
  

การพัฒนาระบบการจัดการ
ข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา



  

วตัถุประสงค์วตัถุประสงค์
• พัฒนาระบบการเชื่อมประสานข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ

นำาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและเผยแพร่

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพจังหวัดสงขลา โดยใช้
กลไกการจัดการข้อมูลผ่านศูนย์ประสานงานข้อมูลหรือสื่อเพื่อ
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ซึง่เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฏิบัติ
งานด้านข้อมูลสุขภาพในหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน



  

เครือข่ายทีเ่กย่ีวข้องเครือข่ายทีเ่กย่ีวข้อง
• ภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ((ภายใต้แผนภายใต้แผน

สุขภาพจังหวัดสงขลาสุขภาพจังหวัดสงขลา) ) และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สงขลาสงขลา

• ภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์กร//กลุม่ทีเ่ข้าร่วมจัดทำาแผนกลุม่ทีเ่ข้าร่วมจัดทำาแผน
สุขภาพจังหวัดสงขลาสุขภาพจังหวัดสงขลา

• ภาคนักวิชาการ ได้แก ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ภาคนักวิชาการ ได้แก ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์



  

กรอบแนวคิดการดำาเนินงานกรอบแนวคิดการดำาเนินงาน
การดำาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสขุภาพจังหวัดสงขลา
ประกอบดว้ย 3 ข้ันตอน ดังนี้

ขั้นตอนที ่1 การสร้างคณะทำางานเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการจัดการขอ้มูล โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารระหว่างผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบัติงานท้ังภาครัฐ และภาคประชา
สงัคม รวมถึงนักวิชาการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขอ้มูลสขุภาพ 
พร้อมท้ังจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทีมี่หน้าทีรั่บผดิชอบดา้น
ขอ้มูลสุขภาพในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ขั้นตอนที ่2 การพัฒนาระบบ/กลไกการจดัการข้อมูลสุขภาพในรูปแบบเครือขา่ย/
ศูนย์ประสานงานข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาเครื่องมือในการจัดการขอ้มูลสขุภาพ พร้อม
ท้ังจัดทำาฐานขอ้มูลสขุภาพภาคประชาสังคมขององค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง

ขั้นตอนที ่3 การจัดต้ังศูนย์ประสานงานข้อมูลสุขภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการเข้า
ถงึข้อมูลและทำาการสังเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการเผยแพร่ ท้ังในรูปของสิง่พิมพ์ เว็บไซต ์และ
วิทยุชุมชน



  

การวิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที ่1 เตรยีมปัจจัยนำาเข้า ( 6 เดอืน)

วิเคราะห์ความเชือ่มโยง แผนทีข้่อมูล และการไหลของข้อมูลสุขภาพทีมี่อยู่
วิธีการศึกษา ศึกษาจากเอกสาร การทำางานจริง และการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ผูป้ฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้องกับขอ้มูลสุขภาพ
ผลลัพธ์ทพึ่ีงได ้ 

• แหล่งข้อมูลดบิ วธิีการเก็บ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

• เสน้ทางการไหลของขอ้มูล และลักษณะข้อมูลทีส่่งตอ่ ครอบคลุมขอ้มูลอะไร สง่ตอ่
ในรูปแบบใด ส่งตอ่ไปยังใคร ความถีใ่นการสง่ต่อ 

• ความเป็นไปไดใ้นการเช่ือมโยงกับแหล่งขอ้มูลอื่นๆ 



  

ศึกษารูปแบบสารสนเทศทีต่้องการ
วิธีการศึกษา การอภิปรายกลุ่ม (focus group)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบาย ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และตัวแทนผู้บริโภค
ผลลัพธ์ทพึ่ีงได้
• รูปแบบสารสนเทศทพึ่ีงประสงคข์องกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 
• รูปแบบ และวิธีการแสดงสารสนเทศทช่่ีวยให้กลุ่มผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลง่ายทีสุ่ด
ขั้นตอนการดำาเนินการ
• ดำาเนินการอภิปรายกลุ่ม 3 ครั้ง กับกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ตัดสินใจเชิง

นโยบาย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข และกลุ่มตัวแทนผู้บริโภค
• การอภิปราย ผู้ดำาเนินการอภิปรายถามคำาถามปลายเปิดให้ร่วมระดมสมอง แสดงความ

