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ปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพและ 
ปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี 
 
รุงทิวา  พานชิสุโข  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
 
บทคัดยอ 

การศึกษานี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative 
method)  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการ ปจจัยและปญหาอุปสรรคท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล
การใหบริการผูปวยนอก และการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของ
บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี เก็บรวบรวมขอมูลโดย สัมภาษณเชิงลึกจาก
ผูใหขอมูล จํานวน 20 คน  ซ่ึงทําหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดทํารายงานขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใน 10 อําเภอโดยคัดเลือกอําเภอละ 2 คนท่ีมีการจัดทํารายงานขอมูล 
21 แฟมไดคะแนนคุณภาพสูงสุดและตํ่าสุดของแตละอําเภอ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(content analysis) ผลการศึกษา พบวา 1.) ดานกระบวนการจัดทําขอมูล ผูใหขอมูลกลุมท่ีมีคะแนนสูง  
มีการบันทึกขอมูลแบบ real time และบันทึกขอมูลสวนบุคคลครบถวนโดยเจาหนาท่ีและสํารองขอมูล
ทุกวัน มีการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนทุกแฟมตามชวงเวลาท่ีกําหนด หากพบ error มีการ 
feedback เพื่อปรับแก  การสงออกรายงานภายในเวลาท่ีกําหนด  มีผูสงแทนกันได กรณีผูรับผิดชอบติด
ภารกิจ สวนกลุมท่ีมีคะแนนตํ่า บางแหงไมไดบันทึกขอมูลทุกวันและบันทึกขอมูลโดยลูกจาง และ
ผูรับผิดชอบไมไดใชประโยชนจากขอมูล 2. ) ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล ไดแก ดานบุคลากร มี
ทัศนคติท่ีดีตอการจัดทําขอมูล มีความรูเร่ืองโครงสรางแฟม ไดรับการอบรม มีความรับผิดชอบ และ
ละเอียดรอบคอบ มีจํานวนบุคลากรและภาระงานท่ีเหมาะสม ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณมี
เพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญท่ีมีการติดตามกํากับ 
สนับสนุน ใหมีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตอง มีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล 3.) ดานปญหา
อุปสรรค ไดแก ผูบันทึกขอมูลบางคนขาดความรูในการบันทึกขอมูลเนื่องจากไมไดรับการอบรม ไมมี
คนสงขอมูลแทนกัน คอมพิวเตอรเสีย และการเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
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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 ท่ีนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงาน 
แกไขปญหาและพัฒนาสุขภาพประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกนัสุขภาพ
แหงชาติไดรวมมือกันพัฒนาขึ้นต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 จากระบบขอมูลสุขภาพรายบุคคล 18 
แฟมท่ีใชอยูเดมิ โดยกําหนดใหหนวยบริการในสังกัดทุกระดับท่ัวประเทศ เกบ็ขอมูลเปนแบบรายบุคคล 
และอาทิเชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นําสงฐานขอมูล
ไปรวบรวมท่ีคลังขอมูลสุขภาพระดับจังหวัด (สํานกังานสาธารณสุขจังหวดั) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลกอนสงออกขอมูลไปยังศูนยขอมูลสวนกลาง ทําการตรวจสอบขอมูลอีกคร้ัง และรวบรวมเปน
คลังขอมูลสุขภาพระดับประเทศ ตลอดจนใชประกอบการจัดสรรงบประมาณตามผลงานบริการ ของ
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ(1) 

การบริหารงานสาธารณสุขในปจจุบัน ไดนําระบบสารสนเทศเขามาใชในการบริหารงานมาก
ข้ึน โดยเฉพาะใชในการตัดสินใจ กาํหนดนโยบาย หรือการวางแผนกลยุทธ ควบคุมกํากับงาน และ
จัดสรรงบประมาณใหเกดิประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ จึงจัดเปนประเด็นสําคัญท่ีบรรจุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี11(2) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพแหงชาติ 
โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการสรางกลไกกลางระดับชาติในการดแูลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดนํามากําหนดเปนนโยบาย 
และจัดทําแผนปฏิบัติการ รวมท้ังกําหนดตวัช้ีวดัเพื่อกํากับติดตามผลงานของสถานบริการสุขภาพใน
สังกัด ท่ัวประเทศ 

