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ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี
รุงทิวา พานิชสุโข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
บทคัดยอ
การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative
method) มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการ ปจจัยและปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล
การใหบริการผูปวยนอก และการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของ
บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโดย สัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูใหขอมูล จํานวน 20 คน ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับการจัดทํารายงานขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใน 10 อําเภอโดยคัดเลือกอําเภอละ 2 คนที่มีการจัดทํารายงานขอมูล
21 แฟมไดคะแนนคุณภาพสูงสุดและต่ําสุดของแตละอําเภอ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(content analysis) ผลการศึกษา พบวา 1.) ดานกระบวนการจัดทําขอมูล ผูใหขอมูลกลุมที่มีคะแนนสูง
มีการบันทึกขอมูลแบบ real time และบันทึกขอมูลสวนบุคคลครบถวนโดยเจาหนาที่และสํารองขอมูล
ทุกวัน มีการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนทุกแฟมตามชวงเวลาที่กําหนด หากพบ error มีการ
feedback เพื่อปรับแก การสงออกรายงานภายในเวลาที่กําหนด มีผูสงแทนกันได กรณีผูรับผิดชอบติด
ภารกิจ สวนกลุมที่มีคะแนนต่ํา บางแหงไมไดบันทึกขอมูลทุกวันและบันทึกขอมูลโดยลูกจาง และ
ผูรับผิดชอบไมไดใชประโยชนจากขอมูล 2. ) ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล ไดแก ดานบุคลากร มี
ทัศนคติที่ดีตอการจัดทําขอมูล มีความรูเรื่องโครงสรางแฟม ไดรับการอบรม มีความรับผิดชอบ และ
ละเอี ยดรอบคอบ มีจํ านวนบุ คลากรและภาระงานที่เหมาะสม ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณมี
เพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญที่มีการติดตามกํากับ
สนับสนุน ใหมีการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง มีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล 3.) ดานปญหา
อุปสรรค ไดแก ผูบันทึกขอมูลบางคนขาดความรูในการบันทึกขอมูลเนื่องจากไมไดรับการอบรม ไมมี
คนสงขอมูลแทนกัน คอมพิวเตอรเสีย และการเชื่อมตออินเตอรเน็ต

คําสําคัญ:

คุณภาพขอมูล , 21 แฟมมาตรฐาน , โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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Factors related to data quality of outpatient services, health promotion and disease prevention
(21 standard folders) of Tambol Health Promoting Hospital Officers in Chon Buri.
Rungthiwa Panichsuko, Chon Buri Provincial Public Health Office
Abstract
This study is a descriptive study (descriptive research) where qualitative data is collected
(qualitative method). The objectives are to study processes, factors and obstacles related to the data
quality of services provided for outpatients, health promotion and disease prevention (21 standard
folders) of Tambol Health Promoting Hospital personnel in Chon Buri. Data were collected using
in-depth interviews from of 20 participants who served on the preparation of health information of
Tambol Health Promoting Hospital in 10 districts. By selecting 2 personnel who prepared 21 standard
folders reports with the highest and lowest data quality in each district then the data were analyzed
(content analysis).
The study found that: 1) the preparation of the information; the group with high scores,
recorded data in real time, recorded the required personal information, backed up data daily, checked
for accuracy and completeness of the reports and gave feedback if error(s) found. If the responsible
personnel were unavailable, other personnel could interchangeably export the reports within specified
time. Those with low scores, some did not record data daily and recorded by temporary employee and
could not take advantage of the data. 2) Factors related to data quality including; the personnel have a
positive attitude towards the preparation of the information, understand the structure of the folders,
received training, responsible and circumspect, a number of staff and workload were reasonable.
Budgeting and up-to-date equipment were adequate. Management executives are key factors to
monitor and encourage to record accurate data and check the completeness of the data. 3) The
obstacles including; some data recording personnel lack of knowledge because they have not been
trained, no personnel to interchangeably export data, computer break down and unable to connect to
the internet.

Keywords: data quality, 21 standard folders, Tambol Health Promoting Hospital.
