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การรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นขององค์กรภาคประชาชนเพ่ือจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพ

ดำาเนินงานโดย

นายภาณุมาศ นนทพันธ์



บทสรุปสำำหรับผู้บริหำร

โครงกำรกำรรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นขององค์กรภำคประชำชนเพื่อจัดทำำฐำนข้อมูลสุขภำพ มีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมรำยชื่อองค์กรภำคประชำชนที่เข้ำร่วมในกำรทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ พร้อมทัง้ผู้รับผิดชอบใน
กำรจัดกำรฐำนข้อมูลขององค์กร รวมถึงประเภทของข้อมูลที่องค์กรจัดเก็บ และควำมต้องกำรในกำรพัฒนำฐำน
ข้อมูลสุขภำพในอนำคต เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรจัดกำรข้อมูลสุขภำพภำคประชำชนในจังหวัดสงขลำ กำร
ศึกษำในครัง้น้ีอำศัยแบบสอบถำมในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรจำกผู้รับผิดชอบข้อมูลขององค์กร 
รวมทัง้กำรสนทนำกลุ่มย่อยเพื่อกำำหนดเป้ำหมำย หำกลไกกำรดำำเนินงำนและกระบวนกำรในกำรสร้ำงและจัดกำร
ฐำนข้อมูลสุขภำพ

จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม ทีส่อบถำมองค์กรภำคประชำชนจำำนวน ๒๘ องค์กร จำกองค์กรทัง้หมด ๔๔ 
องค์กร สำมำรถสรุปสถำนกำรณ์ของกำรจัดกำรข้อมูลขององค์กรภำคประชำชนได้ดังน้ี

๑. ข้อมูลที่องค์กรภำคประชำชนจัดเก็บประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร เช่นรำยชื่อสมำชิก , รำยชื่อ
องค์กรที่เก่ียวข้อง , รำยชื่อคน , แบบฟอร์ม , ภำพถ่ำย ฯลฯ ข้อมูลที่เป็นองค์ควำมรู้ ทัง้บทควำม เอกสำรทำง
วิชำกำรและองค์ควำมรู้ที่สังเครำะห์ข้ึนมำ

๒. ข้อมูลที่องค์กรภำคประชำชนมีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทำงสุขภำพทำงอ้อม เพรำะองค์กรภำคประชำชน
ส่วนใหญ่มีประเด็นกำรทำำงำนเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดีขึ้น ไม่ได้ทำำงำนในลักษณะของกำรบริกำรสุขภำพโดยตรง 
มีบำงองค์กรที่เก็บข้อมูลทำงสุขภำพอยู่บ้ำงเช่นชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ(ชมรมสำนฝันปันรัก) มีกำรบันทึก
พฤติกรรมและพัฒนำกำรของเด็กกลุ่มพิเศษ ,  กลุ่มคนพิกำร , กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท (มีกำรบันทึกกำรเบิกเงิน
สวัสดิกำร แต่ไม่ได้บันทึกอำกำรของโรค)

๓. กำรจัดเก็บข้อมูลมีทัง้กำรบันทึกในกระดำษหรือสมุด และกำรบันทึกด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงส่วนใหญ่
จะบันทึกเป็นไฟล์เอกสำรเช่นเวิร์ด เอ็กเซล มีองค์กรน้อยมำกที่บันทึกด้วยโปรแกรมสำำเร็จรูปที่สร้ำงขึ้นมำเพื่อกำร
จัดกำรข้อมูลโดยเฉพำะ

๔. ข้อมูลพื้นฐำนส่วนใหญ่นำำไปใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรม และกำรทำำงำนตำม
ภำระกิจขององค์กร

๕. องค์ควำมรู้ที่องค์กรรวบรวมและสังเครำะห์ข้ึนมำ มีกำรนำำไปใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำำงำน
ขององค์กรและเผยแพร่ให้ควำมรู้แก่สมำชิกและบุคคลภำยนอก

๖. ภำคประชำชนส่วนใหญ่มักเน้นกำรทำำกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่กลุ่มมีควำมสนใจ เช่นกำร
ทำำกำรเกษตร กำรออมทรัพย์  จึงขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรข้อมูลภำยในองค์กร และวิธีกำรส่ือสำรข้อมูล ทำำให้กำร
เข้ำถึงข้อมูลจำกภำยนอกยังอยู่ในรูปแบบที่เข้ำถึงได้ยำก ขำดช่องทำงในกำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ

๗. กิจกรรมในเชิงพัฒนำระบบฐำนข้อมูลยังมีน้อย เนื่องจำกกำรขำดบุคลำกรและเคร่ืองมือในกำรทำำงำน 
องค์กรส่วนใหญ่เร่ิมให้ควำมสำำคัญในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล บำงองค์กรเร่ิมวำงแผนในกำรพัฒนำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดกำรระบบงำนให้มีควำมคล่องตัวมำกข้ึน

๘. ยังไม่มีองค์กรหลักที่เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและเป็นศูนย์ในกำรรวบรวมข้อมูล ทำำให้ข้อมูลมี
กระจำยอยู่ทุกองค์กร ทำำให้กำรเข้ำถึงไม่สะดวก



กำรสร้ำงศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนข้อมูลและเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภำพที่
ประชำชน องค์กร และสื่อแขนงต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วนับเป็นควำมสำำคัญเร่งด่วนที่ต้อง
กระทำำ โดยเน้นกระบวนกำรในกำรมีส่วนร่วมจำกผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลและผู้พัฒนำฐำนข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ตรงกับควำมต้องกำรและสำมำรถนำำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ควรมีกระบวนกำรต่อไปน้ี

๑. ต้องสร้ำงกระบวนกำรในกำรพัฒนำและจัดกำรฐำนข้อมูลสุขภำพ โดยวำงเป้ำหมำยให้เป็นองค์ควำมรู้
ของเครือข่ำย เป็นฐำนของกำรระดมทรัพยำกรและเสริมสร้ำงศักยภำพ และสร้ำงเป็นห้องสมุดสุขภำพ

๒. สร้ำงกลไกในกำรทำำงำน ให้มีกลุ่มแกน เพื่อสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำย สร้ำงทีมงำนจำก
ตัวแทนของแต่ละประเด็นของแผนสุขภำพ และมีกำรสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ที่องค์กรในเครือ
ข่ำยสำมำรถนำำไปประยุกต์ใช้งำน

๓. สร้ำงฐำนข้อมูลกลำงที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำน(Data) ข้อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผล(Information) 
และองค์ควำมรู้(Knowledge) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและควำมรู้สำำหรับองค์กรและส่ือที่สำมำรถเข้ำถึงได้
อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว

๔. สร้ำงแผนปฏิบัติกำรเพื่อนำำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๕. สร้ำงกระบวนกำรสื่อสำรและรูปแบบกำรนำำเสนอในสื่อประเภทต่ำงๆ เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่

ควำมรู้ทำงด้ำนสุขภำพ ตำมศักยภำพที่แตกต่ำงกันของส่ือแต่ละประเภท
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๑. บทนำำ
๑.๑ ท่ีมาของการศึกษา

องค์กรต่ำงๆ ทีร่่วมในกำรจัดทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำได้เล็งเห็นถึงควำมสำำคัญของระบบจัดกำรข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ เนื่องจำกกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรเป็นกลไกที่นำำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรและหนุนเสริม
กำรทำำงำนขององค์กรต่ำงๆ ให้สำมำรถพัฒนำองค์กรและประสำนกำรทำำงำนร่วมกัน เพื่อก้ำวไปสู่เป้ำหมำยเดียวกัน 
คือกำรทำำให้เกิดสุขภำวะแก่ประชำชน โดยทุกคน ทกุภำคี ทกุหน่วยงำน ได้มีส่วนร่วมในทุกขัน้ตอน ร่วมกันเรียน
รู้ ร่วมปฏิบัติกำร

กำรรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นขององค์กรภำคประชำชนเพื่อนำำไปสู่กำรวิเครำะห์ถึงสถำนกำรณ์กำรจัดกำรฐำน
ข้อมูลขององค์กรภำคประชำชน ศึกษำสภำพปัญหำ เพื่อนำำไปสู่กำรวำงเป้ำหมำย และสร้ำงกลไกในกำรดำำเนิน
งำนกำรจัดทำำแผนสร้ำงฐำนข้อมูลสุขภำพในอนำคตให้ทุกองค์กรได้นำำไปใช้ประโยชน์ในกำรทำำงำนขององค์กรต่อ
ไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
กำรศึกษำน้ีเป็นกำรสำำรวจเบ้ืองต้นถึงสถำนกำรณ์กำรจัดกำรข้อมูลขององค์กรภำคประชำชนและสภำพ

ปัญหำที่มีอยู่ เพื่อนำำไปสู่กระบวนกำรในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสุขภำพในอนำคต โดยมีวัตถุประสงค์กำรศึกษำดังน้ี
๑. เพื่อรวบรวมรำยชื่อองค์กรภำคประชำชนและผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลของแต่ละองค์กร
๒. เพื่อรวบรวมประเภทของข้อมูลที่แต่ละองค์กรจัดเก็บอยู่
๓. เพื่อทรำบควำมต้องกำรในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสุขภำพในอนำคต

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา

นิยาม
องค์กร หมำยถึง  ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำำหน้ำที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน 
องค์กรภาคประชาชน หมำยถึง องค์กรที่เกิดจำกกำรรวมกลุ่มของประชำชนเพื่อทำำกิจกรรม แลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่ำงกัน และมีเป้ำหมำยร่วมกัน
ข้อมูลสุขภาพ หมำยถึง ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสุขภำวะของประชำชน ทัง้ที่เป็นข้อมูลโดยตรงและองค์ควำม

