11 พบวาผูปวยความดนัโลหติสงูสวนใหญอายมุากกวา 60 ป รอยละ53.53
รองลงมากลุมอาย ุ55 - 59 ป ,50 - 54 ป ,40 - 44 ป พบใกลเคยีงกนั รอยละ 11.23 ,12.76 และ 11.51
ตามลาํดบั สวนกลุมอาย ุ 35 - 39 ป และกลุมอาย ุ 30 -34 ป พบรอยละ 2.91 และ1.8 ตามลาํดบั
ถงึแมกลุมอายทุีต่่าํกวา 40 ป ไมใชเปาหมายทีค่ดักรอง แตยงัพบผูปวยในพืน้ที ่สอ. ไชยสถาน และ
สอ. สระ  ดังนั้นควรเฝาระวังในการคัดกรองกลุมดังกลาวเพิ่มเติมโดยเฉพาะผูที่มีปจจัยเสี่ยง และ
กลุมอายุ 50 ป ขึ้นไป ในพื้นที่ สอ. ทาฟาใตและ PCU มาง พบผูปวยความดันโลหิตสูงมากกวา
รอยละ 80 การดแูลกลุมผูสงูอายทุีเ่ปนโรคเรือ้รงัมแีนวโนมมากขึน้ซึง่ในอนาคตเปนกลุมทีต่องพึง่พงิ
ดงันัน้ตองเตรยีมครอบครวัและผูดแูลในกลุมเปาหมายนีใ้หพรอม
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แผนภมูทิี ่12 แสดงความครอบคลมุการตรวจวดัความดนัโลหติในประชากรเปาหมาย
แยกรายสถานบรกิาร อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ปงบประมาณ 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองโรคความดนัโลหติสงู สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน
จังหวัดพะเยา

จากแผนภูมิที่ 12 พบวาผลการวัดความดันโลหิตกลุมเปาหมายอายุ 40 ปขึ้นไป อําเภอ
เชียงมวน ปงบประมาณ 2549 ความครอบคลุมในภาพรวม รอยละ 80.60 แยกตามสถานบริการ
พบวา สอ. ไชยสถาน สสช. หวยกางปลา สสช. นาบวั สอ. ทาฟาใต สอ. สระ PCU รพ. และ สอ. ปน
ครอบคลมุรอยละ 95.0 , 92.45 , 86.95 , 87.5 , 80.48 , 77.63 , 76.41 ตามลาํดบั สวน สอ. บอเบีย้
ครอบคลุมเพียงรอยละ 57.41 ซึ่งต่ํากวาเปาหมาย ซึ่งพื้นที่ตองติดตามกลุมเปาหมายที่ยังไมไดรับ
การคดักรองและหาวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีเ่นือ่งจากเปนพืน้ทีช่าวเขา และประชาชนไมได
อาศยัในหมูบานทัง้หมด บางสวนเดนิทางไปทาํงานนอกพืน้ที่
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่13 แสดงความครอบคลมุการตรวจคดักรองเบาหวานในประชากรกลุมเปาหมาย
แยกรายสถานบรกิาร อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ปงบประมาณ 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองโรคเบาหวาน สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

จากแผนภูมิที่ 13 พบวาผลการคัดกรองเบาหวานในกลุมเปาหมายอายุ 40 ปขึ้นไปโดยวิธี
Verbal screening ซึ่งเปนวิธีการคัดกรองโดยใชแบบฟอรมในการซักประวัติเพื่อหาความเสี่ยงของ
โรคเบาหวาน เมื่อผลการซักประวัติพบกลุมเสี่ยงจะดําเนินการเจาะเลือด FBS ซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
อาํเภอเชยีงมวน ปงบประมาณ 2549 ความครอบคลมุรวม รอยละ 79.13 แยกตามสถานบรกิาร พบวา
สอ. ทาฟาใต สอ. บอเบีย้ สสช.หวยกางปลา PCU รพ. สสช. นาบวั สอ. ไชยสถาน สอ. ปน และ
สอ. สระ ความครอบคลมุรอยละ 97.95, 97.30, 92.45, 90.49, 86.96, 70.46, 68.43 และ 61.86
ตามลําดับ

จากขอมูลการคัดกรองความดันโลหิตสูง พบวาสถานบริการสวนใหญมีความครอบคลุม
การคดักรองกลุมเปาหมายมากกวารอยละ 70 และการคดักรองเบาหวานมคีวามครอบคลมุมากกวา
รอยละ 60 ดงันัน้เมือ่วเิคราะหอตัราความชกุตามแผนภมูทิี ่5 และที ่6 จงึสามารถอธบิายไดวาเปน
ขอมูลที่มีการกระจายของโรคใกลเคียงกับความเปนจริง
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ผลการคัดกรองความดันโลหิตสูง

แผนภมูทิี ่14 แสดงรอยละผลการตรวจวัดความดันโลหิตในประชากรเปาหมาย
ตามระดบัความดนัโลหติ แยกรายสถานบรกิาร อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
ปงบประมาณ 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองโรคความดนัโลหติสงู สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน
จังหวัดพะเยา

จากแผนภูมิที่ 14 พบวา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ในปงบประมาณ 2549 แยกตาม
สถานบริการ พบกลุมเสี่ยงที่มีความดันโลหิตสูงอยูในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 (Stage 1 , 2)
มากกวารอยละ 20 ที่ สอ. บอเบี้ย และ PCU รพ.เชียงมวน และพบกลุมเสี่ยงที่มีความดันโลหิต
เริ่มสูงอยูในระดับ Pre HT มากกวารอยละ 30 ที่ สอ. ไชยสถาน PCU รพ.เชียงมวน และ
สอ.บอเบีย้ และ พบกลุมเปาหมายมรีะดบัความดนัโลหติปกต ิมากกวารอยละ 90 ในพืน้ที ่สอ.สระ
สอ.ทาฟาใต และ สสช. หวยกางปลา และ สสช.นาบวั
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

แผนภมูทิี ่15 แสดงรอยละผลการขึน้ทะเบยีนเปนผูปวยความดนัโลหติสงูเมือ่เทยีบกบักลุมเสีย่ง
จากการคดักรอง แยกรายสถานบรกิาร อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
ปงบประมาณ 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองโรคความดนัโลหติสงู สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน
จังหวัดพะเยา

จากขอมลูการขึน้ทะเบยีนพบวา สสช.หวยกางปลา มกีารขึน้ทะเบยีนผูปวยความดนัในป 2549
รอยละ 100 (จาํนวน 1 ราย) และไมใชผูทีเ่ขารบัการคดักรองความดนัโลหติ สวน สสช.นาบวั มผีูขึน้
ทะเบยีนความดนัถงึรอยละ 50 ของกลุมเสีย่งทีพ่บภาวะความดนัผดิปกตใินครัง้แรกทีท่าํการคดักรอง
สวน สอ. สระ สอ.ทาฟาใต สอ.บอเบีย้ สอ.ปน สอ.ไชยสถาน และ PCU รพ.เชยีงมวน มผีูขึน้ทะเบยีน
ความดนัโลหติ คดิเปนรอยละ 22.68 , 15 , 16.15 , 12.12 , 11.15 และ 0.92 ตามลาํดบั

จากการวเิคราะหผลการคดักรองความดนัโลหติสงูและเปรยีบเทยีบผลการขึน้ทะเบยีนผูปวย
ความดนัโลหติในแตละพืน้ที ่พบวาพืน้ทีท่ีพ่บกลุมเสีย่งในระยะการคดักรองแตเมือ่นดัตรวจซ้าํอกี 2
สปัดาห ไมพบภาวะความดนัโลหติสงู ดงันัน้ในการสรางเสรมิสขุภาพเพือ่ปองกนัโรคเจาหนาทีใ่นพืน้ที่
จะตองใหความสําคัญกับกลุมที่เคยมีความดันโลหิตสูงผิดปกติแตยังไมไดขึ้นทะเบียนในปนี้เปน
กลุมแรก คอื กลุม Stage 1, 2 และระดบั Pre HT และควรมกีจิกรรมในการสงเสรมิปองกนัโรค เชน
การลดปจจยัเสีย่งของโรค มากกวากลุมทีม่คีวามดนัปกติ
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สถานการณพฤตกิรรม-ปจจยัเสีย่งตอโรคความดนัโลหติสงู
จากการรณรงคคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ โดยใชวิธีซักถามปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม

และวัดความดันโลหิต เมื่อพบผูคัดกรองมีความดันโลหิตสูงในแตละระดับความรุนแรงก็มีการ
บริหารจัดการตามแนวทางปฏิบัติตามขอตกลงของเครือขายคือ ผูที่มีระดับ Pre HT หรือพบผูที่มี
ภาวะความดนั Stage I , Stage II ใหนดัตดิตามซ้าํอกี 2 อาทติย ถายงัสงูอยูใหสงตอโรงพยาบาล
เพือ่ขึน้ทะเบยีนเปนผูปวย และเริม่ทาํการรกัษา

จากผลของการรวบรวมขอมูลของแตละสถานีอนามัยพบวามีการรวบรวมขอมูลคลายกัน
แตตางกนัในรายละเอยีดของปจจยัเสีย่ง ดงัตวัอยางของสถานอีนามยัทีไ่ดนาํมาแสดงดงัตอไปนี้

ตารางที ่1 แสดงรอยละของผูทีม่รีะดบัความดนัผดิปกตแิยกตามประเภทปจจยัเสีย่งตาง ๆ
ของสถานอีนามยับานสระ อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ป 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองความดนัโลหติสงูของสถานอีนามยับานสระ ป 2549

ประเภทปจจัยเสี่ยง

1. ญาตสิายตรงปวยเปนความดนัโลหติสงู
2. อวน BMI มากกวา 25
3. ผูทีเ่คยรูวาระดบั BP คอนขางสงู

(130-139/85-89 mm/Hg )
4. ดืม่สรุาหรอืสบูบหุรี่
5. มภีาวะเปนเบาหวาน
รวม

จํานวนผูที่ขึ้นทะเบียน

6
2
2

17
0
27

รอยละ

22.22
    7.41
   7.41

 62.96
-

100.00
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

จากขอมูลในป 2549 พบวาผูที่มีปจจัยเสี่ยงในดานพฤติกรรมดื่มสุราหรือสูบบุหรี่มีความ
ผิดปกติของความดันโลหิตสูงและไดรับการขึ้นทะเบียนสูงกวาปจจัยดานอื่นคิดเปนรอยละ 62.96
รองลงมาคือปจจัยดานญาติสายตรงปวยเปนความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 22.22  แตใน
ความเปนจรงิผูทีม่ปีจจยัเสีย่งอาจไมไดมปีจจยัเสีย่งในดานเดยีวอาจมหีลายดานประกอบกนัได เชน
มญีาตสิายตรงรวมกบัม ีBMI  > 25 หรอืมญีาตสิายตรงรวมกบัมพีฤตกิรรมเสีย่งตาง ๆไดแก ดืม่สรุา
สบูบหุรี ่เปนตน  จงึไดทาํการรวบรวมขอมลูปจจยัเสีย่งรวมในดานของแตละบคุคลและหาโอกาสของ
การเกดิโรคความดนัโลหติสงูจากปจจยัเสีย่งทีม่ ีดงัแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางที ่2 ตารางแสดงโอกาสทีจ่ะเปนโรคความดนัโลหติสงูของกลุมเสีย่งทีม่ปีจจยัเสีย่ง
ในดานตาง ๆ ของในพืน้ทีส่ถานอีนามยับานสระ ป 2549

ปวย

6
21

2
25

2
25

ไมปวย

243
901

18
1,126

20
1,124

Odd ratio

1.064

5.013

4.509

95%CI

0.425-2.655*

1.103-22.778

0.998-20.319*

กลุมเสี่ยงที่มีปจจัยเสี่ยง

1. ญาตสิายตรง
มี
ไมมี

2. ภาวะน้ําหนักเกิน
มาตรฐาน BMI > 25
BMI >= 25
BMI < 25

3. ประวตัคิวามดนัสงูมากกวา
140/90
มี
ไมมี
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จากตารางดังกลาวไดแสดงถึงกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงดานตาง ๆ และโอกาสเสี่ยงที่จะเปนโรค
ซึง่เมือ่หาโอกาสเสีย่งตอการเกดิโรคจากขอมลูของกลุมเสีย่งทีข่ึน้ทะเบยีนความดนัโลหติสงูในป 2549
พบวา กลุมเสีย่งทีม่ปีจจยัดานเดยีวคอื กลุมทีด่ืม่สรุา และสบูบหุรี ่มอีตัราเสีย่งเปนโรคความดนัโลหติ
สงูมากกวาคนปกตอิยู 24.941 เทา ( 95% CI 11.026 – 56.419 ) กลุมเสีย่งทีม่ภีาวะน้าํหนกัเกนิ
มาตรฐาน BMI > 25 มอีตัราเสีย่ง 5.013 ( 95% CI 1.103 – 22.778 ) สวนปจจยัเสีย่งทีเ่คยมปีระวตัิ
ความดนัสงูมากกวา 140/90 และปจจยัเสีย่งดานญาตสิายตรงเปนโรค ไมมคีวามแตกตางกนัอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สวนกลุมเสีย่งทีม่ปีจจยัเสีย่งมากกวา 2 ดานไดแก มญีาตพิีน่อง
ทีม่ปีระวตัเิปนโรคความดนัรวมกบัมพีฤตกิรรมดืม่สรุาหรอืสบูบหุรี ่มอีตัราเสีย่ง 4.488 ( 95 % CI 1.283
– 15.698 ) และกลุมเสีย่งทีม่ญีาตพิีน่องทีม่ปีระวตัเิปนโรค รวมกบัม ีBMI > 25 ไมมคีวามแตกตาง
กนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

CI = Confidence Interval
* ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองความดนัโลหติสงูของสถานอีนามยับานสระ ป 2549

ปวย

17
10

1
26

3
24

ไมปวย

90
1,054

6
1,138

31
1,113

Odd ratio

24.941

7.295

4.488

95%CI

11.026-56.419

0.848-62.776*

1.283-15.698

กลุมเสี่ยงที่มีปจจัยเสี่ยง

4. ดืม่สรุาและสบูบหุรี่
มี
ไม

5. ญาตพิีน่อง+BMI > 25
มี
ไม

6. ญาตพิีน่อง+ดืม่สรุา สบูบหุรี่
มี
ไม

ตารางที ่2 (ตอ)
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

จากการวิเคราะหขอมูลโอกาสที่จะเปนโรคพบวากลุมเสี่ยงที่มีพฤติกรรมดื่มสุราหรือสูบบุหรี่
มีโอกาสที่นาจะเปนโรคความดันโลหิตสูงมากกวากลุมที่มีปจจัยเสี่ยงดานอื่น ๆ รองลงมาคือปจจัย
ดานภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐาน ยิ่งมีปจจัยรวมหลายดาน ยิ่งทําใหมีโอกาสเปนโรคความดันโลหิต
มากกวาการมีปจจัยเพียงดานเดียว

ดังนั้นเมื่อผานการวิเคราะหขอมูล พื้นที่สามารถวางแผนการสงเสริมปองกันโรคไดชัดเจน
ในกลุมเปาหมายมากขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่กระตุนกับกลุมเปาหมายในแตละกลุมไมเหมือนกัน
เชน ในกลุมทีม่พีฤตกิรรมการดืม่สรุาหรอืสบูบหุรี ่ตองมกีจิกรรมทีก่ระตุนใหกลุมเปาหมายสามารถ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งได สวนกลุมทีม่ปีจจยัเสีย่งดานภาวะน้าํหนกัเกนิ ตองมกีจิกรรมทีเ่นนไป
ในด้านของการออกกำลังกาย หรือกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านญาติสายตรงหรือกรรมพันธุ์ต้องเน้นไป
ในเรือ่งของการเลอืกการบรโิภคอาหาร การเขาใจตนเองตอความเสีย่งตอการเกดิโรคเพือ่การเฝาระวงั
ตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงรวมยิ่งตองใหความสําคัญเปนกลุมแรกที่ตองสงเสริม
ปองกัน

ผลการคัดกรองเบาหวาน

แผนภมูทิี ่16 แสดงรอยละของคดักรองเบาหวานในประชากรเปาหมายทีพ่บปจจยัเสีย่ง
แยกรายสถานบรกิาร อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา ปงบประมาณ 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองเบาหวาน สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
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หมายเหต ุ  Verbal  Positive  หมายถงึ รอยละของกลุมเสีย่งทีไ่ดรบัการคดักรองเบาหวานโดยการ
ซกัประวตัเิบือ้งตนและพบมปีจจยัเสีย่งตอโรคเบาหวานตัง้แต 1 ขอขึน้ไปจากจาํนวนกลุมเสีย่งทีเ่ขา
รบัการคดักรองโดยการซกัประวตัทิัง้หมด (Verbal  screening)

จากแผนภมูทิี ่16  พบวา ผลการคดักรองเบาหวาน โดยการซกัประวตัเิบือ้งตนหรอืวธิ ีVerbal
screening ในปงบประมาณ 2549 แยกตามสถานบรกิาร พบกลุมเสีย่งทีม่ปีจจยัเสีย่งตอโรคเบาหวาน
โดยภาพรวมในระดับอําเภออยูที่รอยละ 30 สถานบริการที่กลุมเปาหมายมีปจจัยเสี่ยงมากกวา
รอยละ 30 คือที่ สอ. ทาฟาใต  สอ.ไชยสถาน สสช.หวยกางปลา สอ.บอเบี้ย และ PCU ในเขต
รพ.เชียงมวน  และพบกลุมเปาหมายที่มีปจจัยเสี่ยงนอยกวารอยละ 30 ที่  สอ. สระ สอ.ปน และ
สสช.หวยกางปลา

แผนภมูทิี ่17 แสดงรอยละผลการตรวจวดัระดบัน้าํตาลในเลอืดของกลุมทีม่ปีจจยัเสีย่ง
จากการคดักรอง แยกรายสถานบรกิาร อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา
ปงบประมาณ 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองโรคเบาหวาน สถานบรกิารสาธารณสขุ อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

จากขอมูลการคัดกรองเมื่อพบกลุมเสี่ยงที่ซักประวัติแลวพบปจจัยเสี่ยงไดรับการเจาะเลือด
ปลายนิ้วเพื่อหาระดับน้ําตาลในเลือด โดยที่ความครอบคลุมของการเจาะเลือดในกลุมที่มีปจจัย
เส่ียงอยู่ท่ีร้อยละ 99.09 และในกลุม่ท่ีได้รับการเจาะเลอืดพบว่ามีระดับ FBS แตกตา่งกันดังแผนภมิู-
ที ่17 สถานบรกิารทีต่รวจวดั FBS และพบกลุมเสีย่งทีม่ ีFBS > 110 มมีากทีส่ดุที ่สสช.นาบวั รอยละ
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

100 แตเมือ่ศกึษาจากขอมลูพบวาม ี1 รายเทานัน้ รองลงไปคอื สอ.บานปนรอยละ 90 ของกลุมทีไ่ด
รับการเจาะเลือด และ PCU ในเขต รพ.เชียงมวน รอยละ 25 สวนสถานบริการที่เหลือต่ํากวา
รอยละ 10

จากการวิเคราะหผลการคัดกรองเบาหวานจากขอมูลดังกลาว สอ.บานปนมีกลุมเสี่ยงตอ
โรคเบาหวานมากทีส่ดุ อาจตองเพิม่ความไวในการคดักรองกลุมเสีย่งใหมากขึน้ เพราะกลุมเสีย่งทีม่ี
FBS มากกวา 126 อาจมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมานานแตสถานบริการไดมีการตรวจพบเฉพาะ
ในชวงที่มีการคัดกรอง เมื่อทําการตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือด สวนสถานบริการอื่น ที่ตรวจพบ
กลุมเสีย่งทีม่ ีFBS มากกวา 110 ตองทาํการนดักลุมเสีย่งมาตรวจซ้าํอกีภายใน 2 อาทติย ถาระดบั
น้าํตาลยงัสงูมากกวา 110 ใหสงตอขึน้ทะเบยีนผูปวยเบาหวานที ่รพ.เชยีงมวน

จากการรณรงคคัดกรองโรคเบาหวานในพื้นที่ โดยใชวิธีซักถามปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมและ
เจาะเลอืด เมือ่พบกลุมเสีย่งทีไ่ดรบัการคดักรองมรีะดบัน้าํตาลในเลอืดในแตละระดบักม็กีารบรหิาร
จดัการตามแนวทางปฏบิตัติามขอตกลงของเครอืขายคอื กลุมเสีย่งทีม่ ี FBS มากกวา 110 ตองทาํ
การนัดกลุมเสี่ยงมาตรวจซ้ําอีกภายใน 2 อาทิตย ถาระดับน้ําตาลยังสูงมากกวา 110 ใหสงตอขึ้น
ทะเบยีนผูปวยเบาหวานที ่รพ.เชยีงมวน และเริม่ทาํการรกัษา

จากผลของการรวบรวมขอมูลของแตละสถานีอนามัยพบวามีการรวบรวมขอมูลคลายกัน
แตตางกนัในรายละเอยีดของปจจยัเสีย่ง ดงัตวัอยางของสถานอีนามยัทีไ่ดนาํมาแสดงดงัตอไปนี้
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ตารางที ่3 แสดงรอยละของผูทีเ่ปนเบาหวานแยกตามประเภทปจจยัเสีย่งตาง ๆ
ของสถานอีนามยับานสระ อาํเภอเชยีงมวน  จงัหวดัพะเยา ป 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองเบาหวานของสถานอีนามยับานสระ ป 2549

จากขอมูลป 2549 พบวาผูที่มีปจจัยเสี่ยงในเขตสถานีอนามัยบานสระและขึ้นทะเบียนเปน
ผูปวยเบาหวานเปนผูปวยทีม่ปีจจยัเสีย่งดานญาตพิีน่อง และน้าํหนกัเกนิมาตรฐาน BMI > 25 คดิเปน
รอยละ 44.44 สวนผูทีม่ปีจจยัความดนัโลหติสงูขึน้ทะเบยีนเบาหวานคดิเปนรอยละ 1.11 แตในความ
เปนจรงิผูทีม่ปีจจยัเสีย่งอาจไมไดมปีจจยัเสีย่งในดานเดยีวอาจมหีลายดานประกอบกนัได เชน มญีาติ
สายตรงรวมกบัม ีBMI > 25 หรอืมญีาตสิายตรงรวมกบัมปีระวตัคิวามดนัโลหติสงู เปนตน จงึไดทาํ
การรวบรวมขอมลูปจจยัเสีย่งรวมในดานของแตละบคุคลและหาโอกาสของการเกดิโรคเบาหวานจาก
ปจจยัเสีย่งทีม่ ีดงัแสดงในตารางตอไปนี้

กลุมเสี่ยงมีปจจัยเสี่ยงตอความดันโลหิตสูง

ญาตพิีน่อง
น้าํหนกัเกนิมาตรฐาน BMI >25
มปีระวตัคิวามดนัโลหติสงู
มปีระวตันิ้าํตาลในเลอืดสงูกวา 126 mg
มปีระวตัเิปนเบาหวานขณะตัง้ครรภ
มบีตุรน้าํหนกัแรกคลอดมากกวา 4000 กรมั
มอีาการโรคเบาหวาน

รวม

จํานวนขึ้นทะเบียน

4
4
1
0
0
0
0

9

คดิเปนรอยละ

44.44
44.44
1.11

-
-
-
-

100
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ขอมูลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
อาํเภอเชยีงมวน จงัหวดัพะเยา

ตารางที ่4 ตารางแสดงโอกาสทีจ่ะเปนโรคของกลุมเสีย่งทีม่ปีจจยัเสีย่งในดานตาง ๆ
ของในพืน้ทีส่ถานอีนามยับานสระ ป 2549

CI = Confidence Interval
* ไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

จากทะเบยีนการคดักรองของสถานอีนามยับานสระพบกลุมเสีย่งทีม่ปีจจยัเสีย่งรวมหลายคน
แตในป 2549 ยังไมพบวามีระดับน้ําตาลในเลือดผิดปกติ และเมื่อวิเคราะหโอกาสเสี่ยงของผูขึ้น
ทะเบียนเบาหวานแยกตามปจจัยเสี่ยงพบวา กลุมที่มีภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานหรือ BMI >25 มี
อตัราเสีย่งตอการเกดิโรคเบาหวาน 9.089 ( 95% CI 2.400 - 34.422 ) สวนกลุมเสีย่งทีม่ญีาตสิาย
ตรงมอีตัราเสีย่ง 4.308 ( 95% CI 1.283 - 15.698 ) แตกลุมเสีย่งทีม่ปีระวตัเิปนโรคความดนัโลหติสงู
พบวาไมมคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05

จากการวเิคราะหขอมลูดานปจจยัเสีย่งทัง้ในสวนของโรคความดนัโลหติสงูและเบาหวาน ใน
ระดับพื้นที่สามารถวางแผนการสงเสริมปองกันโรคไดชัดเจนในกลุมเปาหมายมากขึ้นโดยเฉพาะ

กลุมเสี่ยงที่มีปจจัยเสี่ยงดาน

ญาตสิายตรง
มี
ไมมี

ภาวะน้าํหนกัเกนิ BMI > 25
มี
ไมมี

มปีระวตัคิวามดนัโลหติสงู
มี
ไมมี

ปวย

4
5

4
5

1
8

ไมปวย

182
980

94
1,068

150
1,012

Odd ratio

4.308

9.089

0.843

95 % CI

1.283 – 15.698

2.400 – 34.422

0.105 – 6.790 *

แหลงขอมลู : ทะเบยีนการคดักรองเบาหวานของสถานอีนามยับานสระ ป 2549
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กิจกรรมที่ดําเนินการกับกลุมเปาหมายในแตละกลุมไมเหมือนกัน เชน ในกลุมที่มีพฤติกรรมการ
ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ตองมีกิจกรรมที่กระตุนใหกลุมเปาหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได
สวนกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงดานภาวะน้ําหนักเกิน ตองมีกิจกรรมที่เนนไปในดานของการออกกําลังกาย
หรือกลุมที่มีปจจัยเสี่ยงดานญาติสายตรงหรือกรรมพันธุตองเนนไปในเรื่องของการเลือกการบริโภค
อาหาร การเขาใจตนเองตอความเสีย่งตอการเกดิโรคเพือ่การเฝาระวงัตนเองมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม
ที่มีปจจัยเสี่ยงรวมยิ่งตองใหความสําคัญเปนกลุมแรกที่ตองสงเสริมปองกัน

ขอเสนอแนะ
● การนําขอมูลไปใชในการพัฒนางานควรตองนําขอมูลการคัดกรองยอนหลังประมาณ

3 – 5 ป มาวเิคราะหหาปจจยัเสีย่งเพือ่ใหไดขอมลูปจจยัเสีย่งทีม่ชีดัเจนมากขึน้
● ควรตองมีการศึกษาปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงที่ทําใหเกิดปจจัย

เสี่ยงนั้น เชน ปจจัยดานพฤติกรรมเสี่ยง ควรศึกษาเพิ่มเติมใหชัดวา พฤติกรรมเสี่ยง
ดานไหน ดานการสบูบหุรีห่รอืการดืม่สรุา และความถีท่ีใ่ชมากนอยตางกนัเพยีงใด  และ
เปนมากในประชากรกลุมใด เพศหญงิหรอืชาย อายเุทาไหร  เพือ่ใหการสงเสรมิปองกนัโรค
ชดัเจนในกลุมเปาหมายมากขึน้



"ระบบขอมลูทาํให ตาเหน็ธรรม ตาสวาง เหมอืนเนนย้าํใหเรา
เขาใจที่จะลงลึกในเรื่องขอมูล เหมือนเดินตามรอยที่จะแกไขปญหา
นําขอมูลไปแกปญหา เชน ขอมูลกลุมเสี่ยงในเรื่องเหลา,บุหรี่
ตองทํากลุมนี้ตอโดยเชื่อมประสานในเรื่องของกลุมยาเสพติดดวย
หาศกัยภาพคนในโรงพยาบาลเตรยีมความพรอมทีจ่ะจดัการเรือ่งนี้

กอนที่จะเขามาทําตรงนี้ เมื่อกอนคิดอยากทําแตยังไมเห็น
ขอมูลที่ชัดเจน เห็นเพียงรางๆ คิดวาเปนสิ่งที่ยาก แตพอกลับไปคุย
กบันองทีเ่ราเหน็ศกัยภาพทีจ่ะทาํเรือ่งนีต้อ เหน็สดัสวนตวัเลขทีเ่พิม่ขึน้
เกิดแรงบันดาลใจอยากทําเกี่ยวกับขอมูลที่จะพัฒนางานบริการ
โดยเฉพาะขอมูลในกลุมดื่มเหลา สูบบุหรี่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทุกคน
อาจมองวาเปนเรือ่งยาก ขอมลูเปนประโยชนกบังานและคนไขจรงิๆ ไม
จาํเปนตองทาํมากทาํในสวนทีเ่ราทาํไดตามศกัยภาพและลงลกึจรงิๆ
แลวจะมคีวามสขุกบัขอมลูทีไ่ด ตามบรบิทพืน้ที ่เชน สนัทรายเลนกบั
งานเบาหวานก็จะทําเรื่องนี้ตลอดมีการตอยอดการพัฒนาจากงาน
ปกต ิไมถงึกบัตองคดิใหมทาํใหม"

การพัฒนาและใชประโยชนระบบขอมูล
เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ
ประเด็นศึกษา เรื่อง ระบบขอมูลเพื่อพัฒนาบริการดูแลผูปวยเบาหวาน
ของศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม

นติยาภา นนัทขวาง / จรีนนัท วงศมา

นติยาภา นนัทขวาง / จรีนนัท วงศมา

 จรีนนัท วงศมา
หัวหนาศูนยสุขภาพชุมชน

หนองหาร สนัทราย เชยีงใหม
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"คนที่มีขอมูลอะไรก็ตามอยูในมือเปนคนที่ไดเปรียบเปน
คนที่ทํางานสําเสร็จไปเกือบครึ่ง ขอมูลเปนสิ่งที่ทาทาย ขอมูลมี
หลายแบบมทีัง้นาํไปใชไดเลย หรอืตองนาํมาวเิคราะหประมวนผล
กอนใช เปนสิง่ทีท่าทายวาเราจะดงึขอมลูออกมาอยางไร วธิกีาร
ทีจ่ะดงึขอมลูตองทาํอะไรบางซึง่บางอยางกย็าก บางอยางกไ็ดมา
งายๆ การนาํไปใชใหเกดิประโยชนขึน้อยูกบัคนดวย คนวาจะเขา
ถึงไดอยางไร มองเห็นความสําคัญของขอมูลที่จะนํามาใช
ประโยชนอยางไร จะใชประโยชนใหกับตัวเอง หรือ งาน หรือ
แมแตขยายตอสูเพื่อนรวมงานไดดวย

การใชขอมูลเปนเหมือนการตอ jigsaw ขอมูลแตละตัว
ไมไดเบ็ดเสร็จในตัวทั้งหมดตองนํามาตอjigsawในระบบขอมูล
อื่นๆดวยจะเห็นภาพชัดเจน การที่จะตอใหเขารูปเขารางเมื่อไร
ทําใหขอมูลมีชีวิตขึ้น การขยายสูคนอื่นก็เปนการแลกเปลี่ยน
การนําเสนอ การชักชวนคนอื่นเขามาทํา จนถึงนําขอมูลมา
วางแผนของบประมาณ งานวางแผนปองกนัสงเสรมิ เมือ่ไรทีเ่รา
หยิบขอมูลนํามาตอjigsawใหเรียบรอย ขอมูลตรงนี้จะเกิด
ประโยชนกับเรามันมีชีวิตชีวา เหมือนสิ่งที่ทาทายใหลึกเขาไป
ลกึเขาไปเรือ่ยๆ นีแ่หละมนตเสนหขอมลู

ขอมลูทีม่อียูไมใชเรือ่งยาก ไมจาํเปนตองใชอปุกรณไฮเทค
อะไรในการประมวล บางอยางใชมอืเราเอง ใชสมองนอยๆของเรา
คิดเก็บรวบรวมออกมา อยางใชกรอบคิด ใหมองตัวเลขเปนเรื่อง
สนกุกอน มองเปนเรือ่งเปนราว"

 นติยาภา นนัทขวาง
นกัวชิาการสาธารณสขุ 7

ศูนยสุขภาพชุมชนหนองหาร
สนัทราย เชยีงใหม
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การพัฒนาและใชประโยชนระบบขอมูล
เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ

การพัฒนาและใชประโยชนระบบขอมูล
เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ

ระบบขอมูลขาวสารมีความสัมพันธอยางยิ่งกับการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ขอมูล
ขาวสารทีจ่ดัเกบ็ของหนวยบรกิารควรจะตอบสนองตอความตองการใช เพือ่บรกิารสขุภาพในระดบั
ดงักลาวไมใชเปนเพยีงการตอบสนองตอการรายงานใหกบัหนวยเหนอืเทานัน้