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ภูมิหลังและเหตุผล (background and rationale)
ขอมูลการใหบริการผูปวยนอก การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (21แฟมมาตรฐาน)
เปนระบบขอมูลสุขภาพรายบุคคล ที่นําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน
แกไขปญหาและพัฒนาสุขภาพประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติไดรวมมือกันพัฒนาขึ้นตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จากระบบขอมูลสุขภาพรายบุคคล 18
แฟมที่ใชอยูเดิม โดยกําหนดใหหนวยบริการในสังกัดทุกระดับทั่วประเทศ เก็บขอมูลเปนแบบรายบุคคล
และอาทิเชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นําสงฐานขอมูล
ไปรวบรวมทีค่ ลังขอมูลสุขภาพระดับจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลกอนสงออกขอมูลไปยังศูนยขอมูลสวนกลาง ทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง และรวบรวมเปน
คลังขอมูลสุขภาพระดับประเทศ ตลอดจนใชประกอบการจัดสรรงบประมาณตามผลงานบริการ ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(1)
การบริหารงานสาธารณสุขในปจจุบนั ไดนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริหารงานมาก
ขึ้น โดยเฉพาะใชในการตัดสินใจ กําหนดนโยบาย หรือการวางแผนกลยุทธ ควบคุมกํากับงาน และ
จัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ จึงจัดเปนประเด็นสําคัญทีบ่ รรจุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่11(2) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการสรางกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดนํามากําหนดเปนนโยบาย
และจัดทําแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกําหนดตัวชี้วดั เพื่อกํากับติดตามผลงานของสถานบริการสุขภาพใน
สังกัด ทั่วประเทศ
คุณภาพขอมูลสุขภาพ ที่สงออกของหนวยบริการเปนสิ่งสําคัญอยางมาก ตอการพัฒนางาน
สาธารณสุขทุกระดับ เนื่องจากตองอาศัยหลักฐานเพื่อการกําหนดนโยบายสุขภาพ (Evidence-based
policy making) ที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพ และแนวโนมทิศทางของปญหาสุขภาพในอนาคต
รวมทั้ง ยังมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการจัดการกับปญหาสุขภาพเฉพาะตางๆ
นอกจากนี้การมีขอมูลขาวสารสุขภาพที่ดี
จะชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพเพื่อการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพที่ดีไดในอนาคต การพัฒนาคุณภาพขอมูล
สุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน เปนนโยบายสําคัญของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและไดมีการ
วางแผนเพื่อพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ ป พ.ศ. 2556 -2559 ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา
ฐานขอมูล มุงเนนการกํากับติดตามและประเมินผลการนําไปปฏิบัติ โดยมีการดําเนินการที่สําคัญไดแก
1) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานวางแผนและพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทํางาน
ดานงานขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อเปนทีมพี่เลี้ยง (Core Team) ระดับ
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จังหวัด เปนกลไกสนับสนุนที่สําคัญในการพัฒนาระบบขอมูลใหมีคุณภาพ และตอบสนองตอตัวชี้วดั
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกําหนด 2 ตัวชี้วดั ไดแก ตัวชีว้ ัด ที่ 35 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา (Monitoring Data) ระดับอําเภอ รอยละ 80 ตัวชีว้ ดั ที่ 36 รอยละของ
หนวยงานมีฐานขอมูล ครบถวน ถูกตอง ทันเวลาและเชื่อถือได โดยไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ(3)ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวาง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด กับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทั้งในและนอกสังกัด 17 แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 11 อําเภอ และ 2) มีการจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบขอมูลสุขภาพเพื่อใหขอ มูลรายงาน 21 แฟมมาตรฐาน เพือ่ ใหบุคลากรทุกระดับมีองคความรู
ทักษะ ศักยภาพและความสามารถ มีระบบเชื่อมโยงขอมูลดานสุขภาพของประชากรภายในจังหวัดและ
ในเครือขายบริการสุขภาพ ที่ 6
จากการวิเคราะหสถานการณปญหาขอมูลในปจจุบนั พบวาคุณภาพของขอมูลสุขภาพ 21 แฟม
มาตรฐาน ไมเปนไปตามเกณฑตวั ชี้วดั เปนปญหาสําคัญของเครือขายบริการสุขภาพที่ 6 รวมทั้งจังหวัด
ชลบุรี (แผนยุทธศาสตร “เขตสุขภาพ” เครือขายบริการสุขภาพที่ 6 ป 2556-2559:62) (4) กลาวคือ จาก
รายงานการตรวจสอบคุณภาพขอมูลที่ไดรับจากหนวยบริการตางๆ
โดยศูนยขอมูลของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในระหวาง เดือนกรกฎาคม 2555 ถึง เดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 ดาน ตาม
เกณฑและตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดแก ความถูกตอง ความครบถวน และความทันเวลา
ในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี พบวา มีคาเฉลี่ยคุณภาพขอมูลโดยภาพรวม รอยละ 69.4 คาเฉลี่ยดาน
ความทันเวลา มีคาสูงที่สุด รองลงมา เปนดานความถูกตอง และต่ําสุดคือ คุณภาพดานความครบถวน
คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับรอยละ76.9, 73.3และ58.2 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาตามประเภทหนวยบริการ พบวา
คุณภาพขอมูล กลุมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลชุมชน มีคาเฉลี่ยโดยรวมสูงที่สดุ รอยละ 82.8 ปญหา
คุณภาพดานความถูกตอง ทีพ่ บสวนใหญ เปนปญหาดานบุคลากร เชน การลงบันทึกขอมูลไมถูกตอง
บันทึกขอมูลซ้ําซอน ไมไดตรวจสอบขอมูลใหทนั สมัย บันทึกขอมูลไมครบ หรือไมไดตรวจสอบขอมูล
กอนสงออก (5)
จากรายงานการตรวจสอบหนวยบริการเฉพาะ รพ.สต. ซึ่งเปนหนวยบริการที่มีจํานวนมากที่สุด
ในจังหวัดชลบุรี พบวา คุณภาพดานความถูกตองและความครบถวนซึ่งเปนสวนที่สําคัญอยางมากตอ
คุณภาพขอมูลคอนขางต่ํา คาเฉลี่ยคุณภาพขอมูลดานความถูกตอง ต่ํากวาหนวยบริการกลุมอื่นๆ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 63.7 ต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด (รอยละ 73.3) และคุณภาพดานความครบถวน มี
คาเฉลี่ยเทากับ รอยละ 56.7 ต่ํากวาคาเฉลี่ยของจังหวัด (รอยละ 58.2) (5)
จากปญหาดังกลาวมาขางตน
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวามีปจจัยใดที่เกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล
สุขภาพ 21 แฟมมาตรฐานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปทบทวน
และพัฒนาระบบขอมูลใหเปนฐานขอมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอตัวชี้วดั และนโยบายของกระทรวง
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สาธารณสุข และสามารถนําไปพัฒนางานสาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุตามเปาหมาย
ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากระบวนการ ในการจัดทําขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ในระดับปฐมภูมิ ของ
บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ กับคุณภาพของขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ของบุคลากร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการจัดทําขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ใหมีคุณภาพ
(ความครบถวน ถูกตองและความทันตอเวลา) ของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลใน
จังหวัดชลบุรี
ระเบียบวิธีศึกษา (methodology)
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยใชแนวคําถามในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง
(semi-structured interview)
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดทําขอมูล
การใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ครอบคลุม 10 อําเภอ (ยกเวนอําเภอเกาะสีชังซึ่งไมมี
รพ.สต.) ในจังหวัดชลบุรี
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)
การพิจารณาผูใ หขอมูลสําคัญ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
โดยใชดุลพินจิ ของผูวิจัย (judgment sampling) ในการกําหนดคุณสมบัติและเลือกสมาชิกของประชากร
ที่จะมาเปนผูใหขอมูลที่มีลักษณะเปนตัวแทน สามารถใหขอมูลเหตุผล และสามารถวิจารณไดเหมาะสม
กับเรื่องที่ศึกษา โดยพิจารณาเลือกอําเภอละ 2 รพ.สต. ที่มีคะแนนคุณภาพขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน
สูงสุด และต่ําสุด ในชวงปงบประมาณ 2556 รวมผูใหขอ มูลสําคัญ ทั้งสิ้น 20 คน

6

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง(Semi-structured interview) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคิด
ตามวัตถุประสงคของโครงการและทฤษฎีระบบ (System Theory)(6) ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ
ของระบบ ดังนี้ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ปจจัยนําออก และการยอนกลับของขอมูล และผานการ
ตรวจสอบดานความครบถวนของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญสารสนเทศดานสุขภาพและทดสอบกับบุคลากร
ของ รพ.สต.ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชแนวคําถามการสัมภาษณกึ่ง
โครงสรางที่ผูวิจัยที่สรางขึ้น ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 โดยทําการนัดหมายกับ
เจาหนาที่ รพ.สต.ที่เปนผูจัดทํารายงานขอมูล 21 แฟม ในพื้นที่เปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณตามวันเวลา
ที่สะดวก โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการขออนุญาตเจาหนาที่ รพ.สต.
ดังกลาวและเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียงและการจดบันทึก
การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล
การศึกษานี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กอนเริ่มการศึกษา ไดมีการชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการวิจัย ประโยชนและผลที่
อาจเกิดขึ้นอยางละเอียด รวมถึงรับรองวาจะไมเปดเผยรายชื่อผูใหขอมูลและใหลงนามในใบยินยอมการ
เขารวมวิจัย (Consent Form)
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลทั้งหมด จาการถอดเทปการสัมภาษณและการจดบันทึก มาดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) ทําการตีความ สรางขอสรุปจากขอมูล นํามาวิเคราะห โดยมองหา
ความหมาย ความคลายคลึง ความแตกตาง และนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะหตามที่
ปรากฏในขอความ
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา
ดําเนินการศึกษา ตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558
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ผลการศึกษา (results)
ดานปจจัยนําเขา
1. บุคลากร
1.1 ผูบริหาร เปนปจจัยสําคัญในการจัดทําขอมูลใหมีคุณภาพ
รพ.สต.ที่มีคะแนนสูง
ผูบริหารใหความสนใจติดตามกํากับและสนับสนุน ใหผูคียขอมูลไดรับคาตอบแทน และอุปกรณที่
ทันสมัย ในทางกลับกัน รพ.สต.กลุมที่มีคะแนนต่ํา ผูบริหารยังไมใหการสนับสนุนในการจัดทําขอมูล
ทําใหขาดขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1.2
ผูรับผิดชอบงานขอมูล ควรเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการจัดทํารายงาน มีความรู ความ
เขาใจ รอบรูเรื่องโครงสรางแฟมขอมูล ผานการอบรม การใชโปรแกรม JHCIS ในการบันทึกขอมูล 21
แฟม มีทักษะและประสบการณในการทํางาน อีกทั้งตอง มีความละเอียดรอบคอบ สงผลตอคุณภาพของ
ขอมูล
1.3 จํานวนบุคลากรที่นอย และภาระงานที่รบั ผิดชอบมาก มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ขอมูล ซึ่งพบวา รพ.สต.ที่มคี ะแนนสูง มีจาํ นวนบุคลากรและผูรับผิดชอบในการทําขอมูลเฉลี่ย มากกวา
รพ.สต.ที่มีคะแนนต่ํา
2. งบประมาณ ในสวนของการจายคาตอบแทนลวงเวลา และงบประมาณในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร เพื่อทํางานขอมูล มีความสําคัญและมีผลตอคุณภาพขอมูลเชนกัน
3. วัสดุ อุปกรณ พบวา รพ.สต.ที่มีคะแนนระดับต่ํา มี เครื่องคอมพิวเตอรไมพอเพียง และมี
สมรรถนะต่ํา รวมถึงความผิดพลาดของโปรแกรม และการเชื่อมตอสัญญาณ Internet ไมดี สงผลตอ
คุณภาพของขอมูล
4. การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนไดนั้น รพ.สต.ที่มี
คะแนนสูง มีระบบ และกลไกที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต มีนโยบายในการอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูใ นการ
บันทึกขอมูลใหถูกตอง มีการวางแผนจัดทําตารางการบันทึก ตรวจสอบและสงออกขอมูล กํากับติดตาม
การดําเนินงาน รวมถึง กรณีที่มีปญหาก็มีการสรางคนทดแทนเพื่อใหสามารถสงออกขอมูลไดทันเวลา
ดานกระบวนการ
1. การบันทึกขอมูล พบวา รพ.สต.ทุกแหง มีการบันทึกขอมูลการใหบริการทั้งในและนอก
สถานบริการ โดยใชโปรแกรม JHCIS version ที่กระทรวงกําหนด ซึ่งมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดย
เห็นวา ขอมูลสวนบุคคล มีความสําคัญอยางยิ่งตอความถูกตองของขอมูลเนื่องจากมีผลตอแฟมอื่นๆ
และตองบันทึกขอมูลใหสมบูรณทุกชองตามโครงสราง 21 แฟมมาตรฐาน การบันทึกขอมูลแบบ