คุณภาพขอมูลสุขภาพ ท่ีสงออกของหนวยบริการเปนส่ิงสําคัญอยางมาก ตอการพัฒนางาน
สาธารณสุขทุกระดับ เนื่องจากตองอาศัยหลักฐานเพ่ือการกําหนดนโยบายสุขภาพ (Evidence-based 
policy making)  ท่ีสอดคลองกับปญหาสุขภาพ และแนวโนมทิศทางของปญหาสุขภาพในอนาคต 
รวมท้ัง ยังมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการจัดการกับปญหาสุขภาพเฉพาะตางๆ 
นอกจากนี้การมีขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีด ี จะชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพเพื่อการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพท่ีดีไดในอนาคต การพัฒนาคุณภาพขอมูล
สุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน เปนนโยบายสําคัญของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรีและไดมีการ
วางแผนเพื่อพฒันาระบบขอมูลสุขภาพ ป พ.ศ. 2556 -2559 ประกอบดวยยทุธศาสตรการพัฒนา
ฐานขอมูล มุงเนนการกํากับติดตามและประเมินผลการนาํไปปฏิบัติ โดยมีการดําเนนิการท่ีสําคัญไดแก 
1) จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานวางแผนและพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทํางาน
ดานงานขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรี เพื่อเปนทีมพี่เล้ียง (Core Team) ระดับ
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จังหวดั เปนกลไกสนับสนนุท่ีสําคัญในการพัฒนาระบบขอมูลใหมีคุณภาพ และตอบสนองตอตัวช้ีวดั
ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงกําหนด 2 ตัวช้ีวดั ไดแก ตัวช้ีวัด ท่ี 35 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน ทันเวลา (Monitoring Data) ระดับอําเภอ รอยละ 80 ตัวช้ีวดั ท่ี 36 รอยละของ
หนวยงานมีฐานขอมูล ครบถวน ถูกตอง ทันเวลาและเช่ือถือได โดยไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ(3)ประจําปงบประมาณ 2557 ระหวาง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด กับผูอํานวยการโรงพยาบาล
ท้ังในและนอกสังกัด 17 แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 11 อําเภอ และ 2) มีการจดัทําโครงการพัฒนา
ระบบขอมูลสุขภาพเพื่อใหขอมูลรายงาน 21 แฟมมาตรฐาน เพือ่ใหบุคลากรทุกระดับมีองคความรู 
ทักษะ ศักยภาพและความสามารถ มีระบบเช่ือมโยงขอมูลดานสุขภาพของประชากรภายในจังหวดัและ
ในเครือขายบริการสุขภาพ ท่ี 6   

จากการวิเคราะหสถานการณปญหาขอมูลในปจจุบัน พบวาคุณภาพของขอมูลสุขภาพ 21 แฟม
มาตรฐาน ไมเปนไปตามเกณฑตัวช้ีวดั เปนปญหาสําคัญของเครือขายบริการสุขภาพท่ี 6 รวมท้ังจังหวัด
ชลบุรี (แผนยทุธศาสตร “เขตสุขภาพ” เครือขายบริการสุขภาพท่ี 6 ป 2556-2559:62) (4) กลาวคือ จาก
รายงานการตรวจสอบคุณภาพขอมูลท่ีไดรับจากหนวยบริการตางๆ โดยศูนยขอมูลของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในระหวาง เดอืนกรกฎาคม 2555 ถึง เดือนสิงหาคม 2556 ใน 3 ดาน ตาม
เกณฑและตัวช้ีวัดท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ไดแก ความถูกตอง ความครบถวน และความทันเวลา 
ในภาพรวมของจังหวดัชลบุรี พบวา มีคาเฉล่ียคุณภาพขอมูลโดยภาพรวม รอยละ 69.4 คาเฉล่ียดาน
ความทันเวลา มีคาสูงท่ีสุด รองลงมา เปนดานความถูกตอง และตํ่าสุดคือ คุณภาพดานความครบถวน 
คิดเปนคาเฉล่ียเทากับรอยละ76.9, 73.3และ58.2 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาตามประเภทหนวยบริการ พบวา
คุณภาพขอมูล กลุมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลชุมชน มีคาเฉล่ียโดยรวมสูงท่ีสุด รอยละ 82.8  ปญหา
คุณภาพดานความถูกตอง ท่ีพบสวนใหญ เปนปญหาดานบุคลากร เชน  การลงบันทึกขอมูลไมถูกตอง 
บันทึกขอมูลซํ้าซอน ไมไดตรวจสอบขอมูลใหทันสมัย บันทึกขอมูลไมครบ หรือไมไดตรวจสอบขอมูล
กอนสงออก (5)  

จากรายงานการตรวจสอบหนวยบริการเฉพาะ รพ.สต. ซ่ึงเปนหนวยบริการที่มีจํานวนมากท่ีสุด
ในจังหวดัชลบุรี พบวา คุณภาพดานความถูกตองและความครบถวนซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญอยางมากตอ
คุณภาพขอมูลคอนขางตํ่า คาเฉล่ียคุณภาพขอมูลดานความถูกตอง ตํ่ากวาหนวยบริการกลุมอ่ืนๆ โดยมี 
คาเฉล่ียเทากับ รอยละ 63.7 ตํ่ากวาคาเฉล่ียของจังหวดั (รอยละ 73.3) และคุณภาพดานความครบถวน มี
คาเฉล่ียเทากับ รอยละ 56.7 ตํ่ากวาคาเฉล่ียของจังหวดั (รอยละ 58.2) (5) 

 จากปญหาดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจงึสนใจศึกษาวามีปจจัยใดท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล
สุขภาพ 21 แฟมมาตรฐานของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในจังหวัดชลบรีุ เพื่อนําไปทบทวน
และพัฒนาระบบขอมูลใหเปนฐานขอมูลท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองตอตัวช้ีวดัและนโยบายของกระทรวง
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สาธารณสุข และสามารถนําไปพัฒนางานสาธารณสุข ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและบรรลุตามเปาหมาย
ตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากระบวนการ ในการจัดทําขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ในระดับปฐมภูมิ ของ
บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดบัตําบลในจังหวัดชลบุรี 

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของ กับคุณภาพของขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ของบุคลากร
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวดัชลบุรี 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการจดัทําขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ใหมีคุณภาพ 
(ความครบถวน ถูกตองและความทันตอเวลา) ของบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลใน
จังหวดัชลบุรี 

ระเบียบวิธีศึกษา (methodology) 

รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative method) โดยใชแนวคําถามในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
(semi-structured interview)  

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดทําขอมูล        

การใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกนัโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ครอบคลุม 10 อําเภอ (ยกเวนอําเภอเกาะสีชังซ่ึงไมมี 
รพ.สต.) ในจังหวัดชลบุรี  

ผูใหขอมูลสําคญั (Key informants) 
การพิจารณาผูใหขอมูลสําคัญ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

โดยใชดุลพนิจิของผูวิจัย (judgment sampling) ในการกําหนดคุณสมบัติและเลือกสมาชิกของประชากร
ท่ีจะมาเปนผูใหขอมูลท่ีมีลักษณะเปนตัวแทน สามารถใหขอมูลเหตุผล และสามารถวิจารณไดเหมาะสม
กับเร่ืองท่ีศึกษา     โดยพิจารณาเลือกอําเภอละ 2 รพ.สต. ท่ีมีคะแนนคุณภาพขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน 
สูงสุด และตํ่าสุด ในชวงปงบประมาณ 2556 รวมผูใหขอมูลสําคัญ ท้ังส้ิน 20 คน 

 



6 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง(Semi-structured interview) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากแนวคิด    
ตามวัตถุประสงคของโครงการและทฤษฎีระบบ (System Theory)(6) ซ่ึงประกอบไปดวยองคประกอบ
ของระบบ ดังนี้ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ปจจัยนําออก และการยอนกลับของขอมูล และผานการ
ตรวจสอบดานความครบถวนของเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญสารสนเทศดานสุขภาพและทดสอบกับบุคลากร
ของ รพ.สต.ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชแนวคําถามการสัมภาษณกึ่ง

โครงสรางท่ีผูวิจัยท่ีสรางข้ึน ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 โดยทําการนัดหมายกับ
เจาหนาท่ี รพ.สต.ท่ีเปนผูจัดทํารายงานขอมูล 21 แฟม ในพื้นท่ีเปาหมายเพื่อทําการสัมภาษณตามวันเวลา
ท่ีสะดวก โดยผูวิจัยจะทําการสัมภาษณใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยการขออนุญาตเจาหนาท่ี รพ.สต. 
ดังกลาวและเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการบันทึกเสียงและการจดบันทึก 

 การพิทักษสิทธิผูใหขอมูล 

การศึกษานี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กอนเร่ิมการศึกษา ไดมีการชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการวิจัย ประโยชนและผลที่
อาจเกิดข้ึนอยางละเอียด รวมถึงรับรองวาจะไมเปดเผยรายช่ือผูใหขอมูลและใหลงนามในใบยินยอมการ
เขารวมวิจัย (Consent Form) 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท้ังหมด จาการถอดเทปการสัมภาษณและการจดบันทึก มาดําเนินการวิเคราะห

ขอมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) ทําการตีความ สรางขอสรุปจากขอมูล นํามาวิเคราะห โดยมองหา
ความหมาย ความคลายคลึง ความแตกตาง และนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะหตามท่ี
ปรากฏในขอความ  

ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 

ดําเนินการศึกษา ต้ังแต วันท่ี 1 มิถุนายน 2557  ถึง วนัท่ี 31 มกราคม 2558  
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ผลการศึกษา (results)  