จากการดาํเนนิงานบรกิารปฐมภมูทิีผ่านมา พบการพฒันาระบบขอมลูไมเปนไปตามทีค่าดหวงั
การเกบ็รวบรวมขอมลูของหนวยบรกิารยงัไมไดจดัเกบ็ใหเปนระบบ การวเิคราะหประมวลผลเพือ่การ
ใชประโยชนจากขอมูลมีนอย อันเนื่องมาจากขอจํากัดหลาย ๆ ดาน เชน ดานความสามารถของ
บคุลากรในการประมวลผลขอมลูเพือ่การนาํไปใช ดานการจดัการจดัเกบ็ขอมลูใหเปนระบบและการ
จดัการขอมลูใหทนัเวลา รวมไปถงึขอมลูคณุภาพบางอยางทีไ่มสามารถจดัเกบ็ในระบบเพือ่การสบืคน
ได

ทางศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร ไดมโีอกาสเขารวมเปนคณะทาํงานศกึษาระบบขอมลู
ในหนวยบริการปฐมภูมิรวมกับสถาบันวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและสํานักงานพัฒนาระบบ
ขอมลูขาวสารสขุภาพ โดยไดศกึษาระบบขอมลูเพือ่พฒันาระบบบรกิารปฐมภมูผิานเวทกีารประชมุ
แลกเปลีย่น ตัง้แตปลายป 2548 เปนตนมา และไดเนนประเดน็กรณศีกึษาการพฒันาและใชประโยชน
ระบบขอมูลเพื่อพัฒนาบริการการดูแลผูปวยเบาหวาน ผลจากการศึกษาประมวลสรุปเปนประเด็น
ตาง ๆ ไดดงันี้

● สถานการณระบบขอมลูในศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร
● แหลงทีม่าของขอมลูทีใ่ชในการดแูลผูปวยเบาหวาน
● ขอมลูทีจ่ดัเกบ็ในการดแูลผูปวยเบาหวานและวธิกีารจดัเกบ็รวบรวม
● การวเิคราะหขอมลู
● การใชประโยชนจากขอมูล
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สถานการณระบบขอมลูในศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร
ตําบลหนองหาร เปนพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทในจังหวัดเชียงใหม มีระยะทางหางจาก

ตวัเมอืง 12 กโิลเมตร อยูภายใตเขตการปกครองขององคกรสวนทองถิน่สองแหง ไดแก เขตเทศบาล
ตําบลแมโจและเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหาร มีศูนยราชการ และมีสถานศึกษาทั้งระดับ
มหาวทิยาลยั ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย เปนหนวยใหบริการสขุภาพ
ระดับปฐมภูมิในเครือขายโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งเชาอาคารพาณิชยสามชั้น ตั้งอยูใจกลางชุมชน
การบรหิารจดัการภายใน PCU มหีวัหนาศนูย ฯ มเีจาหนาทีป่ระจาํศนูย 9 คน ทาํงานบรกิารโดยใช
หลกัการบรกิารแบบองครวมและตอเนือ่ง ประชากรในเขตรบัผดิชอบ กวา 20,000 คน 13 หมูบาน
มีเปาหมายของการทํางานอยูที่การพัฒนาใหประชาชนพึ่งตัวเองไดอยางมีคุณภาพและเหมาะสม
โดยคนในชมุชนดแูลกนัเองได

ระบบขอมลูในศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร มกีารจดัเกบ็ ในรปูแบบตาง ๆ  ไดแก ขอมลู
ระเบียน รายงาน, แบบบันทึกและระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส โดยแตละระบบมีวัตถุประสงค
รูปแบบและการนําไปใชประโยชนแตกตางกัน ปจจุบันในสวนของระบบขอมูลอิเลคทรอนิกส
มโีปรแกรมคอมพวิเตอรทีใ่ชในศนูยทัง้หมด 7 โปรแกรม ซึง่ เปนโปรแกรมทีใ่ชในการใหบรกิารในแต
ละวนัและมโีปรแกรมทีพ่ฒันา ขึน้จากฐานขอมลู 18 แฟม คอื โปรแกรม CM-POP แตละโปรแกรม
เชือ่มโยงถงึกนั ระบบขอมลูอเิลคทรอนกิสตอบสนองตอการประมวลผลและการรายงาน ปญหาหลกั
ที่พบจากการใชระบบขอมูลอิเลคทรอนิกส คือ ความสามารถของบุคลากรในการจัดการขอมูล
การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูล ที่พบวา เปนปญหาจากเทคนิกการใชคอมพิวเตอร
และเวลาที่จะปอนขอมูลมีนอยเนื่องจากมีบันทึกและทะเบียนมาก ในสวนของระบบขอมูลบันทึก
(manual )โดยเฉพาะขอมลูทีเ่ปนขอมลูเชือ่มตอเพือ่การบรกิาร ขอมลูจากแฟมครอบครวั ซึง่ สวนใหญ
ไมมีรายละเอียดในคอมพิวเตอร เชน ขอมูลการเจ็บปวย ขอมูลการรับบริการ และขอมูลคุณภาพ
อื่น ๆ เชน ขอมูลชุมชน ผังเครือญาติ แผนที่เดินดิน สรุปประเมินการเยี่ยมบาน โดยระบบขอมูล
ดังกลาวตอบสนองตอการบริการและมีการใชประโยชนคอนขางมาก กลาวโดยสรุปแลว ทางศูนย
สุขภาพชุมชนหนองหารมีการใชระบบขอมูลทั้งสองสวนในสถานการณตางๆ ตามความเหมาะสม
การใชประโยชนของระบบขอมูลมีดังนี้
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การพัฒนาและใชประโยชนระบบขอมูล
เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ

1. เพือ่บรกิาร การดแูลรกัษาระดบับคุคล ครอบครวั
2. เพือ่การคดักรองกลุมเสีย่ง
3. เพื่อเชื่อมตอระบบการดูแลในสถานบริการและในชุมชน
4. เพือ่การรายงานในระดบัทีส่งูกวาขึน้ไป

แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการดูแลผูปวยเบาหวาน
ในการใหบริการดูแลผูปวยเบาหวาน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรค ผูปวย ญาติหรือครอบครัว

และชุมชน เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการดูแลผูปวยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องมาจาก
การเจ็บปวยมีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของ จากการศึกษาระบบขอมูลการดูแลผูปวยเบาหวานของ
ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร สรุปแหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการดูแลผูปวยเบาหวานและ
กลุมเสีย่งทีอ่ยูในชมุชน ดงันี้

● ขอมูลสวนบุคคล ไดแก ขอมูลการเจ็บปวย ขอมูลพฤติกรรมการบริโภค การออกแรง
อารมณ ขอมลูญาตสิายตรงและขอมลูคณุภาพชวีติ

● ขอมลูจากญาต ิ / ครอบครวั เชน ขอมลูการรบัประทานยา อาหาร ของผูปวย ขอมลูการ
ปรุงอาหารในครอบครัว

● ขอมลูจากชมุชน เชน ขอมลูบรบิท สิง่แวดลอม ขอมลูกลุมเสีย่ง
● ขอมูลจากระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส เชน ขอมูลประชากร ขอมูลกลุมเสี่ยง ขอมูล

วนันดั ขอมลูจากการวเิคราะหประมวลผลในระบบคอมพวิเตอร
● ขอมูลจากการใหบริการในแฟมครอบครัว เชน ขอมูลการรับยา ขอมูลภาวะแทรกซอน

ขอมลูการเจบ็ปวย ขอมลูการสงตอ ขอมลูการเยีย่มบาน
โดยขอมลูการดแูลผูปวยเบาหวานทีไ่ดมาจากแหลงตาง ๆ  เหลานีม้ลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตาง

กนัออก ไปในขณะเดยีวกนัขอมลูเหลานีม้คีวามสมัพนัธเชือ่มโยงกนัได ถาหากไดมกีารจดัเกบ็ บนัทกึ
รวบรวม ไวอยางเปนระบบ กลาวคอื สามารถใชขอมลูจากแหลงขอมลูซึง่ไดมกีารจดัเกบ็ไวเพือ่การ
ดแูลผูปวยโดยการศกึษาขอมลูรายบคุคล และเงือ่นไขตางๆ ในระบบครอบครวัและชมุชน ตลอดจน
ขอมลูการรบับรกิารจากสถานบรกิาร ซึง่จะนาํไปสูการจดับรกิารทีต่อเนือ่งไดสาํหรบัผูปวยแตละบคุคล
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นอกจากนี้ขอมูลที่ไดมีการประมวลผลเปนภาพรวมในระดับชุมชนสามารถสะทอนภาพรวม
ของสถานที่โรคในชุมชนได

แหลงที่มาของขอมูลไมวาจะมาจากแหลงไหนหรือเริ่มตนจากสวนไหนจะสามารถเชื่อมตอ
ถงึกนัไดในการนาํไปใชประโยชน เชน

ถาเริม่ตนจากผูปวยทีม่ารบับรกิาร ขอมลูทีม่าจากผูปวยไมวาจะเปนขอมลูการเจบ็ปวย ขอมลู
พฤตกิรรมการบรโิภค การออกแรง อารมณ ขอมลูญาตสิายตรงและขอมลูคณุภาพชวีติ ทีไ่ดจากการ
พดูคยุกบัผูปวย ถกูเกบ็บนัทกึไวในแฟมประวตัริายบคุคล และระบบฐานขอมลูอเิลคทรอนกิส เพือ่ใช
ในการใหการดแูลในครัง้ตอ ๆ ไป ในขณะเดยีวกนัขอมลูจากการบรกิารจะถกูเชือ่มโยงสูครอบครวั /
ญาต ิโดยใชในการเยีย่มบาน เปนการใหบรกิารทีต่อเนือ่ง เพือ่ตดิตามดบูรบิทและสิง่แวดลอมผูปวย
การใหคําแนะนํา เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงจากญาติสายตรง ประกอบการใหการรักษาและให
คําแนะนํา ในขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงไปสูชุมชนผานอาสาเยี่ยมบานหรือผานอาสาสมัคร
สาธารณสุขและผานคนในชุมชน ไปดวย ซึ่งทางชุมชนจะใหขอมูลผูปวยเพิ่มเติมทั้งทางดานบริบท
สิ่งแวดลอม ความเปนอยูและพฤติกรรมของผูปวยเมื่ออยูในชุมชน ถือเปนการตรวจทานขอมูลที่ได
มาจากผูปวยอกีครัง้หนึง่ ซึง่จะสงผลตอการใหการรกัษา การใหคาํแนะนาํ ทีเ่ปนประโยชนกบัผูปวย

ถาเริม่ตนจากระบบขอมลูทีม่อียู ซึง่ เปนขอมลูทีไ่ดจากการใหบรกิาร ไมวาจะเปนขอมลูจาก
โปรแกรมคอมพวิเตอร หรอืขอมลูในแฟมครอบครวัหรอืขอมลูจากการจดัเกบ็ในระบบตาง ๆ ขอมลู
จากโปรแกรมคอมพวิเตอร เชน ขอมลูประชากรกลุมเสีย่ง ทีม่อีายมุากกวา 40 ป ขึน้ไปทีอ่าศยัอยูใน
พืน้ที ่ทาํใหสามารถใชขอมลูเหลานีเ้พือ่อาสาคดักรองโรคในชมุชน คดักรองกลุมเสีย่งตามขอมลูทีไ่ด
มาจากฐานขอมลูในระบบคอมพวิเตอร (CM - POP) อาสาคดักรองในชมุชนจะเชือ่มโยงขอมลูเขาสู
ครอบครวั / ญาต ิโดยใหคาํแนะนาํนดัหมายกลุมเสีย่งเขารบั การคดักรองโรค และเมือ่คดักรองพบ
ผูทีม่ภีาวะเสีย่งทีต่องไดรบัการตรวจเลอืด กใ็หคาํแนะนาํและสงตอเขารบับรกิารในศนูยสขุภาพชมุชน
เพือ่รบัการตรวจเลอืด กรณทีีพ่บผลการตรวจเลอืดผดิปกตติดิตอกนั 2 ครัง้ ทางศนูยสขุภาพชมุชน
จะสงผูปวยเขารับการรักษาตอในโรงพยาบาล หรือใชวิธี ขอคําปรึกษาทางโทรศัพท เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยและเพื่อพิจารณาแนวทางการรักษา ภายหลังการวินิจฉัยทางโรงพยาบาลสงตัวผูปวยกลับ
พ ีซ ีย ูเพือ่การดแูลทีต่อเนือ่งกบัผูปวยตอไป ในขณะเดยีวกนัจะทาํการบนัทกึขอมลูจากการใหบรกิาร
ลงในแฟมครอบครวั เชน ขอมลูการรบัยา ขอมลูภาวะแทรกซอน ขอมลูการเจบ็ปวย ขอมลูการสงตอ
ขอมลูวนันดั ขอมลูการเยีย่มบาน โดยขอมลูยอยเหลานีจ้ะใชเพือ่ดแูลผูปวยตอเนือ่งตามโอกาสและ
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สถานการณตาง ๆ รวมไปถึงการเชื่อมโยงขอมูลสูชุมชนโดยการคืนขอมูลสูชุมชน เชน การแจง
สถานการณการเจ็บปวยดวยโรค เบาหวานใหชุมชน ผานทางอาสาสมัครสาธารณสุขและอาสา
คดักรองโรค ซึง่ สงผลตอการดแูลและเฝาระวงัตดิตามการเกดิโรคอยางตอเนือ่งในชมุชนดวยเชนกนั

ขอมูลที่จัดเก็บในการดูแลผูปวยเบาหวาน
และวิธีการจัดเก็บรวบรวม

ระบบขอมลูการดแูลผูปวยเบาหวานของศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร มขีอมลูปรมิาณ
มากทีไ่ดจดัเกบ็รวบรวม โดยการจดัเกบ็มทีัง้แบบบนัทกึและการจดัเกบ็ในระบบฐานขอมลู Electronic
file ในคอมพวิเตอร ซึง่พบขอมลูทีจ่ดัเกบ็ ดงันี้

● ขอมูลกลุมเสี่ยงที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป ไดมาจากโปรแกรม CM - POP ซึ่งเปนฐานขอมูล
ประชากร มกีารเปลีย่นแปลงตลอดตามการเคลือ่นยายของประชากร โดยมกีาร UPDATE
ขอมูลทุกเดือน

● ขอมูลกลุมเสี่ยงที่เปนญาติสายตรงของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่ศูนยสุขภาพชุมชน
มาจากการสอบถามหรอืใหผูปวยบนัทกึ โดยใชแบบบนัทกึกระดาษทีจ่ดัทาํขึน้ (ตวัอยาง
ในภาคผนวก) ซึง่ทาํใหเกดิความสะดวกและงายตอการคดักรองโรคในกลุมญาตสิายตรง
ทําใหการคัดกรองทําไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

● ขอมลูกลุมเสีย่งในพืน้ที ่โดยใชแบบบนัทกึการคดักรองรายบคุคลและแบบบนัทกึสรปุการ
คดักรองทีจ่ดัทาํขึน้ มกีารจดัเกบ็ขอมลูกลุมเสีย่งรายบคุคลทีไ่ดจากการคดักรองบางสวน
ลงในคอมพวิเตอร เชน น้าํหนกั สวนสงู ความดนัโลหติ ผลการตรวจระดบัน้าํตาลในเลอืด
ขอมลูจากการคดักรองอกีสวนหนึง่ทีไ่มไดจดัเกบ็ลงคอมพวิเตอรไดทาํการจดัเกบ็ในรปูแบบ
กระดาษและสรปุผลการคดักรองในแบบบนัทกึสรปุการคดักรองทีไ่ดจดัทาํขึน้

● ขอมูลการรักษาของผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน มีการจัดเก็บทั้งรูปแบบกระดาษ เชน
สมดุทะเบยีนผูปวย บนัทกึการรกัษาในแฟมครอบครวั บนัทกึการเยีย่มบาน สมดุประจาํ
ตัวผูปวย ใบสงตอเยี่ยมบาน บันทึกสรุปผลการรักษา ในสวนรูปแบบคอมพิวเตอร เชน
ระดบัน้าํตาล ความดนัโลหติ ผล LAB วนันดั ขอมลูคาใชจาย ขอมลูการใชยา

หมายเหต ุ: รายละเอยีด ตวัอยางแบบฟอรม แบบบนัทกึ ทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูอยูในภาคผนวก
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การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล
จากระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่มี ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ไดนํามาประมวลและวิเคราะห

ผลในดานตางๆ ไดแก การประเมินสถานการณ สภาวะสุขภาพของประชาชนที่เขารับบริการใน
ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร ในป 2549 พบ 5 อนัดบัแรก ของโรคทีเ่ขารบับรกิาร ไดแก

1. โรคความดนัโลหติสงู
2. โรคเบาหวาน
4. MYALGIA
5. DYSPEPSIA
ทางศนูยสขุภาพ ฯ ไดเลอืกศกึษาระบบขอมลูการดแูลผูปวยเบาหวาน เพือ่เปนแนวทางการ

พฒันาระบบขอมลูทีจ่ะสงผลตอระบบสขุภาพชมุชน ไดวเิคราะหสถานการณตามแนวทางของระบาด
วทิยาและ วเิคราะหขอมลูทีจ่ดัเกบ็รวบรวมจากการดาํเนนิงาน ซึง่ พอประมวลสรปุไดดงันี้

สถานการณโรคเบาหวานศูนยสุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร
โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

จํานวนผูปวยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนในศูนยสุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร โรงพยาบาล
สันทราย พบวา มีผูปวยสะสม 180 ราย กระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ ในเขตตําบลหนองหาร
คดิเปนอตัราปวยไดดงันี ้อตัราปวยดวัยโรคเบาหวาน สงูสดุอยูที ่หมู 1 บานแมเตาไห รอยละ 8.48
รองลงมา ไดแก หมู 3 บานหวยเกีย๋ง รอยละ 7.5 หมู 11 บานไรสหกรณ รอยละ 6.75 และหมู 8
บานวิเวก รอยละ 6.32 ซึ่ง ทั้ง 4 หมูบาน มีอัตราปวยสูงกวาอัตราปวยระดับประเทศ (รอยละ 6)
ดงัรปูภาพที ่1
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รปูภาพที ่1 อตัราปวยดวยโรคเบาหวานในตาํบลหนองหาร แยกรายหมูบาน ป 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

แผนภมูทิี ่1 จาํนวนผูปวยดวยโรคเบาหวาน ในตาํบลหนองหาร
แยกตามกลุมอายแุละเพศ ป 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย
ป 2549 และขอมลูจากการสาํรวจชมุชน
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จากแผนภูมิที่ 1 จํานวนผูปวยโรคเบาหวานทั้งที่ขึ้นทะเบียนในศูนยสุขภาพชุมชนตําบล
หนองหาร โรงพยาบาลสันทราย และผูปวยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาในสถานบริการอื่นแตเปน
ประชากรในตาํบลหนองหาร คดิเปนผูปวยสะสม จาํนวน 353 ราย จาํแนก เปนเพศชาย 157 ราย
และเพศหญงิ196 ราย คดิเปนอตัราสวน ชายตอหญงิ เทากบั 1 ตอ 1.25 และเมือ่จาํแนกตามกลุม
อาย ุพบวา ผูปวยโรคเบาหวานสวนใหญ อยูในกลุมอาย ุ 60 ป ขึน้ไป จาํนวน 135 ราย รองลงมา
ไดแก กลุมอาย ุ50 - 59 ป จาํนวน 126 ราย กลุมอาย ุ40 - 49 ป จาํนวน 71 ราย ตามลาํดบั พบผูปวย
กลุมอายทุีต่่าํกวา 40 ป จาํแนกตามอาย ุคอื กลุมอาย ุ30 - 39 ป กลุมอาย ุ20 - 29 ป และ กลุมอายุ
< 20 ป พบจาํนวน 13 ราย, 6 ราย และ 2 ราย ตามลาํดบั ถงึแมกลุมอายทุีต่่าํกวา 40 ป จะไมใช
เปาหมายในการคัดกรองแตยังพบผูปวย ดังนั้นจึงควรเฝาระวังในการคัดกรองกลุมเสี่ยงที่มีอายุ
< 40 ป เพิม่เตมิโดยเฉพาะผูทีม่ปีจจยัเสีย่งตามเงือ่นไขในการคดักรองโรค

แผนภมูทิี ่2 แสดงจาํนวนผูปวยเบาหวานรายใหม ในศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร
จาํแนกตามป พ.ศ.

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549



61

การพัฒนาและใชประโยชนระบบขอมูล
เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิ

จากแผนภมูทิี ่2 พบจาํนวนผูปวยเบาหวานรายใหมเพิม่ขึน้ทกุป ตัง้แตป 2546 - 2549 จาํนวน
17 ราย, 46 ราย, 49 ราย และ 55 ราย ตามลาํดบั ความครอบคลมุของการคดักรองโรคเบาหวาน
ในป 2549 รอยละ 66.33 คาดวาในอนาคตถามกีารดาํเนนิงานสงเสรมิปองกนัโรคเบาหวานในกลุม
เสีย่งอยางจรงิจงัและมปีระสทิธภิาพ จาํนวนผูปวยเบาหวานทีพ่บใหมนาจะลดลง

ภาพที ่2 แสดงสาเหตขุองการเกดิโรคเบาหวานในหมูบานแมโจ (ตวัอยางหมูบาน)
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จากรปูภาพที ่ 2 การกระจายของโรคเบาหวานเมือ่พจิารณาตามรายบคุคลและพืน้ทีก่ารเกดิ
โรค ในหมูบานตวัอยาง พบวา ปจจยัของการเกดิโรคเบาหวาน มาจาก พนัธกุรรมและพฤตกิรรม ซึง่
ปจจัยการเกิดโรคทั้งสองอยาง มีความสอดคลองกับบริบทและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และมีการ
กระจายของโรคเต็มพื้นที่และกระจุกเปนกลุมบานที่เปนเครือญาติกัน จากขอมูลดังกลาวทําใหเรา
สามารถนาํไปประกอบการวางแผนในการคดักรองโรคและการใหคาํแนะนาํแกประชาชนในพืน้ทีไ่ด

ผลลัพธการดูแลผูปวยเบาหวาน

แผนภมูทิี ่3 แสดงรอยละของผลการรักษาผูปวยเบาหวานและรอยละของผูปวยขาดนัด
ตัง้แตป พ.ศ. 2546 - 2549 ในศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย
ป 254 6 -2549

หมายเหตุ : คมุระดบัน้าํตาลได หมายถงึ รอยละ 80 ของจาํนวนครัง้ในการมารบัการรกัษาตามนดั
มผีลของระดบัน้าํตาลในเลอืดไมเกนิ 140 Mg%

 :ผูปวยขาดนดั หมายถงึ ผูปวยทีข่าดการรกัษาตดิตอกนันาน 1 เดอืนขึน้ไป
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จากแผนภมูทิี ่ 3 พบวา ในป 2546 - 2548 แนวโนมผูปวยทีค่วบคมุระดบัน้าํตาลไดเพิม่ขึน้
คดิเปนรอยละ 25.81, 36.61 และ40.24 ตามลาํดบั และป 2549 พบวา รอยละของผูปวยทีค่วบคมุ
ระดับน้ําตาลไดลดลง เหลือเพียงรอยละ 28.33 ซึ่ง จะตองเรงวิเคราะหหาสาเหตุและวางแผน
โดยเรงดวน เพือ่ใหการดแูลผูปวยมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และพบวาจาํนวนผูปวยขาดนดั ลดลงอยาง
เหน็ไดชดั ในป 2546 - 2549 คดิเปนรอยละ 8.06, 4.57, 2.36 และไมพบผูปวยขาดนดัในป 2549
ซึง่ทาํใหผูปวยรบัยาตอเนือ่งมากขึน้

แผนภมูทิี ่4 รอยละของผูปวยเบาหวานทีค่วบคมุระดบัน้าํตาลไดแยกตามดชันมีวลกาย ป 2549

 แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร
โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

จากแผนภูมิที่ 4 พบวา แนวโนมของการคุมระดับน้ําตาลไดของผูปวยลดลงตามคา
ดชันมีวลกายทีเ่พิม่ขึน้ กลุมผูปวยทีม่คีาดชันมีวลกาย < 25 คมุระดบัน้าํตาลได คดิเปนรอยละ 13.89
กลุมผูปวยที่มีคาดัชนีมวลกาย 25 - 29 คุมระดับน้ําตาลได คิดเปนรอยละ 10.56 กลุมผูปวยที่มี
คาดชันมีวลกาย 30 - 39 คมุระดบัน้าํตาลได คดิเปนรอยละ 3.89 และกลุมผูปวยทีม่คีาดชันมีวลกาย
> 40 คมุระดบัน้าํตาลไมได
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แผนภมูทิี ่5 รอยละของการคมุระดบัน้าํตาลไดในผูปวยเบาหวาน เทยีบกบัระยะเวลาทีป่วย

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

จากแผนภูมิที่ 5 พบวา ยิ่งมีระยะเวลาการปวยนานแนวโนมของผูปวยที่คุมระดับน้ําตาลได
ลดลง
แผนภมูทิี ่6 รอยละของภาวะแทรกซอนเทยีบกบัระยะเวลาทีป่วย

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

จากแผนภมูทิี ่6 พบวา แนวโนมของการเกดิโรคแทรกซอนเพิม่มากขึน้ตามระยะเวลาการปวย
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ตารางที ่1 แสดงจาํนวน ภาวะแทรกซอน/โรครวมของผูปวยเบาหวานในศนูยสขุภาพชมุชน
ตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย ป 2549

จากตารางที ่1 พบวาจาํนวนโรครวมทีพ่บสงูสดุ ไดแก โรคความดนัโลหติสงู รองลงมา ไดแก
CVA และโรคหัวใจ สวนจํานวนภาวะแทรกซอนที่พบสูงสุด ไดแก ภาวะไขมันสูง รองลงมา ไดแก
เบาหวานขึ้นตา ภาวะแทรกซอนทางไต และ ภาวะแทรกซอนของประสาทสวนปลาย ตามลําดับ
จากขอมลูดงักลาวทาํใหเราสามารถนาํไปวางแผนในการดแูลและใหคาํแนะนาํกบัผูปวย ทัง้ในดาน
การปองกนั สงเสรมิและฟนฟไูด

< 1  ป
 1 – 5 ป
6 – 10 ป
10  ป  ขึน้ไป

HT

9
55
16
7

โรค
หัวใจ

1
-
-
1

โรค
CVA

1
1
-

1

เบาหวาน
ขึน้ตา

-
6
7
-

เทาชา
(ประสาท
สวนปลาย)

-
4
1
-

creatinin
> 1.4

2
5
4
-

cholesteral
> 200

5
23
8
2

ภาวะแทรกซอน  /  โรครวมทีพ่บระยะเวลาทีป่วย
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ตารางที ่2 จาํนวนผูปวยเบาหวาน กบัการควบคมุระดบัน้าํตาลและการเกดิภาวะแทรกซอน

แหลงขอมลู : ทะเบยีนผูปวยโรคเบาหวาน ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย
ป 2549

จากตารางที่ 2 พบวา จากขอมูลของผูปวยกลุมที่ควบคุมระดับน้ําตาลไมไดและมีภาวะ
แทรกซอน บงบอกถึงสถานการณของการดูแลผูปวยเบาหวานในพื้นที่นาเปนหวง ซึ่ง ทําใหเรานํา
ขอมูลที่ไดมาวางแผนจัดรูปแบบการบริการและพิจารณาเรื่องการสงตอ รูปแบบการเยี่ยมบานและ
การจดับรกิารดานอืน่ ๆ เพือ่ใหการดแูลผูปวยมคีณุภาพมากขึน้

ในขณะเดยีวกนั กลุมผูปวยทีค่วบคมุระดบัน้าํตาลไมไดแตยงัไมพบภาวะแทรกซอน กลุมนีเ้ปน
กลุมที่ทางพื้นที่จะตองมีบทบาทและวางแผนในเรื่องการควบคุมระดับน้ําตาลใหไดและควบคุมการ
เกิดภาวะแทรกซอนที่จะตามมา

สําหรับกลุมผูปวยที่ควบคุมระดับน้ําตาลไดและมีภาวะแทรกซอน กลุมนี้เปนกลุมที่ตองเนน
การดูแลที่ตอเนื่อง เพื่อการควบคุมระดับน้ําตาลใหไดตลอดไปและเพื่อการปองกันภาวะแทรกซอน
เรื่องที่ยังไมเกิด

สวนกลุมผูปวยทีค่วบคมุระดบัน้าํตาลไดและไมมภีาวะแทรกซอน กลุมนีเ้ปนกลุมทีเ่ราจะตอง
ศึกษาวามีอะไรที่ทําใหผูปวยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลและควบคุมการเกิดภาวะแทรกซอนได

อยางไรก็ตามในการจัดรูปแบบการใหบริการก็ยังตองพิจารณารายละเอียดอีกหลายดานมา
ประกอบเพราะยงัมคีวามแตกตางของระดบั การควบคมุระดบัน้าํตาลและภาวะแทรกซอนดวย เพือ่
ที่จะใหการบริการที่มีคุณภาพไดมากขึ้น

ควบคมุน้าํตาลได
ควบคมุน้าํตาลไมได

รวม

มีภาวะแทรกซอน

18
47

65

ไมมีภาวะแทรกซอน

4
24

28

รวม

22
71

93
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ตารางที ่3 แสดงคาใชจายในการดแูลผูปวยเบาหวานจาํแนกตาม ป พ.ศ. 2547 - 2549

แหลงขอมลู : ศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย

ตารางที ่4 คณุภาพชวีติโดยรวมของผูปวยเบาหวานทีร่บัการรกัษาที ่พ ีซ ียู

แหลงขอมลู : จากการสัมภาษณผูปวยโรคเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนในศูนยสุขภาพชุมชนตําบลหนองหาร
โรงพยาบาลสนัทราย โดยใชแบบฟอรม QOLWHO BRIF THAI

คาใชจาย

คายา
คา LAB
(BUN, Cr, FBS, Cholesterol)
คาตรวจหาภาวะแทรกซอนทางตา
รวม

ป  2547

43,691
142,600

31,000
217,291

ป  2548

66,134
157,320

34,200
257,654

ป  2549

69,237
170,200

37,000
276,437

คณุภาพชวีติอยูในระดบัดี
คณุภาพชวีติอยูในระดบัปานกลาง
คณุภาพชวีติอยูในระดบัต่าํ
 รวม

จํานวน

17
45
-

62

รอยละ

27.42
72.58

-
100

จํานวน

11
71
2
84

รอยละ

13.10
84.52
2.38
100

2548 2549ระดบัของคณุภาพชวีติ
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จากตารางที ่4 พบวา กลุมผูปวยเบาหวานสวนใหญมรีะดบัคณุภาพชวีติโดยรวมอยูในระดบั
ปานกลาง คดิเปนรอยละ 84.52 รองลงมา ไดแก คณุภาพชวีติในระดบัด ีคดิเปนรอยละ 13.10 และ
พบผูปวยเบาหวานทีม่คีณุภาพชวีติต่าํ รอยละ 2.38 ซึง่ เปนผูปวยสงูอายอุาศยัอยูคนเดยีวไมมญีาติ
พีน่องประกอบกบัมอีาการเจบ็ปวยทางกายดวยโรคหลายโรคจงึนาจะสงผลตอคณุภาพชวีติของผูปวย

สถานการณปจจยัเสีย่ง ขอมลูการคดักรอง/ปจจยัเสีย่ง

ตารางที ่5 จาํนวนและรอยละของกลุมเปาหมายทีถ่กูคดักรองเบาหวาน
แยกตามปจจยัความเสีย่ง

ปจจัยเสี่ยง

ญาตสิายตรง
ความดนัโลหติสงู
อวน (คาดชันมีวลกาย >25)
ดืม่สรุา
สบูบหุรี่
ดืม่สรุาและสบูบหุรี่
อืน่ ๆ
รวม

มีความเสี่ยง

490
538
544
383
187
13

1,515
3,670

รอยละ

13.35
14.66
14.82
10.44

5.1
0.35
41.28
100

เปน DM

11
25
14
3
0
1
1
55

รอยละ

20.00
45.45
25.45
5.45

0
1.82
1.82
100
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เมือ่วเิคราะหความสมัพนัธระหวางปจจยัเสีย่งกบัการเกดิโรคเบาหวาน พบวา

ตารางที ่6 แสดงความสมัพนัธของปจจยัเสีย่งตางๆกบัการเปนโรคเบาหวาน

จากตารางที่ 6 พบวา ผูที่มีญาติสายตรงปวยเปนเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคเบาหวาน 1.66
เทาของผูทีไ่มมญีาตสิายตรงปวยเปนเบาหวาน แตคา 95% มสีวนทีค่รอม 1 ซึง่หมายถงึ ปจจยัเสีย่ง
เรื่องนี้ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูที่เปนโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสี่ยง
ตอการเปนโรคเบาหวานรวมดวย 5.09 เทา เมื่อเทียบกับผูที่ไมเปนโรคความดันโลหิตสูง ผูที่มีคา
ดชันมีวลกาย > 25 มโีอกาสเสีย่งตอการเปนโรคเบาหวาน 2.01 เทาเมือ่เทยีบกบัผูทีไ่มอวน (คาดชันี
มวลกาย < 25) ผูทีด่ืม่สรุาและสบูบหุรีม่โีอกาสเสีย่งตอการเปนโรคเบาหวาน 5.21 เทา เมือ่เทยีบกบั
ผูทีไ่มดืม่สรุาและสบูบุหรี่