รู้ที่เก่ียวข้องกับสุขภำวะ

กำรศึกษำน้ีจะทำำกำรสำำรวจข้อมูลเบ้ืองต้นถึงสถำนกำรณ์ในกำรจัดเก็บข้อมูลขององค์กรภำคประชำชนที่
เข้ำร่วมในกำรจัดทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ โดยองค์กรที่จะศึกษำเป็นองค์กรภำคประชำชนที่มีผู้ดูแลองค์กร มี
สถำนที่ตัง้ที่ชัดเจน และมีผู้ประสำนงำนที่สำมำรถติดต่อได้

ภำคประชำชนอีกส่วนหนึ่งที่เข้ำร่วมในกำรทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อ
ดำำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นครัง้ครำว จึงไม่ได้จัดตัง้องค์กรมำรองรับ กลุ่มเหล่ำน้ีจึงไม่มีสถำนที่และผู้ดูแลที่ชัดเจน 
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และไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลใดๆ ทำำให้ไม่สำมำรถติดตำมเพื่อทำำกำรศึกษำได้

วิธีการศึกษา
โดยกำรสอบถำมข้อมูลตำมแบบสอบถำมที่ออกแบบไว้ นำำข้อมูลมำประมวลผล และจัดเวทีพูดคุยใน

ประเด็นกำรวำงเป้ำหมำย กลไกกำรดำำเนินงำน และกระบวนกำรในกำรสร้ำงและจัดกำรฐำนข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบ
ในกำรดูแลข้อมูลขององค์กรภำคประชำชน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เนื่องจำกองค์กรภำพประชำชนที่ทำำงำนเก่ียวข้องกับสุขภำพมีอยู่เป็นจำำนวนมำก ผู้ศึกษำได้ทำำกำรคัดเลือก

มำบำงองค์กรโดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกดังน้ี
1. เป็นองค์กรภำคประชำชนที่เข้ำร่วมในกำรทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ
2. มีสถำนที่ตัง้ที่ชัดเจนและมีผู้ประสำนงำนที่สำมำรถติดต่อได้
3. ให้กระจำยอยู่ในทุกกลุ่มเนื้อหำและประเด็นกำรทำำงำน
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๒. องคก์รภำคประชำชน

องค์กรและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมในกำรจัดทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ สำมำรถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้
ดังน้ี

๑. ส่วนรำชกำร
๒. นักวิชำกำร
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๔. องค์กรภำคประชำชน
๕. สื่อมวลชน
๖. บุคคลธรรมดำ

๒.๑ รายชื่อองค์กรภาคประชาชน

องค์กรที่ร่วมในกำรจัดทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ ประกอบด้วยหน่วยรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน นักวิชำกำร องค์กรภำคประชำชน และบุคคลทัว่ไป องค์กรภำคประชำชนที่เข้ำร่วมสำมำรถแบ่งตำมกลุ่มเนื้อหำ
ได้ ๔ กลุ่มเนื้อหำ ๑๔ ประเด็นดังน้ี

๑. กลุ่มเนือ้หาด้านการจัดการระบบบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็นย่อยคือ

ประเด็นท่ี ๑ ประเด็นกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพของสถำนบริกำรและหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
๑. ศูนย์หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำภำคประชำชน
หน่วยงำนส่วนใหญ่ที่ดำำเนินกำรในประเด็นน้ีเป็นหน่วยงำนรำชกำร

ประเด็นท่ี ๒ ประเด็นกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน
๑. กลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้ำนต่ำงๆ ในจังหวัดสงขลำ เช่น บ้ำนน้ำำขำว บ้ำนนำ

หว้ำ ตำำบลท่ำข้ำม ฯลฯ
๒. สัจจะวันละ ๑ บำท ประกอบด้วยกลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำทจำกตำำบลต่ำงๆ ในจังหวัดสงขลำ ซ่ึงมีอยู่เป็น

จำำนวนมำก เช่น ต.คลองเปียะ ต.นำหว้ำ ต.เขำแดง ต.สะพำนไม้แก่น ต.เขำพระ ต.วังใหญ่ ต.ชิงโค ต.แม่ทอม ต.
เชิงแส ต.บ้ำนนำ ต.ขุนตัดหวำย ต.บ่อแดง ต.กำำแพงเพชร ต.ทุ่งลำน เทศบำลควนเนียง เทศบำลบ้ำนพรุ ฯลฯ

๓. มหำวิทยำลัยชำวบ้ำน
๔. มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ครูปรำณี ยอดแก้ว
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ประเด็นท่ี ๓ ประเด็นบทบำท อสม.กับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
เนื่องจำกเป็นภำระกิจหลักของ อสม. จึงไม่มีองค์กรภำคประชำชน

๒. กลุ่มเนือ้หาด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นย่อยคือ

ประเด็นท่ี ๔ ประเด็นกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กและเยำวชน
๑. กลุ่มมำนีมำนะ
๒. สงขลำฟอรัม่
๓. ศูนย์พลเมืองเด็กสงขลำ
๔. ศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อสุขภำพ ชุมชนสันติรำษฎร์
๕. กลุ่มเยำวชนที่รวมตัวกันทำำกิจกรรมเฉพำะครัง้

 
ประเด็นท่ี ๕ ประเด็นกำรดูแลผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส

๑. ชมรมคนพิกำรจังหวัดสงขลำ
๒. โรงเรียนกำรศึกษำคนตำบอดธรรมสำกลหำดใหญ่
๓. กลุ่มสมำชิกคนหูหนวกภำคใต้
๔. สมำคมคนตำบอดจังหวัดสงขลำ
๕. ชมรมศรีตรังสำยสัมพันธ์
๖. เครือข่ำยพ่อแม่เพื่อเด็กออทิสติก
๗. ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ – สำนฝันปันรัก
๘. ชมรมเพื่อนผู้บำดเจ็บไขสันหลัง

ประเด็นท่ี ๖ ประเด็นสุขภำพวัยแรงงำน , แรงงำนนอกระบบ
๑. เครือข่ำยแรงงำนนอกระบบ ซ่ึงมีกำรจัดตัง้เป็นกลุ่ม ตำมพื้นที่และลักษณะกำรประกอบอำชีพ เช่น กลุ่ม

กอไผ่ คลองเปียะ กลุ่มสตรีอำสำพัฒนำบ้ำนเขำรักเกียรติ กลุ่มรับซื้อน้ำำยำง ฯลฯ
๒. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรทำำงำนสำำหรับแรงงำนนอกระบบภำคกำรผลิต
๓. มูลนิธิรักษ์ไทย

ประเด็นท่ี ๗ ประเด็นกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
๑. ชมรมสร้ำงเสริมสุขภำพไทเก้ก-เอวียนจ๋ี
ประเด็นน้ีส่วนใหญ่จะเป็นชมรมผู้สูงอำยุ ซ่ึงจัดตัง้โดยสำำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ

๓. กลุ่มเนือ้หาด้านปัญหาสุขภาพท่ีเป็นประเด็นเฉพาะ แบ่งออกเป็น ๕ ประเด็นย่อยคือ
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ประเด็นท่ี ๘ ประเด็นเกษตรและอำหำรที่เอ้ือต่อสุขภำพ
๑. เครือข่ำยเกษตรทำงเลือก
๒. เครือข่ำยเกษตรวิถีธรรม
๓. เครือข่ำยโหนด นำ เล
๔. เครือข่ำยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
๕. กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษบ้ำนยำงงำม
๖. เครือข่ำยกสิกรรมไร้สำรพิษ
๗. เครือข่ำยเกษตรกรรมยัง่ยืนสงขลำ
๘. โครงกำรโรงเรียนริมเล
เครือข่ำยเกษตรที่ชำวบ้ำนจับกลุ่มกันเพื่อสร้ำงผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตรที่ปลอดสำรพิษอีกหลำยๆ แห่งที่

มีกำรจับกลุ่มกันเพื่อเรียนรู้และแบ่งปันควำมรู้กัน มีกระจำยอยู่ในแต่ละพ้ืนที่อีกเป็นจำำนวนมำก

ประเด็นท่ี ๙ ประเด็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุกำรจรำจร
๑. ชมรมลดอุบัติเหตุเมืองหำดใหญ่
๒. มูลนิธมิิตรภำพสำมัคคี ทง่เซียเซี่ยงต๊ึง

ประเด็นท่ี ๑๐ ประเด็นกำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำวะ
๑. เครือข่ำยรักษ์คลองอู่ตะเภำ
๒. โครงกำรปฏิบัติกำรชุมชนและเมืองน่ำอยู่
๓. กลุ่มอนุรักษ์คลองแห
กลุ่มองค์กรที่ทำำงำนเก่ียวกับกำรอนุรักษ์มีแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ตำมพื้นที่ที่มีปัญหำส่ิงแวดล้อมและ

กำรทำำลำยธรรมชำติอีกหลำยกลุ่ม

ประเด็นท่ี ๑๑ ประเด็นวิถีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสุขภำพ
๑. ชมรมโนรำโรงครู
๒. ชมรมโนรำ
๓. สมำพันธ์หนังตะลุง จ.สงขลำ

ประเด็นท่ี ๑๒ ประเด็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค
๑. โครงกำรบริโภคเพื่อชีวิตสงขลำ

