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สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 

  1) ใช้เทคโนโลยีการบริการแบบออนไลน์มาช่วยให้กระบวนให้บริการสนับสนุนข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  2) มีการสื่อสารสองทาง รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ิมเติม และน ามาพัฒนาคุณภาพของ
ระบบบริการสนับสนุนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
ประสิทธิผล  
  1) สถิติการขอสนับสนุนข้อมูลเอชไอวี/เอดส์เพ่ิมเติม ในระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงรับมีแนวโน้ม
ลดลง พร้อมกับมีการเข้าถึงและน าข้อมูลจากระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงรุกท่ีเตรียมไว้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
  2) สามารถสนับสนุนข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ผู้รับบริการต้องการใช้มากกว่าร้อยละ 80  
  3) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนข้อมูล โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการทุกด้าน (สะดวก ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ) อยู่ในระดับทีพึ่งพอใจมากท่ีสุด 
 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [ / ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่น าเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ / ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) ที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการส่วนกลาง สังกัดกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทเป็นศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ และต้องเป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ รวมทั้งการจัดระบบเชื่อมโยง รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ข้อมูล ข้อสนเทศ เพ่ือการเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
รวมทั้งมพัีนธกิจเป็นหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการ ที่ต้องประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่าย
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ และรวมไปถึงการ
สนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนก าหนดทิศทาง นโยบายการด าเนินงาน เพ่ือให้
สามารถวางแผนและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ 
 กระบวนการสนับสนุนข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นการให้บริการตามบทบาทภารกิจ
โดยตรงของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก (Purpose) คือ ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานเอชไอวีทุกระดับสามารถเข้าถึงและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ โดย 
"ลูกค้า” ที่เป็นผู้รับบริการครอบคลุมผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภายใน และ
ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตลอดจนองค์กรที่เป็นแหล่งทุน หรือภาคี
เครือข่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
 จากการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล” ทั้งด าเนินการจัดประชุม จัดเก็บ
สถิติการขอข้อมูล และสอบถามเพ่ิมเติม พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผู้ขอข้อมูลต้องการ ได้แก่ สถานการณ์การระบาด
ของโรค แนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยง จ านวนประชากรเป้าหมายในการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญ 
และต้องการข้อมูลที่จ าแนกได้ถึงระดับเขตสุขภาพ จังหวัด และหน่วยบริการ ทั้งนี้ผู้ขอข้อมูลคาดหวังว่าจะได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น ที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องทันเวลาใช้งาน น ามาสู่การก าหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพของระบบ H-
SISS คือ ร้อยละการสนับสนุนข้อมูลได้ทันเวลา (ตามวันที่ผู้ขอข้อมูล หรือลูกค้า ก าหนด) นอกจากนี้ยังต้อง ประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ ความทันเวลา ความถูกต้อง และตรงตาม
ความต้องการ   
 เมื่อวิเคราะห์ผลการท างาน (Performance) จากกระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต พบว่ายังไม่สามารถ
สนองตอบความคาดหวังของผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้ เช่น ผู้ขอข้อมูลต้องรอคอยข้อมูลนาน ไม่สามารถตรวจสอบหรือ
ติดตามความก้าวหน้ากระบวนการจัดท าข้อมูลได้ และได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ทันเวลาใช้งาน เป็นต้น โดย
กระบวนการ (Process) สนับสนุนข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ในอดีต เป็นแนวทางการให้บริการแบบเชิงรับ คือ จัดท า
ข้อมูลตามทีม่ีการแจ้งขอสนับสนุนมาแต่ละครั้ง เมื่อมีผู้ต้องการใช้ข้อมูลติดต่อประสานขอข้อมูลมาตามช่องทางต่างๆ 
เช่น หนังสือราชการ ไลน์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น ไม่ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการขอข้อมูล และไม่ได้
วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อน ามาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการสนับสนุนข้อมูลรูปแบบ
ใหม่ขึ้น คือ ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร หรือ HIV/AIDS Strategic 
Information Support System (H-SISS) ซึ่งเป็นการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน
โดยให้บริการสนับสนุนข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และยังเป็นระบบที่มีการสื่อสารสองทาง รับฟัง
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ความคิดเห็นของผู้รับบริการ โดยให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพของระบบสนับสนุน
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ระบบดังกล่าวนี้ยังเป็นการพัฒนากระบวนการท างานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากรม
ควบคุมโรค เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการท างานที่มุ่งเน้นการท างานที่สานพลังทุก
ภาคส่วน (Collaboration) สร้างนวัตกรรม (Innovation) และปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ซึ่ง H-
SISS ประกอบด้วยระบบสนับสนุนข้อมูล 2 ส่วนหลัก ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 การสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก (Active Information support) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมข้อมูล
ส าคัญน าเสนอไว้พร้อมใช้งานทันที โดยให้บริการบนเว็บไซต์ “HIV INFO HUB” เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
ด้านเอชไอวี/เอดส์ของประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาน าเสนอไว้อย่าง ครอบคลุม เข้าใจง่าย ใน 3 
หมวด ได้แก่  1 )  การระบาด 2)  ปัจจัยน า เข้ า  และ 3)  ผลการด า เนินงาน สามารถเข้าถึ ง  ผ่ านทาง 
hivhub.ddc.moph.go.th 
 ส่วนที่ 2 การสนับสนุนข้อมูลเชิงรับ (Passive Information support) เพ่ือรองรับและตอบสนองข้อมูล
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากท่ีมีน าเสนอใน HIV INFO HUB โดยพัฒนาระบบขอข้อมูลออนไลน์ เรียกว่า “ระบบขอ
ข้อมูล (data request system)” จุดเด่น คือ เป็นระบบออนไลน์เข้าถึงง่าย ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทางเว็บไซต์ 
batsdata.ddc.moph.go.th โดยตรง หรือเข้าถึงจาก HIV INFO HUB หมวดติดต่อเรา และขอข้อมูลเพิ่มเติม ระบบ
มีการแจ้งเตือน (Alert) ทันที เมื่อมีการขอข้อมูลในระบบ ท าให้รับทราบความต้องการทันที และสามารถจัดท าข้อมูล
สนับสนุนได้ทันเวลา นอกจากนี้สถิติข้อมูลในทุกขั้นตอน รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจ จะถูกจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบ ท าให้สามารถน ามาวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมใน  HIV INFO HUB ได้ตรงตามความต้องการ 
รวมทั้งน ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
 จากกระบวนการพัฒนาทั้งหมด องค์ประกอบส าคัญของระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/
เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic Information Support System: H-SISS) ทั้ง 2 ส่วน ถูกพัฒนาแบบ
คู่ขนาน โดยระบบสนับสนุนข้อมูลในเชิงรับ คือ ระบบขอข้อมูล (data request system) พัฒนาส าเร็จและเปิดใช้
งานก่อน จากนั้นระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก คือ HIV INFO HUB จึงเปิดใช้งานได้ เนื่องจาก HIV INFO HUB เป็น
ศูนย์ข้อมูลใหญ่ของประเทศ การพัฒนามีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องร่วมในการออกแบบ ซึ่ง
ระบบ H-SISS เปิดใช้งานสมบูรณ์ท้ัง 2 ส่วน ในเดือนกรกฎาคม 2562 จากการเปิดใช้งาน แสดงให้เห็นประสิทธิผล
ของกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่หลายด้าน ได้แก่  
 1) มีการเข้าถึงและน าข้อมูลจากระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก คือ HIV INFO HUB ไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงาน  
 2) สามารถสนับสนุนข้อมูลได้ทันตามเวลาที่ผู้รับบริการต้องการใช้มากกว่าร้อยละ 80 
 3) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนข้อมูล โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการทุกด้าน (สะดวก ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ) อยู่ในระดับทีพึ่งพอใจมากท่ีสุด 
 อย่างไรก็ตามกระบวนการให้บริการสนับสนุนข้อมูลยังคงจะต้องพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ โดยปิดช่องว่างการบริการที่ยังตอบสนองความต้องการของผู้ขอข้อมูล (ลูกค้า) ได้ไม่ดี 
เช่น ข้อมูลที่ยังไม่มีสนับสนุน หรือการตอบสนองข้อมูลส่วนที่ยังไม่ทันเวลาใช้งาน เป็นต้น ในส่วนของการให้บริการ
ทีท่ าไดด้ีแล้วก็จ าเป็นต้องพัฒนาปรังปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
 

