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สรุปผลการดําเนนิงานต้นแบบนวัตกรรม (รอบ 12 เดือน)  
เรื่อง การพัฒนารปูแบบโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลเฝา้ระวังโรคและคัดกรองผูเ้ดินทางผ่านด่าน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่ีเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 

1. ที่มา/เหตุผลการดําเนนิงาน 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นช่องทางที่ประกาศ

เป็นช่องทางถาวร ตามคําสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2544 มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบควบคุมโรคในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ 
(IHR 2005) และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คือการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศและตอบโต้
สถานการณ์โรค (ตรวจจับเร็วและตอบโต้ทัน) โดยการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองผู้เดินทาง และยานพาหนะที่
ผ่านช่องทางเข้าออกประเทศ (Event base surveillance) ให้บริการทางการแพทย์ การส่งต่อผู้ป่วย ประสาน
ความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health of International Concern: PHEIC) จากข้อมูลสถิติของสํานักงานตรวจคนเข้า
เมือง ปี พ.ศ. 2556 ช่องจอมเป็นด่านพรมแดนที่มีผู้เดินทางเข้าออกอยู่ในอันดับ 10  ในปี พ.ศ. 2556  และ
เป็นอันดับ 5  ปี พ.ศ. 2559 (จากท้ังหมด 33 แห่ง) และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ จากการประกาศเป็น
ประชาคมอาเซียน   

สํานักงานจังหวัดสุรินทร์มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้ชาวกัมพูชาเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและ
การเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ (Medical Hub) ทําให้มีชาวกัมพูชาเดินทางผ่านด่านช่องจอม
เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุรินทร์มีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ดังในกราฟที่ 1 

 
กราฟท่ี 1 แสดงจํานวนผู้เดินทางเข้าออกช่องทางด่านพรมแดนถาวร ช่องจอม ปี 2560 – 2562 ขอ้มูล ณ 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
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จากกราฟ พบว่าผู้เดินทางเข้าออกช่องทางพรมแดนถาวรช่องจอม มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยมีผู้
เดินทางที่ได้รับการเฝ้าระวังและคัดกรองเฉล่ียวันละ 460 ราย และในจํานวน 460 รายน้ี เป็นผู้เดินทางที่แสดง
อาการป่วยชัดเจนเฉลี่ยวันละ 30 ราย  และร้อยละ ๘0 ของผู้เดินทาง ส่วนใหญ่เข้ารับบริการทางการแพทย์ที่
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ทําให้มีโอกาสท่ีจะนําโรคติดต่อหรือโรคติดต่ออันตรายเข้ามาในประเทศ
ไทยได้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม ซึ่งมีบทบาทในการคัดกรองโรค (First Screening) 
เฝ้าระวังโรคติดต่อในผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยการซักประวัติการเจ็บป่วยและการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง 
และบันทึกจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย จากการปฏิบัติงานท่ีผ่านพบว่า รูปแบบวิธีการจัดเก็บข้อมูลเดิมเป็นการจัดเก็บ
รายงานด้วยแบบฟอร์มกระดาษ ใช้เวลาเฉลี่ย 6 นาทีต่อราย ซึ่งใช้เวลานาน มีความสิ้นเปลือง ยุ่งยาก ไม่
สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ในทันที เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและมีการรายงานผลการวินิจฉัย 
ทําให้ทราบข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อล่าช้า รวมทั้งยังไม่มีระบบติดตามผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในประเทศ
ไทยซึ่งอาจทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปสู่บุคคลอ่ืนได้  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงระบาด
วิทยาเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อทําได้ยาก ไม่ทราบสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพต่างๆ นอกจากน้ี
พบว่ารูปแบบเดิมไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ข้อกําหนด ข้อตกลงของพ้ืนที่ด่านพรมแดนช่องจอม  

ดังน้ัน จึงได้มีการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดิน
ทางผ่านด่านช่องทางเข้าออกขึ้น เพ่ือจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การสื่อสาร ประสานงาน    
แจ้งสถานการณ์โรคให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ รวมถึงติดตามผู้ป่วยกรณีเป็นโรคติดต่ออันตราย นอกจากน้ี
ยังสามารถนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคของด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ และคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านช่องทางเข้าออกให้มีความ

เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผูเ้ข้าร่วมดําเนินการ 
3.1 เจ้าหน้าที่ประจําด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์  
3.2 เจ้าหน้าทีส่าธารณสุขที่รบัผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อในโรงพยาบาลเครือข่ายที่ผูป่้วยชาว

กัมพูชาเข้ารับรักษาหรือรับบริการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์  
3.3 เจ้าหน้าทีง่านเทคโนโลยีสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในสํานักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

  

4. วิธีการดําเนนิงาน  
1. แต่งต้ังคณะทํางานคําสั่ง การมอบหมาย หรือในรูปแบบคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน 
2. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น Strategic Gap, 

Consumer Needs ของหน่วยงาน 
3. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือวิเคราะห์ ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น Strategic Gap, 

Consumer Needs ของหน่วยงาน 
4. จัดทําแผน/ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานตามหัวข้อที่กําหนด 

  4.1  พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบทและลดระยะเวลาในการคัดกรองผู้เดินทาง 
   4.1.2 พัฒนาออกแบบโครงสร้างโปรแกรม/รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองผู้เดินทาง 
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   4.1.3 เช่ือมโยงฐานข้อมูลกับ รพ.  
   4.1.4 พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรผู้ทีใ่ช้โปรแกรมฯ 
   4.1.5 การสาธิตการใช้โปรแกรม การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมเพ่ือการนําไปใช้ 

 4.2  พัฒนารูปแบบการส่งออกข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ตามมาตรฐานงาน
ระบาดวิทยา 
  4.2.1 พัฒนารูปแบบการส่งออกข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ในเชิงระบาดวิทยา 
  4.2.2 พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลฯ ให้สามารถแจ้งเตือนกรณีพบสถานการณ์ผิดปกติ 
 4.3  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินดําเนินงานพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บ
ฐานข้อมูลคัดกรองผู้เดินทางฯ 
  4.3.1 นิเทศ ติดตามการดําเนินงานพัฒนาโปรแกรมฯ 
  4.3.2 ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลคัด
กรองผู้เดินทาง 

5. จัดทําร่างนวัตกรรม 
6. ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญ 
7. ประเมินความพึงพอใจ 

 
กรอบแนวคิดในพัฒนา 

 การสร้างโปรแกรมและจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบเฝ้าระวังโรค เป็นการประยุกต์จากโปรแกรมการ
ทํางานปกติ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะสถานพยาบาลเอกชน เข้าร่วมเฝ้าระวังโรค
ระหว่างประเทศ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง 5I ในการพัฒนาระบบ คือ  

1. Information ระบุ Public Information ที่สามารถบอกถึงสิ่งผิดปกติ แจ้งเตือนได้ รวดเร็ว ทัน
สถานการณ์        

2. Innovation การวิจัยและพัฒนาพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วน  
3. Intervention การพัฒนารูปแบบและมาตรการ ที่ต้องตอบสนองต่อการแก้ปัญหาในแต่ละบริบท

ของพ้ืนที่ได้ เครือข่ายเลือกนําไปปรับใช้ประโยชน์ได้  
3.4 International Standard การยอมรับและเช่ือถือ เรื่ององค์ความรู้ และมาตรการ  
3.5 Immediate รวดเร็วและทันการใช้งาน 

กําหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ม ี2 กลยุทธ์ ดังน้ี  
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายประสานงาน เชื่อมโยงการดําเนินงาน โดยมีคณะทํางานทั้งใน-นอก

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือป้องกัน (Prevention) ควบคุม (Control) ไม่ให้เกิดการ
แพร่ระบาดข้ามพรมแดน พัฒนาความร่วมมือของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานเครือข่าย   
ในการกําหนดมาตรการร่วมกันด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005)  

