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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ประกอบด้วย การลงทะเบียนและการสร้างแหล่งเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ระบบการใช้ประโยชน์สารสนเทศเป็นประเด็นหนึ่งของกรอบแนวความคิดการบริการแบบมุ่งเน้นคุณค่า
(value-based healthcare) โดยส่วนหนึง่ คือโครงสร้างตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมและรองรับกับฐานข้อมูลผูป้ ว่ ย ประกอบกับความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของฐานข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อการน�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อติดตามและประเมินผลการดูแล
การศึกษาฐานข้อมูลจากชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้มในกลุ่มโรคเบาหวานนั้น เนื่องจากมีอัตราความชุกสูงในคนไทย
ท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายและภาระโรคสูง ดังนั้นเพื่อศึกษาโครงสร้างตัวชี้วัดที่เหมาะสมโดยเจาะจงที่ฐานข้อมูลผู้ป่วยเป็นรูปแบบ
การวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method research) คือการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท�ำการศึกษาฐานข้อมูลตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561 จากหน่วยบริการระดับปฐมภูมิจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการ
ศึกษาพบว่า หน่วยบริการ A มีจ�ำนวนข้อมูลผู้ป่วย 170 คน พบความครบถ้วนของข้อมูลร้อยละ 24.1-97.1 และความถูก
ต้องของข้อมูลร้อยละ 92.3-100 และหน่วยบริการ B มีจ�ำนวนข้อมูลผู้ป่วย 8,836 คน พบความครบถ้วนของข้อมูลร้อยละ
0-81.4 และจากการตรวจสอบจากข้อมูลผู้ป่วยที่มีความครบถ้วน พบความถูกต้องของข้อมูลร้อยละ 67.9-100 ส่วนผลการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนั้น ทั้งสองหน่วยบริการได้ให้บทสรุปไปในท�ำนองเดียวกัน คือ การบันทึกข้อมูลที่ซ�้ำซ้อน
ท�ำให้เกิดความคลาดเคลือ่ นของข้อมูล และบันทึกในรูปแบบไม่ถกู ต้อง  ดังนัน้ การพัฒนาระบบการรายงานผลลัพธ์ดา้ นความ
ต่อเนื่องของการให้บริการผู้ป่วยสามารถสะท้อนความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้อีกด้วย
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Abstract

The development of integrated information system (registration and utilization information system
as a repository for common use) for health should be based on the conceptual framework of value-based
healthcare (VBH). The proper structural measures compatible with patient database along with the completeness and accuracy of the database are the focus of the present study to monitor and evaluate the
VBH.
The study of diabetes based on the 52-file standard datasets expected to see a high number of
Thai people with diabetes that caused high costs and disease burden. The present study employed
mixed methodologies to study the appropriate indicator structures in relation to the patient databases.
The quantitative data from October 2017 to September 2018 from the primary care units in Lopburi (A)
and Phetchabun (B) were analyzed. The results showed that A had 170 patients with 24.1-97.1% data
completeness and 92.3-100% data accuracy; while B had 8,836 patients with 0-81.4% data completeness
and 67.9-100% data accuracy. The qualitative research based on interviews with 10 relevant workers in
the PCUs led to similar conclusion that duplicate data and wrong data formats were common data errors
and affected the monitoring of quality of the full range of services. The development of the continuity
of care and outcome reporting system would help improve the completeness and accuracy of health
information.
Keywords: indicator of diabetes, 52-file standard datasets, completeness and accuracy

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

ประกันสุขภาพ พ.ศ. 2561–2565(1)
คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ระบบ
สาธารณสุขฯ ใช้กรอบแนวคิดการบริการแบบมุง่ เน้นคุณค่า
(value-based healthcare: VBH) เพื่อการพัฒนากลไก
การจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า (value-based payment:
VBP) จึงแต่งตัง้ คณะทำ�งานขึน้ และมีแผนงานการออกแบบ
ระบบกลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า ดังแสดงในภาพที่ 1
องค์ประกอบที่เป็นเครื่องมือการเชื่อมโยงคุณภาพ
บริ ก าร จากตั ว ชี้ วั ด สู่ ก ลไกการจ่ า ยที่ สำ�คั ญ คื อ ระบบ
สารสนเทศแบบบูรณาการ(2) นำ�มาซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
การดูแลทีจ่ ำ�เป็นและได้รบั การบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ  โดย

ารดำ�เนินการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลัง
สุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการหลายกระทรวงและภาคีเครือข่ายนั้น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ต้องดำ�เนิน
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะอนุกรรมการ
2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
สาธารณสุขด้านการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ
และคณะอนุกรรมการกำ�หนดและประมาณการค่าใช้จ่าย
ชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม เพื่อจัด
ทำ�แผนยุทธศาสตร์ประเด็นการปฏิรูปที่ 10: ระบบหลัก
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ภาพที่ 1 แผนงาน (roadmap) ของการออกแบบระบบกลไกการจ่ายแบบมุ่งเน้นคุณค่า (VBP)(2)

