
สรุปรายงานการศึกษาดูงาน 
การจัดทํามาตรฐานระบบข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนจีน 

ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

---------------------------------------------------- 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการให้บริการดา้นการแพทย์แผนจีนอย่างแพร่หลาย ท้ังนี้เนื่องจากชาวไทยส่วน
หนึ่ง ได้เคยใช้บริการการแพทย์แผนจีนในการดูแลสุขภาพอยู่แล้วตั้งแต่ในอดีต  นอกจากนั้นการท่ีกระทรวง
สาธารณสุขได้เปิดการอบรมให้แก่แพทย์แผนปัจจุบันให้มีความรู้ ความสามารถในการนําการฝังเข็มมาใช้
ผสมผสานกับการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน  ซึ่งทําให้การรักษามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  ทํา
ใหก้ารฝังเข็มเป็นการ แพทย์ทางเลือกท่ีได้รับความสนใจจากประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

 เพ่ือสนับสนุนการบูรนาการ การแพทย์แผนจีนกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการรูปแบบผสมสานการ
ดูแลสุขภาพและการใหบ้ริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมต่อการพัฒนาการให้บริการการ 
แพทย์แผนจีนกับนานาชาติ  โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นต้นกําเนิดของศาสตร์การแพทย์แผนจีน  
สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้เริ่มดําเนินจัดทํามาตรฐานการการจัดเก็บข้อมูลการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนจีน  โดยศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้มีการเริ่มดําเนินการไปแล้ว
ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  รวมถึงการลงรหัสโรคท่ีพยายามจะประสานกับรหัส ICD 10 ของการแพทย์ แผน
ตะวันตก  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕- ๒๕๕๖  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ฯ ได้ดําเนนิการโครงการ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนจีน  ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนจากคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร ์และวิชาการไทย-จีน หรือ คกร.ไทย-จีน
โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ 
จัดเก็บข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยด้วยการแพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย ภายใต้โครงการ วิจัย
ร่วม The formulation of TCM information standard in Thailand (Project No.20-619J)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปคณะเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย 
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 คณะเดินทางประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวทัศนีย์    ฮาซาไนน ์  นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ 
      สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๒. นายแพทย์กิตติ     โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 
      จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓. นายแพทยส์ุทัศน์   ภัทรวรธรรม โรงพยาบาลกลาง  สํานักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร 
 ๔. นายแพทย์อนุชาติ   มาธนะสารวุฒ ิ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ๕. นายแพทย์ทีปทัศน์  ชุณหสวัสดิกุล นักวิชาการอิสระ 

วัตถุประสงค์ของการเดินทาง 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวทางการวางระบบการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 
 ๒. เพ่ือศึกษาการลงรหัสโรคการแพทย์แผนจีน  เพ่ือเชื่อมต่อกับการลงรหัส ICD 10 ของการแพทย์
แผนปัจจุบัน 
 ๓. เพ่ือศึกษาการทํางานของศูนย์จัดเก็บข้อมูล และการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประวัติโดยสังเขปของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย  
 
      
 
 
 
     
 
 
 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ยก่อตั้งในปี ค.ศ. 1958  เม่ือเริ่มแรกก่อตั้งใช้ชื่อว่า Hubei 
Vocational School of Traditional Chinese Medicine ในปี ค.ศ.2003 มหาวิทยาลัย ฯ ไดร้ับการ
พัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วโดยการผนวกเอา Hubei College of Medical Laboratory Science มาเข้าร่วม
เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ฯ มีความก้าวหน้าเข็มแข็งทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 
 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ยมีสถาบันร่วมเป็นเครือข่ายหลายแห่ง ได้แก่ โรงเรียนระดับมัธยม 
๓ แห่ง  โรงพยาบาล ๔ แห่ง  สถาบันวิจัยทางการแพทย์ระดับรัฐ ๔ แห่ง  และสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ อีก ๑๐ แห่ง 
 พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยโดยรวมมีพ้ืนท่ี ๑๖๑ เอเคอร์  เป็นพ้ืนั้ก่อสร้างอาคารเรียนและท่ีพักท้ังสิ้น 
๔๗๐,๐๐๐ ตารางเมตร  ประกอบด้วย ๑๕ คณะ  ระดับปริญญาตรีมี ๑๗ สาขาวิชา  มีหลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพชั้นสูง ๙ สาขาวิชา  ปรญิญาโท ๑๙ สาขาวิชา  ปริญญาเอก ๑๒ สาขาวิชา  ปัจจุบันมีนักศึกษาท้ังสิ้น
ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน  ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๖ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย ฯ ได้เปิดรับนักศึกษาต่างประเทศเข้า 
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ศึกษา อาทิเช่น จากประเทศอินเดีย  ปากีสถาน  บังคลาเทศ  อัฟริกา  เกาหลี  เวียตนาม  มองโกเลีย  ฮ่องกง   
มาเก๊า  ไต้หวัน 
 มหาวิทยาลัย ฯ มีจํานวนเจ้าหน้าท่ีท้ังสิ้น ๑,๐๗๒ คน เป็นอาจารย์เต็มเวลา ๕๗๐ คน  มีอาจารย์
ระดับศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ๓๘๕ คน   อาจารย์ท่ีตวบคุมนักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 
๓๐๐ คน  ระดับปริญญาเอกจํานวน ๔๐ คน  มีอจารย์ท่ีมีชือ่เสียงด้านการแพทย์แผนจีนระดับประเทศ ๑๑ 
คน  ปัจจุบันอธิการบดีของมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ยคือ Prof. Wang Hua 

