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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอระบบช่วยตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลเพ่ือการส่งออกขอ้มูลสุขภาพ 21 แฟ้ม โดยใช้
หลกัการเมตาดาตา้ จุดประสงค์เพ่ือช่วยให้โรงพยาบาลและศูนยแ์พทยชุ์มชนในสังกดักระทรวงสาธารณสุขสามารถ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของขอ้มูลก่อนการน าส่งหน่วยงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อนัจะส่งผลให้
สถานพยาบาลแต่ละแห่งสามารถประเมินผลงานและวางแผนงบประมาณขององคก์ร รวมถึงวางแผนในการด าเนินงาน
ทางดา้นสุขภาพต่อไป ในการพฒันาระบบ เพื่อความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
งานน้ีไดท้ าการออกแบบเมตาดาดา้ เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลท่ีใชใ้นการนิยามโครงสร้างของแฟ้มมาตรฐานกลาง เพ่ือใชใ้นการ
สร้างตารางส าหรับจดัเก็บขอ้มูลรายละเอียด แฟ้มขอ้มูลท่ีตอ้งจดัส่ง อีกทั้งมีการออกแบบรหสัมาตรฐานขอ้ผิดพลาดเพ่ือ
ใชใ้นการแจง้เตือนขอ้ผิดพลาดอยา่งมีมาตรฐาน ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบผูว้จิยัไดท้ าการติดตั้งระบบเพ่ือ
ใชจ้ริงในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 20 แห่ง ในจงัหวดัร้อยเอ็ด (ปีงบประมาณ 2557) และให้ผูใ้ชร้ะบบจ านวน 20 คน 
ท าการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินพบวา่ มีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจในการใชง้านระบบอยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

 
ABSTRACT 

This paper presents a health data validation system by using metadata. The purpose of this system is to help 
hospitals and medical communities under the Ministry of Health to validate error of their 21 files health data before 
export to the National health security office (NHSO), Thailand. These data will support hospitals and medical 
communities to evaluate their operations. Moreover, each organization can use the data for budget management and 
health operations planning. To develop flexible system, we designed metadata structure to store files and attributes 
that must export to the NHSO. This information is used to construct tables to store NHSO-requested information. 
Moreover, standard error code was designed in order to notify the errors. In order to evaluate the system, we have 
deployed the system in actual environment by setup the system in 20 medical communities of Roi-et province 
(physical year 2014).  In the study, we asked 20 users to evaluate the performance and satisfaction as functional and 
usability of the system. The results show that the users are satisfied the system with high level. 
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บทน า 
การจดัการขอ้มูลสุขภาพผูป่้วยในหน่วยงาน

กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นประเด็นส าคญัหน่ึงใน
ก ารจัด ก ารระบ บ สุ ข ภ าพ  ข้อ มู ล สุ ข ภ าพ จ าก
โรงพยาบาลจะเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อการจดัสรร
งบประมาณให้แต่ละโรงพยาบาล และถูกใชใ้นการวาง
แผนการให้บริการเชิงรับ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถ
ให้ บ ริก าร ท่ี ดี ต่ อ ผู ้ เข้ าบ ริก ารใน โรงพ ยาบ าล
 ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ าเป็นตอ้งมีการรายงานขอ้มูลสุขภาพ 21
แฟ้ม(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2556) ตาม
หลกัเกณฑ์กลางไปยงักระทรวงสาธารณสุข รายงาน
ขอ้มูลสุขภาพ 21 แฟ้ม คือขอ้มูลสุขภาพท่ีถูกส่งออกมา
เป็นในรูปแบบ text file เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าส่งออกยงั
ส่วนกลางหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการ
จดัสรรงบประมาณประเมินผลการดูแลรักษาผูป่้วย ซ่ึง
ในการจดัส่งขอ้มูล ส านกังานของแต่ละจงัหวดั จะตอ้ง
ท าการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดส่ง
รายงานไปยงั ส านักงานหลักประกันสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุข  ปัญหาส าคญัท่ีพบประการหน่ึง
คือ ในแต่ละปีความตอ้งการของกระทรวงสาธารณสุข
มีการเปล่ียนแปลงไป  ท าให้แต่ละโรงพยาบาลต้อง
เสียเวลาและทรัพยากรในจดัเตรียมขอ้มูลให้ตรงความ
ต้องการ   นอกจาก น้ี โรงพยาบ าลในกระทรวง
ส าธ ารณ สุ ข ต่ าง ก็ มี ก ารน าระบ บ ส ารสน เท ศ
สาธารณสุขเขา้มาใช้งานด้านสาธารณสุขกันมากข้ึน 
โรงพ ยาบ าล ใน จังห วัด  มี ก ารใช้ ง าน ระบ บ ท่ี
หลากหลายแตกต่างกนัไป จากการศึกษาพบวา่มีหลาย
ระบบ ท่ี นิยมใช้ เช่น  ระบบ  HOSxP HOSxP_PCU 
(บริษทั บางกอกมลัดิคบัซอฟแวร์จ ากดั, 2556) JHICS 
(กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล, 2556) และ HOS oS 
(บริษทัโอเพน็ซอร์สเทคโนโลยจี ากดั, 2556) ซ่ึงในการ
บนัทึกขอ้มูล บางคร้ังอาจเกิดปัญหาความไม่ครบถว้น
ของข้อมูล ความขัดแยง้ของรหัสข้อมูลท่ีบันทึกกับ
รหัสมาตรฐาน เม่ือจัดส่งข้อมูลไปยงัหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีผิดพลาดดงักล่าวจะถูกตดัท้ิง ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผลงานและการจัดสรรงบประมาณ
ของหน่วยบริการสาธารณสุขดงันั้นเพ่ือให้การขอ้มูล
สุขภาพ 21 แฟ้มท่ีจะส่งออกไปยงัส่วนกลางไดรั้บการ
ตรวจสอบให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและทันเวลา  
งานวิจัยน้ี จึงน าเสนอแนวคิดในการออกแบบเมตา
ดาดา้และการใชห้ลกัมาตรฐานของส านกังานนโยบาย
และยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใชต้รวจสอบ
ขอ้มูลให้ถูกตอ้งและพฒันาระบบตรวจสอบขอ้มูลท่ี
ผิดพลาดเพ่ือส่งออกข้อมูลสุขภาพ 21 แฟ้ม ของ
โรงพยาบาลในจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเน้นการเร่ืองความ
รวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล และทันเวลาเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับโรงพยาบาลในการจัดส่ง
ขอ้มูล โดยการออกแบบเมตาดาตา้ (Meta Data) เพื่อให้
รองรับการเปล่ียนแปลงความตอ้งการของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและออกแบบรหัสขอ้ผิดพลาดและค าอธิบาย
ท่ีเป็นมาตรฐาน 
 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 เมตาดาต้า (Metadat) 

 เมตาดาต้า (NISO Press, 2004) เป็นขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัขอ้มูล (Data about data) หรือขอ้มูลท่ีอธิบาย
รายละเอียดคุณลกัษณะของขอ้มูลชุดหน่ึงๆ รายการใน
ฐานขอ้มูลจะอธิบายส่วนประกอบของโครงสร้าง ของ
ตารางและองค์ประกอบของรายละเอียดของข้อมูล 
รายละ เอียดต่ างๆ  ท่ี เก่ี ยวข้องกับ ข้อมู ลภายใน
ฐานข้อมูลจะถูกเก็บไวใ้นพจนานุกรมข้อมูล (Data 
Dictionary)  
  ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพกระบวนการ
บันทกึข้อมูลสุขภาพ 
 ของงานวิจัย น้ี ได้น าระบบ  HOSxP และ 
HOSxP_PCU (บริษทั บางกอกมลัดิคบัซอฟแวร์จ ากดั, 
2556) เพื่อใชเ้ป็นระบบบนัทึกขอ้มูลสุขภาพท่ีรองรับ
การท างานแบบ One Stop Service บันทึกข้อมูลการ
รักษาของผูป่้วยท่ีมารับบริการ มีระบบงานเชิงรับเชิง
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รุก รองรับระบบการท างานตามแฟ้มขอ้มูลของผูม้ารับ
บริการ และงานส่งเสริมสุขภาพส าหรับหน่วยบริการ
สาธารณสุขการท างานเพ่ือบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลส าหรับ
การบริหาร บริการและวิชาการ เพ่ือการจดัเก็บขอ้มูล
ในรูปแบบ EMR (electronic medicine record) โดยใน
ระบบบันทึกขอ้มูลสุขภาพจะมีการส่งออกขอ้มูล 21 
แฟ้มเพ่ือรับการประเมินผลของส่วนกลางท่ีต้องการ
ขอ้มูลจากหน่วยบริการเพ่ือเป็นการรองรับการท างาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ในงานวิจัยน้ีได้น าไฟล์ท่ี
ส่งออก 21 แฟ้มเพื่อมาตรวจสอบความถูกตอ้งในการ
ประมวลผลต่อไป    
  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาพบงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กบัตรวจสอบขอ้มูลดงัต่อไปน้ี   

