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ABSTRACT
Big data has been adopted among the healthcare system. However, such
data in healthcare was sensitive. Thus, there have been increasing concerns over data
security, the data misuse, and data privacy. This study is aimed to offer a guideline for
big data governance in healthcare sector drawn from a general hospital case study.
This qualitative research employed a set of data collection methods, including
document analysis, focus-group on medical staff, and in-depth interviews on IT staff
and big data governance specialists.
According to the results, it was found that the guideline for big data
governance in healthcare sector was integrally consisted of i. establishing the data use
goals, ii. Implementing the big data governance committee body, iii. establishing rules
and process of big data governing, and iv. policing big data governance.
Keywords: Data governance, big data, healthcare, hospital, data privacy
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บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 1 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างธรรมาภิบาล
เพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา สำหรับโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความรู้และแนวทางในการสร้างธรร
มาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในโรงพยาบาล อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยี
บิกดาตาต่อโรงพยาบาลและผู้เข้ารับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.3 คำถามงานวิจัย
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
1.6 นิยามศัพท์
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ด้วยนโยบายการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของรัฐบาล
และการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ได้มีการวางแผน
สร้างศูนย์ข้อมูลบิกดาตา และนำเทคโนโลยีบิกดาตาเข้ามาใช้งานใน 3 ด้าน เพื่อเป็นการนำร่อง ได้แก่
ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว และด้านอุตุนิยมวิทยา (ผู้จัดการออนไลน์, 2561) สำหรับนโยบาย
ในด้านสาธารณสุขนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center: HDC) อันเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับข้อมูลสาธารณสุข ของประเทศไทย ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้
วิเคราะห์วางแผนเพื่อรับมือด้านสุขภาพตามช่วงอายุ วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ หรือทราบ
ถึงข้อมูลเชิงลึกแนวโน้มสุขภาพคนไทยทุกช่วงอายุ เป็นต้น (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน), 2561) ในส่วนโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแห่ง ได้เริ่มโครงการนำเทคโนโลยีบิกดาตาเข้ามา
ใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้นำเทคโนโลยีไอบีเอ็มวัตสัน (IBM
Watson) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี Cognitive Computing1 ซึ ่ ง เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นบิ ก ดาตา และ
นำเสนอข้อสรุปเป็นแนวทางต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย มาใช้เพื่อพัฒนาการรักษา
1

ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ และพูดโต้ตอบได้ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ สร้างคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์
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ผู้ป่วยมะเร็ง (EWorld Magazine, 2016) หรือในปัจจุบันโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการเปิดคลินิกใน
ภาษาอารบิกเพื่อรองรับผู้ป่วยในประเทศแถบอาหรับ ซึ่งทำให้เกิดข้อมูลจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีการ
เก็บข้อมูลจนเป็นบิกดาตา เพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
ขององค์กรให้สามารถที่จะวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น (นพฤทธิ์ กมลสุวรรณ,
2019) ส่วนของเครือโรงพยาบาลกรุง เทพได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานของโรงพยาบาลในเครือ
เข้ า ด้ ว ยกั น และพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ในการวิ เ คราะห์ โ รคด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล บิ ก ดาตา
(Positioningmag, 2017) หรือในส่วนของเครือโรงพยาบาลของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นกลุ่ม
เครือโรงพยาบาลเอกชนของต่างจังหวัด ได้มีการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี บิกดาตาเพื่อสุ ขภาพ
เช่ น เดี ย วกั น (ฐานเศรษฐกิ จ , 2561) จากสถานการณ์ ท ี ่ ย กมาจึ ง เห็ น ได้ ว่ า ทั ้ ง ทางรั ฐ บาลและ
โรงพยาบาลอีกหลายแห่งได้เริ่มมาสนใจในคุณค่าของข้อมูลมากขึ้น ประกอบกับการคาดการณ์ของ
Economic Intelligence Center (EIC) ว่ามูลค่าตลาดของบิกดาตา ในประเทศไทยจะมีอัตราการ
ขยายตัวสูงราว 20% ต่อปี ไปจนถึงปี พ.ศ. 2565 (BrandInside, 2017)
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2561 สถาบัน สถาบันแซนส์ (SysAdmin, Audit, Network
and Security Institute: SANS2) ได้นำเสนอถึงเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ซึ่งเกี่ยวกับ
บิกดาตา โดยอาชญากรจะพยายามรวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง แล้วนำมาวิเคราะห์ประกอบกัน
เพื่อเปิดเผยความลับหรือจุดอ่อนของเป้าหมาย (TechtalkThai, 2018a) นอกจากนี้ยังมีกรณี ระบบ
ฐานข้อมูลสาธารณสุขของประเทศสิงคโปร์ถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ จึงทำให้ข้อมูลของผู้เข้ารับการ
รักษาโรงพยาบาลและคลีนิกในเครือถูกขโมยออกไปเป็นจำนวนประมาณ 1,500,000 ราย ได้แก่ ชื่อ
ที่อยู่ เพศ สัญชาติ วันเกิด และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอกอีก
ประมาณ 160,000 ราย ซึ่ง หนึ่งในนั้นคือข้อมูล ของนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐ มันตรีคน
ปัจจุบันของสิงคโปร์ (TechtalkThai, 2018b) หรือปัญหาของคุณภาพข้อ มูลในด้านสาธารณสุข หาก
ข้อมูลที่ได้ไม่มีคุณภาพจะส่งผลกระทบต่อ ผลผลิตและคุณภาพของภาคการดูแลสุขภาพจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้ (Sukumar, Natarajan, & Ferrell, 2015) ด้วยเหตุปัญหาที่เกิด แสดงให้
เห็นถึงความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เข้ารับบริการกับทางโรงพยาบาลโดยตรง หรือแม้กระทั่ง
โรงพยาบาลเองก็ได้รับผลว่าอาจเกิดความเสียหายมูลค่าในการลงทุนด้านบิกดาตาได้ หากไม่มีการ
กำกับดูแลการจัดการข้อมูลบิกดาตาที่ดี ดังนั้นการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาสำหรับ
โรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ปลอดภัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง และต้องไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
2

ศูนย์อบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชื่อดังของสหรัฐฯ
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สำหรับโรงพยาบาลกรณีศึกษาเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิที่ให้การ
รักษาผู้ป่วยโรคยากและซับ ซ้อน และรับส่ งผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และ
ต่างจังหวัด โรงพยาบาลมีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สนับสนุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย
จัดทำนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบริการทางการแพทย์ต าม
มาตรฐานสากลอย่างครบวงจร ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ทางโรงพยาบาลมีข้อมูลที่หลากหลายและปริมาณ
มาก จึงควรมีการจัดการและสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาลขึ้น
จากสถานการณ์ข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหลักการในการสร้างธรรมาภิ
บาลบิกดาตาที่ดำเนินการในปัจจุบันของทางโรงพยาบาลกรณีศึกษา รวมถึงความเสี่ยง ปัญหาและ
อุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลของโรงพยาบาลกรณีศึกษา พร้อมศึกษาหาแนวทางในการสร้างธรร
มาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลกรณีศึกษา
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาสำหรับ
โรงพยาบาล
1.3 คำถามงานวิจัย
1.3.1 หลักการทางด้านธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในปัจจุบันของ
โรงพยาบาลกรณีศึกษามีลักษณะอย่างไร
1.3.2 ความเสี ่ ย ง ปั ญ หา และอุ ป สรรค ทางด้ า นธรรมาภิ บ าลในการกำกั บ ดู แ ล
เทคโนโลยีบิกดาตาของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีด้านใดบ้าง
1.3.3 แนวทางการสร้ า งธรรมาภิ บ าลเพื ่ อ กำกั บ ดู แ ลเทคโนโลยี บ ิ ก ดาตา สำหรั บ
โรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีคุณลักษณะอย่างไร
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 โรงพยาบาลสามารถนำแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตา
ที่เหมาะสมมาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาในการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นส่วนที่สำคัญ
ของบิกดาตา
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1.4.2 ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในความปลอดภัย ความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลของตนในการเข้ารับบริการจากทางโรงพยาบาล
1.5 ขอบเขตงานวิจัย
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่งเน้นศึกษาความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
กำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา โดยมีขอบเขตศึกษาแนวทางเชิงนโยบายเป็นหลัก ในระดับหน่วยงาน
แห่งหนึ่งของโรงพยาบาล
1.5.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
มุ่งเน้นการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ ม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
2. พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
งานวิจัยนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 – เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563
1.6 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา
1.6.1 บิกดาตา (Big Data)
บิกดาตา (Big Data) หมายถึง การวิเคราะห์ การประมวลผล และการจัดเก็บ ที่
ชุ ด ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ ถ ู ก รวบรวมมาจากแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ าง ๆ เพื ่ อ นำมาใช้ใ นการวิ เ คราะห์ห รือ
ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (Erl Thomas, Khattak & Paul, 2015) เช่น ข้อมูล ด้ าน
สุขภาพในโรงพยาบาล
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1.6.2 การธรรมาภิบาลบิกดาตา (Big Data Governance)
การธรรมาภิบาลบิกดาตา หรือการกำกับดูแลบิกดาตา (Big Data Governance)
หมายถึง กระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงาน
เกี่ยวกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2561)
เช่น บิกดาตาของโรงพยาบาล
1.6.3 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)
คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) หมายถึง ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ได้มาจาก
แหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ มีความทันต่อเวลา และมีความหมาย (Kim H. Y., & Cho J., 2017)
เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพในโรงพยาบาล
1.6.4 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องส่วนตัว
โดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, ปิติ เอี่ยม
จำรูญลาภ, ชวิน อุ่นภัทร, และฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล , 2561) เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
1.6.5 การจัดลำดับชั้นความลับข้อมูล (Data Classification)
การจัดลำดับชั้นความลับข้อมูล (Data Classification) หมายถึง การระบุและจัด
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูล
แต่ละประเภทที่มีการจัดไว้ เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลดังกล่าว เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล ข้อมูล
ชีวภาพ (The University of Dublin, 2018)
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ค้นคว้า รวบรวม และทบทวนข้อมูลต่างๆ ทั้ง
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ จากนั้นจึงทำการสรุปความรู้
ความเข้าใจดังกล่าว แล้วจึงนำมาสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดธรรมาภิบาล
2.2 แนวคิดการธรรมาภิบาลข้อมูล
2.3 แนวคิดบิกดาตา
2.4 แนวคิดข้อมูลสุขภาพ
2.5 สรุปแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย
2.1 แนวคิดธรรมาภิบาล
ธนาคารโลก (World Bank) ได้ น ิ ย ามความหมายของ ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) คือ วิธีการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา
(World Bank, 1992)
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก 3
(United Nations Economic And Social Commission For Asia And The Pacific: UNESCAP)
ได้นิยามความหมายของ ธรรมาภิบาล คือ กระบวนการของการตัดสินใจและเป็นกระบวนการซึ่งการ
การตัดสินใจนั้นนำไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ (UNESCAP, 2014)
กิจจา บานชื่น, กณิกนันต์ บานชื่น, และหริลักษณ์ บานชื่น (2558) ได้นิยามความหมาย
ของ ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหารจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่ างๆ ให้เป็นครรลอง
คลองธรรม หรือการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน
นอกจากนี้ธรรมาภิบาลเป็นการดำเนินการร่วมกัน และมีการดำเนินกลยุทธ์ของการ
กำกับการทำงาน นำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและกำหนดบทบาทซึ่งไม่ใช่เพียงว่าดำเนินการ

3

หน่วยงานระดับภูมิภาคของสำนักเลขาธิการที่ดูแลภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความ
ร่วมมือและการบูรณาการทั้งระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค (United Nations Thailand, 2015)
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เพื่ออะไร แต่รวมถึงผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจและต้องมีความสามารถเพียงใด (พัชรี สิโร
รส, บรรเจิด สิงคะเนติ, ถวิลวดี บุรีกุล, อัมพร ธำรงลักษณ์, และมานวิภา อินทรทัต, 2561)
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดที่ธนาคารโลกนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายการ
ให้กู้เงินกับประเทศที่กำลังพัฒนา เพื่อแก้ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ และ
การแก้ปัญหาคอรัปชั่นของบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนา (เจริญ เจษฎาวัลย์, 2545) ทั้งนี้ธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ได้ถือว่าธรรมาภิบาล
เป็นพื้นฐานสำคัญ โดยกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจะต้องสร้าง
ให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น และมีการดำเนินการตามนโยบายสาธารณะที่ได้ตกลงไว้ในสัญญารับการ
สนับสนุนทางการเงิน อย่างเคร่งครัด ปัจจัยทั้งสองที่กล่าวมาจะช่วยให้ประเทศที่ประสบปัญ หา
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับสู่เสถียรภาพได้อย่างรวดเร็ว และในระยะยาวสังคมที่มีธรรมาภิบาล
จะเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความสมดุลในการบริหารบ้านเมือง หลังจากนั้นหลักธรรมาภิ
บาลจึงถูกหลายองค์กรนำมาใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาในการทำงานของภาครัฐ (Public
Sector) ภาคเอกชน (Private Sector) และภาคเอกชนหรือสังคมองค์กรต่างๆ (Civil Society) (กิจจา
บานชื่น และคณะ, 2558)
ธรรมาภิบาลมีหลักสำคัญหลากหลายด้าน และอาจมีความหมายแตกต่างกันไปตามแต่
ละองค์กรหรือบุคคล ดังนั้นแต่ละองค์กรจะกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์ และการตรวจสอบที่แตกต่าง
กันไป ปัจจุบัน UNESCAP ได้กำหนดหลักธรรมาภิบาลไว้ด้วยกัน 8 ประการ ดังนี้ (UNESCAP, 2014)
2.1.1 การมีส่วนร่วม (Participation)
การมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดนั้นเป็นหลักสำคัญของธรรมาภิบาลที่
ดี โดยการมีส่วนร่วมอาจเกิดจากการเข้าร่วมทางตรงหรือผ่านทางสถาบันที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
ตัวแทนอันชอบธรรมของตน การมีส่วนร่วมจะต้องมีการได้รับแจ้งและจัดการระเบียบต่างๆ ซึ่ง
หมายถึงเสรีภาพในการคบหาสมาคมและการแสดงออกภายใต้ภาคประชาสังคมอันเป็นระเบียบ
2.1.2 นิติธรรม (Rule of Law)
ธรรมาภิบาลที่ดีต้องมีการบังคับใช้กรอบกฎหมายที่เป็นธรรมอย่างเป็นกลาง ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็น
กลางจะต้องมีหน่วยงานยุติธรรมที่เป็นอิสระ ไม่ขึ้นตรงกับผู้ใด และกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่
เป็นกลาง ซื่อสัตย์ และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
2.1.3 ความโปร่งใส (Transparency)
ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการประกาศใช้ข้อกฎหมายนั้นมีลักษณะ
เป็นไปตามกฎและระเบียบข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระและได้
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โดยตรงสำหรับผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการใช้ข้อกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมี
การให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอและจัดให้อยู่ในรูปแบบของสื่อที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
2.1.4 การตอบสนอง (Responsiveness)
สถาบันและกระบวนการดำเนินงานต้องพยายามที่จะให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งหมดภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
2.1.5 การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
การประสานความสนใจที่แตกต่างกันในสังคมให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันอัน
เป็นที่พึงพอใจ ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อสังคม รวมไปถึงวิธีการที่จะทำ
ให้สิ่งนั้นสำเร็จ นอกจากนี้ยังรวมถึงมุมมองในภาพกว้างและในระยะยาวที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและวิธีการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาดังกล่าว
2.1.6 ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และไม่ละเลยบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไป
จากสังคม (Equity and Inclusive)
หลักการนี้คือจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกทุกคนรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนร่วมใน
สังคมและไม่รู้สึกถูกกีดกันออกจากกระแสหลักของสังคม ทุกคนในสังคมมีโอกาสที่จะปรับปรุงหรือ
รักษาระดับชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของตน
2.1.7 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency)
กระบวนการดำเนินงานและสถาบันต้องสร้างผลลัพธ์ที่ตรงต่อความต้องการของ
สังคม ในขณะเดียวกันจะต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในธรร
มาภิบาลนั้นยังครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2.1.8 สำนึกรับผิดชอบ (Accountability)
ความสำนึกรับผิดชอบเป็นหลักสำคัญของธรรมาภิบาล ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หรือสังคมองค์กรต่างๆ จะต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อ
สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ความสำนึก รับผิดชอบของแต่ละองคฺกร สถาบัน หรือ
บุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าการตัดสินใจหรือการกระทำที่ดำเนินการอยู่ภายในหรือภายนอก
กับ องค์ กรหรือสถาบัน นั้น ๆ โดยทั่ว ไปองค์กรหรือสถาบัน จะมีห น้าที่รับผิดชอบต่อผู้ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการกระทำขององค์กร ทั้งนี้ความสำนึกรับผิดชอบจะไม่สามารถนำมา
บังคับใช้ได้หากปราศจากความโปร่งใสและนิติธรรม
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ภาพที่ 2.1 หลักธรรมาภิบาล. ปรับปรุงจาก UNESCAP (2014)
2.2 แนวคิดการธรรมาภิบาลข้อมูล
การธรรมาภิบาลข้อมูล หรือการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) คือ การกำหนด
สิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดทำ การใช้งาน และการ
บริหารจัดการข้อมูล รวมถึงกระบวนการที่กำหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ช่วยสนับสนุนให้
การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2561)
โดยหลายสถาบันได้นิยามความหมาย คุ ณลักษณะ และการกำกับข้อมูลที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละสถาบัน ดังนี้
2.2.1 สถาบันการธรรมาภิบาลข้อมูล
สถาบั น การธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล (Data Governance Institute: DGI4) ได้ ใ ห้
นิยามของการกำกับดูแลข้อมูล คือ ระบบของสิทธิ์ในการตัดสินใจและการรับผิดชอบในกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งอธิบายถึงบุคคลใดที่สามารถกระทำกับข้อมูล
ใดและที่ไหน ภายใต้กรณีใด ด้วยวิธีการใด