ดานปจจัยนําเขา 

1. บุคลากร  
1.1 ผูบริหาร เปนปจจยัสําคัญในการจดัทําขอมูลใหมีคุณภาพ  รพ.สต.ท่ีมีคะแนนสูง 

ผูบริหารใหความสนใจติดตามกํากับและสนับสนุน ใหผูคียขอมูลไดรับคาตอบแทน และอุปกรณท่ี
ทันสมัย ในทางกลับกัน รพ.สต.กลุมท่ีมีคะแนนตํ่า  ผูบริหารยังไมใหการสนับสนุนในการจดัทําขอมูล 
ทําใหขาดขวญักําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1.2  ผูรับผิดชอบงานขอมูล ควรเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการจดัทํารายงาน มีความรู ความ
เขาใจ รอบรูเร่ืองโครงสรางแฟมขอมูล ผานการอบรม การใชโปรแกรม JHCIS ในการบันทึกขอมูล 21 
แฟม มีทักษะและประสบการณในการทํางาน อีกท้ังตอง มีความละเอียดรอบคอบ สงผลตอคุณภาพของ
ขอมูล 

1.3 จาํนวนบุคลากรท่ีนอย และภาระงานท่ีรับผิดชอบมาก มีความสัมพันธกับคุณภาพ
ขอมูล ซ่ึงพบวา รพ.สต.ท่ีมีคะแนนสูง มีจาํนวนบุคลากรและผูรับผิดชอบในการทําขอมูลเฉล่ีย มากกวา 
รพ.สต.ท่ีมีคะแนนตํ่า 
 2. งบประมาณ ในสวนของการจายคาตอบแทนลวงเวลา และงบประมาณในการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร เพื่อทํางานขอมูล มีความสําคัญและมีผลตอคุณภาพขอมูลเชนกัน 
 3. วสัดุ อุปกรณ พบวา รพ.สต.ท่ีมีคะแนนระดับตํ่า   มี เคร่ืองคอมพิวเตอรไมพอเพียง และมี
สมรรถนะตํ่า รวมถึงความผิดพลาดของโปรแกรม และการเช่ือมตอสัญญาณ Internet ไมด ี สงผลตอ
คุณภาพของขอมูล  
 4. การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชประโยชนไดนั้น รพ.สต.ท่ีมี
คะแนนสูง มีระบบ และกลไกท่ีชัดเจน เร่ิมต้ังแต มีนโยบายในการอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูในการ
บันทึกขอมูลใหถูกตอง มีการวางแผนจดัทําตารางการบันทึก ตรวจสอบและสงออกขอมูล กํากับติดตาม
การดําเนนิงาน รวมถึง กรณีท่ีมีปญหากมี็การสรางคนทดแทนเพื่อใหสามารถสงออกขอมูลไดทันเวลา   
 ดานกระบวนการ 
 1. การบันทึกขอมูล พบวา รพ.สต.ทุกแหง มีการบันทึกขอมูลการใหบริการทั้งในและนอก
สถานบริการ โดยใชโปรแกรม JHCIS version ท่ีกระทรวงกําหนด ซ่ึงมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดย
เห็นวา ขอมูลสวนบุคคล มีความสําคัญอยางยิ่งตอความถูกตองของขอมูลเนื่องจากมีผลตอแฟมอ่ืนๆ 
และตองบันทึกขอมูลใหสมบูรณทุกชองตามโครงสราง 21 แฟมมาตรฐาน การบันทึกขอมูลแบบ       
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real time และมีการสํารองขอมูล (backup) ทุกคร้ัง จะสงผลตอคุณภาพของขอมูล เนื่องจากเปนการ
ปองกันการสูญหายของขอมูล และสามารถบันทึกขอมูลไดครบถวน ภายในเวลาท่ีกําหนด  

2. การตรวจสอบขอมูล วิธีการเบ้ืองตน ตรวจโดยผูบันทึกขอมูลและตรวจกอนการสงออกโดย
ผูรับผิดชอบงานขอมูล มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) และสอนวิธีการแกไขหากตรวจสอบ
ขอมูลแลวพบขอผิดพลาด ใชโปรแกรมการตรวจสอบขอมูล OP PP 2010 กอนการสงออกขอมูล 21 
แฟมมาตรฐาน เพื่อใหสามารถสงออกรายงานไดครบถวน ถูกตอง 
 3. การสงออกขอมูล พบวา ระยะเวลาในการสงขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน เดือนละ 1 คร้ัง และใน
การสงใหทันเวลา ตองมีการกําหนดชวงวนัท่ีสงออก มีการวางแผนการสงออกลวงหนา โดยเผ่ือเวลา
สําหรับการตรวจสอบและแกไขใหมีคุณภาพกอนการสงออกขอมูล อีกท้ังมีการควบคุมกํากับการ
สงออกในทุกระดับ 
  ดานปญหาและอุปสรรค 
 1. ปญหาสวนบุคคล พบวา ความรู ทักษะความเช่ียวชาญ และประสบการณในการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร เปนปญหาท่ีสงผลตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล 
 2. ปญหาระบบงาน พบวา การบริหารจัดการ เร่ืองคุณภาพขอมูลยังไมมีผูดูแลและไมมีการ
ปอนกลับขอมูล รวมถึงการไดรับขอมูลไมครบถวน ไมถูกตองจากผูมารับบริการ สงผลตอความถูกตอง
และครบถวนของขอมูล สวนระบบการเช่ือมตอ Internet และคอมพิวเตอรมีปญหา รวมถึงไมมีคนสง
ขอมูลแทนกัน กรณีติดภารกจิอ่ืน สงผลตอการสงขอมูลไมทันเวลา 

