
บทที่ 6 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาฐานขอมูลผูปวยใน 
 
 สําหรับขอเสนอแนะตอการพัฒนาฐานขอมูลผูปวยใน เพื่อการใชประโยชนสําหรับการวิเคราะห
เชิงเปรียบเทยีบและติดตามผลการใหบริการผูปวยภายใตหลักประกนัสุขภาพนั้น พอจะแบงขอเสนอออกได 
ดังนี ้
 
1. ขอเสนอตอการปรับปรงุขอมูลผูปวยใน 
 
1.1. การปรับปรุงรายการขอมูลท่ีบงชี้สถานพยาบาล 

ขอมูลที่บงชี้สถานพยาบาล มีความสําคัญตอการวิเคราะห ดังนี ้
- การวิเคราะหดชันช้ีีวัดจําแนกตามประเภทและระดับของสถานพยาบาล 
- การวิเคราะหดชันีช้ีวัดเปนรายสถานพยาบาล 
- การวิเคราะหดชันีช้ีวัดเปนรายบุคคล (โดยการนํารหัสสถานพยาบาล รวมกับเลขที่ผูปวย) 
- การวิเคราะหดชันีช้ีวัดทีเ่กี่ยวกับขอมูลของสถานพยาบาล เชน จังหวดัที่อยูของสถานพยาบาล 

เพื่อวิเคราะหการขามเขตบริการ จํานวนแพทยและเครื่องมือแพทยที่มี เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางทรพัยากรของโรงพยาบาลกับดัชนีช้ีวัดอืน่ๆ 

ดังนั้นจึงเสนอใหมีรหัสสถานพยาบาล ในฐานขอมูลผูปวยในของทุกกองทุน หากมขีอจํากัด อยาง
นอยก็เสนอใหมีขอมูลประเภทและระดับของสถานพยาบาล พรอมกับ Running number ของ
สถานพยาบาลที่ออกโดยกองทุน แตการทําในลักษณะนี ้ จะไมสามารถวิเคราะหโดยการเชื่อมโยง
กับขอมูลอ่ืนๆของสถานพยาบาลได  
จากการศึกษานี้ เนื่องจากฐานขอมูลของประกันสังคมขาดรหัสของสถานพยาบาล และไมมี 
Running number ของสถานพยาบาล จึงทําใหการวิเคราะหตามประเภทและระดับของ
สถานพยาบาลไมสามารถทําได อีกทั้งการวิเคราะหขอมูลของผูปวยแตละรายก็ทําไดอยางลําบาก 

1.2. การปรับปรุงรายการขอมูลท่ีบงชี้บุคคล 
ขอมูลที่บงชี้บุคคล มีความสําคัญตอการวิเคราะห ดังนี ้
- การวิเคราะหดชันีช้ีวัดเปนรายบุคคล กรณทีี่ใชบริการในหลายสถานพยาบาล ไดแก อัตราปวย

ตายในโรคที่รักษาหลายครั้งและหลายแหง อัตราการรักษาซ้ํากรณทีี่ไปใชสถานพยาบาลอื่น 
จํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาลที่รวมสถานพยาบาลทกุแหงที่ผูปวยไป 

- การวิเคราะหดชันีช้ีวัดทีเ่กี่ยวกับขอมูลของบุคคล เชน จังหวัดที่อยูของบุคคล เพื่อวิเคราะหการ
ขามเขตบริการ ขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจสังคม เชน อาชีพ การศึกษา เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาวกับดชันีช้ีวัดอืน่ๆ 
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- การวิเคราะหโดยการเชื่อมโยงกับฐานขอมลูอ่ืน โดยใชเลขประจําตัวประชาชน เชน ฐานขอมูล
การตาย เพื่อวิเคราะหการตายที่บานหลังกลับจากโรงพยาบาล  

ดังนั้นจึงเสนอใหมีเลขประจาํตัวประชาชน (13 หลัก) ในฐานขอมูลผูปวยในของทกุกองทุน และมี
ขอมูลที่อยูถึงระดับตําบล ขอมูลที่บงชี้อ่ืนๆ เชน อาชีพ การศึกษา เชื้อชาติ หากมีขอจํากัด อยางนอย
ก็เสนอใหมีขอมูลที่อยู อาชีพ การศึกษา เชื้อชาติ 

