
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน รางวัลดีมาก CQI ปี 2560 
 

 
1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 

1.1 ช่ือภาษาไทย  พัฒนาระบบการจัดเกบ็และสง่ข้อมลูด้านสุขภาพตามโครงสร้างมาตรฐาน 50 แฟ้ม  
2. ชื่อหน่วยงาน   ส านักยุทธศาสตร์ 
3. ปีท่ีด าเนินการ   2558 – 2560  
4. ค าส าคัญ : ข้อมูลด้านสุขภาพ , 50 แฟ้ม 
5. เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งข้อมลูด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบ Data Center ผูป้่วยจิตเวชของ 
    กรมสุขภาพจิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กรมสุขภาพจิตก าหนด ดังนี้ 

1. จ านวนแฟ้มข้อมลูด้านสุขภาพที่จัดส่งเข้าสูร่ะบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต 
ได้ตามที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ปี 2558 = 5 แฟ้ม, ปี 2559 = 26 แฟ้ม, ปี 2560 = 35 แฟ้ม) 

2. ร้อยละของการจัดส่งแฟม้ข้อมลูให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา  
(ค่าเป้าหมาย ปี 2558 = ร้อยละ 80, ปี 2559 = ร้อยละ 65, ปี 2560 = ร้อยละ 60) 

6. ปัญหาและสาเหตุ :  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้มีการจัดเก็บและ

ส่งข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และมีข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันเวลา ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ตัวช้ีวัดหรือนโยบายต่างๆ ดังนั้น กรมสุขภาพจิตจึงได้ก าหนดเป็น
ตัวช้ีวัดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตด าเนินการพัฒนาคุณภาพในการจัดส่งข้อมูลด้านสุขภาพ (เฉพาะแฟ้ม 
ที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการด้านสุขภาพจิต) เข้าสู่ระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชของกรมสุขภาพจิต ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา โดยเน้นในเรื่องของความครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาในการจัดส่งข้อมูล  
แต่เนื่องจากโปรแกรมฐานข้อมูลบรกิารผู้ปว่ยของสถาบนัราชานุกูลทีใ่ช้อยู่ในปัจจบุันเป็นโปรแกรมที่หน่วยงานจ้าง
เอกชนในการพัฒนาข้ึนมา โดยไม่ได้มีการออกแบบเพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 50 แฟ้ม ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่มีระบบสนับสนุนเพื่อการส่งออก 50 แฟ้ม ประกอบกับ
นโยบายของกรมสุขภาพจิตด้านการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศของสถานพยาบาล (HIS) ที่ไม่ชัดเจน ท าให้
แผนการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลบริการของสถาบันราชานุกูลล่าช้าออกไป จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดดังกล่าว ดังนั้น ส านักยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายใน
การรายงานตัวช้ีวัดดังกล่าว จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและส่งข้อมูลด้าน
สุขภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 50 แฟ้ม ร่วมกับงานเทคโนโลยี และท าความเข้าใจกับหน่วยบริการและ
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามแนวทางการจัดส่งข้อมูลที่ก าหนดเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กรมสุขภาพจิตก าหนดไว้ 

 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

7.1 ก่อนแก้ปัญหา : ไม่มีกระบวนการการจัดเกบ็และส่งข้อมูลด้านสุขภาพตามโครงสร้างมาตรฐาน 50 แฟ้ม 
       ที่ชัดเจน 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
การจัดเก็บและส่งข้อมลู
ด้านสุขภาพยังไม่ถูกต้อง 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Human Error) ได้แก่ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บและส่งข้อมลูสุขภาพตามโครงสร้างมาตรฐาน 50 แฟ้ม, ไม่มีผู้รบัผิดชอบ
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ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ครบถ้วน ตรงเวลา ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมลูสุขภาพในบางแฟ้มที่ชัดเจน, มกีารบันทึกข้อมูล 

ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ ไม่มีกระบวนการการจัดเก็บและส่งข้อมลู
ด้านสุขภาพที่ชัดเจน, ข้อมลูบางส่วนจัดเกบ็เป็นเอกสารไม่มใีห้บันทึกในโปรแกรม
ฐานข้อมูลบริการผูป้่วยของสถาบัน, ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของข้อมลูก่อนจัดส่ง 
 
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อปุกรณ์ (Tools/Equipment  Error) ได้แก่ โปรแกรม
ฐานข้อมูลบริการผูป้่วยไม่ได้มีการออกแบบเพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมลูที่ครบถ้วน
และตรงตามโครงสร้างมาตรฐาน 50 แฟ้ม ของกระทรวงสาธารณสุข และไม่มรีะบบ
สนับสนุนเพือ่การส่งออก 50 แฟ้ม, ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบางส่วนที่พบว่าผิดพลาด
ในโปรแกรมฐานข้อมูลได ้