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real time และมีการสํารองขอมูล (backup) ทุกครั้ง จะสงผลตอคุณภาพของขอมูล เนื่องจากเปนการ
ปองกันการสูญหายของขอมูล และสามารถบันทึกขอมูลไดครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด
2. การตรวจสอบขอมูล วิธกี ารเบื้องตน ตรวจโดยผูบันทึกขอมูลและตรวจกอนการสงออกโดย
ผูรับผิดชอบงานขอมูล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) และสอนวิธีการแกไขหากตรวจสอบ
ขอมูลแลวพบขอผิดพลาด ใชโปรแกรมการตรวจสอบขอมูล OP PP 2010 กอนการสงออกขอมูล 21
แฟมมาตรฐาน เพื่อใหสามารถสงออกรายงานไดครบถวน ถูกตอง
3. การสงออกขอมูล พบวา ระยะเวลาในการสงขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน เดือนละ 1 ครั้ง และใน
การสงใหทันเวลา ตองมีการกําหนดชวงวันที่สงออก มีการวางแผนการสงออกลวงหนา โดยเผื่อเวลา
สําหรับการตรวจสอบและแกไขใหมีคณ
ุ ภาพกอนการสงออกขอมูล
อีกทั้งมีการควบคุมกํากับการ
สงออกในทุกระดับ
ดานปญหาและอุปสรรค
1. ปญหาสวนบุคคล พบวา ความรู ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนปญหาที่สงผลตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล
2. ปญหาระบบงาน พบวา การบริหารจัดการ เรื่องคุณภาพขอมูลยังไมมีผูดูแลและไมมีการ
ปอนกลับขอมูล รวมถึงการไดรับขอมูลไมครบถวน ไมถูกตองจากผูมารับบริการ สงผลตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูล สวนระบบการเชื่อมตอ Internet และคอมพิวเตอรมีปญหา รวมถึงไมมีคนสง
ขอมูลแทนกัน กรณีติดภารกิจอื่น สงผลตอการสงขอมูลไมทันเวลา
วิจารณ (discussion)
สวนที่ 1 กระบวนการในการจัดทําขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี แบงเปน 3 ดาน ไดแก กระบวนการบันทึก กระบวนการตรวจสอบ และ
กระบวนการสงออกขอมูล ดังนี้
1. กระบวนการบันทึกขอมูลที่ดี มีลักษณะดังนี้
1.1 มีการบันทึกขอมูลแบบ real time และมีการสํารองขอมูล (backup) ทุกครั้ง สงผลตอ
คุณภาพของขอมูล เนื่องจากเปนการปองกันการสูญหายของขอมูล และสามารถบันทึกขอมูลได
ครบถวน ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 มีการบันทึกขอมูลสวนบุคคลที่ถูกตอง ครบถวน ขอมูลสวนบุคคล มีความสําคัญ
อยางยิ่งกับความถูกตองของขอมูล เนื่องจากมีผลตอแฟมอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของ
สุจรรยา ทั่งทอง (2556)(7) ที่พบวา คุณภาพขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ ที่ตองบันทึกลงใน
โปรแกรมบริการเพื่อการเชือ่ มโยงกับบริการตางๆที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการแตละคน
การที่เจาหนาที่

9

สาธารณสุข มีการจัดทําขอมูลสวนบุคคลใหครบถวนทุกรายการ จึงสงผลตอคุณภาพขอมูล 21 แฟม ใน
ภาพรวม
2. กระบวนการตรวจสอบขอมูลที่ดี มีลักษณะดังนี้
2.1 มีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล โดยการตรวจสอบทุกแฟม ตามตารางเวลาที่
กําหนด โดยผูบันทึกขอมูลทุกคนและใชโปรแกรมการตรวจสอบขอมูล OP PP 2010 กอนการสงออก
ขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน เพือ่ ใหสามารถสงออกรายงานไดครบถวน ถูกตอง
2.2 มีความถี่ในการตรวจสอบขอมูลกอนสงมากกวา 1 ครั้งตอเดือน
2.3 มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) และสอนวิธีการแกไขหากตรวจสอบขอมูลแลว
พบขอผิดพลาด
3 กระบวนการสงออกรายงานที่ดี มีลักษณะดังนี้
3.1 มีการวางแผนการสงออกลวงหนา โดยเผื่อเวลาสําหรับการตรวจสอบและแกไขใหมี
คุณภาพกอนการสงออก
3.2 มีการจัดหาผูรับผิดชอบในการสงขอมูลแทนกัน ในกรณีที่ผูรับผิดชอบสงออกรายงานติด
ภารกิจ