การศึกษาดูงาน 
คณะผู้แทนจากประเทศไทยได้มีโอกาสนําเสนอแนวคิดในการจัดทําโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยท่ี มา

รับบริการรักษาด้วยการฝังเข็ม ๒ โปรแกรม นําเสนอโดย  
 - นายแพทย์กิตติ  โล่สุวรรณรักษ์ เป็นโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลท่ีจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ๑๓ 
แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุข  โดยเพ่ิมแฟ้มข้อมูลอีก ๒ แฟ้ม  การจัดเก็บข้อมูลจะเป็นข้อมูลส่วนตัวผูข้้อมูล
การตรวจวินิจฉัยแยกโรค  แนวทางการรักษา, จุดฝังเข็มท่ีใช,้  ลักษณะการกระทําต่อจุดฝังเข็ม, การ 
ประเมินผลการรักษา ฯลฯ 

  

การนําเสนอโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล  
โดย นายแพทย์กิตติ  โลสุ่วรรณรกัษ์   และ นายแพทย์ทีปทัศน์  ชุณหสวัสดิกุล 

 - นายแพทย์ทีปทัศน์  ชุณหสวัสดิกุล  โปรแกรมท่ีจัดทําข้ึนจีลักษณะคล้ายกัน  แต่จะเพ่ิมในระดบั
ความละเอียดของการจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือการนําไปใช้ในการศึกษาวิจัย  และการพัฒนาบุคลากรเป็นสําคัญ 
 สําหรับในประเทศไทย นอกจากมีการจัดทําโปรแกรมการจัดเก็บการรักษาด้วยการฝังเข็มแล้ว ยัง 
มีคลินิกหัวเฉียวไทย-จีน  แพทย์แผนไทย  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลในทุกสาขาของการแพทย์ 
แผนจีน  โดยเฉพาะในการด้านรักษาด้วยสมุนไพร และยาจีน  แต่ไม่ได้นําเสนอในการเดินทางมาครั้งนี้  เนื่อง 
จากในระยะแรกนี้จะเริ่มด้วยการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการการฝังเข็มก่อน  จากนั้นจึงจะเริ่มเก็บข้อมูลการ
รักษาด้วยยาจีน และสมุนไพรจีนต่อไป  แต่ในการจัดทําโปรแกรมจะพยายามทําให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
ข้ึนกับสถานพยาบาลท่ีจะจัดเก็บข้อมูลเรื่องใดบ้าง  แต่จะมีข้อมูลส่วนกลางท่ีทุกสถานพยาบาลจะต้องกรอกส่ง
มายังศูนย์การจัดเก็บข้อมูล  เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ยได้จัดใหดู้งานสถานท่ีน่าสนใจภายในมหาวิทยาลัย ฯ หลายแห่ง 
อาทิเช่น  ศูนย์ควบคุมข้อมูลสารสนเทศของทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาต,ิ  กระทรวงศึกษาธิการ และ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ศูนย์เก็บข้อมูลสาระสนเทศในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหเูป่ย 

 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย ได้ลงทุนในการจ้างบริษัทจากสหพันธรัฐเยอรมัน ให้ทําหุ่นขนาด
เท่าตัวจริง  แสดงกล้ามเนื้อ และเส้นเลือดจะนักศึกษาจะสามารถศึกษาทางด้านกายวิภาคศาสตร์ และ
สรีรวิทยาได้อย่างดี   นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ทางด้านสมุนไพรจากพืช และสัตว์   ระบบการจัดเก็บข้อมูล 
สมุนไพร  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาแก่นักศึกษาเภสัชกรรม และการแพทย์แผนจีนท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องจัดแสดงนิทรรศการการแพทย์แผนจีน 
 