คิดเห็นถึงรูปแบบสารสนเทศ และช่องทางการนำาเสนอทจ่ีะเป็นประโยชน์ต่อการทำางาน
ของแต่ละกลุ่มมากทส่ีุดโดยไม่ต้องคำานงึถึงสถานการณ์ข้อมูลในปัจจุบัน 

ระยะที ่1



  

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ิจัยนำาข้อมูลทีไ่ดจ้ากการศึกษา 2 เรื่องข้างต้นมาวิเคราะห์ เทียบเคียง และแยกแยะ
ขอ้มูลออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
• กลุ่มสารสนเทศทีก่ลุ่มผูใ้ช้ขอ้มูลต้องการ และสามารถเตรียมไดจ้ากขอ้มูลทีมี่การ

จัดเก็บอยู่แล้วในปัจจุบัน กำาหนดรายการขอ้มูล และแหล่งขอ้มูลทต้่ีองนำามาใช้
• กลุ่มสารสนเทศทีก่ลุ่มผูใ้ช้ขอ้มูลต้องการ และสามารถเตรียมขึน้ไดจ้ากข้อมูลทีมี่

การจัดเก็บอยู่แล้วแตต่้องมีการปรับปรุงรูปแบบข้อมูล หรือตอ้งการการเช่ือมโยง
ขอ้มูลทางเทคนิคเพิม่เตมิ

• กลุ่มสารสนเทศทีก่ลุ่มผูใ้ช้ขอ้มูลต้องการ แตย่ังไม่มีการจัดเก็บขอ้มูลดบิใน
ปัจจุบัน หรือมีการจัดเก็บขอ้มูล แตต่้องอาศัยการเช่ือมโยงซึง่ไม่สามารถทำาได้

ระยะที ่1



  

พัฒนารูปแบบการจัดการข้อมูลเพื่อใหไ้ด้สารสนเทศทีต่้องการ
วิธกีารศึกษา ประชุมระดมสมอง
กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารซึง่มีอำานาจในการตัดสินใจเกีย่วกับข้อมูลทีห่น่วย
งานจัดเก็บ ผู้ปฏบิัติงานด้านข้อมูลสุขภาพทีจ่ะเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
ผลลัพธท์ีพึ่งได้ รูปแบบการจัดการข้อมูลทีมี่ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
สำาหรับเตรียมเป็นสารสนเทศในรูปแบบซง่ึผู้ใช้ข้อมูลต้องการ

ระยะที ่1



  

ขั้นตอนการดำาเนินการ
• ประชุมระดมสมองร่วมกบัผูบ้ริหารซึง่มอีำานาจในการตัดสินใจเกีย่วกบัข้อมูล

สุขภาพทีห่นว่ยงานจัดเกบ็ เพือ่บรรลุวตัถปุระสงค์ 
 สร้างความเข้าใจ ตระหนักในความสำาคัญของการเช่ือมโยงข้อมลูทีมี่อยู่ และเห็นประโยชน์

ของการใช้ข้อมูลซง่ึสามารถเตรียมเป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจเชิงนโยบายอย่างถูกต้อง 
แมน่ยำา ทันเวลา

 หารอืถึงรูปแบบการจัดการข้อมลู ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายทีเ่ป็นไปได้ระหว่าง
แหล่งข้อมูลสุขภาพต่างๆ สำาหรบัสารสนเทศทั้ง 3 กลุ่ม

• ประชุมระดมสมองร่วมกบัผูป้ฏิบัติงานในการเกบ็และจัดเกบ็ข้อมูลสุขภาพ เพือ่นำา
เอารูปแบบการจัดการข้อมูลซึง่ได้จากการระดมสมองกบัผูบ้ริหาร มาทำาความเข้าใจ 
และพิจารณารายละเอียดในทางปฏิบัต ิ

• สรุปรูปแบบการจัดการ และเช่ือมโยงข้อมลูทีไ่ด้จากการระดมสมองท้ังสองคร้ัง 
วเิคราะห์ความพร้อมด้านตา่ง ๆ ในการปฏิบัติตามรูปแบบทีไ่ด ้เช่น ทักษะทีจ่ำาเป็น
ตอ้งใช้ แต่ผูป้ฏิบัติงานในระบบยังไมม่ีช่องทางการเช่ือมโยงและใช้ข้อมลูร่วมกนั 
เป็นตน้



