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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [ / ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ  ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic 
Information Support System: H-SISS)  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [ / ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน …………..…กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์...กรมควบคุมโรค............................................... 
ที่อยู่ ……… 88/21 อำคำรกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี……... 
โทรศัพท์ ………02-590-3289….. โทรสำร……0 2591 8413……..…เว็บไซต์ …https://ddc.moph.go.th/das…….… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) …นำงสำวสิริพร มนยฤทธิ์…..  ต ำแหน่ง ………นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร..................…  
โทรศัพท์ ……………02-590-3828……………..……………………….…  โทรสำร ……….………02-590-3828.…………..………  
มือถือ …………………085-703-8850………………    อีเมล ………………..…smonyarit@gmail.com.............................. 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

 1) เปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 2) มีกำรสื่อสำรสองทำง รับฟังควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเพ่ิมเติม และน ำมำพัฒนำระบบสนับสนุนข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) จ ำนวนกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมลดลง แต่กำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 2) ลดระยะเวลำกำรรอคอยของผู้ขอข้อมูล และลดระยะเวลำปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้สนับสนุนข้อมูล  
 3) ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรสนับสนุนข้อมูล 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเอชไอวี/เอดส์  แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic 
Information Support System: H-SISS) 
 

https://ddc.moph.go.th/das/
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ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
  กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการ สังกัดกรมควบคุม
โรค และมีบทบาทเป็นศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ ที่สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและควบคุมปัญหา
เอดส์ ในการด าเนินงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
(evidence-base decision making) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผน
ก าหนดทิศทาง นโยบายการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถวางแผนและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ของยุทธศำสตร์แห่งชำติว่ำด้วยกำรยุติปัญหำเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 เน้นกำรส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการวิจัยที่รอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
  การด าเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน และได้รับการ
สนับสนุนจากหลายแหล่งทุน ท าให้ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลที่แตกต่างกัน ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหาร ก็มีหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านเอชไอวี/เอดส์ ที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง และตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูลที่
หลากหลาย ท าให้เป็นอุปสรรคของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลในการท างาน โดยจากการท างานที่ผ่านมาพบว่ามีอุปสรรค
หลายด้าน เช่น ไม่ทราบแหล่งข้อมูล ไม่ทราบช่องทางเข้าถึงข้อมูล ประสานงานขอข้อมูลได้ล่าช้า ไม่ทันต่อการใช้
งาน ข้อมูลไม่ทันสมัย บางครั้งพบว่าข้อมูลเดียวกันแต่ตัวเลขคลาดเคลื่อนกันเมื่อประสานจากหลายแหล่ง เมื่อใช้ใน
การรายงานท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ  
  ภารกิจหนึ่งของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ การเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
การบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ รวมทั้งการจัดระบบเชื่อมโยง รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล 
ข้อสนเทศ เพ่ือการเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนำ
ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธสำตร์ด้ำนเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร หรือ HIV/AIDS Strategic Information 
Support System (H-SISS) เพ่ือให้ผู้ที่ท างานเอดส์ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์: เป็นผู้น ำระดับภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกในกำรยุติปัญหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ภำยใน ปี 2573 
ค่ำนิยม:   ค่ำนิยมหลักที่ยึดถือปฏิบัติภำยใต้กระทรวงสำธำรณสุข และกรมควบคุมโรค เพ่ือมุ่งให้ประชำชนสุขภำพดี 
เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข และระบบสุขภำพยั่งยืน คือ “MOPH” ประกอบด้วย   
  M (Mastery) เป็นนำยตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภำพ  
  O (Originality) สร้ำงสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ท่ีเหมำะสม  
  P (People centered) ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรท ำงำน  
  H (Humility) มีสัมมำคำรวะมีน้ ำใจ 
 
 
การวิเคราะห์ระบบเพื่อการพัฒนา 
 Purpose เป้ำหมำยหลักที่ส ำคัญ คือ ต้องให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนเอชไอวีทุกระดับสำมำรถเข้ำถึง
และน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือกำรด ำเนินงำนยุติปัญหำเอดส์ 
 Process กระบวนกำรท ำงำนสนับสนุนข้อมูล ต้องกำรให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว ทันเวลำต่อกำรใช้งำน โดยกำรท ำงำนรูปแบบเดิม คือ คอยให้กำรสนับสนุนข้อมูล เมื่อมีผู้ต้องกำรใช้ข้อมูล
ติดต่อประสำนขอข้อมูลมำตำมช่องทำงต่ำงๆ เช่น หนังสือรำชกำร ไลน์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น  
 Performance ผลของกระบวนกำรท ำงำนรูปแบบเดิม คือ กำรสนับสนุนข้อมูลไม่เป็นระบบ มีควำม
ผิดพลำด ตอบสนองข้อมูลไม่ทันตำมเวลำ ส่งผลให้ 
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- ผู้ขอข้อมูล ต้องรอคอยนำน ได้รับข้อมูลไม่ทันเวลำ เนื่องจำกหลำยสำเหตุ เช่น ประสำนมำช่วงที่
นักวิชำกำรติดภำรกิจ และหลงลืมไม่ได้ส่งข้อมูลให้ หรือหนังสือรำชกำรส่งมำช้ำตำมข้ันตอน ท ำให้เกิน
ระยะเวลำที่ต้องกำรใช้ข้อมูล เป็นต้น  

- ผู้สนับสนุนข้อมูล หำกหนังสือรำชกำรล่ำช้ำ ท ำให้นักวิชำกำรทรำบกำรประสำนกระชั้นชิดต้อง
วิเครำะห์ข้อมูลเร่งด่วนมีโอกำสผิดพลำดสูง หรือหำกแจ้งควำมต้องกำรไม่ชัดเจนต้องมีกำรประสำนงำน
กลับท ำให้ใช้ระยะเวลำนำน 