4

Data Governance Institute: DGI คือ สถาบันเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคำแนะนำชองการธรรมาภิบาลข้อมูลใน
เชิงลึกและเป็นกลาง (The Data Governance Institute, 2004)
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การกำกับดูแลข้อมูลนั้นจะมีการจัดตั้งทีมข้ามสายงาน ด้วยการนำสมาชิกจากทีม
ที่ดำเนินงานด้านธุรกิจมาร่วมกันทำหน้าที่เป็นบริกรข้อมูล 5 (Data Steward) หรือผู้กำกับดูแลข้อมูล
(Data Governor) เพื่อร่วมสร้างกฎเกณฑ์ การแก้ปัญหา หรือให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ข้อมูล6 (Data Stakeholder) ให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ ทางทีมจัดขึ้นและดำเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุด
จุดประสงค์ของการธรรมาภิบาลข้อมูล คือ การกำหนดมาตรฐานนิยามของข้อมูล
ระหว่างธุรกิจหรือในการเริ่มต้น นอกจากนี้อาจมีจุดประสงค์เพิ่มเติมได้ตามด้านที่แต่ละองค์กรให้
ความสำคัญและกำหนดไว้
2.2.1.1 ขอบเขตการธรรมาภิบาลข้อมูล
DGI ได้กำหนดขอบเขตของการกำกับดูแลข้อมูล โดยแต่ละขอบเขตจะ
แตกต่างกัน ไปตามประเภทของกฎและปัญหาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการตัดสินใจและการกระทำที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูล และระดับความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล
ขอบเขตการธรรมาภิบาลข้อมูลของ DGI มี 6 ด้านดังนี้
(1) ด้านนโยบาย (Policy) มาตรฐาน (Standard) และกลยุทธ์
(Strategy)
เป็นการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการ
ดำเนินงานภายในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานภายในองค์กรที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้นำของ
หน่วยงานข้ามสายงานกัน การธรรมาภิบาลและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในขอบเขตการธรรมาภิบาล
ด้านนโยบาย มาตรฐาน และกลยุทธ์ มีดังนี้
1. การตรวจสอบ อนุมัติ และดูแลนโยบาย
2. มาตรฐานของการเก็บ เลือกใช้ ตรวจสอบ อนุมัติ และเฝ้าดูแล
3. วางแนวทางของนโยบายและมาตรฐาน
4. การมีส่วนร่วมในกฎขององค์กร
5. การมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ข้อมูล
6. ระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิทธิในการตัดสินใจ

5

บริกรข้อมูล (Data Steward) หรือ ผู้กำกับดูแลข้อมูล (Data Governor) คือ บุคคลในองค์กรซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในรับผิดชอบ การใช้กระบวนการกำกับดูแล
ข้อมูลขององค์กร เพื่อให้มั่นใจถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบข้อมูล ทั้งยังมีบทบาทผู้เชี่ยวชาญที่รวมกระบวนการนโยบายแนวทางและความรั บผิดชอบในการ
บริหารข้อมูลทั้งหมดขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ (Wikipedia)
6
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล (Data Stakeholder) คือ บุคคลหรือกลุ่มที่อาจมีผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการนำข้อมูลไปใช้ เช่น เจ้าของข้อมูล (The
Data Governance Institute, 2004)
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(2) ด้านคุณภาพของข้อมูล (Data Quality)
เป็นขอบเขตที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความเสถียร หรือการใช้งานข้อมูล
การธรรมาภิบาลและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในขอบเขตการธรรมาภิบาล
ด้านคุณภาพของข้อมูล มีดังนี้
1. กำหนดทิศทางของคุณภาพข้อมูล
2. ตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลคุณภาพของข้อมูล
3. รายงานสถานะสำหรับการริเริ่มในการมุ่งเน้นคุณภาพของข้อมูล
4. ระบุผ ู้ที่ มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย สิทธิในการตัด สิ นใจ และหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน
(3) ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) การปฏิบัติตาม (Compliance)
ความปลอดภัย (Security)
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การจัดการการเข้าถึง สิทธิ์ในการ
อนุมัติ การควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา หรือ
ความต้องการจากหน่วยงานภายใน ขอบเขตนี้จะถูกกำหนดด้วยขอบเขตธุรกิจองค์กร แต่บ่อยครั้งที่
มักจะมีการกำหนดข้อจำกัดเฉพาะของข้อมูลสำคัญบางประเภท
การธรรมาภิบาลและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในขอบเขตการธรรมาภิบาล
ด้านความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติตาม และความปลอดภัย มีดังนี้
1. ช่วยปกป้องข้อมูลที่สำคัญด้วยการสนับสนุนของการจัดการการเข้าถึง
และตามความต้องการด้านความปลอดภัย
2. จัดวางและริเริ่มการใช้เฟรมเวิร์ก
3. ช่วยประเมิ นความเสี่ยง และกำหนดคัวควบคุมในการจัดการความ
เสี่ยง
4. ช่วยให้เกิดการบังคับใช้กฎ ข้อกำหนดสัญญา และการปฏิบัติตาม ตาม
สถาปัตยกรรมที่ได้วางไว้
5. ระบุผ ู้ที่ มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย สิทธิในการตัด สิ นใจ และหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน
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(4) ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) การบูรณาการ (Integration)
ขอบเขตนี้มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของระบบใหม่ที่มีความสำคัญ
เป็นหลัก ระบบที่ต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการตัดสินใจ หรือมี
ผู้รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานข้ามสายงานหลายๆ หน่วยร่วมกัน
การธรรมาภิบาลและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในขอบเขตการธรรมาภิบาล
ด้านความสถาปัตยกรรม การบูรณาการ มีดังนี้
1. รับรองความสอดคล้องของนิยามข้อมูล
2. สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม และมาตรฐาน
3. สนั บ สนุน ข้อมูล อภิพันธุ์ห รือ เมทาดาตา 7 (Metadata) การจัดการ
ข้อมูลหลัก การจัดการข้อมูลขององค์กร
4. นำความสนใจของแต่ละสายงาน มาเป็นความท้าทายในการบูรณาการ
5. ระบุ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจ และหน้ า ที ่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน
(5) ด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบธุรกิจอัจฉริยะ
(Business Intelligence: BI)
เกี ่ ย วกั บ การทำงานของคลั ง ข้ อ มู ล ดาตามาร์ ท หรื อ เครื ่ อ ง BI โดย
ขอบเขตนี้จะต้องการการตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง และบ่อยครั้งที่องค์การนำการ
ธรรมาภิบาลข้อมูลเข้ามาใช้ในส่วนนี้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้น และสนับสนุนการตัดสินใจที่
ตามมา พร้อมเป็นการบังคับใช้มาตรฐานและกฎเกณฑ์ หลังจากระบบใหม่กลายมาเป็นระบบในการ
ดำเนินงานตามปกติ
การธรรมาภิบาลและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในขอบเขตการธรรมาภิบาล
ด้านความคลังข้อมูล และระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) มีดังนี้
1. สร้างกฎในการใช้ข้อมูลและนิยามของข้อมูล
2. ระบุ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจ และหน้ า ที ่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน
3. ระบุขั้นตอนการธรรมาภิบาลข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
ซอฟแวร์ของโครงการ

7

ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการเชิงธุรกิจและเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎและข้อจำกัดของข้อมูล และโครงสร้างของ
ข้อมูล
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4. มีการอธิบายหรือประกาศอย่างชัดเจนในเรื่องมูลค่าของสินทรั พย์
ข้อมูล และโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ
(6) ด้านการสนับสนุนการจัดการ (Management Support)
เกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดสินใจด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในส่วนนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ การร่วมงาน และร่วมกันตัดสินใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการร่วมกัน
การธรรมาภิบาลและหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมในขอบเขตการธรรมาภิบาล
ด้านการสนับสนุนการจัดการ มีดังนี้
1. วัดมูลค่าของข้อมูลและความพยายามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
2. จัดวางและริเริ่มการใช้เฟรมเวิร์ก
3. ระบุ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สิ ท ธิ ใ นการตั ด สิ น ใจ และหน้ า ที ่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชัดเจน
4. ระบุขั้นตอนการธรรมาภิบาลข้อมูลที่อยู่ในขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
ซอฟแวร์ของโครงการ
5. ตรวจสอบและรายงานโครงการที่เกี่ยวกับข้อมูล
6. ส่งเสริมเนื้อหา ข่าวสาร หรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับข้อมูล
2.2.1.2 กรอบการกำกับดูแลข้อมูล
DGI ได้เสนอกรอบการกำกับดูแลข้อมูล ซึ่งมี 10 องค์ประกอบ ซึ่งจัดได้
เป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) กฎเกณฑ์ (Rules and Rules of Engagement)
(1.1) องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์และภารกิจ
(1.2) องค์ประกอบที่ 2 เป้าหมาย การวัดการกำกับดูแลและความสำเร็จ
และยุทธศาสตร์การจัดหาเงินทุน
(1.3) องค์ประกอบที่ 3 นิยามข้อมูลและกฎเกณฑ์
(1.4) องค์ประกอบที่ 4 สิทธิในการตัดสินใจ
(1.5) องค์ ป ระกอบที ่ 5 ความสามารถในการตรวจสอบได้ แ ละการ
รับผิดชอบในผลของการดำเนินการ
(1.6) องค์ประกอบที่ 6 การควบคุมความเสี่ยง
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(2) โครงการกำกั บ ดู แ ลและบุ ค ลากร (People and Organization
Bodies) ประกอบด้วย
(2.1) องค์ประกอบที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล
(2.2) องค์ประกอบที่ 8 สำนักงานการกำกับดูแลข้อมูล
(2.3) องค์ประกอบที่ 9 บริกรข้อมูล
(3) ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ำ ก ั บ ด ู แ ล (The Process of Governing Data)
ประกอบด้วย
(3.1) องค์ประกอบที่ 10 กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
2.2.2 สมาคมการจัดการข้อมูลนานาชาติ
สมาคมการจัดการข้อมูล นานาชาติ (The Data Management Association:
DAMA International8) ให้นิยามความหมายของการธรรมาภิบาลข้อมูล คือ การใช้อำนาจและการ
ควบคุม (การวางแผน การติดตาม และการบังคับใช้) ในการจัดการสินทรัพย์ข้อมูล โดยฟังก์ชันในการ
กำกับดูแลข้อมูลนั้นจะเป็นตัวชี้นำฟังก์ชันของการจัดการข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้ นได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (DAMA International,
2017) ขณะที่ภาพรวมของการจัดการข้อมูลนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรได้รับประโยชน์
จากข้อมูลของตน แต่จุดประสงค์ของการกำกับดูแลข้อมูลมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูล ดัง
ภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลข้อมูลและการจัดการข้อมูล โดยการ
กำกับดูแลข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการชี้นำทุกฟังก์ชันของจัดการข้อมูล

ภาพที่ 2.2 กรอบการจัดการข้อมูลของ DAMA-DMBOK2. จาก DAMA International, 2017
8

องค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการบริหาร
จัดการทรัพทยากรข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร (DAMA International, 2018)
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2.2.2.1 เป้าหมายของการธรรมาภิบาลข้อมูล
DAMA International ได้กำหนดเป้าหมายของการธรรมาภิบาลข้อมูลไว้
ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้
(1) องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์
ขององค์กร
(2) กำหนด อนุมัติ สื่อสาร และดำเนินการหลักการ ขั้นตอน นโยบาย
ตัวชี้วัด เครื่องมือ และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ในการบริหารจัดการข้อมูล
(3) ตรวจสอบ เฝ้าระวังและชี้นำการปฏิบัติตามนโยบาย การใช้ข้อมูล
และกิจกรรมการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการธรรมาภิบาลข้อมูลนั้น โปรแกรมการกำกับ
ดูแลข้อมูลจะพัฒนานโยบายและขั้นตอนการอบรมดูแลและให้บริการข้อมูลในหลายๆ ระดับภายใน
องค์กรและมีส่วนร่วมในความพยายามในการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร สื่อสารกับองค์กรอย่าง
แข็งขันเพื่อประโยชน์ของการกำกับดูแลข้อมูลที่ดีขึ้นและพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการจัดการข้อมูล
2.2.2.2 ขอบเขตการธรรมาภิบาลข้อมูล
ขอบเขตและจุดมุ่งเน้น ของการธรรมาภิบาลข้อมูล จะแตกต่างกั น ไป
ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร แต่ส่วนมากจะประกอบไปด้วย 8 ด้าน ดังนี้
(1) กลยุทธ์ (Strategy)
คือ การกำหนด การสื่อสารและขับเคลื่อ นการดำเนินการกลยุทธ์ ด้าน
ข้อมูล และกลยุทธ์ในธรรมาภิบาลข้อมูล
(2) นโยบาย (Policy)
คือ การจัดตั้งและบังคับใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และการจัดการ
ข้อมูลเมทาดาตา การเข้าถึง การใช้งาน ความปลอดภัย และคุณภาพของข้อมูล
(3) มาตรฐาน (Standards) และคุณภาพ (Quality)
คือ การจัดตั้งและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพข้อมูลและสถาปัตยกรรม
ข้อมูล
(4) การกำกับดูแล (Oversight)
คือ จัดให้มีการสังเกตการณ์ที่ปฏิบัติได้จริง การตรวจสอบและแก้ไขให้
เกิดความถูกต้องในหลักสำคัญด้านคุณภาพ นโยบาย และการจัดการข้อมูล (มักเรียกอีกอย่างว่า การ
ดูแลและให้บริการ (stewardship))
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(5) ระเบียบการปฏิบัติ (Compliance)
คือ สิ่งที่ทำให้รับรองได้ว่าองค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้ าน
ระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้
(6) การจัดการปัญหา (Issue Management)
คือ การระบุ กำหนด ยกระดับ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ ยวข้องกับ ความ
ปลอดภัยของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล คุณภาพของข้อมูล ระเบียบการปฏิบัติทางกฎหมาย ความเป็น
เจ้าของของข้อมูล นโยบาย มาตรฐาน ศัพท์เฉพาะ หรือกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
(7) โครงการการจัดการข้อมูล (Data Management Projects)
คือ การสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาข้อปฏิบัติในการจัดการ
ข้อมูล
(8) การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ข้อมูล (Data Asset Valuation)
คือ การจัดตั้งมาตรฐานและกระบวนการเพื่อกำหนดมูลค่าทางธุรกิจของ
สินทรัพย์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
2.2.2.3 โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำกับข้อมูล
การดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่
รับ ผิดชอบในการกำกับ ดูแลข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานที่องค์กรได้ว างไว้ โดยมี
โครงสร้างของบุคลากรที่รับผิดชอบในการกำกับข้อมูล ดังนี้
(1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance
Steering Committee)
เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการขับเคลื่อนให้เกิดการกำกับดูแลข้อมูล โดยมี
หน้าที่ร ับ ผิดชอบในการกำกับ ดูแล สนับสนุน และระดมทุนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่ว นให ญ่
คณะกรรมการนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานมาดำเนินงานร่วมกัน
(2) คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Council)
เป็นกลุ่มบุคคลที่ริเริ่ม และส่งเสริมการบริหารจัดการกำกับดูแลข้อมูล
ภายในหน่วยงาน ทำหน้าที่จัดทำและตัดสินใจในเชิงนโยบาย คณะกรรมการกลุ่มนี้จะเป็นผู้บริหาร
จากฝ่ายต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงระดับหัวหน้างาน
(3) สำนักงานกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Office)
มี ห น้ า ที ่ ใ นการนิ ย ามข้ อ มู ล และมาตรฐานข้ อ มู ล ในภาพรวมของทั้ ง
หน่วยงาน โดยการประสานงานกับบริกรข้อมูล บริกรข้อมูลด้านเทคนิค และเจ้าของข้อมูล
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(4) กลุม่ บริกรข้อมูล (Data Steward Team)
มีห น้าที่ดำเนินงาน และกำหนดมาตรฐานในการบริห ารจั ดการตาม
องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล ในกลุ่มงานประกอบไปด้วยบริกรข้อมูล บริกรข้อมูลด้าน
เทคนิค และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
(5) คณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ภายในหน่ ว ยงาน (Local Data
Governance Committee)
มีหน้าที่ดูแลการกำกับข้อมูลโดยเฉพาะของหน่วยงานนั้นๆ อยู่ภายใต้การ
ทำงานของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล
2.2.2.4 กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
(1) การวางแผนการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล กำหนดเป้ า หมาย หลั ก การ
นโยบาย กลยุทธ์ และประเด็นปัญหาในการกำกับดูแล มีการประเมินความพร้อมของหน่ว ยงาน
เตรียมการสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง และดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และระยะเวลา
ที่กำหนด
(2) ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล เช่น การกำหนดมาตรฐานข้อมูล
(3) ดำเนินการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้
กำหนดไว้
2.2.3 สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ ประเทศออสเตรเลีย
สำนักงานความเสมอภาคทางเพศ ประเทศออสเตรเลีย (Workplace Gender
Equality Agency: WGEA) เป็นหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาลออสเตรเลีย มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
ปรับปรุงความเสมอภาคกันทางเพศในสถานที่ทํางานในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้ดําเนินงานเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศในสถานที่ทํางาน โดยการร่วมมือกับนายจ้างเพื่อให้คําปรึกษา (Workplace
Gender Equality Agency, 2017)
กระบวนการกำกับดูแลและจัดการข้อมูลของ WGEA เน้นให้ความสำคัญในด้าน
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวขององค์กรที่ร่วมมือกับหน่วยงาน ด้วยการสนับสนุนโครงสร้าง
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และความมุ่งมั่นในกระบวนการควบคุมคุณภาพ เป้าหมายในการสร้าง
กรอบกำกับดูแลของ WGEA คือ การให้หน่วยงานมีนโยบายและขั้นตอนการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุดใน
การปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน
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2.2.3.1 กรอบการกำกับดูแลข้อมูล
วัตถุประสงค์ของกรอบการกำกับดูแลข้อมูลนี้มีเพื่อช่วยในการสนับสนุน
การจัดการข้อมูลผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน รวบรวม ดำเนินงาน วิเคราะห์ เผยแพร่ และ
จัดเก็บ แนวคิดกรอบการกำกับดูแลข้อมูลของ WGEA ได้ร่างแบบศึกษามาจากกรอบกำกับการดูแล
ข้อมูลของ DGI และกรอบการบริหารจัดการข้อมูลของ DAMA International
โดยกรอบกำกับการดูแลข้อมูลของ WGEA ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ
(1) การกำกับดูแลและการปกครอง
คือ การให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของหน่วยงาน
ตลอดจนขอบเขตการทำงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้กำหนดกิจกรรมการจัดการข้อมูลและ
จัดหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุนสำหรับกิจกรรมเหล่านี้
(2) บุคลากร
มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ประกอบด้วย
(2.1) ผู้อำนวยการ (Agency Director)
(2.2) คณะผู้บริหาร (Executive Committee)
(2.3) บริกรข้อมูล (Data Steward)
(2.4) คณะทำงานมาตรฐานข้อมูล (Data Standards Working Group)
(2.5) ผู้ดูแลข้อมูลทางเทคนิค (Data Custodian)
(2.6) ผู้ใช้ข้อมูล (Data User)
(2.7) หน่วยงานสารสนเทศ (IT and Systems Support)
(3) ระบบ
คือ ระบบในรูปแบบของนโยบายและขั้นตอน ความปลอดภัย ซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และแอปพลิเคชั่นที่สนับสนุนการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
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ภาพที่ 2.3 กรอบกำกับการดูแลข้อมูลของ WGEA. จาก WGEA, 2017
2.2.4 สถาบันสุขภาพและสวัสดิการ ประเทศออสเตรเลีย
สถาบันสุขภาพและสวัสดิการ ประเทศออสเตรเลีย (Australian Institute of
Health and Welfare: AIHW) เป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมายของรัฐบาลออสเตรเลีย มีหน้าที่ใน
การจัดทำ และให้ข้อมูล สถิติด้านสุขภาพและสวัสดิการอันน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อ
เผยแพร่และใช้ในการสนับสนุนนโยบายและการตัดสินใจในการให้บริการที่ดีขึ้น อันเป็นการนำไปสู่
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นของประชากรชาวออสเตรเลีย นอกจากนี้ AIHW เป็นแหล่งข้อมูล
สำคัญในด้านสุขภาพและสวัสดิการสำหรับ ใช้ในงานวิจัยอีกด้วย (Australian Institue of Health
and Welfare)
เนื่องจาก AIHW ถือเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการกำกับ
ดูแลข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือของ
หน่วยงานในหมู่ผู้ให้บริการข้อมูล ผู้รับข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อมูล
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2.2.4.1 กรอบการดูแลและกำกับข้อมูล
กรอบการกำกับดูแลข้อมูลของ AIHW ประกอบไปด้วยการรวมกันของ
เครื่องมือสนับสนุน เพื่อจัดเตรียมการกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยการกำกับดูแลข้อมูล
ดังกล่าวมีการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานในการสร้างข้อมูล
และสถิติที่เชื่อถือได้ สามารถนำมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ และพัฒนาด้านสุขภาพ สวัสดิการและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชากรชาวออสเตรเลีย ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย ระเบียบ
การปฏิบัติ และการกำกับดูแลจากภายนอก เช่น กฎหมายประเทศ
องค์ประกอบสำคัญของกรอบการดูแลข้อมูล มีดังนี้
(1) กฎหมาย
(2) โครงสร้างบุคลากร
(3) นโยบาย ข้อแนะนำ และกระบวนการ
(4) ระบบและเครื่องมือ
(5) ระเบียบการปฏิบัติ
2.2.5 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานกลางของ
ระบบรัฐบาลไทย สังกัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ให้การบริการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2562) โดยในปี พ.ศ. 2561 ทาง สพร. ได้กำหนดกรอบการกำกับ
ดูแลข้อมูลขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปผลักดัน และดำเนินการการ
กำกับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลต่อ
คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่นำกรอบดังกล่าวไปใช้ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การ
ของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative Organization)9 และกองทุนที่เป็นนิติบุคคล10
สพร. ได้ให้ความหมายของการกำกับดูแลข้อ มูลในมุมมองของภาครัฐว่า การ
กำกับดูแลข้อมูล หมายถึง การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
9