1.3. การปรับปรุงรายการขอมูลท่ีบงชี้ภาวะ โรค บริการและผลลัพธของผูปวย 
ขอเสนอในการปรับปรุงขอมูลภาวะ โรค บริการและผลลัพธผูปวย มีดงันี้ 
- ปรับวิธีการลงรหัสโรค ที่แบงเปน โรคและการบาดเจบ็หลัก (Principal diagnosis) โรครวม 

(Co-morbidity) ซ่ึงมีทั้งโรคที่เปนโรคประจําตัวผูปวยที่ไมแสดงอาการ และโรคที่พบรวมและ
แสดงอาการ โรคที่เปนภาวะแทรกซอน (Complication) ซ่ึงมีทั้งภาวะแทรกซอนจากโรค และ
จากการรักษาหรือนอนโรงพยาบาล (Hospital-acquired) รวมทั้งรหัสสาเหตุภายนอก (External 
causes) ซ่ึงมักจะถูกละเลยในการลงรหัส และโรคที่เปนสาเหตุการตาย (Cause of death) โดย
แยกรหัสโรคทั้ง 5 กลุมนี้ออกจากกัน 

- ปรับวิธีการลงรหัสโรค ใหสามารถบงชี้ภาวะแทรกซอนจากการรักษา เชน การติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ซ่ึงอยูในชดุดัชนีช้ีวัดตางๆ แตยังมีขอจํากดัในการวิเคราะหจากขอมูลผูปวยใน 

- ปรับวิธีการลงรหัสโรคและหัตถการ กรณีคลอดบุตร ใหมีมาตรฐานเดียวกนั เนื่องจากยังมี
ความคลาดเคลื่อนระหวางรหัสหัตถการ กับกลุมวินจิฉยัโรครวม (DRG) อยู โดยเฉพาะใน
ฐานขอมูลของประกันสังคม รวมทั้งมาตรฐานการลงรหัสกรณีคลอดบุตรที่จะใชเปนตัวหาร
ของดัชนีช้ีวดั โดยการแยกมารดาและทารกออกจากกันใหชัดเจน 

- เพิ่มขอมูลน้ําหนักทารกแรกคลอด ในทกุฐานขอมูลของทุกกองทุน เพื่อการวิเคราะหสัดสวน
ของทารกแรกคลอดที่น้ําหนกันอย (Low birth weight) 

- ปรับวิธีการลงผลของการรักษา กรณีที่ผูปวยหมดหวัง และขอกลับไปเสยีชีวิตที่บาน 
- ปรับวิธีการลงสาเหตุของการสงตอ กรณีสงไปรักษาตอในโรงพยาบาลที่สูงขึ้น กรณีผูปวยรอง

ขอ กรณีสงกลับไปรักษาใกลบาน รวมทั้งการลงรหัสสถานพยาบาลที่สงผูปวยไป 
1.4. การปรับปรุงรายการขอมูลท่ีบงชี้ความรุนแรงของโรค 

ขอเสนอในการปรับปรุงขอมูลความรุนแรงของโรค มีดังนี้ 
- อาจจะเพิ่มตัวแปรสําหรับวิเคราะหความรนุแรงของการบาดเจ็บ ไดแก Glasgow coma score 

อัตราการหายใจ และความดันโลหิต เมื่อรับผูปวย ซ่ึงจะสามารถนํามาคํานวณ Revised trauma 
score (RTS) ได โดยการวิเคราะหความรุนแรงของการบาดเจ็บนี้จะชวยพยากรณโอกาส
เสียชีวิตของผูบาดเจ็บ ซ่ึงจะชวยเปรยีบเทียบคุณภาพการรักษาไดดีขึ้น 

- อาจจะเพิ่มตัวแปรสําหรับวิเคราะหความรนุแรงของโรคมะเร็ง ไดแก Staging และ 
Histopathology โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญที่รักษาโรคดังกลาว 
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1.5. การปรับปรุงรายการขอมูลดานคาใชจาย 
ขอเสนอในการปรับปรุงขอมูลดานคาใชจาย มีดังนี ้
- เพิ่มตัวแปรการจายเงินจากกระเปาของผูปวยในฐานขอมูลทุกกองทุน เพื่อวิเคราะหสัดสวนการ

จายเงินจากกระเปา และแยกคาใชจายที่เปนภาระของโรงพยาบาล 
- เพิ่มการแยกประเภทของคาใชจาย อยางนอย ไดแก คารักษา คาบริการอื่นๆ คาหองพิเศษและ