๔. กลุ่มกลไกการบริหารจัดการและการหนุนเสริม แบ่งออกเป็น ๒ ประเด็นย่อยคือ
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ประเด็นท่ี ๑๓ ประเด็นกำรส่ือสำรสำธำรณะเพื่อสุขภำพ
๑. เครือข่ำยวิทยุชุมชนภำคใต้
๒. สวีทจูเนียร์
๓. ชมรมบินหลำ
ส่ือที่เข้ำร่วมในกำรจัดทำำแผนสุขภำพส่วนหน่ึงเป็นส่ือของหน่วยงำนรำชกำร   เช่นสถำนีวิทยุ  สถำนี

โทรทัศน์ทัง้ 6 ช่อง และอีกส่วนหน่ึงเป็นเอกชนที่สร้ำงส่ือเพ่ือดำำเนินธุรกิจ เช่น หนังสือพิมพ์ทำงไท หนังสือพิมพ์
โฟกัสภำคใต้ หนังสือพิมพ์จำกส่วนกลำง

ประเด็นท่ี ๑๔ ประเด็นระบบกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ
ยังไม่มีองค์กรภำคประชำชนที่ดำำเนินกำรในเรื่องน้ี กำำลังอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำรูปแบบที่เหมำะสม
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๓. ผลกำรศึกษำ

ผลจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถำมได้รำยละเอียดกำรเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กรภำค
ประชำชนดังน้ี

๑. ศูนย์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภาคประชาชน
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ
ประเด็น : กำรจัดระบบบริกำรสุขภำพของสถำนบริกำรและหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ
สถำนที่ตัง้ ๑๓๒/๒ ซอย ๑๐ ถ.รำษฎร์อุทิศ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๕๔๗๑๖ แฟกซ์ ๐๗๔ ๒๕๔๕๔๒
ผูดู้แลองค์กร คุณจุฑำ สังขชำติ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๓๔ ๒๒๙๘
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล คุณจุฑำ สังขชำติ อีเมล์ consumer_songkhla@hotmail.com
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลสถำนกำรณ์แต่ละประเด็นที่ทำำงำน เป็นเอกสำรที่เก่ียวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ บทควำมทำงวิชำกำร เอกสำร
ทำงกฏหมำย

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรจัดเวที , กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ , ทำำจดหมำยข่ำว , เตรียมงำนต่ำงๆ
 กำรนำำเสนอข้อมูล เอกสำรให้ยืม
 ต้องกำรนำำเอกสำรบำงส่วนไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

๒. ข้อมูลองค์กรและบุคคลที่ติดต่อประสำนงำน
 จำำนวนประมำณ ๑๐๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร (word,excel) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับกำรติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมหรือเวที
 ไม่มีกำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะ

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
 ต้องกำรระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่สะดวก
 ต้องกำรงำนวิจัยหรือบทควำมที่เก่ียวข้องอย่ำงละเอียดและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย

๒. กลุ่มออมทรัพย์ ต.ท่าข้าม
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ 
ประเด็น : กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน
สถำนที่ตัง้ ต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
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ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำยสินธพ อินทรัตน์ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๙ ๓๒๙๑
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลรำยละเอียดสมำชิก เป็นรำยละเอียดของสมำชิกประกอบด้วยชื่อ,ที่อยู่,อำยุ,ประวัติกำรออมทรัพย์,
ประวัติกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำร

 จำำนวนข้อมูล ๒,๒๔๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกด้วยโปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูลสมำชิกในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรปฏิบัติงำนขององค์กร

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ต้องกำรพัฒนำโปรแกรมให้ดีย่ิงกว่ำในปัจจุบัน

๓. กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บาท ต.ทุ่งหวัง
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ 
ประเด็น : กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน
สถำนที่ตัง้ ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลำ
ผูดู้แลองค์กร อุดม แก้วประดิษฐ์ 
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล อุดม แก้วประดิษฐ์ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๖๗ ๒๙๔๑
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อสมำชิกกลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท เป็นรำยละเอียดของสมำชิกกลุ่ม ประกอบด้วย ชื่อ,ทีอ่ยู่,อำยุ,เพศ,บันทึก
กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร 

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในแบบฟอร์ม
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรปฏิบัติงำนขององค์กร

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์

๔. กลุ่มออมทรัพย์ ต.ทุ่งหวัง
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ 
ประเด็น : กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน
สถำนที่ตัง้ ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลำ
ผูดู้แลองค์กร นำยบรรเจต นะแส
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำยบรรเจต นะแส โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๖๗ ๔๔๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อสมำชิกกลุ่มออมทรัพย์ เป็นรำยละเอียดของสมำชิกกลุ่ม ประกอบด้วย ชื่อ,ที่อยู่,อำยุ,เพศ,บันทึกกำรออม
ทรัพย์ โดยแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ทำำบันทึกไว้เอง

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในแบบฟอร์ม
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรปฏิบัติงำนขององค์กร
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ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล กำรจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ ตอ้งกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บให้สะดวก

๕. กลุ่มออมทรัพย์และสัจจะวันละ ๑ บาท หมู่ ๔ ต.ทุ่งหวัง
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ 
ประเด็น : กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน
สถำนที่ตัง้ หมู่ที่ ๔ ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลำ
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล สมคิด
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อสมำชิกกลุ่มออมทรัพย์ เป็นรำยละเอียดของสมำชิกกลุ่ม ประกอบด้วย ชื่อ,ที่อยู่,อำยุ,เพศ,บันทึกกำรออม
ทรัพย์ รับ-จ่ำยเงิน

 จำำนวนข้อมูลสมำชิกทัง้หมด
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในแบบฟอร์มและสมุด
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเพื่อบันทึกกำรรับ-จ่ำย,กู้ยืม-ชำำระเงินของสมำชิก

ควำมต้องกำรฐำนข้อมูลภำยในองค์กร กำรจัดเก็บยังไม่เป็นระบบ ตอ้งกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดเก็บให้สะดวก
๒. ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรของสมำชิก มีกำรบันทึกรำยชื่อ,จำำนวนวันที่นอนโรงพยำบำล,จำำนวนเงินที่เบิก
จ่ำย (ไม่มีกำรบันทึกรำยละเอียดของกำรเข้ำรักษำ อำกำรของโรค แต่มีกำรเก็บเอกสำรหลักฐำนของโรงพยำบำล)
ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ต้องกำรระบบบัญชี

๖. กลุ่มออมทรัพย์และสัจจะวันละ ๑ บาท
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ 
ประเด็น : กำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล  ศิริพล สัจจำพันธุ์ อีเมล์ siripol@thai.com
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ฐำนรำยชื่อองค์กร รำยชื่อกรรมกำรกลุ่ม พร้อมรำยละเอียด 

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ ฐำนข้อมูล Access
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้กับผู้ทีต่้องกำรใช้งำน
 กำรนำำเสนอข้อมูล สำำเนำไฟล์และส่งต่อๆกันไป
 ต้องกำรให้จัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ปัจจุบันได้หยุดกำรปรับปรุงข้อมูล

๗. กลุ่มมานีมานะ
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็น : กำรส่งเสริมสุขภำพเด็กและเยำวชน
สถำนที่ตัง้ ๑๓๑/๑๐ หมู่ ๑ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
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ผูดู้แลองค์กร โตมร อภิวันทนำกร โทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๖๗ ๙๙๐๙
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล โตมร อภิวันทนำกร อีเมล์ atomorn@yahoo.com
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อเครือข่ำยที่ประสำนงำน ประกอบด้วยชื่อ,ทีอ่ยู่,โทรศัพท์,องค์กร,สังกัด,ตำำแหน่ง 

 จำำนวนข้อมูล ๑๐๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ ไฟล์เอกสำร(word) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เป็นฐำนในกำรติดต่อกลุ่มเป้ำหมำย ขอคำำปรึกษำ ชักชวนเข้ำร่วมกิจกรรม
 ต้องกำรนำำเอกสำรบำงส่วนไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

๒. บันทึกกำรทำำงำน เป็นบันทึกทัว่ไป บนัทึกกำรประชุม กำรจัดกิจกรรม องค์ควำมรู้ของกลุ่ม บันทึกถอดบทเรียน 
ส่วนหนึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์เพื่อนำำไปใช้ในกำรเผยแพร่

 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร(word) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลสรุปเพ่ือนำำไปเผยแพร่ในส่ือต่ำงๆ และนำำมำใช้ในกำรพัฒนำควำมรู้ขององค์กร
 มกีำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต เอกสำร จดหมำยขำ่ว วิทยุ
 ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
 ต้องกำรบทเรียนหรือประสบกำรณ์ในกำรทำำงำนของผู้อื่น เป็นเอกสำรท่ีผ่ำนกำรกลัน่กรองหรือสังเครำะห์มำแล้ว 

เพ่อืให้เกิดกำรถ่ำยโอนควำมรู้และมีกำรสง่ผ่ำนไปถึงผู้ท่ีมสี่วนเกี่ยวข้องได้นำำไปใช้ประโยชน์
 ต้องกำรให้มกีำรจำำแนกประเภทของข้อมูลตำมประเด็นและอื่นๆ

๗. ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ (ชมรมสานฝันปันรัก)
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็น : กำรดูแลผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
สถำนที่ตัง้ โรงเรียนอนุบำลกุลจินต์
ผูดู้แลองค์กร นำยพงษ์ศักดิ ์ไวคกุล โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๗ ๖๕๐๗
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล อ.ระนอง
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลเด็กพิเศษ เป็นบันทึกรำยละเอียดของเด็กแต่ละคน พัฒนำกำรทัง้ทำงด้ำนกำยภำพและพัฒนำกำรทำง
สมองแต่ละช่วงเวลำ ภำพถ่ำยและวีดีโอ บันทึกกิจกรรมอย่ำงละเอียด แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล กำร
ประเมินและติดตำมผล