 
7.2 วิธีการแก้ปัญหา 
 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

การจัดเก็บและส่ง
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ยังไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงเวลา 

1. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บและส่งข้อมลู
สุขภาพตามโครงสร้าง
มาตรฐาน 50 แฟ้ม 
2. ออกแบบ/ปรบัปรุง
กระบวนการจัดเกบ็ 
และสง่ข้อมลูด้านสุขภาพ
และก าหนดผูร้ับผิดชอบที่
ชัดเจน 
3. ออกแบบ/ปรบัปรุง 
โปรแกรม/แบบฟอร์มการ
บันทึกข้อมลูใหง้่ายต่อการ
ใช้งาน 
4. ประสานและประชุม
ช้ีแจงหน่วยงาน/ผู้ที่
เกี่ยวข้องใหท้ราบแนว
ทางการจัดเก็บและสง่ข้อมลู 
5. ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดย่อย

ปี 2558 - 
2560 

1. การจัดเก็บและสง่
ข้อมูลด้านสุขภาพมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรงเวลา เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กรม
สุขภาพจิตก าหนด 
2. สามารถน าข้อมลูที่
จัดเกบ็ รวบรวม และ
ตรวจสอบแล้วไปใช้
ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และจัดท า
สถิติด้านบรกิารได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. จ านวน
แฟ้มข้อมูล
ด้านสุขภาพที่
จัดส่งเข้าสู่
ระบบ Data 
Center ผู้ป่วย
จิตเวชของ
กรมสุขภาพจิต 
ได้ตามที่
ก าหนด 
2. ร้อยละของ
การจัดส่ง
แฟ้มข้อมูลให้
มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรง
เวลา 
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ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

และถ่ายระดบัไปยัง
หน่วยงาน/ผูท้ี่เกี่ยวข้องเพื่อ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
6. ติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลที่ได้รับจาก
หน่วยงาน เมื่อพบ
ข้อผิดพลาดแจ้งกลับให้
หน่วยงานด าเนินการแก้ไข 
7. จัดท าข้อมูลสุขภาพ 
ตามโครงสร้างมาตรฐานที่
ก าหนดเพือ่น าเข้าระบบ 
Data Center ผูป้่วยจิตเวช
ของกรมสุขภาพจิต 
8. ตรวจสอบผลการน าเข้า
น าเข้าระบบ Data Center 
ผู้ป่วยจิตเวชของกรม
สุขภาพจิต 
9. ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและ
แจ้งผลการประเมินให้
หน่วยงานทราบ 

 
7.3 เปรียบเทียบข้อมลูก่อนและหลังการแกป้ัญหา  
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ครบถ้วน ตรงเวลา 
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   8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ระบบงาน ในการจัดสง่ข้อมลูที่ต้องใช้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล อาทิ ข้อมลูจากโปรแกรม
บริการ ข้อมูลจากเอกสาร เวชระเบียน จ าเป็นต้องรบัความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมทัง้ผูบ้รหิารที่ให้
การสนบัสนุนสั่งการไปยงัผูป้ฏิบัติงานในแตล่ะหน่วยงาน เพือ่ให้งานตามตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 บคุลากรผูป้ฏิบัติ ได้เรียนรู้การจัดเก็บข้อมลูอย่างมีระบบ และการจัดการกบัข้อมูลให้มปีระสิทธิภาพ  
9. การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ (ต่อยอด) 
 การใช้ประโยชน์จากข้อมลูด้านสุขภาพที่รวบรวมไว้ โดยการน ามาวิเคราะหส์ถิติเพือ่ใหผู้้บริหารทุกระดับ

ไว้ใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์การให้บริการของสถาบัน/หน่วยงาน, วางแผนปรบัปรุงระบบบริการ/ 
การจัดเก็บรายได้ที่ใหม้ีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10. การติดต่อกับทีมงาน :  
 ส านักยุทธศาสตร์ โทร 70318 - 19  
11.คณะท างาน :   
 11.1 พญ.นพวรรณ     ศรีวงค์พานิช ที่ปรกึษา 
 11.2 นพ.ศักดา          กาญจนวิโรจน์กลุ ที่ปรกึษา 
 11.3 พญ.จันทร์อาภา   สุขทัพภ์  หัวหน้าทีม 
 11.4 นายเอกชัย เกิดสวัสดิ์  สมาชิก 
 11.5 นางสาววราภรณ์ จรสัวิภาวี  สมาชิก 
 11.6 นายหนึ่ง กิจการ  สมาชิก 