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (Digital 
Technology) ในการให้บริการต้ังแต่ต้นทาง โดยการตรวจคัดกรองโรคของผู้ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนช่อง
จอม ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น จัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลแทนกระดาษในรูปแบบเดิม และเช่ือมโยงข้อมูลผลการ
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 



4 
 

1. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับบริบท และลดระยะเวลาในการคัดกรองผู้
เดินทาง  

กิจกรรม วิธีการดําเนินการ สิ่งสนับสนุน/งบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.1 พัฒนาออกแบบ
โครงสร้างโปรแกรม/รูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลการคัดกรอง
ผู้เดินทาง 
1.2 การทดสอบโปรแกรม  

- จัดประชุมชี้แจงเครือข่าย
โรงพยาบาล จํานวน 1 
คร้ัง/ บูรณาการไปพร้อม
กับการประชุมการติดตาม
การดําเนินงานประจําเดือน 
- ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง, ด่านฯ
ทดลองใช้งานโปรแกรม  

เคร่ืองมือท่ีจําเป็นในการ
คัดกรอง วัดสัญญาณชีพ 
  

- มีเคร่ืองมือในการตรวจคัดกรองผู้
เดินทาง 
- ลดระยะเวลาในการคัดกรองผู้
เดินทาง และคดักรองผู้เดินทางได้
ครอบคลุมมากข้ึน  
- โปรแกรมสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน 
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

1.3 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรผู้ท่ีใช้โปรแกรมฯ  
1.4 การสาธิตการใช้
โปรแกรม การฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมเพ่ือการนําไปใช้ 

- สอนผู้ใช้โปรแกรมโดยวิธี
นิเทศติดตาม จํานวน 5 
แห่ง 

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีความรู้ เข้าใจและ
สามารถใช้งานโปรแกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

2. พัฒนารูปแบบการส่งออกข้อมูล ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ตามมาตรฐานงาน
ระบาดวิทยา  

กิจกรรม วิธีการดําเนินการ สิ่งสนับสนุน/งบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2.1 พัฒนารูปแบบการ
ส่งออกข้อมูล ให้มีความ
ครอบคลุม ครบถ้วน ใน
เชิงระบาดวิทยา  

- ประชุมกลุ่มย่อยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
- ออกแบบตาราง กราฟ แผนภูมิฯ 
ของข้อมูล เพ่ือการส่งออกข้อมูล 
ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ใน
เชิงระบาดวิทยา  

- บุคลากรด้าน IT 
- องค์ความรู้วิชาการ
ด้าน IT  

- ผู้บริหาร/ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลได้ทันที 
เพ่ือใช้ในการนําเสนอ  
วางแผนการดําเนินงาน และการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ 

2.2 พัฒนาโปรแกรม
จัดเก็บฐานข้อมูลฯ ให้
สามารถแจ้งเตือนกรณี
พบสถานการณ์ผดิปกติ  

- เม่ือมีการลงข้อมูลวินิจฉัยด้วย
โรคติดต่อเฝ้าระวัง โรคติดต่อ
อันตราย หรือพบเหตุการณ์
ผิดปกติ ระบบมี POP UP แจ้ง
เตือนข้ึนมาหน้าจอของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ใช้งาน  

- ทราบข้อมูลสถานการณ์การเกิดโรค
ทันท่ีท่ีทีการวินิจฉัยโรค และ
ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคได้ 
- แจ้งข้อมูลการเกิดโรคให้กับด่าน
ควบคุมโรคติดต่อกัมพูชาทราบได้
ทันที  

 

3. การนเิทศ ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินดําเนนิงาน
พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูลคัดกรองผู้เดินทางฯ 

กิจกรรม วิธีการดําเนินการ สิ่งสนับสนุน/งบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.1 นิเทศ ติดตาม 
การดําเนินงานพัฒนา
โปรแกรมฯ  

- นิเทศติดตามหน้างานในโรงพยาบาล
เครือข่ายท่ีรับส่งต่อผู้ป่วย 

- สังเกตการณ์การใช้โปรแกรมฯ แบบมี
ส่วนร่วม 

- ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะในการใช้งาน 
และพัฒนาการพัฒนาโปรแกรม  