3.3 มีระบบติดตามกํากับการสงออกขอมูลในทุกระดับ ตั้งแต สสจ. /สสอ./รพ.สต. เพื่อ
เปนการกระตุน เตือนใหมีการจัดสงรายงานไดทันเวลา
สวนที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของ กับคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี
แบงเปน 4 ดาน ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ ดังนี้
1. บุคลากร (Man)
1.1 คุณลักษณะของบุคลากร จําแนกเปนผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูล ดังนี้
ผูบริหารที่ดี ควรใหความสําคัญ มีการวางระบบติดตามกํากับและสนับสนุนการดําเนินงาน
ชวยใหเกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอคุณภาพของขอมูล
21 แฟม
มาตรฐาน
ผูรับผิดชอบงานขอมูล 21 แฟมมาตรฐานที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี้
- มีทัศนคติที่ดีตอ การจัดทําขอมูล โดยเห็นวาการจัดทําขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน
มีประโยชนประหยัดเวลา ชวยใหคนหาขอมูลไดงาย เชน การคนหาประวัติการ
รักษาคนไข และสามารถนํามาใชในการวางแผน ติดตามงานได
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- มีความรูเรื่องโครงสรางแฟม ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ สุจรรยา ทั่งทอง
(2556)7 ที่พบวา ความรูเปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ
(21แฟม) ของเจาหนาที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จังหวัด
ขอนแกน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิทยา พลาอาด และคณะ (2554)8
ที่พบวา ปญหาอุปสรรคในการจัดทําแฟมสุขภาพครอบครัว ไดแก บุคลากรขาด
ความรู ความรูในการพัฒนาคุณภาพขอมูลสุขภาพ เปนปจจัยที่ทีผลตอการพัฒนา
คุณภาพขอมูล ทั้งนี้เนื่องจาก ความรูเปนองคประกอบที่สําคัญ ในการแสดง
พฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับทัศนคติและการปฏิบัติ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ:
2535)9
- ไดรับการฝกอบรมการบันทึกขอมูล 21 แฟม เปนการพัฒนาความรูและทักษะของ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลตอคุณภาพของขอมูล สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ
วิทยา พลาอาดและคณะ (2554)8 ที่พบวา การไดรับการอบรม เปนปจจัยที่พยากรณ
คุณภาพขอมูลในแฟมสุขภาพครอบครัวของหนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล ใน
ทางบวก
- มีความรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบงานขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน หากมีความ
รับผิดชอบ จะทําใหเกาะติดกับงาน ไมทิ้งงาน สามารถสงรายงานไดทันกําหนด
หากติดภารกิจอื่นตองหาวิธกี ารแกไข เชน
- มีความละเอียดรอบคอบ ชวยใหผูรับผิดชอบงานขอมูล ซึ่งเปนผูตรวจสอบเห็น
ขอผิดพลาด และแกไขขอมูลใหมีคุณภาพกอนสง
1.2 การเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน สงผลในทางลบตอคุณภาพขอมูล เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานใหมทยี่ ัง
ไมไดเขารับการอบรมการใชโปรแกรมในการบันทึกขอมูล ขาดความรูความเขาใจ ขาดทักษะและ
ประสบการณในการบันทึกขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน จึงทําใหบันทึกขอมูลไดไมสมบูรณและพบ
ขอผิดพลาด
1.3 จํานวนบุคลากร มีผลตอคุณภาพของขอมูล ใน รพ.สต.ที่มีคะแนนสูง มีจํานวนบุคลากร
เฉลี่ย 5.4 คน และมีผูรับผิดชอบ ในการทําขอมูล 21 แฟม เฉลี่ย 4.2 คน มากกวา รพ.สต.ที่มีคะแนนต่ํา
มีจํานวนบุคลากร เฉลี่ย 3.7 คน และมีผูรบั ผิดชอบ ในการทําขอมูล 21 แฟม เฉลี่ย 3.1 คน ขณะที่ รพ.