ปวย

11
44

25
30

14
41

1
54

ไมปวย

479
3,180

513
3,132

530
3,126

13
3,657

Odd ratio

1.66

5.09

2.01

5.21

95%CI

0.86-3.21

3.12-8.30

11.10-3.66

0.82-6.35

ปจจัยเสี่ยง

ญาตสิายตรง
มี
ไมมี
ความดนัโลหติสงู
มี
ไมมี
อวน (คาดชันมีวลกาย >25)
มี
ไมมี
ดืม่สรุาและสบูบหุรี่
มี
ไม
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ขอมูลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบในการใหคําแนะนําประชาชน
ในการที่จะสงเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคและนําไปวางแผนปองกันการเกิด
โรค เบาหวานในพืน้ทีไ่ด

รวมทัง้แสดงถงึสถานการณสขุภาพของประชากรในพืน้ทีห่นองหารในเรือ่งอวน ความดนัโลหติ
สงู และการดืม่สรุา ซึง่เปนปญหาสาํคญั

กรณีศึกษาตัวอยางการใชประโยชนจากขอมูล
ที่ไดรับจากการใหบริการ

การไดมาซึ่งขอมูลเพื่อนําไปวางแผนและพัฒนาระบบการใหบริการไดจากหลายสวนดัง
แผนผงัทีไ่ดนาํเสนอการเชือ่มโยงไมวาจะสบืคนขอมลูจากจดุเริม่ตนตรงไหนกต็ามกจ็ะสามารถนาํมา
เชือ่มโยงการใหการบรกิารได

ยกตวัอยาง เชน นาย ก เปนญาตสิายตรงของผูปวยเบาหวานทีร่บัการรกัษาที ่พ ีซ ีย ูไดรบั
การคดักรองโรคพบความผดิปกตขิองการตรวจเลอืดไดสงตวั นาย ก เขารบัการรกัษาตอทีโ่รงพยาบาล
แพทยวนิจิฉยัเปนโรคเบาหวานและเริม่ใหการรกัษาระยะหนึง่จงึสง นาย ก. กลบัมารบัการรกัษาตอ
ที ่พ ีซ ีย ูกระบวนการบรกิารเริม่แรกทางทมีสขุภาพทบทวนทาํความเขาใจการเกดิของโรคเบาหวาน
กบั นาย ก. และใหขอมลูเพิม่เตมิสวนทีย่งัไมเขาใจพรอมกบัให นาย ก. มสีวนรวมในการทีล่องปฏบิตัิ
ในสวนทีท่าํไดกอน โดยการใหขอมลูเตมิเตม็สวนทีย่งัไมเขาใจวางแผนการรกัษาแบบคอยเปนคอยไป
โดยคาํนงึถงึความพรอมของนาย ก. และเนนการมสีวนรวมจากญาตดิวย ทาํการบนัทกึรายละเอยีด
ขอมูลที่ไดจากการพูดคุยและจากการวางแผนรวมกันในแบบฟอรมการใหบริการหรือแบบบันทึก
บรกิารระดบับคุคล ซึง่ บนัทกึรวบรวมไวในแฟมครอบครวั (Family Folder) เพือ่ใชในการเชือ่มโยง
ระหวางทมีสขุภาพดวยกนัเองและใชประเมนิผลการดแูลเมือ่ นาย ก มารบับรกิารครัง้ตอไป (กลวธิี
การใหบริการดังกลาว ทีมสุขภาพจะถือปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่องและบันทึกทุกครั้งทุกรายโรค
ไมเฉพาะผูปวยเบาหวาน) รวมทั้งไดพูดคุยถึงสมาชิกในครอบครัวพรอมกับทําผังเครือญาติของ
นาย ก. ทัง้ทีม่ารบับรกิารในสถานบรกิารและทีพ่บขณะลงไปเยีย่มบาน ทาํใหทมีสขุภาพไดเรยีนรู และ
เขาใจในการทีจ่ะสรางสมัพนัธภาพกบัครอบครวัทีล่งไปเยีย่มซึง่ทาํไดงายและเรว็ขึน้ อกีทัง้การทาํผงั
เครือญาติทําใหสืบคนขอมูลกลุมเสี่ยงที่เปนญาติสายตรงในครอบครัวของ นาย ก. โดยไลเลียง
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สายเครอืญาตใิหไดมากทีส่ดุ รวมไปถงึการดาํเนนิการสบืคนหรอืการสาํรวจแตละครอบครวัในชมุชน
และทําการประมวลเปนขอมูลระดับชุมชน ซึ่ง สามารถที่จะนําขอมูลที่ไดทั้งในการใหบริการใน
สถานบริการและในการเยี่ยมบานมาบันทึกในแผนที่หมูบานและเชื่อมโยงเปนแฟมชุมชน
(Community Folder) และทมีสขุภาพไดนาํขอมลูดงักลาวมาตดิตามการบรกิารดแูลใหไดมาตรฐาน
ตอเนือ่งและครอบคลมุมากขึน้ ประกอบกบัทมีสขุภาพไดเขาใจสถานการณแนวโนมการเกดิโรคในแต
ละชมุชน ซึง่ ทาํใหนาํขอมลูมาวางแผนในการทีจ่ะสงเสรมิปองกนัเพือ่ลดความรนุแรงของโรคทีจ่ะสง
ผลตอผูปวยและครอบครวัโดยอาศยัการมสีวนรวม ในระดบับคุคล ครอบครวั และชมุชน ทัง้ในดาน
การวางแผน การปฏิบัติและการจัดหางบประมาณสนับสนุน ประการสําคัญที่สุด ในเรื่องการใช
ประโยชนจากขอมลู คอื ทมีงานสขุภาพไดพฒันาศกัยภาพตนเองในการคดิเชงิระบบ โดยนาํขอมลู
มาทําการวิเคราะหและพัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อที่จะไดขอมูลที่มีคุณภาพมาวางแผนใชในการ
พฒันางานใหเกดิประโยชนสงูสดุตอประชาชนในพืน้ทีแ่ละลดตนทนุดานสขุภาพในอนาคตได

ระบบการนาํขอมลูทีท่างศนูยสขุภาพชมุชนตาํบลหนองหารหรอืหนวยบรกิารปฐมภมูนิาํมาใช
ประโยชนในการวางแผนปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแตขอมูลระดับบุคคลเรียงรอยเชื่อมโยงไปสูระดับ
ครอบครวัและชมุชนไมสามารถแยกเปนสวน ๆ ได ดงัตวัอยางดงักลาวขางตน
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การไดมา / การจดัเกบ็ของขอมลู

●●●●● แบบบนัทกึญาตสิายตรงทีผู่ปวยบนัทกึให
●●●●● Family Folder (ผงัเครอืญาต)ิ

●●●●● รายชื่อกลุมเสี่ยงเพิ่มเติม จากโปรแกรม
CM - POP

●●●●● แบบฟอรมการคัดกรองโรคที่จัดทําขึ้น

●●●●● บนัทกึขอมลูในโปรแกรม CM - POP
●●●●● บนัทกึขอมลูในโปรแกรม Healthy Thailand
●●●●● บันทึกใน Family Folder
●●●●● ใบแจงผลการคัดกรองที่จัดทําขึ้น

●●●●● แบบสรุปการคัดกรองโรค
●●●●● บันทึกใน Family Folder
●●●●● บันทึกขอมูลในโปรแกรมบริการ

●●●●● ใบสงตัว
●●●●● บันทึกขอมูลในโปรแกรมบริการ
●●●●● บันทึกใน Family Folder

●●●●● แบบฟอรมทะเบยีนเบาหวาน ●●●●● Family Folder
●●●●● โปรแกรมบริการ ●●●●● สมุดประจําตัวผูปวย
●●●●● แบบฟอรมบันทึกญาติสายตรง ●●●●● แบบฟอรมรายงาน
●●●●● แบบฟอรม / แบบบันทึกการเยี่ยมบาน

นาย ก เปนญาตสิายตรง
ของผูปวยเบาหวาน

สงรายชือ่นาย ก และรายชือ่
กลุมเสี่ยงเพิ่มเติมใหกับอาสาคัดกรอง

ขอมูลการคัดกรองโรคจากชุมชนที่
อาสาคัดกรองสงกลับมาที่ พี ซี ยู

รวมทัง้ขอมลูของนาย ก

นัดหมายการตรวจเลือดนาย ก และ
กลุมเสี่ยงที่สรุปจากแบบฟอรม

การคัดกรองโรค

นาย ก ตรวจพบระดับน้ําตาลในเลือด
ผิดปกติ 2 ครั้งติดตอกัน

สงตัว นาย ก เขารับการรักษาที่ รพ.
เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและสงกลับมา
รักษาตอที่ พี ซี ยู  เมื่อนาย ก พรอม

●●●●● บนัทกึขอมลูในโปรแกมCM - POP
●●●●● แบบฟอรม / แบบบันทึกการเยี่ยมบาน

การบริการใน พี ซี ยู

เยีย่มบาน / เยีย่มชมุชนขอมลูสูชมุชน

รวบรวมประมวลผลขอมูลและวางแผน
โดยใชขอมูลที่มีอยู คืนขอมูลสูชุมชน

ตัวอยางผังการไหลเวียนของขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนในการใหบริการ
(กรณีจากญาติสายตรง)
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การใชประโยชนจากขอมูล
การนําขอมูลที่อยูไปใชประโยชนในปจจุบัน พบวา มีความหลากหลายของการนําไปใชเพิ่ม

มากขึน้ทัง้ในสวนของขอมลูเชงิปรมิาณกบัขอมลูคณุภาพ ซึง่ พอสรปุเปนประเดน็ของการนาํไปใชดงันี้
● เพือ่การวางแผนการจดับรกิาร

❍ บรกิารระดบับคุคล ใชตดิตามบรกิาร สรางการมสีวนรวมในการวางแผนการดแูลตนเอง
และผลการรกัษาผูปวยเบาหวาน

❍ บรกิารระดบัครอบครวั ใชเพือ่การดแูลในครอบครวัของผูปวยเบาหวาน ในเรือ่งปจจยั
เสีย่งตอการเกดิโรคและบรกิารทีค่วรไดรบั

❍ บริการระดับชุมชน ใชขอมูลเพื่อประเมินสถานการณโรคในชุมชนและใชวางแผน
ปองกนัการเกดิโรคในชมุชนรวมไปถงึใชขอมลูเพือ่สะทอนสภาพปญหาของชมุชนและ
แนวโนมในอนาคต

❍ บริการเยี่ยมบาน ใชขอมูลในการจัดบริการเยี่ยมบานผูปวยเบาหวานที่ควบคุมโรค
ไมไดหรือมีปญหาในการรักษา

● เพื่อการวางแผนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยเบาหวาน

● เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมินผลติดตามความกาวหนาของการทํางาน ไดแก
สถานการณการกระจายของโรคเบาหวาน ความครอบคลุมของบริการ ความตอเนื่อง
ของบรกิาร ผลสมัฤทธิข์องบรกิาร

● เพือ่การรายงานใหกบัหนวยงานทีส่งูขึน้ไป
อยางไรกต็ามโดยสวนใหญแลวทกุสถานบรกิารมกีารบนัทกึขอมลู การใชขอมลู รวมถงึการจดั

เกบ็ขอมลู อยูแลวไมมากกน็อยในรปูแบบทีแ่ตกตางกนัออกไปตามแตสถานการณและความตองการ
ของพื้นที่นั้น ๆ ในความเปนจริงปจจุบันก็คือ บางพื้นที่มีการจัดเก็บขอมูลแตไมรูวาจะประมวลผล
วเิคราะหขอมลูและใชขอมลูทีม่อียูซึง่เปนขอมลูทีส่าํคญัใหเกดิประโยชนในพืน้ทีไ่ดอยางไรนอกเหนอื
จากการรายงาน ดงันัน้ ประเดน็ของการใชประโยชนจากขอมลูหรอืการทีจ่ะพฒันาระบบขอมลูในการ
ใหบรกิารสาํคญัทีส่ดุนาจะอยูที ่"คน" ทีจ่ะนาํขอมลูไปใช ซึง่ ผูมสีวนเกีย่วของจะตองคาํนงึถงึการวาง
แนวทางในการพฒันา การทาํความเขาใจวาจะใหคน เหน็ความสาํคญั เหน็ประโยชน เขาถงึและใช
ขอมลูทีม่อียูอยางไร ใชไดอยางเหมาะสมใชแบบไหน จงึจะทาํใหการใชนัน้เปนการใชอยางมคีณุภาพ
เพือ่ทีจ่ะทาํใหเกดิประโยชนสงูสดุกบัทกุฝาย



ภาคผนวก

ตัวอยางแบบบันทึกญาติสายตรง

รายชือ่และทีอ่ยูญาตสิายตรงของผูปวยเบาหวานทีอ่ยูในหมูบานตัง้แตรุน ปู  ยา  ตา  ยาย

ลําดับ ชือ่  - สกลุ อายุ ทีอ่ยู หมายเหตุ



แบบฟอรมคัดกรองผูเสี่ยงตอเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โดยศนูยสขุภาพชมุชน ตาํบลหนองหาร โรงพยาบาลสนัทราย

ชือ่ ......................................... สกลุ ..........................................  อาย ุ................... ป สวนสงู ............... ซ.ม.
น้าํหนกั ............ กก. ทีอ่ยูบานเลขที ่...................... หมู ................ ต.หนองหาร  อ.สนัทราย  จ.เชยีงใหม

1. ปจจบุนัอาย ุ40 ปขึน้ไป
2. มญีาตสิายตรงเชน บดิา มารดา พีน่องคนใด
คนหนึง่เปนเบาหวาน

3. อวน โดยวดัจากคาดชันมีวลกายมากกวา 25
(โดยเทยีบจากเกณฑมาตรฐาน)

4. เคยตรวจพบน้าํตาลในเลอืดสงูขณะตัง้ครรภ

5. เคยมปีระวตัติรวจเลอืดพบน้าํตาลในเลอืดสงู
6. เคยคลอดบตุรโดยน้าํหนกัเดก็แรกคลอดมาก
กวา 4 กก.

7. เคยเปนโรคความดนัเลอืดสงู
8. เคยตวจเลอืดพบไขมนัในเลอืดสงู

9. มอีาการปากแหง คอแหง ลิน้แหง หวิน้าํ
กนิน้าํบอย

10. กนิเกง กนิจ ุกนิไมอิม่
11. เวลากลางคนื เยีย่วบอยมากกวาปกต ิขุน

มกีลิน่ฉนุ
12. มอีาการคนัตามตวั คนัจีด๊จาด คนัขาหนบี

คนัชองคลอด คนัอวยัวะเพศ (โดยไมมี
ตกขาว)

13. เวลาเปนแผลหรอืฝเปนงาย แตหายชา
14. มอีาการเหงือ่แตกรอนหงดุหงดิ ไมสบายใจ
15. รูสกึใจสัน่ หนามอื เหมอืนจะเปนลมวบู
16. มอีาการออนเพลยี ไมมแีรง เพลยีจดั

หมดแรง
17. มอีาการชาตามมอื เทา ชาๆ หนาๆ หนกัๆ
18. น้าํหนกัลด ผอมทัง้ทีก่นิจุ

พ.ศ.
..........

พ.ศ.
..........

พ.ศ.
..........

1. ปจจบุนัอาย ุ40 ปขึน้ไป
2. มญีาตสิายตรงเชน บดิา มารดา พีน่อง
คนใดคนหนึง่เปนความดนัโลหติสงู

3. อวน โดยวดัจากคาดชันมีวลกายมากกวา
25 (โดยเทยีบจากเกณฑมาตรฐาน)

4. มปีระวตัคิวามดนัโลหติสงูอยูเกณฑปกติ
คอนขางสงู 130-139 / 85-89 mm.Hg.

5. เคยเปนเบาหวาน
6. ไมมกีารออกแรงทาํงาน เชน งานบาน
ไดแตนั่งๆ นอนๆ

7. รบัประทานอาหารทีม่รีสเตม็จดั
8. มอีาการนอนไมหลบั ไมสบายใจ
ตดิตอกนัหลายวนั

9. ชอบดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลเปน
ปรมิาณมากสม่าํเสมอ โดยกนิตดิตอกนั
7 วนั เชน เหลา เบยีร

10. ชอบสบูบหุรีท่กุวนั
11. มอีาการเวยีนหวั ตาพรา ตาลาย

บานหมนุ
12. มอีาการปวดศรีษะบรเิวณทายทอย

ตาพรา เหนือ่ยงาย

13. ความดนัโลหติ

พ.ศ.
..........

พ.ศ.
..........

พ.ศ.
..........

กลุมเสีย่งเบาหวาน กลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง

คําแนะนํา ลงเครือ่งหมาย  ในชองที่ตรงกับตัวเอง / ลงเครื่องหมาย       ในชองที่ไมตรงกับตัวเอง

 ตวัอยางแบบบนัทกึการคดักรองรายบคุคล
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ตัวอยาง รปูแบบกราฟทีพ่บในผูปวยเบาหวาน ทีค่มุระดบัน้าํตาลในเลอืดไมได
และผล FBS เกนิ 180 mg%

จากตวัอยางกราฟขางตนสามารถนาํไปวางแผนรวมกนักบัผูปวยในการดแูลผูปวยเบาหวาน
รายบคุคลโดยการใหสขุศกึษาและใหรบัรูถงึผลของการรกัษา ผลของการคมุระดบัน้าํตาล ในปทีผ่านมา
การวางเปาหมายการรกัษารวมกนั ซึง่ กจิกรรมทีจ่ะใหในแตกลุมตามรปูแบบกราฟทีพ่บกแ็ตกตางกนัไป



การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดินหายใจสวนตน
โรงพยาบาลพฒันานคิม อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุี
ป 2544 - 2549

พงษศกัดิ ์ บญุทดั

พงษศกัดิ ์ บญุทดั / อรวรรณ  อุนนอย / วรทัยา ปนทอง

พงษศกัดิ ์บญุทดั
นักวิชาการสาธารณสุข
ทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม ลพบรุี

"ขอมลู คอืหวัใจของการพฒันา
ฉะนั้นหมั่นดูแลหัวใจดวงนี้ใหมีอยู
และใชประโยชนสูงสุดในการ
พัฒนางาน"

บทนํา
โรงพยาบาลพฒันานคิม เปนโรงพยาบาลชมุชน 60 เตยีง

ปจจบุนัพบปญหามผีูมารบับรกิารจาํนวนมากจนลนอาคาร
ผูปวยนอก และเพิม่มากขึน้ทกุๆป  ในป 2549 มผีูมารบับรกิาร
จาํนวน 95,724 ราย  เพิม่ขึน้จากป 2544 ถงึ 12,273 ราย คดิเปน
รอยละ 13  ทําใหเกิดผลกระทบทางการใหบริการที่ลาชาและ
ขาดคณุภาพ จากแนวทางการแกไขปญหาดานสขุภาพ ของ
โรงพยาบาลสวนใหญจะมุงเนนแกไขปญหาตามนโยบาย
เชน การควบคุมโรคไขเลือดออก , โรคเบาหวานและ
ความดนัโลหติสงู ฯลฯ ทาํใหลมืนกึถงึการนาํขอมลูพืน้ฐาน
ที่มีอยูจริงในพื้นที่หรือในระบบการใหบริการมาวิเคราะห
เพื่อวางแผนแกไขปญหา  ใหเหมาะสมกับสภาพปญหา
ทีม่อียูจรงิ   ดงันัน้คณะทาํงานขอมลูสารสนเทศของโรงพยาบาล
พฒันานคิม    ไดนาํขอมลูการมารบับรกิารมาวเิคราะหเบือ้งตน
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พบวาโรคระบบทางเดนิหายใจสวนตน ซึง่เปนโรคงายๆ ธรรมดาๆ ทีส่ามารถดแูลตวัเองได หรอื
ไปรบับรกิารรกัษาทีส่ถานอีนามยัไดโดยไมตองมาทีโ่รงพยาบาล   กไ็ด แตปจจบุนักบัมอีตัรา
การมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเปนอนัดบั 1  และสวนใหญพบวาเปนประชาชนทีอ่ยูในเขตอาํเภอ
พฒันานคิมมากถงึรอยละ 80.5  ทางโรงพยาบาลพฒันานคิมจงึนาํ ปญหาโรคระบบทางเดนิหายใจ
สวนตนมาศึกษาและวิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพื่อนํามาวางแผนการดําเนินงานแกไข
ปญหาตามบรบิทในแตละพืน้ทีโ่ดยเนนการมสีวนรวมระหวางบคุลากรสาธารณสขุและประชาชนใน
อําเภอพัฒนานิคม

ดงันัน้ทกุหนวยงาน จงึควรตระหนกัและรวมกนัพฒันาระบบขอมลูเพือ่ใหสามารถนาํมาใชเปน
พืน้ฐานในการวางแผน และแกไขปญหาสาธารณสขุไดอยางมปีระสทิธภิาพ

บทความสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากฐานผูรับบริการ ที่โรงพยาบาลชุมชนในลักษณะ
ตางๆทีช่วยชีใ้หเหน็ภาระงานสาํคญัของโรงพยาบาลและแนวทางการพฒันาบรกิารของโรงพยาบาล
ใหเหมาะสม มคีณุภาพมากขึน้

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบขอมูล

● ดานการเกบ็ขอมลู
● การวเิคราะหขอมลู
● การแปลผลการวเิคราะห

2. เพือ่นาํผลการวเิคราะหขอมลู ใชประโยชนในการวางแนวทางปฏบิตั ิ ในการแกไขปญหา
ดานสขุภาพในพืน้ที่

3. เพือ่พฒันาเครอืขายบรกิารสาธารณสขุ ดานระบบขอมลู สามารถวเิคราะหสภาพปญหา
ในพืน้ทีข่องตนเองได

การรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูลจะใชขอมูลจากฐานขอมูลการมารับบริการบนโรงพยาบาลในโปรแกรม VPM

และขอมูลพื้นฐานดานประชากรจะใชขอมูลจากฐานขอมูลในโปรแกรมระบบงานสาธารณสุขระดับ
PCU (LB-Provis)
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลทั่วไป

ที่ตั้ง : อําเภอพัฒนานิคม เปนอําเภอชั้น 2 ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด
ลพบรุ ีหางจากตวัจงัหวดัระยะทาง 42 กโิลเมตร

แผนที่จังหวัดลพบุรี

อาณาเขตตดิตอ : พืน้ทีร่วมทัง้หมด 848 ตร.กม.หรอื 530,000 ไร
    ทศิเหนอื ตดิตอ  ต.มวงคอม  ต.ชยับาดาล  และ  ต.แกงผกักรดู อ.ทาหลวง

จ.ลพบรุี
    ทศิใต ตดิตอ ต.ธารเกษม อ.พระพทุธบาท และ ต.หนิซอน ต.คาํพราน

อ.แกงคอย จ.สระบรุี
    ทศิตะวนัออก ตดิตอ ต.ลาดบวัขาว  ต.สคีิว้  จ.นครราชสมีา  และ  ต.วงัมวง

 จ. สระบรุี
    ทศิตะวนัตก ตดิตอ ต.วงัเพลงิ อ.โคกสาํโรง และ ต.โคกตมู อ.เมอืง จ.ลพบรุี
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ดานศาสนาและวัฒนธรรม
● ประชาชนสวนใหญนบัถอืศาสนาพทุธ มวีดั 64 แหง สาํนกัสงฆ 17 แหง

องคกรชมุชน กลุมและกองทนุตางๆ
● อาสาสมคัรสาธารณสขุ 819 คน
● ศสมช. 88 แหง
● หอกระจายขาว จาํนวน 76 แหง (ใชได 33 แหง)
● กลุมกองทนุสขุาภบิาลทัว่ไป 1 กองทนุ กองทนุสขุาภบิาลอาหาร 1 กองทนุ
● กองทนุแมบานสขุาภบิาลอาหาร 2 กองทนุ
● กองทนุยาสฟีน/แปรงสฟีน 10 แหง

ลักษณะประชากร
ชาย 32,586 คน   อตัราสวน ชาย : หญงิ เทากบั 1: 1.04
หญงิ 33,999 คน   หนาแนนของประชากรเฉลีย่  77 คน ตอ ตร.กม.
รวม 66,585 คน

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูในโปรแกรมระบบฐานขอมลูระดบั PCU ( LB-Provis )
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภมูทิี ่1 แสดงจาํนวนผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม
ชวง 1 มกราคม 2544 - 31 ธนัวาคม 2549

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูจิะพบวาภาวะโรคมแีนวโนมทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะในป 2549 มจีาํนวน 95,724 ครัง้
เพิม่ขึน้จากป 2548 ทีม่จีาํนวน 88,788 ครัง้ คดิเปน รอยละ 9.12

แผนภาพที ่1 แผนทีแ่สดงอตัราการมารบับรกิารตอ 10,000 ประชากรในเขต อ.พฒันานคิม
แยกรายตาํบลในชวง 1 มกราคม 2544 - 31 ธนัวาคม 2549
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จากแผนที่แสดงอัตราการมารับบริการทําใหเราทราบถึงการมารับบริการในแตละตําบลใน
พื้นที่ซึ่งจากข้อมูลพบว่า พื้นที่ ของ ต.ชอนน้อย (20,012) จะมีอัตราการมารับบริการมากที่สุด
รองลงมา คอื ต.พฒันานคิม (16,315) ต.หนองบวั (13,588) ตามลาํดบั ใน ต.ชอนนอย จะมปีระชากร
คอนขางนอย (2,530 คน) และอยูใกลกับโรงพยาบาลทําใหอัตราการมารับบริการสูงตามไปดวย
ตางจาก ต.พฒันานคิม ทีเ่ปนทีต่ัง้ของโรงพยาบาลซึง่มปีระชากรสงูกวา (15,521คน)

แผนภมูทิี ่2 แสดงจาํนวนผูมารบับรกิารในรพ.พฒันานคิมทีอ่ยูในเขต อ.พฒันานคิม
แยกรายเดอืน ในชวง 1 มกราคม 2544 - 31 ธนัวาคม 2549

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูจิะพบวาผูมารบับรกิารในแตละเดอืนมแีนวโนมสงูขึน้ เมือ่เปรยีบกบั ป 2549 กบั
ป 2548 มจีาํนวนเพิม่ขึน้ในทกุๆเดอืนโดยเฉพาะตัง้แตเดอืน พฤษภาคม ถงึ พฤศจกิายน จะมผีูมา
รบับรกิารทีส่งูกวาเดอืนอืน่ๆ โดยมผีูมารบับรกิารประมาณ 6,500 คน ตอเดอืน หรอืประมาณ 220
คน/วนั
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภมูทิี ่3 แสดงคาเฉลีย่ของผูมารบับรกิารในรพ.พฒันานคิมทีอ่ยูในเขต อ.พฒันานคิม
แยกตามกลุมอาย ุในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูพิบวากลุมอายทุีม่ารบับรกิารมากจะอยูในกลุม อาย ุ0-4 ป และ กลุม อาย ุ60 ปขึน้ไป
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แผนภมูทิี ่4 แสดง 10 อนัดบัโรคของผูมารบับรกิารทีอ่ยูในเขตอ.พฒันานคิม
แยกตามรหสัโรค ในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

จากแผนภูมิพบวา ผูปวยกลุม URI มีจํานวนมากที่สุด คือ 13,347 ตอแสนประชากร
รองลงมา คอื DM จาํนวน 11,292 ตอแสนประชากร และ ความดนัโลหติสงู 10,091 ตอแสนประชากร
ตามลาํดบั ซึง่ขอมลูจะสมัพนัธกบักลุมอายขุองผูมารบับรกิารในแผนภมูทิี ่3

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับริการทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

รหัสโรค ชือ่โรค
URI Acute Upper respiratory tract infection
E119 DM
I10 HT
A09 Diarrhea
K30 Dyspepsia
R42 Dizziness and giddiness
M626 Muscle Strain
J459 Asthma unspecifies
T141 Open wound of unspecified body region
M791 Myalgia



89

การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภมูทิี ่5 แสดงรอยละผูปวยกลุม URI เทยีบกบัผูรบับรกิารทัง้หมดในรพ.พฒันานคิม
ในชวง  1 มกราคม 2544 - 31 ธนัวาคม 2549

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูพิบวา โรคกลุม URI ซึง่เปนโรคทีส่ามารถหายเองไดถาดแูลตวัเองด ีและสามารถ
ไปตรวจรักษาที่สถานีอนามัยไดโดยไมตองมาที่โรงพยาบาล มีแนวโนมที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ 3 ป
ยอนหลงัตัง้แตป 2547-2549 มผีูปวยกลุม URI เพิม่ขึน้ เปน 2 เทา โดย ในป 2547 มผีูปวยกลุม URI
รอยละ 10.8 , ในป 2548 รอยละ 12.54 และ ในป 2549 รอยละ 10.94 จากกลุมผูมารับบริการ
ทัง้หมดในโรงพยาบาล
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แผนภมูทิี ่6 แสดงจาํนวนของผูปวยกลุม URI ทีอ่ยู ใน อ.พฒันานคิมแยกตามเวลา
ของการมารบับรกิารและเดอืน ในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภูมิที่ 6 พบวาผูปวยกลุม URI จะมารับบริการมากที่สุดในชวง 10.01-12.00 น.
รองลงมาคือ เวลา 14.01-16.00 น. ทําใหเราสามารถนําไปวางแผนในการจัดอัตรากําลังในการ
ใหบรกิารคนไขได ซึง่แพทยทีม่อียู จาํนวน 4  คน พยาบาลเวชปฏบิตั ิ 2 คน ในชวงเชาจะมแีพทย
ทีต่รวจในหอผูปวยนอก 1 คน หองฉกุเฉนิ 1 คน ตองตรวจทีห่อผูปวยใน 2 คน ทาํใหการใหบรกิารใน
ชวงเชาไมเพยีงพอเพราะฉะนัน้คนไขกลุม URI เราสามารถใหพยาบาลเวชปฏบิตั ิตรวจแทนแพทย
ในเบือ้งตนกอน
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภาพที ่2 แผนทีแ่สดงอตัราปวยตอแสนประชากรของผูมารบับรกิารทีป่วยดวยโรคกลุม URI
ในเขต อ.พฒันานคิมแยกรายตาํบลในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนที่แสดงอัตราปวยตอแสนประชากร พบวาตําบลที่มีอัตราปวยมากที่สุดคือ
ต.พฒันานคิม (22,611) รองลงมา คอื ต.ชอนนอย (20,158) และ ต.หนองบวั (13,985) ซึง่ใน 3 ตาํบล
จะอยูใกลโรงพยาบาลกวาตําบลอื่นๆการแสดงเปนแผนที่ทําใหเราเห็นภาพการกระจายของโรคได
ชดัเจนขึน้
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แผนภมูทิี ่7 แสดงอตัราปวยตอแสนประชากรของผูมารบับรกิารทีป่วยดวยโรคกลุม URI
ในเขตอ.พฒันานคิม แยกกลุมอาย ุในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับริการทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูพิบวาในป 2549  กลุมอาย ุ0-4 ป และ 5-9 ป มอีตัราปวยดวยโรคกลุม URI สงู
ทีส่ดุตามลาํดบั
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภมูทิี ่8 แสดงอตัราปวยตอแสนประชากรของผูมารบับรกิารทีป่วยดวยโรค กลุม URI
ในเขต อ.พฒันานคิมแยกตามรหสัโรค ในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

เมือ่แยกรายโรค พบวาในป 2549 รหสัโรค J029 pharyngitis มอีตัราปวยสงูทีส่ดุ รองลงมา
เปน J069 Acute upper respiratory infection

 

  

 
  

  

ความหมายของรหสั
J00 Acute nasopharyngitis [common cold]
J029 Acute pharyngitis, unspecified
J039 Acute tonsillitis, unspecified
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified
J209 Acute bronchitis, unspecified
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ตารางที ่1 คาเฉลีย่ของวนัเริม่ปวยกอนมาโรงพยาบาล ในผูปวยกลุม URI อ.พฒันานคิม
ในชวง  1 มกราคม 2544 - 31 ธนัวาคม 2549

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยของผูปวยในป2549 อยูที่ 0.31 วัน  ผูปวย Tonsillitis จะมี
เฉลี่ยวันเริ่มปวยมากที่สุดในทุกๆ ปทําใหทราบวาผูรับบริการมีการดูแลตัวเองเมื่อเจ็บปวยกอนมา
นอยมาก ไมถึง 1 วัน  แนวโนมจํานวนวันที่ปวยกอนมารพ. ลดลงในป 49 อยางชัดเจน  ซึ่งอาจ
แปลความไดวาประชาชนเขาถงึบรกิารไดมากขึน้ หรอื ประชาชนดแูลตนเองลดลง