https://hivhub.ddc.moph.go.th/
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
 1) โครงสร้างขององค์กร  
 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) เป็นหน่วยงานส่วนกลาง สังกัดกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันมีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นการภายใน อย่างไม่เป็นทางการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562) เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการสู่กลุ่ม
งานจ านวน 12 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มบริหารทั่วไป (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มสื่อสารและสนับสนุนวิชาการ 
(4) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน (5) กลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ (6) กลุ่มพัฒนา
ความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างประเทศ (7) กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (8) กลุ่มพัฒนา
องค์กร (9) กลุ่มเทคโนโลยีระบบข้อมูล (10) กลุ่มติดตามและประเมินผลระดับชาติ (11) ศูนย์ประสานงานโรคตับ
อักเสบจากไวรัส (12) กลุ่มสนับสนุนโครงการพระด าริและกิจการพิเศษ  
 2) วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 
 วิสัยทัศน์: เป็นผู้น าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการยุติปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใน 
ปี 2573 
 ค่านิยม: ค่านิยมหลักที่ยึดถือปฏิบัติภายใต้กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค เพ่ือมุ่งให้ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน คือ “MOPH” ประกอบด้วย   
 M: Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย  
 O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 P: People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้”  
 H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือส่วนรวม  
 พันธกิจ:  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 2. ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
 4. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
 5. ประสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ วินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์และ STIs 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัส บี ซี (HBV,HCV)) 

นอกจากนี้กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังมีบทบาทเป็นศูนย์อ านวยการบริหารจัดการปัญหา
เอดส์แห่งชาติ ที่ต้องมีบทบาทเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ รวมทั้งการ
จัดระบบเชื่อมโยง รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ข้อสนเทศ เพ่ือการเผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
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 นโยบายการด าเนินงานที่ส าคัญ: 
 กรมควบคุมโรค ก าหนดแนวทางการบริหารราชการตามประกาศนโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรค เข้าสู่
ระบบราชการ 4.0 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบการท างาน โดยใช้แนวทางของระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการ
ท างานที่สานพลังทุกภาคส่วน (Collaboration) สร้างนวัตกรรม ( Innovation) และปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
(Digitalization) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในกรม สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความยอมรับ 
ความเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กอพ.) จึงน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และประกาศ
นโยบายการพัฒนากองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักการ 3 ข้อ ได้แก่  

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Organization) ด้วยการบูรณาการ
ศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือน าข้อมูลจากแหล่งชุด
ข้อมูลที่มีอยู่ภายในหน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data Analytic) ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และประสานและบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มงาน และระหว่างหน่วยงาน (Integration) รวมทั้งเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีมาตรการป้องกันทุจริตในเชิงรุก 

2. เป็นองค์กรที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Organization) มีการพัฒนากระบวนการ
และคุณภาพให้บริการในสถานบริการ (Smart Hospital) ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยการ
รักษา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและระบบบริการ พัฒนาช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อ
ร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือเข้าถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามา
ปรับปรุงการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสม่ าเสมอ 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Division) โดยพัฒนาและ
ยกระดับบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในต าแหน่ง ก้าวทันเทคโนโลยี แก้ ไขปัญหา สร้าง
ความรอบรู้ คล่องตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (HR Agility) พัฒนาระบบ Innovation Ecosystem และ 
Supporting System เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานนวัตกรรมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบดิจิทัลมาลดขั้นตอน ลดการใช้
กระดาษ มุ่งสู่การเป็น Paperless Organization  

