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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ โดยวิเคราะหปญ
 หาและความตองการจากหนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบวิธีวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ศึกษา
สภาพปจจุบนั งานการแพทยฉกุ เฉิน 2) วิเคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉกุ เฉินดวยผังงาน
Swim Lane 3) วิ เ คราะห ออกแบบ และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ โดยอาศั ย ทฤษฎี ว งจรการพั ฒ นา
ระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองแบบเพิ่มผลลัพธ แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และสถาปตยกรรม
ซอฟตแวร Model-View-Controller 4) ประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศตามแบบจําลอง DeLone &
McLean (2003) 5) ประเมินระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินดวยแบบจําลอง CIPP
ผลการวิจัยพบวาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินประกอบดวย 3 สวน ไดแก การปฏิบัติการฉุกเฉิน
การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน ระบบสารสนเทศสามารถใชงานผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต และจัดการขอมูลไดครบถวนทั้ง 3 สวน การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศพบวา
ความพึงพอใจของผูใชมีคาเฉลี่ย 4.53 คุณภาพของสารสนเทศมีคาเฉลี่ย 4.39 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
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มีคาเฉลี่ย 4.23 และคุณภาพการใหบริการมีคาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ ระบบทําใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
สามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผน และพัฒนาตอยอดงานไดในอนาคต ระบบนี้สามารถนําไป
ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นได โดยปรับกระบวนการใหสอดคลองกับบริบทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น

คําสําคัญ
ระบบจัดการขอมูล ฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ การแพทยฉุกเฉิน

Abstract
The purpose of this research was to develop the emergency medical services information
management system in the local administration organization by analyzing the problems and needs
of health services unit. Public health and environment division, Nongphueng sub-district municipality,
Saraphi district, Chiang Mai province. The research methodology consists of five stages: 1) Study
the current situation of emergency medical services 2) Analysis and design emergency medical
services information management system using swim lane flowchart 3) Analysis, design and
develop information management system based on system development life cycle with incremental
model, relational database model and Model-View-Controller software architecture 4) Evaluate the
success of information management system using DeLone & McLean model (2003) 5) Evaluate the
emergency medical services information management system by CIPP model.
The research found that emergency medical services information consists of three parts:
emergency medical operations, public services and public health information. The emergency
medical services information management system is able to manage all three parts and available
via the Internet. The evaluation of the success of information management system found that the
mean of user satisfaction was 4.53, the mean of information quality was 4.39, the mean of information
management system quality was 4.23 and the mean of service quality was 4.16, respectively.
The emergency medical services information management system allows the administrator and
staff to access information for planning and develop in the future. Other local administration
organization can also use this system by adjusting the process in accordance with its own context.

Keywords
Data Management System, Database, Information System, Emergency Medical Services
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บทนํา
ในอดีตการแพทยฉุกเฉินขาดระบบบริหารจัดการทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ บุคลากร และอุปกรณ
ชวยเหลือ สงผลใหผูปวยฉุกเฉินจากการเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุตองสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความพิการ
จนกระทั่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ถูกประกาศใช จึงเกิดคณะกรรมการ
การแพทยฉุกเฉินที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงาน โดยมีสถาบันการแพทยฉุกเฉิน