อาหาร เพื่อแยกคาใชจายที่เกีย่วกับการรักษาโดยตรง และที่ไมเกี่ยวของโดยตรง 
1.6. การพัฒนามาตรฐานของฐานขอมูล 

ขอเสนอในการพัฒนามาตรฐานของฐานขอมูล มีดังนี้ 
- การปรับมาตรฐานดานโครงสรางฐานขอมูล 3 กองทนุ โดยการกาํหนดรายการขอมูล ช่ือ 

คุณลักษณะของรายการขอมูลที่ตรงกัน โดยเปนฐานขอมูลขั้นต่ํา (Minimum dataset) ที่จะใช
วิเคราะหขอมูลรวมกัน 

- การปรับมาตรฐานดานรหัสของขอมูล 3 กองทุน ไดแก รหัสสถานพยาบาล รหัสโรค หัตถการ 
อาชีพ การศึกษา เชื้อชาติ ทีอ่ยู ผลการรักษา วิธีการจําหนาย  

- การปรับมาตรฐานดานการบนัทึกขอมูล ไดแก การบันทกึรหัสโรค หัตถการ ที่ตรงกัน 
1.7. การเชื่อมโยงกับฐานขอมูลภายนอก 

ขอเสนอในการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลภายนอก มีดังนี ้
- การเชื่อมโยงกบัฐานขอมูลการตาย (มรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย) เพื่อวิเคราะหการ

ตายของผูปวยกรณีที่กลับไปเสียชีวิตที่บาน เพื่อวิเคราะหอัตราการรอดชีวิตของผูปวย เพื่อ
วิเคราะหความแตกตางของการตายระหวางกลุมผูปวย เพื่อวิเคราะหคณุภาพของขอมูลการตาย
ในมรณบัตร 

- การเชื่อมโยงกบัฐานขอมูลทะเบียนโรค ไดแก ขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ การเฝาระวังการ
บาดเจ็บ ทะเบียนโรคมะเรง็ ทะเบียนโรคหัวใจ เบาหวาน เปนตน เพื่อการศึกษาความรุนแรง
ของโรค ความตอเนื่องของบริการ การไดรับการรักษา ผลลัพธ และคาใชจายของบรกิาร 

- การเชื่อมโยงกบัฐานขอมูลการสํารวจ ที่มีการบันทึกเลขประจําตัวประชาชน เพื่อศึกษาผลของ
ปจจัยเสีย่งตางๆตอการปวยดวยโรคตางๆ 

 
2. ขอเสนอตอระบบจัดเก็บขอมูลผูปวยใน 
 ระบบจัดเก็บขอมูลผูปวยในของแตละกองทุน มีความแตกตางกัน โดยมีโครงสรางขอมูล รวมทั้งมี
วิธีการชวยเหลือโรงพยาบาลโดยใชโปรแกรมบันทึกขอมูลของตนเอง เนื่องจากเงื่อนไขการจายเงนิ รวมทั้ง
ความตองการขอมลู ภายใตเงื่อนไขดานการจัดการขอมูล และเงื่อนเวลาในการเบกิจายเงินที่แตกตางกัน  
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อยางไรก็ตาม ขอมูลตางๆที่กองทุนใชในการเบิกจายเงินใหกับโรงพยาบาล ลวนจัดเก็บที่ระดบั
โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลตางๆมีระบบจัดเก็บขอมูลและโปรแกรมที่ตางกัน และมีบางโรงพยาบาลที่ยัง
ขาดระบบจัดเก็บขอมูล ทําใหแตละกองทนุตองจัดการใหเกิดขอมูลเพือ่การเบิกจายของตนเอง โรงพยาบาล
ตางๆตองปรับปรุงใหเขาไดกับระบบที่จดัทําขึ้นของแตละกองทุน ซ่ึงในบางครั้งกอใหเกิดความซ้าํซอนและ
สับสน ขาดมาตรฐานรวมกนัในเชิงโครงสรางของขอมูล โดยอาจจะขาดรายการขอมูลที่สําคัญในบาง
กองทุน ทําใหการเชื่อมตอขอมูลทําไดลําบาก ดังนั้นขอเสนอในการปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลผูปวยใน
ของกองทุน จงึมีดังนี ้
 