 3) สินค้าและบริการที่ส าคัญ และกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า  
 ตามพันธกิจหลักของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สินค้าที่ส าคัญ คือ ผลิตภัณฑ์วิชาการต่างๆ 
เช่น คู่มือ แนวทาง มาตรฐาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่จะต้องถ่ายทอดให้ลูกค้า ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประชาชน โดยจะต้องเป็นหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการ (Technical support) ประสานและสนับสนุน
การพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกหลักรับถ่ายทอดแนวทางและผลิตภัณฑ์วิชาการต่างๆ เพ่ือน าไปส่งมอบแก่
ประชาชน ทั้งที่เป็นหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการ
ให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน การสนับสนุนมีการด าเนินงานหลายรูปแบบ เช่น การจัดอบรม การลงพ้ืนที่ติดตาม
นิเทศก์งานเพ่ือให้การสนับสนุนการด าเนินงาน เป็นต้น  
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 4) กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ 
 กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญที่เป็นผู้รับมอบสินค้าและบริการจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก 
 กลุ่มที่ 1 ประชาชน ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ (ญาติผู้ป่วย) หรือกลุ่มวัย
ต่างๆ เป็นต้น  
 กลุ่มที่ 2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 1-12 สถาบันป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง (สปคม.) องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาล (รพ.) สื่อมวลชน กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ
ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐใน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ องค์กรระหว่างประเทศ ประชาชนทั่วไป  
 กลุ่มที่ 3 ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ส่วนราชการ/องค์กร 
ที่เก่ียวข้อง : หน่วยงานรัฐทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
อิสระภายใต้การก ากับของรัฐ (สปสช. สสส.) องค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น 
หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน 
 5) รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 

ล าดับ รางวัล ปีที่ได้รับ 
1 ผลงาน “โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรส าหรับเยาวชน” ได้รับรางวัลบริการ

ภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ประเภท รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น 
จาก ส านักงาน ก.พ.ร. 

ปี พ.ศ. 2557 

2 เกียรติบัตรรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่า ประเทศไทยประสบ
ความส าเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก ตามเป้าหมาย
ขององค์การอนามัยโลก คือ มีอัตราการติดเชื้อฯ น้อยกว่า ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศ
แรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลก 

ปี พ.ศ. 2558 

3 ผลงาน “AIDS Zero Portal” ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) รางวัล
การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จาก ส านักงาน ก.พ.ร. 

ปี พ.ศ. 2559 

4 ผลงาน “โครงการการจัดบริการที่เป็นมิตรส าหรับเยาวชน” ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ประเภท รางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง 
จาก ส านักงาน ก.พ.ร. 

ปี พ.ศ. 2560 

5 ผลงาน “กระบวนการสร้างความรู้และงานวิจัยในองค์กร” ได้รับเกียรติบัตรการเข้า
ร่วมน าเสนอบทความประเภท TQM Progressive Learner ในงาน THAILAND 
QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices 
in Thailand 

ปี พ.ศ. 2562 

6 ผลงาน “ระบบขอข้อมูล (Data Request System)” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม 
กรมควบคุมโรค ประเภทนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ระดับ  
2 ดาว ในการประชุม Innovation Forum กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 12 หัวข้อเรื่อง 
“Driving DDC Innovation Forward”  

ปี พ.ศ. 2562 
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3. การเรียนรู้ ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล"  
 1) การก าหนด "ลูกค้า" และ วิธีการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร หรือ HIV/AIDS 
Strategic Information Support System (H-SISS) เป็นการพัฒนากระบวนการสนับสนุนข้อมูล โดยมีเป้าหมาย 
(Purpose) ให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือภาคีเครือข่ายที่มีการด าเนินงานด้านเอชไอวี/เอดส์ ทุกภาคส่วน สามารถเข้าถึงข้อมูล
และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ โดย "ลูกค้า” ที่เป็นผู้รับบริการ
ครอบคลุมผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตลอดจนองค์กรที่เป็นแหล่งทุน หรือภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
สามารถสรุปกลุ่มลูกค้าได้ ดังนี้ 
 ลูกค้าภายในกระทรวงสาธารณสุข (ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) 

- หน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ได้แก่ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองระบาด
วิทยา และส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 1 – 12 รวมทั้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 
(สปคม.) 

- หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 
และโรงพยาบาล (รพ.)  

- หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นต้น 
 ลูกค้าภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

- องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์  
- องค์กรภาคประชาสังคม  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
- หน่วยงานอิสระภายใต้การก ากับของรัฐ เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 
- หน่วยงานภาครัฐในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เช่น กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นต้น 

- องค์กรระหว่างประเทศ เช่น TUC, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNICEF เป็นต้น 
 2) ความต้องการและความคาดหวังของ “ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล”  
 จากการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของ "ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล” ทั้งด าเนินการจัดประชุม จัดเก็บ
สถิติการขอข้อมูล โดยบันทึกลักษณะเบื้องต้น เช่น ต าแหน่ง หน่วยงาน ช่องทางการขอข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการ 
วัตถุประสงค์การใช้งาน รูปแบบที่ต้องการ วันที่ขอข้อมูล และเวลาที่ต้องการใช้ เป็นต้น พบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผู้ขอ
ข้อมูลต้องการ ได้แก่ สถานการณ์การระบาดของโรค แนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยง จ านวนประชากรเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญ และต้องการข้อมูลที่จ าแนกได้ถึงระดับเขตสุขภาพ จังหวัด และ
หน่วยบริการ และวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้เพ่ือผลักดันเชิงนโยบาย เช่น จัดสรรงบประมาณเงิน
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัวและด้านเงินทุนประกอบอาชีพ พัฒนากลไกด้านกฎหมาย ใช้อ้างอิงเอกสาร
วิชาการ การท าวิจัย หรือใช้เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
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 ทั้งนีผู้้ขอข้อมูลคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็น ที่ส าคัญที่สุดคือ ต้องทันเวลาใช้งาน น ามาสู่
การก าหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพของระบบ H-SISS คือ ร้อยละการสนับสนุนข้อมูลได้ทันเวลา (ตามวันที่ผู้ขอข้อมูล หรือ
ลูกค้า ก าหนด) นอกจากนี้ยังต้อง ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ 
ความทันเวลา ความถูกต้อง และตรงตามความต้องการ 
 3) การแปรความต้องการและความคาดหวังของ “ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล” เป็น "คุณลักษณะด้าน 
คุณภาพ" ของ "ผลงานที่ส่งมอบ" และก าหนดเป็น ดัชนีชี้วัด คุณภาพ  
 เมื่อน าความต้องการและความคาดหวังของ “ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล” มาแปรเป็นคุณลักษณะด้าน คุณภาพ 
จึงก าหนดได้ว่าระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic 
Information Support System: H-SISS) ต้องมีคุณภาพในแง่ของการสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตาม
ความต้องการ น ามาสู่การก าหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพของระบบ H-SISS คือ ร้อยละการสนับสนุนข้อมูลได้ทันเวลา 
(ตามวันที่ผู้ขอข้อมูล หรือลูกค้า ก าหนด) นอกจากนี้ยังให้ผู้รับบริการ หรือผู้ขอข้อมูล ประเมินความพึงพอใจทั้งด้าน
ความสะดวกในการใช้งานระบบ ความทันเวลา ความถูกต้อง และตรงตามความต้องการ   
 