งบประมาณในการ
นิเทศ ติดตามการ
ดําเนินงาน จํานวน 
3,750 บาท  

- ทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค
ข้อจํากัดจากการใช้โปรแกรม 
ของผู้ใช้งาน และนําข้อมูลท่ีได้มา
วางแผนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
โปรแกรมฯต่อไป  
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กิจกรรม วิธีการดําเนินการ สิ่งสนับสนุน/งบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.2 ถอดบทเรียน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดําเนิน
ดําเนินงานพัฒนา
โปรแกรมจัดเก็บ
ฐานข้อมูลคัดกรองผู้
เดินทางฯ  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Hang 
outs) ระหว่างงานวิจัย, ด่านฯ, IT รพ.
สุรินทร์ และ IT สคร.9 ร่วมกัน 

- พัฒนาการเชื่อมโยงโปรแกรมด่านฯ 
และ Thai CoC 

- ประเมินผลการดําเนินงาน  
- สนทนา เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและ
วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาในวงรอบถัดไป 

  

 
5. ผลการดําเนินงาน  
         5.1 วิเคราะห์ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล  พบว่า การดําเนินการจัดเก็บข้อมูลไม่เหมาะสมกับบริบทและ
การปฏิบัติงานของด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ในปี 2554 รูปแบบการจัดเก็บเป็นแบบฟอร์มกระดาษ และปี 2558 
พัฒนาเป็นโปรแกรม Microsoft Access แบบออฟไลน์  
 5.2 ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูล พบว่า ยังใช้ระยะเวลานานในการคัดกรอง 
ผู้เดินทาง ข้อมูลไม่ครบถ้วนในการวิเคราะห์เชิงระบาดวิทยา ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที ไม่แจ้งเตือนกรณี
พบผู้ป่วยสงสัยหรือวินิจฉัยด้วยโรคติดต่อ  
       5.3 โปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เป็นโปรแกรมการทํางานเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเก็บ
ฐานข้อมูลไว้ที่ Server ของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา โดยพัฒนาต่อยอดจากการจัดเก็บ
ข้อมูลด้วยกระดาษแบบฟอร์มและได้มีการพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Access แบบออฟไลน์ 
รายละเอียดของโปรแกรมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การบันทึกข้อมูล ตามรายละเอียด แบบ ต. 8 รายการ
เก่ียวกับผู้ผ่านเข้ามาในประเทศไทยและ 2) การบันทึกข้อมูล ตามรายละเอียด แบบ ต.1 รายการเก่ียวกับ
พาหนะที่เข้ามาในประเทศไทย โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน 
เทปเลต ที่เช่ือมอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีการลงทะเบียนขอรหัสUser Password เพ่ือเข้าใช้งานในบันทึกข้อมูล
ต่างๆและยืนยันตัวตนผู้เข้าใช้งานเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลในเบ้ืองต้น มีการนําโปรแกรมฐานข้อมูลเฝ้า
ระวังและคัดกรองผู้เดินทางฯ มาใช้แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมที่ใช้กระดาษ ทําให้ลดระยะเวลาการ
ให้บริการคัดกรองโรคที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เหลือไม่เกิน 2 นาทีต่อราย มีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูล ซึ่ง
จากเดิมมีการบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ ใช้เวลาประมาณ 6 นาทีต่อราย  มีระบบฐานข้อมูลการคัดกรองโรคและประวัติการ
เจ็บป่วยของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที ค้นหาข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น  และสามารถ
ส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ได้ตามช่วงระยะเวลาที่เลือก และสามารถนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ระบาดวิทยาได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น เพ่ือใช้การวางแผน การป้องกันควบคุมโรค การสื่อสารความเสี่ยง และ
ส่งต่อข้อมูลให้เครือข่ายที่เก่ียวข้องได้ 
 5.4 มีระบบการแจ้งเตือนการเกิดโรค เมื่อมีการยืนยันการวินิจฉัยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือ
โรคติดต่ออันตราย และมีการลงข้อมูลรายงานโรคจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลท่ีรับรักษา ผลการวินิจฉัยการ
เกิดโรคจะขึ้นแจ้งในระบบทันทีที่มีการลงวินิจฉัย  
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6. การใช้ประโยชน์  
โปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย เป็นระบบงานที่ช่วยลดระยะเวลาในให้บริการคัด
กรองโรคติดต่อผู้เดินทางได้จริง  ลดระยะเวลาในการคัดกรองผู้เดินทางจาก 6 นาที เป็น 2 นาที  ลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษ การเฝ้าระวังโรคป้องกันควบคุมโรค การสืบค้นข้อมูลผู้ป่วย   การบันทึกจัดเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา สามารถทําได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ที่มีการเช่ือมอินเตอร์เน็ต และช่วยลดการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนไทย ลดค่าใช้จ่ายรักษาและการดูแลสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อได้ในระยะยาว ทั้งน้ีด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศอ่ืนๆที่มีบริบทของด่านพรมแดนคล้ายคลึงกัน สามาถนําไปประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดให้
เหมาะสมเพ่ือใช้งานได้ สิ่งสําคัญของการใช้โปรแกรมคือ สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี มีประสิทธิภาพ และต้องมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวต้องมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมา
ย่ิงขึ้น  เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้หลากหลาย เช่นการแจ้งเตือนเม่ือมีการวินิจฉัยด้วยโรคติดต่ออันตราย 
หรือโรคที่ต้องเฝ้าระวัง การส่งออกข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิ 

