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เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา
ระบบจัดการชุ ดข้ อมูลมาตรฐาน สาหรั บระบบฐานข้ อมูลสถานี
อนามัย (HCIS) ให้ สามารถจัดการชุ ดข้ อมูลมาตรฐานของระบบ
ฐานข้ อมู ล สถานี อ นามั ย ได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ วิ ธี ก าร
ดาเนิ นการศึ ก ษา มีการวิเ คราะห์ และออกแบบระบบงานด้ ว ย
Unified Modeling Language (UML) อย่ างมีส่วนร่ วม โดยเริ่ม
จากการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง านระบบ จนถึ ง การ
พัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้ งานในระบบ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft
Access ในการพัฒนา และใช้ เป็ นฐานข้ อมูล
ผลจากการค้ น คว้ า อิ ส ระครั้ งนี้ พบว่ า สามารถลด
ระยะเวลาการตรวจสอบความครอบคลุม ความถู กต้ องของชุ ด
ข้ อมูลมาตรฐาน และสามารถจัดการชุ ดข้ อมูลมาตรฐาน สาหรั บ
ระบบฐานข้ อมูลสถานีอนามัย (HCIS) ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ มี
ประโยชน์ ตอบสนองต่ อความต้ องการของผู้ใช้ ระบบเป็ นอย่ างดี
มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ระบบงานประจ า และจาก
กระบวนการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมโดยผู้ ใช้ งาน
ด้ วยแบบประเมินที่สร้ างขึน้
พบว่ าโปรแกรมมีประสิ ทธิภาพ
อยู่ในระดับดี โดยได้ ค่าประเมินเฉลี่ยเท่ ากับ 8.32 สามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้ งาน ในสถานีอนามัยหรื อศู นย์ สุขภาพชุ มชนแห่ งอื่น
ได้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1 เพื่อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพของการใช้ ง านระบบ
ฐานข้ อมูลสถานีอนามัย (HCIS)
โดยกระบวนการมีส่วนร่ วม
2 เพื่อพัฒนาระบบจัดการชุ ดข้ อมูลมาตรฐาน สาหรั บ
ระบบฐานข้ อมูลสถานีอนามัย
(HCIS) ให้ สามารถจัดการระบบฐานข้ อมูลได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ

ผลการพัฒนาโปรแกรม
จากการศึ กษาสภาพปัญหาของการใช้ ระบบ
ฐานข้ อมูลสถานีอนามัย (HCIS) สถานีอนามัยหรื อ
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนในจังหวัดมุกดาหาร พบว่ า การลง
บันทึกข้ อมูลในชุ ดข้ อมูลมาตรฐานมีความครบถ้ วน
เพียงร้ อยละ 26.74 ซึ่งปัญหาดังกล่ าว เกิดจากความ
เอาใจใส่ และการให้ ค วามส าคัญ ค่ อ นข้ างน้ อยของ
ผู้ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง เจ้ า หน้ าที่ ผ้ ู ป ฏิ บั ติ ผู้ บ ริ ห าร และ
นักวิชาการ นอกจากนี้ ความรู้ ความชานาญในการใช้
โปรแกรม HCIS ของเจ้ าหน้ าที่ระดับปฏิบัติการ และ
ผู้นิเทศงานยังไม่ ดีพอ เมื่อเกิดปัญหาด้ านเทคนิคของ
โปรแกรม จึงไม่ สามารถแก้ไขได้ ทาให้ ความสาคัญใน
การใช้ ประโยชน์ จากโปรแกรมฐานข้ อมูลลดลง ส่ งผล
ให้ การนาฐานข้ อมูลจากสถานบริ การสาธารณสุ ขมา
ใช้ ประโยชน์ และมาจัดทาเป็ นรายงานไม่ ได้
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ได้
ตั้ งสมมติ ฐ านว่ า การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อจัดการชุ ดข้ อมู ลมาตรฐาน สาหรั บ
ระบบฐานข้ อมูลสถานีอนามัย (HCIS) สามารถ
สนับสนุน และเพิม่ ประสิ ทธิภาพการตรวจสอบความ
ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อง และเป็ นปั จ จุ บั น ในระดับ สถาน
บริ การสาธารณสุ ขได้ และเมื่อทาการทดสอบระบบ
ปรากฏว่ า ได้ ผลดี เป็ นประโยชน์ และตรงกับความ
ต้ องการของผู้ ใช้ ระบบ ผู้ ใ ช้ ระบบมีความพึง พอใจ
สามารถทางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพมีความถูกต้ อง
ตรงประเด็น เชื่ อถื อ ได้ และมี ค วามรวดเร็ ว ในการ
สื บค้ นข้ อมูล

วิธีการดาเนินการศึกษา
จากการวิเคราะห์ ระบบฐานข้ อมูลสถานีอนามัย (HCIS)
ส าหรั บ สถานี อ นามั ย หรื อ ศู น ย์ สุ ขภาพชุ ม ชน (Primary
Health Care Unit: PCU) ซึ่ งมีการเก็บข้ อมูลเกีย่ วกับ ข้ อมูล
ประชากรข้ อมูลการรั กษาพยาบาล ข้ อมูลการให้ บริ การอนามัย
แม่ และเด็ก ข้ อมูลการให้ บริ การวางแผนครอบครั ว ข้ อมูลการ
เฝ้ าระวังโรค ข้ อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ข้ อมูลงานสุ ขาภิบาล ข้ อมูล
งานสร้ างเสริ มภู มิคุ้ มกันโรค เป็ นต้ น ในกรณีศึกษาผู้ศึกษาได้
ทาการศึกษา โดยแบ่ งออกเป็ น 6 ขั้นตอนดังนี้
1.การรวบรวมและศึกษาข้ อมูล
2.การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
3.ออกแบบฐานข้ อมูล
4.พจนานุกรมข้ อมูล
5.การพัฒนาระบบ
6.การทดสอบระบบ

สรุ ปผลการดาเนินงาน
การพัฒนาระบบจั ดการชุ ดข้ อมู ลมาตรฐาน
ส าหรั บ ระบบฐานข้ อ มู ล สถานี อ นามั ย (HCIS) เป็ น
ความพยายามที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ เข้ ามาประยุกต์ ใช้ กับระบบงานเดิม เพื่อ
ท าให้ สามารถจั ด การระบบฐานข้ อมู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้น ได้ ใช้ เ ทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ มี
ความสามารถดังนี้
1.สามารถจัดการชุ ดข้ อมูลมาตรฐานได้ อย่ าง
เป็ นระบบ และรวดเร็วยิง่ ขึน้
2.สามารถแสดงรายงานข้ อมูลได้ อย่ างรวดเร็ว
และเป็ นปัจจุบัน
3.สามารถส่ งออกชุ ดข้ อมูลมาตรฐานได้ อย่ าง
ถูกต้ อง

