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แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ  

เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย(Spearhead)ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 
: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ปีท่ี 2 

-------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ 

(ภาษาอังกฤษ) Development of Chiang Mai Health Information System  (CMHIS) 
 

2. ท่ีปรึกษาโครงการ 
        ชื่อ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ 

ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    
หน้าที่ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและการน าระบบไปใช้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.1 ชื่อหัวหน้าโครงการ และสังกัด 

3.1.1  ชื่อ-สกุล : นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล 
          ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย) 

ที่อยู่: โรงพยาบาลสันทราย 201 หมู่ 11 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50290 

 
 
 

3.2 ชื่อผู้ร่วมด าเนินการ  
3.2.1 ชื่อ-สกุล: นพ.นพรัตน์ รัชฎาพร 

ที่อยู่: โรงพยาบาลสันทราย 201 หมู่ 11 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50290 

 
 

4. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบัน โรงพยาบาลสันทราย เป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง (ตามกรอบ)                 

มีเตียงจริงทั้งหมด 177 เตียง มีหน้าที่ในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลูกข่าย ในกลุ่มบริการที่ 2 คือ 
โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนา , สะเมิง, พร้าว, แม่แตง, เชียงดาวและเวียงแหง เพ่ือให้สามารถเป็นจุดรับส่งผู้ป่ วย 
ที่ต้องการการวินิจฉัยและการรักษาที่ซับซ้อนขึ้น ระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและ
โรงพยาบาลลูกข่าย จึงเป็นระบบจ าเป็นและมีความส าคัญมากที่จะช่วยลดช่องว่างของการบริการ               
ทางการแพทย์ให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยสกัดกั้นการไป
ใช้บริการสาธารณสุขในระดับสูงโดยไม่จ าเป็น และท่ีส าคัญที่สุด คือความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยที่จะได้พบ
แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยผ่านทางระบบส่ง-ต่อผู้ป่วยนี้ สถิติการรับส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มบริการที่ 2       
ในปี 2559 จ านวน  3,666 ราย ปี 2560 จ านวน 5,447 ราย ปี 2561 มีจ านวน 6,870 ราย และในปี 2562 



2 

 

จ านวน 10,270 ราย จากสถิติดังกล่าวมีปริมาณผู้ป่วยที่รับส่งต่อเพ่ิมมากขึ้น ตามการขยายการให้บริการของ
โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ท าให้พบปัญหาในการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย มีความล่าช้าในการตรวจและวินิจฉัย        
การติดต่อระหว่างหน่วยงาน การสื่อสาร การประสานงานที่ดีระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ขาดความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ของข้อมูล ท าให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อขาดความคล่องตัวและไม่มีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้อง      
มีการพัฒนาระบบการรับ-ส่งผู้ป่วย เพ่ือให้ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาได้รับบริการการแพทย์ที่เหมาะสมและ            
มีคุณภาพสูงสุด จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุ่มเครือบริการ    
ที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการวางระบบเชื่อมโยงกันระหว่างสถานบริการแต่ละระดับ และ
พัฒนาระบบต้นแบบการส่งต่อผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลเครือข่ายและการเชื่อมของมูลระบบที่มีความ
หลากหลายซึ่งแต่ละโรงพยาบาลใช้โปรแกรมที่ต่างกัน คือ  HosOS/HosXP ให้สามารถเชื่อมต่อระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพได้ โดยจากการด าเนินงานตามโครงการในปีที่ 1 สามารถลดความซับซ้อนของโรงพยาบาล
ลูกข่าย มีการสื่อสารที่รวดเร็วไร้รอยต่อ  และมีการท างานด้านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ                  
ผ่าน platform  กลาง one hospital รวมถึงการเชื่อมโยงกับ ระบบ CMC-19 ในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลในกลุ่มบริการที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่         
ที่จะสามารถให้บริการผู้ป่วยในระบบดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุม
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงานระบบบริการสุขภาพ : การพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร รวมถึงผู้ให้บริการเป็นสุขและมีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก
ความซ้ าซ้อนในระบบต่าง ๆ ได้หมดไป  