ส่วนหนึ่งสะท้อนผ่านตัวชี้วัดการดูแลและเข้าถึงสุขภาพใน
มุมมองของหน่วยบริการที่มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง โดยการศึกษานีม้ งุ่ ไป
ทีก่ ลุม่ โรคเบาหวาน นำ�ร่องการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ
และกลไกการจ่ายที่เน้นความคุ้มค่า เนื่องจากโรคนี้มีอัตรา
ความชุกสูงในคนไทย ทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายและภาระโรค
(burden of diseases) สูงเป็นลำ�ดับต้นๆ ภาวะแทรกซ้อน
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ นำ�ไปสู่โรคเรื้อรังอื่นจำ�นวนมาก(1)
รวมทัง้ ภาวะพึง่ พิงในผูส้ งู อายุ จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างประเทศพบว่า การปรับปรุงคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยโรค
เบาหวาน ช่วยลดการใช้บริการและลดค่าใช้จ่ายได้ ฉะนั้น
การแก้ปัญหาลักษณะนี้ต้องการหน่วยบริการที่มีความ
ใกล้ชิดกับชุมชน เข้าใจปัจจัยทางสังคม ซึ่งโรงพยาบาล
อาจดำ�เนินการได้เพียงบางส่วนแต่ไม่เพียงพอ จึงต้องการ
หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ(2) สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นในระดับปฐมภูมิ
ชุดข้อมูลด้านสุขภาพสำ�หรับบริการผูป้ ว่ ยนอกทีพ่ ฒ
ั นาโดย
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กำ�หนดให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้
บริการและผลลัพธ์ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพตั้งแต่ปี 2557 โดย version 2.2 (กันยายน 2559)

เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นมา ประกอบด้วย
แฟ้มข้อมูลบริการสุขภาพจำ�นวน 43 แฟ้ม แฟ้มข้อมูล
การส่งต่อ 7 แฟ้ม และเพิ่มเติมอีก 2 แฟ้ม เป็นแฟ้มข้อมูล
เพื่อการแก้ไข (ชื่อแฟ้ม DATA_CORRECT) และ แฟ้ม
POLICY สำ�หรับการบันทึกข้อมูลที่เป็นนโยบายเร่งด่วน
ในทางปฏิบัตินั้น สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด จะอำ�นวย
ความสะดวกให้ผู้ให้บริการสามารถบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว
และครอบคลุม ด้วยการออกแบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลให้
หน่วยบริการใช้ ทัง้ นี้ ก็จะมีโปรแกรมบันทึกข้อมูลจากส่วน
กลาง ซึ่งแต่ละจังหวัดสามารถนำ�ไปใช้ได้ (โปรแกรม Java
Health Center Information System: JHCIS)  ชุดข้อมูล
สุขภาพนี้ จะถูกนำ�ไปประมวลผลลัพธ์และจัดเก็บเป็นคลัง
ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health Data Center: HDC) ซึ่งได้มี
การรายงานข้อมูลกลับให้หน่วยบริการแต่ละแห่งได้ทราบ
ข้อมูลของตนเอง ส่วนหนึ่งของข้อมูลจาก HDC ก็จะเป็น
ค่าตัวชี้วัดตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่หน่วย
บริการใช้ในการติดตามต่อไป ในกลุ่มรายงานมาตรฐาน
Service Plan นั้น สาขาโรคไม่ติดต่อประกอบด้วยโรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ
เพื่อคัดกรอง ประเมินอาการและติดตามการรักษาให้ทัน
ท่วงที(3)
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จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ในและต่างประเทศ(4-6) เพื่อหาแนวทางเวชปฏิบัติสำ�หรับ
โรคเบาหวาน และหาโครงสร้างข้อมูลที่เ หมาะสมเพื่ อ
รองรับค่าตัวชีว้ ดั นัน้ พบว่า ศาสตราจารย์ Michael Porter
ได้สร้างมาตรฐานระดับโลกในการวัดผลลัพธ์สุขภาพ คือ
Type 1 and 2 Diabetes in Adults Data Collection
Reference Guide (International Consortium for
Health Outcome Measurement: ICHOM) ซึง่ พัฒนามา
จากกลุม่ ตัวแทนผูป้ ว่ ย ผูน้ ำ�ทางการแพทย์และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
จากทั่วทุกมุมโลก
ดังนั้น การศึกษานี้ จึงได้ศึกษาความเข้ากันได้ของ
ชุดข้อมูลจากชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้ม ที่ใช้เพื่อรองรับ
โครงสร้างตัวชี้วัดผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน พร้อมทั้งตรวจ
สอบความครบถ้วนและความถูกต้องของฐานข้อมูลเพื่อ
เป็นแนวทางการกำ�หนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการติดตาม
ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยต่อไป

