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4. ที่มา

ปจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชประโยชนในงานบริการตรวจรักษาโรคในแผนกตางๆ
ของโรงพยาบาลกันอยางแพรหลาย โปรแกรมคอมพิวเตอรมีประโยชนชวยลดระยะเวลาในการทํางาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทํางาน ชวยใหมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ชวยใหบุคลากรสาธารณสุข สามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งชวยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่เกิดจากความไมชัดเจนในแง
ตางๆ เชน ลายมือไมชัดเจน การอานลายมือไมออก และการใชอักษรยอที่ไมเหมาะสมหรือไมตรงกับขอกําหนด
คลินิกรักษสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี มีภารกิจในการใหบริการ
ตรวจสุขภาพใหกับประชากรกลุมวัยทํางานและผูสูงอายุ ซึ่งจําเปนตองมีการคัดลอกผลการตรวจสุขภาพใหกับ
ผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการไดทราบถึงสภาวะรางกายของตนเองวาปกติหรือไม ยังผลใหรูวาตนเองเสี่ยงดวย
เรื่องใด ตลอดจนนําคําแนะนําที่ไดรับไปปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ซึ่ ง
จากการดํ าเนิ น งานที่ ผ า นมา มั กพบป ญ หาเรื่องการสื่อสารขอมูล ทั้งระหวางบุคลากรดว ยกัน เชน แพทย
เจาหน าที่ ในหน วยงาน และระหวา งบุ คลากรกับผูรับบริการ ทั้งนี้เปน ผลมาจากการอานลายมือไมออก
นอกเหนือจากนั้นยังพบความผิดพลาดที่เกิดจากการคัดลอกขอมูลทั้งในแงของการคัดลอกผิด และคัดลอก
ขอมูลไมครบถวน รวมทั้งตองใชเวลาในการคัดลอกขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการจากแฟมประวัติ
ผูร ับบริการ ลงในแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
ดวยสาเหตุดั งกล าว ทีมงาน จึงไดออกแบบและจัดทํ าโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพสําหรับผูรับบริการ โดยหวังวา
สามารถลดความคลาดเคลื่ อ นในการสื่ อ สารที่ เกิ ดจากการคั ดลอกข อ มูล ผิด ลดระยะเวลาในการทํ างาน
ตลอดจน เพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการตอแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพได
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นิยามศัพท
1. โปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ หมายถึง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานใหสามารถดึง
ขอมูลจากฐานขอมูลใน Program Hosxp มาประมวลผล แปรคา และ จัดทําเปนแบบรายงานผลการตรวจ
สุขภาพแบบ real time ที่ครอบคลุมขอมูล ทั้งขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการเจ็บปวย การตรวจรางกายทั่วไป
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ สําหรับใชในการสื่อสารกับทีมสห
วิชาชีพและผูรับบริการ
2. ประสิทธิผล หมายถึง ผลที่เกิดจากการใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ ในดานการ
ชวยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการคัดลอก(transcription error)ในแงของ การอานลายมือไมออกและการ
คัดลอกผิด การเพิ่มระดับความพึงพอใจของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตลอดจนระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ
กรอบแนวคิด