จากการด าเนินงานตามโครงการข้างต้นที่กล่าวมานั้น เพ่ือให้การบริการสุขภาพครอบคลุม                     
ทุกระดับ จึงจ าเป็นต้องมีการขยายผลและต่อยอดโปรแกรมดังกล่าว ไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายและลูกข่าย       
ในกลุ่มบริการที่ 1 (โรงพยาบาลฝาง,แม่อาย,ไชยปราการ),กลุ่มบริการที่ 3 (โรงพยาบาลสันป่าตอง,ดอยสะเก็ด,        
สันก าแพง,แม่ออน,หางดง,สารภีและอ าเภอแม่วาง) , กลุ่มบริการที่ 4 (โรงพยาบาลจอมทอง,ดอยหล่อ,ฮอด,
ดอยเต่า,เทพรัตน์ฯ,อมก๋อย,แม่ตื่น) รวมถึงโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด และ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องด้วยยังมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเหล่านี้  ในกรณี                           
ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สามารถรับการรักษาได้  อีกทั้งการขยายไป จังหวัดล าพูน  แม่ฮ่องสอน จะท าให้เกิด
ภาพรวมในการสร้างระบบเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และยกระดับเป็นระดับเขตสุขภาพ (ล้านนา 1)  
รวมถึงการขยายไปจังหวัดน่าน เพ่ือเป็นการน าร่อง ทดลองในพ้ืนที่ ที่ไม่ใช่พ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือหาข้อมูลในการ
เชื่อมต่อข้ามพ้ืนที่  สุดท้ายการพัฒนาระบบโดยการน าเทคโนโลยีด้าน Medical device มาช่วยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิง/ผู้ป่วยติดเตียงให้ได้ผล 
โรงพยาบาลสันทรายจึงจะเชื่อมต่อระบบดูแลต่อเนื่องระหว่าง รพ. –บ้าน- ชุมชน (Home based service) 
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในอ าเภอสันทราย อีกด้วย การวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์          
ทั้งตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางด้านสาธารณสุขให้มีความครบวงจร และยกระดับการบริการที่ดี
ต่อไป 
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รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบและผลผลิต 3 ปี 

 
 

รูปที่ 2 กรอบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปีที่ 2 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ ปีที่ 2 

 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.1.  เพ่ือขยายระดับการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยเป็นระบบฐานข้อมูลกลาง  
5.2.  เพ่ือพัฒนาระบบการส่งกลับในการติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา 
5.3.  เพ่ือพัฒนาระบบ Home based และ API เพ่ือรองรับกับ Medical device 
5.4.   พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค ที่สามารถส่งต่อข้อมูลอาการที่บ้าน การ

รักษา ไปทั่วใน CMHIS และ ข้ามไป ยัง HIS จังหวัดอ่ืนๆได้ 

6. เป้าหมาย 
6.1.   กลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่  โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 1 (ฝาง) โรงพยาบาล 

            เครือข่ายบริการที่ 2 (สันทราย) ,โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 3 (สันป่าตอง) ,โรงพยาบาล 
            เครือข่ายบริการที่ 4 (จอมทอง) ,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่,โรงพยาบาลนครพิงค์ 

      6.2    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอสันทราย 
      6.3    กลุ่มโรงพยาบาล จังหวัดล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (โรงพยาบาลล าพูน และโรงพยาบาล    

                  ศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
      6.4    โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
      6.5    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
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7. การด าเนินงาน  

          

7.1 ขั้นเตรียมการ 
     - ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารในโรงพยาบาล กลุ่มเครือข่ายบริการที่ 1-4 จังหวัดเชียงใหม่     