2.1. การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลรวมกันสําหรับโรงพยาบาลที่มีระบบฐานขอมูลอยูแลว 
 สําหรับโรงพยาบาลที่มีระบบฐานขอมูลของตนเอง โดยใชโปรแกรมจัดเก็บขอมลูที่แตกตางกนั 
กองทุนทั้ง 3 กองทุน อาจจะกําหนดความตองการขอมูลของตนเอง โดยแบงเปนขอมูลที่ใชทั้ง 3 กองทุน 
(ซ่ึงอาจจะมีรายการขอมูลบางรายการที่ควรเก็บเพิ่มในบางกองทุน เนือ่งจากเปนรายการขอมูลหลักที่ควรจะ
มีทั้ง 3 กองทุน) และขอมูลเฉพาะของแตละกองทนุ ที่อาจจะแตกตางกัน สําหรับขอมูลหลักที่ใชทั้ง 3 
กองทุน ควรจะมีการกําหนดฐานขอมูลรวมกัน ใหเปนฐานขอมูลชุดเดยีวกัน แลวสนับสนุนใหโรงพยาบาล
ที่มีระบบฐานขอมูลอยูแลว สงออกขอมูลตามโครงสรางขอมูลทั้ง 2 สวน คือสวนที่รวมกันทั้ง 3 กองทุน 
และที่เฉพาะเจาะจงกับบางกองทุน โดยสนับสนุนโปรแกรมฐานขอมูลที่ดึงขอมูลที่สงออกมาจากระบบ
ฐานขอมูลของโรงพยาบาลตามโครงสรางที่กําหนด โดยรายการขอมลูที่ไมสามารถดึงได เนื่องจากไมมีใน
ฐานขอมูลของโรงพยาบาล โปรแกรมที่พฒันาขึ้นก็จะอนุญาตใหใสขอมูลเพิ่มเติมได เพื่อใหขอมูลมีความ
ครบถวน โดยโปรแกรมดังกลาวควรจะมกีารพัฒนาและตกลงรวมกันระหวางกองทนุ สําหรับการสงขอมูล
จากโรงพยาบาลไปยังกองทนุตางๆ ก็ใหสามารถสงจากโปรแกรมดังกลาวได แตการจัดการขอมูลที่สงมา
จากโรงพยาบาล สามารถจัดการไดอยางอสิระตามเงื่อนเวลาและเงื่อนไขของแตละกองทุน 
 
2.2. การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลรวมกันสําหรับโรงพยาบาลที่ไมมีระบบฐานขอมูล 
 สําหรับโรงพยาบาลที่ไมมีระบบฐานขอมูลของตนเอง ทั้ง 3 กองทุน ควรมีการพฒันาโปรแกรม
พื้นฐานเพื่อการจัดเก็บขอมูลรวมกัน สําหรับโรงพยาบาลกลุมดังกลาว ซ่ึงตองเกบ็ขอมูลผูปวยนอกและ
ผูปวยใน โดยใหโปรแกรมดังกลาวสามารถตอบสนองตอความตองการขอมูลของทั้ง 3 กองทุน และยืดหยุน
ในการนําไปใชในโรงพยาบาลระดับตางๆ หรืออาจจะมหีลายเวอรช่ันสําหรับโรงพยาบาลแตละระดับ แตที่
สําหรับคือเพื่อลดความซ้ําซอนในการบันทกึขอมูลดวยหลายโปรแกรมจากหลายกองทุน รวมทั้งโปรแกรม
ควรมีสวนของการตรวจสอบขอมูลกอนสงขอมูลออกไปยังกองทุนดวย โดยโปรแกรมดังกลาวสามารถ
สงออกขอมูลไปยังกองทนุทั้ง 3 ได แตการจัดการขอมูลที่สงมาจากโรงพยาบาล สามารถจดัการไดอยาง
อิสระตามเงื่อนเวลาและเงื่อนไขของแตละกองทุน 
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2.3. การพัฒนามาตรฐานขอมูลและระบบการเชื่อมตอขอมูลระหวางกองทุน 
 ขอมูลที่โรงพยาบาลสงออกควรจะมีทั้ง 2 สวน คือสวนที่ใชรวมกันทั้ง 3 กองทุน และสวนที่
เฉพาะเจาะจงสําหรับแตละกองทุน โดยขอมูลสวนที่ใชรวมกัน ควรจะมีการกําหนดมาตรฐานที่ใชรวมกนั 
และจัดการแยกออกมาเปนฐานขอมูลหลัก ที่จะใชเชื่อมตอระหวางกองทุน เพื่อใหเปนฐานขอมูลใหญฐาน
เดียวกันทีม่ีขอมูลผูปวยทั้ง 3 กองทุน ซ่ึงรายการขอมูลหลักที่ควรจะมีรวมกนั แสดงดังตารางที่ 14 และ
ฐานขอมูลดังกลาวควรมีการสงออกจากแตละกองทุน หลังการตรวจสอบแกไข (verification) จนถูกตอง
แลว โดยอาจจะสงไปยังหนวยงานกลาง หรือกองทุนที่ไดรับมอบหมายในการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดการให
เกิดการใชประโยชนตอไป 
 