5.วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ และการใหบริการ
ตรวจสุขภาพแบบเดิม ในดานความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่เกิดจากการคัดลอกขอมูลผิด ระยะเวลาที่ใชใน
การทําแบบบันทึกผลการตรวจการสุขภาพใหกับผูรับบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการตอแบบบันทึก
ผลการตรวจสุขภาพ
6.ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมรายงานผล
การตรวจสุขภาพ และการใหบริการตรวจสุขภาพแบบเดิม
ขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 ศึกษาโครงสรางของโปรแกรม HosXp จากตัวโปรแกรมและคูมือการใชงาน ประกอบดวย การใช
งานในเมนูตางๆ และ ตารางที่ใชในการจัดเก็บขอมูล
6.2 รวบรวมขอมูลที่ตองใชในการรายงานผลการตรวจสุขภาพใหกับผูรับบริการประกอบดวย ขอมูล
ทั่วไป (ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ เลขประจําตัวของผูรับบริการ) ผลการตรวจรางกายทั่วไป(น้ําหนัก สวนสูง
รอบเอว ความดันโลหิต) ประวัติการแพยา ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
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6.3 พัฒนาโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ ผาน Web ที่ถูกออกแบบใหทํางานโดย
ใชโปรแกรมภาษา PHP และ MySQLในการเขียนคําสั่ง
ซึ่งคุณสมบัติของโปรแกรมคือ
1).สามารถเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลในโปรแกรม
HOsXp มาประมวลผล แปลคา และใสความหมาย เพื่อ
ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ยกตัวอยางเชน
ระดับน้ําตาลในเลือด Programรายงานผลการตรวจสุขภาพ จะดึงคา FBS จากโปรแกรมHOsXP มาแปลคาวา
อยูในระดับปกติ หรือสูงกวาปกติ และแจงใหทราบวาปกติ ผิดปกติ เปนเบาหวานหรือไม ดังภาพ
Lab
ผล Lab หนวย
การแปลผล
ระดับน้ําตาลในเลือด (FBS) 105
กรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