 คณะผู้แทนฝ่ายไทยได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลในสังกัด 
มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย  โรงพยาบาลแห่งนี้มีระบบการให้บริการผู้ป่วยท่ีทันสมัยมาก  มีตู ้ATM 
สําหรับการนัดแพทย์  การชําระค่ายา  การรับผลตรวจเลือด  โดยได้จัดเจ้าหน้าท่ีคอยให้คําแนะนําวิธีการใช ้
เนื่องจากเป็นบริการรูปแบบใหม่ประชาชนยังไม่คุ้นชิน 
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แสดงการให้บริการต่าง ๆ รวมท้ังการจัดเก็บข้อมลูผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยใน 

 สําหรับการเก็บข้อมูลการตรวจรักษาผู้ป่วยใน  แต่ละแผนกจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับเก็บข้อมูล
การผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการรักษาท้ังหมด  เวลาแพทย์มาตรวจติดตามผลการรักษา  แพทย์แต่
ละคนจะมีคอมพิวเตอร์ฉบับพกพาท่ีบรรจุข้อมูลผู้ป่วยท่ีตนเองรับผิดชอบไว้คอยติดตามและบันทึกการให้การ
รักษาแต่ละครั้งท่ีมาตรวจเยี่ยมผู้ป่วย  
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 นอกจากนั้นในอาคารผู้ป่วยใน  ห้องพักผู้ป่วยจะมีจอโทรทัศน์สําหรับผู้ป่วยแต่ละห้อง  โดยจะเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ของผู้ป่วย เพ่ือให้พยาบาลสามารถติดตามดูแลผู้ป่วย  ข้อมูลท่ีปรากฏทางจอโทรทัศน์จะ
เก็บข้อมูลท่ัวไป  โทรทัศน์ดังกล่าวยังเป็นข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้ดูกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีพยาบาลจะสอนผ่านทางจอ 
โทรทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นการสอนสุขศึกษา  การออกกําลังกาย  การทํากายภาพ  รวมท้ังถ้าผู้ป่วยประสงค์จะ
เลือกอาหารพิเศษในแต่ละม้ือ  ก็สามารถเลือกได้โดยจะมีรูปอาหารและราคาปรากฏ              

แสดงการสร้างบรเิวณชายตลิ่งก้ันน้ําท่วม  และสามารถใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อน และออกกําลังกายแก่ประชาชนท่ัวไป 

 

 คณะผู้แทนไทยได้มีโอกาสได้ทัศนศึกษาการป้องกันน้ําท่วมบริเวณโดยรอบตัวเมืองชั้นในของอู่ฮ่ันซึ่ง 
ตั้งอยู่ริมแม่น้ําแยงซีเกียง  ในอดีตบริเวณเหล่านี้จะมีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปี  ระดับน้ําจะสูงมากประมาณ ๓  
เมตรซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นจํานวนมาก  ภายหลังรัฐบาลได้สร้างคันก้ันน้ําเป็น ๓ ระดับ
ระดับชายตลิ่งจะปลูกต้นไม้ไว้กันแรงไหลของน้ําท่ีจะทําลายตลิ่ง  และถมดินให้สูงสร้างเป็นสถานท่ีเดินเล่น 
และสถานท่ีเพ่ือการพักผ่อน  ออกกําลังกาย  และทํากิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ทําให้บริเวณสถานท่ีก้ันน้ํามี 
ความสวยงาม และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมด้วย 

 การเดินทางมานครปักก่ิง  เพ่ือเยี่ยมชมการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการการแพทย์
แผนจีน ณ โรงพยาบาลกวนอันเหมิน  นับว่าได้รับประโยชน์ในเชิงการนําไปใช้อย่างมาก  โรงพยาบาลแห่งนี้ 
มีการจัดเก็บข้อมูลการรักษาผู้ป่วยเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาอย่างกว้างขวาง 
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คณะผู้แทนไทยได้ฟังการบรรยายสรุป และซักถามการดําเนินงานของโรงพยาบาล 

 รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลกวนอันเหมิน  และ Dr. Zhang RunShun ผู้ดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ฯ ได้สรุปการดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย  เพ่ือนํามาใช้เพ่ือการวิจัย และพัฒนางาน
ให้การรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ดังนี้ 
 การวิจัยจากการสร้างแบบจําลองโดยคอมพิวเตอร์  เพ่ือสร้างคลังข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วยบนพ้ืนฐาน
ของระบบการใช้ประโยชน์ร่วมกันของข้อมูลทางคลินิก  การจัดการข้อมูลเบื้องต้น คือ การนําข้อมูลทางสถิติ
ของผู้ป่วยมาแปลงเป็นข้อมูลทางสถิติท่ีเป็นมาตรฐาน  การรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพ่ือเป็นแหล่ง ข้อมูลรวมเพ่ือ
นํามาทําการวิเคราะห์นี้จะมีปริมาณเนื้องานถึงร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของงานในData mining ท้ังหมด 
 ระบบเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลผู้ป่วยร่วมกันของหน่วยงานท่ีทําการวิจัยทางคลินิก 
เป็นนโยบายระดับชาติท่ีแนะนําวา่  ข้อมูลท่ีนํามาสร้างเป็นเครือข่ายประวัติโรคอิเลคทรอนิกแพทย์จีน  ควร
ครอบคลุมข้อมูลการวินิจฉัยโรคท้ังในและนอกโรงพยาบาล  และการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาโดยมี
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จะประกอบด้วย  ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วย  ข้อมูลประวัติโรคทางอิเลคทรอนิก  ข้อมูล 
ประกอบทางการวิจัย  ข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยหลังการรักษา  ข้อมูลทางสถิติเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐาน
สนับสนุนด้านการจัดการรักษาพยาบาลและการวิจัยทางคลินิกของการแพทย์แผนจีน 
 การจัดทําเครือข่ายข้อมูลท่ีสําคัญในประวัติผู้ป่วยอิเลคทรอนิก  ควรดําเนินการจัดทําด้วยมาตรฐาน
เดยีวกัน  ดังนี ้
 ๑. มีความสอดคล้องกับข้อกําหนดท่ีกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมดูแลแพทย์แผนจีนได้ทําไว้ 
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 ๒. คําท่ีใช้ในการจัดทําเครือข่ายประวัติผู้ป่วย จะต้องพยายามใช้คําศัพท์ทางวิชาชีพท่ีเป็นมาตรฐาน 
สากล  แต่ละหน่วยงานเครือข่ายควรจัดให้มีปทานุกรมคําศัพท์เก่ียวกับโรคท่ีสําคัญและพบบ่อย  สนับสนุนงาน
การบันทึกประวัติโรคเข้าสู่เครือข่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  รวมท้ังปทานุกรมศัพท์ทางวิชาการ
ในขณะทําการรวบรวมข้อมูล 
 ๓. ข้อมูลท่ีจําเป็นในการวิเคราะห์ ได้แก่  อาการ  สิ่งท่ีตรวจพบจากร่างกาย  ประวัติการเจ็บป่วย การ 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ  การวินิจฉัย  การใช้ยา  น้ําหนักและส่วนสูงของผู้ป่วย  จะต้องมีความแม่นยําถูกต้อง 
ตามโรคท่ีเป็นจุดมุ่งหมายในการวิจัย 
 ๔. ตัวเลขทางสถิติท้ังหมดควรสรุปเป็นตาราง  เพ่ือความสะดวกในการส่งต่อและการนําไปใช้ 

(ก)  ข้อมลูประวัติผู้ป่วยอิเลคทรอนิก  ประกอบด้วย 
 - ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย  จะประกอบด้วย ๒ ส่วน  ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วย  เช่น หมายเลขผู้ป่วย  
ชื่อ-นามสกุล  เพศ  ชนชาติ  สัญชาติ  สถานท่ีเกิด  หมายเลขบัตรประจําตัว  อาชีพ  ระดับการศึกษา  และ
ข้อมูลท่ัวไปในการเข้ารับการตรวจรักษา  ได้แก่ หมายเลขบัตรผู้ป่วยนอก  เวลาท่ีมาพบ  หมายเลขห้องตรวจ  
ชื่อโรงพยาบาล  แพทย์ท่ีทําการรักษา  รวมถึง ข้อมูลน้ําหนัก ส่วนสูง  ประเภทของค่าใช้จ่ายและรายละเอียด
ของค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 - ข้อมูลจากการบันทึกประวัติโรคในแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน  ท่ีสําคัญได้แก่ อาการ
สําคัญ  ประวัติการเจ็บป่วย  การตรวจพบทางร่างกาย  การแยกแยะภาวะโรค  การวินิจฉัย  การใช้ยา  การ
ฟ้ืนฟู  ข้อมูลในการบันทึกประวัติผู้ป่วยนอก หรือประวัติขณะอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเนื้อหาท่ีสําคัญในการวิจัย
ทางคลินิกท่ีจะขาดไม่ได้ 
 ข้อมูลท่ีจัดเข้าเครือจ่ายประกอบด้วยชื่อของ node, Field, Field value โดยให้ใชต้ามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
 - ข้อมูลการดําเนินโรค   การบันทึกการดําเนินของโรคครั้งแรกท่ีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลและข้อมูลท่ี
บันทึกการดําเนินของโรคประจําวัน   ประกอบด้วยอาการสําคัญ  ประวัติการเกิดโรค  การตรวจพบทางร่างกาย  
ประเด็นสําคัญท่ีใช้ในการแยกภาวะของโรค  การวินิจฉัย  การใช้ยา การฟ้ืนฟู  เป็นต้น   ข้อมูลเหล่านี้เป็นเนื้อหา 
สําคัญในการวิจัยทางคลินิกท่ีขาดไม่ได้ 