  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  
 จังหวัดน่าน โรงพยาบาลล าพูน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหาร 
  ส่วนจังหวัดเชียงใหม่และล าพูน รับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการ  

   - ประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน และจัดท าโครงการ 
                     - แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินงานโครงการ,แต่งตั้งคณะท างานระดับจังหวัด 

7.2 ขั้นด าเนินการ 
                     - จัดท าโครงการเสนอ เพ่ืออนุมัติ 

      - ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
        ระยะที่ 1   
  - จัดซื้อ SERVER กลาง (เครื่องแม่ข่าย) รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  - ติดตั้งระบบวงจรอินเตอร์เน็ต Metro LAN/IP-VPN 
           - พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (CM HIS) 
     - ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพส่วนพื้นฐาน CM HIS Base 
                   - ระบบเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล (Link) ประกอบด้วย การเชื่อมต่อโรงพยาบาล  
                     นครพิงค์,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,โรงพยาบาลล าพูน 
    ระยะท่ี 2 

-  ติดต้ัง บ ารุงรักษาและอบรมการใช้งานเพ่ือขยายผลระบบโรงพยาบาลแม่ข่ายใน 
   จังหวัดเชียงใหม่และนอกจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  
   โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลลูกข่าย โซนที่ 1 โรงพยาบาลฝาง,  โซนที่ 3  
   โรงพยาบาลสันป่าตอง, โซนที่ 4 โรงพยาบาลจอมทอง และการบ ารุงรักษาระบบ 
- ระบบรายงานและสถิติ (Report and Dashboard) 

 - ระบบการส่งกลับในการติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา (Refer Back)  
             ส าหรับใช้ในกลุ่มโรงพยาบาล โซนที่ 2 โรงพยาบาลสันทราย 
     ระยะท่ี 3  

  - ระบบ Home based และอบรมการใช้งานกับ รพ.สต.ทุกแห่งใน 
    อ าเภอสันทราย,ผู้รับผิดชอบงาน Home base และจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 - ระบบเชื่อมต่อกับระบบ JHCIS ส าหรับใช้ในกลุ่มโรงพยาบาล โซนที่ 2  
   โรงพยาบาลสันทราย 

  - ระบบการจัดการบริหารงานด้าน OPD ของโรงพยาบาลสันทราย ,อบรม 
                  การใช้งานและจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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7.3 ขั้นประเมินผล  

  - มีการใช้ระบบที่เชื่อมโยงในโรงพยาบาลเครือข่ายกลุ่มบริการที ่1-4 , รพ.สต.ทุกต าบลใน
อ าเภอสันทราย ,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลนครพิงค์ รวมทั้งขยายผล
ไปยังเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ  ส าเร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ 

- การจัดอบรมให้กับผู้ใช้งานจากแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
- การรายงานความก้าวหน้ารายงวด จ านวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ 
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 แสดงโมเดลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล  
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รูปภาพที่  5. แสดงโมเดลการขยายระบบข้อมูลกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่  6. แสดงการจัดการ server การขยายระบบแบบข้ามจังหวัด 
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รูปภาพที่  7. แสดงการจัดการ ระบบ infrastructure เพ่ือรองรับโครงการปีที่ 2 
8. แผนการด าเนนิงาน (ปีท่ีท าสัญญา) (timeline table) 1 ปี 
 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 
 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ประชุมผู้บริหารของ

โรงพยาบาลที่เก่ียวข้อง 
 

     
 

     

2. แต่งตั้งคณะท างาน             
3. จัดประชุมคณะท างานบริหาร

โครงการ 
  

          

4. เขียนโครงการเพ่ือเสนออนุมัติ             
5. แต่งคณะท างานระดับจังหวัด             
6. จัดประชุมคณะท างานระดับ

จังหวัด 
            

7. โครงการได้รับอนุมัติด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการโดย
แบ่งเป็น 3 ระยะ 

            

ระยะที่ 1   
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กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
- จัดซื้อ SERVER กลาง (เครื่อง    