Zeng, Wang (2009) พบว่าในองค์กรทาง
อุตสาหกรรมไดมี้โครงสร้างพ้ืนฐานจากหลากหลาย
แห่งมีข้อมูลเชิงปริมาณจ านวนมาก จึงได้น าเทคนิค
การท าเมตาดาตา้ มาใชง้านเพื่อพฒันาระบบในรูปแบบ
มาตรฐานชุดเดียวกัน โดยออกแบบฐานข้อมูลใน
รูปแบบ Metadata ซ่ึงออกแบบระบบเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการขององคก์รทางอุตสาหกรรม  

อคัรวตั (2553) ไดน้ าเทคนิคการจดัเก็บแฟ้ม
ประวติัสุขภาพ (EHR) ในรูปแบบอิสระซ่ึงกนัและกนั 
เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสุขภาพท่ีมีความหมายแตกต่างกัน
โดยน าเทคนิคเทคโนโลยเีวบ็เซอร์วสิ (Web Service)  

นุชจรินท ร์ , พุธษ ดี  (2553) น าเสนอการ
พฒันาระบบบูรณาการขอ้มูลท่ีหลากหลายส าหรับงาน
ประกันคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส(Web 
service) และการออกแบบเมตาดาตา้ (Metadata) เพื่อ
ใช้ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับเง่ือนไขและ
การค านวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้ 

Soni et al. (2012) ได้น าเสนอระบบตรวจ 
สอบความถูกต้องของข้อมูลด้านธุรกิจขององค์กร
ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันในส่วนการสร้างและการจัดเก็บข้อมูล 

ระบบรองรับการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑด์า้นธุรกิจ โดย
ใชห้ลกัการของเมตาดาตา้ ในการออกแบบและพฒันา
ระบบ ส่งผลใหร้ะบบมีความยดืหยุน่ยิง่ข้ึน  

 
วธีิด าเนินงานวจิยั 

งานวิจยัน้ีไดท้ าการออกแบบสถาปัตยกรรม
ของระบบตรวจสอบความผิดพลาดของการส่งออก
ข้อมูลสุขภาพ 21แฟ้ม และท าการพัฒนาระบบตาม
สถาปัตยกรรมท่ีได้ออกแบบไว ้โดยมุ่งเน้นให้ระบบ
ยืดหยุ่นสามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงความ
ต้องการของหน่วยงานหลักประกันสุขภาพ และ
กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ งสามารถวิเคราะห์และ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีบนัทึกจากการรับ
บ ริการทั้ งระบบ เชิงรุกและเชิงรับผู ้ป่ วย (Health 
Information System) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้
หน่วยงานสามารถตรวจสอบและแก้ไขให้เกิดความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ทันเวลาก่อนจดัส่งหน่วยงานประกัน
สุขภาพ ในการศึกษาน้ีไดน้ าเสนอสถาปัตยกรรมของ
ระบบดงัแสดงในรูปท่ี 1   

 

 
 

รูปที ่1  สถาปัตยกรรมของระบบตรวจสอบท่ีน าเสนอ 
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สถาปัตยกรรมของระบบแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดังน้ี คือ  1. ระดับแห ล่งข้อ มูล  (Data source/ 
Resource layer) 2. ระดบัการประมวลผล (Processing 
Layer) และ 3. ระดบัการแสดงผล (Presentation layer) 

ระดับแหล่งข้อมูล  (Resource Layer) เป็น
ส่วนท่ีจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละสถานพยาบาลโดยท่ีแต่
ละแห่งตอ้งส่งออกขอ้มูลท่ีบนัทึกจากการรับบริการทั้ง
ระบบเชิงรุกและเชิงรับผูป่้วย 21 แฟ้มในรูปแบบ Text 
file ไปยังส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ดงันั้นก่อนส่งออกระบบจะท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ระดบัการประมวลผล (Processing Layer) จะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนจัดการข้อมูล 
(Data Management Part) ส่วนการตรวจสอบข้อมูล 
(Data validation Part) และส่วนสร้างรายงาน (Report 
Generation Part)  