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง ได้แก่
PERSON, CHRONICFU, LABFU, DIAG_OPD, และ
SPECIALPP เขตข้อมูล (data field) ที่เลือก จะเป็นไป
ตาม CPG (clinical practice guideline) และโครงสร้าง
จาก ICHOM ซึ่งมีบางเขตข้อมูลที่ซ้ำ�ซ้อนกับเขตข้อมูลใน
แฟ้มอื่น เช่น แฟ้ม SERVICE แต่เนื่องด้วยการศึกษานี้ มุ่ง
เน้นเพื่อประโยชน์ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเป็นโรค
เรื้อรัง จึงกำ�หนดขอบเขตของเขตข้อมูลตามแฟ้มเพื่อการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
หลักการที่สำ�คัญของการใช้ตัวชี้วัด ICHOM ประการ
หนึ่ง ซึ่งมีความจำ�เป็นมากสำ�หรับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
คือ ความต่อเนื่องของการดูแล (continuity of care) เพื่อ
ให้การจัดการข้อมูลสอดคล้องกับหลักการนี้ การคำ�นวณ
ร้อยละความครบถ้วนตรวจสอบจากชุดข้อมูลมาตรฐาน 52
แฟ้ม จึงวัดเป็นคน  รายการ (คน) ที่ถูกต้องคือ ข้อมูลการ
บันทึกทุกครั้งต้องครบถ้วนตรงตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น
ตัวชี้วัดอายุวิเคราะห์จากแฟ้ม PERSON เขตข้อมูล BIRTH
เงื่อนไขการบันทึกอยู่ในรูปแบบ YYYYMMDD โดยเขียน
เป็นสูตรจะได้ว่า

ระเบียบวิธีศึกษา
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น รู ป แบบการวิ จั ย แบบผสมผสาน
(mixed method research) ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ: การวิเคราะห์ฐาน
ข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานจากชุดข้อมูลมาตรฐาน
52 แฟ้ม
ประชากร คื อ ฐานข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยโรคเบาหวานชุ ด
ข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 กันยายน พ.ศ. 2561
ตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ที่ฐานข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มโรคเบา
หวานทัง้ หมดจากหน่วยบริการระดับปฐมภูมจิ งั หวัดลพบุรี
และหน่วยบริการระดับปฐมภูมจิ งั หวัดเพชรบูรณ์ เนือ่ งจาก
ทัง้ 2 แห่ง (หน่วยบริการ A และ B) เป็นต้นแบบการดำ�เนิน
การหน่วยบริการปฐมภูมิ และยินดีให้ความร่วมมือในการ
ศึกษาครั้งนี้
แฟ้มข้อมูลที่เลือกนำ�มาศึกษาประกอบด้วย แฟ้ม

ร้อยละความครบถ้วน =
จำ�นวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในเขตข้อมูล (คน)
จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นเบาหวานทั้งหมด (คน)

5

100

หลักการพิจารณาร้อยละความถูกต้อง โดยนำ�ข้อมูล
ผู้ป่วยที่มีการบันทึกครบถ้วนข้างต้นมาวิเคราะห์โดยใช้
หลักการตรวจสอบข้อมูล (data checking)(7) ประกอบ
ด้วย ข้อมูลที่จัดเป็นกลุ่ม (categorical data), ข้อมูล
จำ�นวนจริง (continuous data), ข้อมูลที่สมเหตุสมผล
(logical checks), ข้อมูลวันเดือนปี (date) เช่น การบันทึก
ค่าความดันโลหิตซิสโตลิก (อยูใ่ นช่วง 90-180 mmHg) การ
บันทึกค่าน้ำ�หนักและส่วนสูงทีส่ มเหตุสมผล (±20 กิโลกรัม
และ ±3 เซนติเมตร ตามลำ�ดับ) โดยเขียนเป็นสูตรจะได้ว่า
ร้อยละความถูกต้อง =
จำ�นวนผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกข้อมูลถูกต้องในเขตข้อมูล (คน)
5 100
จำ�นวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในข้อมูล (คน)
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดตัวชี้วัด และรายละเอียดแฟ้มและเขตข้อมูลของชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้ม
		 ตัวชี้วัดที่พิจารณา		
ชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้ม
			
แฟ้ม (File)		
เขตข้อมูล (Field)
ประวัติผู้ป่วย
- อายุ
- สถานะการสูบบุหรี่
- สถานะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กระบวนการรักษา
- การตรวจ HbA1c
- การวัดความดันโลหิตซิสโตลิก
- การวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิก
- การตรวจคอเลสเตอรอล
- การตรวจไขมัน LDL
- การตรวจไขมัน HDL
- การตรวจไตรกลีเซอไรด์
- การตรวจ eGFR/serum creatinine
- การบันทึกน้ำ�หนัก
- การบันทึกส่วนสูง
- การบันทึกเส้นรอบเอว
- การตรวจตา
- กาตรวจเท้า
ผลการรักษา
- การวินิจฉัยโรค

PERSON
SPECIALPP
SPECIALPP

BIRTH
PPSPECIAL (รหัส 1B501, 1B502, 1B503,
1B504, 1B505, 1B506, 1B509, 1B51, 1B52)
PPSPECIAL (รหัส 1B600, 1B601, 1B602, 1B603,
1B604, 1B609)

LABFU
CHRONICFU
CHRONICFU
LABFU
LABFU
LABFU
LABFU
LABFU
CHRONICFU
CHRONICFU
CHRONICFU
CHRONICFU
CHRONICFU

LABTEST (รหัส 0531601)
SBP
DBP
LABTEST (รหัส 0541602)
LABTEST (รหัส 0541402)
LABTEST (รหัส 0541202)
LABTEST (รหัส 0546602)
LABTEST (รหัส 0581904)
WEIGHT
HEIGHT
WAIST
RETINA
FOOT