4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต  
 1) ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือผลการท างานที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ยังไม่
สามารถสนองตอบความคาดหวังของผู้ต้องการใช้ข้อมูล 
 กระบวนการ (Process) สนับสนุนข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ในอดีต เป็นแนวทางการให้บริการแบบเชิงรับ คือ 
จัดท าข้อมูลตามที่มีการแจ้งขอสนับสนุนมาแต่ละครั้ง  เมื่อมีผู้ต้องการใช้ข้อมูลติดต่อประสานขอข้อมูลมาตาม
ช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ ไลน์ อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น ไม่ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการขอข้อมูล 
และไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือน ามาปรับปรุงคุณภาพ โดยกระบวนการสนับสนุนข้อมูล        
รูปแบบเดิม มีข้ันตอน ดังนี้  
 

ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ (รูปแบบเดิม) ผลการท างานที่ไม่พึงประสงค์ 
1. แจ้งขอ
ข้อมูล  

ผู้รับบริการ 
1.1 แจ้งขอข้อมูลที่ต้องการ โดยไม่มี

แหล่งข้อมูลเตรียมไว้ให้ค้นหาก่อน 
1.2 ขอข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ไลน์ 

โทรศัพท์ วาจา อีเมล์ หนังสือราชการ 
แจ้งในที่ประชุม เป็นต้น ไม่มีช่องทาง
เฉพาะในการขอข้อมูล สามารถขอผ่าน
ช่องทางใดก็ได้ 

1.3 ไม่มีแบบฟอร์มการขอข้อมูลที่ชัดเจน 

 
- มีการขอข้อมูลเดิมซ้ าๆ บ่อยๆ 
- ช่องทางขอข้อมูลบางช่องทางผ่านหลาย
ขั้นตอน เช่น หนังสือราชการ ท าให้
กระบวนการล่าช้า 
- การขอแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการ
บันทึกเป็นหลักฐาน บางครั้งหลงลืม ไม่ได้
จัดท าข้อมูลส่ง 
- แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการไม่
ครบถ้วน ท าให้การจัดท าข้อมูลไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ตรงตามความต้องการ 
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ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ (รูปแบบเดิม) ผลการท างานที่ไม่พึงประสงค์ 
2. รับเรื่อง หัวหน้ากลุ่ม 

2.1 รับเรื่องการขอข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ 
ที่มีการขอข้อมูลทุกช่องทาง 
 

 
การรับเรื่องจากหลายช่องทาง เมื่อมีภาระ
งานมาก ไม่มีการจัดระบบ ท าให้ลืม
มอบหมายงาน หรือมอบหมายช้า  
หรือการขอข้อมูลผ่านหนังสือราชการ 
หนังสือมาถึงช้า ท าให้รับเรื่องช้า 

3.มอบหมาย
งาน 

หัวหน้ากลุ่ม 
3.1 พิจารณาขอบเขตข้อมูลและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่  
3.2 การมอบหมายงาน อาจมอบผ่าน
หนังสือราชการ หรือช่องทางอ่ืน เช่น อีเมล์ 
ไลน์ หรือด้วยวาจา 
ไม่มีการบันทึก จัดเก็บข้อมูลการมอบหมาย
งาน 
 

 
ไม่มีระบบมอบหมายงานชัดเจน การ
ติดตามหรือสรุปผลการปฏิบัติงานของ
ผู้รับผิดชอบแต่ละคนท าได้ยาก  
 

4.รับมอบหมาย
งาน 

นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบ 
4.1 รับมอบหมายงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่
หัวหน้ากลุ่มแจ้ง 

 
ได้รับมอบหมายจากหลายช่องทาง ไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
จัดล าดับความเร่งด่วนของงาน 

5.พิจารณา
ข้อมูลที่ขอ 

นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบ 
5.1 พิจารณาข้อมูลที่ขอมา กรณีที่ค าขอไม่
ชัดเจน ติดต่อกลับ เพ่ือยืนยันรายละเอียด
เพ่ิมเติม 
5.2 พิจารณาข้อมูลที่ขอสนับสนุน ว่ามี
ข้อมูลหรือไม่ 
- กรณีไม่มีข้อมูลที่ขอ แจ้งกลับไปยังหัวหน้า
กลุ่ม และผู้ขอข้อมูล  
- กรณีท่ีมีข้อมูลไปขั้นตอนจัดท าข้อมูล 

 
ไม่มีข้อมูลติดต่อผู้รับบริการชัดเจน เมื่อ
ต้องติดต่อกลับขอรายละเอียดเพ่ิม ท าให้
ใช้เวลานาน 

5.จัดท าข้อมูล นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบ 
5.1 ด าเนินการจัดท าข้อมูลตามที่
ผู้รับบริการแจ้งขอสนับสนุน 

 
- การได้รับมอบหมายงานช้า ท าให้ต้องเร่ง
จัดท าข้อมูลให้ทันตามเวลา ซึ่งเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย 
- ในระหว่างจัดท าข้อมูลหากผู้รับบริการ
ต้องการติดตามความก้าวหน้าต้องติดต่อ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
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ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ (รูปแบบเดิม) ผลการท างานที่ไม่พึงประสงค์ 
6.ส่งข้อมูล นักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบ 

6.1 ส่งข้อมูลกลับให้ผู้ที่แจ้งขอข้อมูลตาม
ช่องทางที่ระบุให้ส่งกลับ (ส่วนใหญ่มักเป็น
ช่องทางอีเมล์ และหนังสือราชการ) 

 
ส่งข้อมูลกลับตามที่ได้รับมอบหมายผ่าน
หลายช่องทาง ไม่มีการบันทึกสถิติไว้ และ
ไม่ได้ทบทวนคุณภาพการให้บริการว่าส่ง
ข้อมูลได้ทันเวลาหรือไม่ 

7.รับข้อมูล ผู้รับบริการ 
7.1 รับข้อมูลจากนักวิชาการ/ผู้รับผิดชอบ 
ที่แจ้งขอ จากช่องทางที่ส่งข้อมูลกลับ 

