
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการ และเหตุผล 
 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนหนวยงานบริหารสาธารณสุข สวน-
ภูมิภาคเปนตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอําเภอ มีสายงานการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ
นายอําเภอเวียงสา โดยมี สาธารณสุขอําเภอเวียงสา เปนหัวหนาสวนราชการ มีบทบาทหนาที่
ทางดานบริหาร สงเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานี
อนามัย และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ หรือ
ภาคีสุขภาพในการพัฒนาสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคแกประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ 
ปจจุบันมีหนวยงานในสังกัดจํานวน 26 แหง คือ สถานีอนามัย จํานวน 23  แหง และสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน จํานวน 3  แหง  มีขาราชการในสังกัด จํานวน 81 คน มีวิสัยทัศน ในการ
ดําเนินงานคือ “สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาเปนศูนยกลางการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
แบบบูรณาการชั้นนําในระดับอําเภอ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อนําไปสูสังคมอยูดีมีสุข 
ภายในป 2554” โดยมีพันธกิจ มุงมั่นสรางเสริมสมรรถนะวิทยาการดานการบริหารจัดการ วิชาการ
สาธารณสุข  ระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการที่ดี และแสวงหาความรวมมือกับเครือขาย
พันธมิตร  เพื่อมุงสูการเปนผูนําองคการชั้นนําที่มีระบบสนับสนุนแบบบูรณาการแกเครือขาย
บริการสุขภาพในการใหบริการสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่มีคุณภาพ             
ไดมาตรฐานแกประชาชน ซ่ึงมีภารกิจที่ตองดําเนินการ คือ การสนับสนุนถายทอดเทคโนโลยีดาน
สุขภาพ และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหไดรับการรับรองมาตรฐาน  

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ ดังกลาว  ในป  2546  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียง
สา  ไดดําเนินการพัฒนาหนวยงานเขาสูการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 5 ส. (สะสาง  สะดวก  สะอาด  
สุขลักษณะ สรางนิสัย) ซ่ึงเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐานเพื่อนําเขาสูมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
จากการดําเนินงานเพื่อเขาสูมาตรฐานดังกลาวทําใหหนวยงานไดรับการรับรองจากสถาบันการ
อบรมฮิวแมนเทรนนิ่ง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2546 ตอมาป  2547  สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา  ไดนําองคกรตอยอดเขาสูการรับรองระบบมาตรฐานสากลของประเทศ
ไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand International Public Sector Standard  
Management  System  and  Outcome : P.S.O )   โดยเริ่มตนดําเนินงานระบบขอมูลขาวสาร : P.S.O 
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1101 เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานของหนวยงานใหมีมาตรฐานดานขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถอํานวยความสะดวกในการใชขอมูลแกประชาชนที่มาใชบริการได  
ประกอบดวยเกณฑมาตรฐานรวม 9 ดาน ไดแก (1) ความครอบคลุม (2) ความรวดเร็ว (3) ความ
ถูกตอง (4) ความเชื่อมโยง (5) ความทันสมัย (6) ความนาเชื่อถือ (7) ความสามารถในการเขาถึง (8) 
ความสามารถในการตรวจสอบ (9) การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล แตจนถึงปจจุบันนี้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสายังไมสามารถนําองคกร พัฒนาระบบขอมูลขาวสาร : P.S.O 
1101 ผานการรับรองของสํานักงานขาราชการพลเรือน(ก.พ.)ได เนื่องจากยังไมมีระบบการบริหาร
จัดการระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนการบริหารงานเอกสาร ตั้งแตการวิเคราะห, การบันทึก,การ
จัดเก็บ,การประมวลผล ตลอดจนการทําลายที่ยังไมดีพอ ทําใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา
ยังไมผานเกณฑ P.S.O. 1101  
 จากปญหาดังกลาว ผูทําการศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สําหรับใชในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยพัฒนา
บนเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน 
ชวยใหองคกรลดคาใชจายดานทรัพยากร ดานแรงงาน และเวลา อีกทั้งเปนเครื่องมือที่จําเปนในการ
บริหารงานขอมูลและงานเอกสารที่จะขับเคล่ือนองคกร ผานการรับรองระบบมาตรฐานสากลของ
ประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ  ระบบขอมูลขาวสาร : P.S.O 1101 
ตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

1.2.2 เพื่อสรางเครื่องมือในการบริหารงานขอมูลและงานเอกสาร เพื่อชวยขับเคลื่อน
องคกร ใหผานการรับรองระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของ
งานภาครัฐ 

