นิพนธ์ ต้นฉบับ

การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการแฟ้มงาน
สร้างเสริมภูมิคมุ ้ กันโรค (EPI) ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอานาจเจริญ ปี 2559
อัญชลี หน่อแก้ว* , ประเสริ ฐ ประสมรักษ์ **
บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพการบริ หาร
จัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค (EPI) ตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อมูลด้ านสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข จัง หวัด อ านาจเจริ ญ ปี 2559 ในกลุ่ม ผู้บ ริ ห ารในระดับ อ าเภอและต าบล เจ้ าหน้ า ที่
ผู้ป ฏิ บัติ ง าน โดยสุ่มตัว อย่า งในทุก อ าเภอเก็ บ ข้ อ มูลโดยใช้ การสนทนากลุ่ม และสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหา สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาณด้ วย Paired Sample t test พบว่า
ความไม่สมบูรณ์ ของแฟ้ มงาน EPI มีสาเหตุจาก 1) ยังไม่มีระบบการติดตาม กากับอย่าง
ชัดเจน 2) ผู้ดแู ลระบบข้ อมูลระดับอาเภอยังไม่เข้ าใจแฟ้ มงานและไม่มีค่มู ือการปฏิบตั ิงาน 3) อุปกรณ์ มี
สภาพชารุดและไม่เพียงพอ จากสาเหตุดงั กล่าว จึงได้ รูปแบบการพัฒนา ประกอบด้ วย 1) กาหนดให้ การ
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลเป็ นตัวชี ้วัดจัด สาคัญ 2) แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาระบบข้ อมูลระดับ อาเภอ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ และติดตามผล 3) มอบหมายให้ มีผ้ ดู ูแลระดับ รพ.สต. จัดให้ มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่อง และ 4) จัดทาคู่มือการ
บันทึกข้ อมูล ภายหลังการดาเนินการ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพแฟ้ มเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 78.50 เป็ นร้ อยละ 89.24
และความครอบครอบคลุมของการได้ รับวัคซีน OPV3 เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 76.20 เป็ นร้ อยละ 93.21 ซึ่ง
ส่งผลให้ ระดับคุณภาพบริ การดีขึ ้นจากลาดับที่ 62 ของประเทศ และลาดับที่ 5 ของเขตสุขภาพที่ 10 มา
อยูใ่ นลาดับที่ 16 ของประเทศ และลาดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 10 ผู้ปฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจ เพิ่มขึ ้น
จาก ร้ อยละ 68.32 เป็ นร้ อยละ 92.81 จนได้ รับรางวัลผลงานวิชาการด้ านการป้องกันควบคุมโรคดีเด่น
เครื อข่ายสานักงานป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ: คุณภาพแฟ้ มงาน ความครอบคลุมการได้ รับวัคซีน OPV3
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DEVELOPMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR
IMMUNIZATION FILE (EPI) BASED ON HEALTH INFORMATION
STANDARDIZATION FRAMEWORK, AMNAT CHAROEN
PROVINCEPUBLIC HEALTH OFFICE.
Anchalee Hnaukeaw* , Prasert Prasomruk**
ABSTRACT
This action research aimed to develop a management system of the Expanded
Program for Immunization (EPI), followed the standard framework of health information, Amnat
Charoen Province Public Health Office 2016. The data was collected from the group of
managers who responded to the immunization, in the districts and sub-districts levels. Every
district in this province was randomly to be selected. Focus groups and in-depth interviews
were used to gathering the data. Descriptive statistic and paired sample t test were utilized to
analyze the data.
The findings of this study showed that an incomplete of immunized information inside
the folders was resulted by three factors. 1) The organizations has no system for tracking and
well-defined direction. 2) The district administrator does not understand the job and has no
job’s guideline, and 3) the supportive equipment was defective and not enough. Based on the
findings, an appropriated system for the EPI had been created by 1) set the information
system as an indicator to rank the district management’s quality, 2) assigned the district
developing system board in order to drive policy to be acted and followed up, 3) assigned the
caretaker to direct the staffs who document the information, arrange the meeting for sharing
between the performers’ struggles in order to resolve the problem continually, and 4) provide
a manual to guide for information recording. After the system had been operated, this resulted
on improving the quality of the EPI folder from 78.50% to 89.24%. As well as the OPV3 given
vacine was increased from 76.20% to 93.21%. Consequently, this improved the quality care
which it had been gave a better ranking from 62 nationally, and the 5th of the health zone 10 to
16th of the nation and the 1st of the health zone 10. This raised the pleasure on their job among
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the workers from 68.32% to 92.81%, as well received an outstanding academic excellence
award in disease prevention and control network Northeastern Office of Disease Control.
Key words: quality of the folder, vaccine coverage, OPV3
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ภูมิหลังและเหตุผล (Background and rationale)
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับระบบข้ อมูลสารสนเทศสุขภาพ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สุข ภาพและได้ ใ ห้ ค วามสาคัญกับ การพัฒ นา
ระบบสุข ภาพ ตามระบบเทคโนโลยี แ ละการ
สื่อสารเพื่อสุขภาพของประชาชนตามแนวทาง
eHealthข อ ง อ ง ค์ ก า ร อ น า มั ย โ ล ก แ ล ะ
International Telecommunica-tion Union
(ITU)1-2 เป็ นกรอบยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นา
เพื่อ ให้ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารสุ ข ภาพไปเพิ่ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิ ภาพของการให้ บริ การทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุด ต่ อ
ประชาชน ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวทางของ
องค์การอนามัยโลกที่กล่าวว่าการพัฒนาระบบ
สุข ภาพให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ องพัฒ นาให้
ครอบคลุมทัง้ 6 องค์ประกอบของระบบสุขภาพ
(6 building blocks)3-4 ได้ แก่ (1) การจัดบริ การ
(2) กาลังคน (3) ยาและเทคโนโลยี (4) การคลัง
(5) ภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล และ (6) ข้ อมูล
สารสนเทศ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ ทาการพัฒนาทังใน
้
ด้ านบุ ค ลากร อุ ป กรณ์ และครุ ภั ณ ฑ์ และ
โปรแกรมส าหรั บ การด าเนิ น งานให้ มี ค วาม
เชื่อมโยงกันทังระบบและมี
้
ความชัดเจนในการ
เข้ ากันได้ เช่น มีการพัฒนามาตรฐานในด้ าน
สถาปั ตยกรรม ระบบอุปกรณ์ ระบบโปรแกรม
ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบข้ อมู ล สุ ข ภาพ และ
บุคลากรที่เ กี่ ยวข้ องในทุกระดับ ดังจะเห็นได้

จากฐานข้ อมูลสาธารณสุขซึ่งได้ มีการกาหนด
และประกาศให้ มีการน ามาตรฐานโครงสร้ าง
ข้ อมู ล และรหัส ต่ า งๆ มาใช้ ในระบบบริ ก าร
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงการให้ บริ การใน
ด้ านการควบคุม และป้องกันโรค การส่งเสริ ม
สุข ภาพและการฟื ้น ฟู สภาพทุก หน่ว ยบริ ก าร
ตามรู ป แบบมาตรฐานข้ อ มูลตามโครงสร้ าง
43 แฟ้ ม5-6 โดยฐานข้ อมูลจะมีรายละเอียดของ
ผู้มารับบริ การเป็ นรายบุคคลในเขตรับผิดชอบ
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินในด้ านการบริ หาร
จัดการและการดาเนินงานที่ผา่ นมาตามแนวคิด
POSDCORB Model7 พบปั ญหาและอุปสรรค
หลายประการ จาแนกรายด้ าน ประกอบด้ วย
ด้ านบุคลากร (people ware) ขาดผู้ที่มีความรู้
และทั ก ษะเชี่ ย วชาญในด้ านกระบวนการ
พัฒ นาระบบข้ อมู ล สารสนเทศสุข ภาพและ
มาตรฐานข้ อมูลสุขภาพและในระดับต่างๆ ขาด
ความตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นที่ จ ะให้ มี ก าร
นามาใช้ ประโยชน์จากมาตรฐานข้ อมูลสุขภาพ
ด้ านอุปกรณ์ (hardware) การส่งข้ อมูลยังขาด
ประสิทธิ ภาพ เนื่องจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ า ยไม่ ส ามารถรองรั บ ข้ อ มูล ที่ มี ข นาดใหญ่
รวมทัง้ พบปั ญ หาจากในระดับ หน่ ว ยบริ ก าร
ส่งผลต่อการรับส่งระบบข้ อมูลและรายงานด้ าน
โปรแกรม (software) ขาดการบริ หารจัดการใน
ภาพรวมระดับ ประเทศ จึ ง ท าให้ มี โปรแกรม
ฐานข้ อมูลหลายโปรแกรม และแต่ละโปรแกรม
ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทาให้ ฐานข้ อมูลไม่
สามารถนามารวมเป็ นคลังข้ อมูลของประเทศ
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ให้ มี ค วามเป็ นเอกภาพ ข้ อมู ล จากฐานไม่
สามารถน ามาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ใช้ ประโยชน์ ไ ด้
ข้ อมู ล ขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ และที่ มี อ ยู่ ใ น
ปั จ จุ บัน เน้ น เพื่ อ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เป็ นหลัก ไม่
สามารถนามารวมเป็ นคลังข้ อมูลขนาดใหญ่ใน
ระดั บ ประเทศเพื่ อ ใช้ ในการพั ฒ นางาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
(management) ขาดการบูร ณาการในการ
ทางาน มีความซ ้าซ้ อน ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ านการนา
องค์ ก ร (leadership) ผู้ บริ ห ารยัง ไม่ เ ห็ น
ความสาคัญในด้ านการพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
ส่งผลให้ เกิดการทางานซ ้าซ้ อนในระบบรายงาน
การบันทึกข้ อมูลและมีปัญหาภาระงานในการ
บั น ทึ ก ข้ อมู ล ของหน่ ว ยบริ การ จากสภาพ
ปั ญหาดังกล่าว จึงทาให้ ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
สุ ข ภาพของประเทศไทยจะต้ องได้ รั บ การ
พัฒนาต่อไป
สาหรั บการดาเนิ นงานพัฒนาระบบ
ข้ อมู ล สุ ข ภาพระดั บ จั ง หวั ด ของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริ ญได้ กาหนดการ
กรอบการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับนโยบาย
การปฏิรูประบบข้ อมูลสุขภาพ โดยดาเนินการ
ในระดับ จัง หวัด มี ก ารติ ด ตัง้ ระบบคลัง ข้ อ มูล
(health data center) ที่เครื่ องแม่ข่ายระดับ
จังหวัดสาหรับให้ หน่วยบริ การส่งข้ อมูล 43 แฟ้ ม
มารวมที่จังหวัด ตลอดจนเป็ นเครื่ องมือส่งต่อ
ข้ อ มู ล ไปยัง ส านัก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข สาหรับหน่วยบริ การทัง้