J00 Acute nasopharyngitis
[common cold]
J029 Acute pharyngitis,
unspecified
J039 Acute tonsillitis,
 unspecified
J069 Acute upper respiratory
incfection, unspecified
J209 Acute bronchitis,
unspecified
คาเฉลีย่รวม

ป 44

0.70

0.08

0.48

0.38

0

0.36

ป 45

0.50

0.03

1.76

0.46

0

0.53

ป 46

0.71

0

0.22

0.44

0

0.4

ป 47

1.52

1.50

1.42

1.40

1.55

1.46

ป 48

0.61

0.73

0.86

1.61

0.77

0.98

ป 49

0.25

0.31

0.38

0.34

0.24

0.31

วนัเริม่ปวยกอนมารพ.เฉลีย่ (วนั)โรค
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภมูทิี ่9 แสดงอตัราปวยตอแสนประชากร ของผูมารบับรกิารในโรงพยาบาลพฒันานคิม
ทีอ่ยู อ.พฒันานคิม แยกตามกลุมอายแุละเดอืน
ในชวง 1 มกราคม 49 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูพิบวากลุมอายทุีป่วยดวยโรคกลุม URI มากทีส่ดุในกลุมอาย ุ0-4 ป และ กลุมอายุ
5-9 ป ตามลาํดบัโดยอตัราปวยสงูทีส่ดุในเดอืน มถินุายน ถงึ สงิหาคม ซึง่เปนชวงฤดฝูน

และเริม่สงูขึน้อกีในชวงเดอืน กนัยายน ถงึ มกราคม ซึง่เปนชวงอากาศหนาว ทาํใหทราบถงึ
ชวงเวลาในการดาํเนนิการจดัทาํแผนปฏบิตังิานเพือ่เตรยีมรบัสถานการณของการเกดิโรคได
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แผนภมูทิี ่10 แสดงความถีใ่นการปวย ดวย URI ในกลุมอาย ุ0-4 ป ใน อ.พฒันานคิม
ชวง  1 มกราคม 48 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูพิบวาในกลุมเดก็ 0-4 ป จะปวยถีท่ีส่ดุ  1-4 ครัง้ และพบวาปวยมากกวา 12 ครัง้
ในป 2549 จาํนวน 3 ราย และปวย 9-12 ครัง้  20 ราย ถาคดิเปนเปอรเซน็ต พบวา ปวยมากกวา 4
ครั้ง ถึง 10.79 % ซึ่งเราสามารถนําขอมูลมาใชในการวางแผนการใหบริการในรายที่ปวยบอยๆ
และเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อศึกษาในเชิงลึกตอไป
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

แผนภมูทิี ่11 แสดงรอยละของการใชยาปฏชิวีนะในผูปวยกลุม URI ของอ.พฒันานคิม
ในชวง  1 มกราคม 48 - 31 ธนัวาคม 48

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับริการทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภูมิพบวาในกลุมผูปวย URI มีแนวโนมในการจายยาปฏิชีวนะสูงขึ้น โดยเฉพาะใน
ชวงป 2548 ถงึ 2549 เพิม่ขึน้ประมาณ รอยละ 10
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แผนภมูทิี ่12 แสดงรอยละของการใชยาปฏชิวีนะในผูปวยกลุม URIแยกตามรหสัโรค
ของ อ.พฒันานคิม ในชวง 1 มกราคม 48 - 31 ธนัวาคม 49

แหลงขอมลู : ฐานขอมลูผูมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม

จากแผนภมูพิบวาในป 2549 รหสัโรค J029 Acute pharyngitis ในกลุมผูปวย URI มจีายยา
ปฏชิวีนะสงูทีส่ดุ คอื รอยละ 65.62 และ รองลงมา คอื Acute tonsillitis รอยละ 53.34 นอกจากนี้
พบวาอตัราการใชยาปฏชิวีนะในป 2549 สงูกวาป 2548

 

 

ความหมายของรหสั
J00 Acute nasopharyngitis [common cold]
J029 Acute pharyngitis, unspecified
J039 Acute tonsillitis, unspecified
J069 Acute upper respiratory incfection, unspecified
J209 Acute bronchitis, unspecified
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
จากการวเิคราะห  พบวา จาํนวนผูรบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม ชวง ป พ.ศ. 2544 -

2549 มแีนวโนมเพิม่สงูขึน้ ทกุๆป ในป พ.ศ. 2549 พบวา ประชาชนทีอ่าศยัอยูในเขตตาํบลชอนนอย
มารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลพฒันานคิม  มากทีส่ดุเปนอนัดบั 1 คดิเปนอตัรา เทากบั 20,012  ตอ10,000
ประชากร อนัดบัที ่ 2 คอื ตาํบลพฒันานคิม คดิเปนอตัรา เทากบั 16,315  ตอ 10,000 ประชากร
อนัดบัที ่3 คอื  ตาํบลหนองบวั คดิเปนอตัรา เทากบั 13,588  ตอ 10,000 ประชากร โดยพบวา ผูมา
รับบริการในแตละเดือนมีแนวโนมสูงขึ้น โดยเฉพาะเดือน พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายนจะมีผูมา
รบับรกิารสงูกวาเดอืนอืน่ๆ  กลุมอายทุีม่ารบับรกิารจะอยูในกลุมอาย ุ60 ปขึน้ไป มากเปนอนัดบั 1
และอายุ 0 - 4 ป มากเปนอันดับที่ 2  โดยพบวา โรคที่ผูมารับบริการปวยมากเปนอันดับ 1 คือ
โรคระบบทางเดินหายใจสวนตน คิดเปนอัตราเทากับ 13,347 ตอแสนประชากร อันดับที่ 2 คือ
โรคเบาหวาน คดิเปนอตัราเทากบั 11,292 ตอแสนประชากร อนัดบัที ่ 3 คอื  โรคความดนัโลหติสงู
คดิเปนอตัราเทากบั 10,091 ตอ แสนประชากร

โรคระบบทางเดนิหายใจสวนตนมแีนวโนมเพิม่สงูขึน้ในป 2547 ถงึ 2549 พบวามผีูปวยทาง
เดนิหายใจสวนตนคดิเปนรอยละ 10.80, 10.94 และ12.54 ตามลาํดบั

ประโยชนที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
1. ทมีงานผูวเิคราะหมทีกัษะในการวเิคราะหมากขึน้
2. ทาํใหทราบสวนขาดของระบบการจดัเกบ็ขอมลูเดมิทีม่อียูวาควรจะเพิม่เตมิสวนใด ดงัจะ

เห็นไดจากขอมูลที่วิเคราะหทําใหทราบวามีผูปวยสวนมากที่มารับบริการในโรงพยาบาล
ดวยโรคทางเดินหายใจสวนตนซึ่งเปนโรคที่สามารถหายเองได หากมีการดูแลตัวเองที่
ถูกตองเหมาะสม และไปรับบริการที่สถานีอนามัยใกลบานไดโดยไมจําเปนที่ตองมา
โรงพยาบาล  แตยังขาดขอมูลในสวนทัศนคติ พฤติกรรมการดูแลตัวเองในโรคทางเดิน
หายใจสวนตน ทําใหไมสามารถวางแผนในการปรับทัศนคติให ประชาชนไปรับบริการที่
สถานอีนามยั หรอื ปรบัพฤตกิรรมใหสามารถดแูลตวัเองเบือ้งตนไดกอนทีจ่ะมารบับริการ
จงึตองมกีารเพิม่เตมิการจดัเกบ็ขอมลูดานทศันคต ิและพฤตกิรรม

3. การนําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนแกไขปญหาในเบื้องตนโดยใช
หลกัทางระบาดวทิยา
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ระยะกอนเกิดโรค ในป 2549 จากแผนภมูทิี ่7 พบวาผูมารบับรกิารทีป่วยดวยโรคระบบ
ทางเดนิหายใจสวนตนอยูในกลุมอาย ุ0-4 ป มากเปนอนัดบั 1 และ
จากแผนภูมิที่ 9 พบวามีผูมารับบริการในเดือน พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม มากกวาทุกเดือนซึ่งในชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูฝน มี
อากาศชื้น เหมาะสมตอการเพิ่มและแพรกระจายเชื้อประกอบทั้ง
เดก็กลุมอาย ุ0-4 ป มรีะดบัภมูติานทานทีต่่าํกวาชวงอายอุืน่ๆ และ
ยังชวยเหลือตัวเองไดนอยตองอยูในการดูแลของผูปกครอง การใส
Intervention ควรจะดาํเนนิการในชวงเดอืนกอนเกดิโรค คอื เดอืน
มนีาคม ถงึ เดอืน เมษายน กลุมเปาหมายตองเปนผูปกครองทีด่แูล
เด็ก สวนกลุมอายุอื่นๆดําเนินการใหสุขศึกษาประชาสัมพันธให
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่

ระยะเกิดโรค จากแผนภูมิที่ 4 และ 5 พบวามีผูที่ปวยดวยโรคทางเดินหายใจ
ส่วนตน้ คิดเปน็ร้อยละ 10.94ของผูม้ารบับริการทัง้หมดในป ี2549
และ มอีตัราปวยเปนอนัดบั 1 คดิเปนอตัรา  13,347 ตอแสนประชากร
และจากแผนภาพที่ 2 พบวาตําบลที่มีอัตราปวยมากที่สุด คือ
ต.พฒันานคิม รองลงมาคอื ต.ชอนนอย และ ต.หนองบวัซึง่พบวา
เปนตาํบลทีใ่กลกบัทีต่ัง้ของโรงพยาบาลและจากแผนภมูทิี ่6 พบวา
ชวงเวลาที่ผูปวยโรคทางเดินหายใจสวนตนมารับบริการมากที่สุด
คอืชวงเวลา 10.01-12.00 น.

จากขอมลูดงักลาวขางตนเมือ่พจิารณา จากจาํนวนแพทยที่
ใหบริการตรวจรักษาเพียง 1 คน  จึงไมเพียงพอตอการใหบริการ
ดังนั้นจึงมีแผนในการปรับการใหบริการโดย การใหพยาบาลเวช
ปฏิบัติตรวจผูที่ปวยดวยโรคทางเดินหายใจสวนตนที่ไมมีภาวะ
แทรกซอน และประชาสัมพันธประชาชนในบริเวณที่ใกลเคียง กับ
โรงพยาบาลเพื่อใหมารับบริการในชวงบาย

ระยะหลังเกิดโรค นําขอมูลมาวิเคราะหประเมินผลเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห
เดมิเพือ่ปรบัแผนการปฏบิตังิานใหเหมาะสม
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การวิเคราะหขอมูลและการนําขอมูลไปใชประโยชน
ในโรคทางเดนิหายใจสวนตน โรงพยาบาลพฒันานคิม

อาํเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบรุ ีป 2544-2549

4. สามารถนาํมาใชเปนแนวทางในการพฒันาบคุลากรโดยการจดัเกบ็ขอมลูดานทศันคต ิและ
พฤติกรรมในการดูแลตัวเองกอนมารับบริการเพื่อปรับการใหบริการเชิงรุกในชุมชน ให
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเหมาะสม

ปญหาและอุปสรรค
หนวยงาน

● ขาดการกระตุนและสงเสรมิทศันคตทิีด่ ีในการนาํขอมลูไปใชประโยชน
● ไมมีระบบขอมูลสวนของบริบทในพื้นที่ ดานทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของ

ประชาชน เพือ่นาํมาใชเชือ่มตอกบัผลการวเิคราะห และนาํมาหาแนวทางแกไขทีเ่หมาะสม
กบับรบิทในพืน้ทีน่ัน้ๆ

● ระบบการสงตอขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานในเครือขายมีความลาชาไมทันตอการ
นําขอมูลมาใช

● ระบบการนาํเสนอและการนาํขอมลูไปใชประโยชนยงัไมมรีปูแบบทีช่ดัเจน (การสงขอมลู
คนืพืน้ที)่

บุคลากร
● ขาดความรูในการวเิคราะหขอมลูและการแปลผล
● ขาดความเขาใจและไมเหน็ความสาํคญัในการบนัทกึขอมลู เชน ผลการวนิจิฉยัโรค วนัที่

เริม่ปวย  ทาํใหเมือ่นาํขอมลูมาวเิคราะห ผลทีไ่ดจะคลาดเคลือ่นจากความเปนจรงิ
● ขาดทัศนคติที่ดีในการนําขอมูลไปใชประโยชน ประกอบทั้งภาระงานมาก เจาหนาที่มี

จาํนวนนอย
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ขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูล

กอนเกดิโรค : เตรยีม ความพรอมปรบัทศันคต ิความเชือ่ และพฤตกิรรม ของประชาชน
โดยใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนในแตละพื้นที่ (ตองมีขอมูลพื้นฐาน
ดานทศันคต ิความเชือ่ และพฤตกิรรม ของประชาชนในพืน้ที)่

ระยะเกิดโรค : นําขอมูลที่มีอยู (ยอนหลังอยางนอย 3 ป) มาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
ปรับนําขอมูลเพิ่มในสวนที่จําเปน และตัดออกในสวนที่ไมจําเปนหรือ
ลดขอมูลที่ซ้ําซอน

หลงัเกดิโรค : ปรบัระบบการเกบ็ขอมลูพืน้ฐาน โดยเพิม่ขอมลูทีส่าํคญัและจาํเปนแทรก
เขาไปในงาน เชน ขอมลูดานทศันคต ิความเชือ่ และพฤตกิรรม แทรกไว
กบัระบบขอมลูพืน้ฐาน ทัง้นีเ้พือ่ใหเจาหนาทีไ่มรูสกึวาเปนภาระเพิม่

หนวยงาน
● มีนโยบายที่ชัดเจนในการกระตุนและสงเสริมทัศนคติ เกิดแรงจูงใจในการนําขอมูลไปใช

ประโยชน
● สนบัสนนุทรพัยากร และเทคโนโลยใีนการดาํเนนิงานใหมกีารจดัเกบ็ขอมลูอยางมรีะบบ
● มกีารจดัเวทนีาํเสนอ ผลวเิคราะหขอมลูและแนวทางในการนาํขอมลูไปใชประโยชน
● จดัใหมรีะบบการสงขอมลูกลบัใหกบั PCU เปนระยะ ๆ
● มรีะบบการทาํงานเปนทมีทีเ่ชือ่มโยงอยางตอเนือ่งระหวาง CUP กบั PCU

บุคลากร
● เพิม่เตมิความรูและทกัษะเกีย่วกบัการวเิคราะหขอมลูและการแปลผล



การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผูปวย
URI (Upper respiratory infection)
ของศนูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา
1  มกราคม 2548 - 31 ธนัวาคม 2549

ผสุด ี ดานกลุ

ผสุด ี ดานกลุ

ผสุด ีดานกลุ
ผูอาํนวยการศนูยแพทยชมุชนเมอืง 2

(วดัปาสาลวนั) นครราชสมีา

"สังคมปจจุบันเรื่องขอมูลเปนสิ่งสําคัญมาก การทํางาน
ทกุอยางอยางนอยตองมขีอมลูเปนพืน้ฐานกอน แตความจรงิคอื
ยังมีเงื่อนไขเรื่องขอมูลพื้นฐานไมสมบูรณ หรือการใชขอมูลยัง
ไมเตม็ที ่  ภาพของสงัคมปจจบุนัขอมลูเปนปจจยัสาํคญัอยางหนึง่
ทีเ่อือ้ใหเกดิสนบัสนนุในเรือ่งของทพัยากรทัง้หลาย เชน เรือ่งของ
บคุลากร เรือ่งงบประมาณ

ขอมลูมมีมุมองสองสวนระหวางผูทาํกบัผูด ูผูทาํควรศกึษา
อยางถองแท และขอมลูทีม่อียูจะเอาไปใชอะไรไดบาง ไมใชเพยีง
ทํารายงาน และสงรายงานอยางเดียว เราตองวิเคราะหขอมูล
สถานการณของแตละเดือนวาขอมูลที่ไดมานั้นเปนทางบวก
หรือทางลบ หรือจะมีทางแกไขอยางไร นี่คือสวนของผูทําขอมูล
สําหรับผูดูหรือผูบริหารจะดูในความเปนไปของขอมูล ความ
ถูกตอง ความครบถวนและการนําไปใชวาสามารถตอบสนอง
บคุคล ทมีงาน ในเรือ่งของระบบชมุชน  และสามารถตอยอดใน
ระบบขอมูลได
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การจัดการขอมูลยังชวยเปลี่ยนมุมมองการทํางานใหคิดใน
เชงิบวกและรเิริม่ไดดวย เชน ไมคดิเพยีงวา ไขเลอืดออกเปนโรคธรรมดา
ทําไมไมมองเหมือนเปนโรคไขหวัดนกที่มีการลงไปดูพื้นที่ไปสอบสวน
โรคบาง การทําเรื่องขอมูล URIจากหนวยบริการเอง การสนทนากลุม
คนไข URI ที่มารับบริการจะทําใหเราทราบปจจัยเสี่ยง และสามารถ
ปองกนัปจจยัเสีย่งได   ถาทาํงานแบบใหมจะสงผลใหคนไข URI มารบั
บรกิารนอยลง ทมีบรกิารปรบัลกัษณะบรกิารได

ขอมูลมีความสําคัญทั้งผูใหบริการ ผูรับบริการและผูบริหาร
เพราะการตัดสินใจทําอะไรสักอยางตอไปตองมีขอมูลที่สมบูรณหรือ
ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา  เชน ผูรับบริการหากเจ็บปวยจะไป
รบับรกิารทีไ่หน กบัใคร สวนผูใหบรกิาร ทาํอยางไรใหผูรบับรกิารประทบั
ใจ พงึพอใจ  สวนผูบริหาร  ใชตดัสนิใจการใหการสนบัสนนุการใหบรกิาร
ที่มีคุณภาพ"
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

การพัฒนางานบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพที่ดีและสามารถดูแล
ตนเองได (Good Care) และมีการจัดบริการที่ดีซึ่งเปนบริการที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคน
ตั้งแตเกิดจนตาย จึงตองมีการจัดบริการที่ตองมุงตอบสนอง ปญหา ความตองการของบุคคล
ครอบครวั ชมุชน เพือ่ใหเอือ้ตอการมสีขุภาพด ีจงึมคีวามจาํเปนตองมกีารกาํหนดแนวทางจดัระบบ
วธิกีารปฏบิตังิาน ใหบรรลคุณุภาพมาตรฐานจดับรกิารทีด่ซีึง่ตองใชระบบขอมลูเกีย่วกบัภาวะสขุภาพ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ที่ถูกตองเปนปจจุบัน เชื่อถือได และสามารถนําไปใชในการวางแผน
พัฒนาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน (Relevancy) โดยมรีะบบการบรหิารจดัขอมลูทีด่มีปีระสทิธภิาพในทกุ
ระดบั ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน ศนูยสขุภาพชมุชน (PCU) และการบรกิารทีต่อเนือ่ง

วตัถปุระสงค เปาหมาย และความสาํคญั
ของการจดัการระบบขอมลู (MIS)

ระบบการจดัการขอมลู (MIS) เพือ่การพฒันาสขุภาพประชาชนทัง้ในหนวยบรกิารและในชมุชน
เปนระบบทีส่าํคญัของหนวยงานระดบัเครอืขายหนวยบรกิารปฐมภมู ิ(CUP) และศนูยสขุภาพชมุชน
(PCU) โดยมวีตัถปุระสงค ดงันี้

● เพือ่ให PCU มขีอมลูการบรกิารทีม่คีณุภาพเปนองครวม ผสมผสาน และ ตอเนือ่ง
● เพือ่ให CUP และ PCU มรีะบบขอมลูทีเ่พยีงพอ ครบถวน สะดวกในการคนหา และนาํไป

ใชเพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพประชาชนและประสานความรวมมือกับ
องคกรหนวยงานทีเ่กีย่วของ

● เพือ่ให CUP และ PCU มขีอมลูเพือ่การวางแผนควบคมุ-กาํกบั และประเมนิผลงานเพือ่
พัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง

เปาหมาย (Goal)
ของการมรีะบบการจดัการขอมลู (MIS) ของ PCU เพือ่
● ใหมขีอมลูทางดานสขุภาพ และปจจยัทางสงัคม สิง่แวดลอม และอืน่ ๆ ทีม่ผีลกระทบตอ

ระบบสขุภาพของสมาชกิในครอบครวัทกุคน อยางตอเนือ่งตลอดชวีติ
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● มีขอมูลที่ทําใหเห็นความเชื่อมโยงของครอบครัว ชุมชน และความเชื่อมโยงของระบบ
อืน่ ๆ ตอระบบสขุภาพเพือ่สามารถนาํมาผสมผสานและบรกิารแบบองครวม

● เพื่อใหมีขอมูลที่สามารถนํามาใชในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพของการใหบริการ
ตามแนวคดิ PCU

ความสําคัญของระบบขอมูลในศูนยสุขภาพชุมชน
ระบบขอมลู เปนหวัใจทีส่าํคญัของการพฒันาคณุภาพบรกิาร เนือ่งจากขอมลูมคีวามจาํเปน

และสาํคญัในทกุกระบวนการของการพฒันา ทัง้นีเ้ราใชระบบขอมลูเพือ่
● การวางแผน
● การปฏิบัติ
● การตรวจสอบกํากับ
● การพัฒนางานอยางตอเนื่อง

วิธีบริหารขอมูล
ระบบการจดัการขอมลูในการดาํเนนิงานพฒันาสขุภาพประชาชนในหนวยบรกิารและในชมุชน

ที ่CUP และ PCU จะตองดาํเนนิการ
● มกีารประสานความรวมมอืในการจดัเกบ็ฐานขอมลู ทัง้ในระดบับคุคล / ครอบครวั / ชมุชน

/ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ
● มฐีานขอมลูเปนระบบ มขีอมลูครบถวน ถกูตอง ทนัสมยั ทนัเวลา สะดวกตอการจดัเกบ็

และนาํไปใช
● มีขอมูล ผลลัพธ และผลการพัฒนางานพัฒนาสุขภาพประชาชน ชุมชน หรืองานสราง

สขุภาพในชมุชนในภาพรวม ระดบัหมูบาน / ชมุชน, PCU, CUP, ตาํบล / อาํเภอ / จงัหวดั
ที่สามารถนําไปใชเพื่อการวางแผนเพื่อการจัดบริการและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ทัง้ในหนวยบรกิารและในชมุชนได

● มกีารรวบรวม วเิคราะห สงัเคราะห ขอมลูเพือ่นาํไปใชประโยชนในการ
❍ การบรหิารและจดัการทรพัยากร
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(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

❍ การวางแผนและ ประเมนิผล
❍ การพัฒนาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง

● มกีารทบทวน ตรวจสอบความถกูตอง ทนัสมยัของขอมลูอยางเปนระบบตอเนือ่ง ขอมลูใน
ทกุระดบั มกีารเชือ่มโยงกนัอยางมปีระสทิธภิาพ

ขอมลู 5 ระดบั ทีต่องประสานและเชือ่มโยงกนั
การออกแบบการจดัระบบขอมลูขาวสารเพือ่การบรกิารสขุภาพใน PCU และ CUP ม ี5 ระดบั

ดังนี้

1. ขอมลูระดบับคุคล (Personal)
ประกอบดวย ขอมูลระดับบุคคล ซึ่งอยูในหนวยบริการ (ศสช./PCU) และขอมูลสําหรับ

ประชาชน เพือ่ใหเกดิการเชือ่มโยงและประสานขอมลูระหวางประชาชนกบัสถานบรกิารและระหวาง
หนวยบรกิารกบัหนวยบรกิาร

● ขอมลูระดบับคุคลในหนวยบรกิาร ประกอบดวย OPD Card, Health Mainterance Card
ระเบียนตาง ๆ ที่ใชในการบริการตอเนื่อง เชน บัตรขอมูลเฉพาะโรค หรือแบบคัดกรอง
กลุมเสีย่งตาง ๆ ตลอดจนขอมลูเชงิสงัคมมานษุยวทิยาของบคุคล เชน ชวีประวตับิคุคล
และอืน่ ๆ เพือ่เปนฐานขอมลูสาํหรบัการบนัทกึและบงชีถ้งึขอมลูประวตัแิละกจิกรรมการ
บรกิารทีต่อเนือ่งของบคุคล เพือ่นาํไปสู การประเมนิสภาวะสขุภาพของบคุคลเพือ่จดับรกิาร
ที่สอดคลองกับปญหาของแตละบุคคล

● ขอมลูระดบับคุคลสาํหรบัประชาชน ประกอบดวย สมดุบนัทกึสขุภาพประจาํตวัผูรบับรกิาร
หรือสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก หรือสมุดประจําตัวผูปวยรายโรค เชน วัณโรค,
ความดันโลหิตสูง,เบาหวาน ฯลฯ หรือสมุดบันทึกสุขภาพสําหรับกลุมเสี่ยงอื่น ๆ ฯลฯ
ดังกลาว เก็บไวที่ประชาชนผูรับบริการเพื่อเปนขอมูลประจําตัวผูรับบริการและใชสําหรับ
การสือ่สารการบรกิาร ไดแก การบงชีก้ารบรกิารทีไ่ดรบัทัง้ ในกรณทีีม่ารบับรกิารในศนูย
สขุภาพชมุชน และ สถานบรกิาร อืน่ การกาํหนดวนันดัการบรกิารตาง ๆ  สาํหรบัผูรบับรกิาร
เปนตน
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2. ขอมลูระดบัครอบครวั (Family)
ประกอบดวย
● ขอมูลระดับครอบครัวในหนวยบริการ ไดแก แฟมขอมูลครอบครัว (Family Folder) ซึ่ง

ประกอบดัวย
❍ ขอมลูทัว่ไปของบคุคลในครอบครวั (ชือ่ / วนัเดอืนปเกดิ / อาย ุ / เพศ / การศกึษา /

สถานภาพ / การรบับรกิารสขุภาพ)
– ขอมลูดานเศรษฐกจิของบคุคล ครอบครวั
– ขอมลูดานสิง่แวดลอมและอืน่ ๆ

❍ ขอมลูดานสขุภาพของบคุคลในครอบครวั ซึง่เปนการนาํขอมลูระดบับคุคลมารวมไวใน
Family Folder เพือ่การจดับรกิารแบบองครวม และลงบนัทกึขอมลูการบรกิารเพือ่การ
จัดบริการตอเนื่อง

❍ ขอมลูดานสงัคม มานษุยวทิยาของครอบครวั ไดแก ผงัเครอืญาต ิแผนทีเ่ดนิดนิขอมลู
อืน่ ๆ เชน คานยิม ความเชือ่ การแสดงบทบาทหนาที ่ศกัยภาพของครอบครวั แหลง
พึง่พาทางดานสขุภาพของครอบครวั ฯลฯ

3. ขอมลูระดบัหมูบานหรอืชมุชน (Community)
ประกอบดวย
● ขอมลูเกีย่วกบับรกิารสขุภาพ ไดแก

❍ บญัช ีหรอืระบบขอมลูอืน่ ๆ  เชน ทะเบยีนผูรบับรกิารหรอืขอมลูในโปรแกรมคอมพวิเตอร
เชน HCIS เพือ่ใชสาํหรบัการจดัเกบ็ขอมลูของชมุชน ทัง้ในดาน ประชากร การเขาถงึ
บริการหลักประกันสุขภาพและการรับบริการของกลุมเสี่ยง ไดแก กลุมเด็ก, หญิง
วยัเจรญิพนัธุ , หญงิตัง้ครรภ แมหลงัคลอดจนกลุมปญหาสขุภาพอืน่ๆ ความสมัพนัธ
เชงิเครอืญาต ิประเพณ ีวฒันธรรม

❍ ขอมลูสรปุผลการบรกิารในหนวยบรกิาร ซึง่ไดแก ขอมลูระบาดวทิยาของการเจบ็ปวย
ของคนในชมุชน/หมูบาน งานบรกิารสงเสรมิสขุภาพในกลุมตาง ๆ ทีเ่ชือ่มตอกนั

❍ Family Folder ซึง่จะนาํขอมลูของ กลุมเปาหมายตาง ๆ และขอมลูการบรกิารวนันดั
ตาง ๆ จัดเก็บไวเปนภาพรวมของชุมชน/หมูบาน เพื่อสะดวกในการติดตามบริการ
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สะดวกในการนาํมารวบรวม วเิคราะหภาพรวมของหมูบาน เพือ่ประเมนิคนหาปญหา
ของหมูบานชมุชน และนาํไปสูการวางแผนพฒันาสขุภาพประชาชน

● ขอมลูระดบัหมูบาน ไดแก
❍ ขอมูลสภาวะสุขภาพหมูบาน ไดแก สภาวะสุขภาพของประชาชนเปนรายหมู สิทธิ

การประกนัสขุภาพ
❍ ขอมลูทัว่ไปของชมุชน ทัง้ทีบ่าน วดั โรงเรยีน ขอมลูประชากร สิง่แวดลอม ทรพัยากร

บคุคลและทรพัยากรอืน่ ๆ ในชมุชน
❍ ขอมลูปฏทินิชมุชน และแบบแผนการทาํมาหากนิของชมุชน และแหลงพึง่พาทางดาน

สขุภาพของชมุชน ขอมลูทางสงัคม มานษุยวทิยาของชมุชน และอืน่ ๆ
ขอมูลชุมชนทั้ง 3 ชนิดนี้ จะเก็บรวบรวมโดย อสม. / อสร. / อสว. / อบต. / ผูนําชุมชน /

หนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมกบัเจาหนาทีผู่รบัผดิชอบ หมูบาน / ชมุชน และเกบ็ไวทีศ่นูยสาธารณสขุ
มลูฐานชมุชน / ศนูยสาธารณสขุมลูฐานโรงเรยีน / ศนูยสาธารณสขุมลูฐานวดั เพือ่เปนขอมลูสาํหรบั
ประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชน เพือ่นาํไปสูการจดัทาํแผนหมูบานตอไป

4. ระดบัตาํบล (ระดบัสถานอีนามยั / ศนูยสขุภาพชมุชนหรอื PCU)
ประกอบดวย
● ขอมลูในหนวยบรกิาร PCU ประกอบดวย ขอมลูสรปุสถานะสขุภาพชมุชน ไดแก

❍ สรปุ บญัช ีแยกรายชมุชน
❍ ขอมลูระบาดวทิยา
❍ ขอมูลสถิติชีพ
❍ ขอมลูผลงานการบรกิารดานการรกัษาพยาบาล / การสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค

/ บรกิารทนัตกรรมใน PCU / บรกิารเชงิรกุในชมุชน
❍ อืน่ ๆ

ขอมลูทัง้หมดเมือ่มกีารรวบรวมเปนภาพระดบัตาํบลแลว ไดมกีารสงตอขอมลูไปยงั CUP ซึง่
เปนโรงพยาบาลเพื่อจะรวมเปนภาพในระดับอําเภอตอไป
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5. ระดบัอาํเภอ หรอื CUP
ขอมลูบคุคล ครอบครวั ชมุชน ใน PCU ทกุแหงในเครอืขาย มขีอมลูทีเ่ชือ่มโยงตอเนือ่ง ซึง่

ผูปฏบิตัติองนาํมาวเิคราะหปญหา  วางแผน ปฏบิตังิาน ควบคมุกาํกบั ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
พฒันาระบบใหดขีึน้ตอไป แตการใชขอมลูเหลานี ้มใิชเพยีงผูปฏบิตังิานใน PCU เทานัน้ผูบรหิารหรอื
ผูทีก่าํกบัเหนอื PCU ขึน้ไป อนัไดแก CUP (Contracted Unit for Primary Care) จะตองนาํขอมลู
เหลานีม้าใชดวย ทัง้นี ้เพราะ CUP เปนคูสญัญากบั Purchaser ทีล่งนามแทน PCU ดงันัน้CUP จะตอง
ใชขอมูลเพื่อการติดตามควบคุม กํากับ ตรวจสอบ และบริการจัดการให PCU มีการดําเนินงาน
และพัฒนาระบบบริการใหสอดคลองกับแนวคิด ปรัชญาหลักประกันสุขภาพถวนหนา แมวา CUP
จะไมใชสายบงัคบับญัชาโดยตรง แตสามารถใชขอมลูและจาํนวนเงนิทีจ่ะจดัสรรเปนตวักาํกบัใหเกดิ
การพฒันา PCU ได

บทความนีเ้ปนการวเิคราะหขอมลูในระดบัศนูยสขุภาพชมุชน (ศสช./PCU) ทีเ่จาะลกึลงไปถงึ
รายละเอยีดของผูปวยดวยการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจสวนตน (URI)