 
- ผู้รับบริการได้รับข้อมูลส่งกลับไม่
ทันเวลาใช้งาน หรือไม่ได้รับข้อมูล 
- ผู้รับบริการได้รับข้อมูลไม่ตรงความ
ต้องการ 

 

 2) ลักษณะของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  
 เนื่องจากกระบวนการท างานรูปแบบเดิมในอดีตไม่ได้มีการจัดเก็บสถิติการสนับสนุนข้อมูลให้ผู้รับบริการ 
และไม่มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงไม่มีข้อมูลในเชิงปริมาณ ที่เป็นดัชนีชี้วัดชัดเจน แต่ในภาพรวม
ของการให้บริการมลีักษณะของปัญหาที่เกิดข้ึน คือ ผู้ต้องการใช้ข้อมูล ต้องรอคอยข้อมูลนาน ได้รับข้อมูลไม่ทันเวลา 
หรือไม่ได้รับข้อมูลที่แจ้งขอ ไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามความก้าวหน้ากระบวนการจัดท าข้อมูลได้ และได้รับ
ข้อมูลไม่ตรงความต้องการใช้งาน หรือได้รับข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นจุด
เปลี่ยนที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการรูปแบบใหม่ 
 
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่  
 1) ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-น าไปปฏิบัติ แล้วน าไปสู่การป้องกันปัญหาไม่ให้
เกิดซ้ า ยกระดับคุณค่าของผลการท างานที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือ สามารถสนองตอบความคาดหวังของผู้
ต้องการใช้ข้อมูล   
 จากการวิเคราะห์ระบบการให้บริการสนับสนุนข้อมูลรูปแบบเดิม พบว่ามีโอกาสพัฒนาในหลายด้าน จึงได้มี
แนวคิดพัฒนาการให้บริการสนับสนุนข้อมูลรูปแบบใหม่ คือ ระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/
เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic Information Support System: H-SISS) โดยมีแนวทางที่ส าคัญ คือ 
 1) ให้บริการสนับสนุนข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ผ่านระบบ web application ออนไลน์  
 2) เป็นระบบที่มีการสื่อสารสองทาง รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเพ่ิมเติม และน ามาพัฒนาระบบ
สนับสนุนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 ในการพัฒนาระบบ H-SISS มุ่งหวังให้ผู้รับบริการใช้งานอย่างสะดวก เข้าถึงง่าย และได้รับข้อมูลถูกต้อง 
ตรงตามความต้องการ ทันเวลาการใช้งาน โดยได้แบ่งระบบสนับสนุนข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร เป็น 2 
ส่วนหลัก ได้แก่ การสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก (Active Information support) และการสนับสนุนข้อมูลในเชิงรับ 
(Passive Information support) แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการสนับสนุนข้อมูลผ่านระบบ H-SISS 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่วนที่ 1 การสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก (Active Information support) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมข้อมูล
ส าคัญน าเสนอไว้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที โดยที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลไม่ต้องแจ้งขอ การสนับสนุนส่วนนี้คณะท างานได้
พัฒนาเว็บไซต์ “HIV INFO HUB” เป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ของประเทศไทย ที่
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาน าเสนอไว้อย่างครอบคลุม เข้าใจง่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ร่วมกันเพ่ือ
การด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ เริ่มเปิดใช้งานเดือนกรกฎาคม 2562 และประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน
มกราคม 2563 ซึ่งผู้รับบริการสามารถเข้าถึง HIV INFO HUB ผ่านทาง hivhub.ddc.moph.go.th 
 HIV INFO HUB น าเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านเอชไอวี/เอดส์ ที่ส าคัญ 3 หมวด ได้แก่ 1) การระบาด 
2) ปัจจัยน าเข้า และ 3) ผลการด าเนินงาน โดยโครงสร้างการน าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ HIV INFO HUB แสดงดัง
ภาพที่ 2 และตัวอย่างหน้าจอแสดงบนของเว็บไซต์ HIV INFO HUB แสดงดังภาพที่ 3 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการน าเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ HIV INFO HUB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIV/AIDS Strategic Information Support System: H-SISS 

HIV INFO HUB ระบบขอข้อมูล (data request 
system) 

Passive Information support Active Information support 

https://hivhub.ddc.moph.go.th/
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอแสดงบนของเว็บไซต์ HIV INFO HUB 
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 ส่วนที่ 2 การสนับสนุนข้อมูลในเชิงรับ (Passive Information support) มีเป้าหมายเพ่ือรองรับและ
ตอบสนองข้อมูลเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่มีน าเสนอใน HIV INFO HUB โดยพัฒนาระบบขอข้อมูลออนไลน์ 
เรียกว่า “ระบบขอข้อมูล (data request system)” ช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลเพ่ิมเติมสามารถติดต่อขอข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงไดทุ้กที่ ทุกเวลา เมื่อมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ลดขั้นตอนที่เป็นทางการ และระบบสามารถ
บันทึกจัดเก็บข้อมูลความต้องการไว้อย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถน ามาวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมใน HIV 
INFO HUB ได้ตรงตามความต้องการ รวมทั้งน ามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ระบบขอข้อมูล เมื่อใช้งานผ่านหน้าจอโทรศัพท์ smart phone 

 
 
 ผู้ รั บบริ ก า รสาม ารถ เ ข้ า ถึ ง ร ะบบขอข้ อมู ล  ( data request system)  ผ่ านช่ อ งทา ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
batsdata.ddc.moph.go.th โดยตรง หรือเข้าถึงจาก HIV INFO HUB หมวดติดต่อเรา และขอข้อมูลเพิ่มเติม ระบบ
มีจุดเด่นคือ เป็นระบบออนไลน์เข้าถึงง่าย และมีการแจ้งเตือน (Alert) ไปยังอีเมล์หัวหน้างานทันที เมื่อมีการขอ
ข้อมูลในระบบ ท าให้รับทราบความต้องการทันที และสามารถจัดท าข้อมูลสนับสนุนได้ทันเวลา นอกจากนี้สถิติข้อมูล
ในทุกขั้นตอน รวมทั้งผลการประเมินความพึงพอใจ จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง แนวการให้บริการสนับสนุนข้อมูลผ่านระบบ HIV/AIDS Strategic Information Support 
System (H-SISS) แสดงดังภาพที่ 5 
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ภาพที่ 5 การให้บริการสนับสนุนข้อมูลผ่านระบบ HIV/AIDS Strategic Information Support System (H-SISS) 