ระดับโรงพยาบาลทัว่ ไป 1 แห่ง โรงพยาบาล
ชุม ชน 6 แห่ง โรงพยาบาลส่ง เสริ มสุขภาพ
ตาบล 77 แห่ง และศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมือง5
แห่ง รวม 87แห่ง กาหนดให้ มีการจัดส่งข้ อมูล
43 แฟ้ ม ภายใน 1 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์ และให้
มีการตรวจสอบข้ อมูลก่อนส่งออก สานักงาน
สาธารณสุข อ าเภอและโรงพยาบาลติ ด ตาม
ตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนของ
ข้ อมูลของหน่วยบริ การในการนาข้ อมูลมาใช้
เพื่อวิเ คราะห์ สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพและ
การสาธารณสุ ข เพื่ อ ใช้ ในการวางแผน
แก้ ปัญหาและดูแลสุขภาพประชาชน เฝ้ าระวัง
สถานการณ์ ใ นพื น้ ที่ ส านัก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด เป็ นหน่ ว ยรวบรวมข้ อมู ล ส่ ง ต่ อ ให้
ส่ ว นกลาง ตลอดจนควบคุ ม ก ากั บ ให้ การ
ด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ 8 แต่ จ ากการ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานในระบบคลังข้ อมูล
(Health data center) HDC ที่ผ่านมาของ
ส านัก งานสาธารณสุข จั ง หวัด อ านาจเจริ ญ
ข้ อมู ล ยัง ขาดคุ ณ ภาพ ท าให้ ไม่ ส ามารถใช้
ประโยชน์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะ
ข้ อมูลส่วนของแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
(EPI) ซึง่ พบว่าความครอบคลุมการได้ รับวัคซีน
ของกลุ่ม เป้ าหมายจากการติ ด ตามจากการ
บันทึกข้ อมูลงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคจังหวัด
อานาจเจริ ญผ่านระบบ HDC มีความครอบคลุม
การให้ วคั ซีนโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กอายุ 0 -1 ปี
ยัง ต่ า กว่า เกณฑ์ เ กื อ บทุก ชนิ ด 9 และจากการ
ประชุ ม ทางไกล (VDO Conference)เพื่ อ
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ติด ตามการด าเนิน งานด้ านข้ อ มูลสุข ภาพใน
ระบบ MOPH HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องปริ มาณและคุณภาพ
ของข้ อมู ล และการบริ หารจั ด การ ระบุ ว่ า
ปั ญหาจากการเก็บข้ อมูลเป็ นจานวนมาก ทาให้
มีปัญหาเรื่ องคุณภาพของข้ อมูล ซึ่งเห็นได้ จาก
ข้ อ มูล วัค ซี น โดยเฉพาะความครอบคลุม การ
ได้ รับวัคซีนโปลิโอ เข็มที่3 (OPV3) ในปี 2557
และ 2558 และวั ค ซี น อื่ น ๆ พบว่ า คว า ม
ครอบคลุมยังต่าจากความเป็ นจริ งมาก โดยใน
ปี 2557 มีความครอบคลุมร้ อยละ 75.08 และ
ปี 2558 ร้ อยละ 79.07 ทัง้ นี ้ ข้ อมูลดังกล่า ว
เป็ นดัช นี ที่ บ่ ง ชี โ้ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด การ
ระบาดของโรคที่ป้องกันได้ เหล่านี ้ และส่งผลต่อ
การวางแผนการด าเนิ น งานที่ กระทบทั ง้
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ด้วย ดังนัน้
จึงจาเป็ นต้ องศึกษาสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหา
ดังกล่าว ที่จะนาสูก่ ารปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้นต่อไป
ทังนี
้ ้จากรายงานความครอบคลุมการ
ได้ รับวัคซีนโปลิโอที่ได้ จาก MOPH HDC ถือว่า
ต่ า กว่ า ตัว ชี ว้ ัด ก าหนดมากที่ สุด คื อ ร้ อยละ
76.02 ของกลุม่ เป้าหมาย ประกอบกับกาลังมี
การระบาดของโรคโปลิโอในประเทศเพื่อนบ้ าน
ที่ใกล้ เคียง และจากรายงานความครอบคลุม
การได้ รั บ วัค ซีน โปลิโอ (OPV3) ที่ไม่สามารถ
ติดตามได้ นอกจากนี ้ ประเทศไทยยังมีพนั ธะกับ
ประชาคมโลก เรื่ องการกาจัดหรื อกวาดล้ างโรค
ที่ ป้ องกัน ด้ ว ยวัค ซี น บางโรค 10 ขณะที่ จัง หวัด
อานาจเจริ ญ มีร ายงานความครอบคลุมการ

ได้ รับวัคซีนโปลิโอ (OPV3) อยู่ในอันดับท้ ายสุด
ของเขตสุขภาพที่ 10 ตัง้ แต่ปี 2558 จนถึง
ปั จจุบนั พบร้ อยละ 79.07 และ 76.02 ตาม
ลาดับ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องศึกษาสาเหตุความความไม่
ครบถ้ วนสมบูรณ์ของข้ อมูลแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ ุมกันโรคตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อมูล
ด้ านสุขภาพจังหวัดอานาจเจริ ญ ในปี 2559 ที่
จะนาไปสูก่ ารพัฒนาระบบคุณภาพการบริ หาร
จัด การแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม ภู มิ ค้ ุม กั น โรค ที่
ส่งผลต่อคุณภาพแฟ้ มข้ อมูล ความครอบคลุม
ของการได้ รั บ วัค ซี น ป้ องกัน โรคโปลิ โ อ และ
ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
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วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่ อ พัฒ นาระบบคุณ ภาพการ
บริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
(EPI) ตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อ มูลด้ า น
สุ ข ภ า พ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
อานาจเจริ ญ
2. เพื่อศึกษาผลของการพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ ุมกันโรค (EPI) ตามโครงสร้ างมาตรฐาน
ข้ อมูลด้ านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
อานาจเจริ ญ
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ขัน้ ที่ 1 ศึกษำสถำนกำรณ์ ปัญหำและสำเหตุ
กระบวนการบริ ห ารจัด การในโรงพยาบาลชุม ชน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล
-ด้ านการนาองค์กร
-ด้ านการบริหารจัดการ
-ด้ านบุคลากร
-ด้ านโปรแกรม
-ด้ านอุปกรณ์

“รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค (EPI) ตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อมูลด้ าน
สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอานาจเจริญ”