ขอมูลทั่วไป

ภาพของเทศบาลนครนครราชสีมา

 รปูที ่1 แสดงแผนผงัเทศบาลนคร นครราชสมีา : แบงพืน้ทีร่บัผดิชอบตามสถานบรกิาร
ทีข่ึน้ทะเบยีนบตัรทอง
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
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ภายใตการปฏริปูระบบบรกิารสาธารณสขุและหลกัประกนัสขุภาพถวนหนาเพือ่ใหประชาชน
ไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง และมุงเนนการพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภมูใิหมคีวามเขมแขง็ในรปูแบบและสขุภาพชมุชน เพือ่ใหเกดิบรกิารระดบัปฐมภมูทิีไ่ดมาตรฐาน
และประชาชนเกิดความพึงพอใจ การดําเนินการพัฒนาแบบบริการปฏิรูปของจังหวัดนครราชสีมา
ไดเริม่ตนตัง้แตป พ.ศ.2537 โดยกลุมงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ไดรวม
โครงการวิจัยปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขผลักดันใหเกิดศูนยแพทยชุมชนเมืองเพื่อรองรับ
ประชากรเขตเทศบาลนคร นครราชสมีา ทีม่เีพยีงศนูยบรกิารสาธารณสขุเทศบาล 3 แหง ซึง่ไมสามารถ
ดแูลคลอบคลมุจาํนวนประชาชนมากกวา 200,000 คน ในเขตเทศบาลนครได ในป พ.ศ.2544 จงัหวดั
นครราชสมีา ไดเขารวมโครงการหลกัประกนัสขุภาพถวนหนา จงึเกดิการพฒันาและสรางศนูยสขุภาพ
ชมุชนในเขตเมอืงเพือ่ใหครอบคลมุประชากร เขตเมอืงทัง้หมด และเปนไปตามเกณฑ ศนูยสขุภาพ
ชุมชนตามหลักประกันสุขภาพถวนหนาซึ่งในปจจุบันมีศูนยสุขภาพชุมชนกระจายครอบคลุม
ประชากรและพืน้ทีอ่าํเภอเมอืง สงักดัโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา โรงพยาบาลกระทรวงกลาโหม
เทศบาลนคร นครราชสมีา โรงพยาบาลเอกชน สถานกีาชาด 4 และคลนิกิชมุชนอบอุน

ขอมลูทัว่ไปของศนูยสขุภาพชมุชน 2 วดัปาสาลวนั

รปูที ่2 แสดงเขตความรบัผดิชอบของศนูยสขุภาพชมุชน 2 วดัปาสาลวนั
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ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง 2 (วัดปาสาลวัน) เปนศูนยการแพทยแหงที่ 2 ของโรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมา ตั้งอยูบริเวณวัดปาสาลวันมีพื้นที่และประชากรรับผิดชอบ ดังนี้ มีจํานวน
หลงัคาเรอืนในเขตรบัผดิชอบ 3,233 หลงั ประชากร 14,821 คน แยกเปนชาย 6,054 คน หญงิ 8,767
คน และชุมชนรับผิดชอบ 4 ชุมชน วัด / สํานักสงฆ 1 แหง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง รวมถึง
อาสาสมคัร สาธารณสขุประจาํหมู 121 คน อาสาสมคัรสาธารณสขุโรงเรยีน 80 คน
การคมนาคม เขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชน 2 (วัดปา

สาลวัน) ถนนสืบศิริ 3 ตั้งอยูในเขตเทศบาลนคร
นครราชสมีา มรีถประจาํทางสาธารณะ วิง่ตลอดเวลา
และประชาชนสามารถเดนิทางมารบับรกิารไดสะดวก
ในเวลาเฉลีย่ 10-15 นาท ีและสามารถสงตอผูปวยไป
รับบริการตอเนื่องยังโรงพยาบาลมหาราชไดสะดวก
โดยใชระบบฉกุเฉนิของ 1669 เปนผูสงตอ

เศรษฐกจิ ประชากร สวนใหญ ประกอบอาชีพคาขาย รับจาง
ทั่วไป รับราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากร
เทากบั 20,000.00 บาท / คน / ป

ขอมลูดานการศกึษา / ศาสนา มโีรงเรยีนประถม 1 โรงเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 890 คน
มีวัด 1 วัด มีพระภิกษุ / สามเณร จํานวน 50 รูป
ประชากรสวนใหญ นบัถอืศาสนาพทุธ และประชากร
ในเขตรับผิดชอบยังเนนวัดเปนศูนยกลางในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา หรือใชสถานที่ในการอบรม
ปฏิบัติธรรม

แหลงพึง่พาดานสขุภาพ อืน่ ๆ ในพืน้ที่ มศีนูยสาธารณสขุมลูฐานชมุชน (ศสมช.) 2 แหง
รานขายยา 10 แหง
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

ขอมูลการใหบริการ

ป
งบ
ประ
มาณ

2548
2549

จํานวน
ประชากร
รับผิดชอบ

(คน)

14,927
14,821

จํานวน
ผูปวย
นอก
(ครั้ง)

22,768
24,341

จํานวน
(ครั้ง)

14,039
15,567

รอยละ

61.66
63.95

อตัราการ
ใชบริการ
(คน/ครั้ง)

0.94
1.05

จํานวน
(ครั้ง)

8,729
8,774

รอยละ

38.34
36.05

ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกพื้นที่รับผิดชอบ

ตารางที ่1 จาํนวนผูมารบับรกิารทีศ่นูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั)

2548 2549
นอกเขต

8,241
488
132
323
33

ในเขต

10,385
3,655
1,338
2,141
176

รายการ

Acute Care
Chronic Care
–DM
–HT
อืน่ ๆ

ในเขต

11,482
4,085
1,655
2,308
122

นอกเขต

7,984
790
232
517
41

ตารางที ่2 จาํนวนผูมารบับรกิารแยกประเภทผูปวย
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ตารางที ่3 แสดง 5 อนัดบัแรกของโรคของผูมาใชบรกิาร

จากตารางที ่3 พบวาผูมารบับรกิารทีศ่นูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาละวนั) เปนโรคทางเดนิ
ระบบหายใจ พบวามากที่สุดของผูมารับบริการทั้งหมด ทั้งนี้พบวา การอักเสบของทางเดินหายใจ
สวนตนมอีบุตักิารณการเกดิโรคมากทีส่ดุ

แผนภมูทิี ่1 แสดงจาํนวนผูมารบับรกิารโรค URI แยกรายเดอืน ป 2548 -2549

อตัราการปวยดวย URI สงูสดุในเดอืน มกราคม - กมุภาพนัธ และ มถินุายน - สงิหาคม ของทกุป

ลําดับโรค

โรคทางเดนิระบบหายใจ
โรคตดิเชือ้-ปรสติ
โรคระบบไหลเวยีนเลอืด
โรคระบบกลามเนือ้ยดึเสรมิ
โรคระบบยอยอาหาร

2545

6,044
3,854
1,952
1,397
1,455

2546

5,119
3,660
2,148
1,391
1,358

2547

4,945
3,985
2,467
1,282
1,147

2548

4,400
3,965
2,497
992
956

2549

4,320
4,459
2,873
1,112
957
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

แผนภมูทิี ่2 อตัราการใชบรกิารดวย URI ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ศนูยสขุภาพชมุชน 2 วดัปาสาลวนั
แยกตามกลุมอาย ุพ.ศ. 2548 - 2549

จากแผนภมูดิงักลาววจะเหน็ไดวาในชวงอาย ุ0-4 และ 5-9 ป เปนชวงของอายทุีม่กีารเจบ็ปวย
โรค URI มากทีส่ดุ

ตารางที ่4 อบุตักิารณของผูปวย URI กระจายตามชมุชน 5 อนัดบัแรก

23 (223)
22 (127)
37 (190)
28 (68)
13 (43)

2548

75 (33.63)
58 (45.66 )
46 (24.21)
24 (35.29)
20 (46.51)

2549

100 (44.84)
65 (51.10)
64 (33.64)
26 (38.23)
15 (34.88)

อตัราปวย URI (รอยละ)ทีม่าใชบรกิารทีศ่นูยแพทยBlock
(จํานวนประชากร)
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ตารางดงักลาวจะเหน็ไดวาพืน้ทีร่บัผดิชอบ Block 22 และ 23 เปนพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรเจบ็ปวย
โดยโรค URI มากและมาใชบรกิารทีศ่นูยแพทยมากกวาพืน้ทีอ่ืน่ๆ ตดิกนั 2 ปซอน จากจาํนวนพืน้ที่
รบัผดิชอบ 58 Block

เมื่อศึกษาวิเคราะหเฉพาะ Block 23 โดย สุมตัวอยางผูมารับบริการที่มาดวย URI จํานวน
100 ราย พบวา เปนเพศหญงิ 62 ราย และเพศชาย 38 ราย เดก็อายแุรกเกดิ - 4 ป จาํนวน 42 ราย ,
อาย ุ5 - 9 ป จาํนวน 17ราย และอายมุากกวา 15 ป จาํนวน 41 ราย สวนใหญมอีาชพี รบัจาง 12 ราย

ตารางที ่5 แสดงระยะเวลาของการเจบ็ปวยดวยโรค URI กอนมารบับรกิารที่
ศนูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั) ป 2549

จากตารางจะพบวาระยะเวลาของการเจบ็ปวยกอนมารบับรกิารในศนูยสขุภาพชมุชน 2 สวน
ใหญระยะเวลา 2 วนั และ 1 วนั คดิเปนรอยละ 37 และ 36 ตามลาํดบั และคาเฉลีย่ประมาณ 2.3 วนั

รอยละ(%)

36
37
13
3
5
1
4
1

100

จํานวน(คน)

36
37
13
3
5
1
4
1

100

ระยะเวลา (วนั)

1
2
3
4
5
6
7
10
รวม
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

ตารางที ่6 การดแูลสขุภาพเบือ้งตนดวยการใชยาของผูปวย URI กอนมารบับรกิารทีศ่นูย
สขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั) ป 2549

จากตาราง ประชากรในพืน้ที ่Block 23 เมือ่เจบ็ปวยดวยเรือ่ง URI สวนใหญจะไมมกีารดแูล
สขุภาพเบือ้งตนกอนมารบัการรกัษาทีศ่นูยสขุภาพชมุชน 67ราย คดิเปนรอยละ 67

ตารางที ่7 เปรยีบเทยีบการดแูลเบือ้งตนและการไดรบัยาจาก PCU ของประชากรในพืน้ที่
Block 23 ในป 2549

จากตารางจะพบวา ประชากรในพื้นที่ Block 23 มีการดูแลเบื้องตน คือ การรับประทาน
ยาลดไข จาํนวน 25 รายและสอดคลองกบัการทีไ่ดรบัยาที ่PCU มากทีส่ดุ คอื ยาลดไข จาํนวน 79
ราย เชนกนั PCU และมกีารใชยาแกอกัเสบถงึรอยละ 52

รายการ

ไมมกีารดแูลสขุภาพเบือ้งตน
มกีารดแูลสขุภาพเบือ้งตน
รวม

จํานวน

67
33
100

รอยละ

67
33
100

การดูแลเบื้องตน

ยาลดไข
ยาแกอกัเสบ
ยาลดน้าํมกู
ยาขบัเสมหะ
ยาแกไอ
ยาชดุ
เชค็ตวัลดไข

การดแูลเบือ้งตนโดยผูปวย
เองจาํนวน (33 คน)

25
2
3
0
5
2
1

ยาทีไ่ดรบัจาก PCU
จาํนวน(100 คน)

79
52
47
49
29
0
0
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ตารางที ่8 การใชยาแกอกัเสบในโรค URI ของประชากรในพืน้ที ่Block 23 ป 2549

ในกลุม URI ทีม่าทัง้หมด วนิจิฉยัวาเปน Common  Cold มากทีส่ดุ รองลงมาคอื Pharyngitis
และมกีารใชยาแกอกัเสบสงูสดุในกลุมทีว่นิจิฉยัวาเปน Pharyngitis  คดิเปนรอยละ 92.5  รองลงมา
คอื Tonsillitis รอยละ 90.90

ตารางที ่9 จาํนวนชนดิของยาทีจ่ายใหผูปวย URI ในพืน้ที ่Block 23 ป 2549

รอยละ

10.42
92.5

0
90.90

52

โรค

Common Cold
Pharyngitis
Bronchitis
Tonsillitis
รวม

จํานวนผูปวย
(ราย)

48
40
1

11
100

จํานวนผูปวยที่ไดรับยา
แกอกัเสบจาํนวน (ราย)

5
37
0
10
52

รายการยา

ใหคําแนะนํา
1 ชนดิ
2  ชนดิ
3  ชนดิ
4  ชนดิ
5  ชนดิ
รวม

จํานวน

2
10
38
3
14
3

100

รอยละ

2
10
38
3

14
3

100
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

จากตาราง ประชากรในพืน้ที ่ Block 23 เมือ่เจบ็ปวยดวยเรือ่ง URI พบวามกีารตรวจรกัษา
ที ่pcu โดยมกีารใหยารายการตอไปนี ้คอื ยาลดไข , ยาแกอกัเสบ , ยาลดน้าํมกู , ยาขบัเสมหะ และ
ยาแกไอพบวามกีารใหยาจาํนวน 2 ชนดิมากทีส่ดุ รอยละ 38 สวนทีใ่หยาจาํนวน 5 ชนดิ จาํนวน 3
รายพบวาปวยเปน Pharyngitis 2 ราย และ Tonsillitis 1 ราย

ผลการศึกษา
จากการศกึษาขอมลูการใหบรกิารของศนูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั) กลุมงานเวชกรรม

สงัคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา ยอนหลงัโดยศกึษาขอมลู ตัง้แตวนัที ่1 ตลุาคม 2547 ถงึ
31 ธนัวาคม 2549 พบวาผูมารบับรกิารทีศ่นูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั) สวนมากเจบ็ปวยดวย
โรคระบบทางเดนิหายใจมากเปนอนัดบั 1 ของผูมารบัรับบรกิารทัง้หมด และไดมกีารศกึษาในเชงิลกึ
พบวาประชากรที่ศูนยสุขภาพชุมชน 2 (วัดปาสาลวัน) ดูแลรับผิดชอบจํานวน 14,821 คน มีพื้นที่
Block 23 มารบับรกิารมากทีส่ดุดวยโรค URI จากจาํนวน 58 Block คดิเปนรอยละ 25 จงึไดทาํการ
ศกึษาจากแฟมประจาํตวัครอบครวั ของพืน้ที ่Block 23 ตัง้แตวนัที ่1มกราคม 2549 – 31 ธนัวาคม
2549 พบวา ประชากรกลุมตวัอยางมทีัง้สิน้ 100 ราย คดิเปนเพศหญงิ 62 ราย คดิเปนรอยละ 62
และ เพศชาย 38 ราย คดิเปนรอยละ 38 สวนใหญอยูในชวงอาย ุ0-4ป 42 ราย ระยะเวลาของการ
เจบ็ปวยโรค URI กอนมา รบับรกิารทีศ่นูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั) มากทีส่ดุคอื 2 วนั คดิเปน
รอยละ 37 คาเฉลีย่ประมาณ 2.3 วนั เมือ่เจบ็ปวยไมมกีารดแูลเบือ้งตนสขุภาพเบือ้งตน 67 ราย คดิเปน
รอยละ 67 มีการดูแลสุขภาพเบื้องตน 33 ราย คิดเปนรอยละ 33 การดูแลสุขภาพเบื้องตนที่มาก
ทีส่ดุคอื การรบัประทานยาลดไข 25 ราย เมือ่รบัการการตรวจรกัษา ไดรบัการวนิจิฉยัโรค Common
cold มากทีส่ดุ 48 ราย และรองลงมาคอื Pharyngitis ผูปวยทีเ่ปน Pharyngitis ไดรบัยาแกอกัเสบ
มากที่สุดรอยละ 92.5 สวนยาลดไขเปนยาที่ใชมากที่สุดรอยละ 79 รายการยาที่ใชในการรักษา
โรคระบบ URI ประกอบดวย ยาลดไข , ยาแกอกัเสบ , ยาลดน้าํมกู , ยาขบัเสมหะ และยาแกไอ พบวา
มกีารใหยาจาํนวน 2 ชนดิมากทีส่ดุ รอยละ 38 สวนทีใ่หยาจาํนวน 5 ชนดิ มจีาํนวน 3 รายเปนผูปวย
Pharyngitis 2 ราย และ Tonsillitis 1 ราย



120

ขอจํากัด
การบนัทกึขอมลู การใชรหสัโรค ทางศนูยสขุภาพชมุชน2(วดัปาสาลวนั)ไมไดใชรหสัของ ICD

10 จงึทาํใหการลงรหสัยงัไมชดัเจน

สิ่งที่ไดเรียนรู
● มีการใชระบบขอมูลเปนพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
● การใชขอมลูเชือ่มโยงในการดแูลแบบตอเนือ่ง โดยใชครอบครวัและชมุชนเปนองคประกอบ
● ถามกีารดแูลตนเองอยางถกูตอง จะทาํใหอตัราปวยดวยโรค URI และมารบับรกิารในสถาน

บรกิารนอยลง ในรายทีส่ามารถดแูลตนเองไดในระดบัหนึง่
● การบนัทกึขอมลูในแฟมประจาํครอบครวั ควรสอบถามถงึการดแูลสขุภาพเบือ้งตนกอนมา

รบับรกิาร อยางละเอยีด
● มกีารศกึษาขอมลูทีน่าํไปสูการทาํเกณฑมาตรฐานในการดแูลผูปวยโรค URI โดยการศกึษา

และทาํวจิยั โดยเนนการมสีวนรวมของชมุชน
● จะตองมกีารศกึษาขอมลูในเชงิลกึถงึครอบครวัเพือ่ใหไดปญหาการมารบับรกิารโรค URI

เพือ่ลดอตัราปวยทีซ่้าํซอนดวยโรค URI
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

กรณีศึกษา
กรณีศึกษานี้เป็นกรณีหนึ่งที่มาใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน 2 (วัดป่าสาลวัน) บ่อย

ซึง่เมือ่ศกึษาแลวพบวามปีจจยัการมาใชบรกิารทีเ่กดิจากสาเหตหุลายดานมใิชเพยีงปญหาเปนโรค /
มอีาการเทานัน้

เดก็ชายไทย อาย ุ4 ป 9 เดอืน
ทีอ่ยู เดชอดุม 6 ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา

ประวัติการคลอด มารดาตัง้ครรภที ่1 อายคุรรภ 39 สปัดาห ฝากครรภทีค่ลนิกิพเิศษ คลอดที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยการผาตัดเด็กออกทางหนาทอง
น้าํหนกัแรกเกดิ 2,850 กรมั

ประวตักิารเลีย้งดู ● มารดาบอกวา เดก็ไดดดูนมมารดา 3 วนั หลงัจากนัน้น้าํนมไมไหล ได
มกีารกระตุนใหดดูบอยๆ ดืม่น้าํรอน รบัประทานแกงเลยีง น้าํนมไมไหล
ทําใหเด็กตองดูดนมผสมตลอด จนกระทั่งเด็กโต จึงเปลี่ยนนมผง
ไปเรือ่ย ๆ

● หลงัจากนัน้เดก็จะอยูกบัยาย เพราะมารดาตองทาํงานนอกบานแตอยู
ใกลบาน ยายมกัจะบนวาเดก็ไมคอยแขง็แรงปวยบอยเพราะไมไดดดูนม
แม ไมเหมอืนหลานขางบานดดูนมแมเกงมากไมคอยปวย จงึทาํใหยาย
ตองเลีย้งแบบทะนถุนอมเพราะสงสารหลานทีป่วยเปนไข ไมสบายบอย
และสงสารแมของเดก็ทีต่องลางานบอย อดนอนเวลาลกูไมสบาย อาหาร
เด็กจะรับประทานอาหารไดนอย ยายไดพยายามที่จะทําอาหารที่เด็ก
ชอบ แตกนิขนมคบเคีย้วมากไมคอยดืม่นม

● ปจจบุนับดิาและมารดาประกอบอาชพีรบัจางรดีเสือ้ผาทีบ่าน จงึมเีวลา
ดแูลลกูตลอดเวลา จะซือ้แบรนดใหเดก็ดืม่วนัละ 1 ขวด มารดาบอกวา
เด็กรับประทานอาหารไดมาก จะกินไขกระทะทุกเชา สวนอาหารอื่นๆ
รบัประทานอาหารไดมากขึน้ ถาเปนอาหารทีช่อบจะรบัประทานไดมาก
กวาปกต ิมารดาวติกกงัวลเรือ่งคาใชจายในการซือ้แบรนดใหลกู แตตดั
ใจไดเพราะลกูรบัประทานอาหารไดมากขึน้ แตกย็งัเจบ็ปวยไมคอยบอย
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ประวัติการเจ็บปวยในอดีต ● อาย ุ 2 เดอืน Admit รพ.มหาราชนครราชสมีา ดวยเรือ่งมไีขสงู
และชกั แพทยสงสยัมกีารตดิเชือ้ในระบบทางเดนิปสสาวะ และ
ไดเจาะหลังดูน้ําไขสันหลัง ผลปกติ และนัด F/U เพื่อ x - ray
ฉีดสีในทางเดินปสสาวะ ผลปกติ แพทยไมไดใหยากันชัก แต
แนะนาํเรือ่งการปฏบิตัติวัเมือ่ลกูไมสบาย เชน การเชด็ตวัลดไข
การรบัประทานยาลดไข

● อาย ุ 2 ป 1 เดอืน เดก็มอีาการไมสบายบอย เปนไขหวดั จงึไป
รกัษาคลนิกิเอกชน กมุารแพทยของคลนิกิเอกชนแนะนาํวาเดก็มี
พัฒนาการคอนขางชา และเด็กน้ําหนักคอนขางต่ํากวาเกณฑ
จงึแนะนาํให ไปตรวจที ่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา (รพม.)
เรื่องพัฒนาการลาชากวาปกติแตผลการตรวจพัฒนาการปกติ
แนะนาํเรือ่งการรบัประทานอาหาร

● อาย ุ2 ป 2 เดอืน Admit รพม.ดวยเรือ่ง Pyelonephritis
● อาย ุ3 ป 9 เดอืน Admit รพม. ดวยเรือ่ง Gastroenteritis poor

dehydration
● ป 2548 มารบัการรกัษาที ่PCU ดวยโรค URI 4 ครัง้
● ป 2549 มารบัการรกัษาที ่PCU ดวยโรค URI 9 ครัง้

การดูแลกอนมารักษาที่ศูนยแพทยฯ
● ซือ้ยาทีร่านขายยาใกลบาน เดนิทางประมาณ 8 นาที
● คลนิกิเอกชน (แพทยเฉพาะทาง)
● โรงพยาบาลเอกชน เดนิทางประมาณ 10 นาที
● โรงพยาบาล สงักดักระทรวงกลาโหม เดนิทางประมาณ 10 นาที
● รบัประทานยาเกาทีเ่หลอื
● ศนูยสขุภาพชมุชน 2 (วดัปาสาลวนั)

สาเหตตุองไปตรวจสถานพยาบาลหลายแหง
● มารดากลัวลูกจะชัก "เนื่องจากมีประวัติชักจากไขสูงมากอน

ถาลกูเจบ็ปวยไมมาก เชนการเปนไขหวดั จะรบัประทานยาเกา
กอน แตถาลกูมอีาการเปนมากกจ็ะพาไปหาหมอกแ็ลวแตวาเปน
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

ชวงไหน ถาศนูยแพทยปด หนกูจ็ะพาไปทีโ่รงพยาบาลคายสรุนารี
หรอืคลนิกิเอกชน ใครไมเปนหนกูไ็มรูวามนัลาํบาก ทีต่องดแูลลกู
ปวยบอย พอเปนนดิหนอยหนกูต็องหยดุงาน อดนอน แตทาํอยาง
ไรได ลูกนะ แตดีหนอยโตขึ้นไมคอยปวยบอย แฟนหนูก็วาหนู
เลีย้งลกูแบบไหนปวยบอยมาก ไมเหมอืนเดก็แถวบาน ปวยกย็งั
วิง่เลนได นอนซมกย็งัเลนได ไมเหมอืนลกูเราเลย เลีย้งกด็ ีใหกนิ
อาหารทีด่ ีแตยงัปวยบอย "

ประวตักิารไดรบั Vaccine ● เดก็ไดรบั vaccine ครบตามเกณฑ
ประวตักิารเจบ็ปวยบคุคลในครอบครวั

● ปฏเิสธโรคประจาํตวั
● บิดาจะสูบบุหรี่นานมาก มารดาไดแนะนําใหเลิกสูบตั้งแตตั้ง

ครรภ แตบิดาไมยินยอม ปจจุบันยังสูบ 2-3 มวน / วัน แตจะ
สูบบุหรี่นอกบาน และพยายามไมใหใกลลูก เพราะทราบวามัน
เปนโทษ แตใจยงัอยากทีจ่ะสบู

4.9

6368

2.86

4437 3234

Genogram

ผูหญงิ

ผูชาย

แตงงาน
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สภาพบาน ● บานชั้นเดียว 2 หองนอน หองน้ําในตัว ดานหนาบริเวณหอง
รบัแขกเปนทีร่ดีผา สวนดานขางจะวางถงัชกัผา

● บานยายอยูตดิกบับานผูปวย
● บานญาติอยูบริเวณเดียวกัน และอยูติดอูซอมรถ และรานขาย

เนือ้ยาง
Patient centered problem lists

Idea : คดิวาลกูเจบ็ปวยบอยเพราะดดูนมมารดาได 3 วนั จงึทาํใหเปนไขหวดั,
และชักบอย

: คดิวาการเปลีย่นชือ่ลกูจาก ภมู ิเปน โชค ทาํใหลกูกนิขาวไดมากขึน้
: คดิวาการทีล่กูรบัประทานแบรนด ทาํใหลกูรบัประทานอาหารไดมากขึน้
แตยงัเจบ็ปวย แตอาการไมมาก

Feeling : รูสึกเสียใจที่เลี้ยงลูกนอย เพราะตองทํางาน ทําใหลูกปวยบอยในชวง
เลก็ ๆ

: ปจจบุนัดใีจทีต่วัเองและสาม ีดแูลลกูไดเตม็ที่
Function : ถาลกูเจบ็ปวยสามารถดแูลลกูไดตลอดเวลา
Expectation : อยากใหลกูแขง็แรง ไมเจบ็ปวยบอย

 : อยากหาเงนิไดมาก ๆ เพือ่ซือ้อาหารบาํรงุลกู

สิง่ทีไ่ดเรยีนรูจาก Case Study
กรณีศึกษา แสดงใหเห็นปจจัยของการมาใชบริการที่มิใชเพียงลูกเจ็บปวยแตมีปญหา

ความกังวลของแมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแม
● จากขอมลูในการใชบรกิาร ใน รอบ 2 ปทผีานมาพบวาเดก็รายนีเ้ปนเดก็ทีม่กีารเจบ็ปวย

ดวยโรค URI มากในระดบัตนๆ ของผูมารบับรกิารทัง้หมด การเยีย่มบานเปนปจจยัหนึง่
ของงานเวชปฏบิตัคิรอบครวัทีจ่ะสนบัสนนุใหไดมาซึง่ขอมลูในเชงิลกึได

● ประวตักิารเจบ็ปวยในอดตี ทาํใหผูปกครอง และครอบครวั ตองมกีารดแูลเดก็เปนพเิศษ
เพือ่ไมใหเดก็มกีารเจบ็ปวยทีร่นุแรงมากกวาเดมิ
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การนาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูผูปวย URI
(Upper respiratory infection) ของศนูยสขุภาพชมุชน 2

(วดัปาสาลวนั) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

● ประวตัสิิง่แวดลอม เปนปจจยัหนึง่ทีท่าํใหเดก็มกีารเจบ็ปวยมากกวาเดมิ คอื การสบูบหุรี่
ของบดิา สภาพบานอยูตดิอูซอมรถ และรานอาหารเนือ้ยาง

● การดแูลอยางตอเนือ่งและเปนองครวมยอมทาํใหการเกดิโรค และโรคแทรกซอนทีจ่ะเกดิ
ขึ้นกับเด็กรายนี้ไดนอยลง และการสรางทัศนคติ ความเชื่อมั่น ในองคความรู ที่ใหกับ
ผูปกครองของเดก็ยอมทาํให การเจบ็ปวยดวยโรค URI นัน้ ลดความรนุแรงได จนสามารถ
ที่จะดูแลตนเองได





ขอเสนอแนวคิดการพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพสําหรับบริการปฐมภูมิ
(Health Information System for Primary care)

นายแพทยพนิจิ   ฟาอาํนวยผล

แนวคิดขอมูล
ขาวสารสุขภาพ
บริการปฐมภูมิ
แนวคิดของระบบขอมูลขาว
สารสุขภาพบริการปฐมภูมิ
มีความสัมพันธอยางยิ่งกับ
แนวคิดของบริการสุขภาพ
ระดบัปฐมภมู ิทัง้นีเ้นือ่งจาก
ขอมูลขาวสารที่จัดเก็บ
ควรจะตอบสนองตอความ
ตองการใช เพือ่บรกิาร
สุขภาพในระดับดังกลาว

หลกัการบรกิารปฐมภมูิ
บริการปฐมภูมิ (Primary care) เปนการใหบริการทางการ

แพทยและสาธารณสขุดานแรก (First contact care) ทีเ่นนคณุภาพ
การใหบรกิารเชงิสงัคมควบคูไปกบัเชงิเทคนคิบรกิาร กลาวคอื     นอก
จากผูใหบริการตองมีความรูความสามารถดานการรักษาพยาบาล
แลว ยังตองมีความรูความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ประชาชนและชุมชนไดดีดวย จนทําใหการบริการมีความ ตอเนื่อง
(Continuity) ผสมผสาน (Integrated) และมีลักษณะองครวม
(Holistic care) กลาวโดยสรปุวา Primary care มบีทบาทดงันี้

● เปนจดุเริม่ตนของการเขาสูบรกิารสาธารณสขุของผูปวย
● การบริการตองมีความตอเนื่องทั้งตอนปวยและตอน

ไมปวย
● การบรกิารตองมลีกัษณะองครวม ใชความรูความ

สามารถในหลายสาขาทีเ่กีย่วของ
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● มีความเชื่อมโยงและประสานกับการใหบริการสาธารณสุขในระดับที่สูงขึ้นตามความ
จําเปนของผูปวย

● มีความรับผิดชอบอยางตอเนื่องในปญหาของผูปวยและชุมชนตลอดชีวิตของผูปวย

โดยคุณสมบัติหลักของบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งเปนองคประกอบของระบบบริการสุขภาพที่
พงึประสงค ไดแก Holistic care, Continuous care และ Integrated care มคีณุลกัษณะ ดงันี้
Holistic care (การดแูลอยางองครวม)

คอื การบรกิารทีไ่มไดมองผูมารบับรกิารเปนเพยีงคนไขและผูใชบรกิารเทานัน้ แตมองรวมไป
ถงึความกลวั ความกงัวลใจ หรอืขอสงสยัทีเ่กดิขึน้ เขาใจปจจยัดานสงัคมวฒันธรรม และเศรษฐกจิ
เพือ่ความเขาใจซึง่กนัและกนั ทาํความเหน็ใหตรงกนั มกีารตดัสนิใจรวมกนั และนาํการตดัสนิใจนัน้
มาประยกุตใช สงเสรมิการเรยีนรูเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการดแูลตนเอง

Continuous care (การดแูลอยางตอเนือ่ง)
คือ การดูแลผูรับบริการ หรือผูที่อยูในความรับผิดชอบของสถานบริการ ตั้งแตเริ่มมีปญหา

สขุภาพ จนกระทัง่ปญหาสขุภาพนัน้สิน้สดุ หรอืในทางอดุมคตกิค็อืตัง้แตเกดิจนกระทัง่ตาย ซึง่ตอง
มกีารจดัระบบเพือ่ใหเกดิการตดิตามไดอยางตอเนือ่ง จากการเริม่ตนใหการดแูลครัง้แรก จนกระทัง่
ปญหาทางดานสขุภาพนัน้สิน้สดุลง ทัง้ในระดบัรายบคุคล และระดบัครอบครวั

Integrated care (การดแูลอยางผสมผสาน)
คอื การใหบรกิารทัง้ดานการรกัษา (curative care) ปองกนัโรค (prevention) และสงเสรมิ

สขุภาพ (promotion) โดยการสงเสรมิสขุภาพปองกนัโรค รวมไปถงึการใหความรูแกผูรบับรกิาร หรอื
ผูทีอ่ยูในความรบัผดิชอบของสถานบรกิาร สามารถดาํเนนิการควบคูหรอืพรอมกบัการรกัษาโรค

หากมองอยางเชื่อมโยง การบริการระดับปฐมภูมินั้น จะมีการบริการดานสงเสริมสุขภาพ
ปองกนัโรค และการรกัษาโรค ทีม่คีวามเกีย่วของกนักบักลุมประชากรทีอ่ยูในความรบัผดิชอบ และ
มอีงคประกอบของบรกิารตางๆ ดงันี้
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Healthy
population
(physical,

psychological
and social
well being)

Healthy
population

Chronic
patient

Patients

Catchment population

Acute
 patient

1. ประชาชนในความรบัผดิชอบ (Catchment population)
ประชาชนในความรบัผดิชอบ จะครอบคลมุทัง้ประชาชนทีม่สีขุภาพด ีประชาชนทีม่คีวามเสีย่ง