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรทำำงำนและนำำเสนอในส่ือต่ำงๆ
 กำรนำำเสนอข้อมูล จัดพิมพ์เป็นหนังสือและเว็บไซท์

๘. เครือข่ายพ่อแม่เพื่อเด็กออทิสติก
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
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ประเด็น : กำรดูแลผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส
ผูดู้แลองค์กร ผศ.นพ.สิทธิโชค โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๗๗ ๕๒๑๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลรำยละเอียดของเด็ก เป็นบันทึกรำยละเอียดของเด็กแต่ละคน พัฒนำกำรต่ำงๆ บันทึกกิจกรรมอย่ำง
ละเอียด

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรทำำงำน

๙. เครือข่ายแรงงานนอกระบบกอไผ่ คลองเปียะ
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็น : สุขภำพวัยแรงงำน , แรงงำนนอกระบบ
สถำนที่ตัง้ บ้ำนกอไผ่ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๖๒ ๔๔๒๙
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำงวันเพ็ญ ด้วงปำน โทรศัพท์ ๐๘๔ ๘๖๒ ๔๔๒๙
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. เอกสำรประกอบกำรทำำกิจกรรม ทำงด้ำนสุขภำพ ควำมเส่ียงด้ำนอำชีพ วิธีกำร เทคโนโลยีที่สะอำด โปสเตอร์ 
เอกสำร ชุดควำมรู้กำรป้องกันสำรแอมโมเนีย

 จำำนวนข้อมูล ระบุไม่ได้แน่นอน
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมให้ควำมรู้แก่สมำชิก
 กำรนำำเสนอข้อมูล เอกสำร
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง 

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ต้องกำรให้มีกำรขยำยผลควำมรู้ไปสู่กลุ่มอื่นๆ และนำำเสนอผลงำนของกลุ่มคือ
เทคโนโลยีที่สะอำด

๑๐. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานสำาหรับแรงงานนอกระบบภาคการผลิต
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็น : สุขภำพวัยแรงงำน , แรงงำนนอกระบบ
สถำนที่ตัง้ ๕ หมู่บ้ำนไทยสมุทร อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๒๒๗๗๑
ผูดู้แลองค์กร น.ส.พันธ์ วรรณบริบูรณ์
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล น.ส.พันธ์ วรรณบริบูรณ์
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ฐำนข้อมูลสมำชิก ข้อมูลรำยละเอียดสมำชิก ชื่อ,ที่อยู่,จำำนวนสมำชิก,สภำพงำนที่ทำำ,ควำมเส่ียงของสุขภำพ,
ปัญหำของกำรประกอบอำชีพ ควำมต้องกำร

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
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 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์ (Word,Excel,Access)
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรทำำงำน ทำำรำยงำนเสนอแหล่งทุน และเผยแพร่
 กำรนำำเสนอข้อมูล ทำงอินเตอร์เน็ต,เอกสำรและวิทยุ
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

๒. รำยงำนประจำำ 3 เดือน,รำยงำนกิจกรรม,เอกสำรทำงวิชำกำร,งำนวิจัย,ผลกำรดำำเนินงำน,ข้อมูลเฉพำะด้ำนเช่น
กฏหมำยที่เก่ียวกับนโยบำย

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร (word,excel,Access) ในคอมพิวเตอร์ และ ซีดี
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลสำำหรับประกอบกำรทำำงำน

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ต้องกำรงำนวิจัย บทควำม ผลกำรดำำเนินงำนขององค์กร วิถีชีวิตของกลุ่มเป้ำหมำย
ที่ทำำงำน สื่อ

๑๑. มูลนิธิรักษ์ไทย
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็น : สุขภำพวัยแรงงำน , แรงงำนนอกระบบ
สถำนที่ตัง้ ๓ ซอย ๑ หมู่บ้ำนไทยสมุทร อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๕๗๓๖๓ แฟกซ์ ๐๗๔ ๒๕๗๓๖๕
ผูดู้แลองค์กร คุณนำตยำ เพชรรัตน์
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล คุณนำตยำ เพชรรัตน์ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๙ ๓๙๔๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อสมำชิก เป็นรำยละเอียดสมำชิกแบ่งตำมกลุ่มเป้ำหมำย สัญชำติ อำชีพ อำยุ แรงงำน ที่อยู่ เพศ

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์ (Excel)
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เป็นข้อมูลสำำหรับทำำรำยงำนส่งให้ส่วนกลำง
 กำรนำำเสนอข้อมูล เอกสำร
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

๒. เอกสำรองค์ควำมรู้ บทควำม วิชำกำร วีซีดี
 จำำนวนข้อมูล ยังระบุไม่ได้
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร(word) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับเผยแพร่และพัฒนำกำรทำำงำนขององค์กร 

๓. ทำำเนียบองค์กรที่เก่ียวข้องกับเอดส์
 จำำนวนข้อมูล ยังระบุไม่ได้
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร(Excel) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับกำรติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมหรือเวที

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล เอกสำรเชิงบทเรียนนำำไปสู่กำรขยำยผลกำรทำำงำน กำรทำำงำนที่ดีขยำยผลสู่ชุมชน
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๑๒. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเขารักเกียรติ
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็น : สุขภำพวัยแรงงำน , แรงงำนนอกระบบ
สถำนที่ตัง้ ๕๙๕/๑ หมู่ ๑๒ ต.กำำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๘๙ ๘๙๖๗
ลักษณะงำน ให้ควำมรู้เรื่องสวัสดิกำรกลุ่มแรงงำนนอกระบบ
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล คุณสุภำ ละกะเต็ม โทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๘๙ ๘๙๖๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ฐำนข้อมูลรำยชื่อสมำชิก 

 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์ (Word,Excel)
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรติดต่อประสำนงำน

๒. องค์ควำมรู้ในเรื่องควำมเส่ียงของอำชีพ
 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร(word,excel) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับปิดประกำศให้สมำชิก
 ไม่มีกำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะ

 
๑๓. เครือข่ายเกษตรทางเลือกภาคใต้
กลุ่มเนื้อหำ :  ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : เกษตรและอำหำรที่เอื้อต่อสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ ๗๑/๓ ม.๓ ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
ลักษณะงำน รณรงค์และส่งเสริมแนวทำงเกษตรทำงเลือก
ผูดู้แลองค์กร นำยเอกชัย อิสระทะ โทรศัพท์  ๐๘๖ ๙๕๗ ๘๐๘๑
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล  นำยเอกชัย อิสระทะ
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อองค์กรในเครือข่ำย เก็บชื่อองค์กรและที่อยู่ เป็นรำยชื่อองค์กรที่ทำำงำนร่วมกับเครือข่ำย

 จำำนวนข้อมูล 10 รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ติดต่อประสำนงำนภำยในเครือข่ำย

๒. องค์ควำมรู้ บทควำม เอกสำรทำงวิชำกำร หนังสือ
 จำำนวนข้อมูล มำก แต่กระจำยอยู่ในแต่ละองค์กรย่อยที่อยู่ในเครือข่ำย
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร(word) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ พัฒนำควำมรู้ให้กับองค์กรในเครือข่ำย
 ไม่มีกำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะ 
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๑๔. เครือข่ายโหนด-นา-เล
กลุ่มเนื้อหำ :  ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : เกษตรและอำหำรที่เอื้อต่อสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ ศูนย์ประสำนงำนพัฒนำลุ่มน้ำำทะเลสำบสงขลำ
ลักษณะงำน สืบสำนวิถีไท กำรเกษตรไม่ใช้สำรเคมี กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ผูดู้แลองค์กร คุณปรำณี มณีดุลย์ โทรศัพท์  ๐๘๙ ๙๗๗ ๔๖๙๖
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล คุณปรำณี มณีดุลย์ 
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ฐำนข้อมูลสมำชิก ประกอบด้วยรำยชื่อ ที่อยู่

 จำำนวนข้อมูลมีประมำณ ๒๐๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในไฟล์เอกสำรคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรติดต่อกับสมำชิกในเครือข่ำย

๒. ข้อมูลกิจกรรมที่ทำำผ่ำนมำ ข้อมูลกำรเงิน ภำพถ่ำย
 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร (word,excel) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ นำำไปปรับใช้งำนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 มีกำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะทำงเอกสำรและวิทยุและส่ืออื่นๆ

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล กิจกรรมขององค์กร ผลของกิจกรรม สถำนที่ติดต่อและผู้ประสำนงำน

๑๕. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไทย
กลุ่มเนื้อหำ :  ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : เกษตรและอำหำรที่เอื้อต่อสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ ที่พักสงฆ์หนองน้ำำขำว ม.๖ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลำ
ลักษณะงำน ผลิตป๋ยุอินทรีย์ชีวภำพ แปลงสำธิต
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำยดิษฐ์ เพชรปำน โทรศัพท์ ๐๘๗ ๒๘๙ ๕๒๗๒
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยงำนกำรดำำเนินงำนเก่ียวกับโรงปุ๋ย เป็นรำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน บันทึกกำรทำำปุ๋ยของกลุ่ม ประกอบด้วยชื่อ 
ที่อยู่ รำยละเอียดต่ำงๆ

 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ที่มำ ประวัติควำมเป็นมำ รำยละเอียดกิจกรรม ผลควำมสำำเร็จ สถำนที่ติดต่อ ผู้
ประสำนงำน 

๑๖. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านยางงาม
กลุ่มเนื้อหำ :  ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
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ประเด็น : เกษตรและอำหำรที่เอื้อต่อสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ ๓๒ ม.๕ ต.ทุง่หวัง อ.เมือง จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๖๗ ๘๘๒
ลักษณะงำน กำรเพำะปลูกผัก
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำงสำวจันทร์ แก้วประเสริฐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๖๗ ๖๘๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ฐำนข้อมูลรำยชื่อ , เอกสำรกิจกรรมที่ทำำโครงกำร