ขัน้ ที่ 4 ประเมินผลกำรปฎิบัติและสะท้ อนผล
1. เวทีสรุปผลการดาเนินงาน
-คุณภาพแฟ้มสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรค
-ความครอบคลุมการได้ รับวัคซีนโปลิโอ
-ความพึง พอใจของบุค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ดาเนินงาน
2. รั บ ฟั ง ข้ อ เสนอในการปรั บ รู ป แบบการบริ ห าร
จัดการแฟ้มงานที่เหมาะสม

ขัน้ ที่ 2 พัฒนำระบบคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
แฟ้มงำนสร้ ำงเสริ มภูมิค้ ุมกันโรค (EPI)
โดยการจัด ประชุม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ ระดม
ความคิ ด เห็ น ในการออกแบบระบบการบริ ห าร
จัดการแฟ้ มงาน
1. นาเสนอผลวิ เคราะห์ ส าเหตุข องความไม่
สมบูรณ์ของแฟ้มงานและอภิปรายร่วมกัน
2. กระบวนการ World café เพื่อเสนอความ
คิ ด เห็ น ต่อการออกแบบระบบบริ ห ารจัด การแฟ้ ม
งาน
-ด้ านการนาองค์กร
-ด้ านการบริหารจัดการ
-ด้ านบุคลากร
-ด้ านโปรแกรม
-ด้ านอุปกรณ์

ขัน้ ที่ 3 ปฏิบัติตำมแผนพัฒนำระบบคุณภำพ
กำรบริ หำรจัดกำรแฟ้มงำนสร้ ำงเสริ มภูมิค้ ุมกัน
โรค (EPI)
“ผลของการพัฒนาระบบคุณ ภาพการบริ ห าร
จัดการแฟ้มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค (EPI) ตาม
โครงสร้ างมาตรฐานข้ อ มูล ด้ า นสุข ภาพกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดอานาจเจริญ”

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ระเบียบวิธีกำรศึกษำ (Methodology)
รู ปแบบกำรวิจัย เป็ นการศึกษาเป็ น
การวิจัยเชิ งปฏิบตั ิการ (Action Research)
แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ศึกษำสถำนกำรณ์ ปัญหำ
และสำเหตุ เป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพใน
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทังระดั
้ บจังหวัด อาเภอ
และต าบล โดยข้ อมูล เชิ ง คุณ ภาพ ด้ ว ยการ
สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก ในโรงพยาบาลชุมชน และ
สานักงานสาธารณสุข อ าเภอทุก แห่ง รวมทัง้
โรงพยา บา ลส่ ง เ สริ มสุ ข ภาพ ที่ มี ค วา ม
ครอบคลุมต่าที่สดุ ในอาเภอนันๆ
้ ทัง้ 7 อาเภอ
และเก็ บ ข้ อ มูล ความพึ ง พอใจของเจ้ าหน้ า ที่
ผู้ปฏิบตั ิงานก่อนการทดลอง
ขัน้ ที่ 2 พัฒนำระบบคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรแฟ้มงำนสร้ ำงเสริมภูมิค้ ุมกัน
โรค (EPI)โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการออกแบบระบบการ
บริ ห ารจัดการแฟ้ มงานร่ ว มกัน ประกอบด้ ว ย
การนาเสนอผลวิเ คราะห์ สาเหตุข องความไม่
สมบูร ณ์ ข องแฟ้ มงาน และการอภิ ป รายเวที
ใหญ่ ต่ อ ประเด็ น สาเหตุ และข้ อเสนอของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข
อาเภอต่อการปรับปรุงระบบบริ หารจัดการแฟ้ ม
งาน ตามด้ วยกระบวนการ World café เพื่อ
เสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ การออกแบบระบบ
บริ หารจัดการแฟ้ มงาน โดยแยกเป็ น 4 ประเด็น
คือ ด้ านการนาองค์กร ด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ านบุคลากร และด้ านอุปกรณ์

ขัน้ ที่ 3 ปฏิบั ติตำมแผนพัฒนำ
ระบบคุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรแฟ้มงำน
สร้ ำงเสริ ม ภูมิ ค้ ุ ม กั น โรค (EPI) โดยการน า
รู ปแบบที่ได้ จากการระดมสมองในขันที
้ ่ 2 ไป
เสนอต่อ ผู้ท รงคุณ วุฒิ เ พื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแนะใน
การปรับแก้ ก่อนนาไปทดลองใช้ ในภาพรวมทัง้
จังหวัด ดาเนินการในระยะเวลา 9 เดือน
ขัน้ ที่ 4 ประเมินผลกำรปฏิบัติและ
สะท้ อ น ผล โดย ก ารจั ด เ วที ส รุ ปผลก า ร
ด าเนิ น งานในระยะเวลา 9 เดื อ น ในด้ า น
คุณ ภาพแฟ้ มสร้ างเสริ ม ภูมิ ค้ ุม กัน โรค ความ
ครอบคลุ ม การได้ รั บ วั ค ซี น โปลิ โ อ และผล
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
กับ การดาเนิน งาน เพื่ อรั บ ฟั ง ข้ อเสนอในการ
ปรั บ รู ป แบบการบริ หารจั ด การแฟ้ มงานที่
เหมาะสมที่จะนาไปใช้ และขยายผลในงานปกติ
ของปี ถัดไป
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกรศึ ก ษำ ประกอบด้ วย
2 ส่วน คือ
1. ประชำกรในขัน้ ตอนที่ 1, 2
และ 4 หมายถึง 1) กลุ่ มผู้บริ หำร ได้ แก่
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข
อาเภอ และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบลทุกแห่ง รวม 91 คน 2) กลุ่ ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ได้ แก่ ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานระบบ
ข้ อมูลสารสนเทศด้ านสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงาน
สร้ างเสริ ม ภู มิ ค้ ุ มกั น โรคผู้ บัน ทึ ก ข้ อมู ล การ
ให้ บริ การวัคซีนในสถานบริ การสาธารณสุขและ
เจ้ าหน้ าที่คอมพิวเตอร์ หรื อผู้ดูแลระบบข้ อมูล
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ของโรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
จานวน 77 คน
2. ประชำกรในขัน้ ตอนที่ 3 หมายถึง
จ านวนข้ อ มูล (Record) กลุ่ม เป้ าหมายและ
ผู้รับบริ การสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค และจานวน
ข้ อมูล (Record) กลุม่ เป้าหมายและผู้รับวัคซีน
โปลิโอ ในระบบฐานข้ อ มูลสุข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (Health Data Center) ซึ่งเก็บ
ข้ อมู ล ในช่ ว งที่ ท าการศึ ก ษาระหว่ า งเดื อ น
ตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2559
กลุ่มตัวอย่ ำง ประกอบด้ วย 2 ส่วน
คือ
1. กลุ่มตัวอย่ ำงในขัน้ ตอนที่ 1, 2
และ 4 หมายถึ ง กลุ่ ม ผู้ บริ หาร และกลุ่ ม
ผู้ปฏิบตั ิงาน ในโรงพยาบาลชุมชน สานักงาน
สาธารณสุข อาเภอ และโรงพยาบาลส่ง เสริ ม
สุขภาพตาบล ในพื ้นที่ ที่มีความครอบคลุมของ
การบั น ทึ ก ข้ อมู ล ในแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิ ค้ ุมกัน โรคต่ าสุด 3 อัน ดับ โดยในระดับ
โรงพยาบาลชุมชน และสานักงานสาธารณสุข
อาเภอเก็บข้ อมูลผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคน ส่วนระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล สัมภาษณ์
ในพื ้นที่ ที่มีผลการดาเนินงานต่าสุด 3 อันดับ
สุดท้ าย
2. ประชำกรในขัน้ ตอนที่ 3 หมายถึง
เป็ นการศึ ก ษาประ ชากร จ านวนข้ อมู ล
(Record) กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริ การสร้ าง
เสริ มภูมิค้ มุ กันโรค และจานวนข้ อมูล (Record)
กลุม่ เป้าหมายและผู้รับวัคซีนโปลิโอ