ทางสุขภาพ ไดแก ประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค รวมทั้งปจจัยทาง
ดานสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพและทางสังคม ทายที่สุดก็คือ กลุมที่ปวยดวยโรคและ
การบาดเจบ็ ทัง้ทีเ่ปนโรคเฉยีบพลนั และโรคเรือ้รงั ดงันัน้บรกิารสขุภาพ จะเกีย่วของกบัประชาชนทัง้
3 กลุม ทัง้ในระดบับคุคล ครอบครวั และชมุชน

Health promotion

- Promote good health
behavior

- Promote healthy
environment

- Empower people and
community

Curative service

- Early detection and
prompt treatment

- Prevent complication
and disability

- Provide continuous care
of chronic patient

- Promote recovery of
patients

- Refer to higher level
when needed and
follow up of referred
cases

ภาพที ่1 องคประกอบของบทบาทบรกิารระดบัปฐมภมูิ

High risk health
behavior

High risk environment
(physical, biological

and social)
Other high risk

population

High risk
population

Preventive service

- Early detection of high risk population
- Immunization
- Counseling
- Behavioral adjustment program
- Environment control and improvement

Hospital services

- Curative services for
complicated cases
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2. บรกิารดานสงเสรมิสขุภาพ (Health promotion)
บริการดานสงเสริมสุขภาพ จะเนนไปที่ประชาชนทั่วไปเปนหลัก โดยการสงเสริมพฤติกรรม

สขุภาพทีด่ ีอาทเิชน การบรโิภคอาหาร การออกกาํลงักาย รวมทัง้การสงเสรมิสิง่แวดลอมทีด่ ีและการ
เสรมิสรางศกัยภาพในการดแูลสขุภาพของตนเอง

3. บรกิารดานการปองกนัโรค (Disease prevention)
บรกิารดานการปองกนัโรค จะเนนไปทีก่ารคดักรองกลุมทีเ่สีย่งตอการเกดิโรค เพือ่ใหบริการที่

จาํเปนตอการปองกนัโรค ไดแก การสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรค ดวยการฉดีวคัซนีสาํหรบัโรคทีป่องกนั
ไดดวยวคัซนี  การใหคาํปรกึษาเพือ่ปองกนัโรคทีเ่กีย่วกบัปญหาสขุภาพจติ และพฤตกิรรม รวมทัง้การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกรรมทีไ่มเหมาะสม เชน การสบูบหุรี ่การดืม่สรุา พฤตกิรรมทางเพศทีไ่มปลอดภยั
และการควบคมุปญหาจากสิง่แวดลอม

4. บรกิารดานการรกัษาพยาบาล (Curative care)
บริการรักษาพยาบาล จะประกอบดวยการตรวจคัดกรองโรค เพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรค

ตั้งแตระยะเริ่มแรก การรักษาโรคเพื่อใหหายจากโรค การปองกันภาวะแทรกซอน และความพิการ
ทีจ่ะเกดิขึน้ การใหบรกิารทีต่อเนือ่งกบัโรคเรือ้รงั การฟนฟสูภาพหลงัการเจบ็ปวย รวมทัง้การสงตวั
ผูปวยไปรกัษาตอในโรงพยาบาล และตดิตามผูปวยหลงัการรกัษา

แนวคิดระบบขอมูลขาวสารบริการปฐมภูมิ
ภาพรวมของระบบขอมูลขาวสารบริการปฐมภูมิ จําเปนตองตอบสนองตอบทบาทหนาที่

ของบริการระดับปฐมภูมิดังกลาว ทั้งในแงของการดูแลประชาชนทั้งหมดในความรับผิดชอบ ตาม
หลกัการทีเ่นนความเปนองครวม ตอเนือ่ง และผสมผสาน หากจาํแนกระบบขอมลูขาวสารตามแนว
คดิของบรกิารสขุภาพปฐมภมูแิลว อาจจะจาํแนกออกเปนระบบยอยๆ 7 ระบบ ทีเ่ชือ่มโยงกนั ตัง้แต
ขอมลูพืน้ฐานของประชากร การไดรบับรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค และรกัษาพยาบาล ไปจน
ถงึกจิกรรมสาธารณสขุในชมุชน และการรายงานดานสขุภาพ ดงันี้

● ระบบขอมูลประชากร
● ระบบขอมูลสงเสริมสุขภาพ
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● ระบบขอมูลปองกันโรค
● ระบบขอมูลรักษาพยาบาล
● ระบบขอมูลสุขภาพชุมชน
● ระบบขอมูลบริหารจัดการ
● ระบบรายงานทางสขุภาพ

ภาพที ่2 การเชือ่มโยงของระบบขอมลูยอย
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1. ระบบขอมูลประชากร
ระบบขอมูลประชากร จะครอบคลุมขอมูลพื้นฐานของบุคคลและครัวเรือน ทุกคนและทุก

ครัวเรือนในความรับผิดชอบของสถานบริการระดับปฐมภูมิ ที่บงชี้กลุมเปาหมายของบริการดาน
สงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค และคดักรองโรค ไดแก เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศกึษา นอกจากนี้
ยังมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกิดและการตายของบุคคล รวมทั้งขอมูลปจจัยเสี่ยง ไดแก พฤติกรรม
เสีย่งและภาวะเสีย่งตางๆ เพือ่ใชในการลดปจจยัเสีย่ง และขอมลูโรคเรือ้รงั เพือ่ใชในการตดิตามปญหา
โรคเรือ้รงัของบคุคล และปญหาในระดบัประชากร โดยขอมลูดงักลาวจะมลีกัษณะทีส่ะทอนคณุสมบตัิ
ของประชากรแตละคน และของแตละครวัเรอืน

2. ระบบขอมูลสงเสริมสุขภาพ
ระบบขอมลูสงเสรมิสขุภาพ ประกอบดวย ขอมลูบรกิารสงเสรมิสขุภาพในกลุมเปาหมายตางๆ

อาทเิชน การวางแผนครอบครวั การดแูลหญงิตัง้ครรภ การดแูลดานการคลอด และการดแูลหลงัคลอด
กจิกรรมดานโภชนาการ ทัง้การเฝาระวงัและการเสรมิโภชนาการ ในเดก็กอนวยัเรยีน นกัเรยีน และ
หญงิตัง้ครรภ รวมทัง้กจิกรรมการออกกาํลงักาย โดยขอมลูดงักลาวมกัจะมลีกัษณะทีม่กีารใหบรกิาร
หลายครัง้ทีต่อเนือ่งกนั ทีเ่ฉพาะเจาะจงกบักลุมเปาหมายเฉพาะ

3. ระบบขอมูลปองกันโรค
ระบบขอมลูปองกนัโรค ประกอบดวย ขอมลูบรกิารปองกนัทีส่อดคลองกบักลุมเปาหมายตางๆ

อาทเิชน การสรางเสรมิภมูคิุมกนัโรค ในเดก็และหญงิตัง้ครรภ การลดปจจยัเสีย่ง ในกลุมทีม่ปีจจยั
เสี่ยง และการใหคําปรึกษาเพื่อปองกันปญหาทางสุขภาพจิต และการปองกันการแพรกระจายโรค
โดยขอมูลดังกลาวมักจะมีลักษณะที่มีการใหบริการหลายครั้งที่ตอเนื่องกัน ที่เฉพาะเจาะจงกับ
กลุมเปาหมายเฉพาะ

4. ระบบขอมูลรักษาพยาบาล
ระบบขอมลูรกัษาพยาบาล เริม่ตัง้แต การคดักรองโรค ตามกลุมเปาหมายของโรคทีส่ามารถ

คัดกรองได การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค ไดแก การใหยาและหัตถการ การดูแลผูปวย
โรคเรือ้รงั ซึง่จาํเปนตองมกีารตดิตามผลการรกัษาอยางตอเนือ่ง รวมไปถงึขอมลูการบรกิารเยีย่มบาน
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ในกลุมทีต่องการการดแูลทีบ่าน และการสงตอผูปวยไปยงัโรงพยาบาล รวมถงึการรบัผูปวยกลบัจาก
โรงพยาบาล ลกัษณะของขอมลูจะมหีลายลกัษณะ ไดแก ขอมลูคดักรองโรค ขอมลูรักษาโรครายวนั
ขอมลูผูปวยโรคเรือ้รงั ขอมลูการเยีย่มบาน และขอมลูการสงตอ ซึง่มลีกัษณะของขอมลูทีต่างกนั

5. ระบบขอมูลสุขภาพชุมชน
ระบบขอมลูสขุภาพชมุชน จะบงชีก้ารดาํเนนิกจิกรรมสาธารณสขุในชมุชน แกนนาํและองคกร

ในชุมชน ไดแก กิจกรรมการควบคุมโรคในระดับชุมชน การควบคุมภาวะสิ่งแวดลอม ทั้งดาน
สขุาภบิาลสิง่แวดลอม สขุาภบิาลอาหาร การคุมครองผูบรโิภค และงานสาธารณสขุมลูฐาน

6. ระบบขอมูลบริหารจัดการ
ระบบขอมูลบริหารจัดการ สวนหนึ่งจะเกี่ยวของกับบริการ อาทิเชน การใชยาและเวชภัณฑ

และขอมูลคาใชจาย อีกสวนหนึ่ง เปนขอมูลการบริหารงานทั่วไปของสถานบริการเอง อาทิ ขอมูล
ทรพัยากรบคุคล ครภุณัฑ งบประมาณ และขอมลูดานการเงนิ

7. ระบบขอมูลรายงานสุขภาพ
ระบบรายงานสขุภาพ เปนผลพวงมาจากขอมลูในการปฏบิตังิานของสถานบรกิาร ซึง่สวนใหญ

มาจากบรกิารทีใ่หกบัประชาชน สวนหนึง่เปนระบบการเฝาระวงัโรค ทีด่งึมาจากขอมลูผูปวยดวยโรค
ที่ตองเฝาระวัง อีกสวนหนึ่งเปนรายงานดานผลการใหบริการและกิจกรรม โดยมีการรายงานใน 2
ลกัษณะ คอืการใหบรกิาร (คดิจากบรกิารทีส่ถานบรกิารให) และความครอบคลมุของบรกิาร (คดิจาก
บริการที่ประชาชนไดรับ) รวมทั้งรายงานดานคาใชจาย และรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ทีผ่สมผสานทัง้กจิกรรม ผลผลติและผลลพัธ

ระบบขอมลูยอยทัง้7 ระบบมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกตางกนั แตในขณะเดยีวกนัจะตองเชือ่มโยง
กนัได คอืสามารถเชือ่มโยงขอมลูของบคุคลคนเดยีวกนั จากระบบขอมลูยอยหนึง่ ไปยงัอกีระบบหนึง่
ได รวมทัง้เชือ่มโยงไปยงัขอมลูระดบัชมุชนได และเชือ่มโยงไปยงับรกิารของโรงพยาบาลได หากขอมลู
สามารถเชือ่มโยงกนัได กจ็ะมคีวามสอดคลองกบับรกิารทีผ่สมผสาน และตอเนือ่งได
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ระบบขอมูลเพื่อบริการผสมผสาน
ระบบขอมลูเพือ่บริการผสมผสาน คอืระบบขอมลูทีค่รอบคลมุบรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนั

โรคและรกัษาพยาบาล โดยมรีะบบขอมลูควรทีจ่ะชวยใหสามารถใหบรกิารหลายประเภทพรอมกนัได
ทั้งในระดับบุคคลและครอบครัว คือมีความเบ็ดเสร็จของขอมูลที่สะทอนลักษณะของบุคคล และ
บรกิารของบคุคลในดานตางๆอยางครบถวน

ภาพที ่3 การเชือ่มโยงขอมลูเพือ่บรกิารผสมผสาน

ระบบขอมูลเพื่อบริการตอเนื่อง
ระบบขอมลูเพือ่บรกิารตอเนือ่ง มกัจะเกีย่วเนือ่งกบั บรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค ทีต่อง

มีการบริการหลายครั้ง และเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และบริการรักษาโรคเรื้อรัง ที่ตองรับ
การตรวจและรักษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเชื่อมโยงกับการรักษาในโรงพยาบาล และควรจะ
เชื่อมโยงบริการในแตละชวงของชีวิตดวย

ขอมลูการรกัษาพยาบาล

ขอมูลพื้นฐานทั่วไป

ขอมลูบรกิารสงเสรมิสขุภาพ

ขอมลูบรกิารปองกนัโรค ขอมลูบรกิารเยีย่มบาน

ขอมลูการเจบ็ปวย

ขอมลูบคุคลและครอบครวั
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ขอเสนอแนวคดิการพฒันา
ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพสาํหรบับรกิารปฐมภมูิ

(Health Information System for Primary care)

ชวงชวีติ

ขอมลูการตัง้ครรภ

การฝากครรภ 1–4

ภาวะเสีย่งการตัง้ครรภ

การคลอด

การดแูลหลงัคลอด

ภาวะโภชนาการ

การชัง่น้าํหนกั

การเสรมิสารอาหาร การไดรบัวคัซนี DPT1-3

การไดรบัวคัซนี BCG

การไดรบัวคัซนี HEP1-3

การไดรบัวคัซนีหดั

ขอมลูวนิจิฉยัโรค

การรกัษาโรค

การตรวจรกัษาแตละครัง้

ผลการตรวจและรกัษา

ภาวะแทรกซอน

ขอมูลพื้นฐาน

เด็ก หญิงตั้งครรภ ผูปวยโรคเรื้อรัง

ภาพที ่4 ระบบขอมลูเพือ่บรกิารตอเนือ่ง
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ู

ระบบขอมูลเพื่อบริการองครวม
ระบบขอมูลเพื่อความเปนองครวม เปนระบบขอมูลที่มีการจัดการไดยากลําบาก เนื่องจาก

ขอมลูสวนหนึง่จะเปนขอมลูเชงิคณุภาพ ทีส่ะทอนสถานะหรอืสภาพปญหาของประชาชนหรอืผูปวย
แตละคน ทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะประเดน็ทางดานสภาพจติใจ และสภาพทางสงัคม ระบบ
ขอมูลเพื่อบริการผสมผสาน และระบบขอมูลเพื่อบริการตอเนื่อง จะทําใหเขาใจสถานภาพของ
ประชาชนหรอืผูปวย ในแงของปญหาสขุภาพและบรกิารทีไ่ดรบั แตจะไมสะทอนสภาวะทางจติใจและ
สงัคมไดเดนชดั จาํเปนตองมรีะบบขอมลูเสรมิ ทีเ่กบ็สภาวะจติใจและสงัคม ทัง้ในดานความสมัพนัธ
ในครอบครวั ชมุชน และสิง่แวดลอม อยางครบถวน ซึง่อาจจะเกบ็ในรปูแบบขอมลูเชงิคณุภาพ

ภาพที ่5 ระบบขอมลูเพือ่บรกิารองครวม

การใชขอมลูเพือ่บรกิารบคุคล ครอบครวัและการปฏบิตังิาน
ในชุมชน

ขอมลูทีม่กีารจดัเกบ็ระบบขอมลูของบรกิารปฐมภมู ิจะมแีนวทางในการใชประโยชนอยางนอย
7 ลกัษณะ ดงันี้
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ขอเสนอแนวคดิการพฒันา
ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพสาํหรบับรกิารปฐมภมูิ

(Health Information System for Primary care)

ภาพที ่6 แนวทางการใชประโยชนจากขอมลูบรกิารปฐมภมูิ

1. เพื่อบริการระดับครอบครัว
เปนการใชขอมูลเพื่อการดูแลในลักษณะครอบครัว (Family care) ซึ่งจําเปนตองมีการสรุป

ประเดน็ปญหาสขุภาพของสมาชกิในครอบครวั ไดแก ปจจยัเสีย่ง โรคเรือ้รงั รวมทัง้บรกิารทีค่วรจะ
ไดรบัและประวตักิารไดรบับรกิารของสมาชกิแตละคน ทัง้ดานการสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค และ
รกัษาพยาบาล จงึตองแสดงขอมลูของแตละบคุคลในครอบครวั ทีต่รงกบัเงือ่นไขในการดแูล
2. เพือ่ตดิตามบรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค

เปนการใชขอมลูเพือ่ตดิตามการไดรบับรกิารดานสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค ในกลุมเปาหมาย
ของบรกิารแตละชนดิ ซึง่จาํเปนตองมขีอมลูรายชือ่ของกลุมเปาหมายในชมุชน อาท ิเดก็ 0-5 ป และ
จะตองมีขอมูลการไดรับบริการแตละครั้ง ทั้งที่ไดรับจากสถานบริการที่รับผิดชอบ และที่ไดรับจาก
สถานบรกิารอืน่ จงึตองมกีารเกบ็ขอมลูและบนัทกึในสวนทีส่ถานบรกิารไมไดบรกิารเองดวย โดยระบบ

ปญหาสขุภาพของครอบครวั

ผูรบับรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค

ผูปวยโรคเรือ้รงั
บริการและผลการรกัษา

ผูปวยโรคเรือ้รงั ผูพกิาร ผูสงูอายุ

ผูปวยโรคตดิตอ
ผูมปีจจยัเสีย่ง และภาวะเสีย่งของชมุชน

ผูปวย และบรกิาร
การวเิคราะหสถานการณโรค

การวเิคราะหความครอบคลมุบรกิาร
การประเมนิผลสมัฤทธิ์

การควบคมุปจจยัเสีย่งในชมุชน
การควบคมุโรคในชมุชน

การเยีย่มบาน

การนดัผูมารบับรกิาร
การตดิตามผูไมมารบับรกิาร

การตดิตามผลการดแูลโรคเรือ้รงั

การนดัผูมารบับรกิาร
การตดิตามผูไมมารบับรกิาร

การดแูลครอบครวั
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ควรจะสามารถจาํแนกรายชือ่ทีไ่มไดรบับรกิารตามกาํหนด และชวยในการนดัหมายดวย ขอมลูทีไ่ด
จะชวยในการติดตามกลุมเปาหมายใหมารับบริการตามกําหนด
3. เพื่อติดตามบริการและผลการรักษาโรคเรื้อรัง

เปนการใชขอมูลในกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ที่ตองการขอมูลการตรวจและรักษาในแตละครั้ง
ทีม่ารบับรกิารทีส่ถานบรกิาร ซึง่ประกอบดวย การวนิจิฉยัโรค การรกัษา ผลการตรวจแตละครัง้ และ
ภาวะแทรกซอนทีเ่กดิขึน้ ทัง้นี ้ควรจะเชือ่มโยงกบับรกิารทีไ่ดรบัจากสถานบรกิารอืน่ โดยเฉพาะจาก
โรงพยาบาลดวย
4. เพื่อจัดบริการเยี่ยมบาน

เปนการใชขอมูลในการวางแผนเพื่อจัดบริการเยี่ยมบาน ทั้งนี้ควรจะมีการกําหนดเงื่อนไข
ของกรณีที่ควรจะจัดบริการเยี่ยมบาน อาทิ หญิงหลังคลอด ทารกหลังคลอด ผูปวยโรคเรื้อรังที่
ควบคมุโรคไมไดหรอืมปีญหาในการรกัษา ผูสงูอายทุีช่วยเหลอืตนเองไมได ผูพกิาร ฯลฯ ระบบขอมลู
ควรจะจาํแนกกลุมเปาหมายทีค่วรไดรบัการเยีย่มบานในแตละชมุชน ประกอบกบัขอมลูของสมาชกิ
ในครอบครวั
5. เพื่อควบคุมโรคในชุมชน

เปนการใชขอมลูเพือ่การควบคมุโรคในชมุชน จากขอมลูผูปวยดวยโรคทีต่องไดรบัการควบคมุ
อาทิ โรคติดตอที่สามารถระบาดได ไดแก โรคไขเลือดออก อุจจาระรวงอยางแรง เลปโตสไปโรซีส
วณัโรค โรคเอดส ฯลฯ
6. เพื่อควบคุมปจจัยเสี่ยงในชุมชน

เปนการใชเพือ่การควบคมุโรคเรือ้รงั โดยจะตองมขีอมลูผูปวยดวยโรคเรือ้รงั และขอมลูปจจยั
เสีย่ง ขอมลูดงักลาวจะสะทอนสภาพปญหาของชมุชนและแนวโนมในอนาคต ทีส่มัพนัธกบัการปวย
ดวยโรคเรื้อรังตางๆ
7. เพื่อวิเคราะหสถานการณและประเมินผล

เปนการใชขอมูลเพื่อการวิเคราะหสถานการณ ไดแก สถานการณและการกระจายของโรค
สถานการณปญหาสุขภาพตางๆ ความครอบคลุมของบริการ ความตอเนื่องของบริการ ผลสัมฤทธิ์
ของบรกิาร ไดแก คณุภาพ ประสทิธภิาพ การเขาถงึบรกิาร และความเปนธรรมของบรกิาร โดยการ
ใชประโยชนดงักลาว ใชไดทัง้โดยสถานบรกิารเอง และโดยหนวยงานในระดบัทีส่งูขึน้ไป
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ขอเสนอแนวคดิการพฒันา
ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพสาํหรบับรกิารปฐมภมูิ
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ระบบแฟมสุขภาพประจํา
ครอบครวั (Family folder)

ระบบแฟมสุขภาพประจําครอบครัว เปน
ระบบการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมา
พรอมกับแนวคิดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดย
แฟมสุขภาพประจําครอบครัว จะมีขอมูลพื้นฐาน
ของสมาชกิในครอบครวั และขอมลูสิง่แวดลอมของ
ครัวเรือน นอกจากนี้ แฟมสุขภาพประจําครอบครัว
สวนใหญ จะใชเปนที่จัดเก็บขอมูลบริการสุขภาพ
ตางๆของสมาชิกในครอบครัว อาทิ ประวัติการ
เจ็บปวยและการรักษาแตละครั้ง ประวัติการบริการ
สงเสริมสุขภาพ (วางแผนครอบครัว ฝากครรภ
การดูแลหลังคลอด โภชนาการ) การปองกันโรค
(การฉีดวัคซีน) คือสามารถใชแทนแบบบันทึก
ประวัติการใหบริการแตละครั้ง ทั้งนี้อาจจะมีแบบ
บันทึกขอมูลการดูแลโรคเรื้อรังอยูในแฟมครอบครัว
ดวย โดยแฟมสุขภาพครอบครัว มีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพเปนครอบครัว และ
ผสมผสานบริการประเภทตางๆ รวมทั้งเพื่อความ
ตอเนื่องของบริการ

สถานการณระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพบริการ
ปฐมภูมิ
สถานการณในการดําเนินงานดานระบบ
ขอมลูในบรกิารระดบัปฐมภมู ิมคีวาม
เกีย่วของกบัระบบตางๆ ทัง้ในสวนของ
ระบบขอมลูกระดาษ และระบบขอมลู
คอมพวิเตอร โดยแตละระบบมวีตัถุ
ประสงค รปูแบบ และการใชประโยชนที่
แตกตางกนั ดงันี้
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ระบบระเบียนบริการสุขภาพ
ระบบระเบียนบริการสุขภาพ เปนระบบดั้งเดิม ที่ใชเพื่อบันทึกการใหบริการผูปวย และผู

รับบริการในแตละวัน มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลงานการใหบริการแตละวัน และแตละเดือน และ
เพือ่การตรวจสอบขอมลู โดยมกัจะมบีรกิารการตรวจรกัษา การฝากครรภ การวางแผนครอบครวั และ
บริการฉีดวัคซีน โดยในปจจุบันมีการใชระเบียนบริการสุขภาพนอยลงมาก เนื่องจากไมไดรับการ
สนบัสนนุแบบบนัทกึ และมรีะบบคอมพวิเตอรเขามาทดแทน

ระบบบัญชีสุขภาพ
ระบบบญัชสีขุภาพ เปนระบบดัง้เดมิ ทีถ่อืเปนหวัใจสาํคญัในการทาํงานในระดบัชมุชน โดย

จะประกอบดวยแบบบญัชรีายชือ่บคุคลในชมุชน จาํนวน 8-11 บญัช ี ไดแก บญัชรีายชือ่ประชากร
ทุกคน (อาจจะเรียงตามวันเกิด) บัญชีรายชื่อเด็ก 0-5 ป พรอมขอมูลการไดรับวัคซีน และประวัติ
โภชนาการ บัญชีรายชื่อหญิงวัยเจริญพันธุ พรอมประวัติการวางแผนครอบครัว บัญชีรายชื่อหญิง
ตั้งครรภ พรอมขอมูลการฝากครรภ การคลอดและการดูแลหลังคลอด บัญชีรายชื่อผูปวยโรคเรื้อรัง
พรอมประวตักิารตรวจรกัษา บญัชรีายชือ่ผูสงูอาย ุบญัชรีายชือ่อาสาสมคัรสาธารณสขุ เปนตน โดย
มวีตัถปุระสงค เพือ่การคาํนวณประชากรเปาหมาย และคาํนวณความครอบคลมุของบรกิาร รวมทัง้
ใชในการทาํงานในระดบัชมุชน ปจจบุนั บญัชสีขุภาพ มกีารใชนอยลงมาก โดยอาจจะใชเปนขอมลู
นําเขาเริ่มตนของระบบคอมพิวเตอร และหลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงขอมูลจะทําในคอมพิวเตอร
แทน

ระบบเฝาระวังโรค
ระบบเฝาระวังโรค เปนระบบที่ยังดําเนินงานอยูในปจจุบัน โดยมีรายงานโรคที่ตองเฝาระวัง

(รง.506) เปนรายงานประจํา บันทึกขอมูลผูปวยแตละรายในแบบบันทึกแลวสงใหหนวยงานระดับ
อาํเภอ โดยสวนใหญมโีปรแกรมคอมพวิเตอรรองรบั ซึง่มทีัง้โปรแกรมรายงานการเฝาระวงัโรคโดยตรง
อาทิEpidem. และโปรแกรมบูรณาการของบริการสถานีอนามัย โดยอาจจะมีการสงขอมูลใหกันได
ระหวางโปรแกรม การสงขอมูลไปยังอําเภออาจจะใชแผนดิสเก็ต หรือสงผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร



141

ขอเสนอแนวคดิการพฒันา
ระบบขอมลูขาวสารสขุภาพสาํหรบับรกิารปฐมภมูิ

(Health Information System for Primary care)

ระบบขอมูลบูรณาการโดยคอมพิวเตอร
ระบบขอมลูบรูณาการโดยคอมพวิเตอร เปนระบบทีม่กีารใชอยางกวางขวางในปจจบุนั ทัง้นี้

เนือ่งจากมคีวามพรอมในดานเครือ่งคอมพวิเตอรในระดบัสถานอีนามยั และโรงพยาบาล ทาํใหระบบ
ดงักลาวไดรบัความนยิม ประกอบกบัการมโีปรแกรมคอมพวิเตอรมารองรบั ทัง้โปรแกรมทีพ่ฒันาโดย
สวนกลาง (เชน HCIS ของศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ) และโปรแกรมทีพ่ฒันาโดยจงัหวดั (เชน THO
ของพจิติร) โดยโปรแกรมเหลานี ้เปน Freeware มกีารเผยแพรอยางกวางขวาง และมกีารพฒันาเพิม่
เติมโดยจังหวัดอยางตอเนื่อง

การพัฒนาระบบขอมูลคอมพิวเตอร เปนยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาระบบขอมูลบริการ
ปฐมภูมิ โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบฐานขอมูลอิเลคโทรนิกสขึ้นมาเปน
แหลงขอมลูหลกัในการออกรายงานทางสขุภาพตางๆ ทีเ่กีย่วของกบับรกิารระดบัปฐมภมู ิแตเนือ่งจาก
โปรแกรมทีแ่ตละสถานบรกิารใชมคีวามแตกตางกนั จงึจาํเปนตองออกแบบฐานขอมลูกลางทีม่คีวาม
สาํคญั เพือ่เปนมาตรฐานกลางใหแตละโปรแกรมทาํการสงขอมลูตามมาตรฐานดงักลาว กจ็ะสามารถ
ทําการรวมขอมูลที่มาจากโปรแกรมที่แตกตางกัน โดยในปพ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุข ได
ประกาศโครงสรางฐานขอมลูมาตรฐาน 18 แฟมขึน้ เพือ่ใชเปนมาตรฐานระดบัประเทศ โดยจงัหวดั
ตางๆไดมีการประยุกตใชฐานขอมูลมาตรฐานดังกลาวในการรวมขอมูลเปนฐานขอมูลระดับจังหวัด
และบางจงัหวดัไดแสดงการประมวลผลชดุขอมลูดงักลาวในอนิเตอรเนต็

ฐานขอมลู 18 แฟม ประกอบดวยแฟมขอมลูตางๆ ดงันี้
1. แฟมขอมูลพื้นฐานประชากร
2. แฟมขอมูลการตาย
3. แฟมขอมูลหลักประกันสุขภาพ
4. แฟมขอมูลโรคเรื้อรัง
5. แฟมขอมูลบริการ
6. แฟมขอมูลวินิจฉัยโรค
7. แฟมขอมูลโรคที่ตองเฝาระวัง
8. แฟมขอมูลการใชยา
9. แฟมขอมูลหัตถการ
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10. แฟมขอมูลการนัด
11. แฟมขอมูลบริการวัคซีน
12. แฟมขอมูลโภชนาการ
13. แฟมขอมลูหญงิวยัเจรญิพนัธุ
14. แฟมขอมูลวางแผนครอบครัว
15. แฟมขอมูลอนามัยแมและเด็ก
16. แฟมขอมูลการฝากครรภ
17. แฟมขอมูลการดูแลหลังคลอด
18. แฟมขอมูลครัวเรือน

จากการสํารวจศูนยสุขภาพชุมชน ที่เปนสถานีอนามัย และไมใชสถานีอนามัย ในเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2546 จากขอมลู 57 จงัหวดัทัว่ประเทศ ประกอบดวยสถานอีนามยั 6,861 แหง และ
ศนูยสขุภาพชมุชนทีไ่มใชสถานอีนามยั 828 แหง รวม 7,707 แหง พบวาศนูยสขุภาพชมุชน 5,107
แหงมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบริการของศูนยสุขภาพชุมชน หรือประมาณ 66% โดย
ประมาณ 64% มกีารใชโปรแกรมทีม่ลีกัษณะบรูณาการ และจากจาํนวน 64% ของศนูยสขุภาพชมุชน
ที่สํารวจที่มีการใชโปรแกรมบริการแบบบูรณาการ 45% ใชโปรแกรม HCIS ของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 30% ใชโปรแกรม THO ของพจิติร และ 25% ใชโปรแกรมทีจ่งัหวดัพฒันาขึน้มาใชเอง

ตวัอยางของโปรแกรม HCIS แสดงใหเหน็ถงึศกัยภาพของโปรแกรมทีช่วยในการบนัทกึขอมลู
พืน้ฐาน ขอมลูบรกิารตางๆ รวมทัง้การประมวลผลเพือ่การใชงานในดานตางๆ อยางครอบคลมุ หาก
การบนัทกึขอมลู การตรวจสอบความถกูตองของขอมลู การทาํใหขอมลูมคีวามเปนปจจบุนั และการ
ประมวลผลขอมลู เปนไปอยางตอเนือ่งและครอบคลมุกจิกรรมตางๆ
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ภาพที ่7 หนาจอการบนัทกึขอมลูพืน้ฐานทัว่ไปของโปรแกรม HCIS

ภาพที ่8 หนาจอการบนัทกึขอมลูบรกิารของโปรแกรม HCIS
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ปญหาของระบบขอมูล
ปญหาหลกัของระบบขอมลูบรกิารปฐมภมูทิีผ่านมา ประกอบดวยประเดน็ตางๆ ดงันี้

1. ปรมิาณงาน ปรมิาณขอมลูและรายงาน
เนื่องจากจํานวนบุคลากรในศูนยสุขภาพชุมชน มักจะมีจํานวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สถานอีนามยั ทีม่บีคุลากรเพยีง 2-3 คน อกีทัง้ปรมิาณงานทีม่คีวามครอบคลมุกวางขวาง ทัง้การรกัษา
พยาบาล การสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค และงานในชมุชน ทาํใหการบนัทกึขอมลูรวมทัง้การประมวล
ผลขอมลู เพือ่จดัทาํเปนรายงานนบัวาเปนภาระทีห่นกัอึง้ และมหีนวยบรกิารไมมากนกัทีจ่ะสามารถ
ทาํขอมลูไดอยางครอบคลมุ และมคีณุภาพ การใชคอมพวิเตอรจะชวยในการประมวลผลขอมลู แต
การบนัทกึขอมลูยงัคงตองเปนหนาทีข่องบคุลากร

ภาพที ่9 หนาจอการแสดงผลและประมวลผลขอมลูของโปรแกรม HCIS
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2. ความซ้ําซอนของระบบขอมูลและเครื่องมือ
มีเครื่องมือที่เกี่ยวของกับขอมูลบริการระดับปฐมภูมิอยูหลายชนิด อาทิ แฟมสุขภาพประจํา