  

ระยะที ่2 ดำาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและทดลองระบบ
( 1 ปี 3 เดือน )

วธีิการศึกษา การวิจยัแบบดำาเนนิการ 
กลุ่มต้วอย่าง ผูป้ฏิบัติงาน และผู้ใช้ข้อมูล
ผลลัพธ์ทีพึ่งได้ การเกิดขึน้ของระบบการเช่ือมโยงขอ้มลูสุขภาพ และการจดัการข้อมลูให้อยู่

ในรูปของสระสนเทศทีผู่้ใช้ข้อมูลต้องการ อย่างตอ่เนือ่ง
เครื่องมอืทีใ่ช้
• แบบวดัความพึงพอใจของผูใ้ช้ขอ้มูล และผูป้ฏิบติังาน
• แบบเก็บปัญหาการเชื่อมโยง การใช้สารสนเทศ และความถใ่ีนการเข้าใชส้ารสนเทศ
วธีิดำาเนนิการ
• ฝึกอบรมทกัษะทีจ่ำาเป็นให้กบัผูป้ฏิบติังาน รวมถงึวิธกีารเข้าถึง และใช้งานช่องทางการเชื่อมโยง และ

การนำาขอ้มูลมาใช้ร่วมกนั
• ทำาการเชื่อมโยงขอ้มูลทมี่ีอยู่แลว้ เพ่ือเตรียมเป็นสารสนเทศกลุม่ท ่ี1 กอ่น เพ่ือแสดงผลให้ผูใ้ช้ขอ้มูลนำา

ไปใช ้เกบ็ขอ้มูลอปุสรรค และปัญหาในการดำาเนินการจากผูป้ฏิบติังาน และความคิดเห็นเกย่ีวกบั
สารสนเทศจากผู้ใช้ขอ้มูล

• นำาขอ้คิดเห็น และปัญหาอปุสรรคใช้ในการปรับปรุงระบบให้ดีขน้ึ และทดลองใช้ใหม่จนกระท่ังผูป้ฏิบติั
งาน และผูใ้ชข้้อมูลพึงพอใจ



  

• สื่อสารทำาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลให้ดำาเนนิการปรับเปลีย่นรูปแบบ และวิธีการ
เช่ือมโยงขอ้มลูทางเทคนิคทีจ่ะใช้เพือ่เตรียมเป็นสารสนเทศกลุ่มที ่2 ตามรูปแบบการจดัการ
ขอ้มลูทีไ่ด้จากการระดมสมอง

• นำาขอ้มลูทีเ่ตรียมเป็นสาระสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทดลองใช้ ประเมินความพึงพอใจทั้งของ
ผูป้ฏิบัติงาน และผูใ้ช้ขอ้มลู ตลอดจนข้อคิดเห็นถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฎฺิบัติงาน การ
เข้าถึงข้อมลู และการนำาข้อมลูไปใช้

• นำาผลการประเมิน และข้อคิดเห็นมาปรับปรุงระบบให้ดีขึน้ ทดลองใช้ ประเมนิ ปรับปรุงระบบ 
จนความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงาน และผู้ใช้ข้อมูลอยู่ในระดับดี

• ในขณะทีพั่ฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มที ่1 และ 2 นั้น จะต้องตดิตามการดำาเนินการให้มกีาร
จดัเก็บขอ้มลูทียั่งไม่ม ีหรือปรับปรุงโครงสร้างทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงข้อมลูเพื่อเตรียม
เป็นสารสนเทศกลุ่มที ่3 จากผู้บริหาร และผูป้ฏิบัติงานทีเ่กีย่วข้อง ตามรูปแบบการจดัการ
ขอ้มลูทีไ่ด้จากการระดมสมอง

• นำาขอ้มลูทีเ่ตรียมเป็นสาระสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทดลองใช้ ประเมินความพึงพอใจทั้งของ
ผูป้ฏิบัติงาน และผูใ้ช้ขอ้มลู ตลอดจนข้อคิดเห็นถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน การ
เข้าถึงข้อมลู และการนำาข้อมลูไปใช้

