APUK
Advanced Clinical Documentation and Decision Support Tool for Better results

Home
About Us
Who are we?
What we believe?
What we do?
What will you get from APUK?
Product & Service
Services
Healthcare IT Consultant
Consultant for IT Transformation
Consultant for HIMSS accreditation
Partner’s Product
Quippe
Elsevier
Product
SMD
SML
ABI
Our Clients
Contact Us

Site Map
sugesstion

About APUK
Who are we?

What we believe?

APUK is a group of healthcare
and IT professionals with passion
in improving the healthcare
standard.
With a highly experienced
team and extensive research in
developing the healthcare data
solution system, APUK became
the expert in this area offering a
data management platform
which will benefit data collection,
business and marketing strategic
plan to provide better service for
customers.

APUK’s goal is to uplift the
quality of healthcare services for
all patients through creating the
opportunities in improving
healthcare standard and
sustainability, especially
customers and patients’ safety.
APUK believes that data-driven
plays a major role for every
business development. Creating a
well structured data that is easy
to use and analyze will be directly
beneficial to the business.
“Let’s disrupt before you were
forced to be disrupted”

What we do?
We provide healthcare related data
management systems with the aim to
improve the healthcare data collections
by utilizing the use of technology.
Not only QUIPPE and Elsevier that
APUK represents, but APUK also
developed our own data management
system namely, Simple Medical
Terminology (SMT), Simple Medical Logic
(SML), Global Insurance Portal (GIP) and
APUK Business Intelligence (APUK-BI)
that work seamlessly in collecting,
analyzing and transferring information
between hospital and insurance
company.
We also work as a business partner
by offering consulting services to
hospitals for fully digital transformation
or to achieve the HIMSS standards.
(Healthcare Information and
Management Systems Society).

สิงทีเราทํา

เกียวกับ APUK
เราคือใคร?

สิงทีเราเชือมัน

APUK คือบริษัททีเปนผูเ้ ชียวชาญด้าน
ระบบจัดการข้อมูลทีมีจุดประสงค์เพือ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลทีเกียวข้อง
ทางด้านสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย
ด้วยทีมงานทีเปยมด้วยประสบการณ์มา
อย่างยาวนานและการวิจย
ั เพือการพัฒนา
ระบบ APUK นําเสนอแพลตฟอร์มการ
จัดการข้อมูลทีมีประสิทธิภาพของลูกค้า
ซึงไม่เพียงแต่เปนประโยชน์ในด้านของการ
รวบรวมข้อมูล แต่ยง
ั สามารถนําไปปรับใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
ธุรกิจและด้านการตลาดรวมไปถึงการ
พัฒนาการบริการทีดียงขึ
ิ นอีกด้วย

APUK เชือมันในยกระดับคุณภาพด้าน
ระบบการให้บริการทางสุขภาพให้ดท
ี ีโดยให้
ความสําคัญกับคนไข้เปนสําคัญ เรามีเปา
หมายทีจะปรับปรุงมาตรฐานการดูแล
สุขภาพของประเทศไทยให้เปนไปอย่างต่อ
เนืองและยังยืนรวมไปความปลอดภัยของ
ผูป
้ วยทีทาง APUK ให้ความสําคัญเช่นกัน
โดยเราเชือว่าการใช้ขอ
้ มูลสนับสนุนและ
การจัดการข้อมูลทีดี
จะเปนแนวทางทีมี
บทบาทสําคัญสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
ทุกประเภทรวมทังในด้านของสาธารณสุข
และสุขภาพอีกด้วย
“เราพร้อมนําคุณสูก
่ ารเปลียนแปลง
ก่อนทีจะถูกบังคับให้ต้องเปลียนแปลง”

APUK นําเสนอระบบการจัดการข้อมูลที
เกียวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยมีจุดประสงค์
เพือปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลด้านการดูแล
สุขภาพให้เหมาะสมกับความต้องการและการใช้
งานผ่านเทคโนโลยีการจัดเก็บรวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูล เพือประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการ
บริการทีได้ปลสูงสุด
APUK ยังมีระบบทีพัฒนาขึนโดยผู้
เชียวชาญได้แก่
Simple
Medical
Terminology (SMT), Simple Medical
Logic (SML), Global Insurance Portal
(GIP) และ APUK Business Intelligence
(APUK-BI) ทีมีหน้าทีจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และแสดงผล เพือปรับใช้ระหว่างโรงพยาบาลและ
บริษัทประกัน
นอกจากนียังมีบริการให้คําปรึกษาแก่โรง
พยาบาล
โดยทําหน้าทีเปรียบเสมือนเปน
พันธมิตรทางธุรกิจเพือให้คําปรึกษาและขพ
แนะนํา ในการเปลียนแปลงระบบหรือการจัดการ
เพือเข้าสูร่ ป
ู แบบดิจท
ิ ัลอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ
เพือให้ได้รบ
ั มาตรฐาน HIMSS

What will you get from APUK?