 
 
  จากกระบวนการพัฒนาทั้งหมด องค์ประกอบส าคัญของระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้าน
เอชไอวี/เอดส์ แบบครบวงจร (HIV/AIDS Strategic Information Support System: H-SISS) ทั้ง 2 ส่วน ถูก
พัฒนาแบบคู่ขนาน โดยระบบสนับสนุนข้อมูลในเชิงรับ คือ ระบบขอข้อมูล (data request system) พัฒนาส าเร็จ
และเปิดใช้งานก่อน จากนั้นระบบสนับสนุนข้อมูลเชิงรุก คือ HIV INFO HUB จึงเปิดใช้งานได้ เนื่องจาก HIV INFO 
HUB เป็นศูนย์ข้อมูลใหญ่ของประเทศ การพัฒนามีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และต้องร่วมในการ
ออกแบบ ซึ่งระบบ H-SISS เปิดใช้งานสมบูรณ์ทั้ง 2 ส่วน ในเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นการให้บริการแบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการทั้งหมดจนสามารถเปิดใช้งาน H-SISS สรุปไดด้ังนี้ 

กิจกรรม 2561 2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1.ประชุมระดมความคิดระบุรูปแบบการให้บริการ และ work 
flow การให้บริการสนับสนุนข้อมูลผ่านระบบ data request 

ธ.ค. 61    

2.จัดประชุมนักวิชาการทุกกลุ่มงาน ภายในกองโรคเอดส์ฯ 
เพ่ือร่วมก าหนดชุดข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน (Minimum 
Dataset) ที่ต้องการใช้งาน  

ธ.ค. 61    

3.  พัฒนาและปรับปรุ ง ระบบขอข้อมูล  (data request 
system) จนสามารถใช้งานได้ 

 x   

4.ประชาสัมพันธ์ เปิดใช้งานระบบขอข้อมูล (data request 
system) 

 มี.ค. 62   

5.ประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับประเทศ เพ่ือ
ออกแบบข้อมูลที่จะน าเสนอใน HIV INFO HUB 

 ม.ค. 62   
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กิจกรรม 2561 2562 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

6.สรุปข้อมูลระดับประเทศที่ต้องการแสดงผลในเว็บไซต์ HIV 
INFO HUB (สรุปจากข้อ 2. และข้อ 5.) 

 ก.พ. 62   

7.พัฒนาเว็บไซต์ HIV INFO HUB ในส่วนการแสดงผลข้อมูล
ระดับประเทศ 

 x x x 

8.ประชุมภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่  เ พ่ือน าเสนอการ
แสดงผลระดับประเทศ และร่วมออกแบบ dashboard การ
แสดงผลระดับพื้นท่ี (เขตสุขภาพ จังหวัด หน่วยบริการ) 

  เม.ย. 62  

9.สรุปรูปแบบการแสดงผลข้อมูลระดับพ้ืนที่ และเริ่มพัฒนา
เว็บไซต์ HIV INFO HUB ในส่วนการแสดงผลข้อมูลระดับพ้ืนที่ 

  x x 

10.ประชาสัมพันธ์การใช้งาน เว็บไซต์ HIV INFO HUB    ก.ค. 62 

หมายเหตุ มีการปรับปรุงเว็บไซต์ HIV INFO HUB และ data request อย่างต่อเนื่อง 
 
6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน และประโยชน์ที่ได้รับ  
 6.1 แสดงประสิทธิผลของกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 เมื่อมีการเปิดใช้งาน H-SISS ทั้ง 2 ส่วน อย่างสมบูรณ์ได้มีการติดตามผลการให้บริการ และวิเคราะห์
การเข้าใช้งานของผู้รับบริการ โดยในเว็บไซต์ HIV INFO HUB ติดตามยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ และการน าข้อมูลจาก 
HIV INFO HUB ไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ส่วนในระบบขอข้อมูล (data request system) น าผลการ
ตอบสนองข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการ นอกจากนี้วิเคราะห์ว่า
ข้อมูลใดที่ยังเป็นช่องว่าง เพ่ือจัดท าไว้น าเสนอเพ่ิมเติมในช่องทางให้บริการเชิงรุก คือ HIV INFO HUB  
 ตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบ H-SISS ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือติดตาม
คุณภาพการให้บริการหลายด้าน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมการรับบริการ 
และคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลการรับบริการ 
 1.1) ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
 ระบบ Data request ซึ่งเปิดใช้งานก่อน HIV INFO HUB มีการเข้ารับบริการขอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เริ่มเปิดใช้ระบบเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ถึงพฤษภาคม 2563  (15 เดือน) มีผู้ขอข้อมูลทั้งสิ้น 126 ครั้ง (เฉลี่ย
เดือนละ 8 ครั้ง) ผู้ขอข้อมูลส่วนใหญ่ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ
พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 13.5 และ 6.3 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  
 ผู้ขอข้อมูลเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92) ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยบุคลากร
ภายในกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เองขอสนับสนุนข้อมูลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาคือ 
สคร. และ สสจ. คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ 2.4 ตามล าดับ ส าหรับการขอสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พบร้อยละ 7.9 มีทั้งหน่วยงานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอข้อมูลผ่านระบบขอข้อมูล (data request system) 

ต าแหน่ง จ านวน (n=126) ร้อยละ 
นักวิชาการสาธารณสุข 85 67.5 
พยาบาลวิชาชีพ 17 13.5 
แพทย์ 8 6.3 
ผู้ประสานงานโครงการ 7 5.6 
โปรแกรมเมอร์ 2 1.6 
เภสัชกร 2 1.6 
อ่ืนๆ 5 4.0 

หน่วยงานสังกัด   

ภายในกระทรวงสาธารณสุข 116 92.1 
       กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 99 78.6 
       ส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 10 7.9 
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 3 2.4 
       โรงพยาบาล 1 0.8 
       กองยุทธศาสตร์เเละเเผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 0.8 
       ส านักผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 1 0.8 
       กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1 0.8 

ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 10 7.9 
       ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข 4 3.2 
       สนง.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (HISO) 2 1.6 
       UNICEF 1 0.8 
       ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1 0.8 
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0.8 
       ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1 0.8 