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรมของนรัฐตามนโยบายสำคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้องการอำนาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชนหรือประชาชน ในการสมทบเงิ นเข้ากองทุน

10
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มั่นคงปลอดภัย โดยใช้ข้อมูลเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
การสร้างเสริมและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน), 2561)
2.2.5.1 กรอบการดูแลและกำกับข้อมูล

ภาพที่ 2.4 กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน. จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน), 2561
จากภาพที่ 2.4 แสดงกรอบการกํากับดูแลข้ อมูลในระดับหน่วยงานโดย
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง การกํากับดูแลข้อมูลจะถูกแต่งตั้งโดยผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน เพื่อทําหน้าที่กําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการกํากับดูแลข้อ
นิย ามความหมายและขอบเขตของข้อมูล กําหนดกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล และดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายข้อมูล โดยมี 4 องค์ประกอบด้วยกัน ดังนี้
(1) นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules)
1. สภาพแวดล้ อ มของการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล (Data Governance
Environment)
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ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบั ต ิ ที่
เกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล หลักการสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงานที่เอื้อต่อการมีการ
กำกับดูแลข้อมูล
2. นิยามข้อมูล (Data Definition)
ได้แก่ หมวดหมู่ของข้อมูล (Data Category) เมทาดาตา (Metadata)
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
3. กฎเกณฑ์ข้อมูล (Data Rules)
กฎเกณฑ์ข้อมูลนั้นเกี่ยวกับ นโยบายและมาตรฐานข้ อมูล โดยนโยบาย
ข้อมูล (Data Policies) อธิบายถึง ข้อควรปฏิบัติและข้ อห้ามปฏิบัติ อันครอบคลุมวงจรชีวิตข้อมูล
ขณะที่มาตรฐานข้อมูล (Data Standards) อธิบายถึงวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น มาตรฐานเม
ทาดาตา (Metadata Standard) มาตรฐานการจั ด ชั ้ นความลั บ ของข้ อ มูล (Data Classification
Standard)
(2) โครงสร้างการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Structure)
เป็ น การกำหนดโครงสร้ า งการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล เพื ่ อ แสดงลำดั บ ขั้ น
ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูล และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลําดับขั้น
โดยโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Council)
ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน (Chief Executive
Officer) ผู ้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information Officer) ผู ้ บ ริ ห ารข้ อ มู ล
ระดั บ สูง (Chief Data Officer) ผู้บริห ารด้านการรักษาความปลอดภั ย ระดับสูง (Chief Security
Officer) ผู้บ ริหารจากส่วนงานต่าง ๆ รวมไปถึงหัวหน้าบริกรข้อมูล (Lead Data Steward) โดย
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลมีอำนาจสูงสุดในการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงาน ซึ่งทำหน้าที่
ตัดสินใจเชิงนโยบาย แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล
2. ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team)
ประกอบไปด้วย หัวหน้าบริกรข้อมูล บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ (Business
Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data Stewards) บริกรข้อมูลด้านคุณภาพ
ข้อมูล (Data Quality Stewards) รวมไปถึงบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย กฎหมาย
และบุคคลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลและความรู้อื่น ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการกำกับข้อมูลที่
ดี ภ ายในหน่ ว ยงาน ที ม บริ ก รข้ อ มู ล รั บ คำสั ่ ง โดยตรงจากคณะกรรมการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล ใน
ขณะเดียวกันมีการให้ข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจต่อคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล
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3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล (Data Stakeholder)
ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการกำกับดูแลข้อมูลต่อทีมบริกรข้อมูลและ
คณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล ประกอบไปด้วย เจ้าของข้อมูล (Data Owner) ทีมบริหารจัดการ
ข้อมูล (Data Management Team) ผู้สร้างข้อมูล (Data Creators) และผู้ใช้ข้อมูล (Data Users)

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงาน. จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน), 2561
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(3) กระบวนการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process)
หลักพื้นฐานของการกำหนดกระบวนการและผลที่ได้รับ ประกอบด้วย
การเลือกข้อมูลเพื่อดำเนินการ การระบุเป้าหมาย การกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมถึงการ
บริหารจัดการคน โดยกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ใช้สำหรับกำกับดูแลการดำเนินการ
ใด ๆ ต่อข้อมูลให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล โดยมีหลัก
พื้นฐาน คือ เลือกกระบวนการกำกับดูแลข้อมูลเริ่มตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยหลักการ PDCA (การวางแผน (Plan), การปฏิบัติ (Do), การตรวจสอบ วัดผล และ
ร า ย ง า น (Check, Measure, and Report), ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง (Continuous
Improvement) ดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล . จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน),
2561
(4) การวัดการดำเนินการและความสำเร็จของการกำกับดูแลข้อมูล (Data
Governance Metrics and Success Measures)
เป็นการวัดการดำเนินการกำกับดูแลข้อมูลเป็นการประเมิน ความพร้อม
ของการกำกับ ดูแล จะแสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันของหน่วยงานในเรื่องของความพร้อ มและ
ความก้าวหน้าในการดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล หน่วยงานจึงควรค้นหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้ง
ดำเนินการแก้ไขเกณฑ์การประเมินความพร้อม เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณธเฉพาะของหน่วยงาน
แนวทางการประเมินความพร้อมของการกำกับดูแลข้อมูล การประเมินคุณภาพของข้อมูล และการ
ประเมินความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
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2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Khatri and Brown (2010) ได้เสนอกรอบการกำกับดูแลข้อมูล เพื่อให้ผู้เริ่มต้น
นำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการกำกับดูแลข้อมูลและแนวทางในการจั ดการบริหารข้อมูลของ
องค์กรอันถือเป็นสินทรัพย์ขององค์กร โดยกรอบการกำกับดูแลข้อมูลที่ถูกนำเสนอประกอบไปด้วย
ขอบเขตการตัดสินใจ 5 ด้าน ได้แก่ (1) หลักการข้อมูล (Data Principles) (2) คุณภาพข้อมูล (Data
Quality) (3) เมทาดาตา (Metadata) (4) การเข้าถึงข้อมูล (Data Access) (5) วงจรชีวิตข้อมูล (Data
Lifecycle) จากภาพที่ 2.7 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของขอบเขตในการตัดสินใจทั้ง 5 ด้าน โดย
หลักการของข้อมูลอยู่บนสุดของกรอบเพราะเป็นตัวการสร้างทิศทางสำหรับขอบเขตการตัดสินใจอื่นๆ
หลักการข้อมูล ของแต่ล ะองค์กรจะกำหนดข้อกำหนดขอบเขตสำหรับการใช้ข้อมูล โดยกำหนด
มาตรฐานขององค์กรสำหรับคุณภาพข้อมูลซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานของเมทาดาตา และการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ใช้งานต่างๆ การตัดสินใจในการกำหนดนิยาม การสร้าง การเก็บรักษา และการเลิกใช้ของ
ข้อมูล ซึ่งเป็นวงจรชีวิตช้อมูลนั้นเป็นบทบาทสำคัญในการใช้งานหลักการข้อมูลในโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศ สำหรับตารางที่ 2.1 จะอธิบายรายละเอียดของแต่ละขอบเขตการตัดสินใจ
หลักการข้อมูล
คุณภาพข้อมูล

เมทาดาตา
การเข้าถึงข้อมูล

วงจรชีวิตข้อมูล

ภาพที่ 2.7 ขอบเขตการตัดสินใจในการกำกับดูแลข้อมูล จาก. Khatri & Brown, 2010
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ตารางที่ 2.1
รายละเอียดกรอบงานสำหรับขอบเขตการตัดสินใจในการธรรมาภิบาลข้อมูล
ขอบเขตการกำกับดูแลข้อมูล
ขอบเขตการตัดสินใจ
หลักการข้อมูล
- อะไรคือการใช้ข้อมูลเพื่อธุรกิจ
Data Principles
- สิ่งใดคือกลไกในการสื่อสารการใช้ข้อมูลธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดและชี้แจงบทบาทของ - พฤติกรรมที่ถึงประสงค์สำหรับการใช้ข้อมูลเป็นสินทรัพย์คือ
ข้อมูลที่เป็นสินทรัพย์
อะไร
- โอกาสในการแบ่งปันและใช้ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ซ้ำเป็นอย่างไร
- สภาพแวดล้อมทางกฎหมายมีอิทธิพลต่อการใช้ข้อมูลธุรกิจ
อย่างไร
คุณภาพข้อมูล
- อะไรคือมาตรฐานสำหรับคุณภาพข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
Data Quality
ถูกต้อง ทันเวลา ครบถ้วนสมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ
- สร้างข้อกำหนดสร้างข้อกำหนด - โปรแกรมในการสร้างและสื่อสารคุณภาพของข้อมูลคืออะไร
ของการใช้ข้อมูลตาม
- จะประเมินคุณภาพของข้อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอย่างไร
วัตถุประสงค์
เมทาดาตา
- โปรแกรมในการจัดทำเอกสารของความหมายของข้อมูลคือ
Metadata
อะไร

-

บุคคลที่รับผิดชอบในขอบเขต
เจ้าของข้อมูล
ผู้ดูแลข้อมูลทางเทคนิค
บริกรข้อมูล
ผู้ใช้ข้อมูล
คณะกรรมการด้านข้อมูลขององค์กร

-

เจ้าของข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้จัดการคุณภาพข้อมูล
นักวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล

- สถาปนิกข้อมูลองค์กร
- นักออกแบบข้อมูลองค์กร
- วิศวกรสร้างแบบจำลองข้อมูล
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
รายละเอียดกรอบงานสำหรับขอบเขตการตัดสินใจในการธรรมาภิบาลข้อมูล
ขอบเขตการกำกับดูแลข้อมูล
ขอบเขตการตัดสินใจ
- กำหนดความหมายหรือเนื้อหา - ข้อมูลจะถูกกำหนดความหมายที่สอดคล้อง และออกแบบ
ของข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
อย่างไรเพื่อให้สามารถตีความหมายได้เข้าใจตรงกัน
เข้าใจความหมายได้
- แผนงานในการรักษาเมทาดาตาประเภทต่างๆ ให้ตรงตาม
ปัจจุบันคืออะไร
การเข้าถึงข้อมูล
- ข้อมูลอะไรที่มีคุณค่าทางธุรกิจ
Data Access
- การประเมินความเสี่ยงจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างไร
- ระบุข้อกำหนดในการเข้าถึง
- ผลการประเมินจะนำมาบูรณาการเข้ากับความพยายามในการ
ข้อมูล
ตรวจสอบภาพรวมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
อย่างไร
- มาตรฐานและขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลคืออะไร
- โปรแกรมสำหรับการเฝ้าระวังตามระยะเวลาและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับคืออะไร
- จะเผยแพร่ความตระหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยอย่างไร
- โปรแกรมสำหรับการสำรองและกู้คือข้อมูลคืออะไร

บุคคลที่รับผิดชอบในขอบเขต
- สถาปนิกข้อมูล
- คณะกรรมการสถาปัตยกรรมข้อมูลขององค์กร

- เจ้าของข้อมูล
- ผู้รบั ผลประโยชน์ข้อมูล
- ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
- คณะกรรมการพัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลของ
องค์กร
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
รายละเอียดกรอบงานสำหรับขอบเขตการตัดสินใจในการธรรมาภิบาลข้อมูล
ขอบเขตการกำกับดูแลข้อมูล
ขอบเขตการตัดสินใจ
วงจรชีวิตข้อมูล
- การจัดทำข้อมูลเป็นอย่างไร
Data Lifecycle
- โปรแกรมสำหรับการกำหนดนิยาม การสร้าง การเก็บรักษา
- กำหนดนิยาม การสร้าง การเก็บ และการเลิกใช้ สำหรับข้อมูลประเภทต่าง ๆ คืออะไร
รักษา และการเลิกใช้ของข้อมูล - ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมีผล
ต่อการเก็บรักษาข้อมูลและการเก็บข้อมูลถาวรอย่างไร
หมายเหตุ. จาก Khatri & Brown, 2010

บุคคลที่รับผิดชอบในขอบเขต
- สถาปนิกข้อมูลองค์กร
- ผู้จัดการสายงานสารสนเทศ
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Alhassan, Sammon, and Daly (2016) ได้ ศ ึ ก ษางานวิ จ ัย ด้ว ยวิ ธี ว ิ เ คราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยการเปิดรหัสอย่างเป็นระบบ เพื่อศึกษากิจกรรมในการกำกับดูแลข้อมูลกับ
ขอบเขตการตัดสินใจ 5 ด้านของ Khatri and Brown (2010) โดยกิจกรรมในการกำกับดูแลข้อมูล
นั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การกระทำ (2) พื้นที่การกำกับดูแล และ (3) ขอบเขตการตัดสินใจ
เช่น การกำหนดนโยบายข้อมูล เพื่อคุณภาพข้อมูล โดยจากการวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแบบ
เปิดรหัสสามารถกำหนดรายละเอียดของแต่ละส่วนได้ตามตารางที่ 2.2 จากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบว่า
หลาย ๆ งานวิจัยนั้น มุ่งเน้นความสำคัญไปในการกระทำแบบกำหนด (define) มากกว่าในการ
ดำเนิน งาน (implement) และการเฝ้าระวัง (monitor) โดยการกำหนดขอบเขตในการตัดสินใจ
คุณภาพของข้อมูลถูกพบมากที่สุด และการกำหนดขอบเขตในการตัดสินใจเมทาดาตาถูกจัดแป็น
อันดับสุดท้าย สรุปโดยภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่ได้รับความสนใจมากในการศึกษานั้น คือเรื่องการกระทำ
ทั้งการกำหนด การดำเนินงาน และเฝ้าระวัง ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบข้อมูล ในทุ ก
ขอบเขตการตัดสินใจนั้น ทำให้เห็นว่าการกระทำที่เกี่ยวข้องกับบทบาทข้อมูลและความรับผิดชอบ
สำหรับขอบเขตการตัดสินใจทั้งหมดควรเป็นกิจกรรมหลักเมื่อพิจารณาถึงการกำกับดูแลข้อมูล
ตารางที่ 2.2
รายละเอียดกิจกรรมในการกำกับดูแลข้อมูลของ Alhassan, Sammon, and Daly
กิจกรรมในการกำกับดูแลข้อมูล
รายละเอียด
1. กำหนด (define)
การกระทำ (Actions)
2. ดำเนินงาน (implement)
3. เฝ้าระวัง (monitor)
1. หน้าที่และความรับผิดชอบข้อมูล (Data Roles and
Responsibilities)
2. นโยบายข้อมูล (Data Policy)
3. กระบวนการและขั้นตอนข้อมูล (Data Processes
พื้นที่การกำกับดูแล (Area of
and Procedures)
Governance)
4. มาตรฐานข้อมูล (Data Standards)
5. กลยุทธ์ข้อมูล (Data Strategy)
6. เทคโนโลยีข้อมูล (Data Technologies)
7. แนวทางของข้อมูล (Data Guidelines)
8. ความต้องการใช้ข้อมูล (Data Requirements)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
รายละเอียดกิจกรรมในการกำกับดูแลข้อมูลของ Alhassan, Sammon, and Daly
กิจกรรมในการกำกับดูแลข้อมูล
รายละเอียด
1. หลักการข้อมูล (Data Principles)
2. คุณภาพข้อมูล (Data Quality)
ขอบเขตการตัดสินใจ (Decision
3. เมทาดาตา (Metadata)
Domains)
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Access)
5. วงจรชีวิตข้อมูล (Data Lifecycle)
หมายเหตุ. จาก Alhassan, Sammon, and Daly, 2016
ต่ อ มา Alhassan, Sammon, and Daly (2019) ได้ ท ำการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย
ความสำเร็จที่สำคัญในการธรรมาภิบาลข้อมูล จากกรณีศึกษาธนาคารแห่งหนึ่ง งานวิจัยนี้กำหนด
ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ หมายถึง กิจกรรมส่วนที่ควรได้รับความสนใจหรือเน้นย้ำอย่างสม่ำเสมอ
และรอบคอบจากฝ่ายบริหาร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการธรรมาภิบาล
ข้อมูลโดยจัดลำดับตามความสำคัญ ได้แก่ (1) ความสามารถทางด้านข้อมูลของพนักงาน (2) ขั้นตอน
และกระบวนการของข้อมูลที่ชัดเจน (3) เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น (4)
นโยบายมาตรฐานที่เข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติตามได้จริง (5) การกำหนดหน้าที่ความผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจน (6) ความต้องการในการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน (7) มุ่งเน้นและใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่ง
กลยุทธ์ โดยตารางที่ 2.3 ได้แสดงรายละเอียดปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในการธรรมาภิบาลข้อมูล
พร้อมด้วยสาเหตุ และการกระทำ ปฏิสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย
ตารางที่ 2.3
ลำดับปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในธรรมาภิบาลข้อมูล พร้อมสาเหตุที่เกี่ยวข้อง และปฏิสัมพันธ์
ลำดับ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ
สาเหตุ
1 ความสามารถทางด้านข้อมูล ระดับความสามารถที่ไม่
ของพนักงาน
สามารถระบุได้ของพนักงาน
และความตระหนักรับรู้ของ
ฝ่ายบริหารระดับสูง
2 ขั้นตอนและกระบวนการของ การนำเข้าของข้อมูลด้วยมือ
ข้อมูลที่ชัดเจน
ที่สำคัญ