 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ หน่วยงำนรัฐขอข้อมูล
 กำรนำำเสนอข้อมูล ไม่มี
 ต้องกำรนำำเอกสำรบำงส่วนไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ที่มำของกลุ่มองค์กร กิจกรรมของทำงองค์กร ผลของกิจกรรม เป้ำหมำยในอนำคต
ขององค์กร

๑๗. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีไท
กลุ่มเนื้อหำ :  ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : เกษตรและอำหำรที่เอื้อต่อสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ ๔๙ ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
ลักษณะงำน กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ กำรตลำดของผักปลอดสำรพิษในเครือข่ำย กำรฝึกอบรม
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล อ.ภำนุ พิทักษ์เผ่ำ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๔๖๒ ๔๙๑๒
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลสมำชิก ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐำนของสมำชิก ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลกำรใช้ที่ดินของสมำชิก ชนิดของพืชที่
ปลูก จำำนวนพื้นที่แปลงเกษตรของสมำชิก

 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์(word)
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ใช้ในกำรผลิตสื่อวิทยุ กำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม
 กำรนำำเสนอข้อมูลทำงส่ือวิทยุ
 ต้องกำรนำำเอกสำรบำงส่วนไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล ข้อมูลลักษณะกำรทำำงำนขององค์กร มีกำรดำำเนินกิจกรรมที่ไหน อย่ำงไร มีสถำนที่
ติดต่อและผู้ที่จะติดต่อประสำนงำนด้วย

๑๘. โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : กำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำวะ
สถำนที่ตัง้ ๔ ซอย ๑ ถ.ไทยสมุทร อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๕๘ ๘๙๑
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เว็บไซท์ http://www.chumchonthai.or.th
ลักษณะงำน กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม
ผูดู้แลองค์กร พิชยำ แก้วขำว โทรศัพท์ ๐๘๖ ๙๖๓ ๗๗๔๔
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำยฐิติพงศ์ กำำเหนิดดี โทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๔๒ ๙๑๙๑
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลสถำนกำรณ์ในประเด็นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรจัดเวที , กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ และเตรียมงำนต่ำงๆ
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

๒. ข้อมูลองค์กรและบุคคลที่ติดต่อประสำนงำน
 จำำนวนประมำณ ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับกำรติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมหรือเวที
 ไม่มีกำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะ

๑๘. เครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : กำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำวะ
สถำนที่ตัง้ ๘๕๙/๗๑ ม.๑ ต.ควนลัง อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๗๔ ๐๘๒๑
เว็บไซท์ http://www.khlong-u-taphao.com
ลักษณะงำน สร้ำงจิตสำำนึกส่ิงแวดล้อมในพื้นที่คลองอู่ตะเภำ 
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำยชำคริต โภชะเรือง โทรศัพท์ ๐๘๑ ๕๙๙ ๔๓๘๑ อีเมล์ kahlao@gmail.com
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลสถำนกำรณ์ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่คลองอู่ตะเภำ

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในไฟล์เอกสำรคอมพิวเตอร์และเว็บไซท์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ นำำเสนอในสื่อจดหมำยข่ำวและเว็บไซท์ 
 กำรนำำเสนอข้อมูล จดหมำยข่ำวและเว็บไซท์ http://www.khlong-u-taphao.com

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล กำรประมวลผลและสังเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เห็นภำพรวม
ทัง้หมด

๑๙. ชมรมโนราโรงครู
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : วิถีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสุขภำพ
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สถำนที่ตัง้ วัดคลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
ผูดู้แลองค์กร อ.สุรชัย เหล่ำสิงห์ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๙๘ ๑๔๙๙
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล ประเสริฐ รักษ์วงศ์ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๓๗ ๓๒๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อโนรำโรงครู พร้อมรำยละเอียดเช่น ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทร,ประวัติ

 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์(word)
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้ผู้สนใจ
 กำรนำำเสนอข้อมูล สำำเนำไฟล์ให้ผู้ต้องกำร
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล เก็บรวบรวมประวัติ ผลงำน ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

๒๐. สมาพันธ์หนังตะลุง จังหวัดสงขลา
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : วิถีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ บ้ำนนำยหนังนครินทร์ ชำทอง
ผูดู้แลองค์กร นำยนครินทร์ ชำทอง
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล ประเสริฐ รักษ์วงศ์ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๓๗ ๓๒๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลรำยชื่อนำยหนัง พร้อมรำยละเอียดเช่น ชื่อ,ทีอ่ยู่,เบอร์โทร,ประวัติ,ผลงำนเด่นๆ

 จำำนวนข้อมูล ๒๐๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์(word) ซีดี เทป
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับค้นหำรำยชื่อติดต่อและเผยแพร่ให้ผู้สนใจ
 กำรนำำเสนอข้อมูล สำำเนำไฟล์ให้ผู้ต้องกำร
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลนำยหนังอย่ำงละเอียด ข้อมูลนำยช่ำงทำำรูปหนัง ทำำเครื่องดนตรี 
โรงหนังให้เช่ำ ข้อมูลนักกลอนที่เขียนเรื่องหนัง ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยในกำรรับหนังตะลุงที่ปรับปรุงให้ทันสมัย

๒๑. ชมรมโนรา
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : วิถีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสุขภำพ
สถำนที่ตัง้ วัดคลองแห อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
ผูดู้แลองค์กร อ.สุรชัย เหล่ำสิงห์ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๙๘ ๑๔๙๙
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล ประเสริฐ รักษ์วงศ์ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๓๗ ๓๒๗
ข้อมูลที่จัดเก็บ
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๑. ฐำนข้อมูลรำยชื่อโนรำ พร้อมรำยละเอียดเช่น ชื่อ,ทีอ่ยู่,เบอร์โทร,ประวัติ,ผลงำน
 จำำนวนข้อมูล ประมำณ ๒๐๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์(word) ,ซีดี,เทปคำสเซ็ท
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ เผยแพร่ให้ผู้สนใจและประกอบกำรทำำกิจกรรม
 กำรนำำเสนอข้อมูล สำำเนำไฟล์ให้ผู้ต้องกำร
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล เก็บรวบรวมประวัติ ผลงำน ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ข้อมูลโรงโนรำ ศูนย์ฝึกของ
แต่ละอำำเภอ และข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้องกับโนรำ

๒๒. โครงการบริโภคเพื่อชีวิตสงขลา
กลุ่มเนื้อหำ : ด้ำนปัญหำสุขภำพที่เป็นประเด็นเฉพำะ
ประเด็น : กำรคุ้มครองผู้บริโภค
สถำนที่ตัง้ ๑๓๒/๒ ซอย ๑๐ ถ.รำษฎร์อุทิศ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๕๔๗๑๖ แฟกซ์ ๐๗๔ ๒๕๔๕๔๒
ผูดู้แลองค์กร คุณจุฑำ สังขชำติ โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๓๔ ๒๒๙๘
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล คุณจุฑำ สังขชำติ อีเมล์ consumer_songkhla@hotmail.com
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. ข้อมูลสถำนกำรณ์ของประเด็นที่ทำำงำน เอกสำรที่เก่ียวกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ บทควำมทำงวิชำกำร

 จำำนวนข้อมูลมีเป็นจำำนวนมำก
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรจัดเวที , กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ , เตรียมงำนต่ำงๆ
 กำรนำำเสนอข้อมูล เอกสำรให้ยืม
 ต้องกำรนำำเอกสำรบำงส่วนไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

๒. ข้อมูลองค์กรและบุคคลที่ติดต่อประสำนงำน
 จำำนวนประมำณ ๑๐๐ รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกเป็นไฟล์เอกสำร (word,excel) ในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ สำำหรับกำรติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมหรือเวที
 ไม่มีกำรนำำเสนอข้อมูลต่อสำธำรณะ

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล
– ต้องกำรระบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่สะดวก
– ต้องกำรงำนวิจัยหรือบทควำมที่เก่ียวข้องอย่ำงละเอียดและสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย

๒๓. สวีท จเูนียร์
กลุ่มเนื้อหำ :  กลุ่มกลไกกำรบริหำรจัดกำรและกำรหนุนเสริม
ประเด็น : กำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ
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สถำนที่ตัง้ ๔๓ ถ.โชติวิทยกุล ๔ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
อีเมล์ sweetjuniors@yahoo.com
เว็บไซท์ http://www.sweetjunior.com
ลักษณะงำน เยำวชนกับกำรนำำเสนอควำมรู้ทำงวิทยุ
ผูดู้แลองค์กร นำยชัยวุฒิ เกิดชื่น โทรศัพท์ ๐๘๗ ๙๖๙ ๐๖๑๐
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล นำยกฤษดำ ปำละ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๒๖๒ ๓๑๐
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. องค์ควำมรู้ บทควำม เป็นเนื้อหำที่เก่ียวข้องกับกำรทำำงำน ข่ำวคนดีที่โลกรอ เด็กคิดเอง ควำมเป็นมำ แนวคิด
โครงกำร ตวัอย่ำงหนังสือเสียง ข่ำวต่ำงๆ ภำพกิจกรรม

 จำำนวนข้อมูล ประมำณ 100 รำยกำร
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกในกระดำษ/หนังสือและไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ ประกอบกำรทำำงำน กำรนำำเสนอผ่ำนทำงรำยกำรวิทยุ และเว็บไซท์
 กำรนำำเสนอข้อมูล รำยกำรวิทยุและเว็บไซท์ http://www.sweetjunior.com/
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง

ควำมต้องกำรพัฒนำฐำนข้อมูล สังเครำะห์ประสพกำรณ์และกิจกรรมต่ำงๆให้เป็นองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของกลุ่ม

๒๔. เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้
กลุ่มเนื้อหำ :  กลุ่มกลไกกำรบริหำรจัดกำรและกำรหนุนเสริม
ประเด็น : กำรสื่อสำรสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ
ผูป้ระสำนงำนด้ำนข้อมูล  ศิริพล สัจจำพันธุ์ อีเมล์ siripol@thai.com 
ข้อมูลที่จัดเก็บ
๑. รำยชื่อสมำชิก ประกอบด้วยรำยชื่อสมำชิกและรำยละเอียดต่ำงๆ

 จำำนวนข้อมูล ไม่ระบุ
 วิธีกำรจัดเก็บ บันทึกไฟล์เอกสำรในคอมพิวเตอร์
 กำรนำำไปใช้ประโยชน์ กำรติดต่อประสำนงำนต่ำงๆ
 ต้องกำรนำำเอกสำรไปจัดเก็บเป็นข้อมูลส่วนกลำง
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๔. ประมวลผลกำรศึกษำ
๓.๑ องค์กรภาคประชาชน

จำำนวนองค์กรภำคประชำชนที่ได้ทำำกำรศึกษำข้อมูลมีทัง้หมด ๒๖ องค์กร จำกองค์กรภำคประชำชนที่เข้ำ
ร่วมทำำแผนสุขภำพทัง้หมด ๔๒ องค์กร โดยกระจำยอยู่ใน ๑๒ ประเด็นที่เก่ียวข้อง เนื่องจำกบำงประเด็นเป็นภำระ
กิจของหน่วยรำชกำร จึงไม่มีองค์กรภำคประชำชนที่ทำำงำนในภำระดังกล่ำวโดยตรง

ตำรำงที่ ๑ จำำนวนองค์กรภำคประชำชนที่เข้ำร่วมทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ

ลำาดับ ชื่อประเด็น จำานวนองค์กร
ภาคประชาชน

จำานวน
องค์กรท่ี
ศึกษา

๑ ประเด็นกำรจัดระบบบริกำรสุขภำพของสถำนบริกำรและหลักประกัน
สุขภำพถ้วนหน้ำ

๑ ๑

๒ ประเด็นกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนโดยกองทุนชุมชนหรือกองทุนกำรเงิน ๔ ๕
๓ ประเด็นบทบำท อสม.กับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ - -
๔ ประเด็นกำรส่งเสริมสุขภำพเด็กและเยำวชน ๕ ๑
๕ ประเด็นกำรดูแลผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส ๘ ๒
๖ ประเด็นสุขภำพวัยแรงงำน , แรงงำนนอกระบบ ๓ ๔
๗ ประเด็นกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ๑ -
๘ ประเด็นเกษตรและอำหำรที่เอ้ือต่อสุขภำพ ๘ ๕
๙ ประเด็นกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุกำรจรำจร ๒ -
๑๐ ประเด็นกำรสร้ำงส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำวะ ๓ ๒
๑๑ ประเด็นวิถีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อกำรสร้ำงสุขภำพ ๓ ๓
๑๒ ประเด็นกำรคุ้มครองผู้บริโภค ๑ ๑
๑๓ ประเด็นกำรสื่อสำรสำธำรณะเพื่อสุขภำพ ๓ ๒
๑๔ ประเด็นระบบกำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ - -

รวม ๔๒ ๒๖
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๓.๒ ประเภทข้อมูลท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลที่องค์กรจัดเก็บแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
๑. ข้อมูลพืน้ฐาน เป็นข้อมูลที่องค์กรจัดเก็บรวบรวมมำจำกกระบวนกำรทำำงำนโดยตรงกับสมำชิกและ

องค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ข้อมูลเหล่ำน้ีมีหลำกหลำยรูปแบบเช่น
• รำยชื่อสมำชิกขององค์กร
• ข้อมูลประวัติกำรใช้บริกำรของสมำชิก เช่นบันทึกกำรออมทรัพย์ กำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
• รำยชื่อองค์กรที่มีปฏิสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับกำรทำำงำนขององค์กร
• รำยชื่อบุคคลที่ติดต่อด้วย
• ข้อมูลที่ได้จำกกำรบันทึกแบบฟอร์มต่ำงๆ
• ข้อมูลภำพถ่ำย

๒. องค์ความรู้ เป็นข้อมูลที่องค์กรได้จำกกำรรวบรวมฐำนควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่องค์กรทำำงำน
อยู่ เช่นบทควำม เอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หนังสือ โปสเตอร์ วีซีดี เทป ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งได้จำกกำรสังเครำะห์บท
เรียนจำกกำรทำำกิจกรรม จำกประสบกำรณ์ในกำรทำำงำนของบุคคลำกรภำยในองค์กร สร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อ
นำำไปเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ทีอ่งค์กรจัดทำำขึ้นหรือส่ืออื่นๆ

๓. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ เนื่องจำกประเด็นกำรทำำงำนขององค์กรภำคประชำชนส่วนใหญ่จะ
เป็นกำรทำำงำนเพื่อสร้ำงเสริมสุขภำวะเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้ทำำงำนในลักษณะบริกำรสุขภำพ จึงไม่มีกำรเก็บข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับสุขภำพโดยตรง แต่มีกำรเก็บข้อมูลบำงอย่ำงที่เก่ียวข้อง เช่น

• กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท หรือกลุ่มออมทรัพย์ ซ่ึงประเด็นกำรทำำงำนเก่ียวกับสวัสดิกำรของชุมชน จะ
มีกำรบันทึกประวัติกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร จำำนวนวันที่เข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล แต่ไม่ได้
บันทึกประวัติของโรค อำกำรของโรค มกีำรเก็บรักษำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเหล่ำนัน้ไว้

• องค์กรที่ทำำงำนเก่ียวกับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ เช่นเด็กพิเศษ คนพิกำร จะมีกำรบันทึกข้อมูลอำกำร
ของโรค กำรเปล่ียนแปลงหรือพัฒนำกำรต่ำงๆ

๓.๓ วิธีการจัดเก็บข้อมูล
กำรจัดเก็บข้อมูลมีกำรบันทึกไว้ด้วยส่ือ ๒ รูปแบบหลัก คือ
๑. บันทึกในกระดำษ ซ่ึงจะอยู่ในรูปของแบบฟอร์ม หรือบันทึกกำรทำำงำนในสมุด ซ่ึงกำรบันทึกรูปแบบน้ี

จะอยู่ในองค์กรที่ดำำเนินงำนโดยชำวบ้ำนในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท องค์กรชำวบ้ำนที่
เน้นกำรทำำกิจกรรมเป็นหลัก เช่นด้ำนกำรเกษตร

๒. บันทึกในคอมพิวเตอร์ องค์กรส่วนใหญ่บันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยส่วนมำกจะบันทึกเก็บไว้ใน
รูปแบบของไฟล์เอกสำร เช่น เวิร์ด , เอ็กเซล มีองค์กรส่วนน้อยที่บันทึกไว้ในรูปแบบของฐำนข้อมูลเช่น Access 
หรือโปรแกรมที่ออกแบบมำเฉพำะเพื่อกำรใช้งำนตำมรูปแบบที่องค์กรต้องกำร

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพและการนำาไปใช้ประโยชน์
องค์กรภำคประชำชนส่วนใหญ่จะทำำงำนในประเด็นกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ มีกำรเก็บรวบรวมควำมรู้ทำง

 รายงานโครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรภาคประชาชนเพ่ือจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพ                                              หน้า 22



วิชำกำร บทควำมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่องค์กรทำำงำนอยู่ ได้นำำเอำควำมรู้เหล่ำนัน้มำสังเครำะห์ร่วมกับบท
เรียนและประสบกำรณ์จำกกำรทำำงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร สร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่สำมำรถนำำไปใช้
ในกระบวนกำรพัฒนำควำมรู้ของสมำชิกและปรับปรุงรูปแบบกำรทำำกิจกรรมของกลุ่ม

มีกำรนำำควำมรู้ที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์ไปเผยแพร่ผ่ำนทำงกระบวนกำรต่ำงๆ เช่นกำรจัดทำำเอกสำร จดหมำย
ข่ำว วิทยุ โปสเตอร์ เว็บไซท์ ตำมควำมถนัดและสื่อที่มีอยู่หรือสื่ออื่นๆ ที่องค์กำรสำมำรถเข้ำถึงได้ มีกำรนำำเสนอ
องค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ผ่ำนกระบวนกำรทำงเวทีสำธำรณะ กำรพูดคุย บอกเล่ำเร่ืองรำว และขยำยผลไปสู่
ชุมชนหรือองค์กรอื่นๆ เช่นกำรจัดตัง้กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท ที่ขยำยจำกจุดเร่ิมต้นไปสู่ชุมชน
อื่นๆ จนสำมำรถขยำยเครือข่ำยครอบคลุมไปทัว่ทัง้จังหวัดสงขลำ หรือเครือข่ำยด้ำนกำรเกษตรหลำกหลำยรูปแบบ 
ที่จัดตัง้ตำมควำมถนัดและทรัพยำกรของแต่ละพื้นที่

๓.๕ ความต้องการใช้ข้อมูลและการพัฒนา
องค์กรส่วนใหญ่เร่ิมเล็งเห็นควำมสำำคัญในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล เพื่อช่วยให้กำรทำำงำนต่ำงๆ สะดวกขึ้น 