DIAG_OPD

DIAGCODE

ทั้งนี้ การศึกษานี้ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลการติดตามผู้
ป่วยเบาหวานโดยการบันทึกแฟ้ม CHRONICFU ว่าครบ
ถ้วนตามผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งหมด จากแฟ้ม SERVICE
เนื่องจากเป็นขั้นตอนของกระบวนการจัดบริการ
ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ: การสัมภาษณ์ผู้
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ อธิบายหาข้อสรุปตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสมและ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของฐานข้อมูล
ประชากร คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการปฐมภูมทิ งั้
2 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้ม

ตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ในหน่วยบริการปฐมภูมทิ คี่ ดั เลือก
2 แห่ง แห่งละ 5 ราย โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีประสบการณ์ทำ�งานตั้งแต่ 1
ปีเป็นต้นไป และมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลมาตรฐาน 52
แฟ้ม
การวิจยั แบบผสมผสาน (mixed method research)
ประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ฐ านข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยกลุ่ ม โรค
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เบาหวานจากชุ ด ข้ อ มู ล มาตรฐาน 52 แฟ้ ม และการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ อธิ บ ายหาข้ อ สรุ ป ตั ว ชี้ วั ด ที่
เหมาะสม ความครบถ้วนและความถูกต้องของฐานข้อมูล  
การวิเคราะห์ทั้ง 2 ส่วนนี้นำ�มาซึ่งตัวชี้วัดการดูแลสุขภาพ
แบบมุ่งเน้นคุณค่าในกลุ่มโรคเบาหวานได้จริง

สาธารณสุขจังหวัด เพื่อรวมเป็นข้อมูลของจังหวัด
หน่วยบริการ B ใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูล คือ
โปรแกรม JHCIS และ HosXP ซึ่งเชื่อมโยงกับโปรแกรม
ข้อมูลจากโรงพยาบาล ในประเด็นนี้ ทำ�ให้ข้อมูลบางส่วน
เป็นข้อมูลที่บันทึกมาจากโรงพยาบาล ข้อมูลจะถูกส่งออก
จากโรงพยาบาลไปยังสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคเบาหวานทีศ่ กึ ษา เป็นข้อมูล
ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ทั้ง 2 หน่วยบริการมีความครบ
ถ้วนของข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกการวัดความดัน
โลหิต น�้ำหนัก ส่วนสูง เส้นรอบเอว การตรวจตา เท้าและ
การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อน โดยหน่วยบริการ A และหน่วย
บริการ B พบร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลอยู่ที่ 97.06

ผลการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยบริการ

หน่วยบริการ A ใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูล คือ
โปรแกรม VPM-PCU ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ที่ ค ลิ นิ ก
หมอครอบครัว และมีการส่งออกข้อมูลไปยังสำ�นักงาน

ตารางที่ 2 ตารางแสดงร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลจำ�แนกตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
		

หน่วย A (n=170)
จำ�นวนข้อมูลที่ครบถ้วน (ร้อยละ)

หน่วย B (n=8,836)
จำ�นวนข้อมูลที่ครบถ้วน (ร้อยละ)

41 (24.1)
107 (62.9)
N/A
N/A
165 (97.1)
165 (97.1)
N/A
N/A
N/A
N/A
1 (0.6)
165 (97.1)
165 (97.1)
165 (97.1)
165 (97.1)
165 (97.1)
165 (97.1)

0 (0)
3 (0.03)
N/A
5,222 (59.1)
7,196 (81.4)
7,196 (81.4)
4,477 (50.7)
4,827 (54.6)
4,434 (50.2)
4,815 (54.5)
480 (5.4)
7,196 (81.4)
7,196 (81.4)
7,196 (81.4)
7,196 (81.4)
7,196 (81.4)
7,196 (81.4)

การบันทึกอายุ
การบันทึกสถานะการสูบบุหรี่
การบันทึกสถานะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (1)
การบันทึกข้อมูลการตรวจ HbA1c (2)
การบันทึกการวัดความดันโลหิตซิสโตลิก
การบันทึกการวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิก
การบันทึกค่าคอเลสเตอรอล (2)
การบันทึกค่าไขมัน LDL (2)
การบันทึกค่าไขมัน HDL (2)
การบันทึกค่าไตรกรีเซอไรด์ (2)
การบันทึกค่า eGFR/serum creatinine
การบันทึกน้ำ�หนัก
การบันทึกส่วนสูง
การบันทึกเส้นรอบเอว
การบันทึกการตรวจตา
การบันทึกการตรวจเท้า
การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง เช่น
ischemic heart disease, cerebrovascular disease