การกระทำ/ปฏิสัมพันธ์
เพิ่มความตระหนักรู้และ
การอบรมให้แก่พนักงาน

มีกระบวนการและ
วิธีดำเนินการข้อมูลที่
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ)
ลำดับปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญในธรรมาภิบาลข้อมูล พร้อมสาเหตุที่เกี่ยวข้อง และปฏิสัมพันธ์
ลำดับ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ

3

4
5

6

7

เครื่องมือและเทคโนโลยีใน
การทำข้อมูลที่มีความ
ยืดหยุ่น

สาเหตุ

การรวมข้อมูล และ
ความสามารถในการเข้ากับ
นโยบาย กระบวนการ และ
วิธีการดำเนินการทางข้อมูล
นโยบายมาตรฐานที่เข้าใจได้ ขาดนโยบายข้อมูลที่ชัดเจน
ง่ายและปฏิบัติตามได้จริง
การกำหนดหน้าที่ความ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่
รับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องที่ ไม่ชัดเจน
ชัดเจน
ความต้องการในการใช้ข้อมูล ปัญหาในการสื่อสารและ
ที่ชัดเจน
ความเข้าใจในความต้องการ
ของข้อมูล
มุ่งเน้นและใช้ข้อมูลเป็นส่วน ความเข้าใจในความสำคัญ
หนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ของข้อมูล

การกระทำ/ปฏิสัมพันธ์
เหมาะสม และนำเข้าไป
ใช้ในระบบ
มีโครงสร้างพื้นฐานทาง
สารสนเทศและการรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม
นำนโยบายข้อมูลเข้ามา
ใช้ในระบบ
จัดตั้งคณะกรรมการด้าน
การกำกับดูแลข้อมูล และ
กำหนดเจ้าของข้อมูล
มีความต้องการทางข้อมูล
ที่ชัดเจน เหมาะสมและ
ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ
พิจารณาข้อมูลเป็นส่วน
หนึ่งของกลยุทธ์ และ
ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ในแนวคิดดังกล่าวให้มาก
ยิ่งขึ้น

หมายเหตุ. จาก Alhassan et al., 2019
2.3 แนวคิดบิกดาตา
บิกดาตา หรือข้อมูลเกินนับ (Big Data) คือ การรวบรวมของชุดข้อมูล (Data Sets) ที่
ซับซ้อน และมีปริมาณมาก ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล ความสามารถในการจัดการข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สื ่ อ สั ง คมออนไลน์ และข้ อ มู ล ตามเวลาจริ ง (Real-time) (Ishwarappa &
Anuradha, 2015)
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บิ ก ดาตาเกิ ด จากการรวบรวมข้ อ มู ล ทุ ก รู ป แบบ ดั ง นั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึ ง ทำการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูล ก่อนนำเข้าสู่เรื่องบิกดาตา เพื่อให้ได้ทราบถึงประเภทของข้อมูล
ต่างๆ ที่เป็นส่วนของการเกิดบิกดาตา
2.3.1 ข้อมูล
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง เช่น รหัสพนักงาน จำนวนชั่วโมงในการ
ทำงานต่อสัปดาห์ หรือ ยอดขาย (Stair & Reynolds, 2010) โดยข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3
ประเภท ดังนี้ (Erl, Khattak, & Buhler, 2015)
2.3.1.1 ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data)
ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) คือ ข้อมูลที่มีโมเดลหรือรูปแบบ
(Schema) ที่แน่นอนของข้อมูล และถูกเก็บไว้ในรูปแบบตาราง ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ต่างกัน มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของข้อมูลแบบมีโครงสร้าง.
จาก Oracle, 2005
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2.3.1.2 ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data)
ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้ าง (Unstructured Data) คือ ข้อมูลที่ไม่มี โมเดลหรื อ
รูปแบบของข้อมูล เช่น รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ข้อความ ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการประมาณ
การว่าข้อมูลในแต่ละองค์กรส่วนมากเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างประมาณ 80% ของข้อมูลทั้งหมด
โดยข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างมีอัต ราการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ส่วน
วิธีการเก็บข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบ Non-relational Database

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
2.3.1.3 ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data)
ข้ อ มู ล กึ ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structured Data) คื อ ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ก ารกำหนด
โครงสร้างไว้อย่างหลวมๆ แต่ไม่มีโมเดลและรูปแบบของข้อมูลที่ถูกกำหนดแน่นอนเหมือนข้อมูลที่มี
โครงสร้าง โดยโครงสร้างของข้อมูลประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นและซ้อนเป็นลำดับขั้น และมีชุดของ
ฟิลด์ (field) ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกัน และมีการติดแท็ก (tag) ที่ข้อมูลไว้ พร้อมมีเมทาดาตา
กำกับไว้กับข้อมูล ข้อมูลกึ่งโครงสร้างไม่สามารถจัดเก็บลงในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ เช่น XML JSON
2.3.2 บิกดาตา
Mashey นิย ามความหมายของ บิ กดาตา คือ การรวมข้อมูล ขนาดใหญ่ที่ไม่
สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปจัดการภายใต้เวลาที่ยอมรับได้ (อสมา กุลวานิชไชยนันท์, 2562)
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Snijders, Matzat, and Reips (2012) นิยามความหมายของ บิกดาตา คือ ชุด
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนจนไม่สามารถประมวลผลได้ด้วยโปรแกรมทางสถิติแบบปกติได้
Erl et al. (2015) นิ ย ามความหมายของ บิ ก ดาตา คื อ ด้ า นที ่ เ กี ่ ย วกั บ การ
วิเคราะห์ การประมวลผล และการจัดเก็บชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มักเกิดจากแหล่งข้ อมูลที่แตกต่างกัน
โดยปกติแล้ววิธีการและการทำงานของบิกดาตาไม่สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบข้อมูลปกติได้
รวมถึงเทคโนโลยีในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล และเทคนิคในการทำงานของข้อมูลปกติ ยังคง
ไม่เพียงพอสำหรับบิกดาตา
ราชบัณฑิตยสถาน นิยามความหมายของ บิกดาตา หรือข้อมูลเกินนับ คือ ข้อมูล
ตัวเลข ข้อความรูปภาพ วิทัศน์ สื่อประสม ในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างหรือผลิตขึ้นตลอดเวลา เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดเก็บ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ โดยบุคคล องค์การของรัฐและ
เอกชน ข้อมูลเหล่านั้นเมื่อเมื่อรวมกันเข้า มีปริมาณมาก ครอบคลุมเรื่องหลากหลาย และมีความ
ซับซ้อน ไม่สามารถประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั่วไปได้ ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลที่
จัดทำเฉพาะ มาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ และจัดการ เพื่อนำผลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (จินดารัตน์ โพธิ์
นอก, 2561)

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างของชุดข้อมูลของบิกดาตาที่ประกอบด้วยข้อมูลแบบมีโครงสร้าง ข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้าง และข้อมูลกึ่งโครงสร้าง. จาก Big Data Framework, 2019
คุณลักษณะของบิกดาตา
นอกจากนิยามความหมายต่างๆ นักวิช าการและนักคอมพิว เตอร์ไ ด้
อธิบายถึงคุณลักษณะของบิกดาตา ซึ่งอาจจะมีจำนวนที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
Laney (2001) ได้เสนอคุณลักษณะของบิกดาตา ว่าประกอบด้วย 3 ด้าน
ได้แก่ (1) Volume หรือปริมาณ (2) Velocity หรือความเร็ว (3) Variety หรือความหลากหลาย ซึ่ง
เรียกว่าหลัก 3Vs
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นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 11 (Data Scientist) ของบริษัท IBM ได้เสนอให้
คุณลักษณะของบิกดาตาประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ (1) Volume (2) Velocity (3) Variety และ
(4) Veracity หรือความถูกต้อง ซึ่งเรียกว่าหลัก 4Vs
Ishwarappa and Anuradha (2015) ได้เสนอคุณลักษณะของบิกดาตา
ประกอบด้ว ย 5 ด้าน ได้แก่ (1) Volume (2) Velocity (3) Variety (4) Veracity และ (5) Value
หรือคุณค่า เรียกว่าหลัก 5Vs

ภาพที่ 2.11 คุณลักษณะ 5Vs ของบิกดาตา. จาก Ishwarappa and Anuradha, 2015
จะพบได้ว่าคุณสมบัติของบิกดาตาหลัก ๆ แล้วเริ่มต้นด้วย 3Vs เป็นแกน
หลักสำคัญ จากนั้นจึงมีคุณลักษณะที่เพิ่มเติมขึ้นมาตามมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
สำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์คุณลักษณะของบิกดาตาอัน
ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังนี้
(1) ปริมาณ (Volume)
คือ บิกดาตามีปริมาณข้อมูลมีจำนวนมากมายมหาศาล โดยมีปริมาณ
ตั้งแต่เทระไบต์ (Terabytes: TB12) ขึ้นไป ซึ่งต้องใช้วิธีการจัดเก็บ ดูแลข้อมูล การประมวลผลและ
การจัดการข้อมูลเหล่านี้แตกต่างไปจากวิธีการปกติ (Cai & Zhu, 2015)

11

ผู้ที่มีหน้าที่นำข้อมูลมาหาความสัมพันธ์ หรือออกแบบโมเดลจากข้อมูลเพื่อหาผลลัพธ์ใหม่ๆ จากการวิเคราะห์เชิงลึก (กุลวานิชไชยนันท์, 2562) (Erl et al.,
2015)
12
1 เทระไบต์ (Terabyte: TB) = 1,000 กิกะไบต์ (Gigabytes: GB); หน่วยของขนาดข้อมูล เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ยอตตะไบต์ (Yottabytes: YB) >
เซตตะไบต์ (Zettabyte: ZB) > เอกซะไบต์ (Exabyte: EB) > เพตะไบต์ (Petabyte: PB) > เทระไบต์ (Terabyte: TB) > กิกะไบต์ (Gigabyte: GB) > เมกะไบต์
(Megabyte: MB) > กิโลไบต์ (Kilobyte: kB) > ไบต์ (Byte)
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ภาพที่ 2.12 ขนาดหน่วยข้อมูล. จาก CISCO, 2017
(2) ความเร็ว (Velocity)
คือ อัตราการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา และ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1999 เกิดข้อมูลและข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เป็น
จำนวนมาก คลังข้อมูลของห้างสรรพสินค้า Walmart มีการเก็บข้อมูลไว้ถึง 1,000 เทระไบต์ (หรือ
1,000,000 กิกะไบต์ ) เมื่อปี ค.ศ. 2012 มีข้อมูล เพิ่มขึ้นเกินกว่า 2.5 เพตะไบต์ 13 (หรือประมาณ
2,500,000 กิกะไบต์) (Ishwarappa & Anuradha, 2015)
(3) ความหลากหลาย (Variety)
คือ รูป แบบของข้อมูล ของบิ กดาตา มีได้ห ลากหลายรูปแบบและทุ ก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง การที่มีข้อมูลหลากหลายรูปแบบนี้
จำเป็นต้องมีกระบวนการในการประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมาก (Cai & Zhu, 2015)
(4) ความถูกต้อง (Veracity)
คือ คุณภาพหรือความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลในบิกดาตานั้น
จำเป็นต้องได้รับการประเมินคุณภาพ ความถูกต้องของข้อมูลก่อน เพราะหากข้อมูลมีคุณภาพต่ำ
หรือไม่มีความถูกต้องแล้ว นั้น จะทำให้ผ ลลัพธ์หรือการนำไปใช้ต่อในส่ว นของบิ กดาตานั้นไม่มี

13

1 เพตะไบต์ (PB) = 1,000 เทระไบต์
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ความหมายและไม่มีคุณภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยคุณภาพและความถูกต้องของข้อมูลนั้น
ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ (Erl et al., 2015)
(5) คุณค่า (Value)
คือ คุณค่าเป็นด้านที่สำคัญที่สุดของบิกดาตา คุณประโยชน์ของบิกดาตา
นั้นมีมหาศาลมาก และสามารถสร้างมูลค่าให้ธุรกิจ โดยคุณค่าของบิกดาตานั้น ขึ้นอยู่กับความถูกต้อง
ของข้อมูล ยิ่งข้อมูลมีความถูกต้องและมีคุณภาพมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้เกิดคุณค่ามากขึ้น ดังภาพที่
2.13 กราฟที่ 1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของบิกดาตากับความถูกต้องของข้อมูลใน
ลั ก ษณะแปรผั น ตามกั น ในทางตรงกั น ข้ า มคุ ณ ค่ า ของบิ ก ดาตายั ง ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ระยะเวลาในการ
ประมวลผลในลักษณะแปรผกผันกัน ดังภาพที่ 2.13 กราฟที่ 2 เนื่องจากข้อมูลและผลที่วิเคราะห์
ออกมานั้นมีช่วงอายุเวลาของข้อมูลเอง หากการประมวลผลช้า จะทำให้คุณค่าที่ได้นั้นลดลงและไม่
สามารถนำมาใช้ได้เหมาะสมในเวลานั้นๆ (Erl et al., 2015)

ภาพที่ 2.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของคุณค่าและความถูกต้องของข้อมูล และระยะวลา
กราฟที่ (1) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า (Value) กับความถูกต้องของข้อมูล (Veracity) ใน
ลักษณะแปรผันตรง
กราฟที่ (2) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่า (Value) กับระยะเวลา ในลักษณะแปรผกผัน. จาก Erl
et al., 2015
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2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Kim and Cho (2017) ได้ เ สนอกรอบการกำกั บ บิ ก ดาตาสำหรั บ หน่ ว ยงาน
บำเหน็จบำนาญแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากกรอบการกำกับข้อมูลในปัจจุบัน เน้นไปที่
ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง แต่ในส่วนของบิกดาตาครอบคลุมข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างเข้ามาด้วย โดย
กรอบกำกับดูแลบิกดาตาที่ถูกนำเสนอนั้นจะมีเกณฑ์ระดับคุณภาพข้อมูลที่แตกต่างจากเดิม โดยเน้น
ในการให้บ ริ ก ารของข้ อ มู ล ที่ ม ีความทั นเวลา (timeliness) มีความน่า เชื ่ อ ถื อ (trustfulness) มี
ความหมาย (meaningfulness) และเพียงพอ (sufficiency) จากภาพที่ 2.14 แสดงให้เห็นถึงกรอบ
การกำกับดูแลบิกดาตาที่ถูกนำเสนอ เริ่มจากวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลบิกดาตา คือ การสร้าง
คุณค่าใหม่ ๆ ที่เกิดจากการวิเคราะห์บิกดาตารูปแบบใหม่ ๆ โดยต้องมีการปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ใน
กระบวนการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่าง ๆ ได้แก่ การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่
จำเป็นต้องมีการกำหนดอุปกรณ์การป้องกัน และจัดตั้งการป้องกันอย่างเป็นระบบอย่างเท่าที่จะทำได้
มาตรฐานคุณภาพข้อมูลแบบใหม่ของบิกดาตาจำเป็น ต้องกำหนดใหม่ผ่านนิยาม
ใหม่ของข้อมูลที่ถูกสร้างโดยปราศจากวัตุประสงค์เฉพาะหรือการควบคุม และมี ความเป็นเจ้าของที่ไม่
ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบิกดาตา จำเป็นต้องประเมินว่ามีการเตรียมข้อมูลที่เหมาะสม
หรือไม่ และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้หรือไม่ ด้วยระดับคุณภาพข้อมูล ทำให้ ระดับการคาดการณ์ใน
อนาคตอาจแตกต่างออกไป และผู้ตัดสินใจอาจพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัยในเวลาเดียวกัน ความทันเวลา
เป็นเกณฑ์พิจารณาช่วงเวลาตัดสินใจซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะหากพยายามแต่เน้นปรับปรุง
ด้านความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผลการคาดการณ์แม่นยำยิ่งขึ้น แต่พลาดเวลาที่เหมาะสม การตัดสินใจก็ไร้
ซี่งความหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับความพึงพอใจกับความทัน เวลาแล้ว ในทุกการตัดสินใจ
ทั้งหมดจะต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือด้วย คุณลักษณะที่ความหมายและเพียงพอของข้อมูลควร
ถูกนำมาพิจารณาด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่มีความหมายประเภทใดที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทาง
สังคมและรูปแบบพฤติกรรมของประชาชน และข้อมูลเท่าไหร่ที่จะดีพอกับนำมาสร้างผลการวิเคราะห์
ที่ดีส ุด ในส่ว นของการเปิดเผยข้ อมูล และความรับผิ ดชอบในการจั ด การข้ อมูล การจัดการการ
บำรุงรักษาข้อมูลและความรับผิดชอบควรมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการผูกขาดข้อมูล
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งยังช่วยกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย นอกจากนี้ในส่วนขององค์ประกอบในการธรรมาภิบาลบิกดาตานั้น ได้แก่ องค์กร
ซึ่งจำเป็นต้องสร้างองค์กรที่จำเป็นสำหรับทำบิกดาตา สร้างมาตรฐานและแนวทางสำหรับบิกดาตา
เพื่อเตรียมรองรับกระแสของข้อมูลและกระบวนการจัดการสำหรับบิกดาตา การดำเนินการตามกล
ยุทธ์สามารถทำได้โดยการเตรียมการองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล
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สำหรับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบิกดาตาจำเป็นต้องหา
วิธีการและทรัพยากรในการประมวลผลใหม่ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของบิกดาตาอาจ
แตกต่างกัน ออกไปขึ้น อยู่กับ รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์การจัดตั้ง แต่จะต้องสามารถทำให้ บรรลุ
เป้าหมายของบิกดาตาได้ ระบบการตรวจสอบและควบคุมจะเป็นแนวทางและกระบวนการในการเฝ้า
ระวังที่คอยคงไว้ในรูปแบบโครงสร้างและองค์ประกอบ หากผลการเฝ้าระวังบ่งชี้ว่าต้องมีการรายงาน
แบบทันที การรายงานจะต้องทำผ่านกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการ
การกากั ดู ล ิกดาตา