แหงชาติรับผิดชอบการบริหารจัดการ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในงานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยฉุกเฉินเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินได
อยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน สงผลใหลดการสูญเสียชีวิต และความพิการที่จะเกิดขึ้นได
(National Institute for Emergency Medicine, 2014, 1)
จากการศึกษาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในดานการจัดบริการสุขภาพ ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ
ประชาชนที่มีปญหาดานสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงผูพิการในพื้นที่เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม พบวา หากบุคคลดังที่กลาวขางตนเกิดอาการเจ็บปวยฉุกเฉินจะเรียกใชบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ซึ่งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (Information
Technology for Emergency Medical System: ITEMS) เพื่อบันทึกขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งยังขาด
การจัดเก็บขอมูลของประชาชนทีม่ ปี ญ
 หาดานสุขภาพในพืน้ ที่ อาทิ ขอมูลสวนบุคคล สถานทีอ่ าศัย โรคประจําตัว
ทําใหในระหวางปฏิบตั งิ านตองสอบถามขอมูลของผูป ว ยใหมทงั้ หมด นอกจากนีย้ งั พบวาประชาชนทีเ่ จ็บปวย
ด ว ยโรคเรื้ อ รั ง ผู  ป  ว ยติ ด เตี ย ง และผู  พิ ก ารบางราย ยั ง ไม ไ ด รั บ สวั ส ดิ ก ารของรั ฐ ตามสิ ท ธิ์ ที่ ค วรได รั บ
(Kaewmeesri & Senarit, personal communication, December 14, 2016) หากมีการจัดเก็บและ
จัดการขอมูลการแพทยฉกุ เฉิน การจัดบริการสุขภาพ และการเขาถึงสวัสดิการของรัฐใหเปนระบบเชือ่ มโยงกัน
จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถผลิตสารสนเทศ
ที่อธิบายสภาพปจจุบันดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาโครงการ
ดานสุขภาพ ยกระดับการปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสมตอไป ดังนั้น ผูวิจัย
จึงสนใจศึกษาพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปปรับใชกับเทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งนําไป
ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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ทบทวนวรรณกรรม
1. รูปแบบการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน
การแพทยฉุกเฉิน หมายถึงการปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา การวิจัย
การปองกันการเจ็บปวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน การประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉินนับตั้งแต
การรับรูถึงภาวะการณเจ็บปวยฉุกเฉิน จนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพน
ภาวะฉุกเฉิน ทัง้ ในชุมชน นอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล (National Institute for Emergency Medicine,
2014, 2) โดย Kaewmeesri et al. (2017) ไดพฒ
ั นารูปแบบการจัดบริการการแพทยฉกุ เฉินแบบบูรณาการ
เชิงพื้นที่สําหรับผูสูงอายุกลุมเสี่ยงในบริบทชุมชนภายใตสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบวา 6 ปจจัยสําคัญ
ที่ตองพัฒนา คือ บุคลากร ระบบขอมูล การฝกอบรม การสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีในการรับและแจงเหตุ
และการมี ส  ว นร ว ม โดยเสนอแนะให มี ก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในรู ป แบบที่ มี ก ารใช เ ทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่สามารถจัดบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางผสมผสาน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังมีงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานขอมูลผูส งู อายุทสี่ ามารถนําปรับใชกบั
การบริการการแพทยฉุกเฉินไดของ Sujima (2018) ซึ่งพบวา องคประกอบสําคัญของงานผูสูงอายุมี 3 ดาน
ไดแก ดานเบี้ยยังชีพ ดานสุขภาพ และดานกิจกรรมผูสูงอายุ รูปแบบเปนการบูรณาการงานทั้ง 3 ดาน
โดยสามารถนําเสนอสารสนเทศที่มีประโยชนใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการแพทยฉุกเฉิน และ
สุขภาพประชาชน
2. ระบบการจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศ
ระบบ หมายถึง สิ่งที่ประกอบดวยองคประกอบยอยหลายสวนที่มีความสัมพันธ และทําหนาที่
ประสานกัน เพื่อแปรสภาพปจจัยนําเขาใหไดผลลัพธหรือผลผลิตตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยองคประกอบ
ของระบบประกอบดวย 4 สวน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และสวนยอนกลับ (Kecharananta,
2008, 16-18) ในการนําเสนอระบบสามารถใชผังงานระบบเพื่อแสดงการดําเนินงานในระดับกายภาพ
หรือทรัพยากรที่มีอยูในระบบ โดยอาจมีการนําแผนภาพ Swim Lane แบงสวนผูดําเนินงาน หรือแผนกงาน
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการออกเปนสวนๆ (Lane) และระบุสัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบใหตรงกับ
สวนของผูดําเนินงาน หรือแผนกงานที่เกี่ยวของ (Roser, 2015)
ระบบสารสนเทศ คือกลุม ของกระบวนการทีม่ กี ารจัดเก็บ และประมวลผลขอมูล อาทิการจัดรูปแบบ
การจั ด เรี ย ง หรื อ การสรุ ป ผลออกมาเป น สารสนเทศเพื่ อ นํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น งาน
ป จ จุ บั น ระบบสารสนเทศได ใ ช เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ใ นการประมวลผล โดยมี ขั้ น ตอนการพั ฒ นา
ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขัน้ ตอน ไดแก 1) การสํารวจเบือ้ งตน เพือ่ คนหาปญหา
และความตองการของระบบ ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากร และงบประมาณ
2) การวิเคราะหระบบ เพื่อวิเคราะหความตองการของผูใช ปญหา อุปสรรค จุดเดนของวิธีการทํางานปจจุบัน
และกํ า หนดวิ ธี ก ารทํ า งานของระบบใหม 3) การออกแบบระบบ คื อ การกํ า หนดรายละเอี ย ดของ
ระบบสารสนเทศ ตั้งแตการนําเขาขอมูล การเก็บขอมูล การแสดงสารสนเทศ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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4) การปรับใชระบบ เปนขั้นตอนที่ครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบระบบ การจัดทําคูมือ
การใชงาน เอกสารระบบ การติดตั้งระบบ และการฝกสอนผูใชงานระบบ และ 5) การบํารุงรักษาระบบ
(Kecharananta, 2008, 65-68) แบบจําลองของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเพิ่มผลลัพธเปน
รูปแบบที่มีการแบงระบบสารสนเทศออกเปนสวนยอย และทําการพัฒนาใหเสร็จสิ้นทีละสวน จนกระทั่ง
เสร็จสมบูรณทั้งระบบ
การจัดการขอมูลเปนกลยุทธหนึง่ ในการบริหารองคกร เนือ่ งจากผูบ ริหารสามารถนําขอมูลตางๆ
มาใชในการตัดสินใจ แกปญหา หรือพยากรณเหตุการณลวงหนา การจัดการขอมูลจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อผูที่ตองการใชขอมูลไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว ทันทวงที ปจจุบันขอมูลและสารสนเทศถูกจัดเก็บใน
แฟมขอมูล และฐานขอมูล การบริหารขอมูลตองคํานึงถึงความสามารถในการเขาถึงขอมูล การรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล และขอมูลตองสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได (Praneetpolgrang et al., 2000, 145-147)
ฐานขอมูล คือแหลงที่ใชในการจัดเก็บขอมูล โดยรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันนํามาเก็บ
ไวเพียงที่เดียว มีการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บอยางเปนระบบและมีแบบแผน สงผลใหการจัดเก็บขอมูล
ไมซํ้าซอน มีการใชขอมูลรวมกัน สามารถรักษาความถูกตองของขอมูล สามารถกําหนดความปลอดภัยของ
ขอมูล และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟตแวร แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธถูกพัฒนาและ
นําเสนอในป ค.ศ. 1970 โดย อี เอฟ คอดด (E. F. CODD) อาศัยหลักทางคณิตศาสตรเรื่องความสัมพันธ
โดยมองความสัมพันธของตาราง 2 มิติ ประกอบดวยคอลัมนและแถว ซึ่งคอลัมนแสดงคุณลักษณะขอมูล
และแถวแสดงคาขอมูล โดยมีหลักสําคัญคือ 1) แตละตารางตองมีคอลัมนที่เปนคียหลัก (Primary Key)
ซึ่งขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาไมซํ้ากัน ไมเปนคาวาง และตองประกอบดวยจํานวนคอลัมนที่นอยที่สุด
ที่จะสามารถจําแนกขอมูลได 2) คียอางอิง (Foreign Key) คือคอลัมนที่ใชระบุความสัมพันธกับคียหลัก
ในอีกตารางหนึ่ง โดยคาขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาตรงกับขอมูลที่มีอยูจริงในอีกตารางหนึ่ง หรือเปนคาวาง
ในการออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธนยิ มใชแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล ซึง่ เปนแผนภาพทีน่ าํ เสนอ
โครงสรางที่จะใชจัดเก็บขอมูล ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 1) เอนทิตี้ (Entities) คือ ตัวแทนของกลุมขอมูล
ในระบบงาน 2) แอตทริบิวต (Attributes) คือ คุณลักษณะของเอนทิตี้ และ 3) ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้
(Relationships) การจัดการฐานขอมูลจําเปนตองอาศัยระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งก็คือซอฟตแวรที่ทําหนาที่
เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล ผานชุดคําสั่ง SQL เพื่อจัดการฐานขอมูลในงานหลัก
3 ดานไดแก การจัดการขอมูล การจัดการโครงสรางฐานขอมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของฐานขอมูล
สถาปตยกรรมซอฟตแวรแบบ Model-View-Controller (MVC) คือการแบงซอฟตแวรออกเปน
3 สวน ไดแก 1) Model คือสวนที่ติดตอกับฐานขอมูล 2) View คือสวนของการแสดงผล และ 3) Controller
คือสวนที่ใชในการประมวลผล การบํารุงรักษาซอฟตแวรสามารถทําไดโดยงายเนื่องจากมีการแยกสวน
ซอฟตแวรออกจากกันอยางชัดเจน สามารถนําชุดคําสั่งมาใชใหมไดโดยดัดแปลงเพียงเล็กนอย และ
ในสวนของทีมพัฒนาซอฟตแวรสามารถแบงการทํางานตามความถนัดของแตละบุคคล (Irobust Co., Ltd.,
2012)