ตารางที่ 14 ขอเสนอรายการขอมูลหลักสําหรับขอมูลผูปวยใน 3 กองทุน 
ขอมูลหลัก ขอมูลการ admit ขอมูลวินิจฉัยโรคและ

หัตถการ 
ขอมูล DRG 
และบริการพิเศษ 

ขอมูลคารักษา 

รหัสสถานพยาบาล 
รหัส main contractor 
เลขที่ผป.นอก 
เลขประจําตัวปชช. 
วัน เดือน ปเกิด 
อายุ 
เพศ 
จังหวัดที่อยู 
อําเภอที่อยู 
อาชีพ 

เลขที่ผูปวยใน 
วันที่รับไวรักษา 
สถานพยาบาลที่สงมา 
แผนกที่รักษา 
วันที่จําหนาย 
สถานภาพจําหนาย 
วิธีการจําหนาย 
สาเหตุการสงตอ 
สถานพยาบาลที่สงไป 
จํานวนวันนอน 

รหัสโรคหลกั 
รหัสโรครวม 
รหัสโรคแทรกซอน 
รหัสสาเหตุภายนอก 
รหัสสาเหตุการตาย 
รหัสหัตถการ 
วันที่ทําหัตถการ 
น้ําหนักแรกเกิด 

กลุมวินิจฉัยโรครวม 
น้ําหนักสัมพัทธ 
น้ําหนักสัมพัทธที่
ปรับคาแลว 
บริการฉุกเฉิน 
บริการคาใชจายสูง 
บริการฟนฟูสภาพ 
 

คาบริการรวม 
คาบริการทาง
การแพทย 
คายาและเวชภัณฑ 
คาหองและอาหาร 
คาบริการอื่นๆ 
เงินที่ผูปวยจายเอง 
คาบริการที่เบิกจาก
กองทุน (ถามี) 

 
 
2.4. การพัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลและปอนขอมูลกลับ 
 นอกจากระบบการจัดเก็บขอมูล และเชื่อมตอขอมูลเขาดวยกันแลว การจัดการใหเกิดการวิเคราะห
อยางเปนระบบก็มีความสําคัญเชนกัน โดยควรมกีารกาํหนดประเด็นหรือดัชนีช้ีวดัที่ควรจะวิเคราะห และ
สังเคราะห โดยเปรียบเทยีบระหวางกองทุน และระหวางสถานพยาบาล รวมทั้งวิเคราะหแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงและการพยากรณทิศทางอนาคต โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ควรจะปอนกลับไปยัง
กองทุน และสถานพยาบาล เพื่อใหเกิดการปรับปรุงระบบตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งดานระบบประกนัสุขภาพและ
ระบบการใหบริการสุขภาพ 
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3. ขอเสนอตอแนวทางการใชประโยชนจากขอมูลผูปวยใน 
 การใชประโยชนจากขอมูลผูปวยในนั้น ประกอบดวยการใชขอมูลเพื่อเปนเครื่องชี้แนะสําหรับการ
ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน และเงื่อนไขการใชบริการ เพื่อการปรับปรุงวิธีการจายเงินและอตัราการเบิก
จายเงิน สําหรับการควบคุมการใชบริการและคาใชจายที่ไมจําเปน และสําหรับการกํากับคุณภาพบริการและ
ติดตามผลลัพธของบริการที่ใหโดยสถานพยาบาล โดยขอมูลที่จะใชสําหรับวัตถุประสงคตางๆเหลานี้มีดังนี ้
 