1) ส่วนจัดการข้อ มูล  (Data Management 
Part) เป็นส่วนส าหรับผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบ ใชก้ าหนด
สิทธิในการใชง้าน และก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ
ขอ้มูล ประกอบดว้ยโมดูลยอ่ยดงัน้ี 

 - โมดูลจดัการผูใ้ช ้(User Management 
Module) ใช้ก าหนดหรือจัดการข้อมูลผู ้ใช้ ร่วมถึง
ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลของผูใ้ช ้

 - โม ดู ล สืบค้นข้อมู ลม าตรฐ า น  
(Standard Data Query Module) เป็นส่วนจดัการขอ้มูล
พ้ืนฐานตามความตอ้งการของส านักงานหลกัประกนั
สุขภาพ ซ่ึงในแต่ละปีงบประมาณอาจการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างหรือเพ่ิมเติมโครงสร้างในช่วงปีงบประมาณ 
จึงจ าเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูลมาตรฐานก่อนการ
ท างานระบบในส่วนถดัไป 

2) ส่วนการตรวจสอบข้อมูล (Data Validation 
Part) เป็นส่วนท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ก่อนจะ
น าส่งออกไปยงัส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ในส่วนน้ี เพ่ือความยืดหยุ่นรองรับการ

เปล่ียนแปลงความต้องการของหน่วยงาน สปสช.  
ผูว้ิจัยได้ท าการออกแบบฐานข้อมูลและสร้าง Meta 
Data Repository เพ่ือจัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการนิยาม
โครงสร้างของแฟ้มมาตรฐานกลาง (ตาราง MetaData) 
ตารางจดัเก็บรหัสมาตรฐานขอ้ผิดพลาด(Error_Code) 
และขอ้มูลแฟ้มท่ีถูกน าระบบเขา้จะถูกบนัทึกในตาราง 
File_import ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

 

 

รูปที ่2  แสดงโครงสร้างฐานขอ้มลูเมตาดาตา้ 
 

3) ส่ วนสร้างรายงาน  (Report Generation 
Part) ส่วนน้ีจะท าหน้าท่ีสร้างรายงานเพ่ือแจ้งเตือน
ขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลแก่ผูใ้ช้ ประกอบด้วยรายงาน
ดงัน้ี  

 - รายงานข้อผิดพลาด (Error report) 
เป็นรายงานแสดงรายการจ านวนขอ้มูลท่ีผิดพลาดราย
แฟ้มของขอ้มูลน าส่งทั้ง 21 แฟ้ม 

 - รายงานขอ้ผิดพลาดของขอ้มูล (Data 
Error report) แสดงรายละเอียดขอ้ผิดพลาดของขอ้มูล
ในแต่ละแฟ้มท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานข้อมูลของ
ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยรายงาน
แสดงรายละเอียด รหัสข้อผิดพลาดพร้อมค าอธิบาย
เพ่ือใหผู้ใ้ชส้ามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

 - รายงานขอ้ผิดพลาดของโครงสร้าง 21 
แฟ้ม (Structure Error Report) เป็นรายงานท่ีแสดงว่า
โครงสร้างไม่สอดคล้องกับโครงสร้างมาตรฐาน 21 
แฟ้ม จากส านกัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติอยา่งไร 
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ระดับการน าเสนอ  (Presentation Layer) 
เป็นส่วนท่ีท าหน้าติดต่อกบัผูใ้ช ้ในส่วนน้ีผูว้ิจยัไดท้ า
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
(web application) เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ผู ้ใช้
สามารถเขา้ใชง้านระบบตามสิทธิของผูใ้ช้ ซ่ึงในการ
พัฒนาระบบมีการแบ่งผู ้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู ้ดู แลระบบ  (Administrator) และ เจ้าหน้ าท่ี ของ
หน่วยงาน (User) ผูว้ิจยัไดท้ าการออกแบบส่วนติดต่อ
ผูใ้ช้ตามสิทธิการใช้งาน ดังแสดงรูปท่ี 3 โดยมีความ
แตกต่างกันตามสิทธ์ิเป็นเจ้าหน้าท่ีและผูดู้แลระบบ
ดงัต่อไปน้ี 

  
ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่ 

 
 

ส่วนส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
 

 

