
ช่ือผลงาน         การพฒันาระบบการคีย์ขอ้มลูในโปรแกรม HOSxp PCU งานทนัตาธารณสุขในรพ.สต. 

ผู้จัดท า            นางสาวนิซไูมย๊ะ วาบา เจา้พนักงานทนัตสาธารณสุข     โรงพยาบาลกะพอ้ 

บทน า 

วัตถุประสงค์     เพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูลในโปรแกรม  HOSxp  PCU งานทนัตสาธารณสุข 

            ในรพ.สต. 

ตัวช้ีวัด              ขอ้มลูในโปรแกรม  HOSxp PCU งานทนัตาธารณสุขในรพ.สต. ถูกตอ้งสมบูรณ์ 

     ร้อยละ 80 

ทีม่าและความส าคัญ  

เน่ืองการประเมนิตวัชี้วดังานสง่เสริมสุขภาพของรพสต. อาศยัรายงานจากขอ้มลูท่ีประมวลผล

จากโปรแกรม HOSxp PCU  ในปีงบประมาณ 2561ถึงแมจ้ะท างานสง่เสริมป้องกนัและคีย์ข้อมลูใน 

HOSxp PCU จ านวนมาก แตก่ลบัไมพ่บผลงานปรากฏในระบบประเมนิ ซ่ึงจากการทบทวนขอ้มูลการ

ท างานพบวา่ขอ้มลูท่ีเจา้หน้าท่ีคีย์ไปใน  HOSxp PCU ไมถู่กตอ้ง สมบูรณ์  ซ่ึงขอ้มลูท่ีคีย์ไมถู่กตอ้ง

สมบูรณ์สว่นใหญ ่ คือ Cheif complaint และ physical Examination  นอกจากน้ี ในการคีย์ขอ้มลูคนไข้

แตล่ะคนม ีขั้นตอน และรายละเอียดยอ่ยจ านวนมากท่ีต้องใสข่อ้มูลเขา้ไปในโปรแกรม HOSxp PCU 

เพื่อให้เกดิความสมบูรณ์ นั้นใชเ้วลานาน ท าให้คีย์ขอ้มลูไมท่นัเวลาท่ีก  าหนด ประกอบกบัภาระงานของ

เจา้หน้าท่ีทนัตสาธารณสุขท่ีต้องดูแลงานสง่เสริมในทุกชว่งวยัมีมาก ดงันั้นจึงพยายามพฒันาระบบการ

คีย์ขอ้มลูในโปรแกรมHOSxp PCU ให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์และใชเ้วลาอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

 ขอ้มลูตรวจฟันเด็กนักเรียนและทาฟลูออไรด์ทั้งหมด ในโปรแกรม HOSxp PCU ตั้งแตว่นัท่ี 1 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – วนัท่ี 1 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

– วนัท่ี 25 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลตะโละดือรามนั รวมทุกสิทธิ

การรักษา 

ขั้นตอนการพฒันา 

 จากการท า RCA เร่ืองน้ี พบวา่ สาเหตุท่ีท าคีย์ไปใน  HOSxp PCU ไมถู่กตอ้ง สมบูรณ์  เกดิจาก

การคีย์ชอ่ง ตรวจรา่งกาย Cheif complaint และ physical Examination เพราะตอ้งคีย์รายละเอียดของแต ่



ละคนขั้นตอน และรายละเอียดยอ่ยจ านวนมากท่ีต้องใสข่อ้มูลเขา้ไปในโปรแกรม HOSxp PCU ดงันั้น

เจา้หน้าท่ีจึงจดัท าเทมเพลตและโค้ดข้ึนมาเพื่อให้การคีย์ขอ้มูลมปีระสิทธิภาพ ถูกตอ้งสมบูรณ์มากข้ึน

และนอกจากน้ียงัสะดวกและประหยดัเวลาคีย์ขอ้มูล โดยโคด้ท่ีสร้างข้ึนจะแบง่ตามงานแตล่ะชนิดงาน 

ตอนใชง้านเจา้หน้าแคพ่ิมพ์ค าข้ึนตน้ในชอ่ง CC จะมฟีอร์มให้เลือกเชน่ นักเรียน กจ็ะมฟีอร์ม CC ตรวจ