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3. การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP นั้นถูกแบงเปน 4 สวน ไดแก 1) การประเมินบริบท
เพื่อชวยกําหนดวัตถุประสงค และทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 2) การประเมินปจจัยเบื้องตน
เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของระบบ และทรัพยากรที่ตองใช 3) การประเมินกระบวนการ เพื่อหา
ขอบกพรองและนําไปปรับปรุงใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน้ 4) การประเมินผลผลิต เพือ่ เปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค โดยชวงเวลาของการประเมินผลมี 4 ระยะ ไดแก การประเมินผลกอน
การดําเนินงาน การประเมินผลในขณะดําเนินงาน การประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดการดําเนินงาน และการประเมินผล
กระทบจากการดําเนินงาน (Wongwittayapitak, 2011)
Delone & Mclean (2003) ไดเสนอแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศจากการทบทวน
วรรณกรรมดานระบบสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา 6 องคประกอบที่ใชวัดความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศ ไดแก 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) โดยพิจารณาจากความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของผูใช ความพรอมใชงาน ความเชื่อถือได และระยะเวลาในการตอบสนอง 2)
คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) โดยพิจารณาจากความถูกตอง แมนยํา ความครบถวน
ความสมบูรณ การตรวจสอบได ความเปนปจจุบนั รูปแบบงายตอการทําความเขาใจ และตรงตอความตองการ
ของผูใช 3) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) คือการสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศ โดยพิจารณา
จากการรับประกันคุณภาพ การเอาใจใสดแู ล และการตอบสนองเมือ่ ไดรบั การรองขอ 4) ความตัง้ ใจในการใชงาน
(Intention to Use) และการใช (Use) โดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะการใช ง าน รู ป แบบการนํ า ทาง
จํานวนการเขาถึงระบบ และจํานวนรายการที่ถูกประมวลผล 5) ความพึงพอใจของผูใช (User Satisfaction)
โดยพิจารณาจากการเขามาใชงานซํ้า หรือสํารวจจากผูใชงาน และ 6) ผลประโยชนสุทธิ (Net Benefits)
คือผลประโยชนที่ไดจากการใชงานระบบ โดยพิจารณาจากการลดคาใชจาย ยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
การลดเวลาในการทํางาน โดยความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 6 สามารถแสดงได ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ DeLone & McLean (2003)
ที่มา: Delone & Mclean, 2003, 24
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จากภาพที่ 1 สามารถสรุปความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 6 ไดวา คุณภาพของสารสนเทศ
คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการ สงผลตอการใช และความพึงพอใจของผูใช ซึ่งจะสงผลตอไป
ยังผลประโยชนสุทธิ โดยผลประโยชนสุทธิจะสงผลใหเกิดการใช และผูใชมีความพึงพอใจ การใชและ
ความพึงพอใจของผูใชมีผลเกี่ยวเนื่องกัน การศึกษาหลายชิ้นไดนําแบบจําลอง DeLone & McLean (2003)
มาใช อาทิ Ploychum (2015) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพระบบตอการใชงาน ความพึงพอใจและประโยชนสทุ ธิ
ในการทําธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร พบวาคุณภาพของระบบมีอิทธิพลทางบวก
ตอการใชงานและความพึงพอใจ การใชงานระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจและผลประโยชนสุทธิ
ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ Piromkit & Jangkloy (2015) ศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS มาใช พบวาคุณภาพ
ของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการสงผลเชิงบวกตอผลประโยชนสุทธิขององคกร
รวมถึง Akarasuwan (2015) ศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ พบวาคุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศมีความสําคัญมากที่สุด
สวนคุณภาพการใหบริการเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ

กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถวางกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปจจุบันการจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
1.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 3 คน ไดแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 1 คน และเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ 2 คน 2) บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 3 คน ไดแก ผูอํานวยการ
กองสวัสดิการและสังคม 1 คน และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 2 คน และ 3) แกนนําชุมชน 3 คน
1.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
และแกนนําชุมชน โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ
1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1.3.1 ศึกษาขอมูลจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตกิ ารแพทยฉกุ เฉิน พ.ศ. 2551 และคูม อื การดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.3.2 จัดทําแบบบันทึกการสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
โดยใชวิธีการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
1.4 การวิเคราะหขอมูล
1.4.1 สรุปประเด็นงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ไดแก 1) โครงสราง
ของการบริหารจัดการ 2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 3) ปญหา และความตองการ
1.4.2 ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลจากการสัมภาษณกบั พระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตกิ ารแพทย
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และคูมือการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2. การวิเคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ในขั้นตอนนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อออกแบบระบบจัดการขอมูล
สําหรับงานการแพทยฉกุ เฉิน โดยใชเครือ่ งมือคือ ผังงาน Swim Lane ในการสรางผังงานเพือ่ แสดงการดําเนินงาน
ของบุคลากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
3. การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนของวงจร
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศด ว ยแบบจํ า ลองแบบเพิ่ ม ผลลั พ ธ ออกแบบฐานข อ มู ล ด ว ยแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธของขอมูล และพัฒนาซอฟตแวรตามหลักสถาปตยกรรมซอฟตแวร MVC ดวยโปรแกรมภาษา
PHP รุน 5.3 และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL รุน 5.5 ตามแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
4. การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
4.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) บุคลากรเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 4 คน ไดแก
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ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ผูบริหารระดับกลาง คือผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉิน 2 คน 2) บุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน
ในพื้นที่ใกลเคียง 8 คน ไดแก ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และปลัดเทศบาลตําบลสารภี
ผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลยางเนิ้ง และหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาลตําบลสารภี เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 2 คน
และเจาหนาทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารงานการแพทยฉกุ เฉินเทศบาลตําบลสารภี 2 คน และ 3) ผูเ ชีย่ วชาญดานระบบ
สารสนเทศ 3 คน
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในงานวิจยั ไดแก แบบสอบถามการประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
ในประเด็นคุณภาพของระบบ คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจของผูใ ชดว ย
แบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และประเด็นดานผลประโยชนสุทธิดวยการใชคําถามปลายเปด
ตามแบบจําลอง DeLone & McLean (2003) แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index Of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยกําหนดเกณฑ
ความคิดเห็นไวดังนี้ +1 คือ แนใจวาขอคําถามตรงกับวัตถุประสงค 0 คือ ไมแนใจวาขอคําถามตรงกับ
วัตถุประสงค และ -1 คือ แนใจวาขอคําถามไมตรงกับวัตถุประสงค และคํานวณหาคาเฉลี่ย IOC ของคําถาม
ในแตละขอหากคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนําไปใชได แตหากคา IOC นอยกวา 0.5
ขอคําถามจะถูกตัดออก หรือปรับปรุงคําถามใหมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
4.3.1 ผูวิจัยจัดทําคูมือการใชระบบสารสนเทศ
4.3.2 จัดประชุมเพื่อนําเสนอ และทดลองใชระบบสารสนเทศ
4.3.3 ผูเขารวมประชุมทําแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
4.3.4 จัดทําแบบบันทึกการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในประเด็นขอเสนอแนะที่มีตอระบบ
สารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
4.4 การวิเคราะหขอมูล
4.4.1 วิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามโดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4.4.2 สรุปประเด็นขอเสนอแนะที่มีตอระบบสารสนเทศจากแบบบันทึกการสัมภาษณ
5. การประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง
5.1 ประชากรทีใ่ ชในงานวิจยั คือ ผูอ าํ นวยการกองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอมเทศบาลตําบล
หนองผึ้ง และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 2 คน
5.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณที่อางอิงประเด็นคําถามตามแนวคิด
การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP คือ การประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบจากการดําเนินงานใน 3 ชวงของงานวิจยั คือ กอนการดําเนินงานวิจยั ระหวางดําเนินงานวิจยั และ
หลั ง จากงานวิ จั ย เสร็ จ สมบู ร ณ โดยได รั บ คํ า แนะนํ า ในการตรวจสอบ และปรั บ ปรุ ง แบบสั ม ภาษณ
จากผูทรงคุณวุฒิ
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5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสนทนากลุมเพื่อนําเสนอระบบจัดการขอมูลสําหรับงาน
การแพทยฉุกเฉิน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ
5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม และจัดทํารายงานสรุปผล

ผลการวิจัย
จากการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน สามารถรายงานผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบนั การจัดการขอมูลงานการแพทยฉกุ เฉิน พบวาขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1.1 การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น คื อ บริ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. 2551 จัดอยูในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life Support Unit: BLS) เมื่อศูนยรับแจงเหตุและ
สั่งการจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงเหตุผานเบอรโทรศัพท 1669 จะทําการแจงมายังหนวยปฏิบัติการเพื่อให
ออกปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ระหวางปฏิบตั งิ านเจาหนาทีจ่ ะบันทึกแบบบันทึกการปฏิบตั งิ านหนวยปฏิบตั กิ ารแพทย
ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน และนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS
1.2 การบริการประชาชน คือการสงเสริมและอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยแกประชาชน
ในพื้นที่ โดยอํานวยความสะดวกดานการเดินทาง ใหคําปรึกษา และชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
จากปญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และผูปวยติดเตียง โดยประชาชนติดตอหนวยบริการสุขภาพผานทางโทรศัพท
เคลื่อนที่ หรือโทรศัพทสํานักงาน โดยบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการใชรถกูชีพ ทุกสิ้นเดือนจะมีการจัดทํา
รายงานสรุปจํานวนปฏิบัติการฉุกเฉินและการใหบริการประชาชน
1.3 ขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน เปนขอมูลสวนบุคคล และสุขภาวะของประชาชนใน
พื้นที่ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู การเขาถึงบริการของภาครัฐ ความพิการ กลุมโรคที่เปน เปนตน
2. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งแบง
การทํางานออกเปน 3 สวน ไดดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: การทํางานระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน
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การแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการดําเนินงานระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน
กับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: กระบวนการดําเนินงานระบบจัดการขอมูลการแพทยฉุกเฉิน

3. ผลการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล มีผลการดําเนินงานดังนี้
3.1 การสํารวจเบื้องตน และการวิเคราะหระบบ เปนขั้นตอนที่ไดดําเนินการและรายงานผล
ในกระบวนการวิจัยขั้นตอนที่ 1 และ 2
3.2 การออกแบบระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดแบงระบบสารสนเทศออกเปน 3 สวน คือ
การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน โดยการเขาใชระบบ
สารสนเทศต อ งทํ า การระบุ ชื่ อ ผู  ใ ช และรหั ส ผ า นเพื่ อ ตรวจสอบสิ ท ธิ์ ใ นการเข า ถึ ง ระบบสารสนเทศ
สามารถแสดงแบบจําลองความสัมพันธของขอมูล ตามแบบ Crow’s Foot Model ไดดงั ภาพที่ 5 โดยมีเอนทิตี้
medical_emergencies เก็บขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน เอนทิตี้ people_services เก็บขอมูลการบริการ
ประชาชน และเอนทิตี้ personal_medicals เก็บขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน
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ภาพที่ 5: แบบจําลองความสัมพันธของขอมูล
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3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การทดสอบ การจัดทําคูมือการใชงาน การติดตั้ง และ
การบํารุงรักษาระบบ ผูวิจัยไดนําแบบจําลองแบบเพิ่มผลลัพธมาประยุกตใช โดยพัฒนาระบบงานทีละสวน
สามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6: รายละเอียดระบบสารสนเทศจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน
ตัวอยางสวนนําเขาขอมูล และสารสนเทศ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9

ภาพที่ 7: หนาจอหลักการปฏิบัติการฉุกเฉิน
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ภาพที่ 8: รายงานสรุปจํานวนการปฏิบัติการฉุกเฉินรายเดือน