วิจารณ (discussion) 

สวนท่ี 1    กระบวนการในการจัดทําขอมูลสุขภาพ 21 แฟมมาตรฐาน ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในจังหวัดชลบรีุ แบงเปน 3 ดาน ไดแก กระบวนการบนัทึก กระบวนการตรวจสอบ และ 
กระบวนการสงออกขอมูล ดังนี้ 

1. กระบวนการบันทึกขอมูลท่ีดี มีลักษณะดังนี ้

1.1 มีการบันทึกขอมูลแบบ real time และมีการสํารองขอมูล (backup) ทุกคร้ัง สงผลตอ
คุณภาพของขอมูล เนื่องจากเปนการปองกันการสูญหายของขอมูล และสามารถบันทึกขอมูลได
ครบถวน ภายในเวลาท่ีกําหนด 

1.2 มีการบันทึกขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตอง ครบถวน ขอมูลสวนบุคคล มีความสําคัญ  
อยางยิ่งกับความถูกตองของขอมูล เนื่องจากมีผลตอแฟมอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลองกับ        ผลการศึกษาของ   
สุจรรยา ท่ังทอง (2556)(7) ท่ีพบวา คุณภาพขอมูลสวนบุคคล เปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ ท่ีตองบันทึกลงใน
โปรแกรมบริการเพื่อการเช่ือมโยงกับบริการตางๆท่ีเกดิข้ึนกับผูรับบริการแตละคน การที่เจาหนาท่ี
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สาธารณสุข มีการจัดทําขอมูลสวนบุคคลใหครบถวนทุกรายการ จึงสงผลตอคุณภาพขอมูล 21 แฟม ใน
ภาพรวม  

2. กระบวนการตรวจสอบขอมูลท่ีดี มีลักษณะดังนี ้

2.1 มีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล โดยการตรวจสอบทุกแฟม ตามตารางเวลาท่ี
กําหนด โดยผูบันทึกขอมูลทุกคนและใชโปรแกรมการตรวจสอบขอมูล OP PP 2010 กอนการสงออก
ขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน เพือ่ใหสามารถสงออกรายงานไดครบถวน ถูกตอง 

2.2 มีความถ่ีในการตรวจสอบขอมูลกอนสงมากกวา 1 คร้ังตอเดือน 
2.3 มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) และสอนวิธีการแกไขหากตรวจสอบขอมูลแลว

พบขอผิดพลาด 
3 กระบวนการสงออกรายงานท่ีดี มีลักษณะดังนี ้
3.1 มีการวางแผนการสงออกลวงหนา โดยเผ่ือเวลาสําหรับการตรวจสอบและแกไขใหมี

คุณภาพกอนการสงออก 
3.2 มีการจัดหาผูรับผิดชอบในการสงขอมูลแทนกัน ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบสงออกรายงานติด

ภารกิจ 

3.3 มีระบบติดตามกํากับการสงออกขอมูลในทุกระดับ ต้ังแต สสจ. /สสอ./รพ.สต. เพื่อ
เปนการกระตุนเตือนใหมีการจัดสงรายงานไดทันเวลา 

สวนท่ี 2  ปจจัยท่ีเกี่ยวของ กับคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบุรี 
แบงเปน 4 ดาน ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณและการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1. บุคลากร (Man) 

1.1 คุณลักษณะของบุคลากร จําแนกเปนผูบริหารและผูรับผิดชอบงานขอมูล ดังนี้ 
ผูบริหารที่ดี ควรใหความสําคัญ มีการวางระบบติดตามกํากับและสนบัสนุนการดําเนินงาน 

ชวยใหเกิดขวญักําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของขอมูล  21 แฟม
มาตรฐาน 