แม่ข่าย) และวัสดุครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ 

            

- ติดตั้งระบบวงจรอินเตอร์เน็ต 
  Metro LAN/IP-VPN 

            

- พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
  เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (CM HIS) 
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ 
  ส่วนพื้นฐาน CM HIS Base 
- ระบบเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล  
  (Link) ประกอบด้วย การ 
  เชื่อมต่อโรงพยาบาลนครพิงค์, 
  โรงพยาบาลมหาราชนคร 
  เชียงใหม่, โรงพยาบาลล าพูน 

            

ระยะที่ 2 
- ติดต้ัง บ ารุงรักษาระบบอบรม 
  การใช้งานเพื่อขยายผลระบบ 
  โรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัด 
  เชียงใหม่และนอกจังหวัด  
  เชียงใหม่ ประกอบด้วย จังหวัด 
  เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม่ข่าย 
  และโรงพยาบาลลูกข่าย โซนที่ 1  
  โรงพยาบาลฝาง,  โซนที่ 3  
  โรงพยาบาลสันป่าตอง, โซนที่ 4  
  โรงพยาบาลจอมทอง  

            

- ระบบรายงานและสถิติ (Report  
  and Dashboard)  

            

- ระบบการส่งกลับในการติดตาม 
  และเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการ 
  รักษา (Refer Back) ส าหรับใช้ 
  ในกลุ่มโรงพยาบาล โซนที่ 2  
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กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  โรงพยาบาลสันทราย 
ระยะที่ 3 
- พัฒนาระบบ Home based  
  ของ รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอ      
  สันทราย และ API เพ่ือรองรับ 
  กับ Medical device  

            

- พัฒนาระบบการจัดการ 
  บริหารงานด้าน OPD  
  โรงพยาบาลสันทราย 

            

อบรมการใช้งานระบบ Home 
based และการจัดการบริหาร
ด้าน OPD 

            

จัดซื้อครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ 
Home based และ OPD 

            

ระบบเชื่อมต่อกับระบบ JHCIS 
รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอสันทราย 

            

-รายงานความก้าวหน้ารายงวด             
-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์             
-ประเมินผลโครงการ             

 
 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  

ตัวชี้วัดระดับ Output   
- มีระบบ CMHIS ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระดับจังหวัด/ข้ามจังหวัด 
- มีระบบที่รองรับการใช้งานกับ medical device 
- มีระบบข้อมูลที่สามารถติดตามประวัติการรักษาตั้งแต่ รักษา ส่งต่อ ส่งกลับ จนถึง    

กลับบ้าน ในกลุ่มโรงพยาบาล โซนที่ 2 โรงพยาบาลสันทราย 
 

ตัวชี้วัดระดับ Outcome   
   -    โปรแกรมสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการผู้ป่วย HIS ที่หลากหลาย 
   -    มีระบบลงข้อมูลเพื่อให้รองรับการตรวจกับแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา 
   -    ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

-   ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุมเหมาะสมและมีคุณภาพได้มาตรฐานเจ็บป่วยได้รับการ
ดูแลรักษาและมีการรับส่งต่อกลับที่ถูกต้องด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
ตามมา  

-   มีความเชื่อมโยงในการดูแลรักษาระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาล
น าร่องในต่างจังหวัด 

-   ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน โดยข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ สามารถเก็บใน ฐานข้อมูล และพิมพ์
เป็นใบส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมี QR CODE 

-  ลดความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐาน อาการส าคัญ        
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย  

-  ลดความแออัดในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย เนื่องจากมีการประสานงานล่วงหน้า           
ผ่านโปรแกรม หากไม่จ าเป็นต้องท าการส่งต่อผู้ป่วย จะให้ค าแนะน าแก่แพทย์โรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่ายเพิ่มเติม 

 
ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการ 
 

                ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ  
  (นพ.วรวุฒิ  โฆวชัรกุล) 

      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 
 
 