เครื่ องมือในกำรวิจัย การศึกษาใน
ครัง้ นี ้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังเชิ
้ งคุณภาพ
และเชิ งปริ มาณ โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
1. แนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของ
แฟ้ มงาน ที่มาจากองค์ประกอบ 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการนาองค์กร ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ าน
บุคลากร ด้ านโปรแกรม และด้ านอุปกรณ์
2. แนวคาถามสาหรับการอภิปราย
กลุ่มระดมสมองในการพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กัน
โรค
3. แบบบัน ทึ ก ผลการด าเนิ น งาน
คุณภาพของแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
และความครอบคลุม การให้ ฉีด วัค ซีน ป้องกัน
โรคโปลิโอ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
เจ้ าหน้ า ที่ ผ้ ูป ฏิ บัติ ง าน ต่ อ ระบบการบริ ห าร
จัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ ุมกันโรค เป็ น
สอบถาม
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถำมข้ อมูลทั่วไป
เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด ได้ แ ก่ เพศ อายุ
ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส ความ
เพี ย งพอของรายได้ ต าแหน่ ง อายุ ร าชการ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค
ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อระบบ
การบริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กัน
โรคของเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู ปฏิ บัติ ง านมี ข้ อค าถาม
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ทังหมด
้
15 ข้ อ แต่ละข้ อให้ คะแนน 1 ถึง 5
คะแนน นาค่าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยและแปล
ความหมายค่าคะแนน โดยใช้ แบบอิงกลุม่ เป็ น
5ระดับได้ ดงั นี ้ 11
อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ช่ ว งคะแนน
4.21 – 5.00
อยู่ในระดับมากช่วงคะแนน 3.41 –
4.20
อยู่ ใ นระดับ ปานกลางช่ ว งคะแนน
2.61 – 3.40
อยู่ในระดับน้ อยช่วงคะแนน 1.81 –
2.60
อยู่ ใ นระดั บ น้ อยที่ สุ ด ช่ ว งคะแนน
1.00 – 1.80
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มูล ครั ง้ นี ้ ด าเนิ น การหลัง จากได้
จัด ทาหนังสือชี แ้ จงวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิจัย ต่อ
ส า ธ า ร ณ สุ ข อ า เ ภ อ แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ ง เพื่ อ ขออนุ ญ าต
ดาเนินการวิจยั ในพื ้นที่ และจัดอบรมพนักงาน
เก็ บ ข้ อ มูล เพื่ อ ร่ ว มด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มูลเชิ ง
คุณภาพ และเชิงปริ มาณในพื ้นที่ ทัง้ 7 อาเภอ
โดยเก็ บข้ อมู ล ด้ วยแบบสั ม ภาษณ์ และ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ในขั น้ ตอน
การศึกษาสถานการณ์ และหลังการทดสองใน
ขัน้ ประเมิ น ผล ภายหลัง เก็ บ ข้ อ มูล เสร็ จ จะ
ตรวจสอบความครบถ้ ว นของการเก็ บ ข้ อ มูล
ก่อนสิ ้นสุดการเก็บข้ อมูลแต่ละราย

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลเชิงคุณภาพ นามาวิเคราะห์
เชิ งเนือ้ หา ด้ วยการจัดแยกแยะประเด็น แล้ ว
นามาจัดกลุ่มเนือ้ หา เพื่อหาข้ อสรุ ปต่อระบบ
การบริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กัน
โรค
2. ข้ อมูลเชิงปริ มาณ นาแบบสอบถาม
มาสร้ างคูม่ ือลงรหัสและป้อนข้ อมูลเชิงปริ มาณ
โดยการบั น ทึ ก ข้ อมู ล โดยใช้ ผู้ บั น ทึ ก 2 คน
น ามาเปรี ยบเที ย บ และตรวจสอบคว าม
ผิดพลาดก่อนวิเคราะห์ด้วยสถิติดงั นี ้
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างโดย
ใช้ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรี ยบเที ยบความพึง พอใจต่อ
ระบบการบริ ห ารจัด การแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิ ค้ ุม กัน โรคของเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ูปฏิ บัติ งานก่ อ น
และหลัง การทดลองใช้ ค่ า สถิ ติ
Paired
Samples t-test
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ผลกำรศึกษำ (Results)
1. สำเหตุ ควำมไม่ สมบูรณ์ ของ
แฟ้มงำนสร้ ำงเสริมภูมิค้ ุมกันโรค
1) ด้ ำนกำรนำองค์ กร (Leadership)
สภาพการด าเนิ น งานในระดั บ จั ง หวัด และ
อาเภอจะมีนโยบายด้ านการพัฒนาฐานข้ อมูลที่
ชั ด เจนในทุ ก อ าเภอ รวมถึ ง มี ค าสั่ง แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการเพื่ อ พัฒ นาระบบข้ อมู ล ของ
อ าเภอ โดยก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานด้ านข้ อมูลสุขภาพ ซึ่งแต่ละอาเภอ

29
กาหนดห้ วงระยะเวลาในการติดตามแตกต่าง
กัน มีทงเดื
ั ้ อนละ 1 ครัง้ 2 เดือนต่อครัง้ 6 เดือน
ต่อครัง้ และปี ละ 1 ครัง้ โดยประเด็นที่ติดตาม
ส่ว นใหญ่ เ ป็ นเรื่ อ งงานเร่ ง ด่ว น งานนโยบาย
เช่น การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัด
ของกระทรวงสาธารณสุข ตัว ชี ว้ ั ด ของเขต
บริ การสุ ข ภาพ และการติ ด ตามผลการ
ด าเนิ น งานตามผลงานและคุณ ภาพบริ ก าร
(Quality and Outcome Framework: QOF)
ของสานักงานประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ
เป็ นต้ น และในระดับหน่วยบริ การสาธารณสุข
บางแห่งได้ มีนโยบายในการพัฒนาระบบข้ อมูล
เน้ นการบั น ทึ ก และส่ ง ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ องและ
ทันเวลากาหนดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบงานสร้ างเสริ ม
ภูมิ ค้ ุม โรคและผู้บัน ทึก ข้ อ มูล ที่ ชัด เจน มี ก าร
ก ากั บ ติ ด ตามผลการส่ ง ข้ อมู ล แต่ ข้ อมู ล ที่
ติดตามส่วนใหญ่ได้ จากการติดตามจากระดับ
อ าเภอแต่ ป ระเด็ น ที่ เ ป็ นสาเหตุข องความไม่
สมบูรณ์ ของแฟ้ มงานที่เป็ นผลมาจากด้ านการ
นาองค์กร คือ ระดับจังหวัดยังไม่มีนโยบายใน
การติดตามแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ ุมกันโรคใน
ขณะที่คณะกรรมการพัฒนาระบบข้ อมูลระดับ
อ าเภอ ยั ง ไม่ เ คยรั บ ทราบปั ญหาความไม่
สมบูรณ์ของแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ กุ นั โรค ทา
ให้ ยั ง ไม่ มี ก ารติ ด ตามการด าเนิ น งานส่ ว น
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ จะเน้ นการติดตาม
กลุ่มที่ไม่มารับบริ การสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
ตามนัด แต่ไม่ได้ ติดตามในกลุม่ เป้าหมายตาม
กลุม่ ประชากรที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ในพื ้นที่ได้ ทงหมด
ั้