วัตถุ ร งค

กล ุท

กิดการวิ คราะ ์และคณค่า ม่ ดวย อมล

การปองกัน อมลส่วนบคคล

ระดับคณภาพ อมล

การกา นดนิยาม องระดับการ
ปองกัน อมลส่วนบคคลและการ
พั นาอปกรณ์ นการปองกันอย่าง
ปนระบบ

ความทัน วลา
ความน่า อ อ
มความ มาย
พยงพอ

องค์กร

องค ร กอ

- นาทความรับ ิด อบ นการ
บริ าร ัดการบิกดาตา
- การตรว สอบ อมลทาง ดยว
- การ ัดการคณภาพ อมลและ
ความปลอดภัยสารสน ทศ

การ ปด ย อมล/ความ
รับ ิด อบ นการ ัดการ อมล
การกา นด นาทความ ปน
า อง อมล และการ ัดการ
อบ ต นการ ปด ย อมล

มาตร านและแนวทาง
- การกา นดรแนะน
ปแบบา อมล การ
ดั กบ และกระบวนการ
- แนวทาง อง ครงสราง อมล และ
วิธการดา นินงาน

น ยบายและกระบวนการ
- การควบคมและ กณ ์การไ ล
อง อมล
- วิธการดา นินงานละ ันตอน น
การ ปลยนแปลง อมล

การตรว สอบ และควบคม

ครง ร้างพ า
าร เท

การ กบ อมล

กระบวนการ
อมล

การวิ คราะ ์
อมล

การสรางภาพ
อมล

ครงสรางพน านบิกดาตา

ภาพที่ 2.14 กรอบการกำกับดูแลบิกดาตาของ Kim และ Cho จาก Kim & Cho, 2017
Al-Badi, Tarhini, and Khan (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่องของกรอบ
ธรรมาภิบาลบิกดาตาที่มีอยู่ พร้อมนำเสนอกรอบการกำกับดูแลบิกดาตาแบบใหม่ ที่ประกอบไปด้วย
8 องค์ประกอบ คือ (1) การระบุโครงสร้างขององค์กร (2) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (3) ระบุ
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ขอบเขตของบิ กดาตาให้ชัดเจน (4) กำหนดนโยบายและมาตรฐาน (5) ปรับรูปแบบให้ดีขึ้นและ
ประมวลผล (6) การวัดและเฝ้าดูคุณภาพ (7) การเก็บข้อมูล (8) การสื่อสารและจัดการข้อมูล
Q.Li et al. (2019) ได้ ศ ึ ก ษาการธรรมาภิ บ าลบิ ก ดาตาด้ า นด้ า นเครื อ ข่ า ย
การแพทย์ส่วนภูมิภาคขั้นสูง พบว่าความสามารถเกี่ยวกับข้อมูล ยังไม่เป็นที่เพียงพอต่อความต้องการ
ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการวางแผนทางกลยุทธ์ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การบูรณาการข้อมูล และกฎหมาย ข้อบังคับ พร้อมนำเสนอแนวทาง 12
แนวทาง สำหรับการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาด้านเครือข่ายการแพทย์ส่วนภูมิภาคขั้นสูง ได้แก่ (1)
ปรับหัวหน้าแผนกเดิ มของเครือข่ายการแพทย์ส่ว นภูมิภ าคขั้นสูง หรือจัดตั้งแผนกธรรมาภิ บาล
โดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบการธรรมาภิบาลทั้งหมด และรองรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบิกดาตาด้าน
สุขภาพอย่างเต็มที่ (2) ขยายขอบเขตในการจัดเก็บข้อมูลไปรอบ ๆ เป้าหมายธุรกิจสุขภาพ (3) การ
ปรับการจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมมาเป็นการเก็บบนคลาวด์แบบกระจาย (distributed cloud) ภายใต้
สถานที่ของตน เพื่อให้มั่นใจถึงการจัดการด้วยตนเองและการควบคุม (4) ดำเนินการในการจัดการ
คุณภาพของบิกดาตาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (5) จำแนกส่วนของแอปพลิเคชัน และเน้นการใช้งาน
ที่มีป ระสิทธิภ าพในการตีความข้อมูล (6) บูรณาการแผนบิกดาตาแห่งชาติ และใช้การวางแผน
ทรัพยากรบิกดาตาในอุตสาหกรรมสุขภาพให้เป็น จุดเชื่อมต่อแรกของทุกกิจกรรมในการธรรมาภิบาล
(7) การประเมิน การใช้และเพิ่มประสิทธิภ าพส่ว นเสริมบนมาตรฐานข้อมูล ต้นฉบับ และพัฒ นา
ปรับปรุงการการทดสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานบิกดาตาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง (8) ส่งเสริมการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของบิกดาตาด้านสุขภาพ และการธรรมาภิบาลของ
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย กฎหมายและข้อบังคับ วิธีการทางเทคนิค กลไกการจัดการ และ
การตระหนักถึงความปลอดภัย (9) วางแผนเชิงกลยุทธ์และออกแบบบิกดาตาระดับชาติ และประกาศ
ถึงตำแหน่งเป้าหมายการพัฒนาโดยรวม เนื้อหาหลัก การมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจและจัดลำดับความสำคัญ
(10) แนะนำนโยบายสิ่งจูงใจ และปรับปรุงระบบแลกเปลี ่ยนบิ กดาตา (11) ส่งเสริมการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมบิกดาตาผ่านทางโครงการสำคัญ (12) อธิบายถึงกลยุทธ์ทางกฎหมายและปรับปรุงระบบ
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึง 3 ด้าน ได้แก่ การปกป้องความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล การ
เปิดให้เข้าถึงข้อมูลรัฐบาล และธุรกรรมที่อิงกับตลาดและการพัฒนาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้งานของ Q.Li et al. (2019) ยังได้แนะนำว่าต้องมีการนำมาตรฐาน
และแนวทางในการจัดเก็บและแลกเปลี่ ยนข้อมูลสุขภาพมาใช้ ได้แก่ (1) มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสุขภาพ Health Level 7 (HL7) ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้เป็นมาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยน
บูรณาการ แบ่งปัน และรับส่งข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Health Level Seven International,
2007) (2) แนวทาง Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) เป็นแนวทางที่นำมาตรฐานที่มี
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การใช้อย่างแพร่หลาย เช่น DICOM, HL7 มาทำงานร่วมกัน ตามความต้องการเฉพาะทางด้านคลินิก
(Integrating the Healthcare Enterprise, 2020) (3) ม า ต ร ฐ า น Digital Imaging and
Communication in Medicine (DICOM) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับกำหนดรูปแบบข้อมูลภาพทาง
การแพทย์ เช่น ซีทีสแกน อัลตร้าซาวด์ เอ็กซเรย์ เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี คุณภาพและ
ความจำเป็นสำหรับการใช้งานทางการพยาบาลร่วมกันได้ (National Electrical Manufacturers
Association, 2019) (4) ม า ต ร ฐ า น Systematized Nomenclature of Medicine ( SNOMED)
ระบบมาตรฐานศัพท์ทางการแพทย์สากล (สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย, 2560) (5)
Logical Observation Identifier Names and Codes (LOINC) เ ป ็ น ร ะ บ บ ช ื ่ อ แ ล ะ ร หั ส
มาตรฐานสากลที่ใช้ระบุชนิดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการตรวจทางคลินิก
ทำให้ระบบข้อมูลการตรวจทั้งสอง สามารถสื่อสารกันได้ (สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ
ไทย, 2560)
2.4 แนวคิดข้อมูลสุขภาพ
ข้อมูลสุขภาพ (Health Data) คือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสุขภาพกายหรือ
สุขภาพจิตของบุคคล และการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลนั้น ๆ หรือเป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก
ระบบสาธารณสุขอันเกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข หรือการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ
(IGI Global)
ด้วยการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดการ
ปรับตัวการดำเนินงานให้เข้ากับยุคดิจิทัล และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนิน งานในอุตสาหกรรมมากขึ้น ไม่ว ่าจะเป็น การบันทึกข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
(Electronic Medical Records: EMRs) งานระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล (Healthcare
Information Systems: HIS) เครื่องมือขนาดพกพา อุปกรณ์แวร์เอเบิ้ล และสมาร์ตดีไวซ์ ด้วยเหตุนี้
จึงทำให้เกิดปริมาณของข้อมูลสุขภาพขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งยังมีความหลากหลายในรูปแบบดิจิทัล ไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลจากโรงพยาบาล คลินิก บริษัทประกันภัย หรือข้อมูลด้านประชากร เป็นต้น (Mehta
& Pandit, 2018)
2.4.1 แหล่งที่มาข้อมูลสุขภาพ
ปั จ จุ บ ั น แหล่ ง ที ่ ม าของข้ อ มู ล สุ ข ภาพมี ม ากมายหลายแห่ ง ทั ้ ง จากใน
สถานพยาบาลหรื อ ภายนอกสถานพยาบาล โดยงานวิ จ ั ย ของ Van-Dai, Chuan-Ming, and
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Nkabinde (2016) และงานวิจัยของ Mehta and Pandit (2018) ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
สุขภาพ ดังภาพที่ 2.15

ภาพที่ 2.15 แหล่งที่มาของข้อมูลสุขภาพ. ปรับปรุงจาก Van-Dai et al., 2016
2.4.1.1. การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
Wager, Lee and Glaser (2009, p. 5) ได้ อ ธิ บ ายความหมาย การ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ หรือเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical
Records: EMRs) คือ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรายบุคคล ซึ่ง ถูกสร้าง
จัดการ และใช้ในการปรึกษาพิจารณาได้ โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเฉพาะภายในองค์กร
นั้น ๆ แต่เพียงแห่งเดียว
Morsani College of Medicine ได้อธิบายความหมาย EMRs คือ การ
บันทึกข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งเทียบเท่ากับการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในกระดาษของแพทย์ แต่จัดเก็บในใน
รูปแบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาของผู้ป่วย โดยมีแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาลหรือคลินิกเป็นผู้บันทึกเองตามแต่ละบุคคล
EMRs หมายถึง การบันทึกข้อมูลประวัติผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
รูปแบบในการบันทึกจัดเก็บตามโครงสร้างเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน และสามารถนำมาใช้งานได้
เพียงแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะของหน่วยงานนั้น ๆ เท่านั้น
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2.4.1.2. การบันทึกข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
Wager, Lee and Glaser (2009, p. 5) ได้ อ ธิ บ ายความหมาย การ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Healthcare Records: EHRs) คื อ บั น ทึ ก
อิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรายบุคคล ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการทำงาน
ร่วมกันที่ได้รับ การยอมรับ ในระดับประเทศ และสามารถถูกสร้าง จัดการ และใช้ในการปรึ ก ษา
พิจารณาได้โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั อนุญาตในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพมากกว่าหนึ่งแห่ง
Morsani College of Medicine ได้อธิบายความหมายของ EHRs คือ
การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่เป็นภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับประวัติ
ทางการแพทย์ของผู้ป่วย EHRs ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ร่วมกันกั บหน่วยงานอื่น ดังนั้น
ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง EHRs ของผู้ป่วยนั้น จะสามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้โดยทันที
ถึงแม้เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพคนละหน่วยงาน
Van-Dai et al. (2016) Wager, Lee and Glaser (2009, p. 5) ไ ด้
อธิบายความหมาย EHRs คือ สำเนาดิจิทัลของประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วย ประกอบไปด้วยข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาของผู้ป่วย เช่น ข้อมูลประชากร (วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ เป็น
ต้น) ปัญหาทางการแพทย์ ยา ดัชนีมวลกาย ประวัติการรักษา ข้อมูลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ
รายงานรังสีวิทยา บันทึกทางคลินิก ข้อมูลการชำระเงิน โดย EHRs ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดสำหรับใช้
วิเคราะห์ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เพราะข้อ มูลดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้
ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพและองค์กรในการนำข้อมูลไปแบ่งปันให้กับองค์กรอื่น ๆ
EHRs หมายถึง สำเนาดิจิทัลเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมทางการแพทย์ของ
ผู้ป่วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ประวัติการรักษา การแพ้ยา เป็นต้น โดยมีรูปแบบที่มีมาตรฐาน และผู้ที่
มีสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสามารถนำไปใช้งานต่อได้ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน
หรือไม่
2.4.1.3. ภาพถ่ายทางชีวการแพทย์
ภาพถ่ายทางชีวการแพทย์ (Biomedical Imaging) ได้แก่ ภาพถ่ายที่ถูก
นำมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ใ นด้ า นการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ เช่ น ภาพจากการอั ล ตร้ า ซาวต์ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ซีที สแกน โดยเกิดจากการประมวลผลภาพ ปัจจุบันภาพถ่ายทางชีว การแพทย์มี
จำนวนมากมายมหาศาลและยังคงขยายปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการใช้
วิเคราะห์ดูแลสุขภาพ เพื่อช่วยในการตรวจสอบโรคและการพยากรณ์โรค (Van-Dai et al., 2016)
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2.4.1.4. ระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ
ระบบสารสนเทศของห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร (Laboratory Information
System: LIS) คื อ ระบบซอฟต์ แ วร์ ส ำหรั บ การจั ด การประมวลผลรายงานและจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ห้องปฏิบัติการ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่มีความหมายภายในเวลาที่กำหนดตามความต้องการของแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ ห ้องปฏิบ ัติการ (Aldosari, Gadi, Alanazi, & Househ, 2017) โดยตัว อย่างข้อมูล
ผู้ป่วยจากห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ผลการตรวจเลือด ผลการตรวจปัสสาวะ
2.4.1.5. ข้อมูลการตรวจวัด
ข้อมูลการตรวจวัด (Sensing Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจาก
ร่างกายผู้ป่วย ข้อมูลดังกล่าวสามารถพบได้ในทางการแพทย์ทั้งในรูปแบบตามเวลาจริง และสำหรับ
การวิเคราะห์แบบย้อนหลัง เช่น ความดันโลหิต ระดับความอิ่มตัวของอ็อกซิเจน การนำกระแส
ประสาท เครื่องมื อเก็บ ข้ อ มู ล การตรวจวั ดมีห ลายรู ปแบบ เช่น การตรวจวัดคลื ่น ไฟ้ ฟ ้า หั ว ใจ
(Electrocardiogram: ECG) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram: EEG) สำหรับ
กรณีที่มักใช้งานของข้อมูลตรวจวัดในรูปแบบตามเวลาจริง คือ บริบทของผู้ป่วยหนัก (Intensive
Care Units: lCUs) และการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยระยะไกลตามเวลาจริ ง ที ่ ม ี เ งื ่ อ นไขทางการแพทย์ ที่
เฉพาะเจาะจง
เนื่องด้วยปัจจุบัน ตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆ มีการพัฒนาอย่างก้าวล้ำ
และเติบโตเป็นจำนวนมาก เช่น อุปกรณ์สมาร์ตโฟน อุปกรณ์แวร์เอเบิ้ล ที่มีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับ
ชีพจร การเคลื่อนไหว เป็นต้น และมีการเชื่อมโยงข้อมูลในแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ จึงส่งผลให้ข้อมูล
การตรวจวัดสำหรับใช้ประมวลผลมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Van-Dai et al., 2016)
2.4.1.6. ข้อมูลโอมิกส์
ข้อมูลโอมิกส์ (Omics Data) คือ ข้อมูลหรือข้อมูลการวิเคราะห์ระดับ
พันธุกรรมหรือโมเลกุล อนุพันธ์ทางชีวภาพของแต่ละบุคคล โดยข้อมูลได้จากการศึกษาและวิเคราะห์
แบบองค์รวมหรือทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับสารพันธุกรรม (DNA) ไปจนถึงกระบวนการคัดลอกรหัสสาร
พันธุกรรม (RNA) การแปลรหัสพันธุกรรมออกมาเป็นโปรตีน สารชีวเคมี สารชีวโมเลกุล และสารเม
แทบอไลท์14 (Metabolite) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต โดยข้อมูล โอมิกส์ สามารถนำมาใช้ศึกษา
ปฏิกิริยาซับซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างยีนและโมเลกุล เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับอาการหรือโรคที่เกิดขึ้นใน
ผู ้ ป ่ ว ยได้ (Charoensapyanan, 2019; RD-Connect) ข้ อ มู ล โอมิ ก ส์ ม ี ห ลายประเภทแบ่ ง ตาม
การศึกษาและวิเคราะห์แต่ละส่วน ดังตัวอย่างในตารางที่ 2.4
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สารเมแทบอไลท์ (Metabolite) คือ สารใดๆ ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆ ในกระบวนการเมแทบอลิซึม (Metabolism) หรือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสารอาหารให้เป็นพลังงานของสารอาหารที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ (พรเฉลิมพงศ์ & รัตนาปนนท์)
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ตารางที่ 2.4
ตัวอย่างประเภทข้อมูลโอมิกส์
ประเภทข้อมูลโอมิกส์
จีโนมิกส์ (Genomics)
โปรตีโอมิกส์ (Proteomics)
ทรานสคริปโตมิกส์ (Transcriptomics)
ฟาร์มาโคจีมิกส์ (Pharmacogemics)
ฟีโนมิกส์ (Phenomics)

คำอธิบาย
ข้อมูลชุดของยีนทั้งหมด
ข้อมูลชุดของโปรตีนทั้งหมด
ข้อมูลชุดของโมเลกุล RNA ทั้งหมด
ข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงในชุดของยีนที่ตอบสนองต่อ
ยา
ข้อมูลชุดของลักษณะปรากฏ เช่น ลักษณะอาการของ
โรคที่พบในผู้ป่วย