Business Outcome Clinical Outcomes
APUK helps to improve data
collection and data management
to be used at the point of care.
Utilizing the data can identify or
reduce unnecessary costs which
will benefit directly to the business.
The system will help calculate and
identify ways to increase insurance
reimbursement and streamline the
discharge process.
The collected data will be able
to be used as support information
to develop business plans and
marketing
strategy.
Implement
hospital-wide quality measures
systematically

Decisions that need to be made at
the point of care will be generated
from the data and digital document
which will provide necessary clinical
information for patient care and
service when needed to help with
services or suggestions. For example,
the result of precise data calculation
will help reduce a patient's length of
stay, revisit rates, and develop and
design patient safety processes.
In terms of clinicians, the system
and data calculation will support the
decision making that could help
standardize the clinical decision and
reduce the quality gap between junior
and senior clinicians.

Service Outcomes

With data-driven from APUK, it will
help
improve
the
quality
of
administrative work by increasing
more
efficient
communication,
enhanced
payment
models
including accurate data processing.

Research Outcomes
APUK conducted research by
collecting
information
to
be
structured and coded for further
analysis to identify and analyze
trends that will be able to improve
the overall health of Thailand.

สิงทีจะได้รบ
ั จาก APUK?

ด้านธุรกิจ

ด้านคลินก
ิ

ด้านการบริการ

APUK ช่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบการ
ดูแลข้อมูลให้ง่ายต่อการใช้ โดยสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพือลดความเสียง
ทีอาจเกิดขึนรวมถึงค่าใช้จา่ ยทีไม่จาํ เปนซึง
ส่งผลโดยตรงต่อด้านธุรกิจ นอกจากนียัง
สามารถนําข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง
และพัฒนาการวางแผนด้านธุรกิจ กลยุทธ์
ทางการตลาด และดําเนินการด้านมาตรฐาน
คุณภาพของโรงพยาบาลอย่างเปนระบบ

คลินก
ิ หรือโรงพยาบาลสามารถใช้ขอ
้ มูลทีมี
อยูม
่ าประมวลผล
ประกอบการตัดสินใจหรือ
วิเคราะห์ผป
ู้ วยทังในเชิงการบริการและการ
รักษา เช่น สามารถนําข้อมูลมาประกอบการลด
จํานวนวันทีต้องเข้ารับบริการหรือการรักษา,
ออกแบบและปรับปรุงโปรแกรมการรักษาของผู้
ปวย
ในแง่ของบุคลากรทางการแพทย์ การ
คํานวณข้อมูลของระบบสามารถช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจของแพทย์ทีอาจช่วยสร้าง
มาตรฐานในทีดีของโรงพยาบาลหรือคลินก
ิ ซึง
จะนําไปสูก
่ ารช่องว่างด้านคุณภาพของแพทย์ที
คนส่วนใหญ่มก
ั จะเข้าใจว่า
แพทย์ทีมีความ
อาวุ โสจะเชียวชาญมากกว่า

APUK เชือว่าการบริการเปนส่วนสําคัญ
ส่วนหนึงของธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที
เกียวข้องกับสุขภาพ ดังนันเพือนการบริการที
ดียงขึ
ิ น การจัดเก็บข้อมูลทีดีจะสามารถช่วย
เพิมประสิทธิภาพการทํางานของผูใ้ ช้งานได้
ทังในแง่ของการสือสารข้อมูล การคํานวณค่า
ใช้จา่ ยและการปรับรูปแบบการชําระเงิน และ
ผูร้ บ
ั บริการทีจะได้รบ
ั ความสะดวกสะบายในแง่
ของการประมวลผลความต้องการทีมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน

ด้านงานวิจย
ั
APUK มีการค้นคว้าวิจย
ั และจัดเก็บข้อมูล
ทีเกียวข้องกับสุขภาพอยูเ่ สมอ โดยมีความมุง
่
มันให้ผลการวิจย
ั ค้นคว้านัน
สามารถนํามา
ประกอบการพัฒนาในด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขของไทยให้ดข
ี น
ึ

Products & Services

APUK offers a plan and suggested data implementation by creating well-structured customer data that
helps the users achieving or utilizing easier which leads to the quality of data management in long term
including consultant service.

