ชื่ อผลงาน

การพัฒนาระบบการคีย์ขอ้ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU งานทันตาธารณสุ ขในรพ.สต.

ผู้จัดทา

นางสาวนิ ซไู มย๊ะ วาบา

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข

โรงพยาบาลกะพ้อ

บทนา
วัตถุประสงค์ เพื่อความถูกต้องสมบูร ณ์ของข้อ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU งานทันตสาธารณสุ ข
ในรพ.สต.
ข้อมูลในโปรแกรม HOSxp PCU งานทันตาธารณสุ ขในรพ.สต. ถูกต้องสมบูรณ์

ตัวชี้วัด

ร้อยละ 80
ทีม่ าและความสาคัญ
เนื่ องการประเมินตัวชี้วดั งานส่งเสริ มสุ ขภาพของรพสต. อาศัยรายงานจากข้อมูลที่ ประมวลผล
จากโปรแกรม HOSxp PCU ในปี งบประมาณ 2561ถึงแม้จะทางานส่งเสริ มป้องกันและคีย์ข้อ มูลใน
HOSxp PCU จานวนมาก แต่กลับไม ่พบผลงานปรากฏในระบบประเมิน ซึ่งจากการทบทวนข้อ มูลการ
ทางานพบว ่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ คีย์ไ ปใน HOSxp PCU ไม ่ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่ง ข้อมูลที่คีย์ไมถ่ ูก ต้อง
สมบูรณ์สว่ นใหญ่ คือ Cheif complaint และ physical Examination นอกจากนี้ ในการคีย์ขอ้ มูลคนไข้
แต่ละคนมี ขั้นตอน และรายละเอียดย่อยจานวนมากที่ต้องใส่ขอ้ มูลเข้าไปในโปรแกรม HOSxp PCU
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ นั้นใช้เวลานาน ทาให้คีย์ขอ้ มูลไม ่ทันเวลาที่ กาหนด ประกอบกับภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ทนั ตสาธารณสุ ขที่ต้องดูแลงานส่งเสริ มในทุ กชว่ งวัย มีมาก ดังนั้นจึงพยายามพัฒนาระบบการ
คีย์ขอ้ มูลในโปรแกรมHOSxp PCU ให้ถูกต้อง สมบูรณ์และใช้เวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่ าง
ข้อมูลตรวจฟั นเด็กนักเรี ยนและทาฟลูอ อไรด์ ท้งั หมด ในโปรแกรม HOSxp PCU ตั้งแต่วนั ที่ 1
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 และ วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
– วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลตะโละดือรามัน รวมทุกสิ ทธิ
การรักษา
ขั้นตอนการพัฒนา
จากการทา RCA เรื่ องนี้ พบว ่า สาเหตุที่ทาคีย์ไปใน HOSxp PCU ไม ่ถูกต้อง สมบูรณ์ เกิดจาก
การคีย์ชอ่ ง ตรวจร่างกาย Cheif complaint และ physical Examination เพราะต้องคีย์รายละเอียดของแต่

ละคนขั้นตอน และรายละเอียดย่อยจานวนมากที่ต้องใส่ขอ้ มูลเข้าไปในโปรแกรม HOSxp PCU ดังนั้น
เจ้าหน้าที่จึงจัดทาเทมเพลตและโค้ดขึ้น มาเพื่อให้การคีย์ ขอ้ มูล มีประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องสมบูรณ์มากขึ้น
และนอกจากนี้ ยงั สะดวกและประหยัดเวลาคีย์ ขอ้ มูล โดยโค้ดที่สร้างขึ้นจะแบ่งตามงานแต่ละชนิ ดงาน
ตอนใช้งานเจ้าหน้าแค่พิมพ์คาขึ้นต้นในชอ่ ง CC จะมีฟอร์ มให้เลือกเชน่ นักเรี ยน ก็จะมีฟอร์ ม CC ตรวจ
ฟั นเด็กนักเรี ยนขึ้นมา ขึ้นมา เจ้าหน้าที่เพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลบางตัวให้ตรงกับข้อ มูล คนไข้ ส่วนในชอ่ ง
physical Examination เจ้าหน้าที่เพียงแค่พิมพ์ “จุด” (.) ก็จะมีแบบฟอร์ ม Treatment งานต่างๆขึ้นมาให้
เลือก เจ้าหน้าเพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลบางตัวให้ตรงกับการรั กษาคนไข้น้ นั ๆ
การวิเคราะห์
คิดเป็ นร้อยละของข้อมูล
ผลการพัฒนา
หลังจากการปรับปรุ งระบบการคีย์ข้อ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU งานทันตาธารณสุ ขใน
รพ.สต. สามารถคีย์ขอ้ มูลได้ถู กต้องสมบู รณ์ ข้ นึ
ตารางแสดง ความถูกต้องข้อ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU
ปี งบประมาณ
งานที่คีย์
ใส่ขอ้ มูลครบถ้วน
CC: ถูกต้องสมบูรณ์
PE: ถูกต้องสมบูรณ์
อื่นๆ

2561
2562
ตรวจฟั นนักเรี ยน ทาฟลูออไรด์ ตรวจฟั นนักเรี ยน ทาฟลูออไรด์
31คน (ร้อยละ) 120 คน (ร้อยละ) 37 คน (ร้อยละ) 76 คน(ร้อยละ)
0.00
1.67
94.59
100
0.00
0.00
100
100
0.00
0.00
100
100
3.23
3.33
94.59
100

ตารางแสดง ความรวดเร็ วในการคีย์ ขอ้ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU
งานที่คีย์
ตรวจฟั นเด็กนักเรี ยน
ทาฟลูออไรด์

ระยะเวลาที่ใช้
ก ่อนการพัฒนา
4 นาที 26 วินาที
7 นาที 25 วินาที

หลังการพัฒนา
2 นาที 23 วินาที
2 นาที 37 วินาที

สรุปผล
ระบบการคีย์ขอ้ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU งานทันตาธารณสุ ขในรพ.สต. ที่ถูกพัฒนาขึ้น
สามารถทาให้การคีย์ขอ้ มูลในโปรแกรม HOSxp PCU มีความถูกต้องสมบูรณ์ ข้ นึ ส่งผลให้รายงานผล
การดาเนิ นงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ และยังสามารถลดระยะเวลาการคีย์ ขอ้ มูลใน
โปรแกรม HOSxp PCU ได้ 2 เท่า มีเวลาเพิ่มขึ้นในการทางานส่งเสริ มด้านอื่นๆ
ตารางแสดง ร้อยละเด็ก 0 - 2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ร้อยละ) (ใช้แบบ
ความครอบคลุ ม) ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลตะโละดื อรามัน
ปี งบประมาณ
2561
2562

ร้อยละ
65.43
57.35

ทีม่ า: HDC ข้อมูลตัง้ แต่ว ันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 1 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2561 - วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

ตารางแสดง ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ร้อยละ) (ใช้แบบ
ความครอบคลุ ม) ของโรงพยาบาลส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลตะโละดื อรามัน
ปี งบประมาณ
2561
2562

ร้อยละ
26.67
51.52

ทีม่ า: HDC ข้อมูลตัง้ แต่ว ันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และ วันที่ 1 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2561 - วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