ภาพที่ 9: รายงานจํานวนประชากร จําแนกตามกลุมโรค
4. ผลประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ จากการวิเคราะหทางสถิตโิ ดยการหาคาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในการแปลความดานการประเมินคุณภาพ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00 หมายถึงดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงดี คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงพอใช
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึงควรปรับปรุง และคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมผานเกณฑ
การประเมิน สําหรับเกณฑในการแปลความดานการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึงมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึงปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึงนอย และคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมพึงพอใจ สามารถ
แสดงผลได ดังตารางที่ 1

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

204

ปที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1
ผลการประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ
¦µ¥µ¦¦³Á¤·
»£µ¡ °¦³µ¦Á«
1.¦³µ¤µ¦°°ªµ¤o°µ¦ °¼oÄo
2.¦³Äoµnµ¥ Á¤¼Îµ´É Â¨³ o°ªµ¤nµÇ Á oµÄnµ¥
3.¦³¤¸µ¦Îµµ¸¦É ªÁ¦ÈªÄ ³Äoµ
4.¦³¤¸ªµ¤¡¦o°¤Á¤ºÉ°o°µ¦Äoµ Â¨³Å¤nÁ·{®µ ³Äoµ
5.¦³¤¸ªµ¤¼o°ÁºÉ°º°Åo
6.¦³¤¸µ¦¦´¬µªµ¤¨°£´¥¸É nµÁºÉ°º°
7.¦³ÎµÄ®oÁ·µ¦Äo¦´¡¥µ¦nµÇ Åo°¥nµ»o¤nµÂ¨³¦³®¥´
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5. ผลประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ตามบริบทของเทศบาล
ตําบลหนองผึ้ง สามารถสรุปผลการประเมินตามแบบจําลอง CIPP ไดดังนี้
5.1 การประเมินผลกอนการดําเนินงาน การประเมินบริบทและปจจัยเบื้องตน พบวาผูบริหาร
ระดับสูงและระดับกลางใหความสําคัญตองานดานการแพทยฉุกเฉิน และสุขภาพประชาชน มีทัศนคติที่ดี
เล็ ง เห็ น ประโยชน แ ละให ค วามสํ า คั ญ กั บ การนํ า เทคโนโลยี เ ข า มาใช ง าน ผู  ป ฏิ บั ติ ง านมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
พรอมนําขอมูลเขาสูระบบใหม มีประสบการณการใชงานระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS
มีความพรอมในสวนของฮารดแวร และซอฟตแวรหากพัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ ชงานผานระบบอินเทอรเน็ต
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มีการวางเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงานทัง้ แบบใชสาย และไรสาย มีงบประมาณในการดูแลเว็บไซต
เปนรายป สามารถนําซอฟตแวรเขาสูเว็บไซตของเทศบาลไดโดยไมตองของบประมาณเพิ่มเติม
5.2 การประเมินผลในขณะดําเนินงาน 3 ครั้ง ไดแก 1) การประเมินตนแบบระบบจัดการ
ข อ มู ล งานการแพทย ฉุ ก เฉิ น และระบบสารสนเทศ พบว า ผู  ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานทั้ ง หมดเห็ น ด ว ยและ
ใหความสนใจพิเศษกับการเชื่อมโยงขอมูลขามหนวยงาน 2) ประเมินระบบสารสนเทศในสวนการปฏิบัติ
การฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานใหความเห็นวาควรนําเขาขอมูลจากระบบ ITEMS 2 เดือนยอนหลังเพื่อความเปน
ปจจุบันของขอมูล 3) การประเมินระบบสารสนเทศในสวนการบริการประชาชน และสถานะสุขภาพ
ของประชาชน สามารถบันทึกและแสดงสารสนเทศไดตามที่ตองการ โดยมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ
อยางสมํ่าเสมอ
5.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน เปนการประเมินผลผลิต และผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ พบวาสารสนเทศทีไ่ ดจากระบบตรงตามความตองการของผูใ ชงานทุกระดับ โดยสามารถ
นําไปใชประโยชนได ดังนี้ 1) ผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง และนําไปวางแผน
พัฒนาตอยอดระบบงานการแพทยฉุกเฉินในอนาคต 2) ผูปฏิบัติงานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน และลดภาระในการจัดทํารายงานเชิงสถิติ 3) ขอมูลไมสูญหาย ตรวจสอบได 4) ระบบจัดการขอมูล
เปนแหลงเรียนรูใหหนวยงานอื่นที่ตองการใชงานระบบในลักษณะเดียวกัน 5) สารสนเทศใชเปนขอมูล
เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และ 6) สารสนเทศทําใหทราบขอมูลทั้งฝงผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน
โดยเสนอแนะใหระบบสามารถพิมพรายงานไดพอดีกับกระดาษขนาด A4 และนําออกมาเปนไฟลเอกซเซล
ควรมี ร ายงานสรุ ป ระยะทางการใช ร ถจํ า แนกตามทะเบี ย นรถเป น รายเดื อ น และระบบแผนที่ เ พื่ อ
อํานวยความสะดวกในการคนหาเสนทาง

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ
การปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การบริ ก ารประชาชน และข อ มู ล สถานะสุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ ข อ มู ล
และสารสนเทศทําใหผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผนพัฒนาตอยอด
ระบบงานการแพทยฉกุ เฉินในอนาคต ชวยลดระยะเวลาในการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ลดภาระในการจัดทํารายงาน