2) ด้ ำนระบบกำรบริ หำรจัดกำร
(Management) สภาพการดาเนิ นงานในแต่ละ
อาเภอมีคณะกรรมการพัฒนาระบบข้ อมูลของ
อาเภอแต่คณะทางานการจัดการด้ านข้ อมูลจะ
มอบหมายให้ ผ้ ทู าหน้ าที่ในการบันทึกข้ อมูลใน
สถานบริ การ และผู้รับผิดชอบงานสร้ างเสริ ม
ภูมิ ค้ ุม โรคเป็ นผู้ดู แ ลทัง้ ด้ า นการบัน ทึ ก และ
ส่งออกข้ อมูลแต่ประเด็นที่เป็ นสาเหตุของความ
ไม่ สมบู รณ์ ของแฟ้ มงานที่เป็ นผลมาจากด้ าน
การบริ หารจั ด การ คื อ ยั ง มี ไ ม่ ก ารประชุ ม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามข้ อมูลใน
ส่วนผลงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ โรค ผู้ดูแลระบบ
ข้ อมูลอาเภอยังไม่ทราบรายละเอียดข้ อมูลใน
แฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรครวมถึงยังไม่มี
คู่มื อ การปฏิ บัติ ง านการบัน ทึก ข้ อ มูลในแฟ้ ม
งานสร้ างเสริ มภู มิ ค้ ุ มกั น โรค ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่
ผู้ปฏิบตั ิงานมีความต้ องการความชัดเจน
3) ด้ ำนอุปกรณ์ (Hardware) สภาพ
การดาเนิ นงานในภาพรวมหน่วยบริ การมีความ
พร้ อม โดยเฉพาะในด้ านปริ มาณของอุปกรณ์ มี
ครบทุกหน่วยบริ การ แต่ประเด็นที่เป็ นสาเหตุ
ของความไม่ สมบูรณ์ ของแฟ้ มงานที่เป็ นผลมา
จากด้ านอุ ป กรณ์ คื อ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพต าบลบางแห่ ง คอมพิ ว เตอร์ และ
อุปกรณ์ ที่ ใช้ งานอยู่ มีอายุการใช้ ง านมานาน
มาก จนท าให้ ก ารบัน ทึก ข้ อ มูล ล่า ช้ า เพราะ
สภาพเครื่ อ งไม่ ร องรั บ ระบบ รวมไปถึ ง เป็ น
อุปสรรค ต่อการเชื่อมต่อ
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4) ด้ ำนโปรแกรม (Software) สภาพ
การดาเนิ นงานสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ งานในจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ในการให้ บริ ก ารใน
จังหวัดอานาจเจริ ญมีเพียงโปรแกรมเดียวที่ใช้
ในการจัดเก็บข้ อมูลคือโปรแกรม HOSxP และ
HOSxP–PCU ทาให้ สามารถพัฒนาได้ ง่ายและ
ส่ง ออกด้ วย 43 แฟ้ มได้ ทุก แห่ง และสามารถ
รวบรวม ส่ง เข้ า คลัง ข้ อ มูลของจัง หวัด ได้ เ ป็ น
อย่างดี ทาให้ ไม่พบ ประเด็นที่เป็ นสาเหตุของ
ความไม่ สมบูรณ์ ของแฟ้ มงานที่เป็ นผลมาจาก
ด้ านโปรแกรม
5) ด้ ำนบุคลำกร (People ware)
สภาพการด าเนิ น งานส าหรั บ ในการบริ ก าร
สาธารณสุข หรื อโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ต าบลเกื อ บทุ ก แห่ ง ได้ จ้ างพนั ก งานบัน ทึ ก
ข้ อ มูล เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ในการบัน ทึก ข้ อ มูลตาม
โครงสร้ างมาตรฐาน รวมทัง้ แฟ้ มงานผลงาน
สร้ างเสริ ม ภูมิ ค้ ุม โรคและส่ง ออกข้ อ มูลไปยัง
ระบบข้ อมูลแต่ประเด็นที่เป็ นสาเหตุของความ
ไม่ สมบู รณ์ ของแฟ้ มงานที่เป็ นผลมาจากด้ าน
บุ ค ลากร คื อ ในระดั บ อ าเภอไม่ มี ต าแหน่ ง
สาหรั บ การดูแ ลคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็ นตาแหน่งสาหรับข้ าราชการทา
ให้ ไม่ มี ผ้ ู ที่ มี ค วามรู้ ความช านาญในการ
ออกแบบระบบงาน ติดตาม ให้ คาแนะนาแก่
หน่วยบริ การได้
2. รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรแฟ้ม
งำนสร้ ำงเสริ มภูมิค้ ุ มกันโรค (EPI) ตำม
โครงสร้ ำงมำตรฐำนข้ อมู ล ด้ ำนสุ ข ภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดอำนำจเจริญ
จากการถอดบทเรี ยนโดยใช้ กระบวนการจัดการ
ความรู้ จากกลุ่ม ตัว อย่า ง ประสบการณ์ ก าร
ทางานที่มีผลงานดีและไม่ดีหรื อวิธีการปฏิบตั ิที่
ดี จึงได้ สรุปเป็ นประเด็นปั ญหา และทางออกใน
การพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการแฟ้ มงาน
ดังนี ้
2.1 ด้ ำนระบบกำรบริ หำรจัดกำร
และกำรกำกับติดตำม
พิจารณาประเด็นปั ญหาใน 3 ระดับ
คื อ ระดับ จั ง หวั ด อ าเภอ และระดั บ หน่ ว ย
บริ การ ประเด็นสาคัญคือ การกาหนดนโยบาย
ที่ ชัด เจน และก าหนดโครงสร้ างรอบรั บ การ
ดาเนินงานและการควบคุมกากับทัง้ ในระดับ
จังหวัด อาเภอ และหน่วยบริ การ ดังตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ประเด็นปั ญหาและข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขด้ านระบบการบริ หารจัดการและการกากับติดตาม
ประเด็นปั ญหำ
แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
1. ระดับจังหวัด
ไม่ มี ก ารติ ด ตามข้ อมู ล งานสร้ างเสริ ม
1. กาหนดให้ คณ
ุ ภาพข้ อมูลแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรคอย่างจริ งจัง
ภูมิ ค้ ุม กัน โรค เป็ นตัวชี ว้ ัดในระดับอ าเภอ และวัด
ประเมินผลงานในระดับหน่วยบริ การและรายบุคคล
2. จัดให้ การนิเทศติดตามเพื่อประเมินจัดอันดับ
คุณภาพการบริ หารจัดการ (Ranking) ระบบข้ อมูล
ระดับอาเภอในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559
3. รายงานความก้ าวหน้ า เพื่อการกากับติดตาม
ด้ วยรู ปแบบการนาเสนอข้ อมูลการได้ รับวัคซีนแยก
รายอาเภอและรายสถานบริ การ ต่อคณะกรรมการ
วางแผนและนาเสนอผ่า น LINE Application,
Facebook เป็ นประจาทุกเดือน
4. จัดทีมในการช่วยเหลือ แก้ ไขปั ญหาการบันทึก
ข้ อมูล การส่งข้ อมูล เพื่อเป็ นพี่เลี ้ยงแก่ระดับอาเภอ
ในการสนับสนุนหน่วยบริ การที่มีปัญหา
2. ระดับอำเภอ
(1) ยังไม่มีการตรวจสอบกากับติดตามผลการ
1. แต่งตังคณะกรรมการรั
้
บผิดชอบระดับอาเภอ
บันทึกข้ อมูลแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคใน และพัฒนาคุณภาพข้ อมูลให้ มีความครอบคลุม และ
ระบบ HDC ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี ก ารประชุ ม ที ม พั ฒ นาการบั น ทึ ก ข้ อมู ล ด้ วย
อ านาจเจริ ญ หรื อ ระบบcockpit (ตรวจสอบ โปรแกรม HOSxP, HOSxP–PCU ทุกเดือน
ตัวชี ้วัดของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ) ผ่าน
2. กากับติดตามการบันทึก และการส่งออกข้ อมูล
ช่องทางต่างๆ
ทุกเดือนผ่านช่องทาง LINE Application, Facebook
(2) ขาดการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่าง และรายงานต่อที่ประชุมประจาเดือน
ผู้ปฏิบตั ิงานในระบบข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ
3. จัด ทาแผนงาน โครงการแก้ ไขปั ญ หาและ
พัฒนาระบบข้ อมูลในระดับอาเภอ
4. นิเทศติดตามประเมินมาตรฐานงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรคในทุกสถานบริ การ
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ตำรำงที่ 1 ประเด็นปั ญหาและข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขด้ านระบบการบริ หารจัดการและการกากับติดตาม (ต่อ)
ประเด็นปั ญหำ
แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
3. ระดับหน่ วยบริกำร
ส่วนใหญ่เป็ นการติดตามเฉพาะในกลุม่ ที่ไม่
1. ก าหนดนิย ามกลุ่ม เป้าหมายของการได้ รั บ
มารับวัคซีนในวันนัดเท่านัน้ แต่ยงั ไม่ได้ ติดตาม วัคซีน ให้ ครอบคลุมกลุม่ ประชากรที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้
กลุ่ ม เป้ าหมายตามกลุ่ ม ประชากรที่ ไ ด้ ขึ น้ ในพื ้นที่ได้ ทงหมด
ั้
ทะเบียนไว้ ในพื ้นที่ได้ ทงหมด
ั้
2. ก าหนดให้ ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบงาน สรุ ป ผลการ
ดาเนินงานความสาเร็ จของการดาเนินงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรคให้ ทราบเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
2.2 ด้ ำนควำมครอบคลุ มกำร
ให้ บริกำรสร้ ำงเสริมภูมิค้ ุมกันโรค
ด้ านความครอบคลุมการให้ บริ การใน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็ นผลลัพธ์ สาคัญของการ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการข้ อมูล ได้ พิจารณา
ทั ง้ จากวิ ถี ชี วิ ต ของกลุ่ ม เป้ าหมาย ระบบ