3.1. การใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน และเงื่อนไขการใชบริการ 
 ขอมูลที่ใชเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชนและเงื่อนไขการใชบริการ ประกอบดวย ขอมูลที่
เกี่ยวของกับลักษณะการใชบริการของผูปวย ไดแก สัดสวนผูปวยตามกลุมโรค อัตราการไดรับหัตถการ 
และจํานวนครัง้ในการนอนโรงพยาบาล ทัง้หมดนีใ้ชสะทอนถึงการเขาถึงบริการ หากสัดสวนของกลุมโรค
ใดที่มีสัดสวนต่ํากวาที่ควรจะเปน หรือหัตถการใดทีม่ีอัตราการไดรับบริการต่ํากวาที่ควรจะเปน อาจจะ
หมายถึงขอจํากัดของสิทธิประโยชนหรือเงื่อนไขการใชบริการที่กําหนดไวโดยกองทุน ไดแก การรักษา
โรคมะเร็ง การลางไต การผาตัดหวัใจ การผาตัดเปลี่ยนเลนสตอกระจก การผาทองคลอด เปนตน รวมทั้ง
จํานวนครั้งในการนอนโรงพยาบาลที่ต่ําเกนิไปในบางโรค อาจจะสะทอนขอจํากัดในการรบับรกิารที่
ตอเนื่องจากเงือ่นไขการใชบริการตามสิทธิประโยชน อาทิเชน จากเงื่อนไขในการรับบริการที่ตองมีการสง
ตอ อันอาจจะเปนอุปสรรคในการรักษาบางโรคที่มีคาใชจายสูง แตผูปวยไมสะดวกที่จะตองผานขัน้ตอน 
 
3.2. การใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงวิธีการจายเงินและอัตราการเบิกจายเงิน 
 ขอมูลที่ใชเพื่อการปรับปรุงวิธีการจายเงินและอัตราการเบกิจายเงิน ประกอบดวย ขอมูลที่สะทอน
พฤตกิรรมการใหบริการและการคิดคาใชจายของสถานพยาบาล ไดแก อัตราการทําหัตถการ น้ําหนัก
สัมพัทธเฉลี่ย คาใชจายเฉลีย่ตอน้ําหนกัสัมพัทธ วันนอนเฉลี่ย ทั้งหมดนี้สะทอนแรงจูงใจการใหบริการ จาก
กลไกการจายเงิน หากอัตราการทําหัตถการบางอยางสูงเกินไป จะสะทอนแรงจูงใจในการใหบริการ ซ่ึงหาก
มากเกินไป แสดงวาวิธีการจายเงินนั้นไมเอื้อตอการควบคุมใหการใหบริการอยูในระดับที่เหมาะสม (สวน
ใหญเกดิจากการจายแบบตามเรียกเก็บ หรือ fee-for-service) หรือถานอยเกินไป ก็อาจจะแสดงวาการจายเงิน
นั้นจูงใจใหสถานบริการใหบริการต่ําที่ควรจะเปน (สวนใหญเกิดจากการจายแบบเหมาจาย หรือการกําหนด
เพดานการเบิกจายที่ต่ําเกินไป) นอกจากนี้วิธีการจายเงนิ ยังสงผลตอพฤติกรรมการรับผูปวย ซ่ึงดูจาก
น้ําหนกัสัมพทัธเฉลี่ย หากต่ําเกินไปอาจเกิดจากการรับผูปวยเกนิจําเปน (over-admission) ทั้งนี้ควรจําแนก
ตามกลุมอายุ เชนเดยีวกับวนันอนเฉลี่ย หากนานเกนิไปอาจจะสะทอนแรงจูงใจของวิธีการจายเงินที่เอื้อตอ
การใหผูปวยนอนนาน ทั้งนีค้วรมีการกําหนดจํานวนวันนอนที่ยอมรับได นอกจากนี้การคิดคาใชจาย หาก
สูงเกินไปกแ็สดงถึงวิธีการจายเงินที่อาจจะเอื้อตอการใหบริการการรักษา และบริการอื่นๆ แตหากต่ําเกินไป
แสดงวาวิธีการจายเงินอาจเปนอุปสรรคตอการใหบริการ ซ่ึงควรจําแนกเปนคาใชจายดานบรกิารรักษา และ
ดานบริการอื่นๆ โดยอัตราการเบิกจายควรจะมาจากคาบรกิารที่ควรจะเปนจากขอมูลที่เกิดขึ้นจริง 
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3.3. การใชขอมูลเพื่อควบคุมการใชบริการและคาใชจายท่ีไมจําเปน 
 ขอมูลที่ใชเพื่อควบคุมการใชบริการและคาใชจายทีไ่มจําเปน จะคลายกับขอมูลที่ใชเพื่อปรับปรุง
วิธีการจายเงิน เนื่องจากสวนใหญเปนพฤติกรรมการตัดสินใจของผูใหบริการเปนหลัก อยางไรก็ดี ก็มีหลาย
ประเด็นที่อาจจะเกิดจากการตัดสินใจรวมกันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ อาทิเชน การตัดสินใจใน
การนอนโรงพยาบาล การตดัสินใจในการทําหัตถการ โดยเฉพาะการตัดสินใจผาทองคลอด ซ่ึงมีโอกาสให
ตัดสินใจได การตัดสินใจกลับบานหรือสงตอ ซ่ึงสงผลตอวันนอนเฉลี่ยและอัตราการสงตอ การตัดสินใจ
เลือกวิธีการวนิิจฉัยโรคและรักษาโรค ซ่ึงสงผลตอคาใชจายของบริการ รวมทั้งการตัดสินใจเลือกรับบริการ
อ่ืนๆเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ควรมีการกําหนดเงื่อนไขบางอยาง ที่ผานการศึกษาแลววาระดับใดจึงจะถือวาไมเกนิ
จําเปน และเทาใดจึงจะถือวาเกินจําเปน แลวทําการติดตามและเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง รวมทั้งนาํกลับไป
พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการจายเงินตอไป หรือใชกลไกการควบคุมการใหบริการอื่นๆ อาทิเชน 
การตรวจสอบการใหบริการ (clinical audit) การรวมจายโดยผูปวย (co-payment) ฯลฯ 
 