Healthcare IT Consultant

APUK is not only expertise in hospital quality and Healthcare IT management, APUK also offers consultant
service namely, IT transformation, Business and gaps analysis, IT strategic management, change management,
and HIMSS/EMRAM Accreditation.

Consultant for IT Transformation

Consultant for HIMSS accreditation

We provide professional consultation services to
become the fully digitalized hospital for the best service
process and aligning with hospital standards, such as
HA; Hospital Accreditation or JCI; Joint Commission
International.

The HIMSS accreditation or certification is the milestone for
entering the health information and technology industry for the
hospital. APUK is the leading expert in giving consultation for
hospitals that aim to obtain the HIMSS accreditation with
experience
from
Price
Paknampho
Hospital,
Prince
Suvarnabhumi Hospital and Siriraj Piyamaharajkarun Hospital.

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการให้คําปรึกษาเพือให้โรงพยาบาลได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน HIMSS สร้างมาตรฐานและความน่าเชือถือในด้านระบบการบริหารและจัดการ
ข้อมูลในโรงพยาบาล โดย APUK ได้รบ
ั ความไว้วางใจในการร่วมงานและให้คําปรึกษาจาก โรงพยาบาลปรินซ์ปากนําโพ โรงพยาบาลปรินซ์
สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลศิรริ าชปยมหาการุณย์

ทีปรึกษาด้านระบบ IT สําหรับโรงพยาบาล

APUK พร้อมให้บริการเปนทีปรึกษาด้านระบบต่างๆ ให้กับสถานพยาบาล ไม่วา่ จะเปนการทํา IT Transformation การวิเคราะห์ธุรกิจและ
ประเมินช่องว่าง การบริหารกลยุทธ์ด้าน IT การบริหารการเปลียนแปลง การรับรองมาตรฐาน HIMSS/EMRAM Accreditation ด้วย
ประสบการณ์ด้านการจัดการคุณภาพโรงพยาบาล และการบริหารระบบไอทีของสถานพยาบาลทีมีมายาวนานกว่าทศวรรษ เปนเครืองยืนยันถึง
มาตรฐานในการให้บริการ

บริการให้คําปรึกษาสําหรับการทํา IT Transformation

บริการให้คําปรึกษาสําหรับโรงพยาบาลทีต้องการเปลียนแปลงระบบของ
เปนองค์กรให้เข้าสูร่ ะบบดิจต
ิ ัลอย่างเต็มรูปแบบ
และให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาสากล เช่น Hospital Accreditation (HA) มาตรฐานโรง
พยาบาลและบริการสุขภาพ
เปนมาตรฐานทีประกอบไปด้วยข้อกําหนด
สําคัญ 3 เรือง ได้แก่ มาตรฐานการดูแลผูป
้ วย มาตรฐานการสร้าง
เสริมสุขภาพ และเกณฑ์บริหารจัดการสูค
่ วามเปนเลิศ หรือ Joint
Commission International (JCI) ทีมีวต
ั ถุประสงค์เพือส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผูป
้ วยให้
กับสถานพยาบาลต่างๆ ทัวโลกอย่างต่อเนือง ด้วยการตรวจประเมินอย่าง
ละเอียดถีถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาล
ทีมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามข้อกําหนด

บริการให้คําปรึกษาเพือการรับรองมาตรฐาน HIMSS

บริการให้คําปรึกษาเพือให้โรงพยาบาลได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน HIMSS
สร้างมาตรฐานและความน่าเชือถือในด้านระบบการบริหารและจัดการ
ข้อมูลในโรงพยาบาล โดย APUK ได้รบ
ั ความไว้วางใจในการร่วมงานและ
ให้คําปรึกษาจาก
โรงพยาบาลปรินซ์ปากนําโพ
โรงพยาบาลปรินซ์
สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลศิรริ าชปยมหาการุณย์

Quippe
APUK is the official distributor in Thailand for Medicomp
Systems which is the US based company that provides medical
technologies and tools, known as Quippe. The Quippe
documentation tools are the advanced clinical documentation
and clinical decision support tool for better clinical outcomes
which enable physicians to see more patients, and provide
clinical usability at the point of care. Not only presenting and
implementing the tools but APUK also adjust and develop addons to specifically match the needs of Thai hospitals.
With the data platform that APUK offers gathering over 400,000
related standard terminology terms combining with more than 1
million possibilities to help create the ability to support decision
making with coded systems in order to match with customers’ or
patients’ needs. The system also helps data transferring and
utilizing the data for further research or supporting marketing
campaigns.