บำงองค์กรเร่ิมวำงแผนในกำรพัฒนำระบบงำนบนคอมพิวเตอร์ เช่นกลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท ที่รวมตัวกันเป็นเครือ
ข่ำย มีสมำชิกเป็นจำำนวนมำก แต่ยังมีปัญหำเร่ืองบุคลำกรที่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว

๓.๖ กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลที่องค์กรรวบรวมไว้ เป็นควำมรู้เฉพำะด้ำนที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่องค์กรทำำงำนอยู่ ซึ่งแต่ละ

องค์กรมีองค์ควำมรู้อยู่ในปริมำณมำก จึงมีบุคคลภำยนอกมำติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูลดังกล่ำวอยู่ตลอดเวลำ 
และองค์ควำมรู้ที่องค์กรได้สังเครำะห์เองเป็นควำมรู้ที่มีคุณค่ำ แต่ละองค์กรมีควำมต้องกำรที่จะเผยแพร่องค์ควำมรู้
ให้แพร่หลำย องค์กรส่วนใหญ่ทำำงำนในเชิงกิจกรรม ไม่มีบุคลำกรที่มีควำมถนัดในเรื่องกำรสร้ำงสื่อ จึงเป็นจุดอ่อน
ในกำรแผยแพร่ผลงำนและองค์ควำมรู้ มีเพียงไม่ก่ีองค์กรที่มีบุคลำกรที่สำมำรถสร้ำงส่ือในรูปแบบของจดหมำยข่ำว 
วิทยุ หรือ เว็บไซท์ เพื่อเผยแพร่เน้ือหำที่มีอยู่

กำรเผยแพร่ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนกำรที่อำศัยควำมสัมพันธ์โดยตรง เช่นกระบวนกำรพูดคุยผ่ำน
เวทีสำธำรณะ กำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ กำรขอทำำสำำเนำข้อมูล

๓.๗ กิจกรรมในเชิงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลจำำเป็นต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน หลำยองค์กรมีกำรวำงแผนในกำร

พัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อนำำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะวันละ ๑ บำท ซ่ึงต้องทำำงำนกับ
คนในชุมชนจำำนวนมำก และมีรูปแบบกำรทำำงำนที่ชัดเจน กลุ่มออมทรัพย์ ต.ท่ำข้ำม ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้พัฒนำ
ระบบงำนฐำนข้อมูลจนสำมำรถไช้งำนได้ในระดับหนึ่ง สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว

กำรสร้ำงฐำนข้อมูลองค์กรภำคประชำชน ได้เคยจัดทำำกันมำบ้ำงแล้ว แต่ขำดควำมต่อเนื่องทำำให้ข้อมูลที่
เคยมีอยู่ไม่ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย และช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลไม่สะดวก ทำำให้กำรกระจำยข้อมูลเป็นไป
ได้ไม่ทัว่ถึง

องค์กรที่มีควำมพร้อม ได้พยำยำมพัฒนำวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในขององค์กรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่
ยังมีปัญหำหลำยๆ ด้ำน
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๓.๘ สภาพปัญหา
๑. ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกระบวนกำรออกแบบและจัดกำรฐำนข้อมูลโดยตรง
๒. ขำดควำมต่อเนื่องในกำรทำำงำน
๓. ข้อมูลไม่ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย
๔. ขำดช่องทำงในกำรนำำเสนอหรือส่งผ่ำนข้อมูล
๕. ขำดควำมกระตือรือร้นในกำรปรับปรุงข้อมูล
๖. ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงองค์กร
๗. ไม่มีองค์กรหลักที่มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะเป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำนและเป็นศูนย์กลำงใน

กำรรวบรวมข้อมูล
๘. ขำดเครื่องมือสื่อสำรที่จะช่วยให้กำรกระจำยข้อมูลเป็นไปอย่ำงสะดวก

๓.๙ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ีมีอยู่กับความต้องการข้อมูล
ข้อมูลที่องค์กรภำคประชำชนส่วนใหญ่ต้องกำรคือองค์ควำมรู้ที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์แล้ว สำมำรถมำใช้งำน

ร่วมกับองค์ควำมรู้ที่องค์กรตนเองมีอยู่ เพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำำงำนขององค์กร เนื่องจำกกำรทำำงำนในแต่ละ
ประเด็นจำำเป็นต้องใช้ควำมรู้จำกหลำกหลำยด้ำนมำประกอบ

๓.๑๐ สถานการณ์การจัดการข้อมูลสุขภาพภาคประชาชน
แต่ละองค์กรมีข้อมูลทัง้ในรูปแบบข้อมูลพื้นฐำนและองค์ควำมรู้ แต่ละองค์กรพยำยำมพัฒนำวิธีกำรของ

ตนเอง ทัง้วิธีกำรจัดเก็บและช่องทำงในกำรนำำเสนอผ่ำนสื่อต่ำงๆ ควำมรู้และควำมสำมำรถของแต่ละองค์กรที่มีไม่
เท่ำกัน ทำำให้องค์กรที่เน้นในกำรทำำกิจกรรมเป็นหลักขำดวิธีกำรจัดกำรข้อมูลและขำดช่องทำงในกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือแนวคิดขององค์กร
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๓.๑๑ กระบวนการในการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ
กำรสร้ำงกระบวนกำรในกำรพัฒนำและจัดกำรฐำนข้อมูลสุขภำพ ต้องใช้ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำน

กันระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลที่สำมำรถนำำไปใช้ประโยชน์กับองค์กรและกำรพัฒนำเครือข่ำยได้สูงสุด

เป้าหมาย
๑. สร้างองค์ความรู้ของเครือข่าย องค์ควำมรู้ที่กระจำยอยู่ในแต่ละองค์กร ควรมีกำรสังเครำะห์โดยผู้ที่มี

เช่ียวชำญและเข้ำใจกระบวนกำร เพื่อทำำให้เกิดภำพรวมที่เกิดจำกกำรประสำนควำมรู้ของหลำกหลำยสำขำ ให้เกิด
เป้ำหมำยเดียวกัน

๒. เป็นฐานของการระดมทรัพยากรและเสริมสร้างศักยภาพ องค์กรต่ำงๆ ที่ร่วมกันในกำรจัดทำำแผน
สุขภำพจังหวัดสงขลำ มีควำมหลำกหลำยทัง้ประเด็นและเน้ือหำ แต่ละองค์กรมีทรัพยำกรและศักยภำพในกำร
ทำำงำน กำรจะสร้ำงสุขภำวะให้เกิดข้ึน ต้องใช้บุคลำกรทุกสำขำมำร่วมกัน

๓. ห้องสมุดสุขภาพ แหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ทีทุ่กองค์กรสำมำรถเข้ำถึงและนำำไปใช้ในกำร
เพ่ิมศักยภำพกำรทำำงำนขององค์กร

กลไกในการทำางาน
๑. กลุ่มแกน เป็นกลุ่มหลักในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรไปสู่เป้ำหมำย
๒. ทมีงำน เป็นตัวแทนจำกแต่ละประเด็น เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรสำนงำนกับองค์กรที่ทำำงำนในประเด็น

เดียวกัน
๓. กำรสังเครำะห์ข้อมูล กระบวนกำรสังเครำะห์ข้อมูลจะทำำให้เครือข่ำยสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ที่สำมำรถ

นำำไปใช้งำนได้

กระบวนการในการจัดการฐานข้อมูล
๑. กำรสร้ำงแผนปฏิบัติกำร เพื่อนำำไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒. กำรกำำหนดเป้ำหมำยหลักของแต่ละประเด็น ทง้ัเชิงเน้ือหำและช่วงเวลำในกำรดำำเนินงำน
๓. กำรสำำรวจควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของแต่ละองค์กรอย่ำงละเอียด
๔. กำรสร้ำงฐำนข้อมูล สำมำรถแบ่งระดับข้อมูลออกเป็น ๓ ระดับ คือ

 Data (ข้อมูลพื้นฐำน) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลดิบจำกแหล่งต่ำงๆ โดยมีกำรจัดหมวดหมู่ แบ่งระดับ
ข้อมูล เพื่อนำำมำวิเครำะห์ให้ได้ตำมควำมต้องกำรใช้งำน

 Information เป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ คำำนวณ และสรุปผล เพื่อนำำไปสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้
ต่อไป

 knowledge (องค์ควำมรู้) เป็นข้อมูลที่ผ่ำนกำรสังเครำะห์จำกผู้ที่เช่ียวชำญและเข้ำใจกระบวนกำร 
เพื่อให้ทุกคนสำมำรถนำำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

๕. กำรแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล
๖. กำรกำำหนดรูปแบบในกำรนำำเสนอข้อมูลแต่ละสื่อ
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๗. กำรส่งเสริมกำรนำำข้อมูลไปใช้งำน
๘. กำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กร
๙. กำรสร้ำงช่องทำงกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ

๓.๑๒ ช่องทางการเชื่อมต่อข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
กำรสร้ำงแหล่งเก็บข้อมูลกลำง เพื่อให้เป็นที่พักของข้อมูลที่ทุกองค์กรสำมำรถเข้ำถึง และนำำไปใช้

ประโยชน์รูปแบบหนึ่งคือกำรเก็บข้อมูลไว้ในอินเตอร์เน็ต โดยจัดเก็บในรูปแบบของฐำนข้อมูลที่สำมำรถสืบค้นได้
สะดวก จะช่วยเป็นช่องทำงให้มีกำรกระจำกข้อมูลไปสู่วงกว้ำงได้มำกขึ้น

การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อองค์กรและสมาชิก
จำกกำรศึกษำพบว่ำเกือบทุกองค์กรมีกำรเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นเช่นรำยชื่อองค์กร รำยชื่อคน ซึ่งส่วนใหญ่มัก

จะเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสำรเช่นเวิร์ด หรือ เอ็กเซล เม่ือปริมำณข้อมูลมีมำกขึ้น จะมีปัญหำในกำรค้นหำ กำร
จำำแนกหมวดหมู่ ควำมซ้ำำซ้อน และควำมสะดวกรวดเร็วในกำรทำำงำน ผูศ้ึกษำจึงได้นำำข้อมูลรำยชื่อองค์กรและรำย
ชื่อผู้เข้ำร่วมในกำรจัดทำำแผนสุขภำพจังหวัดสงขลำ มำสร้ำงเป็นโปรแกรมฐำนข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อควำมสะดวกใน
กำรค้นหำ และจำำแนกหมวดหมู่ โดยพัฒนำให้ทำำงำนบนเว็บไซท์ของเครือข่ำยสร้ำงเสริมสุขภำพ จังหวัดสงขลำ ( 
http://www.songkhlahealth.org/db ) รวมรำยชื่อองค์กรเบ้ืองต้นได้ ประมำณ 300 องค์กร 1000 รำยชื่อ ซึ่งฐำน
รำยชื่อเหล่ำน้ีมีกำรเพ่ิมเติมตลอดเวลำ สำมำรถนำำมำพัฒนำเพ่ือใช้ประโยชน์ได้ต่อไป (รำยละเอียดตำมภำคผนวก 
ค.)