หมายเหตุ. จาก RD-Connect
2.4.1.7. สือ่ สังคม
การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social network analysis) นั้นขึ้นกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์เครือข่ายสังคม เฟซบุ๊ก ทวิต
เตอร์ เว็บบล็อก โปรแกรมค้นหา เพื่อสำรวจหารูปแบบใหม่ ๆ และความรู้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ในการจำลองและพยากรณ์แนวโน้มสุขภาพโลก เช่น การระบาดของโลกติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม
แหล่งข้อมูลจากเครือข่ายสังคมมักไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงมักทำให้เกิดความผิดพลาดในการ วัดหรือ
ทำนายจากข้อมูล (Van-Dai et al., 2016)
2.4.1.8. บริษัทประกันภัย
บริ ษ ั ท ประภั ย เป็ น แหล่ง ข้ อ มู ล ทางด้ านสุ ข ภาพที ่ เ กี่ ย วกั บ เรื ่อ งของ
ค่าใช้จ ่ายในการรักษาพยาบาล การเบิก จ่ายเบี้ย ประกัน ของผู้ประกันตนหรือผู้ป่ว ย (Mehta &
Pandit, 2018)
2.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Tse, Chow, Ly, Tong, and Tam (2018) ได้ศึกษาถึงความท้าทายในการสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อกำกับ บิกดาตาในส่วนข้อมูลสุขภาพ พบว่าความท้าท้ายในการกำกับดูแลข้อมูล มี
ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ นโยบายมาตรฐานที่เข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติตามได้จริง และการทำงานร่วมกัน
(collaboration) อีกทั้งข้อมูลสุขภาพนั้นมีหลากหลาย โดยเฉพาะปริมาณข้อมูลทางพันธุกรรมมี
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มากมายมหาศาลจึงต้องมีประสิทธิภาพในการรองรับการจัดเก็บ และสุดท้ายการเก็บข้อมูลแต่ละที่มี
รูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละแหล่งข้อมูล
Winter and Davidson (2019) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตาด้าน
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และความท้าทายในความถูกต้องของบริบทข้อมูล โดยงานวิจัยดังกล่าวได้
เล็งเห็นถึงปัญหาภัยคุกคามที่มีผลต่อความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ของข้อมูลส่วนตัว เช่น
ข้อมูลได้รับการปกป้องไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงได้ รวมถึงเรื่องการจัดการข้อมูล เช่น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ สำหรับเรื่องความถูกต้องของบริบทข้อมูลนั้น สามารถถูกละเมิด
ได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมเพื่อใช้ในบริบทหนึ่ง ถู กนำไปใช้งานในบริบทอื่น ๆ ที่มีบรรทัด
ฐานความเหมาะสมที่แตกต่างกัน
2.5 สรุปแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษา และทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตและหลักการของกรอบการ
กำกับดูแลข้อมูลของแต่ละสถาบัน รวมถึงปัจจัยสำคัญ ปัญหา และอุปสรรคในการกับกับดูแลบิกดาตา
โดยจากตารางที่ 2.5 ผู้วิจัยได้สรุปถึงองค์ประกอบของกรอบการกำกับดูแลข้อมูลและบิกดาตาว่าสิ่งใด
ถูกเน้นย้ำมากที่สุด เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแนวทางการกำกับดูแลบิกดาตา โดยพบว่า
องค์ ป ระกอบของกรอบการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล และบิ ก ดาตาที ่ ถ ู ก เน้ น ย้ ำ ได้ แ ก่ 1. กฎเกณฑ์ 2.
กระบวนการกำกับดูแล 3. โครงสร้างองค์กร
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ตารางที่ 2.5
สรุปองค์ประกอบของกรอบการกำกับดูแลบิกดาตา
องค์ประกอบของกรอบการธรรมาภิบาลข้อมูล

หน่วยงาน

สถาบันการธรรมาภิบาล
ข้อมูล
สมาคมการจัดการข้อมูล
นานาชาติ
สำนักงานความเสมอภาค
ทางเพศ ประเทศ
ออสเตรเลีย
สถาบันสุขภาพและ
สวัสดิการ ประเทศ
ออสเตรเลีย
สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน)

กฎเกณฑ์

การวัดการ
ดำเนินการ
และ
เครื่องมือ
โครงสร้าง กระบวนการ
ความสำเร็จ
และ
องค์กร
กำกับดูแล
ของการ เทคโนโลยี
กำกับดูแล
ข้อมูล

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

สำหรับตารางที่ 2.6 สรุปถึงปัจจัยสำคัญ ปัญหา และอุปสรรคในการธรรมาภิบาลข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลปกติหรือบิกดาตา เพื่อที่ผู้วิจัยสามารถทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดในการ
กำกับดูแลบิกดาตา แล้วจึงทำการศึกษาหาแนวทางการกำกับดูแลบิกดาตาที่ครอบคลุมถึงปัจจัยสำคัญ
ปัญหา และอุปสรรคที่พบได้
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1 Khatri and Brown (2010)
2 Alhassan et al., (2016)

3 Alhassan et al., (2019)
4 Al-Badi et al., (2018)

6 Kim and Cho (2017)

×
×
×

×

5 Winter and Davidson (2019)

×
×
×

สถาปัตยกรรมข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล
(Data Architecture and Data Integration)

×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

เป้าหมายของการใช้ข้อมูล (Data Usage Goal)

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)

ความสามารถของบุคลากร (People Ability)

เครื่องมือ และเทคโนโลยี
(Tool and Technology)

การจัดการข้อมูล (Data Management)

ระเบียบข้อปฏิบัติ (Compliance)

×

ความปลอดภัย (Security)

ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)

นโยบายมาตรฐานและกลยุทธ์
(Standard Policy and Strategy)

ตารางที่ 2.6
สรุปปัญหา และอุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตา
ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตา

×

×
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 D. Tse, C. Chow et al., (2018)
8 Q.Li et al., (2019)

×
×

สถาปัตยกรรมข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล
(Data Architecture and Data Integration)

×
×
×
×
×

เครื่องมือ และเทคโนโลยี
(Tool and Technology)
ความสามารถของบุคลากร (People Ability)
โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
เป้าหมายของการใช้ข้อมูล (Data Usage Goal)

การจัดการข้อมูล (Data Management)

ระเบียบข้อปฏิบัติ (Compliance)

×

ความปลอดภัย (Security)

ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)

นโยบายมาตรฐานและกลยุทธ์
(Standard Policy and Strategy)

ตารางที่ 2.6 (ต่อ)
สรุปปัญหา และอุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตา
ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตา

×
×
×
×
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2.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น ทำให้ผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบ
แนวคิดงานวิจัยที่จะนำมาใช้เป็นขอบเขตในการศึกษาได้ดังภาพที่ 2.16 โดยกรอบแนวคิดงานวิจัยที่ได้
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการกำกับดูแลข้อมูล ได้แก่ 1.1 กฎเกณฑ์ 1.2 กระบวนการกำกับ
ดูแลข้อมูล และ 1.3 โครงการกำกับดูแลและบุคลากร ซึ่งทั้งสามองค์ประกอบจะทำหน้าที่กำกับปัจจัย
ต่างๆ ในการกำกับดูแลข้อมูล
ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่สำคัญในกำกับดูแลข้อมูล ได้แก่ 2.1 เป้าหมายในการใช้ข้อมูล 2.2
นโยบาย มาตรฐาน และกลยุทธ์ 2.3 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 2.4 สถาปัตยกรรมและ
การบูรณาการข้อมูล 2.5 คุณภาพข้อมูล และ 2.6 โครงสร้างองค์กร
ส่วนที่ 3 คุณลักษณะของบิกดาตา อันเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมารวมกับปัจจัยสำคัญ ใน
กำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 3.1 คุณค่า 3.2 ความเร็ว 3.3 ปริมาณ 3.4 ความหลากหลาย 3.5
ความถูกต้อง
โดยผู้วิจัยจะทำการศึกษาภายในขอบเขตขององค์ประกอบทั้ ง 3 ส่วนดังกล่าว เพื่อ
ศึกษาหาแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยยีบิกดาตา
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
บทที่ 3 ของวิทยานิพนธ์ฉบับ นี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีรายละเอียดวิธีการวิจัย ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6 แผนการดำเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
งานวิจ ัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ วิธ ีการศึกษาปรากฏการณ์ จ าก
สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงในทุกมิติเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์นั้นๆ (ชินะ
ตระกูล, 2544) เป็นงานวิจัยที่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ไม่สามารถ
จัดกระทำในรูปแบบปริมาณได้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551)
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากผู้วิจัยต้องการศึกษาข้อมูลแบบลงลึกใน
รายละเอียดได้ตามที่ต้องการ เป็นการค้นหาและทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่ทราบคำตอบมาก่อน จากการ
วิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การเข้าไปศึกษาและสอบถามความคิดเห็นโดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการพูดคุย เน้น
การมองให้เห็นภาพรวมจากหลายแง่มุม ของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ใช้งาน และบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
การกำกับดูแลบิกดาตา โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามภาพที่ 3.1
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ขั้นตอนที่ 1: กำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตและคำถามวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจัย

คำถามงานวิจัย

เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างธรร
มาภิบาลเพือ่ กำกับดูแลเทคโนโลยี
บิกดาตาสำหรับโรงพยาบาล

1. หลักการและหลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยี
บิกดาตาในปัจจุบันของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีลักษณะอย่างไร
2. ความเสี่ยง ปัญหา และอุปสรรค ทางด้านธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล
เทคโนโลยีบิกดาตาของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีด้านใดบ้าง
3. แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา
สำหรับโรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีคุณลักษณะอย่างไร

ขั้นตอนที่ 2: ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แนวคิด ดังนี้
- แนวคิดการธรรมาภิบาลข้อมูล
- แนวคิดเรื่องบิกดาตา
- แนวคิดเรื่องข้อมูลสุขภาพ

วิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดงานวิจัย

เพื่อทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคใน
การกำกับดูแลข้อมูลและบิกดาตา
เพื่อทราบถึงแนวทางการกำกับดูแล
ข้อมูลและบิกดาตาทัว่ ไปที่นิยมใช้

- ปัญหาหรืออุปสรรคในการกำกับ
ดูแลข้อมูลและบิกดาตา
- แนวทางการกำกับดูแลข้อมูล
และบิกดาตาทั่วไป

ขอบเขตภายใต้กรอบแนวคิดงานวิจยั
ขั้นตอนที่ 3: การเก็บรวมรวบและวิคราะห์ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

- จัดการสนทนากลุ่มผู้มวี ิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
- สัมภาษณ์เชิงลึก

เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย ปัญหา และ
แนวทางปัจจุบันในการธรรมาภิบาล
เพื่อกำกับดูแลข้อมูลและบิกดาตา
กรณีศึกษาโรงพยาบาล

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
- แนวทางสนทนากลุ่ม
- ชุดคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน

ขั้นตอนที่ 4: อภิปรายผล
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ในแนวทางกาธรรมาภิบาลเพื่อ
กำกับบิกดาตาที่เหมาะสม
กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ขั้นตอนที่ 5: สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา แนวทางการสร้าง
ธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแล
เทคโนโลยีบิกดาตา สำหรับ
โรงพยาบาล

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร (population) หมายถึ ง สิ ่ ง หรื อ กลุ ่ ม ของใดๆ ที ่ น ำมาศึ ก ษา ซึ่ ง
สมาชิกในกลุ่มแต่ละหน่วยมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างร่วมกัน ตามที่ ผู้วิจัยจะกำหนดศึกษา
ประชากรในการวิจัยอาจจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ได้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551)
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขและมีส่วน
ร่วมในบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการสร้างธรรมาภิบาลในการกำกับเทคโนโลยี บิกดาตา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Group) หมายถึง กลุ่มที่ได้จากการเลือกตัวแทนมา
จากกลุ่มประชากร ที่ผ่านกระบวนการกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการตามทฤษฎี ตามลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป ที่มีความครบถ้วน ครอบคลุม และสามารถสะท้อนกลุ่มประชากรได้ดี (อรพรรณ
คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2561)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการคัดเลือก
ตัวอย่างด้วยเกณฑ์การคัดเลือกหรือลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในงานวิจัย (นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา,
2562) หรือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวของผู้วิจัยเอง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติเฉพาะหรือ
ลักษณะพิเศษตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย หรือเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมเฉพาะ ไม่
สามารถหาได้หรือหาค่อนข้างยากหากใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (สุมาลี ไชยศุภรากุล, 2558)
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลการศึกษา
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ดังนั้นการเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการแบบเจาะจง เพราะ
ต้องการผู้มีประสบการณ์ในการให้ คำตอบพร้อมคำแนะนำโดยตรงกับงานวิจัย โดยคัดเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
3.2.2.1 ผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล จำนวน 4 ท่าน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
(1) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล
(2) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมวางกลยุทธ์และนโยบายการ
ใช้งานบิกดาตา
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(3) เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้งานบิกดาตาในโรงพยาบาลอย่าง
น้อย 3 ปี
3.2.2.2 พนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 1 ท่าน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
(1) มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล
อย่างน้อย 3 ปี
(2) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลของโรงพยาบาล
(3) เป็นบุคคลที่ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดจาก
ผู้บริหาร ในการนำไปปฏิบัติ
(4) มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องบิกดาตาและการธรรมาภิ
บาลข้อมูลในโรงพยาบาล
3.2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา จำนวน 4 ท่าน
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
(1) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลข้อมูล และบิกดา
ตาอย่างน้อย 10 ปี
(2) มีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตา
หรือการธรรมาภิบาลข้อมูล
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3.3.1 การวิเคราะห์เอกสาร
การวิ เ คราะห์เ อกสาร (Document Analysis) คื อ กระบวนการที ่เ ป็ นระบบ
สำหรับการทบทวนหรือประเมินเอกสาร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บนคอมพิวเตอร์และสื่อ
ผ่านอินเทอร์เน็ต) (Bowen, 2009) โดยหลักการสำคัญของการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักฐาน
คือ ผู้รวบรวมข้อมูลต้องคัดเลือกและศึกษาเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบว่าข้อมูลมีคุณภาพหรื อไม่
พร้อมค้นหาข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดเจนหรือแฝงอยู่ในเอกสารเหล่านั้น แล้วบันทึกข้อมูล ซึ่งอาจใช้
วิธีการจดบันทึกอย่างละเอียด หรือเลือกบันทึกเฉพาะประเด็นที่สนใจตามวัตถุประสงค์ของการ
รวบรวม และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง (Schmuck, 2006)
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3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) คือ การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว
และมักใช้เวลาในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการสกัด
ข้อมูลหรือความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ของหัวข้อหรือแนวคิดนั้นๆ (Showkat & Parveen, 2017) การ
สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถทำได้แบบเห็นหน้ากันหรือในบางกรณีสามารถทำผ่านทางโทรศัพท์ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (อรพรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2561)
3.3.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews)
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีชุดคำถามเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าและผู้ให้สัมภาษณ์
จะต้องตอบคำถามเดียวกันและคำถามก่อนหลังเรียงตามลำดับเดียวกัน
3.3.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interviews)
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะคำถามปลายเปิดซึ่งไม่ได้กำหนดหัวข้อหรือ
ประเด็นคำถามมาก่อนล่วงหน้าจึงมีความยืดหยุ่นสูง ผู้สัมภาษณ์จะถามเรื่องใดก่อนหรือหลังก็ได้
รวมทั ้ ง ไม่จ ำเป็น ต้ อ งถามคำถามเหมือ นกัน ทุก คน ผู ้ ส ั ม ภาษณ์ ม ีอ ิ ส ระในการถามและสามารถ
ปรับเปลี่ยนการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนได้ การสัมภาษณ์ในลักษณะนี้อาจจะ
ใช้เวลานานและต้องใช้ทักษะของผู้สัมภาษณ์สูงให้ได้ข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
3.3.2.3 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interviews)
เป็ น การสั ม ภาษณ์ ท ี ่ ม ี ก ารเตรี ย มประเด็ น หรื อ คำถามสำคั ญ ไว้ ก ่ อ น
ล่วงหน้าแต่เป็นแบบหลวม ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่
ละคนได้
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัม ภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
เนื่องจากได้เตรียมประเด็นและแนวทางคำถามในการสัมภาษณ์ จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอย่างชัดเจน แต่อาจมีการถามถึงประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือเปิดรับความคิดเห็น
จากผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับกรณีศึกษาโดยตรง โดยคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกมี 2
ชุด ได้แก่
(1) ชุดคำถามสำหรับพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
(2) ชุดคำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
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3.3.2.4 ชุดคำถามสำหรับพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
ตารางที่ 3.1
คำถามสำหรับพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
คำถามสนับสนุน
ลักษณะคำตอบที่คาดว่าจะ
จุดประสงค์ของคำถาม
คำถามหลัก
(กรณีถามคำถามหลักแล้วยังไม่ได้
ได้รับ
คำตอบ)
1. เพื่อทราบถึงประสบการณ์ของผู้
ช่วยเล่าประสบการณ์ในการทำงาน
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สัมภาษณ์
ด้านการกำกับดูแลข้อมูลหรือบิกดา
การกำกับดูแลข้อมูลและบิกดา
ตาของท่าน
ตาในโรงพยาบาล
2. เพื่อทราบถึงเป้าหมายในการใช้บิกดา ปัจจุบันหน่วยงานและโรงพยาบาลมี ในอนาคตจะมีแผนจะนำบิกดาตา ฟังก์ชันงานในโรงพยาบาลที่
ตาของโรงพยาบาล
กลยุทธ์หรือแนวทางในการนำบิกดา มาใช้งานในหน่วยงานหรือ
นำบิกดาตาเข้ามาใช้งาน หรือ
ตามาใช้งานอย่างไรบ้าง
โรงพยาบาลอย่างไรบ้าง
บทบาทของบิกดาตาใน
โรงพยาบาล
3. เพื่อทราบถึงแนวทางการกำกับดูแล หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการ - หน่วยงานมีการกำหนดแนวทาง ภาพรวมกรอบการกำกับดูแล
บิกดาตาภาพรวมของโรงพยาบาล
กำกับดูแลบิกดาตาอย่างไร
ในการกำกับดูแลเอง หรือมีการ บิกดาตาของโรงพยาบาล
1. ด้านกฎเกณฑ์
รับนโยบายจากทางโรงพยาบาล
2. ด้านกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล มาปฏิบัติ
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ)
คำถามสำหรับพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
คำถามสนับสนุน
ลักษณะคำตอบที่คาดว่าจะ
จุดประสงค์ของคำถาม
คำถามหลัก
(กรณีถามคำถามหลักแล้วยังไม่ได้
ได้รับ
คำตอบ)
.
3. ด้านโครงสร้างองค์กร
โรงพยาบาลได้กำหนด
1. กฎเกณฑ์
2. กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
3. โครงสร้างองค์กร
ในการกำกับดูแลบิกดาตาอย่างไร
4. เพื่อทราบถึงความเห็นของผู้ที่มีส่วน ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่ - ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการ ปัญหาที่พบในการกำกับดูแล
เกี่ยวข้องปัญหา อุปสรรค และความ สำคัญ ของการกำกับดูแลบิกดาตาใน กำกับดูแลบิกดาตาคืออะไร
บิกดาตา เช่น คุณภาพข้อมูล
ท้าทายที่สำคัญ ของการกำกับดูแล หน่วยงานหรือโรงพยาบาล
ความสามารถของบุคลากร
บิกดาตาในหน่วยงาน
5. เพื่อทราบถึงแนวทางในการจัดการ ท่านมีวิธีจัดการกับความท้าทาย
แนวทางหรือนโยบายความท้า
สร้างธรรมาภิบาลในการกำกับดูแล ปัญหา และอุปสรรคที่พบในการ
ทาย ปัญหา และอุปสรรคที่
บิกดาตา
กำกับดูแลบิกดาตาเหล่านั้นอย่างไร
พบในการกำกับดูแลบิกดาตา
ในโรงพยาบาล
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3.3.2.5 ชุดคำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
ตารางที่ 3.2
คำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
คำถามสนับสนุน
ลักษณะคำตอบที่คาดว่าจะ
จุดประสงค์ของคำถาม
คำถามหลัก
(กรณีถามคำถามหลักแล้วยัง
ได้รับ
ไม่ได้คำตอบ)
1. เพื่อทราบถึงความแตกต่างระหว่างการ ช่วยอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการกำกับ
ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่าง
กำกับดูแลข้อมูล และการกำกับดูแล ดูแลข้อมูล และการกำกับดูแลบิกดาตา
การกำกับดูแลข้อมูล และการ
บิกดาตา
กำกับดูแลบิกดาตา
2. เพื่อทราบถึงประสบการณ์ของ
ช่วยเล่าถึงประสบการณ์ในการกำกับดูแลบิก
การมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกำกับดูแลบิก ดาตาในส่วนโรงพยาบาล
ในการกำกับดูแลบิกดาตาใน
ดาตาในส่วนโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
3. สอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการกำกับดูแล
จุดแข็งและจุดที่ต้อง
กำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาลของ บิกดาตาในโรงพยาบาลของประเทศไทย
พัฒนาการกำกับดูแลบิกดาตา
ประเทศไทย
ในโรงพยาบาลของประเทศ
ไทย
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
คำถามสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
จุดประสงค์ของคำถาม
4. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ท้าทายที่สำคัญ ของการกำกับดูแลบิก
ดาตาในโรงพยาบาล
5. ข้อเสนอแนะ