 

ระบบการแจ้งเตือนการเกิด
โรคเม่ือมีการลงวินิจฉัย 

เชื่อมโยงระบบการตรวจ
สุขาภิบาลยานพาหนะ 

ค้นหาข้อมูลตามเง่ือนไข 
ตามหลักระบาดวิทยา 

บุคคล อายุ เพศ 
ระยะเวลา สถานที ่

เอกสารใบส่งต่อผู้ป่วยกรณี
ไม่มีหนังสือเดินทาง 
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6.1 มีระบบในการจัดเก็บข้อมูลผู้เดินทางทีเ่ข้ามารักษาในประเทศไทย โดยผ่านช่องทางพรมแดนถาวร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2 มีระบบข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการ
ดําเนินงานได้ตามหลักระบาดวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 6.3 เช่ือมโยงระบบการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ สะดวกรวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.4 เครือข่ายโรงพยาบาลท่ีรับส่งต่อผู้ป่วย สามารถเรียกใช้งานข้อมูลผู้ป่วยส่งต่อ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วย
โรคติดต่ออันตราย/ระวัง เพ่ือการป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมในการรับสง่ต่อผู้ป่วยได้ทันที 
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7. ผลการประเมินการใช้ประโยชน์/ ความพึงพอใจ  
7.1 มีโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ และคัดกรองผูเ้ดินทางผ่าน

ด่านช่องทางเข้าออกให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
7.2 สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยา เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ จากฐานข้อมูลทีม่ีอยู่ 
7.3 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาคุณภาพการบริการและการเฝา้ระวังป้องกันควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
7.4 ลดระยะเวลาในการให้บรกิารคัดกรองแก่ผู้เดินทาง 
7.5 ใช้กระดาษลดลง 
7.6 สามารถเขา้ถึงและเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที ทุกทีท่ี่มสีัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 

8. การเผยแพร่ข้อมูลตามชอ่งทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย หรือกลุ่มเปา้หมายผูใ้ช้ประโยชน ์
 8.1 นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนารูปแบบโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคและ
คัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย 
การรางวัลชนะเลิศ Best Practice Awards การเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพในผู้เดินทาง งานสัมมนาวิชาการ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปี 2561 
 8.2 นําเสนอในเวทีการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลท่ีรับส่งต่อผู้ป่วยชาวกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ 
 8.3 นําเสนอในเวทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ช่องจอม 
ตาม IHR 2005 
 8.4 นําเสนอในเวทีประชุมคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ช่องจอม ตามพรบ.
โรคติดต่อ 2558 
 8.5 นําเสนอในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ีอการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมและผลติภัณฑ์วิชาการ 
สคร.9 นครราชสีมา 
 