เชิงสถิติ ขอมูลไมสญ
ู หาย สามารถตรวจสอบได สารสนเทศสามารถใชเปนขอมูลเพือ่ พัฒนาเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ าน
และทําใหทราบขอมูลทั้งฝงผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ
Kaewmeesri et al. (2017) พบวา การจัดการระบบขอมูลของผูสูงอายุกลุมเสี่ยง เพื่อรองรับการใหบริการ
การแพทยฉกุ เฉิน ทําใหผปู ฏิบตั งิ านทราบประวัตกิ ารเจ็บปวย สงผลใหการรักษารวดเร็ว ถูกตองและปลอดภัย
ลดขั้นตอนและเวลาในการซักถามประวัติ สามารถใชประกอบการบริการ การเยี่ยมบานรวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งเปนขอมูลเฝาระวัง และ
ใชในการใหคําแนะนําดานสุขภาพอยางเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง ซึ่งสามารถลดการเจ็บปวยและ
อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยขอมูลที่จัดเก็บในระบบสามารถใชเปนหลักฐานการทํางานที่ชัดเจน
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2. การพัฒนาระบบสารสนเทศไดนาํ แบบจําลองวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเพิม่ ผลลัพธ
มาใช เนื่องจากเหมาะกับระบบงานที่มีหลายสวนและเกี่ยวของกัน (Kecharananta, 2008, 70) ซึ่งผูใชงาน
จะได รั บ ระบบเร็ ว สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ ระบบใหม แ บบค อ ยเป น ค อ ยไป ไม รู  สึ ก ต อ ต า นระบบใหม
(Pakdeewattanakul & Panichkul, 2008, 24) ซึ่งสัมพันธกับผลประเมินความพึงพอใจที่ผูใชมีตอ
ระบบสารสนเทศซึ่งอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการวิจัยนี้พบวา คุณภาพของสารสนเทศ
คุณภาพของระบบสารสนเทศ คุณภาพการใหบริการอยูใ นระดับดี และผูใ ชมคี วามพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ
อยูในระดับมากที่สุด โดยเกิดผลประโยชนสุทธิตอองคกร ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศใหผูใชเกิด
ความพึงพอใจ ควรใหความสําคัญกับคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณภาพ
การใหบริการ สอดคลองกับ Ploychum (2015) ทีศ่ กึ ษาพบวา คุณภาพของระบบมีอทิ ธิพลทางบวกตอการใชงาน
และความพึงพอใจ การใชงานระบบมีอทิ ธิพลทางบวกตอความพึงพอใจ และผลประโยชนสทุ ธิ ความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ และสอดคลองกับการศึกษาของ Piromkit & Jangkloy (2015)
ที่ ศึ ก ษาพบว า คุ ณ ภาพของสารสนเทศ คุ ณ ภาพของระบบ และคุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร ส ง ผลเชิ ง บวก
ต อ ผลประโยชน สุ ท ธิ ข ององค ก ร รวมถึ ง Akarasuwan (2015) ที่ พ บว า คุ ณ ภาพของระบบ คุ ณ ภาพ
ของสารสนเทศ และคุณภาพการใหบริการเปนองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ

สรุป
การพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉกุ เฉินในองคกรปกครองสวนทองถิน่ กรณีศกึ ษา
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง มีขอมูลที่เกี่ยวของ 3 สวนคือ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูล
สถานะสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประมวลผล
โดยสามารถคนคืนขอมูลอาการเจ็บปวย และขอมูลสวนบุคคลของผูป ว ยทีเ่ ปนประชาชนในพืน้ ทีแ่ กเจาหนาที่
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน ชวยลดภาระของผูใ ชระดับปฏิบตั กิ ารในการจัดทํารายงานเชิงสถิติ ผูบ ริหารระดับกลางและ
ระดับสูงสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศในการวางแผนเพื่อพัฒนาการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และ
บริการดานสุขภาพ รวมถึงนําไปใชในการวางแผนเชิงนโยบายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อจัดโครงการ
สงเสริมสุขภาวะที่สอดคลองกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงขอมูล และสารสนเทศ
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบงานบริการสวัสดิการภาครัฐ
ระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉกุ เฉินในงานวิจยั นีถ้ กู นําเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใกลเคียง 2 แหง พบวาระบบสามารถนําไปใชได โดยมีขอจํากัดคือ ทองถิ่นที่จะนําระบบไปประยุกตใช
อาจตองทําการปรับกระบวนการดําเนินงานของระบบจัดการขอมูล รวมถึงตองปรับเปลีย่ นขอมูลพืน้ ฐาน และ
ชุดคําสั่งของระบบสารสนเทศ ไดแก ขอมูลผูใชงาน และชื่อหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยขอเสนอแนะ
ในการพัฒนางานวิจัยตอไปคือ การปรับปรุงวิธีเชื่อมโยงขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศ
การแพทยฉุกเฉิน ITEMS กับฐานขอมูลงานวิจัย ควรใชการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
ผานระบบเครือขาย (Web Service) แทนการใหผูปฏิบัติงานนําเขาขอมูล โดยพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น
ของความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูล
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