ผูรับผิดชอบงานขอมูล 21 แฟมมาตรฐานที่ดี ควรมีคุณลักษณะดังนี ้

- มีทัศนคติท่ีดีตอการจัดทําขอมูล โดยเหน็วาการจดัทําขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน      
มีประโยชนประหยดัเวลา ชวยใหคนหาขอมูลไดงาย  เชน การคนหาประวติัการ
รักษาคนไข และสามารถนํามาใชในการวางแผน ติดตามงานได 
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- มีความรูเร่ืองโครงสรางแฟม ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ  สุจรรยา ท่ังทอง 
(2556)7 ท่ีพบวา ความรูเปนปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ 
(21แฟม) ของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ จังหวดั
ขอนแกน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิทยา พลาอาด และคณะ (2554)8 
ท่ีพบวา ปญหาอุปสรรคในการจัดทําแฟมสุขภาพครอบครัว ไดแก บุคลากรขาด
ความรู ความรูในการพัฒนาคุณภาพขอมูลสุขภาพ เปนปจจยัท่ีทีผลตอการพัฒนา
คุณภาพขอมูล  ท้ังนี้เนื่องจาก ความรูเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ในการแสดง
พฤติกรรมท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติและการปฏิบัติ (ประภาเพญ็ สุวรรณ: 
2535)9 

- ไดรับการฝกอบรมการบันทึกขอมูล 21 แฟม เปนการพฒันาความรูและทักษะของ
ผูปฏิบัติงาน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของขอมูล สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ    
วิทยา พลาอาดและคณะ (2554)8 ท่ีพบวา การไดรับการอบรม เปนปจจัยท่ีพยากรณ
คุณภาพขอมูลในแฟมสุขภาพครอบครัวของหนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล ใน
ทางบวก   

- มีความรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบงานขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน หากมีความ
รับผิดชอบ จะทําใหเกาะติดกับงาน ไมท้ิงงาน สามารถสงรายงานไดทันกําหนด 
หากติดภารกจิอ่ืนตองหาวิธีการแกไข เชน 

- มีความละเอียดรอบคอบ ชวยใหผูรับผิดชอบงานขอมูล ซ่ึงเปนผูตรวจสอบเห็น
ขอผิดพลาด และแกไขขอมูลใหมีคุณภาพกอนสง 

1.2 การเปล่ียนผูปฏิบัติงาน สงผลในทางลบตอคุณภาพขอมูล เนื่องจาก ผูปฏิบัติงานใหมท่ียัง
ไมไดเขารับการอบรมการใชโปรแกรมในการบันทึกขอมูล ขาดความรูความเขาใจ ขาดทักษะและ
ประสบการณในการบันทึกขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน จึงทําใหบันทึกขอมูลไดไมสมบูรณและพบ
ขอผิดพลาด 

1.3 จํานวนบุคลากร มีผลตอคุณภาพของขอมูล ใน รพ.สต.ท่ีมีคะแนนสูง มีจํานวนบุคลากร 
เฉล่ีย 5.4 คน และมีผูรับผิดชอบ ในการทาํขอมูล 21 แฟม เฉล่ีย 4.2 คน มากกวา รพ.สต.ท่ีมีคะแนนตํ่า  
มีจํานวนบุคลากร เฉล่ีย 3.7 คน และมีผูรับผิดชอบ ในการทําขอมูล 21 แฟม เฉล่ีย 3.1 คน  ขณะท่ี รพ.
สต.ท่ีมีคะแนนตํ่า ใหความเห็นวา จํานวนเจาหนาท่ีมีนอย และทรัพยากรไมเพียงพอ มีผลตอคุณภาพ
ขอมูล 21 แฟม  สอดคลองกับ ผลการศึกษา ของ วิทยา พลาอาด และคณะ (2554)8 ท่ีพบวา ปญหา
อุปสรรคในการจัดทําแฟมสุขภาพครอบครัว ไดแก การมีบุคลากรไมเพียงพอ และงบประมาณไม
เพียงพอ  
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1.4 ภาระงานของบุคลากร ท่ีอยูใน รพ.สต.ท่ีตองรับผิดชอบงานหลายดาน ท้ังงานบริการ
รักษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ควบคุมปองกันโรค ฟนฟูสภาพผูปวย และคุมครองผูบริโภค การมีภาระ
งานมาก สงผลตอคุณภาพของขอมูล ซ่ึงสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ สุจรรยา ท่ังทอง (2556)7 ท่ี
พบวา ภาระงานท่ีมีมากทําใหบันทึกขอมูลไมทัน และสอดคลองกับ ผลการศึกษา ของ วิทยา พลาอาด
และคณะ (2554)8 ท่ีพบวา ภาระงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพันธกับคุณภาพของขอมูล และเปนปจจัยท่ี
พยากรณคุณภาพขอมูลในทางลบ   