ฐานข้ อมู ล กลุ่ ม เป้ าหมาย และวิ ธี ก าหนด
กลุ่ม เป้ าหมาย ท าให้ ได้ ข้ อ เสนอแนะต่อ การ
ปรั บ ระบบฐานข้ อ มูล กลุ่ม เป้ าหมาย วิ ธี ก าร
ติดตามที่ห ลากหลาย และกาหนดโครงสร้ าง
ผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน ดังตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 ประเด็นปั ญหาและข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขด้ านความครอบคลุมการให้ บริ การสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค
ประเด็นปั ญหำ
แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
1. กลุม่ เป้าหมายไม่มารับบริ การตามวันนัดรับ
1. กรณีเด็กขาดนัดให้ มีการติดตามทุกเดือน
วัคซีน
2. ไม่สามารถติดตามเด็กกลุม่ เป้าหมายได้ ครบ
2. ทาหนังสือแจ้ งเตือนก่อนวันนัดรับวัคซีน
ทุกคน
1 สัปดาห์
3. กลุม่ เป้าหมายย้ ายเข้ าออกบ่อยไม่สามารถ
3. ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองติดตามสมุด
หาประวัติการได้ รับวัคซีนได้
ประจาตัวเด็ก (สมุดสีชมพู) กลุม่ เป้าหมายที่รับ
4. เด็ ก ไปรั บ วัค ซี น จากที่ อื่ น เช่ น คลิ นิ ก วัคซีนจากที่อื่นมาบันทึกความครอบคลุมของ
รพ.เอกชนปั จจุบนั เริ่ มมีจานวนมากขึ ้น
การได้ รับวัคซีนโดยอาศัยเครื อข่าย อสม. ครู
5. ผู้ปกครองให้ ความร่วมมือน้ อยไม่ยอมให้
และผู้ปกครอง
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ตำรำงที่ 2 ประเด็นปั ญหาและข้ อเสนอแนวทางแก้ ไขด้ านความครอบคลุมการให้ บริ การสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค (ต่อ)
ประเด็นปั ญหำ
แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
ข้ อมูลหรื อสมุดประจาตัวเด็ก (สมุดสีชมพู)
4. มอบภารกิจให้ อสม.ที่รับผิดชอบในกลุ่ม
วัยเด็ก 0-5 ปี ในเขตรั บ ผิดชอบตามเยี่ยมบ้ า น
และถ่ายเอกสารจากสมุดสีชมพู ในหน้ าประวัติ
วัค ซี น ให้ เจ้ าหน้ าที่ รพ.สตเพื่ อ บั น ทึ ก ความ
ครอบคลุมการรับวัคซีนตามเกณฑ์
6. กลุม่ เป้าหมายในระบบฐานข้ อมูลไม่ถกู ต้ อง
5. มี ก ารตรวจสอบปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มูล
เช่น กรณีที่เด็กมารับบริ การเพียง 1 ครัง้ แล้ วนับว่า ประชากรรายบุคคลอย่างสม่าเสมออย่างน้ อย
เป็ นเป้าหมาย
ทุกเดือน
2.3 ด้ ำนควำมสมบูรณ์ ของแฟ้มงำน
ได้ พิจารณาประเด็นปั ญหาออกเป็ น 4
ด้ านคือ ปั ญหาที่เกิดจากผู้นบั ทึกข้ อมูล ปั ญหา
จากระบบการนาเข้ าข้ อมูล ปั ญหาจากความไม่
สัม พัน ธ์ กัน ของระบบการให้ บ ริ ก ารกับ ระบบ

บันทึกข้ อมูล และปั ญหาจากระบบตรวจสอบ
ติดตาม นาสู่ข้อเสนอที่ครอบคลุมทัง้ 4 ด้ าน
เกี่ยวข้ องกับทังระดั
้ บจังหวัด อาเภอ และหน่วย
บริ การ ตามลาดับ ดังตารางที่ 3

ตำรำงที่ 3 ประเด็ น ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนวทางแก้ ไขด้ า นความสมบูรณ์ ของแฟ้ มงงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค
ประเด็นปั ญหำ
1. ปั ญหำจำหผู้บันทึกข้ อมูล
(1) การบันทึกข้ อมูลไม่ทนั เวลาเนื่องจากมีภารกิจ
มาก หรื อต้ อ งทาหน้ าที่ในการบันทึกข้ อ มูลหลายด้ าน
จนทาให้ ลืมบันทึกข้ อมูล
(2) ผู้บนั ทึกข้ อมูลไม่มีความรู้ เรื่ องวัคซีนและไม่ทราบ
รหัสวัคซีนตามรหัสมาตรฐานวัคซีนของสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
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แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
1. บันทึกความครอบคลุมในเด็ กที่ได้ รับวัคซีนใน
สถานบริ การและนอกพื ้นที่อย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้
2. จัดอบรมให้ ผ้ รู ับผิดชอบการบันทึกข้ อมูลทุกคน
มีความรู้ เรื่ อ งการบันทึกข้ อมูล วัคซีนและงานบริ การ
ต่างๆ เพื่อจะได้ บนั ทึกข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ อย่างเหมาะสม
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ตำรำงที่ 3 ประเด็ น ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนวทางแก้ ไขด้ า นความสมบูรณ์ ของแฟ้ มงงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค
ประเด็นปั ญหำ
2. ปั ญหำจำกระบบกำรนำเข้ ำข้ อมูล
(1) ระบบการบันทึกข้ อ มูลของโรงพยาบาลชุมชน
ต้ องลง 2 ระบบ โดยต้ องลงในระบบห้ องตรวจแพทย์
และระบบเชิงรุ กบัญชี 3,4 ซึ่งเป็ นการทางานซ ้าซ้ อน
ทาให้ เพิ่มภาระงาน
(2) นาเข้ าข้ อมูลแล้ ว แต่ไม่ปรากฏข้ อ มูลนัน้ ๆ ใน
รายงาน
3. ปั ญหำจำกควำมไม่ สัมพันธ์ กันของระบบกำร
ให้ บริกำรกับระบบบันทึกข้ อมูล
(1) รหัสวัคซีนมีหลายชนิดและมีการเปลี่ยนแปลง
รหัสบ่อย
(2) สถานบริ ก ารยัง ไม่ ไ ด้ แ ก้ ไขรหัส วัค ซี น ตาม
รหัสมาตรฐานของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ทาให้
การบันทึกข้ อมูลชนิดวัคซีนผิดพลาด

แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
1. จัดทา Flow Chartการปฏิบตั ิการลงข้ อมูลให้ มี
ความถูกต้ องชัดเจน สามารถปฏิบตั ติ ามได้ ง่าย
2. จัดทาคู่มือ การบันทึกข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ให้
สอดคล้ องกับโปรแกรมให้ บริ การที่มีการปรับปรุ ง

1. มีระบบสื่อสารแจ้ ง การเปลี่ยนแปลงรหัสวัคซีน
ให้ ทนั เหตุการณ์อยู่เสมอๆทังทาง
้
Web site, Line
application, Facebook และมี ก ารติด ตามการ
ปรับปรุ งรหัสของหน่วยบริ การ
2. ก าหนดให้ ผ้ ูดูแ ลระบบ ITออกติดตามให้
คาปรึ กษา ช่วยเหลือในการแก้ ไขปั ญหา การปรับปรุ ง
รหัส
4. ปั ญหำจำกระบบตรวจสอบติดตำม
1. ก าหนดให้ ทุก รพ.สต. มี ก ารแต่ ง ตัง้ ให้ มี
(1) ระบบการตรวจสอบและการคืนข้ อ มูล ให้ กับ เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู ตรวจสอบข้ อมู ล ควบคุ ม ก ากั บ การ
หน่วยบริ การยังไม่ชดั เจน
ปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล
(2) ไม่มี เ จ้ า หน้ า ที่ผ้ ูรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
2. กาหนดให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลในแฟ้ม EPI
ควบคุ ม ก ากั บ การด าเนิ น งานบั น ทึ ก ข้ อมู ล ของ เป็ นประจาทุกเดือนและตรวจสอบจากระบบคืนข้ อมูล
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล
HDC (Data Exchange) เพื่ อ ตรวจสอบความ
สมบูร ณ์ ข องแฟ้มที่ส่ง หากพบแฟ้มที่ไม่สมบูร ณ์ จะ
ส่งคืนกลับไปแก้ ไข
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ตำรำงที่ 3 ประเด็ น ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนวทางแก้ ไขด้ า นความสมบูรณ์ ของแฟ้ มงงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค (ต่อ)
ประเด็นปั ญหำ
4. ปั ญหำจำกระบบตรวจสอบติดตำม
(1) ระบบการตรวจสอบและการคืนข้ อ มูล ให้ กับ
หน่วยบริ การยังไม่ชดั เจน
(2) ไม่มี เ จ้ า หน้ า ที่ผ้ ูรั บผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
ควบคุ ม ก ากั บ การด าเนิ น งานบั น ทึ ก ข้ อมู ล ของ
เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล

แนวทำงแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
1. ก าหนดให้ ทุก รพ.สต. มี ก ารแต่ ง ตัง้ ให้ มี
เจ้ าหน้ าที่ ผ้ ู ตรวจสอบข้ อมู ล ควบคุ ม ก ากั บ การ
ปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล
2. กาหนดให้ มีการตรวจสอบข้ อมูลในแฟ้ม EPI
เป็ นประจาทุกเดือนและตรวจสอบจากระบบคืนข้ อมูล
HDC (Data Exchange) เพื่ อ ตรวจสอบความ
สมบูร ณ์ ข องแฟ้มที่ส่ง หากพบแฟ้มที่ไม่สมบูร ณ์ จะ
ส่งคืนกลับไปแก้ ไข