หมายเหตุ:  (1) ไม่มีการบันทึกเป็นรหัส บันทึกเพียงข้อความ  (2) หน่วย A ไม่ได้รับการตรวจ N/A = not available
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงร้อยละความถูกต้องของข้อมูลจำ�แนกตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วย A		 หน่วย B
จำ�นวนข้อมูล
จำ�นวนข้อมูล
จำ�นวนข้อมูล		 จำ�นวนข้อมูล
ที่ครบถ้วน
ที่ถูกต้อง
ที่ครบถ้วน		
ที่ถูกต้อง
		
(ร้อยละ)			
(ร้อยละ)
การบันทึกอายุ
การบันทึกสถานการณ์สูบบุหรี่
การบันทึกสถานะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (1)
การบันทึกข้อมูลการตรวจ HbA1c (2)
การบันทึกการวัดความดันโลหิตซิสโตลิก
การบันทึกการวัดความดันโลหิตไดแอสโตลิก
การบันทึกค่าคอเลสเตอรอล (2)
การบันทึกค่าไขมัน LDL (2)
การบันทึกค่าไขมัน HDL (2)
การบันทึกค่าไตรกรีเซอไรด์ (2)
การบันทึกค่า eGFR/serum creatinine
การบันทึกน้ำ�หนัก
การบันทึกส่วนสูง
การบันทึกเส้นรอบเอว
การบันทึกการตรวจตา
การบันทึกการตรวจเท้า
การวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง

41
107

N/A
N/A

165
165

N/A
N/A
N/A
N/A

1
165
165
165
165
165
165

41 (100.00)
103 (92.26)
165 (100.00)
153 (92.73)

1 (100.00)
164 (99.39)
159 (96.36)
162 (98.18)
165 (100.00)
165 (100.00)
165 (100.00)

0
3
5,222
7,196
7,196
4,477
4,827
4,434
4,815
480
7,19
7,19
7,19
7,19
7,19
7,19

N/A

0
3 (100.00)
4,216 (80.74)
5,253 (73.00)
5,242 (72.85)
4,476 (99.98)
4,822 (99.90)
4,431 (99.93)
4,814 (99.98)
475 (98.96)
6,014 (83.57)
5,510 (76.57)
4,888 (67.93)
7,196 (100.00)
7,196 (100.00)
7,196 (100.00)

หมายเหตุ: (1) ไม่มีการบันทึกเป็นรหัส บันทึกเพียงข้อความ  (2) หน่วย A ไม่ได้รับการตรวจ N/A = not available

และ 81.44 ตามล�ำดับ และน�ำข้อมูลผู้ป่วยที่มีการบันทึก
ความครบถ้วนเบื้องต้นมาวิเคราะห์ความถูกต้องในล�ำดับ
ถัดมา พบว่า ในหน่วยบริการ A ข้อมูลการบันทึกอายุ การ
วัดความดันโลหิตซิสโตลิก ค่า eGFR/serum creatinine
การตรวจตา เท้า และการวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนเท่านั้นที่มี
ความถูกต้องร้อยละ 100 และหน่วยบริการ B ข้อมูลการ
บันทึกการสูบบุหรี่ การตรวจตา เท้าและการวินิจฉัยโรค
แทรกซ้อนเท่านั้นที่มีความถูกต้องร้อยละ 100 (ดังตาราง
ที่ 2 และ 3)
จากการศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของแต่ละโรงพยาบาลพบ
ว่า หน่วยบริการ A รับผิดชอบประชากรในพื้นที่ขนาดเล็ก

จ�ำนวน 4,856 คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 11 คน ระบบข้อมูล
สารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลยังมีการบันทึกข้อมูลลง
กระดาษ และน�ำมาลงในโปรแกรม VPM-PCU อีกครัง้ ส่วน
หน่วยบริการ B รับผิดชอบประชากรในพื้นที่รวมถึงรองรับ
การบริการจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิจ�ำนวน 30,000
คน มีบุคลากรทั้งสิ้น 34 คน ระบบข้อมูลสารสนเทศและ
การจัดเก็บข้อมูลใช้โปรแกรม HosXP เมื่อสัมภาษณ์เพื่อ
อธิบายหาข้อสรุปความครบถ้วนและความถูกต้องจากชุด
ข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้มในผู้ป่วยโรคเบาหวาน สรุปเป็น
ข้อค�ำถามได้ว่า
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1. จากข้อมูลการวิเคราะห์ความครบถ้วนและความ
ถูกต้องของหน่วยบริการท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
		
หน่วยบริการปฐมภูมิ A
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล A: “ตรวจสอบรายการ
ข้อมูลที่ไม่มีความครบถ้วนโดยเปิดโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูล พบว่ามีการบันทึกตามเงื่อนไขการบันทึกทุกครั้ง
จึงไม่ทราบด้วยเหตุผลใดข้อมูลถึงไม่ถูกประมวลผลไปยัง
HDC”
พยาบาล A1: “ได้สอบถามผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมทีใ่ ช้
บันทึกข้อมูล ชีแ้ จงว่าเป็นเพียงบันทึกผ่านแค่หน้าโปรแกรม
แต่ข้อมูลไม่ถูกน�ำไปประมวลผลเก็บในฐาน HDC”
พยาบาลฺ A2: “ชีแ้ จงเพิม่ เติมกรณีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ (ด้านการออกก�ำลังกาย การ
บริโภคอาหาร ยา) มีการบันทึกเป็นตัวอักษร จึงไม่สามารถ
ดูจากฐานข้อมูลได้”
		