 
 1.2) ลักษณะการขอข้อมูล 
 ข้อมูลหลักที่ขอสนับสนุนประกอบด้วย 2 โรค ได้แก่ เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการขอ
ข้อมูลแต่ละครั้งอาจเกี่ยวข้องกับหลายโรค โดยมีการขอข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี 75 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 54.7 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 57 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.6 และมีการขอข้อมูลโรคไวรัสตับอักเสบเพียง 1 ครั้ง ส่วนที่
เหลือเป็นการขอข้อมูลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับโรค เช่น พฤติกรรมเสี่ยง หรือจ านวนประชากรกลางปี เป็นต้น โดยประเภท
ข้อมูลที่ขอมากที่สุด คือ สถานการณ์โรค ร้อยละ 60.3 ข้อมูลผลการด าเนินงาน ร้อยละ 33.3  
 หากพิจารณาระยะเวลาจัดท าข้อมูลจากส่วนต่างของวันที่ขอข้อมูลกับวันที่ต้องการใช้ข้อมูล พบว่า ผู้ที่
แจ้งขอข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการใช้ข้อมูลภายใน 1 วัน นับจากวันที่ขอ คิดเป็นร้อยละ 60.3 ซึ่งในจ านวนนี้ผู้ขอ
ข้อมูลร้อยละ 38.1 ต้องการใช้ข้อมูลเร่งด่วนภายในวันที่แจ้งขอข้อมูล 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะการขอข้อมูลผ่านระบบขอข้อมูล (data request system) 

ประเภทข้อมูลที่ขอ จ านวน (n=126) ร้อยละ 
สถานการณ์โรค 76 60.3 
การด าเนินงาน 42 33.3 
พฤติกรรมเสี่ยง 5 4.0 
ประชากรกลางปี 3 2.4 

ระยะเวลาจัดท าข้อมูล   
< 1 วัน 48 38.1 
1 วัน 28 22.2 
2 วัน 23 18.3 
3 - 5 วัน 14 11.1 
> 5 วัน 13 10.3 

 
 ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของระบบ H-SISS 
 2.1) การเข้าถึงและน าข้อมูลจาก HIV INFO HUB ไปใช้ประโยชน์ 
 จากการติดตามยอดการเข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่เปิดให้ใช้งาน HIV INFO HUB เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 
ยอดการเข้าชมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มียอดการเข้าชม 7,971 ครั้ง  (ภาพที่ 4) 
และยังมีการน าข้อมูลจาก HIV INFO HUB ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานจริง แสดงให้เห็นว่าข้อมูลใน HIV INFO 
HUB มีความถูกต้อง ทันสมัย ยกตัวอย่างการน าข้อมูลไปใช้ เช่น ติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ เป็นต้น ดังแสดงใน
ภาพที ่6 
ภาพที่ 6 ยอดการเข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่เปิดให้ใช้งาน HIV INFO HUB  
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ภาพที่ 7 การใช้ข้อมูลจาก HIV INFO HUB ประกอบการน าเสนอในการประชุมติดตามงานในพ้ืนที่ 

 
  2.2) ร้อยละการสนับสนุนข้อมูลในระบบ data request ได้ทันตามเวลา 
  ตั้งแต่มีการเปิดระบบสนับสนุนข้อมูลเพ่ิมเติม data request ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึง
พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าใช้บริการขอข้อมูลต่อเนื่อง ในภาพรวมการสนับสนุนข้อมูลที่ผ่านมาจากสถิติการขอข้อมูล
ทั้งหมด 126 ครั้ง เจ้าหน้าที่สามารถสนับสนุนข้อมูลได้ทันเวลา (ทันตามเวลาที่ผู้รับบริการระบุว่าต้องใช้ข้อมูล) 
ร้อยละ 81 (ตอบกลับก่อนเวลาร้อยละ 34 และตามเวลาร้อยละ 66) และยังตอบกลับไม่ทันเวลา ร้อยละ 19 
  2.3) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
  ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสนับสนุนข้อมูล โดยระบบจะส่งลิงค์แบบประเมินความ
พึงพอใจ ไปในอีเมล์ตอบกลับข้อมูล ทุกครั้ง แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องประเมินความพึงพอใจ โดยในระบบมีการตอบกลับ
ประเมินความพึงพอใจ 33 ครั้ง ผลการประเมินพบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุ ดในด้านการขอข้อมูลได้สะดวก 
และส่งกลับรวดเร็ว/ทันเวลา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.79 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม รองลงมาคือ พึงพอใจเรื่องความ
ถูกต้องของข้อมูล และข้อมูลตรงตามความต้องการ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.76 และ 4.58 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลผ่านระบบขอข้อมูล (data request) 

ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

เฉลี่ย 
อันดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

สะดวก 
 27 

(81.8%) 
5 

(15.2%) 
1 

(4.8%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
4.79 1 

รวดเร็ว/ทันเวลา 
27 

(81.8%) 
5 

(15.2%) 
1 

(4.8%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
4.79 1 

ถูกต้อง 
26 

(78.8%) 
6 

(18.2%) 
1 

(4.8%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
4.76 2 

ตรงตามความต้องการ 
26 

(78.8%) 
2 

(6.1%) 
3 

(4.8%) 
2 

(4.8%) 
0 

(0.0%) 
4.58 3 

หมายเหตุ   เกณฑการตัดสินระดับความพึงพอใจ พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.79   หมายถึง พอใจนอยที่สุด    
    คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59    หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39   หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19   หมายถึง พึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 5.00   หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
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 6.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง 
  ระดับบุคคล 
  ผู้ต้องการใช้ข้อมูล (ลูกค้า) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และได้รับบริการสนันสนุนข้อมูลที่มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันตามเวลาที่ต้องการใช้งาน และตรงความต้องการ 
  ระดับองค์กร 

- ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ สอดคล้องกับภารกิจของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการเป็นหน่วยงานด้านวิชาการ 
ที่จะต้องสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยข้อมูล (Data-Driven 
Organization) 

- เป็นการด าเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนากองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้าสู่
ระบบราชการ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรค เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ได้รับถ่ายทอด 

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้ปฏิบัติงานน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 
  ระดับประเทศ 
  เมื่อผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ จะช่วยให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ส่งผลดีต่อการด าเนินงานยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย  
 