รูปที ่3  ส่วนติดต่อผูใ้ชต้ามสิทธิการใชง้าน 
 

ก ารอ อ ก แบ บ แล ะพัฒ น าระบ บ ช่ ว ย
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีผิดพลาดมีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อมูลน าเข้า (Input Data)  
ส่วนขอ้มูลน าเขา้ไดแ้ก่ขอ้มูลสุขภาพจากการ

บันทึกข้อมูลส่งออกจ านวน 21 แฟ้ม ของแต่และ
หน่วยงาน โดยจะน าเขา้ในรูปแบบไฟลข์อ้ความ (Text 
file)  ซ่ึงเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกนั ผูดู้แลระบบจะ

สร้างแฟ้มเพ่ือส่งออกไปยงัส านักงานหลักประกัน
สุขภาพ โดยใชเ้มตาดาตา้ในการสร้างแฟ้มส่งออก เม่ือ
สร้างเสร็จจะไดแ้ฟ้มส่งออกดงัแสดงในรูปท่ี 4  

 

 
 

รูปที ่4  แสดงตารางมาตรฐาน 
 

การท างานของระบบในส่วนน้ีใชเ้มตาดาตา้
ในการสร้างแฟ้มส่งออก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของขอ้มูล ท่ีเกิดจากการเก็บรหัสขอ้มูลท่ีผิดพลาดท่ี
เพ่ิ ม ข้ึน  ซ่ึ งรหัสข้อ มูล ท่ี ผิดพลาดนั้ น จะได้จาก
ส่วนกลางเป็นผูก้  าหนดรหสัในแต่ละปีงบประมาณ 

การตรวจสอบข้อมูล (Data Validation)  
ในส่วนน้ีผูใ้ชส้ามารถเลือกโครงสร้างขอ้มูล

ปีท่ีตอ้งการในมาใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ
ข้อมูล ว่าข้อมูลน าเข้าผิดพลาดจากโครงสร้างปี ท่ี
ตอ้งการตรวจสอบนั้นๆ หรือไม่  ระบบจะใหผู้ใ้ชเ้ลือก
ตามปีงบประมาณของขอ้มูล 

การออกรายงาน (Report)   
จากการท างาน ในการตรวจสอบตาม

โครงสร้างมาตรฐานปีท่ีเลือกตรวจสอบ จากล าดบัก่อน
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หน้า จะได้รายงานจากระบบประกอบด้วยรายงาน 4 
รายงาน ได้แก่ รายงานการน าเขา้ขอ้มูล รายงานรหัส
ขอ้มูลท่ีผิดพลาด รายงานตรวจสอบขอ้มูลท่ีผิดพลาด 
รายงานสรุปขอ้มูลท่ีผิดพลาดของหน่วยบริการ โดย
รายงานของห น่ วยงานแต่ ละรายงาน จะแสดง
รายละเอียดต่างๆเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบมาแกไ้ข
และปรับปรุงขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้ง 

ดงัรูปท่ี 5 แสดงตวัอยา่งรายงานสรุปขอ้มูลท่ี
ผิดพลาดของหน่วยงานบริการ ซ่ึงเป็นรายงานท่ีแสดง
รายละเอียดช่ือแฟ้มขอ้มูล จ านวนข้อมูลท่ีบันทึกใน
แฟ้ม จ านวนขอ้มูลท่ีผิดพลาดพร้อมทั้งสรุปเป็นร้อยละ
ของความถูกตอ้งของขอ้มูลทั้งหมดในแฟ้มนั้นๆ ผูใ้ช้
จะเห็นถึงความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลเพื่อความถูกตอ้งในล าดบัถดัไป 

 

 
 

รูปที ่5  แสดงผลการตรวจสอบขอ้มูล 
 

จากตารางขา้งตน้ผูใ้ช้สามารถเลือกรายการ
แฟ้มข้อมูลท่ีผิดพลาดจากรายงานเพื่อแสดงรายงาน
ตรวจสอบข้อมูลท่ีผิดพลาด โดยมีรายละเอียดรหัส
ขอ้มูลท่ีผิดพลาด ค าอธิบายขอ้มูลท่ีผิดพลาด จ านวน
ขอ้มูลท่ีผิดพลาด และขอ้มูลท่ีผิดพลาด ซ่ึงในรายงาน
ตรวจสอบข้อมูลท่ีผิดพลาดน้ี จะแสดงวิธีการแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดในระบบ ณ ต าแหน่งท่ีผิดพลาดนั้นๆ ดัง
แสดงในรูปท่ี 6 ต่อไปน้ี 
 