หน่วยบริการปฐมภูมิ B
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข B1: “ตรวจสอบรายการ
ข้อมูลที่ไม่มีความครบถ้วนโดยเปิดโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูล อย่างเช่น การตรวจตา ไต เท้า พบว่ามีการบันทึก
ตามเงื่อนไขการบันทึกทุกครั้ง”
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข B2: “และบางรายมีการ
บันทึกในรูปแบบข้อความ ซึ่งข้อมูลไม่ถูกส่งไป HDC แต่
ทางหน่วยงานสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังของภายใน
หน่วยงานได้”
พยาบาล B1:  “ชีแ้ จงเรือ่ งความถูกต้องของข้อมูล
อาจเกิดจากการลงข้อมูลที่ซับซ้อนในหลายๆ หน้า ปัญหา
เกิดจากข้อมูลไม่เชื่อมโยงกัน ท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูลได้”
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข B3: “ทั้งนี้หน่วยบริการ
เรามีฐานข้อมูลเดียวกับโรงพยาบาลชุมชน จึงท�ำให้การ
พัฒนาหรือตรวจสอบเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน”
2. ความคิดเห็นต่อตัวชี้วัดที่เก็บในปัจจุบันของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

		
หน่วยบริการปฐมภูมิ A
พยาบาล A1: “มองว่ามีประโยชน์เพียงพอแล้ว
โดยมองในมุมมองผู้รับบริการเป็นหลัก”
เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล: “หากมองในมุมมองของผู้
ให้บริการ หากลดตัวชี้วัดที่ไม่มีความส�ำคัญต่อผู้รับบริการ
มากนัก ส่งผลต่อการลดภาระงานท�ำให้คุณภาพตัวชี้วัดมี
คุณภาพยิ่งขึ้น”
พยาบาล A3: “ปัจจุบันตัวชี้วัดที่เก็บอยู่เพียงพอ
ต่อการส่งเสริม ควบคุม และป้องกันโรคได้ครบทุกด้าน
แล้ว”
		
หน่วยบริการปฐมภูมิ B
พยาบาล B1: “เนื่ อ งจากที่ ห น่ วยบริ ก ารเรามี
บริการที่ครบวงจร และบุคลากรค่อนข้างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จึงคิดว่าตัวชี้วัดเหมาะสมแล้ว”
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข B2: “และยังสามารถส่ง
ต่อได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ข้อมูลผู้ป่วย
สามารถเปิดและติดตามอาการต่อเนื่องได้”
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข B1: “ซึง่ งบประมาณทีไ่ ด้รบั
เพียงพอต่อการจัดสรรในส่วนต่างๆ เรียบร้อยดีแล้ว ท�ำให้
เข้าถึงผู้รับบริการทุกคน”
		
3. หากมี ก ารพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด มี ค วามคิ ด เห็ น
อย่างไร
		 หน่วยบริการปฐมภูมิ A
พยาบาล A1: “ต้องมาพิจารณาว่าเหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยบริการปฐมภูมิหรือไม่ อ้างถึงเรื่องงบ
ประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาหรือไม่”
พยาบาล A2: “มองว่า ณ ปัจจุบนั มีการเก็บข้อมูล
การตรวจ HbA1c หรือตรวจวินิจฉัยให้เพียงพอต่อผู้รับ
บริการเสียก่อน จึงค่อยมีการพัฒนาต่อไปได้”
		
พยาบาล A3: “หากมีตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนและพร้อม
ที่จะใช้งาน แต่ทั้งนี้งบประมาณต้องเพียงพอเพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพของตัวชี้วัดนั้นๆ”
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หน่วยบริการปฐมภูมิ B
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข B1: “หากตัวชี้วัดมีประโยชน์
ต่อผูร้ บั บริการจริงๆ ก็พร้อมทีจ่ ะสนับสนุนและเก็บตัวชีว้ ดั
นั้นๆ ทั้งนี้ ต้องไม่เพิ่มภาระงานมากเกินไป”
พยาบาล B1: “ในมุมมองของพยาบาล หากตัวชี้
วัดนั้นไม่ได้ส่งผลต่อผู้รับบริการมากนัก ไม่จ�ำเป็นต้องเก็บ
เพิ่มเติมดีกว่า เพราะเสียเวลาในการเก็บข้อมูล”
ผลการสัมภาษณ์โดยรวมความคิดเห็นตัวชี้วัดที่ใช้
ปัจจุบันของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้ข้อสรุปว่ามีประโยชน์
และเพียงพอแล้ว โดยมองในมุมผูร้ บั บริการเป็นหลักว่าฐาน
ข้อมูลที่เก็บเพียงพอต่อบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และฟื้นฟูสภาพร่างกาย อีกทั้ง
ในมุมของผู้ให้บริการเอง มองเห็นว่า หากลดการบันทึกตัว
ชีว้ ดั ทีซ่ ำ�้ ซ้อนกับข้อมูลทีม่ ขี อ้ มูลทีบ่ นั ทึกประจ�ำอยูแ่ ล้ว จะ
ลดภาระงาน และท�ำให้ตวั ชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญมีคณ
ุ ภาพมากยิง่ ขึน้