จากการร่วมกันพิจารณาปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ ไข ทังสามด้
้
าน นามาสูก่ ารกาหนด
รูปแบบเชิงระบบ จากพื ้นที่ สูจ่ งั หวัด ตามแนวคิดการบริ หารจัดการ ได้ รูปแบบดังนี ้
ระดับจังหวัด
ระดับอำเภอ

สนับสนุน
เชิงนโยบาย
และการ
ควบคุม
กากับ

ระบบพี่เลี ้ยง
Coaching

ระดับตำบล (หน่ วยบริกำร)

ปรับกำรนำองค์ กร กาหนดให้ การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลเป็ น
ตัวชี ้วัดจัดระดับคุณภาพการบริ หารจัดการระดับอาเภอ (Ranking)
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
1. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการพัฒ นาระบบข้ อ มูลระดับ อ าเภอเพื่ อ
ขับเคลือ่ นนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
2. ติดตามผลการดาเนินงานผ่านสื่อสารออนไลน์ และในที่ประชุม
ประจาเดือนทังระดั
้ บอาเภอ และ รพ.สต.
สร้ ำงควำมเข้ มแข็งแก่ บุคลำกร จัดให้ มีก ารประชุมแลกเปลี่ย น
เรี ยนรู้ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ มีการ
ปรับปรุงฐานข้ อมูลประชากรทัว่ ทังจั
้ งหวัด
เพิ่มศักยภำพของอุปกรณ์ จดั ทาคูม่ ือการบันทึกข้ อมูลในแฟ้ มงาน
สร้ ำงควำมเข้ มแข็ ง แก่ บุ ค ลำกร มอบหมายให้ มี ผ้ ู ดู แ ลระดับ
รพ.สต. เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานของพนักงานบันทึกข้ อมูล
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3. ผลของกำรพัฒนำระบบคุณภำพ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรแฟ้ มงำนสร้ ำงเสริ ม
ภู มิ ค้ ุ มกั น โรค (EPI)
ตำมโครงสร้ ำง
มำตรฐำนข้ อมู ล ด้ ำนสุ ข ภำพกระทรวง
สำธำรณสุข จังหวัดอำนำจเจริญ
จากการเก็ บ ข้ อมู ล ความพึ ง พอใน
2 กลุ่ม จานวนที่ปฏิบตั ิจริ ง เป็ นเจ้ าหน้ าที่คน
เดียวกัน รวม 114 คน ได้ รับตอบกลับ 84 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 73.68 ผลการศึกษาเป็ นดังนี ้
3.1 คุณลักษณะส่ วนบุ คคลของ
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่ม ตัว อย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 77.4 มีอายุเฉลีย่ 34.90 ปี (S.D.=8.41)
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้ อยละ 53.6
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 95.2 มี
สถานภาพสมรสแบบคู่ ร้ อยละ 95.2 ส่วนใหญ่
มีรายได้ ไม่เพียงพอ ร้ อยละ 56.0 ปั จจุบนั ดารง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ร้ อยละ 32.1
โดยมีอายุราชการเฉลี่ย 12.74 ปี (S.D.=8.01)
ส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 6-15 ปี ร้ อยละ
34.5 ทังนี
้ ร้ ะยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
สร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคเฉลี่ย 7.58 ปี (S.D.=
3.74) ส่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง าน

เกี่ยวกับการสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรคระหว่าง 510 ปี ร้ อยละ 60.7
3.2 ผลกำรพัฒนำระบบคุณภำพ
บริ ห ำรจั ด กำรต่ อ คุ ณ ภำพแฟ้ มงำน และ
ควำมครอบคลุมกำรให้ วัคซีนโปลิโอ
ผลงานความส าเร็ จ ของการแก้ ไข
ปั ญหาความไม่สมบูรณ์ ของข้ อมูลแฟ้ ม EPI ที่
ต้ องอาศั ย ความร่ วมมื อ จากหลายส่ ว นที่
เกี่ยวข้ องทาให้ ผลงานคุณภาพแฟ้ มมีคณ
ุ ภาพที่
ดี ขึ น้ จากเดิ ม ก่ อ นพั ฒ นาระบบมี คุ ณ ภาพ
ร้ อยละ 78.50 ภายหลัง ด าเนิ น การเพิ่ ม เป็ น
ร้ อยละ 90.24 ส่วนด้ านความครอบคลุมของ
การได้ รั บ วัค ซี น OPV3 มี ค วามก้ าวหน้ า
ตามลาดับดังนี ้ เดือนเมษายน 2559 ก่อนที่จะ
ดาเนินการแก้ ไขปั ญหา พบว่าความครอบคลุม
ของการได้ รับวัคซีน OPV3 ในภาพรวมจังหวัดอยู่
ที่ ร้ อยละ 76.20 อยู่ในลาดับที่ 62 ของประเทศ
และอยูใ่ น 5 ของเขตบริ การสุขภาพที่ 10 และมี
ความก้ าวหน้ ามาตามลาดับ ณ เดือนกันยายน
2559 พบความครอบคลุมร้ อยละ 93.21เมื่อ
จัดลาดับเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ พบว่า อยู่
ในลาดับที่ 16 ของประเทศ และอยูใ่ น 1ของเขต
บริ การสุขภาพที่ 10 รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 4 ร้ อยละความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ที่ได้ รับวัคซีน OPV3 จังหวัดอานาจเจริ ญ
รายอาเภอ ปี งบประมาณ 2559 เปรี ยบเทียบลาดับในระดับเขตบริ การสุขภาพที่ 10 และระดับประเทศ
วันที่
18 เมษายน 2559
18 พฤษภาคม 2559
18 มิถนุ ายน 2559
6 กรกฏาคม 2559
12 กรกฏาคม 2559

ร้ อยละควำมครอบคลุม
วัคซีน OPV3
76.20
86.61
90.43
91.30
93.55

ลำดับใน
ระดับประเทศ
62
50
43
30
16

ลำดับในระดับเขต
บริกำรสุขภำพที่ 10
5
4
4
3
1

ที่มำ : http://hdcservice.moph.go.th ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2559
3.3 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
ระบบการบริ ห ารจัด การแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรค
ความพึงพอใจของบุคลากรภายหลัง
การพัฒ นาระบบการบริ ห ารจัด การแฟ้ มงาน
สร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค เพิ่มขึ ้นจากก่อนการ

ดาเนินงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สดุ
ร้ อยละ 59.5 ซึ่งก่อนการพัฒนาไม่มีบคุ ลากรที่
พึงพอใจระดับมากที่สดุ มีเพียงระดับมาก ร้ อยละ
66.7 โดยค่า เฉลี่ ย ความพึง พอใจก่ อ นการ
พัฒนาเท่ากับ 3.64 (S.D.=0.41) ภายหลังการ
พัฒนาเพิ่มเป็ น 4.39 (S.D.=0.26) ดังตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5 จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
ระดับควำมพึงพอใจ
ระดับมากที่สดุ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้ อย
ระดับน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลีย่ (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ค่าตา่ สุด - ค่าสูงสุด

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น

ก่ อนทดลอง
จำนวน
ร้ อยละ
0
0.00
56
66.70
26
31.00
2
2.30
0
0.00
3.64 (0.41)
2.40 – 4.20

หลังทดลอง
จำนวน
ร้ อยละ
50
59.50
34
40.50
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4.39 (0.26)
3.80 – 5.00
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1.2.5 เปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจ
ของบุ ค ลำกร ภายหลั ง การพั ฒ นาระบบ
บริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
ท าให้ บุค ลากรที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อง มี ค วามพึ ง

พอใจพิ่ ม ขึ น้ มี อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
p-value<.001 ดังตารางที่ 6

ตำรำงที่ 6 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริ หารจัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ มุ กันโรคก่อนและหลังการทดลอง
ตัวแปร
Mean Difference S.D.
95% CI
t
df p-value
ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
0.75
0.35 0.69 – 0.83 19.67 83 <.001
วิจำรณ์ (Discussion)
สรุ ป ผลการหาสาเหตุ ของการทาให้
ความสมบู ร ณ์ ข องข้ อมู ล ในแฟ้ ม
EPI
โดยเฉพาะความครอบคลุม การได้ รั บ วัค ซี น
OPV3 พบปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ คื อ บุ ค ลากร ตั ง้ แต่
ผู้รั บ ผิ ด ชอบงานสร้ างเสริ ม ภูมิ ค้ ุม กัน โรคใน
ระดั บ อ าเภอ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานสร้ างเสริ ม
ภูมิค้ ุมกันโรคในสถานบริ การ ผู้ที่ทาหน้ าที่ใน
การบันทึกข้ อมูล ทีมเจ้ าหน้ าที่แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ ในระดั บ
จังหวัด ตลอดจนทีมพัฒนาคุณภาพข้ อมูลใน
ระดับอาเภอ ที่ทาหน้ าที่ดแู ลระบบข้ อมูลระดับ
อาเภอ ซึ่งกลุ่มบุคลากรเหล่านี ้ ผ่านการอบรม
ระดับ อ าเภอให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการ
พัฒนาคุณภาพข้ อมูลสุขภาพ การตรวจสอบ
และจัดการข้ อมูล และการรวบรวมข้ อมูล ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของ สุจรรยา ทั่งทอง
(2556)12 ที่ศึก ษาปั จจัย ที่มีผลต่อ การพัฒนา