Benefits of using Quippe
Improve Patient Safety
Improve Operation Workflow
Improve Quality of Care
Improve Efficiency
Reduce cost

Quippe
APUK เปนตัวแทนอย่างเปนทางการในประเทศไทยของ บริษัท
Medicomp Systems ทีเปนผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยีทีเกียวข้องกับการ
แพทย์ในชือ Quippe ซึงเปนเครืองมือในการจัดการด้านเอกสารทางคลินก
ิ
เครืองมือทีช่วยสนับสนุนด้านการตัดสินใจทางคลินก
ิ เพือผลการรักษาทีดีขน
ึ
รวมไปถึงทําให้แพทย์สามารถดูแลคนไข้ได้ในจํานวนมากขึน และนําเสนอข้อมูล
ทีเปนประโยชน์ต่อการใช้รก
ั ษา นอกจากการนําเสนอ และ Implement
ระบบ APUK ยังมีการปรับเปลียนและพัฒนา add-on ให้เหมาะสมกับลูกค้า
ซึงเปนโรงพยาบาลในประเทศไทยอีกด้วย
APUK มีฐานข้อมูลคําศัพท์มาตรฐานทีเกียวข้องกับด้านสุขภาพมากกว่า
400,000 คํา ทํางานร่วมกับระบบความเชือโยงข้อมูล ด้วยการลง coding
เพือทําการประมวลผลในการรักษาหรือการบริการทีมีประสิทธิภาพ อีกทังยัง
สามารถใช้ประกอบการวิจย
ั หรือใช้เปนข้อมูลประกอบการวางแผนทางการ
ตลาดในอนาคต

ทําไมจึงควรใช้ระบบ Quippe
เพิมความปลอดภัยให้กับคนไข้
ช่วยพัฒนาขันตอนการปฏิบต
ั ิการ
เพิมมาตรฐานในการดูแลคนไข้
เพิมประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้จา่ ยและต้นทุน

Quippe Clinical
Data Engine
The Quippe Clinical Data Engine delivers high-quality,
clinically relevant data directly within clinical workflows.
It helps normalize structured data and analyze data
sets by problem, empower providers and other
clinicians to find details about a specific patient for any
known or suspected disease state, improve system
usability and deliver users the information they need.

What will you get from Quippe Clinical Data Engine?
Vocabulary consists of 400,000+ clinical terms
Organized in a clinical hierarchy
Designed for point-of-care use
Emphasis on pre-coordination
Continuously developed since 1978
Used daily by over 100,000 providers

Quippe Clinical Data Engine คือฐานข้อมูลทางการ
แพทย์ ทีรวบรวมข้อมูลคุณภาพ ทีเกียวข้องกับการรักษาไว้สาํ หรับใช้
งานในขันตอนการรักษาทางคลินก
ิ โดยตรง
ซึงช่วยในการวิเคราะห์
ข้อมูลตามรายปญหา จัดการข้อมูลอย่างเปนระบบ ช่วยให้บุคลากร
สามารถค้นหาข้อมูลคนไข้ รวมถึงอาการรายบุคคล โดยสามารถให้
ข้อมูลได้อย่างตรงจุด ตามต้องการ
สิงทีคุณจะได้จาก Quippe Clinical Data Engine
รวบรวมศัพท์ทางการแพทย์และคลินิก กว่า 400,000 คํา
จัดการข้อมูลอย่างเปนระบบ
ออกแบบอย่างเหมาะสมสําหรับการใช้งานหน้างาน
ออกแบบเพือเอือการประสานงานการคาดการณ์ล่วงหน้า
มีการพัฒนาอย่างต่อเนืองมากว่า 40 ป
มีผใู้ ช้งานมากกว่า 100,000 รายในแต่ละวัน

Quippe Clinical
Documentation
The Quippe Clinical Documentation formulates from
The Quippe Clinical Data, the document is designed to
support medical personnel’s or clinicians’ workflow in
any care environment, it shows structured data
provides needed patient’s information at physician’s
fingertips which will be used for clinical decision
support at point of care or information history review
for better decision and patient’s safety.