เนื้อหาในเครือข่ายจะต้องเป็นอย่างเดียวกับเอกสารต้นเรื่อง   ประกอบด้วยชื่อของ node, Field, 
Field value   ชื่อของเครือข่าย node จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 - ข้อมูลอ่ืน ๆ ในประวัติของผู้ป่วย  เป็นข้อมูลท่ีบันทึกในประวัติผู้ป่วยท่ีนอกเหนือจากการบันทึกใน
แผนกผู้ป่วยนอก  การบันทึกในโรงพยาบาล การบันทึกการดําเนินของโรค  ท่ีต้องการในเครือข่ายข้อมูลจะต้อง  
มีความสัมพันธ์กับการดําเนินของโรคทุกครั้ง   ทําการเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานตามแบบสัมพันธ์ต่อ เนื่องกัน   
ประกอบด้วยชื่อของ node, Field, Field value  

 - ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ประกอบด้วยข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการท่ีผ่านมาและ
การข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบนั  ประกอบด้วยหมายเลขผู้ป่วยภายนอก  รายการท่ีตรวจ  ค่า 
ท่ีตรวจได้  หน่วยท่ีใช้ในการตรวจ  ตัวอย่างท่ีใช้  ขอบเขตของค่าปกติ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ  สารท่ีใช้ใน
การตรวจ เป็นต้น 
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 - ข้อมูลการตรวจอ่ืน ๆ  เป็นข้อมูลสถิติการตรวจท่ีเก็บไว้ในระบบ  ท่ีสําคัญคือการตรวจด้วยวิธีทาง 

ฟิสิคส์ต่างๆ   ประกอบด้วยผลการตรวจท่ีผ่านมาท่ีบันทึกอยู่ในประวัติผู้ป่วย  การตรวจก่อนเข้าโรงพยาบาล  
และ PACS เป็นต้น    เนื้อหาของทําเครือข่ายประกอบด้วย วันเวลาท่ีทําการตรวจ  รายการท่ีตรวจ (เช่น อุล
ตราซาวด์ช่องท้อง)  อวัยวะท่ีทําการตรวจ (เช่นขนาดของ portal vein)  ค่าท่ีได้จากการตรวจวัด หน่วยท่ีใช้ใน
การตรวจวัด ผลการตรวจ เป็นต้น 

 - การวินิจฉัยทางคลินกิ  ประกอบด้วย  การวินิจฉัยทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  การวินิจฉัยโรคทาง
การแพทย์แผนจีน  การวินิจฉัยกลุ่มอาการทางการแพทย์แผนจีน  ในขณะเดียวกันให้บันทึกเวลาท่ีวินิจฉัย  
ประมวลการวินิจฉัย (การวินิจฉัยขณะเข้าโรงพยาบาล  การวินิจฉัยขณะออกจากโรงพยาบาล  การปรับปรุง
แก้ไขการวินิจฉัย   การวินิจฉัยในแผนกผู้ป่วยนอก เป็นต้น) 

ลําดับในการบันทึกการวินิจฉัย  มีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยหลักหรือมีความเก่ียวเนื่องกันหรือไม่ 
 - ข้อมูลคําแนะนําของแพทย์ในการรักษาและดูแลตน  ประกอบด้วย  ประเภทของคําสั่ง  ชื่อของ
คําสั่ง  เวลาท่ีสั่งให้เริ่มต้นและสิ้นสุด  ความถ่ีท่ีต้องปฏิบัติตามคําสั่งแพทย์  วิธีท่ีใช้  ปริมาณ  หน่วย และการ
พยาบาล 

 -  ข้อมูลด้านตํารับการรักษาท่ีใช้และวิธีใช้  ตํารับการรักษา หมายถึงตํารับยาท่ีประกอบข้ึนจากยา
เตรียมเพ่ือใช้ประกอบด้วยตํารับยาพ้ืนฐาน   ตํารับยาของแพทย์ผู้นั้น  กับตํารับยาท่ีมีการปรับเพ่ิมและลดยาท่ี
ใช้เฉพาะครั้งนั้น 