คุณภาพข้ อมูลด้ านสุขภาพ (21 แฟ้ ม) ของ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพตาบล จังหวัดขอนแก่น ได้ แก่ คุณภาพ
ข้ อมูลสุขภาพระดับบุคคล ความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพข้ อมูลสุขภาพ (21 แฟ้ ม) คุณภาพ
ข้ อมูลสุขภาพระดับหมู่บ้าน การฝึ กอบรมของ
CUP การบรรณาธิการข้ อมูล และการรวบรวม
ข้ อมูล
แต่ ทั ง้ หมดจะท าให้ งานประสบ
ผลส าเร็ จ ได้ ต้ องอาศัย กระบวนการบริ ห าร
จัดการที่ดี ตังแต่
้ การจัดการในระดับประชากร
กลุ่ม เป้ าหมายมี ก ารปรั บ ปรุ ง ฐานประชากร
อย่างสม่าเสมอ ติดตามประวัติการได้ รับวัคซีน
จากกลุ่ม เป้ าหมายให้ ครบถ้ วน การบัน ทึ ก
ข้ อ มูล ให้ ไ ด้ ถูก ต้ อ ง ทัน เวลาและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย การจัดส่งข้ อมูลที่ถูกช่วงเวลา
ซึ่งต้ องอาศัยเครื อข่ายในพืน้ ที่คอยช่วยเหลือ
พร้ อมทังมี
้ การนาองค์กรที่ดีของผู้บริ หารที่ต้อง
สนั บ สนุ น ก าหนดนโยบายในการพั ฒ นา
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คุณภาพข้ อมูลอย่างชัดเจน สนับสนุนด้ านการ
พัฒนาอุปกรณ์ คอยควบคุมกากับอย่างใกล้ ชิด
และร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้
ง า นต่ า ง ๆ ป ระ สบผลส า เ ร็ จ ได้ ใ นที่ สุ ด
สอดคล้ องกับการศึกษาของ นิรันดร์ ถาละคร
และประจัก ร บัว ผัน (2553) 13 ระดับ การใช้
โปรแกรม (JHCIS) ของเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข
ในสถานี อ นามัย จัง หวัด หนองคาย ที่ พ บว่ า
ปั จ จัย ที่ มี ผลต่อ ความสาเร็ จ ของการใช้ โปแร
กรม ได้ แ ก่ ปั จ จัย การสนับ สนุน จากองค์ ก าร
ด้ านวิ ธี ก ารจั ด การ และด้ านงบประมาณ
แรงจู ง ใจ ด้ านการยอมรั บ นั บ ถื อ และด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทัง้ นี ้ ผลงานความส าเร็ จ ของการ
แก้ ไขปั ญ หาความไม่สมบูร ณ์ ของข้ อมูลแฟ้ ม
EPI ที่ต้องอาศัยความร่ วมมือจากหลายส่วนที่
เกี่ยวข้ องทาให้ ผลงานคุณภาพแฟ้ มมีคณ
ุ ภาพ
ที่ดีขึ ้นจากเดิมก่อนพัฒนาระบบมีคณ
ุ ภาพและ
ท าให้ ความครอบคลุม ของการได้ รั บ วัค ซี น
OPV3 มีความก้ าวหน้ าทังในระดั
้
บเขต และ
ระดับประเทศ ประการสาคัญ ยังทาให้ ความพึง
พอใจของ บุ ค ลากรผู้ ปฏิ บั ติ ง านเ พิ่ ม ขึ น้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล ที่ มุ่ ง ให้
ประชาชนสุขภาพดี เจ้ าหน้ าที่ความสุข ระบบ
บริ ก ารสุขภาพยั่ง ยืน 14 ทัง้ นี ้ ความพึงพอใจที่
เพิ่มขึ ้น ภายหลังการพัฒนาระบบการบริ หาร
จั ด การแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภู มิ ค้ ุ มกั น โรค
สอดคล้ องกับการศึกษาของธนวัต เจริ ญงาน 15
ที่ พ บว่ า ความพึ ง พอใจในการใช้ โปรแกรม

ระบบฐานข้ อมูล เกี่ ย วข้ อ งกับ โปรแกรมที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และอุป กรณ์ มี ค วามทัน สมัย
ดังนัน้ ในการเพิ่มคุณภาพของระบบฐานข้ อมูล
เพื่อความครอบคลุมของการให้ บริ การ จึงควร
ให้ ความสาคัญกับด้ านการนาองค์กร ด้ านการ
บริ ห ารจัด การ ด้ า นบุค ลากร ด้ า นโปรแกรม
และด้ านอุปกรณ์
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ข้ อยุติ (Conclusions)
พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพการบริ หาร
จัดการแฟ้ มงานสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค (EPI)
ตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อ มูลด้ า นสุข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จั ง หวัด อ านาจเจริ ญ
ประกอบด้ วย กำรปรั บ กำรน ำองค์ ก ร โดย
ก าหนดให้ การพัฒ นาระบบฐานข้ อมู ล เป็ น
ตัว ชี ว้ ัด จัด ระดับ คุณ ภาพการบริ ห ารจัด การ
ระดับ อ าเภอ พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำร
โดยแต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาระบบข้ อมูล
ระดั บ อ าเภอเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสู่ ก าร
ปฏิบตั ิ ติดตามผลผ่านสือ่ สารออนไลน์และในที่
ประชุมประจาเดือนทัง้ ระดับอาเภอ และ รพ.
สต.สร้ ำงควำมเข้ ม แข็ ง แก่ บุ ค ลำกร โดย
มอบหมายให้ มีผ้ ดู ูแลระดับ รพ.สต. เพื่อกากับ
ติ ด ตามการด าเนิ น งานของพนัก งานบัน ทึ ก
ข้ อ มูล จัด ให้ มี ก ารประชุม แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
ระหว่ า งผู้ ปฏิ บัติ ง านเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ท าให้ มี ก ารปรั บ ปรุ งฐานข้ อมู ล
ประชากรทัว่ ทังจั
้ งหวัดและเพิ่มศักยภำพของ
อุ ป กรณ์ โดยจัด ท าคู่มื อ การปฏิ บัติ ง านการ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ นแฟ้ ม ง าน ภา ย หลั ง ก า ร
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ดาเนินการ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพแฟ้ มมีคณ
ุ ภาพที่ดี
ขึ ้นจากเดิมก่อนพัฒนาระบบมีคณ
ุ ภาพและทา
ให้ ความครอบคลุมของการได้ รับวัคซีน OPV3
มี ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ทั ง้ ใ น ร ะ ดั บ เ ข ต แ ล ะ
ระดับประเทศ ประการสาคัญ ยังทาให้ ความพึง
พอใจของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบตั ิ
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ควร
มุ่งพัฒนาระบบการบริ หารจัดการแฟ้ มงาน ที่
นับ วัน จะเพิ่ ม มากขึน้ โดยพัฒ นาครอบคลุม
ด้ านการนาองค์กร ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ าน
บุค ลากร ด้ า นโปรแกรม และด้ า นอุป กรณ์ ที่
นาไปสูค่ วามครอบคลุมของการให้ บริ การในทุก
แฟ้ มงาน
2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
อาเภอควรมุ่ง ให้ ค วามสาคัญ ของการพัฒนา
ระบบฐานข้ อมู ล โดยเป็ นตัว ชี ว้ ัด จั ด ระดั บ
คุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การระดั บ อ าเภอ
(Ranking) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบสร้ างขวัญ
กาลังใจแก่บคุ ลากร
2. ข้ อเสนอแนะต่ อกำรวิจัยครั ้ง
ต่ อไป
ควรน ารู ป แบบที่ พัฒ นาขึน้ ไปขยาย
ผลในระดับเขต และวิจยั ประเมินผลเพื่อยินยัน
องค์ความรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้น

ตามโครงสร้ างมาตรฐานข้ อ มูลด้ า นสุข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอานาจเจริ ญ เป็ น
การพัฒนารูปแบบที่สอดคล้ องกับบริ บทปั ญหา
และศักยภาพของพื ้นที่ อย่างไรก็ตาม สามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การด าเนิ น งานของ
สานักงานสาธารณสขจังหวัดทัว่ ไปประเทศ ที่มี
บริ บทคล้ ายกัน
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