การออกแบบกระบวนการเพื่อปรับปรุง 
 จำกกำรวิเครำะห์ระบบกำรให้บริกำรสนับสนุนข้อมูลรูปแบบเดิม จึงได้มีแนวคิดพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
ใหม่คือ ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic Information 
Support System: H-SISS) โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. วำงแผนออกแบบระบบสนับสนุนข้อมูลแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
  1.1) กำรสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก (active Information support) เพ่ือเตรียมข้อมูลส ำคัญน ำเสนอ
ไว้ให้พร้อมใช้งำนทันที โดยพัฒนำเว็บไซต์ HIV INFO HUB เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเอชไอวี/เอดส์
ของประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ มำน ำเสนอไว้อย่ำงครอบคลุม เข้ำใจง่ำย ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
น ำไปใช้ร่วมกันเพื่อกำรด ำเนินงำนยุติปัญหำเอดส์ 
  1.2) กำรสนับสนุนข้อมูลในเชิงรับ (passive Information support) เพ่ือรองรับและตอบสนอง
ข้อมูลเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกที่มีน ำเสนอในระบบ โดยพัฒนำระบบขอข้อมูลออนไลน์ เรียกว่ำ Data request 
systemช่วยให้ผู้ที่ต้องกำรใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมสำมำรถติดต่อขอข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่เป็นทำงกำร และ
ระบบสำมำรถบันทึกจัดเก็บข้อมูลควำมต้องกำรไว้อย่ำงเป็นระบบ ท ำให้สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูล
เพ่ิมเติมใน HIV INFO HUB ได้ตรงตำมควำมต้องกำร รวมทั้งน ำมำใช้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุงกำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 2. ด ำเนินกำรออกแบบระบบ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมออกแบบ และด ำเนินกำรตรวจสอบ
ปรับปรุงระบบจนสำมำรถใช้งำนได้จริง 
 3. เปิดระบบให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งำนทั้งเว็บไซต ์HIV INFO HUB และ Data request system 
 4. วิเครำะห์ผลกำรเข้ำใช้งำนของผู้ใช้งำน โดยในเว็บไซต์ HIV INFO HUB ติดตำมยอดผู้เข้ำชมเว็บไซต์ และ
กำรขอข้อมูลเพ่ิมเติมใน Data request system น ำผลกำรตอบสนองข้อมูล ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำ
วิเครำะห์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร นอกจำกนี้วิเครำะห์ว่ำข้อมูลใดที่ยังเป็นช่องว่ำง เพ่ือน ำไปพัฒนำ
เพ่ิมเติมกำรน ำเสนอข้อมูลเชิงรุกใน HIV INFO HUB ให้พร้อมใช้งำน  
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
  เมื่อมีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลโดยใช้ระบบ HIV/AIDS Strategic Information 
Support System (H-SISS) ซ่ึงน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยให้กระบวนกำรดีขึ้นในหลำยด้ำน ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ HIV INFO HUB ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนข้อมูลในเชิงรุก (active 
Information support) ซึ่งพัฒนำขึ้นอย่ำงมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนที่เป็นผู้ใช้ข้อมูล ท ำให้สำมำรถ
น ำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนเอชไอวีได้ครอบคลุมระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ H-SISS เป็นระบบกำรสื่อสำรสองทำงจึง
ได้มีระบบขอข้อมูลออนไลน์เรียกว่ำ Data request system ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนข้อมูลในเชิงรับ (passive 
Information support) ที่ให้ผู้ใช้ข้อมูลสำมำรถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ ในอดีตที่กำรขอข้อมูลต้องท ำหนังสือรำชกำร 
หรืออำจผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นทำงกำร ก็ได้ปรับมำใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ผู้ต้องกำรข้อมูลสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำ และมีระบบแจ้งเตือนให้ผู้สนับสนุนข้อมูลทรำบทันที เมื่อกำรขอข้อมูลในระบบ ให้สำมำรถ
ประสำนตอบกลับได้อย่ำงรวดเร็ว โดยมีกำรประกันเวลำตอบสนองข้อมูล ที่บูรณำกำรไปกับผลกำรประเมินกำร
ปฏิบัติรำชกำรของผู้รับผิดชอบ นอกจำกนี้กำรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบสำมำรถน ำฐำนข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์
ข้อมูลที่มีควำมต้องกำรใช้และยังไม่มีใน HIV INFO HUB เพ่ือจัดท ำให้พร้อมใช้ในโอกำสถัดไป และยังสำมำรถน ำผล
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กำรประเมินควำมพึงพอใจมำพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรสนับสนุนข้อมูลได้อย่ำงต่อเนื่อง  รูปแบบกำรให้บริกำร
สนับสนุนข้อมูลแสดงดังภำพต่อไปนี้ 
ภาพที่ 1 กำรให้บริกำรสนับสนุนข้อมูลของระบบ HIV/AIDS Strategic Information Support System (H-SISS) 

 
 กำรใช้ H-SISS ช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ ให้ดียิ่งขึ้น ลด
ระยะเวลำกำรรอคอยของผู้ขอข้อมูล ท ำให้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรสนับสนุนข้อมูล นอกจำกนี้ยัง
ช่วยลดระยะเวลำปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้สนับสนุนข้อมูล ท ำให้สำมำรถจัดเตรียมข้อมูลไว้ได้ตรงควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน ลดโอกำสกำรจัดท ำข้อมูลกรณีเร่งด่วนที่น ำไปสู่ข้อผิดพลำด และยังน ำผลกำรวิเครำะห์ไปพัฒนำระบบ
ข้อมูลที่ยังไม่มีตอบสนองผู้ใช้ข้อมูลได้ เป็นกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
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