2. งบประมาณ (Money) 
รพ.สต.ท้ัง 2 กลุม มีความเห็นวา การไดรับงบประมาณเปนคาตอบแทนในการบันทึกขอมูล มี

ผลตอคุณภาพขอมูล 21 แฟม โดย รพ.สต.ท่ีมีคะแนนสูง ไดรับงบประมาณเปนคาตอบแทน
ลวงเวลาและมีความพึงพอใจ ในคาตอบแทน มากกวา รพ.สต.ท่ีมีคะแนนตํ่า สอดคลองกับผลการศึกษา 
ของ วิทยา พลาอาด และคณะ (2554)8 ท่ีพบวา งบประมาณไมเพยีงพอ เปนปญหาอุปสรรค ในการจัดทํา
แฟมสุขภาพครอบครัว 

3. วัสดุ อุปกรณ (Material) 
รพ.สต.ท่ีมีคะแนนตํ่า พบวา มีปญหาในเร่ือง  สมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอรไมคอยด ี

คอมพิวเตอรไมพอ ความผิดพลาดของโปรแกรมบันทึกขอมูล  และการเช่ือมตอสัญญาณ Internet ไมด ี
สงผลตอคุณภาพของขอมูล สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุจรรยา ท่ังทอง(2556)7 ท่ีพบวา การ
เช่ือมตอ Internet เปนปญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบขอมูล  

4.  การบริหารจัดการ (Management) 
 4.1 การบริหารจัดการ (ดานความถูกตอง) 

รพ.สต.กลุมคะแนนสูง มีความเหน็วา ผูบริหารเปนปจจัยสําคัญ ท่ีสนับสนุนใหมีการลงบันทึก
ขอมูลท่ีถูกตอง ซ่ึงจะตองมีการกําหนดนโยบายใหเจาหนาท่ีไดรับการอบรมทุกคนและจัดใหมีทีม 
Adminของอําเภอมาใหคําแนะนํา  

ในทางกลับกนั รพ.สต.กลุมท่ีมีคะแนนตํ่า มีความเหน็วา ผูบริหารยังไมใหการสนับสนุนในการ
จัดทําขอมูล ทําใหขาดขวญักําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการศึกษา ของ       
สุจรรยา ท่ังทอง (2556)7 ท่ีพบวา ปญหาอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ (21 แฟม) 
ของเจาหนาท่ีใน รพ.สต. ไดแก ดานขวัญกาํลังใจและแรงจูงใจ  

4.2 การบริหารจัดการ (ดานความครบถวน) 
รพ.สต.กลุมคะแนนสูง มีความเหน็วา การบริหารจัดการดานความครบถวน ตองมีการ

ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนวาสามารถสงออกรายงานไดครบทุกแฟม ตามชวงเวลาท่ีกําหนด พรอม
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แนะนําอธิบายผูเกี่ยวของ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุจรรยา ท่ังทอง (2556)7 ท่ีพบวา การ
บรรณาธิการขอมูล เปนปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูล (21 แฟม) ของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวดัขอนแกน  

ในทางกลับกนั รพ.สต.กลุมคะแนนตํ่า มีความเหน็วา การบริหารจัดการดานความครบถวน พบ
ปญหา การประสานงานในการสงตอขอมูลในงานอนามัยแมและเดก็ การฝากครรภ และการเยี่ยม      
หลังคลอดท่ีไปรับบริการที่โรงพยาบาล และคลินิก รวมถึงการลงพื้นท่ีเพื่อติดตามงานในเชิงรุกยังมีนอย  

4.3 การบริหารจัดการ (ดานความทันเวลา) 
รพ.สต.กลุมคะแนนสูง มีความเหน็วา การบริหารจัดการดานความทันเวลา ตองมีการบันทึก

ขอมูลทุกวัน และทํางานนอกเวลารวมดวย หากติดประชุมจะมีการมอบหมายภารกิจใหผูอ่ืนทําแทน  
ในทางกลับกนั พบวา รพ.สต.กลุมคะแนนตํ่า  ยังไมมีการบริหารจัดการดานความทันเวลา ใน

กรณีท่ีติดประชุมงานคาง ไมมีคนทําแทน สงผลใหสงขอมูลไมทันเวลา  

 สวนท่ี 3   ปญหาอุปสรรคในการจัดทํารายงานสุขภาพระดับปฐมภูมิใหมีความครบถวน ถูกตอง   
ทันเวลา ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดชลบรีุ 