สต.ที่มีคะแนนต่ํา ใหความเห็นวา จํานวนเจาหนาที่มีนอ ย และทรัพยากรไมเพียงพอ มีผลตอคุณภาพ
ขอมูล 21 แฟม สอดคลองกับ ผลการศึกษา ของ วิทยา พลาอาด และคณะ (2554)8 ที่พบวา ปญหา
อุปสรรคในการจัดทําแฟมสุขภาพครอบครัว ไดแก การมีบุคลากรไมเพียงพอ และงบประมาณไม
เพียงพอ
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1.4 ภาระงานของบุคลากร ที่อยูใน รพ.สต.ที่ตองรับผิดชอบงานหลายดาน ทัง้ งานบริการ
รักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค ฟนฟูสภาพผูปวย และคุมครองผูบริโภค การมีภาระ
งานมาก สงผลตอคุณภาพของขอมูล ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ สุจรรยา ทั่งทอง (2556)7 ที่
พบวา ภาระงานที่มีมากทําใหบันทึกขอมูลไมทัน และสอดคลองกับ ผลการศึกษา ของ วิทยา พลาอาด
และคณะ (2554)8 ที่พบวา ภาระงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับคุณภาพของขอมูล และเปนปจจัยที่
พยากรณคุณภาพขอมูลในทางลบ
2. งบประมาณ (Money)
รพ.สต.ทั้ง 2 กลุม มีความเห็นวา การไดรับงบประมาณเปนคาตอบแทนในการบันทึกขอมูล มี
ผลตอคุณภาพขอมูล 21 แฟม โดย รพ.สต.ที่มีคะแนนสูง ไดรับงบประมาณเปนคาตอบแทน
ลวงเวลาและมีความพึงพอใจ ในคาตอบแทน มากกวา รพ.สต.ที่มีคะแนนต่ํา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ วิทยา พลาอาด และคณะ (2554)8 ที่พบวา งบประมาณไมเพียงพอ เปนปญหาอุปสรรค ในการจัดทํา
แฟมสุขภาพครอบครัว
3. วัสดุ อุปกรณ (Material)
รพ.สต.ที่มีคะแนนต่ํา พบวา มีปญหาในเรื่อง สมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรไมคอยดี
คอมพิวเตอรไมพอ ความผิดพลาดของโปรแกรมบันทึกขอมูล และการเชื่อมตอสัญญาณ Internet ไมดี
สงผลตอคุณภาพของขอมูล สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุจรรยา ทั่งทอง(2556)7 ที่พบวา การ
เชื่อมตอ Internet เปนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบขอมูล
4. การบริหารจัดการ (Management)
4.1 การบริหารจัดการ (ดานความถูกตอง)
รพ.สต.กลุมคะแนนสูง มีความเห็นวา ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญ ที่สนับสนุนใหมกี ารลงบันทึก
ขอมูลที่ถูกตอง
ซึ่งจะตองมีการกําหนดนโยบายใหเจาหนาที่ไดรับการอบรมทุกคนและจัดใหมีทีม
Adminของอําเภอมาใหคําแนะนํา
ในทางกลับกัน รพ.สต.กลุมที่มีคะแนนต่ํา มีความเห็นวา ผูบริหารยังไมใหการสนับสนุนในการ
จัดทําขอมูล ทําใหขาดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษา ของ
สุจรรยา ทั่งทอง (2556)7 ที่พบวา ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ (21 แฟม)
ของเจาหนาทีใ่ น รพ.สต. ไดแก ดานขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ
4.2 การบริหารจัดการ (ดานความครบถวน)
รพ.สต.กลุมคะแนนสูง มีความเห็นวา การบริหารจัดการดานความครบถวน ตองมีการ
ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนวาสามารถสงออกรายงานไดครบทุกแฟม ตามชวงเวลาที่กําหนด พรอม
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แนะนําอธิบายผูเกี่ยวของ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุจรรยา ทั่งทอง (2556)7 ที่พบวา การ
บรรณาธิการขอมูล เปนปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูล (21 แฟม) ของเจาหนาที่สาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน
ในทางกลับกัน รพ.สต.กลุม คะแนนต่ํา มีความเห็นวา การบริหารจัดการดานความครบถวน พบ
ปญหา การประสานงานในการสงตอขอมูลในงานอนามัยแมและเด็ก การฝากครรภ และการเยี่ยม
หลังคลอดที่ไปรับบริการที่โรงพยาบาล และคลินิก รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานในเชิงรุกยังมีนอย
4.3 การบริหารจัดการ (ดานความทันเวลา)
รพ.สต.กลุมคะแนนสูง มีความเห็นวา การบริหารจัดการดานความทันเวลา ตองมีการบันทึก
ขอมูลทุกวัน และทํางานนอกเวลารวมดวย หากติดประชุมจะมีการมอบหมายภารกิจใหผูอื่นทําแทน
ในทางกลับกัน พบวา รพ.สต.กลุมคะแนนต่ํา ยังไมมกี ารบริหารจัดการดานความทันเวลา ใน
กรณีที่ติดประชุมงานคาง ไมมีคนทําแทน สงผลใหสงขอมูลไมทันเวลา