เนื้อหาประกอบด้วย  ชื่อของตํารับยา  รูปแบบในการเตรียมยา  เวลาท่ีสั่งยา  หมายเลขตํารับยา  
วิธีการรักษา  จํานวนครั้งในการใช้   วิธีใช ้ ปริมาณท่ีสั่งจ่าย เปน็ต้น 
 - ข้อมูลด้านยาสมุนไพรจีนเตรียมพร้อมใช้   ยาเตรียมในรูปแบบแกรนูล ยาสมุนไพรจีนเตรียม 
พร้อมใช้และยาเตรียมแกรนูล  ประกอบด้วยยาในรูปแบบการเตรียมต่างๆ ได้แก่   ยาเตรียมพร้อมใช้แบบ
ดั้งเดิม ยาเตรียมพร้อมใช้บรรจุเสร็จ ยาเตรียมแกรนูลท่ีไม่ต้องต้ม ข้อมูลกลุ่มนีต้้องมีหมายเลขของผู้ป่วยท่ีแผนก 
ผู้ป่วยนอกหรือหมายเลขผู้ป่วยใน  ลําดับของตํารับยาท่ีสั่ง   ข้อมูลเก่ียวกับการใช้ยาเตรียมพร้อมใช้นี้ควรสอด 
คล้องกับเวลาของการดําเนินของโรค  ควรบันทึกชื่อของยาจีน  ประเภทของยาเตรียมว่าเป็นยาเตรียมพร้อมใช ้
หรือเป็นยาเตรียมแกรนูล ปริมาณท่ีใช้  หน่วยน้ําหนัก  วิธีท่ีต้องเตรียมเป็นพิเศษ เป็นต้น     ขณะเดียวกันให้
โรงพยาบาลแจ้งตารางรายการยาจีนท่ีใช้และแหล่งท่ีมาหรือแหล่งท่ีผลิตไว้ด้วย 
 - ข้อมูลเกี่ยวกับยาจีนสําเร็จรูปและยาแผนปัจจุบัน  ให้บันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ยา  หมายเลขการผลิต  
ประเภทของผลติภัณฑ์ยา  ปริมาณการใช้ต่อหนึ่งครั้ง  วิธีใช้  จํานวนครั้งท่ีใช้  เวลาท่ีเริม่ใช้ยา เวลาท่ีหยุดยา 
เป็นต้น 

ขณะเดียวกันให้โรงพยาบาลแจ้งข้อมูลตารางรายการยาจีนสําเร็จรูปและยาแผนปัจจุบัน   ชื่อสามัญ
ของยา ชื่อการค้า  โรงการท่ีผลิต  มาตรฐานของยา เป็นต้น 

 - ข้อมูลเกีย่วกับใบสั่งการฝังเข็มและวิธีการท่ีใช้  ชื่อของใบสั่ง  และข้อมูลด้านวิธีการฝังเข็มรมยา  
เวลาท่ีใช้  ความถ่ีในการรักษา  ลําดับของใบสั่ง ท่ีสอดคล้องกับใบสั่ง เป็นต้น 

- ข้อมูลเกี่ยวกับจุดท่ีใช้ในการฝังเข็มรมยาและวิธีการแทงเข็ม  จุดท่ีเลือกใช้ควรมีความสัมพันธ์กับ
ตํารับท่ีสั่ง   ให้บันทึกชื่อของจุด  ตําแหน่ง  ความลึกท่ีใช้ในการแทง  ชื่อของวิธีท่ีใช้ในการแทงเข็ม  เวลาท่ีคา 



- ๑๐ - 
เข็มไว้  และประเภทของการรักษาด้วยการฝังเข็มรมยา เป็นต้น 
 - ข้อมูลการรักษาอ่ืน ๆ  หมายถึงการรักษาด้วยวิธีอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใช้ยาจีนและการฝังเข็ม
รมยา   จะต้องบรรทุกเวลาท่ีเริ่มต้นและเสร็จสิ้น  ประเภทของวิธีรักษา  ชื่อของวิธีรักษา  วิธีการทําหรือให้
คําอธิบาย เป็นต้น 

 - ข้อมูลการยินยอมของผู้ป่วย  หมายถึงหนังสือท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีผู้ป่วยเซ็นต์ให้ความยินยอม
ต่างๆ ในระหว่างการดําเนินการรักษาและการวิจัย    

 - ข้อมูลเสริมงานวิจัยอ่ืน ๆ หมายถึงข้อมูลเสริมงานวิจัยอ่ืน ๆ เช่น การประเมินประสิทธิภาพในการ
รักษาทางคลินิก เป็นต้น 
    ๑. ข้อมูลจาก measuring scale   ระบบประวัติผู้ป่วยอิเลคโทรนิคสามารถทํา measuring 
scale ได้เป็นอย่างดี    ตารางและเนื้อหาของmeasuring scale สามารถตอบสนองหัวข้อท่ีวิจัยอย่างเพียงพอ 
ข้อมูล เบื้องต้นของ measuring scale ประกอบด้วย ชื่อของ measuring scale    ชื่อรายการ  ตัวเลือก เป็นต้น     
 ข้อมูลผลลัพธ์ของ measuring scale ก็คือคะแนนของรายการต่างๆ ท่ีคํานวณได้จากการเทียบกับค่า
มาตรฐาน   คะแนนท่ีได้จากมิติต่างๆ  และคะแนนรวมท่ีได้จากมาตรวัดนั้น   เวลาท่ีทําการบันทึก   จํานวน
ครั้งท่ีใช้  ห้องหรือแผนกท่ีใช้  แพทย์ท่ีรับผิดชอบ  ผู้บันทึก  หัวข้อหรือชื่อของรายการท่ีเก่ียวข้อง 