uous data) ข้อมูลที่สมเหตุสมผล (logical checks) และ
ข้อมูลวันเดือนปี (date)
ทั้ ง นี้ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบข้ อ มู ล มาตรฐาน
52 แฟ้มให้มีประสิทธิผลในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้
สามารถใช้เป็นข้อมูลตัวชี้วัดได้อย่างเที่ยงตรงนั้น จากผล
การศึกษาพบว่า ส่วนหนึง่ ของโครงสร้างตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม
และรองรับกับฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ซึง่ จะส่งผลต่อ
คุณภาพของข้อมูลในประเด็นความครบถ้วนและความถูก
ต้องนั้น เกิดจากปัจจัยหลายประการ(8-10) เช่น
1. ข้อมูลบางรายการมาจากบริการที่หน่วยบริการ
ปฐมภูมิไม่สามารถจัดบริการได้ จึงท�ำให้ขาดข้อมูลไป ต่าง
จากหน่วยบริการปฐมภูมิที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโรง
พยาบาล เช่น HbA1c
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของบุคลากรที่บันทึก
ข้อมูล ควรได้รับการทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะ
บุคลากรใหม่ หรือมีการปรับปรุงโปรแกรม เช่น หน่วยวัด
การบันทึกข้อมูลแบบ text
3. การบันทึกข้อมูลทีซ่ ำ�้ ๆ หลายครัง้ เช่น ค่าความดัน
โลหิต จะท�ำให้ในขัน้ ตอนการประมวลผลตัวชีว้ ดั นัน้ หากไม่
ได้น�ำข้อมูลจากเขตข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ หรือข้อมูลที่ถูก
ต้อง จะท�ำให้การแปลผลค่าตัวชี้วัดคลาดเคลื่อนไป
4. การออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางอืน่ เช่น ฐานข้อมูลผูป้ ว่ ยและสิทธิ
การรักษาพยาบาล หรือฐานข้อมูลที่จังหวัดจัดเก็บไว้ แล้ว
เรียกข้อมูลขึ้นมา เพื่อด�ำเนินการบันทึกในส่วนให้บริการ
เพิ่มเติมไป จะลดความคลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลพื้น
ฐานได้
5. การตรวจสอบข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ ส� ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ก่อนน�ำส่งส่วนกลาง น่าจะลดสัดส่วน
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลได้ เช่น ตรวจสอบความเป็น
ไปได้ของข้อมูล รูปแบบข้อมูล
อย่ า งไรก็ ตามการศึ ก ษานี้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด คื อ ศึ กษาใน
หน่วยบริการ 2 แห่ง ซึ่งยังไม่สามารถเป็นตัวแทนความ
ครบถ้วนและความถูกต้องของประเทศได้ ภาพรวมอาจมี

วิจารณ์
การศึกษาความครบถ้วนและความถูกต้องของชุด
ข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้ม เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลส�ำหรับ
ตัวชี้วัดการดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่าในกลุ่มโรคเบา
หวานครั้งนี้ เป็นการใช้ฐานข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 - กันยายน พ.ศ. 2561  พบว่า ฐานข้อมูล 52 แฟ้ม
ตามขอบเขตของเขตข้อมูลในแฟ้มเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง ทั้ง 2 หน่วยบริการยังมีความไม่ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง ในลักษณะที่แตกต่างกัน  โดยหน่วยบริการ A
พบความครบถ้วนร้อยละ 24.1-97.1 และความถูกต้อง
ร้อยละ 92.3-100 ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกอายุ ความดัน
โลหิต ค่า eGFR การตรวจตา เท้า และการวินิจฉัยโรค
แทรกซ้อน ส่วนหน่วยบริการ B พบความครบถ้วนร้อยละ
0-81.4 และความถูกต้องวิเคราะห์จากข้อมูลทีม่ คี วามครบ
ถ้วนเบือ้ งต้นพบร้อยละ 67.9-100  ส่วนใหญ่เป็นการบันทึก
การสูบบุหรี่ การตรวจตา เท้าและการวินจิ ฉัยโรคแทรกซ้อน  
โดยใช้หลักการ data checking ประกอบด้วย ข้อมูลที่จัด
เป็นกลุ่ม (categorical data) ข้อมูลจ�ำนวนจริง (contin404
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ปัญหามากกว่า น้อยกว่า หรือในลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออก
ไป และปัญหาดังกล่าวที่พบในช่วงปี 2560-2561 อาจได้
รับการแก้ไขแล้ว  อีกทั้งการศึกษานี้ศึกษาเพียงตัวชี้วัดที่
ศึกษาเพียงโรคเบาหวาน ถ้าใช้โรคอื่นในการวิเคราะห์อาจ
พบประเด็นอื่นๆ ที่ต่างจากนี้ได้