ฟันเด็กนักเรียนข้ึนมา ข้ึนมา เจา้หน้าท่ีเพียงแคเ่ปล่ียนขอ้มลูบางตัวให้ตรงกบัข้อมลูคนไข ้ สว่นในชอ่ง 

physical Examination เจา้หน้าท่ีเพียงแคพ่ิมพ์ “จุด” (.) กจ็ะมแีบบฟอร์ม Treatment งานตา่งๆข้ึนมาให้

เลือก เจา้หน้าเพียงแคเ่ปล่ียนขอ้มลูบางตวัให้ตรงกบัการรักษาคนไขน้ั้นๆ 

การวิเคราะห์  
คิดเป็นร้อยละของขอ้มลู 

ผลการพฒันา   
หลงัจากการปรับปรุงระบบการคีย์ข้อมลูในโปรแกรม HOSxp PCU งานทนัตาธารณสุขใน  

รพ.สต. สามารถคีย์ขอ้มลูไดถู้กต้องสมบูรณ์ข้ึน  
ตารางแสดง ความถูกตอ้งขอ้มลูในโปรแกรม HOSxp PCU 

ปีงบประมาณ 2561 2562 

งานท่ีคีย์ 
ตรวจฟันนักเรียน 
31คน (ร้อยละ) 

ทาฟลูออไรด์ 
120 คน (ร้อยละ) 

ตรวจฟันนักเรียน
37 คน (ร้อยละ) 

ทาฟลูออไรด์ 
76 คน(ร้อยละ) 

ใสข่อ้มลูครบถว้น 0.00 1.67 94.59 100 
CC: ถูกตอ้งสมบูรณ์ 0.00 0.00 100 100 
PE: ถูกตอ้งสมบูรณ์ 0.00 0.00 100 100 

อ่ืนๆ 3.23 3.33 94.59 100 

 

ตารางแสดง ความรวดเร็วในการคีย์ขอ้มลูในโปรแกรม HOSxp PCU 

งานท่ีคีย์ 
ระยะเวลาท่ีใช  ้

กอ่นการพฒันา หลงัการพฒันา 
ตรวจฟันเด็กนักเรียน 4 นาที 26 วนิาที 2 นาที 23 วนิาที 
ทาฟลูออไรด์ 7 นาที 25 วนิาที 2 นาที 37 วนิาที 
 



สรุปผล  

ระบบการคีย์ขอ้มลูในโปรแกรม HOSxp PCU งานทนัตาธารณสุขในรพ.สต. ท่ีถูกพฒันาข้ึน  

สามารถท าให้การคีย์ขอ้มลูในโปรแกรม HOSxp PCU มคีวามถูกตอ้งสมบูรณ์ข้ึน  สง่ผลให้รายงานผล

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตวัชี้วดัท่ีก  าหนดไว ้ และยงัสามารถลดระยะเวลาการคีย์ขอ้มูลใน

โปรแกรม HOSxp PCU ได ้2 เทา่ มเีวลาเพิ่มข้ึนในการท างานสง่เสริมดา้นอ่ืนๆ 

ตารางแสดง  ร้อยละเด็ก 0 - 2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะท่ี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ร้อยละ) (ใชแ้บบ
ความครอบคลุม) ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลตะโละดือรามนั  

ปีงบประมาณ ร้อยละ 
2561 65.43 
2562 57.35 

ทีม่า: HDC ขอ้มูลต ัง้แตว่นัที ่ 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 -  วนัที ่30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 และ วนัที ่1 เดือนตลุาคม  

    พ.ศ. 2561 -  วนัที ่25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 

ตารางแสดง  ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะท่ี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (ร้อยละ) (ใชแ้บบ
ความครอบคลุม) ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลตะโละดือรามนั  

ปีงบประมาณ ร้อยละ 
2561 26.67 
2562 51.52 

ทีม่า: HDC ขอ้มูลต ัง้แตว่นัที ่ 1 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 -  วนัที ่30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 และ วนัที ่1 เดือนตลุาคม  

    พ.ศ. 2561 -  วนัที ่25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 