ปญหาสวนบุคคล พบวา เจาหนาท่ีท่ีไมไดรับผิดชอบงานขอมูลใน รพ.สต.บางแหง มีการลง
ขอมูลท่ีไมถูกตอง เนื่องจาก ไมไดรับการอบรมการบันทึกขอมูล  ทําใหขาดความรูในการบันทึกขอมูล
จึงสงผลตอคุณภาพของขอมูล สอดคลองกับผลการศึกษา ของ สุจรรยา ท่ังทอง (2556)7 ท่ีพบวา ความรู
เปนปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดานสุขภาพ (21 แฟม) ของเจาหนาท่ีสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวดัขอนแกน 

ระบบงาน พบวา คอมพวิเตอรเสีย เจาหนาท่ีติดประชุม/อบรม ไมมีคนสงขอมูลแทนกันและ
การเช่ือมตอ Internet มีปญหา ใชการไมไดเสียบอย สงผลใหสงขอมูลลาชาไมทันกําหนด สอดคลองกับ 
ผลการศึกษา ของ สุจรรยา ท่ังทอง (2556)7 ท่ีพบวา ปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพขอมูลดาน
สุขภาพ (21แฟม) ไดแก ดานการเช่ือมตอ Internet  

สวนท่ี 4  การใชประโยชนจากขอมูล 
 ขอมูลท่ีดีควรเกิดจากการที่มีผูใชประโยชนจากขอมูล ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีสําคัญ จากการศึกษา 
พบวา มีการใชประโยชนจากขอมูลเปนสวนใหญ เชน ใชในการตดิตามความครอบคลุมการใหวคัซีน 
และขอมูลประชากรใชในการวางแผนกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน เปนตน   

แตกลับพบวา รพ.สต.ท่ีมีคะแนนตํ่า บางแหงผูรับผิดชอบรายงาน 21แฟม ไมไดเปนผูใช
ประโยชนจากขอมูล   ซ่ึงอาจสงผลตอคุณภาพของขอมูล เนื่องจากไมเห็นประโยชนและความสําคัญ
ของขอมูล สอดคลองกับ ประเด็นปญหาการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสุขภาพ(5) ท่ี
กลาวถึง ปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิดจากการที่ผูใชขอมูลไมเขาใจประโยชนของขอมูล
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ขาวสารที่จะชวยในการตดัสินใจ และขาดแรงจูงใจดานการใชประโยชนท่ีจะผลักดันใหเกดิการพัฒนา
คุณภาพของขอมูลท่ีดี โดยแรงจูงใจดานการใชประโยชน ประกอบดวย การใชเพื่อการวางนโยบายและ
แผน การจดัสรรทรัพยากร ปรับปรุงบริการ แกปญหาในพ้ืนท่ี และการใชเพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย 

ขอยุติ (conclusions) 
 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพขอมูล การใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของบุคลากร โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    ในจังหวดัชลบุรี  
ไดแก ดานบุคลากร มีทัศนคติท่ีดีตอการจัดทําขอมูล มีความรูเร่ืองโครงสรางแฟม ไดรับการอบรม        
มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ มีจํานวนบุคลากรและภาระงานท่ีเหมาะสม ดานงบประมาณ
และวัสดุอุปกรณมีเพียงพอ มีคุณภาพและทันสมัย ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารเปนปจจยัสําคัญท่ีมี
การติดตามกํากับ สนับสนนุ ใหมีการบนัทึกขอมูลท่ีถูกตอง มีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูล  
ดานกระบวนการจัดทําขอมูล ผูใหขอมูลกลุมท่ีมีคะแนนสูง  มีการบันทึกขอมูลแบบ real time และ
บันทึกขอมูลสวนบุคคลครบถวนโดยเจาหนาท่ีและสํารองขอมูลทุกวัน มีการตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนทุกแฟมตามชวงเวลาท่ีกําหนด หากพบ error มีการ feedback เพื่อปรับแก  การสงออกรายงาน
ภายในเวลาท่ีกําหนด  มีผูสงแทนกันได กรณีผูรับผิดชอบติดภารกจิ สวนกลุมท่ีมีคะแนนตํ่า บางแหง
ไมไดบันทึกขอมูลทุกวันและบันทึกขอมูลโดยลูกจาง และผูรับผิดชอบไมไดใชประโยชนจากขอมูล 
ดานปญหาอุปสรรค ไดแก ผูบันทึกขอมูลบางคนขาดความรูในการบันทึกขอมูลเนือ่งจากไมไดรับการ
อบรม ไมมีคนสงขอมูลแทนกัน คอมพิวเตอรเสีย และดานการเช่ือมตออินเตอรเนต็ ผลการศึกษาคร้ังนี้
ใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย การนิเทศติดตาม จัดระบบการดาํเนินงาน และการสนับสนนุดาน
การพัฒนาสวนขาดของบุคลากรในดานการบันทึกขอมูล 21 แฟมมาตรฐาน ของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ในจังหวดัชลบุรี 
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