คำถามสนับสนุน
ลักษณะคำตอบที่คาดว่าจะ
คำถามหลัก
(กรณีถามคำถามหลักแล้วยัง
ได้รับ
ไม่ได้คำตอบ)
ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่สำคัญ
ภาพรวมของปัญหา อุปสรรค
ของการกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
และความท้าทายที่ที่พบของ
การกำกับดูแลบิกดาตาใน
โรงพยาบาล
ช่วยแนะนำถึงแนวทางการสร้างธรรมาภิบาล ควรกำหนดแนวทางการสร้าง ลักษณะแนวทางการสร้างธรร
เพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาโรงพยาบาล ธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแล มาภิบาลเพื่อกำกับดูแล
ที่เหมาะสม
เทคโนโลยีบิกดาตาใน
เทคโนโลยีบิกดาตา
โรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างไร โรงพยาบาลที่เหมาะสม
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3.3.3 การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) หมายถึง การเก็บข้อมูลในลักษณะที่ผู้วิจัยเชิญ
กลุ่มตัวอย่างมาพร้อมกัน 6-10 คน เพื่อมาร่วมสนทนาหรืออภิปรายกลุ่มในประเด็นที่กำลังศึกษา (อร
พรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2561) โดยกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มควรมาจากกลุ่ม
คนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจะใช้แนวทางในการสนทนา (discussion guide) เพื่อช่วยควบคุม
การสนทนาให้เป็นในแนวทางที่กำหนด แนวทางการสนทนา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการ
สนทนา กฎเกณฑ์และหัวข้อคำถามที่ต้องการให้ทำการสนทนา ทั้งนี้แนวทางการสนทนาอาจเป็น
ข้อความสั้น ๆ หรือมีรายละเอียดก็ได้ขึ้นกับความซับซ้อนของงานวิจัยและประสบการณ์ของงานวิจัย
(นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2562)
สำหรั บ งานวิ จั ย นี ้ ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ใ ช้ ว ิ ธ ี ก ารสนทนากลุ ่ ม สำหรั บ ผู้ ม ี ว ิ ช าชี พ ด้ า น
สาธารณสุขในโรงพยาบาล เพื่อให้ได้มีการอภิปรายความคิดเห็นและมุมมองร่วมกัน จากบุคลากรร่วม
สายอาชีพเดียวกันต่อประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการทราบ สำหรับการสนทนา ผู้วิจัยได้เตรียมแนวทางใน
การสนทนาสำหรับใช้ในการสนทนากลุ่มของผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล ดังตารางที่ 3.3
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3.3.3.1 แนวทางการสนทนากลุ่มสำหรับผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ตารางที่ 3.3
แนวทางการสนทนากลุ่มสำหรับผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
คำถามสนับสนุน
ลักษณะคำตอบที่คาดว่าจะ
จุดประสงค์ของหัวข้อคำถาม
หัวข้อคำถามหลัก
(กรณีสนทนากลุ่มในหัวข้อคำถาม
ได้รับ
หลักแล้วยังไม่ได้คำตอบ)
1. เพื่อทราบถึงประสบการณ์ของผู้
ช่วยเล่าประสบการณ์ในการใช้งาน
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สัมภาษณ์
ข้อมูลหรือบิกดาตาของหน่วยงาน
เรื่องบิกดาตา การกำกับดูแล
บิกดาตา
2. เพื่อทราบถึงเป้าหมายในการใช้บิกดาตา ปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีการนำบิก - ในอนาคตหน่วยงานจะมีแผนจะ ฟังก์ชันงานในหน่วยงาน หรือ
ของหน่วยงาน
ดาตามาใช้งานอย่างไนบ้าง
โรงพยาบาลที่นำบิกดาตาเข้า
นำบิกดาตามาใช้งานในอย่างไร
บ้าง
มาใช้งาน หรือบทบาทของบิก
- สำหรับโรงพยาบาลมีกลยุทธ์หรือ ดาตาในหน่วยงานและ
แนวทางในการนำบิกดาตามาใช้ โรงพยาบาล
งานอย่างไรบ้าง
3. เพื่อทราบถึงแนวทางการกำกับดูแลบิก หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการ
- หน่วยงานมีการกำหนดแนวทาง ภาพรวมของแนวทางกำกับ
ดาตาภาพรวมของหน่วยงาน
กำกับดูแลบิกดาตาอย่างไร
ในการกำกับดูแลเอง หรือมีการรับ ดูแลบิกดาตาของโรงพยาบาล
1. ด้านกฎเกณฑ์
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ)
แนวทางการสนทนากลุ่มสำหรับผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
จุดประสงค์ของหัวข้อคำถาม

หัวข้อคำถามหลัก
2. ด้านกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
3. ด้านโครงสร้างองค์กร

4. เพื่อทราบถึงความเห็นของผู้ที่มีส่วน
ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่
เกี่ยวข้องปัญหา อุปสรรค และความท้า สำคัญ ของการกำกับดูแลบิกดาตาใน
ทายที่สำคัญ ของการกำกับดูแลบิกดา โรงพยาบาล
ตาในหน่วยงาน

คำถามสนับสนุน
ลักษณะคำตอบที่คาดว่าจะ
(กรณีสนทนากลุ่มในหัวข้อคำถาม
ได้รับ
หลักแล้วยังไม่ได้คำตอบ)
นโยบายจากทางโรงพยาบาลมา
ปฏิบัติ
- โรงพยาบาลได้กำหนด
1. กฎเกณฑ์
2. กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
3. โครงสร้างองค์กร
ในการกำกับดูแลบิกดาตาอย่างไร
ภาพรวมของปัญหา อุปสรรค
และความท้าทายที่ที่พบของ
การกำกับดูแลบิกดาตาใน
โรงพยาบาล ในมุมมองผู้มี
วิชาชีพด้านสาธารณสุขใน
โรงพยาบาล
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3.3.4 การเปิดรหัส
การเปิดรหัส (Open Coding) เป็นการนำเอาข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ
เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึก และการสนทนากลุ่ม เป็นต้น มาจำแนกเป็นหมวดหมู่
(category) รวมกันให้เป็นกลุ่มที่มีความหมาย (Meaningful Groups) โดยทั่วไปจะประกอบด้ว ย
หมวดหลักและหมวดย่อย (Core Categories & Subcategories) ซึ่งสามารถกำหนดหมวดหลักและ
หมวดย่ อ ยได้ ห ลายหมวด โดยระดั บ หมวดย่ อ ยอาจประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ(Attributes or
Characteristics) (Strauss and Glaser, 1967)
การเปิดรหัส เป็นไปตามหลัก การเชิง อุป มาน (Inductive) ของการวิจั ย เชิ ง
คุณภาพ โดยเริ่มจากการลงภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลดิบที่จะนำไปสู่กระบวนการตามลำดับดังนี้
- ข้อมูลดิบ – คุณลักษณะ
- ตัวบ่งชี้ – รหัส
- มโนทัศน์ – หมวด
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่ส ามารถวัดออกมาเป็น
ตัวเลขได้โดยตรง เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551)
สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งลักษณะจากแหล่ง
ของข้อมูลได้ 2 แหล่ง ดังนี้
3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หมายถึง ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมและบันทึก
จากการทำงานภาคสนามของผู้วิจัยเอง (เบญจา ยอดดำเนิน -แอ็ตติกจ์ และกาญจนา ตั้งชลทิพย์ ,
2552) เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยตรง
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ผู้วิจัยได้ข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่มจากกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ด้วยการบันทึกเทปจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกรวบรวมและบันทึกโดย
บุคคลใดๆ ก็ตามก่อนหน้านี้ (นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2562) เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์
วารสาร สารนิพนธ์หรือข้อมูลทางสถิติ
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แหล่งข้อมูล ทุติยภูมิที่ผู้วิจัยได้ ข้อมูล ได้แก่ การค้นคว้า ศึกษาหาข้อมู ล จาก
แนวทางปฏิบัติ หนังสือวิชาการ วารสารที่ตีพิมพ์ และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล
บิกดาตา และบิกดาตาสำหรับข้อมูลด้านสุขภาพ โดยสืบค้นจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฐานข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฐานข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ข้อมูล
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึง 2563 สำหรับคำที่ใช้ในการสืบค้น ข้อมูล ได้แก่ Big Healthcare Data, Big
Healthcare Data Governance, Big Healthcare Data Governance Framework, Big Data
Governance, Data Governance Framework
3.5 การตรวจสอบข้อมูล
ข้ อ มู ล ที ่ เ ก็ บ รวบรวมมาต้ อ งมี ก ารตรวจสอบความเที ่ ย งตรง (validity) และความ
น่าเชื่อถือ (reliability) เมื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล แล้ว นั้น ก่อนนำข้อมูล ไปวิเคราะห์ได้ ต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูล ด้วย วิธีสามเส้า (triangulation approach) คือ การใช้มากว่าหนึ่งวิธีในการเก็บ
ข้อมูลในหัวข้อเดียวกันที่ศึกษาซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของการวิจัย
ผ่านการใช้ความหลากหลายของวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อเดียวกัน (อรพรรณ คงมาลัย
และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ , 2561) วิธีสามเส้าแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ ,
2561)
3.5.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate)
เป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ แตกต่างกันอย่างน้อย 3 แหล่ง อาทิ การ
สัมภาษณ์จากพนักงานในองค์กร 3 ฝ่าย หรือเก็บข้อมูลจากพนักงานที่ทำงานใน 3 ระดับ เป็นต้น (อร
พรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์ , 2561) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ม าจาก
แหล่งที่มาต่าง ๆ โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน ถ้าข้อมูลต่าง
เวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่
3.5.2 การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธ ี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล (Methodology
Triangulate)
เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิ ธีต่าง ๆ กันอย่างน้อย 3 วิธี อาทิ การสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเกต และการศึกษาจากเอกสาร เป็นต้น (อรพรรณ คงมาลัย และอัญณิฐา ดิษฐานนท์, 2561)
3.5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฏี (Theory Triangulate)
เป็นการตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิม จะทำให้การ
ตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด เป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ยากกว่าแบบอื่น ๆ
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3.5.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigation Triangulate)
เป็นการตรวจสอบว่าผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมู ลมาต่างกันหรือไม่ และอย่างไร
โดยใช้ผู้วิจัยหลายคนในการรวบรวมข้อมูล ทั้งการผู้สัมภาษณ์หรือการสังเกต
สำหรับงานวิจัยนี้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 วิธี คือ 1) การสนทนากลุ่ม 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก 3) การวิเคราะห์เอกสาร
วิเคราะห์เอกสาร

ตรวจสอบสามเส้า
ด้านวิธรี วบรวมข้อมูล

สัมภาษณ์เชิงลึก

สนทนากลุ่ม

ภาพที่ 3.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การนำข้อมูลที่จัดระเบียบหรือแบ่งประเภทแล้วมา
เขียนเรียบเรียงเพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆ หาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ หรือหา
คำตอบและข้อสรุปทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมของสังคม ชุมชน หรือสิ่งที่มุ่งศึกษา (รวีวรรณ ชินะ
ตระกูล, 2544)
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีในการวิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นในการสร้าง
ธรรมาภิ บ าลเพื ่ อ กำกั บ ดู แ ลเทคโนโลยี บ ิ ก ดาตา และแนวทางในการสร้ า งธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล
กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.6.1 การจำแนกและจัดระบบข้อมูล
3.6.1.1 การถอดเทปเสียงบันทึก
3.6.1.2 การกำหนดรหัสของข้อมูล
3.6.1.3 การวิเคราะห์สรุปอุปนัย
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3.6.2 การสรุปและการตีความ
โดยการหาความสัมพันธ์และลดทอนข้อมูลเหลือเฉพาะประเด็นหลัก ทำให้ข้อมูล
มีความกระชับชัดเจนมากขึ้น และนำมาประเมินจัดลำดับ (Ranking) ปัจจัยความท้าทายหรืออุปสรรค
ที่ส่งผลต่อการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
3.6.3 นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
สำหรับงานวิจัยนี้ ทางผู้วิจัยไม่สามารถระบุนามหรือสถาบันของกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มและผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกได้ เพื่อเป็นการเคารพและรักษาความเป็น
ส่วนตัวสำหรับกลุ่มตัวอย่าง และยังก่อให้เกิดความสะดวกใจที่จะให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์มากยิ่งขึ้น
การปกป้องความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลงานวิจัยนั้น
ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลไว้ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ดิจิทัลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้วิจัยที่มีรหัส
การป้องกันบุคคลอื่นไม่ให้สามารถเปิดหรือเข้าถึงได้ ซึ่งเอกสารและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดังกล่าว
ถูกเก็บไว้ในห้องพักส่วนตัวของผู้วิจัยที่มีกุญแจล็อก นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สำรองข้อมูลไว้บนหน่วยเก็บ
แบบคลาวด์ (cloud storage) เผื่อกรณีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวดังกล่าวเกิดปัญหาในการใช้งาน ซึง่ หน่วย
เก็บแบบคลาวด์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีสิทธิ์เข้าถึงได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
ผู้วิจัยกำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลงานวิจัย ทั้งหมด 5 ปี นับจากวันที่เล่ม
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ เมื่อครบกำหนดจึงจะทำลายข้อมูลงานวิจัยด้วยวิธีการลบข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
และคลาวด์ทั้งหมดแบบถาวร สำหรับเอกสาร ใช้วิธีการทำลายด้วยเครื่องทำลายเอกสารส่วนตัวของ
ผู้วิจัย
3.7 แผนการดำเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีขั้นตอนตอนการดำเนินงานตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 – เดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4
แผนการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

1. คิ ด หั ว ข้ อ ค้ น คว้ า และศึ ก ษาข้ อ มู ล และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เสนอหัวข้อและเค้าโครงงานวิจัยให้อาจารย์
ที่ปรึกษาอนุมัติ
3. ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. ออกแบบแนวทางการวิจัย
5. จัดทำรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการวิจัย
6. สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
7. แก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามคำเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบงานวิจัย (ครั้งที่ 1)
8. รวบรวมข้อมูล
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
แผนการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

9. สอบวัดความก้าวหน้า
10. แก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามคำเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบงานวิจัย (ครั้งที่ 2)
11. วิเคราะห์ข้อมูล
12. สรุปผลการวิจัย
13. เขียนรายงานการวิจัย
14. ส่งรายงานวิชาการ
15. ส่งไฟล์เล่มวิจัย เพื่อตรวจสอบการลอกเลียน
งานวรรณกรรม (Plagiarism)
16. สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (สอบปากเปล่า)
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)
แผนการดำเนินงานวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

17. แก้ไขและปรับปรุงงานวิจัยตามคำเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสอบงานวิจัย (ครั้งที่ 3)
18. ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
บทที่ 4 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาในเชิงกรณีศึกษา โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากแนวคิดต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มผู้ มี
วิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับ
สิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริงของงานวิจัย โดยมีรายละเอียดหัวข้อ ดังนี้
4.1 ความเป็นมาของกรณีศึกษา
4.2 ผลการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
4.3 ผลการวิจัย
4.4 การนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา สำหรับโรงพยาบาล
4.3 อภิปรายผลการวิจัย
4.1 ความเป็นมาของกรณีศึกษา
กรณีศึกษาของงานวิจัย นี้เป็นหน่วยงานแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ ระดับ
ตติยภูมิที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน และรับส่งผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพ และต่างจังหวัด อันมีการสนับสนุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย ซึ่งยังไม่มีกลยุทธ์ในการใช้
เทคโนโลยีบิกดาตาเข้ามาใช้แต่อย่างใด ปัจจุบันโรงพยาบาลมีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแบบระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบจัดเก็บบนระบบฐานข้อมูลแบบดั้งเดิม
จุดประสงค์ในการบันทึกข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถ
ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น เช่น แพทย์ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตลอดเวลา และส่วนมากสามารถเข้าดูข้อมูล
ข้ามแผนกได้ เพื่อความเหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการรักษาผู้ป่วย หากเป็นระดับ ผู้มีวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ในโรงพยาบาล จะถูกกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันไป ส่วนการ
จำแนกข้อมูลผู้ป่วยหรือสื่อสารทางข้อมูล ทางแพทย์จะใช้รหัสโรค หรือ ICD-10 (International
Classification of Diseases and Related Health Problem 10thRevision)15 เป็ น ตั ว กำหนด
นอกจากนี้มีฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยของทางโรงพยาบาล เพื่อแยกข้อมูลไว้สำหรับดำเนินโครงการ
15