งานวิจัยนี้สำ�เร็จเรียบร้อยลงได้ด้วยความกรุณาจาก
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจังหวัดลพบุรี และ
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่คอยช่วย
เหลื อ อำ�นวยความสะดวกในการเก็ บข้ อ มู ล เป็ น อย่ างดี
ตลอดมา

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาความส�ำคัญของความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของชุดข้อมูลมาตรฐาน 52 แฟ้มถือเป็นการ
พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ ผู้วิจัยจึงขอเสนอ
แนะดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างข้อมูลอย่างบูรณาการ โดย
ส�ำรวจและจัดการเขตข้อมูลที่มีความซ�้ำซ้อน หากข้อมูล
ต้องถูกน�ำไปใช้สำ� หรับมิตใิ ด ก็มกี ารสร้างความสัมพันธ์ของ
รายงานข้อมูลแต่ละชุดไป เช่น กรณีขอ้ มูลความดันโลหิต ใช้
เพื่อการตรวจร่างกายเบื้องต้น หรือ ใช้เพื่อประเมินกรณีผู้
ป่วยเรื้อรัง ก็เรียกข้อมูลจากเขตข้อมูลเดียวกัน โดยไม่ต้อง
แยกแฟ้ม
2. รายงานค่ า ตั ว ชี้ วั ด ที่ ถู ก ส่ ง ป้ อ นกลั บ ให้ ห น่ ว ย
บริการ ควรมีช่องทางให้หน่วยบริการตรวจสอบความถูก
ต้อง และรายงานหรือชี้แจงข้อมูลกลับไป เช่น กรณี ค่าตัว
ชีว้ ดั ทีต่ ำ�่ กว่าการปฏิบตั จิ ริง หากหน่วยบริการได้ตรวจสอบ
และชี้แจงกลับไปว่า ข้อมูลถูกบันทึกแบบ text จะได้มีการ
ปรับปรุง
3. ควรมีระบบตรวจสอบข้อมูล (data audit) จาก
หน่วยบริการเอง และจังหวัด อีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อตรวจ
สอบและแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนส่งไปที่
ส่วนกลาง
4. การพัฒนาระบบการรายงานผลลัพธ์ดา้ นความต่อ
เนื่องของการให้บริการผู้ป่วย มีความจ�ำเป็นต่อการดูแลผู้
ป่วยโรคเรื้อรัง และสะท้อนโอกาสพัฒนาด้านความถูกต้อง
ของข้อมูลได้อีกด้วย เช่น จ�ำนวนครั้งของการวัดความดัน
การตรวจน�้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน หรือ การ
รายงานผลสัดส่วนผลลัพธ์การดูแลที่ดี

References
1. Sub-committee for Driving and Reforming the Public Health
System Finance, Health and the Health Insurance System
and the Subcommittee on Defining and Estimating the Costs
of the Main Benefit Package and the Additional Benefit
Package. Report on the driving and reforming of the public
health system finance, health and the health insurance
system (Phase 2). Bangkok: Aksorn Graphic and Design; 2019.
49 p.
2. Sriratanaban J. The development of value-based payment to
drive efficiency and the effectiveness of the service system.
Paper presented at Universal Health Coverage: Value Based
Healthcare, Centra by Centara Government Complex Hotel;
2018 Dec 11; Nonthaburi, Thailand.
3. Kanoksin A, Saithong W, Prudmalee S, Mobnarin J, Mapong
K, Boonked S, et al. Standard reporting group information to
meet the service plan for NCDs [Internet]. 2014 [cited 2020
Mar]. Available from: http://hdcservice.moph.go.th. (in Thai)
4. Carinci F, Massi-Benedetti M, Nano J, Walbaum M, Okunade
O, Whittaker S, et al. ICHOM type 1 and type 2 diabetes in
adults data collection reference guide [Internet]. 2019 [cited
2020 Mar 27]. Available from Netlibrary: https://www.ichom.
org/portfolio/diabetes/.
5. Diabetes Association of Thailand, Endocrine Society of
Thailand, Department of Medicine, National Health Security
Office. Clinical practice guideline for diabetes 2017. 3rd ed.
Pathumthani: Romyen Media; 2017. 212 p. (in Thai)
6. Division of Non Communicable Diseases. NCDs clinic plus &
online. 2019. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing;
2019. (in Thai)
7. Altman DG. Practical statistics for medical research. 4th ed.
Britain: TJ Press; 1994. 611 p.
8. Panichsuko R. Factor related to data quality of outpatient
service, health promotion and disease prevention (21
standard folders) of sub-district health promoting hospital

405

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

officers in Chonburi. Health Systems Research Institute (HSRI).
[Internet]. 2014. [cited 2020 Mar]. Available from: https://
kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4296. (in Thai)
9. Wipak R, Turnbull N, Siwina S. Factor related to data quality
of management for 43 public health data folders in primary
care unit network at Chaturaphakphiman district, Roi-Et
province. The Southern College Network Journal of Nursing

and Public Health. 2017;18(2):68-83. (in Thai)
10. Tungtong S. Factor effecting performance development
quality health information (21 profiles) among public health
personnel who work in sub-district health promoting hospital, Khon Kaen province. Community Health Development
Quarterly Khon Kaen University. 2013;1(3):37-48. (in Thai)

406