3.4. การใชขอมูลเพื่อการกํากับคุณภาพบรกิารและติดตามผลลัพธของบริการ 
 ขอมูลที่ใชเพื่อการกํากับคณุภาพบริการและติดตามผลลัพธของบริการ ไดแก ขอมูลที่สะทอนผล
ของการใหบริการ อาทิเชน อัตราการปวยตาย อัตราการรับผูปวยในซ้ํา อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนจาก
การรักษา ทั้งนี้ควรจะมีการศึกษาคามาตรฐานที่ยอมรับได และทําการติดตามเปรียบเทียบอยางตอเนื่อง โดย
ใชกลุมโรคเดยีวกัน กลุมอายุเดยีวกัน และกลุมโรงพยาบาลระดับเดยีวกัน เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกัน
ระหวางกองทนุและระหวางโรงพยาบาลได รวมทั้งอาจจะตองจําแนกความรุนแรงของโรค หากฐานขอมูล
สามารถจําแนกได นอกจากนี้ขอมูลที่สะทอนการใหบริการ (หัตถการ) ตาม clinical practice guideline 
บางอยางที่สามารถวิเคราะหไดจากฐานขอมูลผูปวยใน ก็ควรจะยกขึ้นมาศึกษาวเิคราะห เพื่อสะทอน
มาตรฐานในการใหบริการของโรงพยาบาลในระดับตางๆ ซ่ึงกองทุนควรจะมีสวนสงเสริม และสนับสนุน
ใหสถานพยาบาลสามารถใหบริการอยางมีคุณภาพ อาทิเชน การเพิม่และขยายศักยภาพในการรักษาไปยัง
พื้นที่ตางๆใหครอบคลุม การพัฒนาระบบเครือขายใหความชวยเหลือทางวิชาการ ระบบใหคําปรึกษา
ระหวางโรงพยาบาล ระบบสงตอผูปวยที่มีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับผูปวย การพัฒนา
ศักยภาพและฝกอบรมแพทยและบุคลากรอื่นๆ ระบบเฝาระวังภาวะแทรกซอนจากการรักษา และระบบให
ความชวยเหลือผูปวยเมื่อเกดิปญหาจากบริการ เปนตน 
 
สรุป 
 การปรับปรุงฐานขอมูล ก็เพือ่ใหสามารถนํามาวิเคราะหในบางดัชนีช้ีวดัเพิ่มเติมได รวมทั้งสามารถ
จําแนกลงไปในรายละเอยีดเพิ่มเติม และเปนการควบคมุคุณภาพของขอมูลที่จะใชวเิคราะห ดังนั้นการมี
มาตรฐานขอมูลรวมกัน และการเพิ่มคณุภาพของขอมูลอยางตอเนื่องจงึเปนกลไกที่สําคัญ ในการไดมาซึ่ง
ขอมูลที่เหมาะสมตอการวิเคราะหและใชประโยชน 
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