7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน  
 7.1 ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้การพัฒนา H-SISS ประสบความส าเร็จ  
  1) การก าหนดภารกิจที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์ข้อมูล ท าให้มองเห็นเป้าหมายการท างานชัดเจน 
น าไปสู่การออกแบบกระบวนการเพ่ือบรรลุภารกิจ 
  2) โอกาสการพัฒนาที่เป็นผลกระทบจากนโยบายการด าเนินงานขององค์กร คือ การ เข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
  3) ผู้บริหารเป็นผู้น าที่ร่วมผลักดัน สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่กระบวนการท างานใหม่ 
  4) การท างานรูปแบบภาคีเครือข่ายที่ต่างฝ่ายต่างรับรู้ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน 
  5) บูรณาการตัวชี้วัดร้อยละการสนับสนุนข้อมูลทันเวลา เข้าสู่การปฏิบัติงานจริง เป็นตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรที่ต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง  
 7.2 ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้วิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงนี้บรรลุประสิทธิผล อย่างย่ังยืน 
  1) การรักษามาตรฐานของระบบ H-SISS และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
  2) ยึดหลักการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (Win-Win Strategy) น าไปสู่การพัฒนาระบบอย่างมีส่วนร่วม 
และความเป็นเจ้าของร่วม 
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8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข  

ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข 
1. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
management) เมื่อผู้รับบริการต้องใช้
กระบวนการใหม่ ที่ไม่คุ้นชิน 

1.1 ใช้อ านาจการสั่งการจากผู้บริหาร  
1.2 สร้างความเชื่อม่ันของการใช้กระบวนการใหม ่และให้
ลูกค้าได้รับบริการที่เหนือความคาดหมาย
(Service Beyond Expectation) และเกิดความพึงพอใจ 

2. การเปิดใช้งานระยะแรก พบ Bug ที่
เกิดข้ึนจากเทคโนโลยี เช่น ผู้ขอข้อมูลไม่ได้รับ
ข้อมูลที่ส่ง เนื่องจากถูกระบุเป็นอีเมล์ถังขยะ 
ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2.ด าเนินการแก้ไขและประสานผู้รับบริการโดยเร็ว และ
ติดตามดูแลระบบอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด 

3. ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลแจ้งข้อมูลความ
ต้องการไม่ชัดเจน 
 

3.ให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อมูล กรณีท่ีผู้ขอข้อมูลไม่
มีความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น  

 
9. ความท้าทายต่อไป  
 1) โอกาสในการปรับปรุง และแนวทางในการปรับปรุง  

โอกาสในการปรับปรุง แนวทางในการปรับปรุง 
1. ข้อมูลที่ใช้เพ่ือการด าเนินงานปรับเปลี่ยนอยู่
เสมอเป็นพลวัตร ตามเป้าหมาย จุดเน้น การ
ด าเนินงานแต่ละปี ท าให้ความต้องการใช้ข้อมูล
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

1. ผู้ให้บริการสนับสนุนข้อมูลต้องหมั่นทบทวนความรู้ 
นโยบาย ให้ทันสมัยอยู่ เสมอ เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ส นั บ ส นุ น ใ น  HIV INFO HUB ใ ห้ พ ร้ อ ม กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

2. ข้อมูลใน HIV INFO HUB ปรับปรุงอยู่เสมอ 
ทุกไตรมาส แต่ไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนไปยังกลุ่ม
ผู้รับบริการเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ ท าให้
ผู้รับบริการไม่ทราบและไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ 

2.เพ่ิมระบบสมัครสมาชิก (member) ใน HIV INFO 
HUB เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครรับข้อมูลข่าวสาร 
และแจ้งเตือนสมาชิกทุกคนเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล 

3.ยังไม่มีรายละเอียดเชิงลึกผู้รับบริการที่เข้าชม
เว็บไซต์ HIV INFO HUB 

3.เพิ่มฟังก์ชั่นวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ประเภทผู้
เข้าชมรายใหม่/รายเก่า จังหวัด หรือระยะเวลาการเข้า
ชม เป็นต้น เพื่อน ามาปรับรูปแบบบริการให้ตอบโจทย์ 

4. เมื่อมีผู้ขอข้อมูลและระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ 
ผ่านระบบ data request หากไม่ตรวจสอบ
อีเมล์ จะไม่ทราบว่ามีการขอข้อมูล ท าให้การ
มอบหมายงานล่าช้า ไม่สามารถจัดท าข้อมูลทัน
ตามท่ีต้องการ หรือเหลือเวลาจัดท าน้อย 

4.น าระบบ Line Notify มาช่วยในการแจ้งเตือน เมื่อมี
การขอข้อมูลมาในระบบ เพ่ิมเติมจากการแจ้งเตือนทาง
อีเมล์ช่องทางเดียว 
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 2) ความคาดหวังของลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอนี้ยังมีข้อใดบ้างท่ียังสนองตอบได้ไม่ดี 
และมีแนวทางในการปรับปรุงอย่างไร 
 

ความคาดหวังที่ยังสนองตอบได้ไม่ดี แนวทางในการปรับปรุง 
1. ข้อมูลส่วนที่มีการขอสนับสนุนและยังไม่มี
ข้อมูลตอบสนอง  

1.วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ิมเติม โดยบรรจุในแผนงาน
โครงการค าของบประมาณในปีถัดไป 

2. ผลการสนับสนุนข้อมูลที่ไม่ทันตามเวลาใช้
งาน (ร้อยละ 19)  

2.วิเคราะห์สาเหตุในเชิงลึกว่าเหตุใดจึงไม่สามารถตอบกลับ
ข้อมูลได้ทันเวลา และด าเนินการปรับปรุง 

3. ข้อมูลเดิมที่ยังคงขออยู่ซ้ าๆ และแนวโน้ม
การขอสนับสนุนไม่ลดลง คือ ข้อมูลโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

3 . พัฒนาระบบการสนับสนุนข้ อมู ล โรคติ ดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์ ในเชิงรุก โดยเพ่ิมการน าเสนอข้อมูลใน HIV 
INFO HUB ตามความต้องการ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านการ
ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ มีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจน้อยกว่าด้านอื่น และมี
ผู้รับบริการ 2 ท่าน พึงพอใจน้อย  

4.วิเคราะห์สาเหตุ และน าไปปรับปรุงการให้บริการ 

 
 