   ๒. ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพในการรักษาทางคลินิก  ใช้ในการประเมินผลการรักษาโดย 
รวมและการแบ่งประเภทของประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย   การประเมินโดยรวมหมายถึงการประเมินจาก
ดรรชนีทุกตัวและผลการรักษาในครั้งนี้ 
     ๓. ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  เป็นข้อมูลท่ีต้องการในการวิจัยท่ีนอกเหนือจาก
ข้อมูลต่างๆ ข้างต้น จะต้องบันทึกเวลาท่ีเริ่มต้นและเวลาท่ีสิ้นสุด  ประเภท  ชื่อของรายการ  คําอธิบาย
รายการนั้น ๆ เป็นต้น 

 - ข้อมูลต้นฉบับท่ีบันทึกในประวัติผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกและประวัติผู้ป่วยใน 
 - ข้อมูลต้นฉบับการดําเนินของโรค  ข้อมูลท่ีจัดทําข้ึนในเครือข่ายควรสอดคล้องกับข้อมูลต้นฉบับ  

ประกอบด้วยเวลาในการดําเนินของโรค  ลําดับในการดําเนินของโรค  รูปแบบการดําเนินของโรค (บันทึกการ
ดําเนินของโรคครั้งแรก  บันทึกของแพทย์ประจําคนไข้ในการตรวจวอร์ด   บันทึกของแพทย์หัวหน้าแผนกใน
การตรวจวอร์ดและอ่ืนๆ)  เนื้อหาของการบันทึกการดําเนินของโรคต้นฉบับ 

 - ข้อมูลต้นฉบับอ่ืนๆ ในประวัติผู้ป่วย  เช่น ประวัติการผ่าตัด เป็นต้น  ข้อมูลท่ีจัดทําข้ันในเครือข่าย
จะต้องสอดคล้องกับเวลาในการดําเนินของโรคในครั้งนั้น  ท่ีสําคัญประกอบด้วยการบันทึกเวลาอ่ืน  การบันทึก  
รูปแบบอ่ืนๆ  การบันทึกต้นฉบับอ่ืนๆ  การบันทึกจํานวนครั้งอ่ืนๆ เปน็ต้น 

 - ข้อมูลหน้าแรกของประวัติผู้ป่วย  ตามข้อกําหนดของกรมบริหารการแพทย์แผนจีนแห่งชาตจิะต้อง 
มีการเขียนหรือจัดทําข้อมูลหน้าแรกของประวัติผู้ป่วยและเก็บรักษาไว้ในรูปแบบเครือข่าย   ซึ่งประกอบด้วย
หมายเลขของผู้ป่วยท่ีแผนกผู้ป่วยนอกหรือหมายเลขผู้ป่วยใน  ประเภทของข้อมูล  รายการ   ค่าของรายการ 

(ข) ข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยหลงัจากออกโรงพยาบาล 
 เป็นข้อมูลของผู้ป่วยหลังจากออกโรงพยาบาลแล้ว  โดยมีผู้ปฏิบัติงานทางพยาบาลหรือเจ้าหน้าท่ีวิจัย 

 



- ๑๑ - 
ทําหน้าท่ีติดตามรวบรวม   ท้ังนี้เพราะผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกหลังจากกลับไปแล้วทางโรงพยาบาลมักจะขาด 
ข้อมูลในการประเมินผลการรักษา 

(ค) ข้อมูล LIS 
 ในโรงพยาบาลหรือเขตท่ีได้จัดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศแล้ว  ข้อมูลจากการตรวจทางห้องปฏิบัต ิ
การต่าง ๆ  ของผู้ป่วยท่ีแผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะต้องทําการเชื่อมต่อกับระบบประวัติ
ผู้ปว่ยอิเลคโทรนิคหรือระบบวิเคราะห์และเหมืองข้อมูล   และให้ใส่ข้อมูลลงโดยตรงเพ่ือความสะดวกในการขอ
คําปรึกษา การบันทึกและการขยายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

(ง) ข้อมูล PACS  
ในโรงพยาบาลหรือเขตท่ีได้จัดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศแล้ว  ข้อมูลจากภาพทางการแพทย์ต่างๆ  