สวนที่ 3 ปญหาอุปสรรคในการจัดทํารายงานสุขภาพระดับปฐมภูมิใหมีความครบถวน ถูกตอง
ทันเวลา ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี
ปญหาสวนบุคคล พบวา เจาหนาที่ที่ไมไดรับผิดชอบงานขอมูลใน รพ.สต.บางแหง มีการลง
ขอมูลที่ไมถูกตอง เนื่องจาก ไมไดรับการอบรมการบันทึกขอมูล ทําใหขาดความรูในการบันทึกขอมูล
จึงสงผลตอคุณภาพของขอมูล สอดคลองกับผลการศึกษา ของ สุจรรยา ทั่งทอง (2556)7 ที่พบวา ความรู
เปนปจจัยที่มผี ลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ (21 แฟม) ของเจาหนาที่สาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดขอนแกน
ระบบงาน พบวา คอมพิวเตอรเสีย เจาหนาที่ติดประชุม/อบรม ไมมีคนสงขอมูลแทนกันและ
การเชื่อมตอ Internet มีปญหา ใชการไมไดเสียบอย สงผลใหสงขอมูลลาชาไมทันกําหนด สอดคลองกับ
ผลการศึกษา ของ สุจรรยา ทั่งทอง (2556)7 ที่พบวา ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดาน
สุขภาพ (21แฟม) ไดแก ดานการเชื่อมตอ Internet
สวนที่ 4 การใชประโยชนจากขอมูล
ขอมูลที่ดีควรเกิดจากการที่มผี ูใชประโยชนจากขอมูล ซึ่งเปนแนวคิดทีส่ ําคัญ จากการศึกษา
พบวา มีการใชประโยชนจากขอมูลเปนสวนใหญ เชน ใชในการติดตามความครอบคลุมการใหวคั ซีน
และขอมูลประชากรใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน เปนตน
แตกลับพบวา รพ.สต.ที่มีคะแนนต่ํา บางแหงผูรับผิดชอบรายงาน 21แฟม ไมไดเปนผูใช
ประโยชนจากขอมูล ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพของขอมูล เนื่องจากไมเห็นประโยชนและความสําคัญ
ของขอมูล สอดคลองกับ ประเด็นปญหาการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ(5) ที่
กลาวถึง ปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิดจากการที่ผูใชขอ มูลไมเขาใจประโยชนของขอมูล
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ขาวสารที่จะชวยในการตัดสินใจ และขาดแรงจูงใจดานการใชประโยชนที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพของขอมูลที่ดี โดยแรงจูงใจดานการใชประโยชน ประกอบดวย การใชเพื่อการวางนโยบายและ
แผน การจัดสรรทรัพยากร ปรับปรุงบริการ แกปญหาในพื้นที่ และการใชเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
ขอยุติ (conclusions)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล การใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดชลบุรี
ไดแก ดานบุคลากร มีทัศนคติที่ดีตอการจัดทําขอมูล มีความรูเรื่องโครงสรางแฟม ไดรับการอบรม
มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ มีจํานวนบุคลากรและภาระงานที่เหมาะสม ดานงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณมีเพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญที่มี
การติดตามกํากับ สนับสนุน ใหมกี ารบันทึกขอมูลที่ถูกตอง มีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
ดานกระบวนการจัดทําขอมูล ผูใหขอมูลกลุมที่มีคะแนนสูง มีการบันทึกขอมูลแบบ real time และ
บันทึกขอมูลสวนบุคคลครบถวนโดยเจาหนาที่และสํารองขอมูลทุกวัน มีการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนทุกแฟมตามชวงเวลาที่กําหนด หากพบ error มีการ feedback เพื่อปรับแก การสงออกรายงาน
ภายในเวลาที่กําหนด มีผูสงแทนกันได กรณีผูรับผิดชอบติดภารกิจ สวนกลุมทีม่ ีคะแนนต่ํา บางแหง
ไมไดบันทึกขอมูลทุกวันและบันทึกขอมูลโดยลูกจาง และผูรับผิดชอบไมไดใชประโยชนจากขอมูล
ดานปญหาอุปสรรค ไดแก ผูบันทึกขอมูลบางคนขาดความรูในการบันทึกขอมูลเนือ่ งจากไมไดรับการ
อบรม ไมมีคนสงขอมูลแทนกัน คอมพิวเตอรเสีย และดานการเชื่อมตออินเตอรเน็ต ผลการศึกษาครั้งนี้
ใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย การนิเทศติดตาม จัดระบบการดําเนินงาน และการสนับสนุนดาน
การพัฒนาสวนขาดของบุคลากรในดานการบันทึกขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน ของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในจังหวัดชลบุรี
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