 
 

รูปที ่6  ตวัอยา่งการน าเสนอขอ้มูลท่ีผิดพลาด 
 
ผลการวจิยั 
  งานวิจัย น้ี ได้น าเสนอการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีผิดพลาดเพ่ือการส่งออกข้อมูล
สุขภาพ 21 แฟ้ม ของหน่วยบริการสาธารณสุข ซ่ึงได้
พัฒนาตามสถาปัตยกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนั้ น 
ผูว้จิยัไดท้ดสอบระบบท่ีพฒันาข้ึนโดยการติดตั้งระบบ
เพื่อใช้งานจริงในหน่วยบริการ 20 แห่งของจังหวดั
ร้อยเอ็ดในปีงบประมาณ 2557 และประเมินความพึ่ง
พอใจของผูใ้ชง้านจ านวน 20 คน โดยวดัระดับความ
พึงพอใจจาก 1 ถึง 5 (โดย 1 คือน้อยท่ีสุด น้อย พอใช ้
มาก และ 5 คือมากท่ีสุด) แบบประเมินความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการทดสอบความพึง
พอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน และความพึง
พอใจต่อการใชง้าน แสดงผลการประเมินในตาราง 2 
และตารางท่ี 3 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2  สรุปการประเมินความพึงพอใจด้านการ
 ท างานได้ตามฟั งก์ชัน งานของระบบ 
 (Function Test) 

ข้อการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1.  ความถูกต้องในการจัดเกบ็ข้อมูลน าเข้า 4.45 มาก 
2.  ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.20 มาก 
3.  ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.20 มาก 
4.  ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
 ประมวลผลในโปรแกรม 

4.10 มาก 

5.  ความถูกต้องของการผลลพัธ์ในรูปแบบ 
     รายงาน 

4.15 มาก 

6.  ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.15 มาก 

 
ตารางที ่3  สรุปการประเมินความพึงพอใจดา้นความ
 ง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability Test) 

ข้อการประเมนิ ค่าเฉลีย่ 
ระดบัความ
พงึพอใจ 

1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.05 มาก 
2. การเข้าถึงต่อข้อมูลทีแ่สดงต่อผู้ใช้ง่าย 4.15 มาก 
3. ความสมบูรณ์ในการแสดงข้อมูล 4.20 มาก 
4. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 4.25 มาก 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 งานวิจัยน้ี มุ่งเน้นพัฒนาระบบตรวจสอบ
ข้อมูล (Data Validation) โดยใช้หลักการเมตาดาต้า 
เพื่ออ านวยความสะดวก ในตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของ
ขอ้มูลก่อนการส่งออกขอ้มูลทางดา้นสุขภาพจากหน่วย
บริการไปยงัส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ซ่ึงระบบรองรับการเปล่ียนแปลงขอ้มูลตาม
โครงสร้างขอ้มูลมาตรฐานและแสดงผลการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดของข้อมูลสุขภาพ 21 แฟ้ม โดยน าเข้า
ขอ้มูลการส่งออกจากโปรแกรมบนัทึกสุขภาพ 21 แฟ้ม
จากศูนยแ์พทยชุ์มชนเมืองของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
จ านวน 20 หน่วย ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู ้ใช้งาน เฉ ล่ียอยู่ใน เกณฑ์มาก ดังนั้ น เพ่ื อส ร้าง

มาตรฐานส าหรับขอ้มูลมากยิ่งข้ึน ควรพฒันาระบบท่ี
มุ่นเน้นการน ามาตรฐาน HL7 มาใช้ในการพัฒนา
ระบบต่อไป 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวิจยัน้ีสามารถด าเนินจนส าเร็จลุล่วงไป
ได้ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของอาจารย์แพทย ์
และกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลร้อยเอ็ดท่ี
อนุเคราะห์ข้อมูล พร้อมตรวจสอบและค าช้ีแนะท่ี
จ าเป็นในงานวจิยัน้ี ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการท าวจิยัในคร้ังน้ีทุกท่าน 
 
เอกสารอ้างองิ 
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ : ส านกังานกระทรวง

สาธารณสุข : คู่มือการปฏิบติัการจดัเก็บและ
จดัส่งขอ้มูลตามโครงสร้างมาตรฐานขอ้มูล
ดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ. [ออนไลน์] 21 
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