
การเพิม่ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพือ่สนอง

นโยบายการบริหารงานสาธารณสขุระดับชาติ 
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• พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทัง้ระบบอย่างมีบูรณาการ

เชื่อมโยงในทุกระดับ 

• มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

• จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย 

และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็งอย่างมีบูรณา

การและครบวงจร 

• ขับเคล่ือนให้ประเทศไทย เป็นเลิศในผลิตภณัฑ์และการบริการด้าน

สุขภาพและการรักษาพยาบาลในภมูิภาคเอเชีย 
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■ ด้านการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล 

 BMS-Datacenter 
 BMS-Cloud 
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• มุ่งเน้นการสร้างตัวชีวั้ดสําหรับผู้บริหาร โดยอาศัยข้อมูลใน

คลังข้อมูล 

• มุ่งเน้นการสร้างรายงานจากข้อมูลที่มีอยู่ให้ครอบคลุมความ

ต้องการมากที่สุด 

• มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภยัในการใช้งานข้อมูล 

• มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระดับประเทศ 
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• ระบบการเข้ารหัสข้อมูลในกระบวนการส่งข้อมูลผ่าน Internet 
ผ่าน VPN tunnel 

• พัฒนาระบบการยืนยันการเข้าถึงข้อมูลบุคคลผ่าน Smartcard 
/ Finger print  /USB Key 

• พัฒนาระบบ Database clustering  
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• เป็นการพัฒนา Tools สําหรับส่งข้อมูลออก ควบคู่กับการพัฒนาระบบ

บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP 
• เน้นการทาํความเข้าใจกับผู้ใช้งานในการบันทึกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด 

• ระบบจะรองกรับการส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ

มากที่สุด 

• มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาท ต่อจังหวัด ขึน้อยู่
กับแผนการดาํเนินงาน และมีการดูแลต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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BMS  

Data Center 

Provis 

Data Center 

 ระบบการส่งข้อมูล 

 

สามารถเช่ือมต่อ กบัระบบ หรือโปรแกรม อ่ืนๆ ได ้ผา่นทาง Web 

Service 

  สามารถกาํหนด จาํนวนตาราง ขอ้มูล ท่ีส่งเขา้มา ใน ระบบ  Data 

Center  
  

มีระบบการส่งขอ้มูล แบบกาํหนดช่วงเวลา และ ระบบ Real Time 

มีระบบตรวจสอบ ขอ้มูล ในกรณี มีการแกไ้ขขอ้มูล ท่ีถูกส่งมาแลว้ 

สามารถรองรับการเช่ือมต่อ ของหน่วยบริการได ้ถึง 500  หน่วย

บริการ 

มีระบบ  Base data synchronize  ในการกาํหนดขอ้มูลพื้น ฐาน 

ระบบรายงาน มีระบบรายงาน ในรูปแบบ Intraweb และ Report Designer   

  ผูดู้แลระบบ สามารถ ออกแบบ สร้าง รายงานดว้ยตวัเองได ้   

  ระบบรายงาน จะสอดคลอ้งกบักระทรวง 
 

สามารถเลือกดูขอ้มูล รายงาน ไดใ้นภาพรวม จงัหวดั อาํเภอ 

หมู่บา้น และ หน่วยบริการ 

 

 

ระบบ

อื่นๆ 



    

 

BMS 

Data Center 

Provis  

Data Center 

การนําข้อมูลมาใช้  สามารถ ดูประวติั EMR ของผูป่้วย ท่ีไปใชบ้ริการ ใน 

หน่วยบริการท่ีอยูใ่น Data Center 

  สามรถกาํหนดสิทธ์ิ การเขา้ดูประวติั EMR ของผูป่้วย  
  

  สามารถ ตรวจสอบ สถานะการคลอด ของผูป่้วย ANC ผา่น 

Data Center 
  

  สามรถตรวจสอบประวติัการ รับวคัซีน ผา่น Data Center 
  

  ตรวจสอบ ขอ้มูลการแพย้าจาก  Data Center 
  

  ตรวจสอบ ความซํ้ าซอ้นของประชากร ท่ีอยูใ่นเขต

รับผิดชอบ ผา่น  Data Center 
  

  ตรวจสอบการลงทะเบียน โรคเร้ือรัง ผา่น  Data Center 
  

  ตรวจสอบขอ้มูลการรับวคัซิน จากระบบ Data Center 
  

มีระบบงาน Home Health Care Online 

ระบบ

อื่นๆ 



    

 

BMS  

Data Center 

Provis  

Data Center 

ระบบงาน NCD ระบบการคดักรองและบนัทึกขอ้มูลโรคเร้ือรัง  

(เบาหวานและความดนัเลือดสูง) ออนไลน ์

  สามารถตรวจสอบและข้ึนทะเบียนผูป่้วยโรคเร้ือรังราย

ใหม่ระดบัจงัหวดัจากหน่วยบริการได ้   

  สามารถทราบจาํนวนผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีแทจ้ริงทั้งจงัหวดั 