9. สิ่งทีเ่ปน็นวัตกรรม/จุดเด่นของผลงาน  
9.1 มีระบบข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการ

ดําเนินงานได้ตามหลักระบาดวิทยาสามารถวิเคราะห์เป็นกราฟ และเรียกดูข้อมูลได้ทันที 
9.2 ระบบการแจ้งเตือนการเกิดโรค เมื่อมีการยืนยันการวินิจฉัยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหรือ

โรคติดต่ออันตราย และมีการลงข้อมูลรายงานโรคจากเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลท่ีรับรักษา ผลการวินิจฉัยการ
เกิดโรคจะขึ้นแจ้งในระบบทันทีที่มีการลงวินิจฉัย 

9.3 เช่ือมโยงระบบการตรวจสุขาภิบาลยานพาหนะ สะดวกรวดเร็วต่อการเรียกใช้งาน 
 

10. ปัจจัยแหง่ความสาํเร็จ 
10.1 ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ เล็งเหน็ถึงประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างได้รับและตระหนัก ให ้

ความสําคัญต่อการเฝ้าระวังป้องกันโรค 
10.2 มีพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 และกฎอนามัยระหว่างประเทศ 2005 

    10.3 ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสําคญัต่อการดําเนินงาน ได้รับการสนับสนุนบุคลากรด้าน IT 
ของหน่วยงานเพ่ือพัฒนาระบบการเช่ือมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลสุรินทร์ 
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11. ปัญหา/อุปสรรค 
11.1 โปรแกรมยังไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลผลการวินิจฉัยโรคกับโรงพยาบาลได้ เน่ืองจากรูปแบบ

ในการเก็บข้อมูลต่างกัน จึงได้มีการประชุมร่วมกับรพ.สุรินทร์ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Hangouts) เพ่ือหา
แนวทางในการเช่ือมโยงข้อมูลผลการวินิจฉยัโรคกับโรงพยาบาล โดยทดลองเขียนคําสั่งเช่ือมโยงข้อมูลผลการ
วินิจฉัยโรคจาก รง.506 (ระบบรายงานปกติจากโรงพยาบาล) เข้าในโปรแกรมฯ 

11.2 โรงพยาบาลยังคีย์ข้อมูลผลการวินิจฉยัโรคเข้าในระบบฯ น้อย เน่ืองจากมีภาระงานที่
หลากหลาย จงึมีข้อเสนอให้ช้ีแจง ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเครือข่ายทราบถึงการใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
เฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านฯ ร่วมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการรายงานผลการวินิจฉัยโรคใน
โปรแกรมฯ ใหม้ีการติดตามในการประชุม/นิเทศ เป็นระยะ และเพ่ิมเมนูให้โรงพยาบาลเลือกดูเฉพาะข้อมูล
ของโรงพยาบาลได้ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและคีย์ข้อมูลผลการวินิจฉัย 
 

12. ข้อเสนอแนะ  
  12.1 จากกิจกรรมการทดลองใช้โปรแกรมทาํให้เกิดปัญหาว่าระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดีและ
โปรแกรมดังกล่าวสามารถพัฒนาให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้นได้ เพ่ือตอบสนองต่อผู้ใช้งานที่หลากหลายทั้งใน
เรื่องบริบทพ้ืนที่ และการใช้ขอ้มูล เช่น ระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการวินิจฉัยด้วยโรคติดต่ออันตราย หรือโรคที่
ต้องเฝ้าระวัง การส่งออกข้อมูลในรูปแบบกราฟ หรือแผนภูมิ ครบถ้วนตามข้อมูลเชิงระบาดวิทยา 

 
 

          ผู้รายงาน: นายสุเมธ บุตรดี 
ผู้ตรวจสอบรายงาน: นางญาดา โตอุตชนม์, นางนันทนา แต้ประเสริฐ 
ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ นางกาญจนา ยังขาว รองผู้อํานวยการ สคร.9 

                                        วันที่ 20 สิงหาคม 2562 