The Quippe Clinical Documentation คือระบบ
รวบรวมข้อมูลของผูป
้ วยเพือประโยชน์ต่อการรักษา โดยข้อมูลทีใช้
ประกอบนันมาจากการจัดเก็บข้อมูลและชุดข้อมูลของ
The
Quippe Clinical Data ทําหน้าทีสนับสนุนระบบการตัดสินใจ
และทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ให้เปนไปอย่างราบรืน
เพือ
ประโยชน์ในการรักษาและความปลอดภัยของผูเ้ ข้ารับการรักษา

APUK PRODUCT
Simple Medial Dialog (SMD)
Simple Medial Dialog (SMD) is the chatbot system
created to aid the patient to conveniently utilize the
LINE application to analyze the personal health
problem. This product aims to create the most
convenient service for patients with their daily-use
tool, each of the symptom or disease will be asked not
more than 5 questions which will summarize the
results for patients as follow
Evaluate the urgency and necessity to visit the
doctor
Suggest the specialist field of doctor to visit, if
necessary
Link to the hospital or telemedicine service
Generate report to efficiently communicate with
the doctor

Simple Medial Dialog (SMD) คือ ระบบ Chatbot สําหรับ
คนไข้ ทีสามารถใช้งานได้สะดวกบนแพลทฟอร์ม LINE สําหรับวิเคราะห์
ปญหาสุขภาพ โดยแต่ละอาการ/โรค จะถามไม่เกิน 5 คําถาม ซึงจะสรุป
ผลลัพธ์ให้กับคนไข้ ดังนี
มีภาวะเร่งด่วนทีต้องพบแพทย์หรือไม่
หากต้องพบแพทย์ควรพบแพทย์เชียวชาญด้านใดทีไหน
เชือมต่อไปทีโรงพยาบาล หรือบริการ Telemedicine
สร้างรายงานสําหรับการสือสารกับแพทย์ต่อไป เพือให้การสือสาร
กับแพทย์มป
ี ระสิทธิภาพมากขึน

APUK PRODUCT
APUK Business Intelligence (ABI)
APUK Business Intelligence (ABI) is a dashboard
for showing patients’ care information, administration
information and quality control of the hospital which
will be operating in September 2021.

APUK Business Intelligence (ABI) คือ dashboard
สําหรับแสดงข้อมูลทีเกียวข้องกับ การดูแลผูป
้ วย การบริหารงาน
ขององค์กร และควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลนันๆ

OUR CLIENTS

We are proud to be a partner for empowering your business success.
[Customer List]
เราภูมใิ จทีได้รว่ มสร้างระบบทีแข็งแกร่ง และเปนส่วนหนึงในความสําเร็จของคุณ
[รายชือลูกค้าของ APUK]
Quippe
Principal Healthcare
Bangpakok Hospital Group
Asian Hospital and Medical Center (Philippine)

Quippe
Principal Healthcare
โรงพยาบาลในเครือ BDMS
Asian Hospital and Medical Center (Philippine)

Organization Consultation
(IT Transformation & Gap Analysis)
Siriraj Piyamaharajkarun Hospital (SiPH)
IT Transformation & Gap Analysis
Saint Louis Hospital: Gap Analysis for Digital
Hospital
University of phayao medical center and
hospital (Center of Excellent & Strategic
Planning-Copartner with Cordial Health
Solution)

ให้คําปรึกษาและวิเคราะห์ปญหาเพือเปลียนแปลงระแบบทํางานของ
โรงพยาบาล (IT Transformation & Gap Analysis)
โรงพยาบาลศิรริ าชปยมหาราชการุณย์ (SiPH)
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์:
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (Center of Excellent &
Strategic Planning-Copartner with Cordial Health
Solution)

HIMSS consultant service
Prince Hospital Healthcare HIMSS Stage 6&7
Consultation Project

ให้คําปรึกษาเพือให้ได้รบ
ั มาตราฐาน HIMSS
Prince Hospital Healthcare

Thank You

Elsevier
APUK acts as a representative for Elsevier, a global
information analytics company that helps institutions,
clinical,
hospital
and
professionals
improve
performance. Elsevier also provides researchers with
new discoveries that benefit healthcare, providing
insight for physicians to find the right clinical answers
and we support nurses and other healthcare
professionals throughout their careers.

APUK เปนตัวแทนของ Elsevier มีหน้าทีนําเสนอ Elsevier ให้
กับโรงพยาบาลต่างๆ และติดตามผลรวมถึงบริการหลังการขาย ซึง
Elsevier เปนบริษัททีรวบรวมแหล่งอ้างอิงวิชาการทางการแพทย์ ชุด
ข้อมูลทีเปนประโยชน์ต่อการรักษา และวิเคราะห์ขอ
้ มูลระดับสากล ทีเปน
ประโยชน์ต่อสถาบันทางสุขภาพ คลินก
ิ และโรงพยาบาลชันนํา โดยให้ขอ
้ มูล
เชิงลึกแก่แพทย์เพือค้นหาคําตอบ หรือวิเคราะผลในการรักษาทีมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน นอกจากจะใช้ขอ
้ มูลดังกล่าวในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานแล้ว Elsevier ยังมีการศึกษาค้นคว้าวิจย
ั ทีเปน
ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพอยูเ่ สมออีกด้วย