• นำาผลการประเมิน และข้อคิดเห็นมาปรับปรุงระบบให้ดีขึน้ ทดลองใช้ ประเมนิ ปรับปรุงระบบ 
จนความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงาน และผู้ใช้ข้อมูลอยู่ในระดับดี



  

ระยะที ่ระยะที ่3 3 การสร้างศูนย์ข้อมูล การสร้างศูนย์ข้อมูล ( 6 ( 6 เดือน เดือน ))
วธีิการศึกษา อภิปรายกลุ่ม
กลุ่มต้วอย่าง ผูป้ฏิบัติงานและผู้บริหาร
ผลลัพธทีพึ่งได้ เกิดศนูย์ขอ้มลูทีท่ำาหน้าทีเ่ช่ือมโยง และเตรียมขอ้มลูเป็นสารสนเทศตามรูปแบบ

การจดัการข้อมลูทีไ่ด้ทดลองในระยะที ่2
วธีิการดำาเนินการ
• สรุป และวิเคราะห์งานท้ังหมดทีเ่กิดขึน้ในระยะที ่2 เป็นบทบาท และหน้าทีข่องศูนย์ขอ้มลู
• วเิคราะห์งาน และประเมนิทรพัยากรทีต้่องการในการดำาเนินกิจกรรมตามรูปแบบทีท่ดลองทั้งใน

เรื่องของเงิน คน เครื่องมอืเครื่องใช้ และตงับ่งชีผ้ลการปฏิบัตงิานของศูนยข์้อมูล
• อภิปรายกลุ่มร่วมกับผูป้ฏิบัติงาน เพือ่ให้ได้รูปแบบ หรือกลไกทีท่ำาให้เกิดความยั่งยืนของการเช่ือม

โยงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มลูสุขภาพตา่งๆ โดยใช้ศูนยข์้อมูลเป็นตัวกลาง
• อภิปรายกลุ่มร่วมกับผูบ้ริหาร เพื่อนำาเสนอรูปแบบของศูนย์ขอ้มลู พร้อมบทบาท และหนา้ที ่

พิจารณาถึงแหล่งทรัพยากรทีเ่ป็นไปได้ ให้ศูนย์ข้อมลู และเครือข่ายสามารถดำาเนนิการไปอย่างต่อ
เนือ่งและยั่งยืน 

• จดัทำาข้อเสนอแผนการจดัตั้งศูนยข์้อมูลด้วยกรอบเวลาแน่นอน และได้รับความเห็นชอบจากผู้
บริหารทีมี่อำานาจในการตดัสินใจแล้ว ให้กับผู้รับผิดชอบดำาเนนิการต่อไป



  

ประเด็นคำาถามสำาหรับการ focus group กับภาคีแผนสขุภาพประเด็นต่าง ๆ

 1. ข้อมลูทีป่ระเด็นสุขภาพเรื่องนั้น ๆ ต้องการ
1. ข้อมูลทีจ่ำาเป็นสำาหรับผู้กำาหนดนโยบายในประเด็นนั้นๆ ด้วยความรู้เท่าทัน แม่นยำา และมี

ประสทิธิภาพ ขอใหแ้นะนำาผู้กำาหนดนโยบายทีส่ามารถให้ข้อมูลได้ดี
2.  ข้อมูลทีผู่ท้ำางานในประเด็นนั้น ๆ ต้องใช้สำาหรับการดำาเนินงาน การติดตามผลการทำางาน
3. ข้อมูลทีจ่ำาเป็นสำาหรับประชาชนทั่วไป เกีย่วกับประเด็นสขุภาพนั้น ๆ

   2. ข้อมูลทีป่ระเด็นสขุภาพมี หรอืเกีย่วข้องอยู่ ทั้งทีไ่ด้รบั สง่ผ่าน ทั้งทีม่ีการจัดเก็บ และยังไม่มีการจัดเกบ็
1. ทีม่ีการจัดเก็บแล้ว: จัดเก็บในรูปแบบใด ความถีใ่นการจัดเก็บ วิธีการได้มาซึง่ข้อมูล ความถูกต้อง

ของข้อมูล
2. ทีเ่กย่ีวข้องอยู่ สามารถเข้าถงึได้ แต่ยังไมม่ีการจัดเก็บ: ความยากง่ายในการจัดเกบ็ แนวทางในการจัด

เกบ็