ครอบครัว ระเบียนบริการสุขภาพ บัญชีสุขภาพ รายงานเฝาระวังโรค ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึง่เครือ่งมอืเหลานี ้ในบางครัง้มกีารบนัทกึขอมลูตวัเดยีวกนั แตตองลงในหลายเครือ่งมอื เพือ่ประโยชน
ในการใชงานทีต่างกนั และเพือ่การตรวจประเมนิ ซึง่มกัจะยดึเครือ่งมอืบางชนดิเปนหลกัในการตรวจ
ประเมนิทาํใหสถานบรกิารไมสามารถตดัลดการบนัทกึขอมลูลงในเครือ่งมอืเหลานัน้ได ความซ้าํซอน
จึงเกิดขึ้น

3. คุณภาพและความครอบคลุมของขอมูล
ประเด็นหนึ่งที่เปนปญหามากที่สุด คือคุณภาพและความครอบคลุมของขอมูล โดยเฉพาะ

ขอมูลบริการที่สถานบริการไมไดใหบริการเอง การบันทึกขอมูลบริการที่ใหโดยสถานบริการอื่น
ตองการระบบทีช่วยในการจดัเกบ็ อาท ิการสอบถามประชาชนโดยอสม. หรอืระบบสงขอมลูระหวาง
สถานบรกิารในเครอืขาย เปนตน รวมทัง้ขอมลูประชากรในความรบัผิดชอบ ซึง่มกัจะไมครอบคลมุ
และขอมลูทีต่องมกีารบนัทกึขอมลูอยางตอเนือ่ง กม็กัจะบนัทกึไมครบถวน

4. การขาดการใชประโยชนจากขอมูล
ขอมูลที่จัดเก็บ มักจะถูกใชอยางจํากัด ถึงแมระบบขอมูลดังกลาวจะเอื้อตอการใช

ความใสใจและศกัยภาพในการใชขอมลูกม็กัจะจาํกดัอยูเพยีงการสงรายงานประจาํ มากกวาการใช
เพือ่ปรบัระบบบรกิาร หรอืตดิตามกลุมเปาหมายตางๆ ในชมุชน
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การพัฒนาระบบขอมูล
เพื่อบริการระดับบุคคล

ขอมูลระดับบุคคลจะเริ่มตนไดก็ตอเมื่อ
มีขอมูลทั่วไปของบุคคล เพื่อใชในการอางอิง
โดยที่ความสมบูรณของขอมูลบริการระดับ
บคุคล จะประกอบดวยองคประกอบของขอมลู
ในปริมาณมาก  ทั้งบริการดานการรักษา
พยาบาล  ซึ่งเกี่ยวของความเจ็บปวยและ
การตาย และบรกิารดานสงเสรมิสขุภาพ ปองกนั
โรค ที่มีกลุมเปาหมายเฉพาะ ซึ่งขอมูลบริการ
แตละประเภท จะมีรายละเอียดและความ
ยากงายในการบันทึกขอมูลที่แตกตางกัน
รวมถึงความสําคัญในการใชประโยชน การ
บรรลุถึงขอมูลที่สมบูรณ อาจจะตองเริ่มตน
จากขอมูลปริมาณนอยแตมีคุณภาพ ไปหา
ขอมูลปริมาณที่มากขึ้น นั่นหมายความวา ใน
ระยะแรกอาจจะตองเนนการมีขอมูลที่สมบูรณ
ในบางประเดน็กอน แลวจงึคอยขยายไปสูขอมลู
บริการอื่นที่ครอบคลุมมากขึ้น

ขอเสนอการพัฒนาระบบ
ขอมลูขาวสารสขุภาพบรกิาร
ปฐมภูมิ
การพัฒนาระบบขอมูลบริการปฐมภูมิ
มีขอจํากัดในการพัฒนาใหเกิดระบบที่
สมบรูณแบบ โดยการพฒันาระยะสัน้
ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณงานและปริมาณ
ขอมลูทีม่มีาก ประกอบกบัขอจาํกดัของ
บคุลากรทีม่จีาํนวนนอย ถงึแมจะมี
เครื่องมือชวยในการจัดเก็บและประมวลผล
ก็ยังยากที่จะบรรลุขอมูลที่มีความสมบูรณ
ไดโดยงาย ซึง่ตองเรยีกรองความใสใจและ
ความทุมเทอยางมาก ดงันัน้ในการพฒันา
ระบบอาจจะตองมีการวางแนวทางการ
พฒันาเปนระยะ ตามความจาํเปนของขอมลู
และพยายามลดความซ้ําซอนของระบบ
ขอมลูใหมากทีส่ดุ รวมถงึลดภาระทีไ่ม
จาํเปนลง โดยการพฒันาระบบขอมลู
บรกิารปฐมภมู ิจะแบงเปน 2 สวน
คือระบบขอมูลเพื่อบริการระดับบุคคล
และระบบขอมูลเพื่อกิจกรรมสาธารณสุข
ในชมุชน โดยระบบขอมลูทัง้ 2 สวนนีม้ี
ความเชือ่มโยงกนั โดยขอมลูระดบัชมุชน
สวนใหญจะมาจากขอมูลระดับบุคคล
ที่นํามาประมวลผลในระดับชุมชน
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ขอมลูทีเ่กีย่วของกบับรกิารระดบับคุคล อาจจะพอแยกออกไดเปน 5 สวน ดงันี้
สวนที่1 ขอมูลทั่วไปของประชากรในเขตรับผิดชอบ
สวนที่2 ขอมูลดานบริการประจําวันดานการรักษาพยาบาล
สวนที่3 ขอ้มูลดา้นบรกิารสง่เสรมิสุขภาพและปอ้งกนัโรคในกลุม่เปา้หมายเฉพาะ
สวนที่4 ขอมูลบริการเยี่ยมบาน
สวนที่5 ขอมูลสถานะสุขภาพและปจจัยเสี่ยงของประชากรในเขตรับผิดชอบ

1. ขอมูลทั่วไปของประชากรในเขตรับผิดชอบ
ขอมูลทั่วไปของประชากรมักจะถูกมองวาเปนขอมูลเริ่มตน สําหรับการบันทึกขอมูลบริการ

ระดบับคุคลและครอบครวั ทัง้นีข้อมลูทัว่ไปของประชากร อาจจะมทีีม่าไดหลายวธิ ีไดแก
วิธีที่ 1 คือการสํารวจขอมูลประชากรและครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการ

บันทึกขอมูลประชากรทั้งหมดที่ไดจากการสํารวจ ลงในแบบฟอรมสํารวจหรือใน
แฟมสขุภาพประจาํครอบครวั แลวอาจจะบนัทกึลงในคอมพวิเตอรอกีครัง้หนึง่

วิธีที่ 2 คือการบันทึกขอมูลบุคคลเฉพาะในกรณีที่ประชากรดังกลาวมารับบริการที่
สถานบริการ คือไมบันทึกขอมูลทั้งหมดพรอมกันทีเดียว แตจะทยอยบันทึกจาก
ผูทีม่ารบับรกิาร โดยอาจจะบนัทกึในแฟมสขุภาพประจาํครอบครวั หรอืบนัทกึลง
ในคอมพิวเตอร

วิธีที่ 3 คือการนําเขาขอมูลจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร ที่ไดจากระบบประกันสุขภาพ
โดยสวนใหญจะตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการดึงขอมูลจากฐานขอมูล
ดงักลาว แลวอาจจะมกีารสาํรวจพืน้ทีเ่พิม่เตมิเพือ่เพิม่ความถกูตองของขอมลู ทีใ่ช
ในการออกบตัรประกนัสขุภาพถวนหนา

ขอมลูทีไ่ดจากทัง้สามวธิ ีมคีวามครอบคลมุประชากรในพืน้ทีท่ีแ่ตกตางกนั ดงันี้
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ภาพที ่10 ความครอบคลมุของขอมลูประชากรทีไ่ดจากวธิกีารบนัทกึขอมลูทัง้ 3 วธิี

วิธีที่ 1 นับวาเปนวิธีการที่จะไดขอมูลทั่วไปประชากรในเขตรับผิดชอบที่สมบูรณที่สุด
หากมกีารสาํรวจอยางครบถวน ในขณะทีข่อมลูจากทะเบยีนราษฎร จะเปนวธิทีีใ่ช
เวลานอยที่สุด และไดขอมูลที่คอนขางครอบคลุม หากประชากรสวนใหญที่มีชื่อ
อยูในทะเบยีนนัน้ อยูในพืน้ที ่ในขณะที่

วิธีที่ 2 จะไดขอมลูไมครอบคลมุ คอืไดเฉพาะทีม่ารบับรกิาร แตเปนวธิเีริม่ตนทีส่ะดวกทีส่ดุ
ทางเลอืกในการบนัทกึขอมลูทัว่ไปประชากรจงึประกอบดวย 3 วธิ ีคอื
1. สาํรวจประชากรในพืน้ทีท่ัง้หมด  บนัทกึขอมลู
2. บนัทกึขอมลูผูมารบับรกิาร  สาํรวจประชากรเพิม่เตมิ  บนัทกึขอมลูเพิม่เตมิ
3. ดงึขอมลูจากทะเบยีนราษฎร  สาํรวจประชากรในพืน้ที ่  ปรบัปรงุขอมลู
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นอกจากนี ้ยงัจะตองมกีารบนัทกึขอมลูการเปลีย่นแปลงของประชากร ไดแก การเกดิ การตาย
การยายถิ่น เพื่อใชในการกําหนดกลุมเปาหมายสําหรับบริการระดับบุคคลที่เปนปจจุบัน ซึ่งขอมูล
การเกดิ จะไดจากขอมลูการคลอด ซึง่สมัพนัธกบัขอมลูหญงิตัง้ครรภในพืน้ที ่และขอมลูการตายจะ
ไดจากขอมลูการตายในสถานพยาบาล และในชมุชน หรอือาจจะใชการเชือ่มโยงกบัขอมลูมรณบตัร
(ซึง่จาํเปนตองประสานกบัสาํนกัทะเบยีนราษฎร) สาํหรบัขอมลูการยายถิน่ จะเปนปญหามากทีส่ดุ
ทัง้ในดานคาํจาํกดัความของการยายถิน่ และการไดมาซึง่ขอมลู ซึง่อาจจะตองใชการสาํรวจเปนระยะ
หรอือาศยักลไก อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบานเปนผูใหขอมลู

2. ขอมูลดานบริการประจําวันดานการรักษาพยาบาล
ขอมูลบริการประจําวันดานการรักษาพยาบาล มีความเกี่ยวของกับขอมูลการเจ็บปวยดวย

โรคเฉยีบพลนัและโรคเรือ้รงั โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณโีรคตดิตอทีต่องเฝาระวงั ซึง่มคีวามสาํคญัตอ
การควบคมุการระบาดของโรค นอกจากนีย้งัมขีอมลูการใหบรกิารแตละครัง้ของประชากรแตละราย
โดยเฉพาะอยางยิง่กรณโีรคเรือ้รงัทีต่องไดรบับรกิารตอเนือ่ง รวมทัง้ขอมลูยาทีใ่ช คาใชจายทีเ่กดิขึน้
อาการทีม่าตรวจ ผลการตรวจรางกาย และผลการตรวจทางหองปฏบิตักิาร หากพจิารณาตามลาํดบั
ความสาํคญั นาจะมลีาํดบักอนหลงัดงันี้

ขอมลูผูปวยโรคทีต่องเฝาระวงั  ขอมลูการใหบรกิารผูปวยทกุราย (รวมการวนิจิฉยัโรค) 
ขอมลูคาใชจายบรกิารผูปวยทกุราย  ขอมลูการสงตอ  ขอมลูการบรกิาร ผลการตรวจ รางกาย
ผลการตรวจเลอืด ของผูปวยโรคเรือ้รงั  ขอมลูการจายยาทกุราย  ขอมลูบรกิารหตัถการ 

ขอมลูการตรวจรางกายทกุราย  ขอมลูการตรวจทางหองปฏบิตักิาร  ขอมลูอาการ
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อยางไรกด็ ีในระบบการบนัทกึขอมลูดวยกระดาษ อาจจะมกีารบนัทกึขอมลูทกุอยางลงไปใน
กระดาษ อาทิเชน บัตรตรวจโรคผูปวย (OPD card) และใบสั่งยา ซึ่งจะมีขอมูลครบถวน ดังนั้น
การลาํดบัความสาํคญัดงักลาว จะประยกุตใชในกรณทีีม่กีารบนัทกึขอมลูลงในคอมพวิเตอร

กลาวคอื หากสถานบรกิารมขีอจาํกดัในการบนัทกึขอมลูผูปวยทกุราย อยางนอยจะตองมกีาร
บันทึกขอมูลผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวัง และหากมีความเปนไปได จะขยายไปสูการบันทึกขอมูล
ผูปวยทกุรายทีม่ารบับรกิาร ซึง่หมายถงึการบนัทกึการวนิจิฉยัโรค ตามรหสั ICD-10 เพือ่ประโยชน
ในการวเิคราะหโรค และจาํแนกผูปวยโรคเรือ้รงั โดยการบนัทกึดงักลาว จะครบถวนหากมกีารบนัทกึ
คูไปกับการใหบริการผูปวย โดยบางสถานบริการจะใชการบันทึกขอมูลดังกลาวในคอมพิวเตอร
แทนทีก่ารบนัทกึในกระดาษ ถดัมาคอืขอมลูคาใชจาย และการสงตอ หลงัจากนัน้จงึใหความสาํคญั
กับบริการผูปวยโรคเรื้อรัง ซึ่งมักจะเปนโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน จึงควรมีการบันทึกผล
การตรวจรางกาย หรอืตรวจเลอืดในแตละครัง้ดวย เพือ่การตดิตามผลการรกัษา แลวจงึใหความสาํคญั
กับการใชยา หัตถการ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ และอาการของผูปวย
ตาม ลาํดบั

ลําดับความสําคัญดังกลาว อาจจะมีการสลับตําแหนงไดบาง โดยคํานึงถึงประโยชนในการ
นาํขอมลูมาใชประโยชนในการดาํเนนิงานมากทีส่ดุ

3. ขอมูลดานบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกลุมเปาหมายเฉพาะ
ขอมูลบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนสวนที่มีความซับซอนมากที่สุด เนื่องจากมี

กลุมเปาหมายหลายกลุม ทีต่องการบรกิารทีแ่ตกตางกนั รวมถงึตองมกีารตดิตามการไดรบับรกิารของ
ประชากรในเขตรับผิดชอบในกรณีที่ไปใชบริการที่อื่นดวย ซึ่งจะเปนเงื่อนไขที่ยากลําบากที่สุด แต
สาํคญัมากในการประเมนิความครอบคลมุของบรกิารดานสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค รวมถงึบรกิาร
ตรวจคดักรองโรค ทีม่คีวามสาํคญัในการตรวจพบโรคเพือ่การรกัษาในระยะแรก ดงันัน้ หากจาํแนก
กลุมเปาหมายและบรกิาร จะสามารถจาํแนกไดดงันี้

● กลุมเดก็กอนวยัเรยีน บริการที่เกี่ยวของ ไดแก การใหวัคซีน การชั่งน้ําหนักและให
บริการทางโภชนาการ บรกิารทางทนัตสขุภาพ

● กลุมเดก็นกัเรยีน บริการที่เกี่ยวของ ไดแก การใหวัคซีน การชั่งน้ําหนักและให
บริการทางโภชนาการ บรกิารทางทนัตสขุภาพ
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● กลุมหญงิวยัเจรญิพนัธุ บรกิารทีเ่กีย่วของ ไดแก การวางแผนครอบครวั
● กลุมหญงิตัง้ครรภ บรกิารทีเ่กีย่วของ ไดแก การฝากครรภ การใหวคัซนี การคลอด

และการดแูลหลงัคลอด
● กลุมประชากรเปาหมายเพื่อการคัดกรองโรค

บริการที่เกี่ยวของ ไดแก การตรวจความดันโลหิตสูง เบาหวาน
มะเรง็ปากมดลกู

บรกิารเหลานี ้หากนาํมาจดัลาํดบัความสาํคญักอนหลงั ตามเปาหมายการทาํงาน และความ
ยากงายของการจดัเกบ็ขอมลู อาจจะพอเรยีงลาํดบัไดดงันี้

บรกิารฝากครรภ  การคลอดและการดแูลหลงัคลอด  การใหวคัซนีในหญงิตัง้ครรภและ
ในเดก็  การวางแผนครอบครวั  การชัง่น้าํหนกัเดก็  การตรวจมะเรง็ปากมดลกู  การตรวจ

ความดนัโลหติสงู เบาหวาน  บรกิารทนัตสขุภาพ

เนื่องจากขอมูลมีปริมาณมากรวมทั้งตองมีการบันทึกที่ตอเนื่อง และครอบคลุมการไดรับ
บรกิารจากสถานบรกิารอืน่ดวยทาํใหการบรรลถุงึขอมลูทีม่คีณุภาพเปนไปไดยาก โดยเฉพาะอยางยิง่
หากตองการความสมบูรณของบริการทุกประเภทในเวลาเดียวกัน ดังนั้น อาจจะตองเลือกบริการ
บางอยางเพือ่การพฒันาใหเปนระบบกอน แลวจงึขยายไปยงับรกิารอืน่ๆตอไป

เครื่องมือที่ใชในการบันทึกขอมูลประกอบดวย เครื่องมือสําหรับบริการที่ใหโดยสถานบริการ
โดยตรง และเครื่องมือที่ใชบันทึกความครอบคลุมของบริการ ที่ไดจากสถานบริการอื่นดวย ดังนั้น
การออกแบบระบบจัดเก็บขอมูล จึงตองเชื่อมขอมูลทั้งสองสวนเขาดวย อีกทั้งยังจะตองมีความ
สามารถในการจาํแนกกลุมเปาหมายและประมวลผลขอมลูไดดวย ดงันัน้การพฒันาแบบบนัทกึทีเ่ปน
การลงขอมูลครั้งเดียวผนวกกับการบันทึกขอมูลสําคัญลงในคอมพิวเตอร จึงเปนยุทธศาสตรสําคัญ
ของการพัฒนาระบบขอมูลดังกลาว ระบบคอมพิวเตอรจะชวยในการจําแนกกลุมเปาหมายติดตาม
กลุมทีไ่มไดรบับรกิาร และวเิคราะหความครอบคลมุของบรกิาร ในขณะทีแ่บบบนัทกึขอมลู จะชวย
เตมิเตม็รายละเอยีดของขอมลู และใชสาํหรบัการทาํงานในชมุชน
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4. ขอมูลบริการเยี่ยมบาน
ขอมูลเพื่อบริการสุขภาพระดับบุคคลโดยการเยี่ยมบาน ประกอบดวย การคัดแยกกรณี

กลุมของประชาชนทีค่วรไดรบัการเยีย่มบาน ตามเงือ่นไขตางๆ แลวนาํขอมลูของประชาชนเหลานัน้
เขาไปใชประกอบการเยีย่มบาน รวมทัง้การบนัทกึขอมลูบรกิารทีใ่หในขณะเยีย่มบาน รวมทัง้ขอมลู
สถานะสขุภาพของประชาชนทีไ่ดรบับริการเยีย่มบาน

กลุมประชาชนที่ควรไดรับบริการเยี่ยมบานประกอบดวย กลุมผูปวย ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรัง
ที่มีปญหาสุขภาพและการบริการ เชน ผูปวยที่ขาดการรักษา ผูปวยที่ควบคุมโรคไมได ผูปวยที่มี
ภาวะแทรกซอน หรือมีภาวะทุพพลภาพตางๆ นอกจากนี้ ยังมีกลุมเปาหมายของบริการตางๆ
ไดแก กลุมหญงิตัง้ครรภและหลงัคลอด กลุมเดก็ทีข่าดสารอาหาร กลุมผูพกิารและผูปวยทางจติเวช
กลุมผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได หรือที่ขาดการดูแล รวมถึงกลุมผูดอยโอกาสในการ
เขาถงึบรกิาร การคดัแยกประชาชนกลุมเหลานี ้สวนหนึง่ไดจากระบบขอมลูทีบ่นัทกึ อาท ิจากขอมลู
ประชากรในเขตรบัผดิชอบตามกลุมอาย ุประกอบกบัขอมลูการปวยดวยโรคตางๆ และขอมลูบรกิาร
ทีไ่ดรบั เปนตน

แตสาํหรบัขอมลูในเชงิคณุภาพ เชน ความสามารถในการชวยเหลอืตนเอง การไดรบัการดแูล
จากญาต ิสภาพทางจติใจ ปญหาทางดานครอบครวั มกัจะไดจากการสมัภาษณและอาจจะบนัทกึ
ในแฟมสขุภาพประจาํครอบครวั ซึง่มกัจะขาดระบบการบนัทกึขอมลูทีเ่ปนระบบ และอาจจะถกูละเลย
ในการบนัทกึ อยางไรกด็ ีในทางหลกัการของบรกิารปฐมภมู ิขอมลูเชงิคณุภาพเหลานี ้อาจจะอยูใน
ความเขาใจและการรบัรูของบคุลากรผูดแูล หรอืตวับคุลากรเอง กถ็อืเปนเครือ่งมอืในการจดัเกบ็ขอมลู
ดวยเชนกนั ดงันัน้ การคดัแยกประชาชนทีค่วรไดรบัการเยีย่มบาน สวนหนึง่อาจไดจาก การตดัสนิใจ
ของบคุลากร จากการรบัรูขอมลูเชงิคณุภาพเหลานัน้

ขอมลูบรกิารเยีย่มบาน ประกอบดวย สภาพรางกายหรอืสภาพการเจบ็ปวยของประชาชนทีไ่ด
รับการเย่ียมบ้าน สภาพทางจติใจ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และทางสงัคมของประชาชน บริการ-
ทีใ่ห ทัง้ดานสงเสรมิสขุภาพ การปองกนัโรค การตรวจรกัษา การพยาบาล การฟนฟสูภาพรางกาย
และจิตใจ รวมทั้งการใหความรูแกตัวประชาชนที่ไดรับการเยี่ยมบานและญาติ การบันทึกขอมูล
ดงักลาว อาจจะขาดระบบการจดัเกบ็ขอมลูทีเ่ปนระบบ ทัง้นีเ้นือ่งจาก ประชาชนกลุมตางๆ และบรกิาร
ที่เกี่ยวของ มีความแตกตางกันมาก ยากที่จะจัดเก็บขอมูลในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นควรจะมีการ
พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล รวมทั้งเครื่องมือสําหรับการบันทึกขอมูล ที่สอดคลองกับประชาชนกลุม
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ตางๆ ทีค่วรไดรบัการเยีย่มบาน และสามารถเชือ่มโยงกบัขอมลูบรกิารของสถานบรกิารไดดวย โดย
อาจจะเริม่ตนจากบางกลุมทีม่คีวามสาํคญัมากกอน แลวคอยขยายไปยงักลุมอืน่ๆตอไป ไดแก

กลุมหญงิหลงัคลอดและทารกหลงัคลอด (บรกิารดแูลหลงัคลอด)  กลุมเดก็ขาดสารอาหาร
(บรกิารโภชนาการ)  กลุมผูปวยโรคเรือ้รงัทีม่ภีาวะแทรกซอน, ควบคมุโรคไมได,

ขาดการรกัษา (บรกิารตรวจรกัษา)  กลุมผูปวย, ผูพกิาร, ผูสงูอายทุีช่วยเหลอืตนเองไมได
หรอืมภีาวะทพุพลภาพ (บรกิารฟนฟสูภาพ)  กลุมดอยโอกาสทีเ่ขาไมถงึบรกิาร

การพัฒนาระบบขอมูลสําหรับการเยี่ยมบาน จึงควรจะประกอบดวย ระบบการคัดแยก
ประชาชนกลุมตางๆ ทีค่วรไดรบัการเยีย่มบาน และระบบการบนัทกึขอมลูการเยีย่มบาน สาํหรบัระบบ
การคดัแยกขอมลูสวนใหญ จะใชการคดักรองโดยคอมพวิเตอรตามเงือ่นไขทีก่าํหนด หรอืการคดัแยก
ระบบเอกสารเฉพาะกลุม ทีค่วรมกีารคดัแยกการจดัเกบ็แฟมขอมลูเปนกลุมๆ โดยมเีครือ่งมอืในการ
บนัทกึขอมลูเฉพาะแตละกลุม สาํหรบัเครือ่งมอืในการบนัทกึขอมลูเยีย่มบาน ควรมกีารออกแบบเพือ่
การบนัทกึขอมลูทีเ่หมาะสมกบัแตละกลุม และควรมรีะบบทีจ่ะนาํขอมลูจากการเยีย่มบาน กลบัเขา
ไปบนัทกึในระบบขอมลูของสถานบรกิาร ซึง่หากเปนกระดาษ กจ็ะถกูจดัเกบ็ลงในแฟมสขุภาพประจาํ
ครอบครัว ฯลฯ แตหากเปนคอมพิวเตอร ก็อาจจะตองมีการบันทึกขอมูลลงไปใหม ยกเวนจะใช
คอมพวิเตอรพกพา บนัทกึขอมลูในขณะเยีย่มบาน แลวนาํกลบัมาโอนลงในคอมพวิเตอรของสถาน
บรกิาร

5. ขอมูลสถานะสุขภาพและปจจัยเสี่ยงของประชากรในเขตรับผิดชอบ
ขอมลูสถานะสขุภาพ เปนขอมลูทีบ่งชีส้ภาวะรางกายและความเจบ็ปวยของบคุคล ในขณะที่

ขอมูลปจจัยเสี่ยง สะทอนปจจัยเสี่ยงทั้งดานสรีรวิทยาและพฤติกรรมเสี่ยง ที่จะนําไปสูการเกิดโรค
และการบาดเจบ็ โดยปรกตแิลว โรคทีม่คีวามสาํคญัทีส่งผลตอสขุภาพ ควรจะถกูบนัทกึในฐานะเปน
ประวตักิารเจบ็ปวยของบคุคล โดยเฉพาะอยางยิง่โรคเรือ้รงั ทีม่ผีลตอเนือ่งระยะยาว ทัง้โรคตดิตอและ
โรคไมตดิตอ อาทเิชน วณัโรค โรคเอดส ความดนัโลหติสงู เบาหวาน โรคหวัใจ อมัพาต ฯลฯ รวมทัง้
ภาวะความพกิารของบคุคล และปญหาสขุภาพจติ
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สาํหรบัปจจยัเสีย่งควรประกอบดวย  ปจจยัเสีย่งทีส่าํคญัทีส่งผลตอการปวยและการบาดเจบ็
อาทิเชน ดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต รวมถึง ปจจัยทางพันธุกรรม และพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ
ไดแก การสบูบหุรี ่การดืม่แอลกอฮอล การไมออกกาํลงักาย การบรโิภคอาหารทีไ่มเหมาะสม ฯลฯ
อยางไรก็ดี ขอมูลเหลานี้ มักจะมีปญหาเรื่องการไดมาซึ่งขอมูล ที่มีความยากลําบาก จากการที่จะ
ตองใชการสัมภาษณและตรวจรางกายดวยเครื่องมือที่ไดมาตรฐานรวมทั้งการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตอไป

เชนเดยีวกบัขอมลูกลุมอืน่ ขอมลูสวนนีก้ค็วรจะมกีารลาํดบัความสาํคญักอนหลงัเชนกนั   โดย
อาจจะเริ่มตนจากขอมูลที่เชื่อมโยงมาจากขอมูลบริการไปจนถึงขอมูลที่ตองมีระบบจัดเก็บขอมูล
เฉพาะ ดงันี้

โรคเรือ้รงั  ภาวะความพกิาร  ปญหาสขุภาพจติ  สมรรถภาพทางกาย 
ดชันมีวลกาย  ความดนัโลหติ  ผลการตรวจเลอืด (น้าํตาลและไขมนัในเลอืด)  ปจจยั

ทางพนัธกุรรม  พฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพ

อยางไรก็ดี ขอมูลตางๆเหลานี้อาจจะมีความสําคัญตางกันในเชิงนโยบาย ดังนั้นขอมูล
บางอยาง อาจจะไดรบัการใหความสาํคญัในลาํดบัตนๆ เพือ่ใหสอดคลองกบัความสาํคญัเชงินโยบาย
อาทเิชน พฤตกิรรมการออกกาํลงักาย และการบรโิภค เปนตน

การพฒันาระบบขอมลูสถานะสขุภาพ และปจจยัเสีย่งควรจะประกอบดวย ระบบการเชือ่มโยง
ขอมูลบริการไปสูขอมูลของบุคคล เชนการเชื่อมโยงขอมูลการปวยดวยโรคตางๆ ปญหาสุขภาพจิต
ผลการตรวจรางกาย และผลการตรวจเลือดไปสูขอมูลของบุคคล เพื่อบงชี้ปญหาสุขภาพตางๆ ที่
แตละบคุคลม ีและระบบการบนัทกึขอมลูเพิม่เตมิ ในดานภาวะความพกิาร สมรรถภาพทางกาย และ
พฤตกิรรมเสีย่งทางสขุภาพซึง่บางสวนตองอาศยัการสาํรวจโดยเฉพาะและควรจะออกแบบการบนัทกึ
ขอมูลลงในขอมูลของบุคคล เชนในแฟมสุขภาพประจําครอบครัว หรือแบบสรุปขอมูลสําคัญของ
บคุคล หรอืบนัทกึลงในคอมพวิเตอรทีม่กีารออกแบบการจดัเกบ็ขอมลูไว
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การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อบริการระดับชุมชน
การพฒันาระบบขอมลูเพือ่บรกิารระดบัชมุชน ประกอบดวย 4 สวนหลกัๆ ไดแก
1. ขอมูลผลรวมของสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน
2. ขอมูลผลของบริการสุขภาพตอประชาชนในชุมชน
3. ขอมลูสภาพชมุชนโดยรวม รวมถงึศกัยภาพองคกรชมุชน ผูนาํชมุชน
4. ขอมลูการดาํเนนิงานดานสาธารณสขุชมุชน

สวนที ่1. และ 2. จะไดจากการสรปุขอมลูระดบับคุคล ทีน่าํมาประมวลผลและวเิคราะหในระดบั
ชุมชน สวนขอมูลสวนที่ 3. และ 4. เปนขอมูลที่สะทอนสภาพและบริการสาธารณสุขในชุมชนโดย
รวมทีไ่มเฉพาะเจาะจงกบับคุคล โดยขอมลูสวน 1. และ 2. เปนขอมลูเพือ่การประเมนิสถานะสขุภาพ
โดยรวมของคนในชุมชน และผลสัมฤทธิ์ของบริการในภาพรวมของชุมชน ซึ่งจะนําไปใชในการ
วางแผนปองกนั ควบคมุโรค และรกัษาพยาบาล สาํหรบับคุคลในชมุชน ในขณะทีส่วนที ่ 3 และ 4
จะใชในการวางแผนกิจกรรมสาธารณสุขในชุมชน เชน ขอมูลดานสิ่งแวดลอม สุขาภิบาลอาหาร
กจิกรรมการควบคมุโรคในชมุชน การคุมครองผูบรโิภค การสาธารณสขุมลูฐาน ฯลฯ

1. ขอมูลผลรวมของสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ขอมลูทีส่ะทอนสภาวะสขุภาพโดยรวมของประชาชนในชมุชน ประกอบดวย
● ขอมูลดานประชากร ไดแก โครงสรางเพศและอายุของประชากร อัตราการเกิด อัตรา

การเพิ่มของประชากร
● ขอมลูการปวยและการตาย ไดแก อตัราการตายรายเพศ อาย ุและรายโรคทีส่าํคญั อตัรา

การปวยดวยโรคทีต่องเฝาระวงั ความชกุของผูปวยโรคเรือ้รงั อตัราปวยดวยโรคทางจติเวช
● ขอมลูภาวะสขุภาพ ไดแก อตัราการขาดสารอาหาร ความชกุของความพกิารประเภทตางๆ
● ขอมลูพฤตกิรรม-ปจจยัทีเ่สีย่งตอสขุภาพ
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2. ขอมูลผลของบริการสุขภาพตอประชาชนในชุมชน
ขอมลูทีส่ะทอนบรกิารสขุภาพโดยรวมของประชาชนในชมุชน ประกอบดวย
● ขอมูลบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ไดแก รอยละการวางแผนครอบครัว ความ

ครอบคลมุของการฝากครรภ ความครอบคลมุของการคลอดโดยบคุลากร ความครอบคลมุ
การดแูลหลงัคลอด ความครอบคลมุของวคัซนี

● ขอมูลบริการรักษาพยาบาล และเยี่ยมบาน ไดแก อัตราการใชบริการผูปวยนอก อัตรา
การขาดการรกัษาและขาดนดัในผูปวยโรคเรือ้รงั อตัราการสงตอผูปวย อตัราการเยีย่มบาน
ตามกลุมเปาหมาย

3. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม
ขอมลูทีส่ะทอนสภาพชมุชน ประกอบดวย
● ขอมูลสิ่งแวดลอม ไดแก ความเพียงพอของน้ําดื่มสะอาด อัตราการมีและใชสวม

ถูกสุขลักษณะ รอยละบานเรือนถูกสุขลักษณะ ดัชนีลูกน้ํายุงลาย มลภาวะทางอากาศ
และน้าํ การใชสารเคมทีางการเกษตร

● ขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุข ผูนําชุมชน แพทยพื้นบาน กลุมและ
ชมรมดานตางๆ กองทนุดานสขุภาพและอืน่ๆ วดัและพระ โรงเรยีนและคร ูรานคาและตลาด
พืน้ทีส่าธารณะ แหลงน้าํ พืน้ทีเ่กษตรกรรมและปาไม อาชพีของคนในชมุชน สภาพสงัคม
วฒันธรรมพืน้ฐาน

4. ขอมูลการดําเนินงานดานสาธารณสุขชุมชน
● ขอมูลการปองกันควบคุมโรคในชุมชน ไดแก การกําจัดลูกน้ํายุงลาย และยุงลายตัวแก

ดวยวธิทีางเคมแีละชวีภาพ กจิกรรมสงเสรมิการออกกาํลงักายในชมุชน
● ขอมลูการสขุาภบิาล ไดแก ผลงานดานสขุาภบิาลอาหารในชมุชน
● ขอมลูการคุมครองผูบรโิภค ไดแก ผลงานดานการคุมครองผูบรโิภคดานอาหาร ยา และ

ผลติภณัฑสขุภาพ
● ขอมลูการสาธารณสขุมลูฐาน ไดแก การคดักรองโรคในชมุชนโดยอสม. การจายยาสามญั

ประจาํบานในชมุชน การใหสขุศกึษาในชมุชน
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ขอมลูระดบัชมุชน มกัจะมคีวามไมซบัซอน เพราะมกัจะเปนขอมลูทีส่รปุสภาพของแตละชมุชน
ซึง่โดยสวนใหญคอืขอมลูในระดบัหมูบาน ทีม่จีาํนวนไมมากนกัในแตละสถานบรกิารระดบัปฐมภมูิ
อยางไรก็ดี ที่มาของขอมูลระดับชุมชนบางสวน อาจจะยุงยากซับซอน หากไดมาจากขอมูลระดับ
ครวัเรอืน ไดแก สภาพบาน สขุาภบิาลครวัเรอืน ดชันลีกูน้าํยงุลายของครวัเรอืน ซึง่อาจจะตองอาศยั
การสาํรวจครวัเรอืน แตหากเปนขอมลูในระดบัหมูบาน กจ็ะไมยุงยาก อาทเิชน ขอมลูพืน้ฐานชมุชน
กจิกรรมการออกกาํลงักาย การคุมครองผูบรโิภค งานสาธารณสขุมลูฐาน เปนตน สาํหรบัขอมลูทีไ่ด
มาจากขอมลูระดบับคุคล จะไดจากการวเิคราะหประมวลผลขอมลูบคุคล มาเปนระดบัชมุชน ซึง่ตอง
การเครื่องมือที่จะชวยในการประมวลผล โดยคอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทอยางมากในกระบวน
การประมวลผลขอมลูดงักลาว ขอมลูจากทีม่าทัง้ 3 ระดบั สามารถสรปุขัน้ตอนไดดงันี้

1) บนัทกึขอมลูระดบับคุคล  ประมวลผล  ขอมลูสรปุระดบัหมูบาน
2) บนัทกึขอมลูระดบัครวัเรอืน  ประมวลผล  ขอมลูสรปุระดบัหมูบาน

3) บนัทกึขอมลูระดบัหมูบาน

การพฒันาระบบขอมลูสาํหรบัการดาํเนนิงานในชมุชน จงึควรครอบคลมุขอมลูทัง้ 3 ระดบั
ดังกลาว ซึ่งโดยสวนใหญแลว ขอมูลที่บันทึกในระดับหมูบาน สามารถใชรูปแบบการจัดเก็บงายๆ
เชนแบบบันทึกขอมูลหมูบาน แตสําหรับขอมูลที่บันทึกระดับครัวเรือนและระดับบุคคล แลวนํามา
ประมวลผลเปนระดบัหมูบานนัน้ ควรทีจ่ะใชคอมพวิเตอร มาชวยในการประมวลผลขอมลู เพือ่ความ
รวดเร็วและถูกต้องของการประมวลผลข้อมูล
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การพฒันาระบบจดัเกบ็ขอมลู (กระดาษและคอมพวิเตอร)
การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลโดยกระดาษ และโดยคอมพิวเตอร มักจะมีขอเดนและ

ขอดอยที่แตกตางกัน ทําใหสถานบริการหลายแหงใชวิธีการบันทึกขอมูลในทั้งสองระบบซึ่งใน
บางครั้งมีความซ้ําซอน และเปนภาระในการบันทึกขอมูล การบูรณาการการบันทึกขอมูลและการ
แบงปนขอมูลจากระบบทั้งสองจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง การออกแบบระบบที่บูรณาการขอมูลทั้ง
สองตองอาศัยความเขาใจในหลักการและขอจํากัดของระบบทั้งสอง เพื่อการเติมเต็มสวนขาด
ซึง่กนัและกนั

ขอจํากัดของการบันทึกดวยกระดาษ
● ปริมาณแบบบันทึกขอมูลมีจํานวนมากเนื่องจากตองจําแนกไปตามกลุมเปาหมายตางๆ

ที่ตองการขอมูลเฉพาะเจาะจงที่ตางกัน
● การจดัเกบ็แบบบนัทกึขอมลูเพือ่วตัถปุระสงคตางๆ ตองมกีารทาํสาํเนาหรอืคดัลอกเพือ่ให

สามารถจดัเกบ็ไดหลายที ่เพือ่วตัถปุระสงคทีต่างกนั
● ปญหาในการจาํแนกกลุมเปาหมายตางๆ เพือ่ใชในการวางแผนและตดิตามบรกิาร ซึง่ตอง

ดจูากขอมลูทัง้หมดแลวจงึนาํมาจาํแนกตามเงือ่นไขตางๆ ซึง่ใชเวลามากและไมสะดวก
● ปญหาในการประมวลผลขอมลูตามดชันชีีว้ดั ซึง่ใชเวลามากและเพิม่ขัน้ตอนบางอยางเพือ่

ใหการประมวลผลขอมลูสะดวกขึน้ อาทเิชน การบนัทกึในระเบยีนบรกิารรายวนั เพือ่การ
แจงนบั

● ปญหาในการคนหาขอมลูตามเงือ่นไข เนือ่งจากในการเรยีงเอกสารมกัจะตองเลอืกวาจะ
ใชขอมลูใดในการเรยีง(เชนบานเลขที)่หากตองการคนจากขอมลูอืน่ (เชนจากชือ่) กจ็ะไม
สามารถทาํไดงายนกั

ขอจํากัดของการบันทึกดวยคอมพิวเตอร
● ปญหาเรือ่งความสะดวกในการนาํขอมลูตดิตวัไปทาํงานในชมุชน ซึง่ตองพมิพเปนเอกสาร

ออกมากอน ซึ่งในบางครั้งหากตองการขอมูลอยางอื่น ก็จะตองกลับไปที่สถานบริการ
อกีครัง้
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● ปญหาเรื่องความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล ซึ่งในบางครั้งโปรแกรมที่ชวยในการ
บันทึก โดยการมีตัวเลือกใหเลือก อาจจะนําไปสูโอกาสในการเลือกพลาด ทําใหขอมูล
คลาดเคลือ่นได

● ขอจาํกดัในการบนัทกึขอมลูเชงิคณุภาพ เนือ่งจากไมสะดวกทีจ่ะพมิพขอมลูแบบบรรยาย
ลงไปในคอมพวิเตอร รวมทัง้ขอมลูในลกัษณะแผนที ่หรอืภาพวาดตางๆ

● ปญหาในดานการบาํรงุรกัษา และความปลอดภยัของขอมลู
● ขอจํากัดในการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อรองรับความตองการใหม

วธิกีารเตมิเตม็ซึง่กนัและกนัของระบบทัง้สอง อาจจะตองใชหลกัการบางอยาง ดงันี้
หลักการบูรณาการระบบกระดาษและคอมพิวเตอร
● ความไมยึดติดรูปแบบของแบบบันทึกขอมูลดวยกระดาษแตมองไปที่ขอมูลที่จัดเก็บ ซึ่ง

สามารถบนัทกึไดหลายรปูแบบ รวมทัง้ในคอมพวิเตอร
● ความยืดหยุนของการจัดเก็บขอมูลในกระดาษ ที่อาจจะใชการจัดเก็บในคอมพิวเตอร

แทนได
● การออกแบบรูปแบบของการพิมพขอมูลจากคอมพิวเตอรใหสอดคลองกับการทํางานใน

ลกัษณะตางๆ รวมทัง้เพือ่ใหสามารถจดัเกบ็ในรปูแบบกระดาษได
● การลดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล โดยการบันทึกขอมูลในกระดาษ เฉพาะที่

ไมสามารถบันทึกดวยคอมพิวเตอรได โดยขอมูลหลักๆที่มีในคอมพิวเตอร สามารถพิมพ
ออกมาจดัเกบ็ได หรอืหากจะมบีนัทกึในกระดาษดวย กเ็พือ่วตัถปุระสงคในการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในคอมพิวเตอรเปนหลัก

● การประมวลผลขอมูลจะใชคอมพิวเตอรเปนหลัก ดังนั้นแบบบันทึกขอมูลกระดาษที่
ออกแบบเพื่อการประมวลผลขอมูลจึงไมมีความจําเปน

● การสาํรองขอมลูในรปูแบบกระดาษ และสือ่เกบ็ขอมลูอเิลคโทรนคิ เปนหวัใจสาํคญัทีจ่ะ
ทาํใหขอมลูในคอมพวิเตอร มคีวามมัน่คงปลอดภยั
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การขยายขอบเขตของขอมูล
เนือ่งจากปรมิาณขอมลูทีเ่กีย่วของกบับรกิารระดบัปฐมภมู ิมขีอบเขตกวางขวาง ดงันัน้การทาํ

ทุกอยางใหสมบูรณยอมเปนไปไดยาก การเลือกบางประเด็นที่เนนหนักเพื่อใหการบันทึกขอมูลมี
ความเปนไปไดอยางมคีณุภาพ จงึมคีวามสาํคญัและเปนประโยชนในการทาํงาน โดยประเดน็ทีส่าํคญั
รองลงไป จะคอยๆขยายขอบเขตออกไป หากจะจาํแนกการพฒันาระบบขอมลูเปนระยะๆ กอ็าจจะ
แบงไดเปน 4 ระยะดงันี้
ระยะที ่1 ระยะเริม่ตน

เริม่ตนจากขอมลูประชากรทีเ่ชือ่มโยงจากฐานขอมลูทะเบยีนราษฎรทีด่งึเขามาในคอมพวิเตอร
หรอืจากการสาํรวจขอมลูในชมุชน บนัทกึในแบบบนัทกึขอมลู (แฟมสขุภาพประจาํครอบครวั)    แลว
บนัทกึในคอมพวิเตอรหากไดขอมลูจากฐานขอมลูทะเบยีนราษฎรควรลงไปสาํรวจขอมลูในชมุชนอกี
ครัง้ โดยตัง้ตนจากขอมลูในฐานทะเบยีนราษฎร ขอมลูควรจะประกอบดวย ขอมลูทัว่ไปบคุคล  ครวั
เรอืน ขอมลูหลกัประกนัสขุภาพ และสขุาภบิาล
ระยะที ่2 ระยะเนนหนกัขอมลูบรกิารสาํคญั

เริม่ตนจากขอมลูโรคทีเ่ฝาระวงั บรกิารรายวนั การวนิจิฉยัโรค อาจรวมการใชยา หากตองการ
ใชในการใหบรกิารรายวนั แทนทีใ่บสัง่ยา ขยายไปสูบรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรคทีส่าํคญั ไดแก
อนามยัแมและเดก็ วคัซนี การวางแผนครอบครวั โภชนาการ และขอมลูโรคเรือ้รงั หรอืความพกิาร
ระยะที ่3 ระยะขยายขอบเขตขอมลู

ระยะขยายขอบเขต จะเริ่มตนเมื่อขอมูลในระยะที่ 1 และ 2 มีความสมบูรณในระดับหนึ่ง
และมีการจัดการใหขอมูลเปนปจจุบันไดดีพอสมควร โดยขยายขอบเขต ไปสูขอมูลการเยี่ยมบาน
บรกิารคดักรองโรค ขอมลูปจจยัเสีย่ง ขอมลูกจิกรรมสาธารณสขุในชมุชน ขอมลูพืน้ฐานหมูบานอืน่ๆ
ระยะที ่4 ระยะบรูณาการระบบขอมลู

เปนระยะที่เชื่อมโยงขอมูลตางๆเขาดวยกันอยางครบถวนและเปนระบบ มีการใชขอมูลและ
ตรวจสอบคณุภาพของขอมลู รวมทัง้การสรางวฒันธรรมในการบนัทกึและใชขอมลู ทีผ่สมผสานไป
กบัการทาํงานโดยปกต ิและเชือ่มโยงไปสูการตดิตามประเมนิผลการทาํงานในระดบัอาํเภอ จงัหวดั
และประเทศ ผานฐานขอมลูมาตรฐานทีจ่าํเปน
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การพัฒนาคุณภาพของขอมูล
การพฒันาคณุภาพของขอมลู มคีวามสาํคญัมากทีจ่ะทาํใหขอมลูมคีวามแมนยาํในการนาํมา

ใชประโยชน คุณภาพของขอมูลประกอบดวยความครอบคลุมและถูกตองของขอมูลประชากรใน
เขตรับผิดชอบ ความถูกตองของการระบุกลุมเปาหมายของบริการ อาทิเชน กลุมหญิงตั้งครรภ
ความครอบคลุมถูกตองของขอมูลผูปวยโรคเรื้อรัง ความครบถวนของขอมูลการรับบริการในสถาน
บรกิาร ความถกูตองของการวนิจิฉยัโรค ความครบถวนของขอมลูบรกิารสงเสรมิสขุภาพ ปองกนัโรค
กรณรีบับรกิารจากทีอ่ืน่ ทัง้นีย้งัมปีระเดน็เรือ่งความทนัสมยัของขอมลู ซึง่ควรมชีวงหางของการบนัทกึ
ขอมลูไมมากนกั หากเปนไปได ควรบนัทกึขอมลูภายในวนัเดยีวกนักบัทีใ่หบรกิาร

ประเด็นคุณภาพของขอมูลเหลานี้ควรจะมีระบบประเมินคุณภาพขอมูล จากการวิเคราะห
ฐานขอมลูทีม่อียู หรอืจากระบบนเิทศและตดิตาม ซึง่ควรมองประเดน็ดงักลาวอยางรอบดาน รวมทัง้
ปจจยัทีจ่ะเอือ้ตอการมคีณุภาพของขอมลูทีด่ ีทัง้ในดานปรมิาณและศกัยภาพบคุลากร เครือ่งมอืทีม่ี
ความพรอมและระบบสนบัสนนุในระดบัอาํเภอ จงัหวดั และสวนกลาง

การพัฒนาการใชขอมูลเพื่อบริการ
การใชขอมูลเพื่อการบริการ อาจจะถูกละเลย หากขอมูลสวนใหญถูกใชเพื่อการสงตอไปยัง

ระดับที่สูงขึ้น การสงเสริมใหเกิดการใชขอมูลในระดับสถานบริการเอง จะมีสวนสําคัญในการเพิ่ม
คณุภาพของขอมลู ซึง่ลกัษณะการใชขอมลูเพือ่บรกิาร มไีดหลายลกัษณะ ดงันี้

● การแสดงรายชือ่ตามกลุมเปาหมาย เพือ่ใชในการวางแผนบรกิารทีเ่กีย่วของ
● การจําแนกกลุมที่มีปญหาสุขภาพ กลุมที่เขาไมถึงบริการที่จําเปน กลุมที่ขาดการรักษา

เพื่อการติดตามและใหบริการเชิงรุกในชุมชน
● การประเมนิผลผลติและผลลพัธ เปรยีบเทยีบกบัเปาหมาย เพือ่วางแผนเพิม่ผลผลติและ

ผลลพัธ
● การวเิคราะหระบาดวทิยาของโรค โดยการเปรยีบเทยีบตามเวลา พืน้ที ่และกลุมคน เพือ่

วางแผนการควบคมุโรคในชมุชน
การใชขอมูลในลักษณะตางๆนี้ จําเปนตองมีการพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพของบุคลากร

โดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูล ซึ่งอาจจะตองมีความรูทางระบาดวิทยาและสถิติเบื้องตนโดยอาศัย
กลไกระดบัอาํเภอ และจงัหวดัในการสนบัสนนุการใชขอมลูในลกัษณะดงักลาว
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การพัฒนาเทคโนโลยีดานขอมูล
การพัฒนาเทคโนโลยี มีสวนชวยใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น การใชเทคโนโลยี

บางอยาง ถงึแมจะตองลงทนุ แตดวยโอกาสในการเขาถงึและใชเทคโนโลยเีหลานัน้มมีากขึน้ ทาํให
การประยกุตเทคโนโลยเีหลานัน้ มคีวามเปนไปได โดยเทคโนโลยดีานขอมลู ประกอบดวย

● เทคโนโลยกีารบนัทกึขอมลูในชมุชน ไดแก การใชคอมพวิเตอร Laptop หรอือาจจะพฒันา
ไปสูการบันทึกขอมูลในคอมพิวเตอรมือถือ (PDA) หรือ Tablet ทั้งนี้ตองมีการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะมารองรับ รวมทั้งระบบการถายโอนขอมูลไปสูฐานขอมูลใน
สถานบรกิาร

● เทคโนโลยีเครือขายขอมูล (Intranet, Internet) ที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานบริการ
ภายในเครอืขาย และระหวางเครอืขายภายในจงัหวดั โดยการสงตอขอมลูระหวางกนั และ
ระบบการแสดงผลขอมลูผานเครอืขาย

● เทคโนโลยสีารสนเทศภมูศิาสตรสขุภาพ (GIS) ทีส่ามารถบนัทกึแผนทีข่องชมุชน รวมทัง้
ที่ตั้งของหลังคาเรือน แลวเชื่อมโยงกับขอมูลของบุคคลของครัวเรือน ที่บันทึกไว ก็จะ
สามารถแสดงผลขอมลูในลกัษณะการกระจายของกลุมเปาหมาย ของโรค และของบรกิาร
ได รวมทัง้ชวยในการสบืคนทีต่ัง้ของหลงัคาเรอืนเปาหมายดานบรกิารสขุภาพ

● เทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูล (Data analysis) ที่ทําการวิเคราะหขอมูลดิบรายบุคคล
ไปสูขอมลูเชงิสรปุและเชงิวเิคราะห ทัง้ทางระบาดวทิยาและสถติ ิโดยเปรยีบเทยีบตามเวลา
และระหวางกลุมบุคคล

การพัฒนากลไกสนับสนุน
กลไกสนับสนุน ประกอบดวย การใหคําปรึกษาดานการบันทึกขอมูล การบํารุงรักษาระบบ

การสนบัสนนุและแกไขปญหาทางเทคโนโลยสีารสนเทศและโปรแกรมคอมพวิเตอร ระบบการตรวจ
สอบและพัฒนาคุณภาพของขอมูล การพัฒนาศักยภาพดานระบบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
และระบบนิเทศงานที่สอดคลองกับวิธีการจัดเก็บขอมูลของสถานบริการ ซึ่งระบบตางๆ ควรจะ
สอดคลองกนั ทัง้ระดบัอาํเภอ จงัหวดั และสวนกลาง
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สรปุ
การพัฒนาระบบขอมูลบริการสุขภาพของสถานบริการระดับปฐมภูมิ มีขอบเขตกวางขวาง

ถึงแมจํานวนประชากรที่ดูแลจะไมมากนัก แตตองดูแลในทุกประเด็นที่เกี่ยวของ ทั้งดานการรักษา
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค บริการเยี่ยมบาน ที่ตองมีการติดตามบริการที่ตอเนื่อง และผสมผสาน
รวมทัง้ขอมลูสถานะสขุภาพของบคุคล ครวัเรอืน และชมุชน ตัง้แตกอนปวย จนถงึหลงัปวย และสภาพ
แวดลอมทางกายภาพและทางสงัคม การพฒันาระบบขอมลูจงึควรจะเนนดาํเนนิการจากบางประเดน็
ที่สําคัญมากกอน แลวขยายขอบเขตออกไป โดยบูรณาการระบบการเก็บขอมูลโดยคอมพิวเตอร
กับระบบการบันทึกขอมูลในกระดาษเขาดวยกัน เพื่อลดความซ้ําซอน และควรหาโอกาสพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ปนประโยชน ในงานบรกิารสขุภาพระดบัปฐมภมู ิควบคูไปกบัระบบสนบัสนนุ
ตางๆ ทัง้ในระดบัอาํเภอ จงัหวดั และสวนกลาง อยางตอเนือ่งและเปนระบบ





บทสงทาย

หลงัจากการศกึษาเอกสารมาจนถงึบทสงทาย หลายทานอาจ
รูสกึวาไดแนวทาง หรอืแนวคดิใหมๆ  ในการปรบัจดัการขอมลูทีเ่รามี
สวนรวมอยูทุกวัน หลายทานอาจยังมองไมเห็นสิ่งแปลกใหมไปกวา
สิ่งที่ไดเคยทํามาแลว ไดเคยมีปราชญกลาวไววา “ผูมีความเขาใจ
ในขอมูลที่ตนเองได ลงมือจัดทําเอง จะสามารถมองเห็นชีวิต
อยูภายในขอมูลนั้น”

กลาวอกีนยัหนึง่ คอื การจดัทาํขอมลูเปนการสรปุภาพของชวีติ
และบริบทชุมชนใหอยูในรูปของสัญลักษณ (ตัวแปร) ที่สามารถ
สะทอนภาพรวมและประเด็นหลักของชีวิตประชาชนในชุมชนได
โดยทีผู่จดัเกบ็จะสามารถนาํขอมลูนัน้ๆมาอนมุานสูความจรงิหรอืเพือ่
การคิดคํานวณใหเห็นสภาพที่เปนจริงได  ซึ่งในการจัดเก็บขอมูล
ยอมเกดิจากจดุเลก็สดุ คอื ตวับคุคลซึง่เปนเจาของขอมลู รวบรวมขึน้
เปนขอมลูของกลุมตวัอยางและกลุมประชากร ซึง่มกัจะมกีารจดัเกบ็
ในระบบขอมลูเชงิปรมิาณและเตมิเตม็รายละเอยีดดวยขอมลูคณุภาพ
ที่เปนรายละเอียดของวิถีชีวิตของประชาชน

แนวคิดของระบบขอมูลในระบบบริการปฐมภูมิ จึงตองเปน
ระบบที่ตอบสนองตอการจัดบริการสุขภาพ  ประโยชนสูงสุดที่จะ
เกดิขึน้จากการจดัเกบ็ขอมลู คอื การนาํขอมลูมาวเิคราะหและ
ใชงานในการปรับระบบบริการใหสอดคลองกับสภาพปญหา
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กรณตีวัอยางในการวเิคราะหปญหาโรคอจุจาระรวง และการอกัเสบของระบบทางเดนิหายใจ
ส่วนบน ซึ่งเป็นโรคง่ายๆที่พบได้บ่อย สามารถป้องกันได้  หากแต่ข้อมูลผู้ป่วยเหล่านี้ถูกจัดเก็บอยู่
ในระบบโดยไมไดมีการนํามาวิเคราะหและชี้เปาที่ชัดเจนในการจัดการ ผูใหบริการคงจายยาให
ตามอาการของผูปวยเทานั้น เมื่อ อําเภอเชียงคํา อําเภอพัฒนานิคมและศูนยสุขภาพชุมชน 2
(วดัปาสาลวนั) ไดทดลองนาํขอมลูของสถานการณโรคทัง้ สอง มาทาํการวเิคราะหโดยหลกัพืน้ฐาน
ทางระบาดวทิยา เพือ่ตอบโจทยหลกัในเรือ่ง Time Place และ Person ทาํใหเหน็ไดอยางชดัเจนวา
ไมวามีการลงทุนในการจัดบริการในระบบเพียงใด  แนวโนมของอุบัติการณของการเกิดโรคไมได
ลดลงหากแตดูเหมือนกลับจะมีอัตราเพิ่มมากขึ้น และในรายงานการเฝาระวังโรคของทั้ง 2 อําเภอ
ก็คงรายงานอยูอยางตอเนื่องวาเปนโรคที่มีอุบัติการณสูงสุดในอําเภอตนเอง (ดูเอกสารอําเภอ
พฒันานคิม แผนภมูทิี ่4 และตารางที ่1 ในรายงานของอาํเภอเชยีงคาํ)   เมือ่ไดมกีารลงมอืวเิคราะห
รายละเอยีดทาํใหเราเหน็วา อบุตักิารณของโรคทัง้สอง นัน้มอีตัราสงูในบางชวงเวลาของป และเปน
โรคที่พบมากในบางกลุมอายุ เชน อําเภอเชียงคําไดนําเสนอภาพใหเห็นอยางชัดเจนวา อัตราปวย
ดวยโรคอจุจาระรวงจะสงูในชวง เมษายน-พฤษภาคม ของทกุป และพบมากในกลุมเดก็ 0-4 ป ตาํบล
ทีพ่บมากคอื ต.รมเยน็  เปนตน ในขณะที ่อาํเภอพฒันานคิมเองกไ็ดนาํเสนอขอมลูทีแ่สดงใหเหน็ถงึ
การเกดิอบุตักิารณโรคทีส่งูขึน้เปนระยะในแตละชวงเวลาของป  ซึง่จากการวเิคราะหขอมลูกแ็สดงให
เหน็วา อตัราการเกดิโรคมสีงูในเขต ต. พฒันานคิมเอง  กลุมเดก็เปนกลุมทีม่อีบุตักิารณการเกดิโรค
สงูสดุเชนกนั

ขอมลูจากการวเิคราะหดงักลาวนอกจากจะทาํใหมองเหน็ภาพพฒันาการการเกดิโรคของพืน้ที่
ที่รับผิดชอบแลวยังทําใหเกิดประสิทธิภาพในการสะทอนกลับขอมูลแกผูรับผิดชอบดวย  ตลอดจน
ผูดแูลขอมลูในภาพรวมสามารถออกแบบการนเิทศและเปนพีเ่ลีย้งแกเจาหนาทีใ่นการจดัการปญหา
ไดอยางเฉพาะเจาะจงมากขึน้ดวย  นอกจานี ้กรณศีกึษาเชงิคณุภาพทีท่างอาํเภอพฒันานคิมไดลง
ไปเกบ็ขอมลูหลงัจากทีพ่บวาเดก็มารบับรกิารดวย URI มากกวา 10 ครัง้ ซึง่เมือ่ทมีเหน็ความผดิปรกติ
ของขอมลูดงักลาว ไดลงไปเกบ็รายละเอยีดการดาํรงชวีติของเดก็  และพบวา ปญหาของเดก็เปนเรือ่ง
โรคภูมิแพอันเนื่องมาจากอาศัยอยูในยางโรงงานอุตสาหกรรม

กรณขีองการจดัทาํขอมลูโรคความดนัโลหติสงูและโรคเบาหวาน ซึง่เปนโรคเรือ้รงัทีม่คีวามชกุ
สงู และเปนโรคทีม่ภีาระโรคสงูมาก เนือ่งดวยผูปวยมคีวามตองการการดแูลอยางตอเนือ่ง ตลอดชวง
ชวีติ  ในชวง 3-4 ปทีผ่านมาไดมกีารรณรงคเพือ่การคนหาผูปวยในกลุมนีม้ากขึน้ ทาํใหมขีอมลูเขาสู
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ระบบและมกีารจดัเกบ็ไวเปนจาํนวนมากในเกอืบทกุระดบั   แตยงัพบวา การดแูลผูปวยยงัไมสามารถ
ดาํเนนิการไดอยางมปีระสทิธภิาพทีเ่พยีงพอกบัการควบคมุโรคและปองกนัภาวะเสีย่ง   ตลอดจนภาวะ
แทรกซอนทีจ่ะเกดิขึน้จากการเปนโรคสองได  โรงพยาบาลเชยีงมวน จ.พะเยา  และ ศนูยสขุภาพชมุชน
หนองหาร  อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม  เปนกรณศีกึษาทีไ่ดใชขอมลูจากระบบขอมลูทีท่าํการจดัเกบ็ไว
ในฐานขอมลูทาํการวเิคราะหใหเหน็ถงึแนวโนมในภาพรวมของการเกดิโรค  จาํแนกอตัราการเกดิโรค
ตาม PCU  และไดนาํเสนอใหเหน็ถงึการเชือ่มโยงกบัปจจยัเสีย่งสาํคญัทีม่กีารจดัเกบ็ในกระบวนการ
คดักรองผูปวย ตลอดจนการนาํเสนอใหเหน็ถงึอตัราภาวะแทรกซอนทีเ่กดิขึน้ได    นอกจากนีก้ารนาํ
ภาพสาเหตุการตายมาเพื่อนําเสนอจะทําใหสามารถประเมินความรุนแรงของ ผลขางเคียง
(complication) ทีเ่กดิจากโรคเรือ้รงัเหลานีไ้ด

ในขณะที่การนําเสนอขอมูลของศูนยสุขภาพชุมชนหนองหารจะเปนการเติมเต็มในการใช
รายละเอียดจากเครื่องมือคุณภาพที่มีการใชในระบบประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณที่มีการจัดเก็บ
และไดนาํมาใชในการดแูลผูปวยในระดบับคุคลเปนการดแูลทีต่อเนือ่งดวยกระบวนการเยีย่มบาน และ
ไดการออกแบบสมดุบนัทกึประจาํตวัผูปวยเพือ่ทีผู่ปวยจะสามารถกาํกบัตดิตามระดบัน้าํตาลในเลอืด
ของตนเองได

จากภาพรวมของการนาํเสนอขอมลูในพืน้ทีท่ัง้ 5 แหง   ทาํใหเหน็วา การนาํขอมลูจากในระบบ
มาทําการวิเคราะหอยางเปนแบบแผนจะทําใหกระบวนการวางแผนเพื่อการจัดการบริการในพื้นที่มี
ความเฉพาะเจาะจงกบัปญหาไดมากขึน้ นอกจากนี ้  ยงัทาํใหเหน็ถงึความสาํคญัในขอมลูทีไ่ดจาก
เครือ่งมอืแตละชิน้ทีไ่ดมกีารดาํเนนิการ  หากผูปฏบิตังิานไดใชขอมลูทาํการวเิคราะหแลวนอกจากจะ
ทาํใหสามารถทราบจดุออนของการบรกิารทีเ่กดิขึน้แลว จะทาํใหสามารถปรบัระบบขอมลูใหมคีวาม
แมนยําและพอเหมาะกับการนําไปใชเพื่อการจัดบริการ  ปจจัยสําคัญที่จะทําใหระบบขอมูลมี
ประสทิธภิาพ คอื การทีผู่ปฏบิตังิานมคีวามสามารถทีจ่ะระบขุอมลูสาํคญัเพือ่การจดับรกิาร
และการนําขอมูลมาใชเพื่อปรับปรุงการบริการใหตอบสนองตอปญหาของประชาชน

กรณตีวัอยางทีป่รากฏในเอกสารฉบบันี ้ เปนเพยีงความพยายามของการหยบิจบัขอมลูทีม่อียู
มาวเิคราะหแสดงใหเหน็ภาพของสถานการณในมติติางๆ ตลอดจนการเชือ่มตอขอมลูทีม่เีพือ่ใหเกดิ
การออกแบบการดแูลผูปวยอยางเหมาะสมกบัปญหาทีไ่ดมกีารวเิคราะหนัน้  การใชขอมลูในเชงินีจ้ะ
ทาํใหผูปฏบิตังิานสามารถมองเหน็ภาพสถานการณในพืน้ทีร่บัผดิชอบของตนเองอยางแทจรงิ เปนการ
พฒันาการทาํงานโดยใชขอมลูเชงิประจกัษ (Evidence based) และจะทาํใหเจาหนาทีผู่รบัผดิชอบ
สามารถมองเห็นชองวางที่ขาดหายไปของขอมูลเพื่อวางแผนการจัดบริการของตนเองได
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เนือ่งจากในปจจบุนัการทาํรายงานทัง้หมดรวมศนูยอยูทีส่วนกลาง ทาํใหการรายงานมุงเปาสู
หนวยทีส่งูกวาเสมอ  ดงันัน้ การจะทาํใหขอมลูทีเ่กบ็สามารถเปนประโยชนแกพืน้ทีอ่ยางแทจรงิ ตอง
มกีารจดัการเพือ่ชวยเหลอืใหเกดิความยดืหยุนของการจดัเกบ็ขอมลูในระดบัหนึง่  ซึง่เอือ้ประโยชน
ตอการวางแผนการใชประโยชนในพื้นที่   ทั้งนี้ควรมีกลไกที่สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลทั้งใน
ภาพรวมของประเทศและระดบัพืน้ทีใ่หมคีวามเชือ่มโยงและมลีกัษณะระบบที ่interactive เพือ่ใหเกดิ
การสะทอนและตอบสนองขอมลูซึง่กนัและกนัได นอกจากนีต้องมกีระบวนการพฒันาทกัษะการคดิ
วเิคราะห การแปรผลเพือ่ประโยชนในการจดับรกิารทีม่คีณุภาพตอไป