ของผู้ปว่ยท่ีแผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะต้องทําการเชื่อมต่อกับระบบประวัติผู้ป่วย
อิเลคทรอนกิ หรือระบบวิเคราะห์และเหมืองข้อมูล   และให้ใส่ข้อมูลลงโดยตรงเพ่ือความสะดวกในการขอคํา 
ปรึกษา การบันทึกและการขยายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

(จ)  ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการวิจัย   
ในโรงพยาบาลหรือเขตท่ีได้จัดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศแล้ว  ข้อมูลเก่ียวกับการรักษาและการ

ตรวจอ่ืนๆ ของผู้ป่วยท่ีแผนกผู้ป่วยนอกหรือแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาล   จะต้องทําการเชื่อมต่อกับระบบ
ประวัติผู้ป่วยอิเลคทรอนกิ หรือระบบวิเคราะห์และ Data mining   และให้ใส่ข้อมูลลงโดยตรงเพ่ือความ
สะดวกในการขอคําปรึกษา การบันทึกและการขยายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์หัวข้อหลักในการวิจัยระบบเพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
- การวิจัยกลุ่มอาการ 

  ๑. การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับกลุ่มอาการ  เช่นการวิจัยการกระจายของกลุ่มอาการซึ่งไม่ใช่
อาการแทรกซ้อน และกฎเกณฑ์ร่วมกันของโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือโรคในเวลาต่างๆ กัน     

 ๒. การวิจัยมาตรฐานในการวินิจฉัยกลุ่มอาการ 
 ๓. การวิจัยมาตรฐานการประเมินค่าประสิทธิภาพในการรักษา 
 ๔. การวิจัยความสัมพันธ์ของอาการทางคลินิก   กลุ่มของอาการ   อาการท่ีแสดงออกทางร่างกาย  

ค่าท่ีได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับกลุ่มอาการและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มอาการ 
 ๕. การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการพยากรณ์โรค 
 ๖. การวิจัยทฤษฎีพ้ืนฐานของกลุ่มอาการและการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีพ้ืนฐานนั้น 
 - การวิจัยลักษณะพิเศษของโรค 
 ๑. การวิจัยลักษณะพิเศษของโรค 
 ๒. การวิจัยเปรียบเทียบอาการแทรกซ้อนกับโรคตามท่ีเกิด ในการดําเนินของโรค และในช่วงอาย ุ
 ๓. การวิจัยแนวทางและวิธีการในการแบ่งประเภทอาการของโรคใดโรคหนึ่ง 

 - การวิจัยกฎเกณฑ์การจัดยาในตํารับ 
 ๑. การวิจัยกฎเกณฑ์ในการจัดยาในตํารับทีเลือกใช้ในโรคหนึ่งหรือกลุ่มอาการหนึ่ง ๆ 



- ๑๒ - 
 ๒. การวิจัยกฎเกณฑ์ของ “ตํารับยา-กลุ่มอาการ” ในโรคใดโรคหนึ่ง 
 ๓. การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง “โรค-กลุ่มอาการ-ตํารับยา-ยา” ในโรคใดโรคหนึ่ง 
 ๔. การหลักการรักษาและตํารับท่ีใช้เป็นประจําในข้ันตอนท่ีต่างกันของโรค 
 ๕. การวิจัยตํารับยาท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคใดโรคหนึ่ง กลุ่มอาการใดกลุ่มอาการหนึ่งหรือ

อาการใดอาการหนึ่ง 
 ๖. การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการจัดยาในตํารับกับประสิทธิภาพในการรักษา 
 ๗. การวิจัยหาตํารับยาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 - การวิจัยวิธีการประเมินผลทางคลินิก 
 ๑. การวิจัยต่อแบบการประเมินผลประสิทธิภาพในการรักษาโรคทางคลินิกของแพทย์แผนจีน 
 ๒. การวิจัยต่อการคาดการณ์ผลสุดท้ายของการรักษาโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง 
 ๓. การวิจัยการค้นพบดรรชนีต่างๆ ในการประเมินผล 
 ๔. การวิจัยการเปรียบเทียบวิธีการประเมินผลต่างๆ  

 - การวิจัยแนวทางการรักษา 
 ๑. การวิจัยในการค้นพบแนวทางการป้องกันรักษาโรคของแพทย์แผนจีนต่อโรคใดโรคหนึ่งหรือกลุ่ม
อาการใดกลุ่มอาการหนึ่ง 

๒. การวิจัยต่อการนําแนวทางการรักษาไปใช้ 
๓. การวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการรักษา 
๔. การวิจัยโดยการประเมินค่าต่อแนวทางการรักษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                     ห้องเก็บข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลกวนอันเหมิน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