6.0

มก/ดล น้ําตาลในเลือดเริ่มสูง(IFG)
มก/ดล สูง

2). สราง Specific Reports ที่ไมสามารถสรางจาก
Report ใน Hosxp ได โดยเฉพาะ Report ที่ตองสงตัวแปร
ที่ดึงจากฐานขอมูล ผานไปยัง Function ที่พัฒนาขึ้น จัดทํา
เปนแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพสําหรับใชในการสื่อสาร
กับทีมสหวิชาชีพและกับผูรับบริการ และจัดทําเปนรายงานสรุปผล
การตรวจสุขภาพในภาพรวมสําหรับใหหนวยงานไดอยางรวดเร็ว
3).สามารถบันทึก เก็บรักษา และสืบคนขอมูลผูรับบริการ
ไดอยางรวดเร็ว
6.4 นําโปรแกรมมาทดลองใชที่คลินิกรักษสุขภาพ ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรม
รายงานผลการตรวจสุขภาพ และการใหบริการตรวจสุขภาพแบบเดิม ในดานความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่
เกิดจากการคัดลอกขอมูลผิด ระยะเวลาที่ใชในการทําแบบบันทึกผลการตรวจการสุขภาพใหกับผูรับบริการ
และความพึงพอใจของผูรับบริการตอแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ และการ
ให บ ริ การตรวจสุ ข ภาพแบบเดิ ม ในด า นความคลาดเคลื่ อ นในการสื่ อสารที่ เกิ ดจากการคัด ลอกขอ มูล ผิ ด
ระยะเวลาที่ใชในการรายงานผลการตรวจการสุขภาพใหกับผูรับบริการกลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่ที่ใหบริการ
ตรวจสุขภาพที่คลินิกรักษสุขภาพ ในชวงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2556 จํานวน 6 คน คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาจง โดยกําหนดกลุมตัวอยางใชระบบงานใหบริการตรวจสุขภาพแบบเดิม ใน เดือนมิถุนายน2556
และใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพที่พัฒนาขึ้นในเดือนกรกฎาคม2556 เก็บรวบรวมขอมูลในดาน:
- ความคลาดเคลื่ อนในการสื่อสารที่เกิดจากการคัดลอกขอมูล ผิด โดยการสุมประเมินแบบบัน ทึก
รายงานผลการตรวจสุขภาพที่จัดทําโดยกลุมตัวอยาง 6 คน วิธีละ 5 ฉบับ รวมจํานวน 60 ฉบับ
- ระยะเวลาที่ใชในการทําแบบบันทึกผลการตรวจการสุขภาพ โดยการสังเกตแบบไมใหกลุมตัวอยาง
รูตัว ซึ่งผูสังเกตใชวิธีจับเวลาตั้งแตขั้นตอนที่กลุมตัวอยางไดรับผลlab ครบถวน ลงขอมูล จนกระทั่งจัดทําแบบ
บันทึกผลการตรวจสุขภาพเสร็จสิ้น โดย เก็บรวบรวมขอมูลแบบรายครั้ง คนละ 5 ครั้ง
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นําขอมูลตางๆ ที่ไดมาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ และการ
ใหบริการตรวจสุขภาพแบบเดิมในดานความพึงพอใจของผูรับบริการตอแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ ผูรับบริการตรวจสุขภาพที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจําป ในชวงเดือนมิถุนายน –
กรกฏคม 2556 จํ า นวน 60 คน คั ดเลื อกแบบสุมตามลํ าดับ ของผูรับ บริการที่มาตรวจในแต ล ะวัน โดย
ผูรับบริ การที่ถูกเลือกเปนตัวอยาง คือผูรั บบริการลําดั บที่ 2 กับ 6 โดยกําหนดให ผูที่มารั บบริการตรวจ
สุขภาพในเดือนมิถุนายน เปนกลุมทดลองที่ 1ไดรับแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพแบบคัดลอกดวยมือ และ
กําหนดใหผูที่มารับบริการตรวจสุขภาพในเดือนกรกฎาคม เปนกลุมทดลองที่ 2 ไดรับ แบบบันทึกผลการตรวจ
สุขภาพที่ไดจากการใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ เก็บรวบรวบขอมูลความพึงพอใจในดาน 1)ขอมูล
ตอบสนองตรงความตองการ 2)ขอมูลมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 3) รูปแบบและวิธีการบันทึก
ขอมูล 4) ขอมูลอานและเขาใจงาย โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale)ชนิด
กําหนดคําตอบเปน 5 ระดับ (คะแนน5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนน 4 ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน 3 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนน 2 ระดับความพึงพอใจนอย และคะแนน 1 ระดับความพึง
พอใจนอยที่สุด) เมื่อรวบรวมขอมูลแลวนํามาหาคาเฉลี่ย
เกณฑในการอานคาคะแนนเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
ไมพอใจอยางมาก
1.00-1.80
ไมพอใจ
1.81-2.60
ปานกลาง
2.61-3.40
พอใจมาก
3.41-4.20
พอใจมากทีส่ ุด
4.21-5.00
7. ผลการศึกษา
ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาเปน 3 ดาน คือ
1. ดานความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่เกิดจากการคัดลอกขอมูลผิด โดยการสุมประเมินแบบ
บันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูลแบบเดิมจํานวน 30 ฉบับ พบวา มีการคัดลอกผลการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการผิดที่ตองแกไขจํานวน 3 ฉบับ คิดเปนรอยละ 10และจากการสุมประเมินแบบบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพที่พัฒนาขึ้นจํานวน30 ฉบับ ไมพบวามีการคัดลอกผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการผิด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่เกิดจากการคัดลอกขอมูลผิด
พบขอผิดพลาด
รูปแบบการทําบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
จํานวนเต็ม
จํานวน
รอยละ
แบบที่ใชการคัดลอกขอมูล
30
3
10
ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ
30
0
0
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2. ดานระยะเวลาที่ใชในการทําแบบบันทึกผลการตรวจการสุขภาพ จากการสุมจับเวลาที่ใชในการ
ทําแบบบันทึกผลการตรวจการสุขภาพของกลุมตัวอยาง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบในภาพรวม
พบวา
2.1 เจาหนาที่ใชเวลานอยที่สุดในการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล 1 ฉบับ
คือ 134 วินาที และใชเวลามากที่สุด คือ 208 วินาที โดยคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการทําแบบบันทึกผลการ
ตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล 1 ฉบับ คือ X = 161.84 S.D = 17.16
2.2 เจาหนาที่ใชเวลานอยที่สุดในการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพ1 ฉบับ คือ 92 วินาที และใชเวลามากที่สุด คือ 158 วินาที โดยคาเฉลี่ยของเวลาที่ใชในการทํา
แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานลการตรวจสุขภาพ 1 ฉบับ คือ X = 133.60 S.D =
22.82
2.3 เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพของทั้งสองวิธี พบวา เจาหนาที่
ใชเวลาในการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ นอยกวา การทํา
แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระยะเวลาที่ใชในการทําบันทึกผลการตรวจ
สุขภาพระหวางการใชการคัดลอกขอมูล และการใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ระยะเวลาในการบันทึกขอมูล(วินาที)
รูปแบบการทําบันทึกผล
การตรวจสุขภาพ
Min
Max
Mean
S.D.
ใชการคัดลอกขอมูล
134
208
163.23
18.17
ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ 92
158
133.46
22.67
3. ดานความพึงพอใจของผูรับบริการตอแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพจากการสุมประเมิน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตอ แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล กับ ที่ใชโปรแกรม
รายงานผลการตรวจสุขภาพที่พัฒนาขึ้น สรุปไดวา
ผูร ับบริการพึงพอใจแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพที่
พัฒนาขึ้นมากกวาแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล
ในดานขอมูลตอบสนองตรงความ
ตองการของผูใช( X =4.70S.D =.466, X =3.88S.D =.379 ตามลําดับ) ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
( X =4.57S.D =.504, X =3.83 S.D =.747 ตามลําดับ) รูปแบบและวิธีการบันทึกขอมูล ( X =4.60S.D
=.621, X =3.90 S.D =.712 ตามลําดับ) และดานขอมูลอานและเขาใจงาย ( X =4.50S.D =.630, X
=3.60S.D =.675 ตามลําดับ) ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรับบริการตอแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล
กับ แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
1. ขอมูลตอบสนองตรงความตองการ
ของผูใช
2.ความสะอาดเปนระเบียบ เรียบรอย
3. รูปแบบและวิธีการบันทึกขอมูล
4. .ขอมูลอานและเขาใจงาย

แบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
การคัดลอกขอมูล (n = 30)
ใชโปรแกรมรายงานผล (n = 30)
การแปล
การแปล
คาเฉลี่ย S.D.
คาเฉลี่ย S.D.
ความหมาย
ความหมาย
3.88
.379 พอใจมาก 4.70 .466 พอใจมากที่สุด
3.83
3.90
3.60

.747
.712
.675

พอใจมาก
พอใจมาก
พอใจมาก

4.57
4.60
4.50

.504 พอใจมากที่สุด
.621 พอใจมากทีส่ ุด
.630 พอใจมากทีส่ ุด

8. สรุปผลการศึกษา
8.1 การใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ สามารถชวยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่
เกิดจากการคัดลอกขอมูลผิด ไดดีกวาการใหบริการตรวจสุขภาพแบบเดิม (การใหบริการตรวจสุขภาพแบบเดิม
พบความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารที่เกิดจากการคัดลอกขอมูลผิดรอยละ 10 การใชโปรแกรมรายงานผลการ
ตรวจสุขภาพพบความคลาดเคลื่อนเกิดจากการคัดลอกขอมูลผิดรอยละ0)
8.2 การใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ สามารถชวยลดระยะเวลาในการทําแบบบันทึกผล
การตรวจสุขภาพ (คาเฉลี่ยระยะเวลาในการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคัดลอกขอมูล = 163.23
วินาทีคาเฉลี่ยระยะเวลาในการทําแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพ=
133.46 วินาที
8.3 ผูรับบริการพึงพอใจแบบบันทึกผลการตรวจสุขภาพที่ใชโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพที่
พัฒนาขึ้ นมากกวาแบบบันทึ กผลการตรวจสุขภาพที่ใชการคั ดลอกขอมูลในดานขอมูลตอบสนองตรงความ
ตองการของผูใช( X =4.70S.D =.466, X =3.88S.D =.379 ตามลําดับ) ความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
( X =4.57S.D =.504, X =3.83 S.D =.747 ตามลําดับ) รูปแบบและวิธีการบันทึกขอมูล ( X =4.60S.D
=.621, X =3.90 S.D =.712 ตามลําดับ) และดานขอมูลอานและเขาใจงาย ( X =4.50S.D =.630, X
=3.60S.D =.675 ตามลําดับ)
9. การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในงานประจํา
ปจจุบันนําโปรแกรมรายงานผลการตรวจสุขภาพมาใชในการใหบริการตรวจสุขภาพของคลินิกรักษ
สุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
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