 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงประยุกต 

1.3.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวียงสา จังหวัดนาน ไดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่มีประสิทธิภาพ  
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1.3.2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวียงสา จังหวัดนาน ไดเครื่องมือในการบริหารงาน
ขอมูลและงานเอกสารเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกรใหผานการรับรองระบบมาตรฐานสากลของ
ประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ  
 
1.4 แผนการดําเนนิการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนดําเนนิการ 
1.4.1.1 ศึกษาคนควาและเกบ็รวบรวมขอมูลทําความเขาใจกับปญหาที่เกิดขึ้น 
1.4.1.2 วิเคราะหปญหา 
1.4.1.3 ออกแบบระบบที่ไดจากการวิเคราะหปญหา 
1.4.1.4 สรางระบบตามที่ออกแบบ 
1.4.1.5 ทดสอบและทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของระบบที่ยังไมสมบูรณ 
1.4.1.6 ประเมนิการทํางานของโปรแกรมและระบบ 
1.4.1.7 จัดทําคูมือในการใชงาน 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ซ่ึงประกอบดวยระบบ

การทํางานดังนี้ 
1.4.2.1   การลงทะเบียนเอกสาร เพื่อกําหนดเลขที่เอกสาร และกําหนดคําคนประจํา 
              เอกสาร 
1.4.2.2   การจดัเก็บไฟลเอกสารไวในสารบบแฟมขอมูล บนเครือขายขององคกร 
1.4.2.3   การกาํหนดสิทธิ์การใชงานเอกสารของขอมูลผูที่เกี่ยวของ 
1.4.2.4   การสืบคนเอกสาร เพื่อนําไฟลเอกสารไปใชงาน 
1.4.2.5   การสืบคนเอกสาร เพื่อนําไฟลเอกสารไปแกไข 
1.4.2.6   การนาํไฟลเอกสารที่ไดรับการแกไขแลวกลับเขามาเก็บไวในสารบบ 
              แฟมขอมูลบนเครือขายขององคกร 
1.4.2.7   การสืบคนเอกสาร เพื่อทําลายไฟลเอกสาร 
1.4.2.8   การสงไฟลเอกสารใหกับบุคลากรในหนวยงาน และหนวยงานในสังกดั 
1.4.2.9   คลังแบบฟอรมงานเอกสารตาง ๆ 
1.4.2.10 การเสนอหนังสือ และการเกษียน การอนุมัติ การสั่งการ 
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1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1.5.1 รายละเอยีดของซอฟตแวร 

                      ในการศึกษาจะใชซอฟตแวรหลักในการดาํเนินการดังนี ้
                 1.5.1.1.ซอฟตแวรสําหรับเว็บเซริฟเวอรและระบบปฏิบัติการ 
                                      1.1 Apache Web Server 1.3.33 
                                   1.2 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows XP 
   1.5.1.2.ซอฟตแวรสําหรับดาตาเบสเซิรฟเวอร 

2.1 MySQL Database  4.0.24 
           2.2 phpMyAdmin Database Manager 2.5.7-pl1 
  1.5.1.3.ซอฟตแวรที่ใชในการพัฒนา 
                                        1.5.1.3.1 PHP Script Language 4.3.11 
                                        1.5.1.3.2 Adobe Photoshop CS2 
                                        1.5.1.3.3 Macromedia Dream weaver 8 
  1.5.1.4.ซอฟตแวรสนับสนุนอื่นๆในการดําเนินงานอาจมโีปรแกรมอื่นๆ 
                                        ตามความจําเปน เพื่อชวยในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน อาทิ Microsoft     
                                        Excel , Microsoft Access , Microsoft Word  
 1.5.2 รายละเอยีดของฮารดแวร 
                       เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ มีคุณสมบัติดังนี ้

1.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน  Pentium  IV  2.4 GHz 
2.หนวยความจําหลัก (RAM) 256 MB 
3.หนวยความสํารอง (Hard disk) 60 GB 
4.CD-ROM Drive 
5.การแสดงผลทางจอภาพ Color Display Card, Display RAM  32 MB.,   
   Monitor 15 Inch 
6.เครื่องพิมพ (Laser Printer) 
7.การดเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Card) Sis900-Base PCI   
8.เครื่องสแกนเนอร ที่มีความสามารถในการสแกนเอกสาร แบบชนิด Multi - page  
   Scans  
9.ใชบริการเชา Host Computer  พื้นที่จํานวน 2GB เพื่อใชเปนที่วางฐานขอมูล     
   (Database Server) และเวบ็ไซต(Web Server) 
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1.6  สถานที่ใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1.6.1   หองศูนยขอมูลขาวสารสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
1.6.2   สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
1.6.3  หองศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 

       1.6.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ บัณฑิตวิทยาลัย  
                  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 