  สามารถตรวจสอบประวติัการคดักรองความเส่ียง การ

รักษา และการคดักรองภาวะแทรกซอ้นในกลุ่มผูป่้วย 

โรคเร้ือรังได ้

 

  

  สามารถส่งกลบัรายช่ือผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีผา่นการรักษา 

ท่ีโรงพยาบาลกลบัมารักษาต่อเน่ืองท่ีสถานบริการ 

ใกลบ้า้นได ้

 

  

ระบบ

อื่นๆ 



    

 

BMS  

Data Center 

Provis  

Data Center 

ระบบงาน ระบาดวิทยา ระบบงานระบาดวิทยา ออนไลน ์   

  สามารถรายงานโรค แบบ Real Time    

  สามารถยืนยนัโรคระบาด ผา่น Intraweb   

  นาํมาประมวลผลออกรายงาน   

  ส่งออก ขอ้มูลเพื่อนาํเขา้ ระบบ R506    

ระบบงาน Refer BMS Referral Center 

 
  

  สามารถส่งขอ้มูลการรักษาของ ผูป่้วย ระหวา่ง 

โรงพยาบาลในลกัษณะ Real Time 
  

  มีระบบการยืนยนัการ ส่ง- รับ ตวัผูป่้วย    

  มีระบบแจง้เตือนการ รับผูป่้วย Refer ท่ีถูกส่งตวั   

การดูแลหลังการขาย มีระบบ BMS Call Center  ใหบ้ริการ/สอบถาม และ  

แกไ้ขปัญหา 

มีระบบ monitor  ตรวจสอบ สถานการณ์ทาํงาน จาก

ส่วนกลาง 
 

 

ระบบ

อื่นๆ 



• การคิดค่าบริการ Upgrade ระบบ 

• สามารถใช้ร่วมกับ HIS อ่ืนๆ ได้หรือไม่ 
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• เพิ่มศักยภาพในการประสานงานและ         

รับส่งข้อมูลให้เกิดขึน้ได้จริงในระดับประเทศ 

• นโยบายด้านการลงทุนด้าน Hardware              
ที่เปล่ียนไป 

• ลดต้นทุนในการบริหารจัดการข้อมูลได้ถึง 30% 
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• 24v CPU Xeon 2.4 Ghz 
• RAM 64 GB 
• 400 Mb/s Domestic Bandwidth 
• บริหารจัดการโดย BMS 
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• ระบบ Messenger 
• ระบบการส่ังตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรายงานผล 

• ระบบรับ/ส่ง เอกสาร Electronics 
• ระบบการอ่านผลภาพทางรังสีวิทยา 

• ระบบการเบิกยาจาก รพ.สต. 

• ระบบการขอประวัติการรักษาของผู้ป่วย 

• ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระดับประเทศ 

• ระบบรายงานผลระบาดวิทยาระดับประเทศ 

• ระบบการขึน้ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรือ้รัง 

• ระบบการรับข้อมูล 43 แฟ้ม 
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• เป็นระบบการส่ังตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างหน่วยให้บริการ 

เช่น จาก รพ.สต. ไปยัง รพช. หรือ รพท. 

• ระบบถูกออกแบบให้ทาํงานเสมือนเป็นระบบเดียวกัน 
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■ ระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ BMS Cloud Service 
เป็นท่ีแลกเปล่ียนข้อมูล 

■ สามารถใช้งานได้ทันทีท่ีเปิดใช้งานระบบ โดยจะทาํงานเสมือนกับเป็นระบบ
เดียวกันในระหว่างหน่วยให้บริการ 

■ ลดข้อจาํกัดของการส่งต่อผู้ป่วย ข้ามจังหวัด หรือข้ามเขต 

■ ข้อมูลในระบบถูกนํามาใช้โดยไม่ต้องคีย์ใหม่ ทัง้ต้นทาง และ ปลายทาง 

■ สามารถเข้าใช้งานได้ทัง้จาก Desktop Application และ Mobile 
Application 

■ มี Web services สําหรับแลกเปล่ียนข้อมูลจากระบบ HIS อ่ืนๆ 
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■  ระบบขึน้ทะเบียนผู้ป่วยโรคเรือ้รัง Online (NCD Registry)  
ระบบขึน้ทะเบียนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพเิศษ (ผู้สูงอายุ, 

ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, ผู้พิการ , ผู้เป็นวัณโรคและ HIVs 
ผู้ป่วยที่ต้องทาํกายภาพบาํบัด) 

ระบบพัฒนาการสํารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัจจัยการเกิดโรคมะเร็ง 
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■  ระบบบันทึกข้อมูลการรักษาผู้ป่วยวัณโรค และ ผู้ป่วยติดเชือ้ 

HIVs 
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