๓.๑๓ ข้อเสนอแนะจากการพูดคุยในเวที
• กำรสำำรวจข้อมูลควรทำำให้ครบถ้วนเพื่อจะได้มองภำพให้ครบทุกด้ำน ควรมีกำรแบ่งกลุ่มคนผู้ที่จะมำใช้งำน
ข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้กำรพัฒนำระบบในอนำคตสำมำรถทำำได้ครอบคลุมควำมต้องกำรมำกที่สุด

• ส่ิงที่ค้นพบจำกกำรสำำรวจคือมีข้อมูลในเชิงคุณภำพของภำคประชำชนจำำนวนเยอะมำก แต่ทำำยังไงให้สำมำรถ
เชื่อมกันได้

• กำรเอำคนภำยนอกเข้ำไปสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำำมำต่อยอด อำจทำำให้ไม่สำมำรถสร้ำงระบบที่จะมำรองรับ
ข้อมูลมหำศำลนัน้ได้ 

• ภำครัฐกับภำคประชำชนจะต้องมีกำรเช่ือมโยงข้อมูลอย่ำงเข้ำถึงกันเช่นภำครัฐมีข้อมูลในเชิงฐำนทำงกำร
แพทย์ แต่ภำคประชำชนมีข้อมูลในเชิงกำรใช้ชีวิต กำรเชื่อมโยงจะทำำให้มองเห็นภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ปัญหำสุขภำพกับรูปแบบกำรดำำเนินชีวิต

• ถ้ำใช้คนเป็นตัวกลำงในกำรเข้ำไปเก็บข้อมูลอำจทำำให้ไม่เกิดผลสำำเร็จ ควรให้คนไปหำคน กลุ่มไปหำกลุ่ม 
เพื่อให้มีกำรเช่ือมโยงเครือข่ำยข้อมูลและเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของคนและกลุ่ม

• ข้อมูลมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ถ้ำใช้คนภำยนอกเข้ำไปทำำกำรรวบรวมก็จะต้องติดตำม
ตลอดเวลำ ซ่ึงจะทำำให้ไม่สำมำรถหำคนเข้ำไปดำำเนินกำรอย่ำงนัน้ได้ตลอด

• ภำคประชำชนมีอยู่เป็นจำำนวนมำก ควรเร่ิมจำกฐำนที่เรำมีอยู่ก่อน เพรำะเป็นต้นทุนที่เรำมีกำรสะสมมำแล้ว
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อย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรจัดกำรต้องอำศัยภำครัฐเข้ำมำช่วยเหลือด้วย
• ควรสร้ำงศักยภำพให้กับบุคลำกรในแต่ละองค์กรให้สำมำรถสังเครำะห์เนื้อหำข้ึนมำด้วยตัวเองให้ได้
• องค์กรใดที่มีศักยภำพอยู่แล้วก็ควรส่งเสริมด้วยกำรหำช่องทำงในกำรกระจำยเน้ือหำให้มีกำรแพร่หลำยมำก
ย่ิงขึ้น

• ส่ิงที่อยำกเห็นในเบ้ืองต้นคือเนื้อหำมำจำกเขำ เขำสร้ำงเองได้ แล้วสื่อเองได้
• ต้องมีสื่อกลำงที่จะเข้ำไปช่วยสร้ำงให้เกิดกำรทำำงำนร่วมกัน จะช่วยทำำให้เกิดได้เร็วข้ึน
• กำรทำำงำนต้องเป็นไปตำมธรรมชำติของแต่ละกลุ่ม
• ต้องสนับสนุนให้คนที่เป็นเจ้ำของข้อมูลได้มีกำรนำำเสนอข้อมูลเอง
• ให้มีศูนย์เรียนรู้ตำมแหล่งต่ำงๆ ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ทำำข้อมูลทัง้กำรผลิตและส่งออก
• ทำำอย่ำงไรให้คนที่ทำำงำนจริงได้เป็นคนทำำสื่อเอง ปัญหำมี ๓ ส่วน คือ รวบรวม ส่งออก และรับเข้ำ คือมีกำร
รวบรวมข้อมูลแล้วได้ส่งออกหรือเปล่ำ แล้วมีกำรรับข้อมูลกลับเข้ำมำหรือเปล่ำ ควรสนับสนุนใน ๓ ประเด็นน้ี

• ในอนำคตอำจต้องมีกำรสร้ำงศูนย์ประสำนงำนหรือทีมกลำงในภำคประชำชน ภำครัฐ ภำควิชำกำร และภำค
ชุมชน 
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๔. บทสรุป
๔.๑ สรุปสภาวะท่ีปรากฏ

จำกกำรสำำรวจเบ้ืองต้น สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำได้ดังต่อไปน้ี
๑. กำรเก็บข้อมูลยังอยู่ในรูปแบบเอกสำรที่เข้ำถึงได้ช้ำ ไม่สะดวกในกำรสืบค้น
๒. กำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน
๓. กำรขำดสื่อในกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ เนื่องจำกองค์กรส่วนใหญ่ทำำงำนกิจกรรมในเชิง

ประเด็นเฉพำะ จึงไม่มีสื่อเป็นของตนเอง
๔. ข้อมูลกระจำยอยู่ในแต่ละองค์กร ทำำให้กำรเข้ำถึงไม่สะดวก
๕. กำรขำดศูนย์ประสำนงำนหรือแหล่งรวบรวมข้อมูลส่วนกลำง

จำกกำรศึกษำพบว่ำข้อมูลทัง้ในรูปแบบข้อมูลพื้นฐำนและองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพมีอยู่ในปริมำณมำก แต่
กระจัดกระจำยอยู่ในแต่ละองค์กร ยังไม่มีกำรรวบรวมและจัดแบ่งหมวดหมู่ กำรเข้ำถึงไม่สะดวก กำรขำดศูนย์
ประสำนงำนและแหล่งรวบรวมข้อมูลส่วนกลำง รวมทัง้บุคลำกร ทำำให้ไม่สำมำรถนำำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่มำเผยแพร่
อย่ำงกว้ำงขวำงและทัว่ถึง ประชำชนและองค์กรต่ำงๆจึงไม่ได้รับประโยชน์จำกควำมรู้เหล่ำนัน้ กำรนำำไปประยุกต์
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือนำำไปพัฒนำองค์กรเกิดข้ึนได้น้อย

๔.๒ ข้อเสนอแนะ
กำรจัดกำรข้อมูลมีควำมสำำคัญมำกในกำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำวไปสู่เป้ำหมำยที่วำงไว้ เป็นงำนที่ต้อง

ออกแบบและวำงแผนในกำรทำำงำนเป็นขัน้ตอน ต้องสัมพันธ์กับคนหลำยกลุ่ม ต้องสำำรวจควำมต้องกำร
ในที่น้ีจึงขอนำำเสนอประเด็นที่ควรศึกษำต่อเนื่องที่จะต้องดำำเนินกำรดังต่อไปน้ี
๑. ศึกษำรูปแบบวิธีกำรจัดตัง้ศูนย์ประสำนงำนข้อมูลส่วนกลำง ทีทุ่กองค์กรสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวก 

รวดเร็ว และมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
๒. พัฒนำวิธีกำรสังเครำะห์องค์ควำมรู้ที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ที่ทำำให้เห็นถึงภำพรวมของระบบ

สุขภำพ โดยกำรศึกษำด้วยผู้เช่ียวชำญจำกภำยนอกและกำรพัฒนำทักษะของบุคลำกรภำยในองค์กรให้มีควำม
สำมำรถในกำรสังเครำะห์และส่ือสำรข้อมูล

กำรศึกษำควรใช้กระบวนกำรให้ควำมสำำคัญกับกลุ่มคนที่มีควำมต้องกำรใช้งำนข้อมูล โดยศึกษำร่วมกัน
ระหว่ำงผู้จัดสร้ำงฐำนข้อมูลและผู้ใช้งำน เพื่อกำำหนดแนวทำงในกำรสร้ำง เพื่อให้ข้อมูลที่สร้ำงขึ้นมำสำมำรถนำำไป
ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่
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ภำคผนวก
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ภาคผนวก ข. แผนท่ีฐานข้อมูลสุขภาพภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา

 รายงานโครงการการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรภาคประชาชนเพ่ือจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพ                                              หน้า 31
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