รหัสมาตรฐานสากลของโรคและอาการที่จัดทำขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก
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งานวิจัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิทยาการทางการแพทย์ แต่แพทย์หรือคณะทำงานที่ต้องการนำ
ข้อมูลผู้ป่วยมาใช้ในงานวิจัย ต้องดำเนินการขอจริยธรรมการวิจัย หากไม่เช่นนั้นจะไม่มีสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากนี้ในด้านนโยบาย การกำกับดูแลข้อมูล ความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูลของ
โรงพยาบาลนั้น เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลางของโรงพยาบาลเป็นหลัก แพทย์ และเจ้าหน้าที่
ในแต่ละหน่วยงานเป็นเพียงผู้รับนโยบาย และปฏิบัติงานตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนดไว้เท่านั้น มิได้
มีส่วนร่วมในการออกนโยบายหรือความคิดเห็นอันเกี่ยวกับข้อมูลแต่อย่างใด
4.2 ผลการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก
4.2.1 ผลการสนทนากลุ่มผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขของหน่วยงานในโรงพยาบาล
จากผลการสนทนากลุ่มผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขของหน่วยงานในโรงพยาบาล จำนวน
4 ท่าน สรุปได้ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1
ผลการสนทนากลุ่มผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ประเด็นคำถาม
ประเด็นที่พบจากผลการสนทนากลุม่
ปัจจุบันในหน่วยงานมีการนำบิกดาตาหรือ
- ยังไม่มีแผนการในการนำบิกดาตามาใช้ใน
ข้อมูลมาใช้งานอย่างไรบ้าง
โรงพยาบาล
- ปัจจุบันมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลแบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้นำมาเป็น
ประวัติการรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายคน
เป็นหลัก
- มีการนำข้อมูลมาใช้ในการวิจัย แต่ต้องมีการ
ขอจริยธรรมทางการวิจัยก่อนจึงจะสามารถทำ
ได้ โดยต้องขออนุญาตผ่านทางโรงพยาบาล
นอกเหนือจากเรื่องวิจัย หากจะต้องนำข้อมูล
ไปใช้ทำอะไรก็จะต้องทำเรื่องขออนุญาต
โรงพยาบาลเช่นกัน
มีการระบุ หรือจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ ส่วนใหญ่โรคจะคีย์เป็นรหัสแพทย์ ICD-10 ถือเป็น
อย่างไร
มาตรฐานสำหรับสื่อสารกันว่าข้อมูลส่วนนี้เป็นของ
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ผลการสนทนากลุ่มผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ประเด็นคำถาม
ประเด็นที่พบจากผลการสนทนากลุ่ม
โรคอะไร รวมถึงใช้รหัสดังกล่าวมาใช้ในเชิงสถิติ
ด้วย
คุณภาพของข้อมูลที่บันทึก
ขึ้นอยู่กับการบันทึกของแพทย์ รวมถึงมีการ
ตรวจสอบข้อมูล แต่อาจไม่ครบทุกข้อมูลเนื่องจาก
จำนวนเยอะ
หากต้องการใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงานกัน
- หากเป็นข้อมูลผู้ป่วย หากเป็นแพทย์ผู้รักษา
สามารถทำได้หรือไม่
จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยการใช้รหัส
เข้าถึง
- รหัสเข้าถึงที่บุคคลมีจะเป็นตัวกำหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด
- หากต้องนำข้อมูลข้ามแผนกไปใช้ในกรณีอื่น
ต้องมีการขออนุญาติระหว่างแผนก
มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ในการใช้ข้อมูล
หากเป็นข้อมูลลายมือที่นำมาสแกนเข้าเป็นเอกสาร
ร่วมกันหรือไม่
บางครั้งอาจเกิดปัญหาอ่านไม่เข้าใจกัน หรือ
คำศัพท์เฉพาะบางแผนก
นโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล
- ดูเฉพาะข้อมูลผู้ป่วยที่ดูแล และข้อมูลผู้ป่วย
ถือเป็นความลับ
- โรงพยาบาลเป็นผู้กำหนดในส่วนกลาง และให้
แต่ละหน่วยงานปฏิบัติ
จากตาราง 4.1 สรุปได้ว่าสำหรับกรณีศึกษาดังกล่าวยังไม่มีแผนกลยุทธ์ในการนำบิกดา
ตาเข้ามาใช้ในปัจจุบันและอนาคต แต่มีนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานในหน่วยงาน
สำหรับมุมมองผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในหน่วยงาน มีฐานะเป็นผู้ใช้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วม
หรือความเห็นใด ๆ ในการกำหนดนโยบายข้อมูลของทางโรงพยาบาลแต่อย่างใด มีเพียงหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายที่ทางโรงพยาบาลกำหนดจากส่วนกลางเท่านั้น
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4.2.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานใน
โรงพยาบาล
จากผลการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก พนั ก งานฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศของหน่ ว ยงานใน
โรงพยาบาล จำนวน 1 ท่าน สรุปได้ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานแห่งหนึ่งของโรงพยาบาล
ประเด็นคำถาม
ประเด็นที่พบในผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
หน่วยงานสารสนเทศมีการเชิญเข้าไปร่วม
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมหากมีนโยบายหรือ
ประชุมเวลามีนโยบายหรือไม่
มาตรการใหม่
การจัดเก็บข้อมูล
- จัดเก็บข้อมูลที่ส่วนกลาง
- ข้อมูลบางประเภท เช่น ภาพเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ อัลตร้าซาวด์ จะถูกเก็บแยกใน
อีกระบบหนึ่ง
ความปลอดภัยในข้อมูล
- นโยบายความปลอดภัยทางข้อมูลถูกกำหนด
จากส่วนกลางของโรงพยาบาล
- มีเพียงผู้ที่มีรหัสเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้
- สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลไม่
เท่ากัน
- มีการกำหนดระยะเวลาการเปิดหน้าจอข้อมูล
ค้างไว้ เพื่อความปลอดภัย
นโยบายในการกำกับดูแลข้อมูล
- โรงพยาบาลเป็นผู้กำหนดในส่วนกลาง และให้
แต่ละหน่วยงานปฏิบัติ
- ข้อมูลของโรงพยาบาลมีเยอะมาก ดังนั้นจึงมี
นิยามลำดับจำกัดของข้อมูลเยอะ
จากตาราง 4.2 สรุปได้ว่าในด้านการจัดเก็บข้อมูลของทางหน่วยงานโรงพยาบาลจะถูก
จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของโรงพยาบาล นอกจากนี้ข้อมูลบางประเภทหรือข้อมูลสื่อผสมขนาดใหญ่ เช่น
ภาพเอ็กซเรย์ จะถูกจัดเก็บแยกไว้อีกระบบหนึ่ง สำหรับนโยบายความปลอดภัยและนโยบายข้อมูลนั้น
ทางโรงพยาบาลมีการกำหนดในส่วนกลาง เพื่อให้หน่วยงานนำมาปฏิบัติเท่านั้น
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จากหัวข้อที่ 4.2.1 และ 4.2.2 จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใน
หน่วยงาน สามารถสรุปผลการให้สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ดังภาพ 4.1 ซึ่งผลที่ได้นั้นมี
ด้วยกันทั้งหมด 6 ข้อ ได้แก่
1) เป้าหมายการใช้ข้อมูล โดยหน่วยงานกรณีศึกษานั้นไม่มีแผนการทั้งปัจจุบันและใน
อนาคตที่จะนำบิกดาตามาใช้ ปัจจุบันข้อมูลนั้นถูกใช้เป็นเพียงประวั ติการรักษาของผู้ป่วยและใช้
วิเคราะห์วินิจฉัยโรคแบบรายคนหรือเวชระเบียนอ้างอิง นอกจากนี้หน่วยงานดังกล่าวมีความสนใจใน
ด้านงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการนำข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการวิจัย ทำให้เกิดเป็นส่วนของคลังข้อมูล
วิจัย โดยถ้าหากมีผู้ต้องการทำงานวิจัยใด ๆ จะมีมาตรการบังคับขอจริยธรรมทางการวิจัยก่อนการนำ
ข้อมูลมาดำเนินการ
2) การจัดเก็บข้อมูล โดยปกติทางแพทย์ในหน่วยงานผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้บันทึกรหัส
ICD-10 ลงในรายการรักษาเพื่อระบุถึงโรคที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยเพื่อเป็นมาตรฐานและใช้ในการสื่อสาร
สำหรับการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน เป็นการจัดเก็บแบบส่วนกลาง มีเพียงข้อมูลบางประเภทที่เป็น
สื่อผสมขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์เอ็กซเรย์ ผลอัลตร้าซาวด์ ที่จะถูกแยกเก็บอยู่อีกระบบหนึ่ง
3) คุณภาพข้อมูล บุคคลบันทึกข้อมูลการรักษานั้นคือแพทย์ ดังนั้นความสำคัญของการ
บันทึกข้อมูลของแพทย์จึงสำคัญมาก ทั้งนี้หน่วยงานมี กระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลโดยการสุ่ม
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วย
4) การเข้าถึงข้อมูล ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยที่ทำการรักษานั้น หากมีรหัสจะ
สามารถเข้าดูข้อมูลได้ โดยเฉพาะระดับแพทย์จะสามารถการเข้าถึงข้อมูลได้สูง เนื่องจากต้องทำการ
รักษาผู้ป่วย แต่หากบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ จะถูกกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน
ไป (role-based) ส่วนการขอใช้ข้อมูลข้ามหน่วยงาน (cross-functional access) จะต้องทำเรื่องขอ
อนุญาตตามนโยบายของทางโรงพยาบาล
5) ความปลอดภัยในข้อมูล ในส่วนเรื่องความปลอดภัยในข้อมูลนั้น ทางโรงพยาบาลมี
การกำหนดนโยบายความปลอดภั ยจากส่ว นกลาง เพื่อให้แต่ล ะหน่วยงานนำไปปฏิบัติตาม และ
เช่นเดียวกับการเข้าถึงข้อมูล ผู้ที่มีรหัสเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าดูข้อมูลได้ ระบบต่าง ๆ มีการกำหนด
ระยะเวลาในการเข้ า ระบบว่ า ห้ า มเปิ ด หน้ า จอค้ า งนานเท่ าไหร่ ด ้ ว ยเช่น กั น (session control)
นอกจากนี้ในส่วนด้านการวิจัย ผู้ที่จะนำข้อมูลเข้าไปทำวิจัยจะต้องขอจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย เช่น ข้อมูลผู้ป่วยที่นำไปใช้ในการ
วิจัย
6) นโยบายการกำกั บ ดู แ ลข้ อ มู ล นโยบายในด้ า นการกำกั บ ข้ อ มู ล ทั ้ ง หมดนั้ น
โรงพยาบาลเป็นผู้กำหนด และประกาศให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ ซึ่งทางหน่วยงานไม่ได้มีส่วน
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ร่วมในการออกความเห็นหรือเสนอแนะในนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อมูลของโรงพยาบาลนั้นมี
จำนวนเยอะและหลากหลายมาก จึงมีนิยามคำจำกัดเยอะมาก โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญต่อ
ข้อมูลผู้ป่วยว่าเป็นข้อมูลความลับและมีความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะดู
เพียงข้อมูลผู้ป่วยที่ตนเองรักษาหรือต้องปฏิบัติงานด้วยเท่านั้น ดังนั้นนโยบายข้อมูลอันเกี่ยวกับการ
รักษาความลับของข้อมูล (breach of confidentiality) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
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4.2.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
โดยงานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยกันทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและ
ประวัติในการทำงาน ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3
ประวัติการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์
ด้าน รรมาภิ าล
ผู้เชี่ วชาญ
ร วัติการทำงา
ข้อมูล ิกดาตา
และการวิเคราะห์
ข้อมูล
ยว าญคนท 1 - ทปรึกษา ทรงคณว ิดาน Digital Transformation
องค์กรท ทำ นาท ส่ง สริมและ ับ คล อน ศรษ กิ
ไทยไปส ่ ศรษ กิ ดิ ิ ท ั ล ภาย ต กรอบ อง
มาตร านสากล
20 ปี
- อด ต อำนวยการสำนั ก งานภาครั แ ่ ง นึ ง ซึ ง
ส่ง สริมและสนับสนนการดำ นินการ อง น่วยงาน
องรั และ น่ว ยงานอ น ก ยวกับการพั นาด าน
ดิ ิทัล
ยว าญคนท 2 - อำนวยการสำนักงานศ นย์ ทค น ลย สารสน ทศ
ม าวิทยาลัยแ ่ง นึง
14 ปี
- อา ารย์ประ ำภาควิ าวิทยาการคอมพิว ตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ ทค น ลย ม าวิทยาลัยแ ่ง นึง
ยว าญคนท 3 - ประธานกรรมการบริ าร บริษัท อก นซึ งรับ
คำปรึกษาดาน ทค น ลยและการวิ คราะ ์ อมล
10 ปี
- อดตนักวิ าการ ว ส ิติ รงพยาบาลแ ่ง นึง
ยว าญคนท 4 - อำนวยการสำนักงานภาครั แ ่ง นึง ซึงส่ง สริม
และสนับสนนการดำ นินการ อง น่วยงาน องรั
และ น่วยงานอน กยวกับการพั นาดานดิ ิทัล
17 ปี
- อดต ่วยอธิการบด ดาน ทค น ลยสารสน ทศและ
ยทธศาสตร์ ม าวิทยาลัยแ ่ง นึง
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จากการศึกษา ผู้วิจัย แบ่งวิเคราะห์ประเด็ นในการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมด 3
ประเด็น ได้แก่ 1) ความเห็นเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล 2) ปัญหา และอุปสรรค
ที่สำคัญของการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล 3) แนวทางที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการ
สร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
4.2.3.1 ความเห็นเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเห็นเกี่ยวกับการ
ธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล สามารถแสดงผลการสัมภาษณ์ได้ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4
ความเห็นเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
ข้อมูลสาธารณสุขมีความอ่อนไหวกว่า



ข้อมูลทั่วไป
ความจำเป็นในการธรรมาภิบาลบิกดา
ตาด้านสาธารณสุข จำเป็นต้องเข้มข้น

มากกว่าข้อมูลเรื่องอื่น
การจั ด ชั ้ น ความลั บ ของข้ อ มู ล สำคัญ

มาก
บิกดาตานั้นมีแหล่งข้อมูลจากหลาย
แหล่ง ดังนั้นเรื่องทำความสะอาดข้อมูล

จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ข้อมูลสาธารณสุขต้องมีความ
ระมัดระวังและการจัดการด้านความ




ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากกว่า
ข้อมูลประเภทอื่น
การทำเมทาดาตาของบิกดาตาด้าน
สาธารณสุขจำเป็นต้องทำรายละเอียด

ให้ครอบคลุมจริง
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ความเห็นเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
ข้อมูลบางส่วนของบิกดาตา บางทีการ
อยู่เดี่ยว ๆ จะไม่มีผลอะไร แต่หากถูก

นำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ อาจจะ
สามารถสร้างความเสียหายได้
เรื่องสำคัญที่สุดของการธรรมาภิบาล

บิกดาตา คือ คุณภาพข้อมูล
กระบวนการธรรมาภิบาลบิกดาตานั้น
ควรดำเนินการแบบ Plan Do Check

Act
บุคลากรในการธรรมาภิบาลบิกดาตา



ธรรมาภิบาลต้องดูตั้งแต่เรื่องการ
จัดเก็บให้ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลสามารถ
เข้าถึงได้ สามารถกำกับดูแลผู้เข้าถึงได้


เมื่อนำออกไปใช้จะต้องมีโปรโตคอลใน
การดูแลข้อมูล
เป้าหมายชัดเจนในการใช้ข้อมูล


การทำ Data Masking หรือ
Anonymize Sensitive Data ก่อนนำ


ข้อมูลออกไปใช้
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะ

จัดการข้อมูลระดับบิกดาตา
*หมายเหตุ  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีการพูดถึงในประเด็นนั้น
จากตารางที่ 4.4 ได้แสดงถึงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ถึง
ความเห็นเกี่ยวกับการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล โดยพบว่าผลความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่
ตรงกันทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ เรื่องของ “ข้อมูลสาธารณสุขต้องมีความระมัดระวังและการจัดการด้านความ
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ปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากกว่าข้อมูลประเภทอื่น” โดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่
4 ได้ลงความเห็นตรงกันอีกด้วยว่า “ข้อมูลสาธารณสุขนั้นเป็นข้อมูลที่ความอ่อนไหวกว่าข้อมูลทั่วไป”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า “โดยปกติโรงพยาบาลจะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลผู้ป่วย
อยู่แล้ว” ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญได้เน้นให้ความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้ให้ความเห็นถึงการจัดชั้นความลับของข้อมูล (Data Classification)
สำคัญมาก เพื่อระบุว่าข้อมูลในโรงพยาบาลใดที่อ่อนไหว และไม่อ่อนไหว เพื่อความสะดวกต่อการ
จัดการข้ อ มู ล การจัดเก็ บ ข้ อ มูล ต้ อ งมี ก ารเข้ ารหัส ข้ อ มูล มาตรการที่ เข้ มงวดในการเอาข้ อ มู ล
สาธารณสุขมาประมวลผล หรือการต้องตรวจสอบบิกดาตาในกรณี หากข้อมูลรั่วไหลส่วนหนึ่งแล้วถูก
นำไปรวมกับ ข้ อมูล อื่น ๆ จะอาจสร้างความเสียหายได้ ห รือไม่ สำหรับผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ได้ให้
ความเห็นว่าในการนำข้อมูลออกไปใช้ ควรจะต้องมีโปรโตคอลดูแลว่าจะสามารถนำข้อมูลเข้าหรือ
ออกไปได้อย่างไร ใครที่มีสิทธิ์นำออกไป เป็นต้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และคนที่ 4 ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำ Data Masking หรือ Anonymize Sensitive Data ก่อนนำข้อมูลออกไปใช้งานหรือ
วิเคราะห์ เพื่อไม่ให้สามารถนำข้อมูลระบุย้อนกลับมาที่เจ้าของข้อมูลได้ นอกจากนี้ทั้งผู้เชี่ยวชาญคนที่
2 และคนที่ 4 ได้ให้ความเห็นถึงความเป็นส่วนบุคคลของข้อมูลจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand Personal Data Protection Act: PDPA) ด้วย
ในลำดับถัดมามีผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ให้ความเห็นถึงเรื่อง บุคลากรใน
การธรรมาภิบาลบิกดาตา ว่าจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการธรรมาภิบาลบิกดาตาจริง
ๆ ในองค์กร ทั้งนีผ้ ู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้ให้แนวทางของโครงสร้างบุคลากรในการธรรมาภิบาลบิกดาตา
ควรแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ทีมบริหาร ซึ่งต้องเป็นผู้วางกรอบการธรรมาภิบาลบิกดาตา กำหนด
เจ้าของข้อมูล ผู้บริหารที่เป็นคนรับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ ขององค์กร (2) ทีมบริกรข้อมูล และผู้ควบคุม
ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้แปลงนโยบายจากกลุ่มที่ 1 ให้เป็นแนวทางปฏิบัติ (3) ผู้ประมวลผลข้อมูล คือบุคคลที่
ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลจริง ๆ ตามแนวทางจากกลุ่มที่ 2 กำหนด (4) ผู้ใช้ข้อมูล ซึ่งเป็นได้ทั้งบุคคล
ภายในและภายนอก เป็นบุคคลที่เอาข้อมูลเราไปใช้ และสามารถให้คำแนะนำหรือความต้องการทาง
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (5) นักตรวจสอบ (Audit) ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่า ขั้นตอนข้อมูล
ความรับผิดชอบ หรือผลการตอบรับมีคุณภาพจริงหรือไม่ ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ให้ความเห็นว่าควร
ต้องมีวิศวกรข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เข้ามาในการธรรมาภิบาลบิกดาตาด้วย
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “บิกดาตาเป็นข้อมูลที่มี
โครงสร้ า งและไม่ ม ี โ ครงสร้ า งการจั ด การด้ า นธรรมาภิ บ าลจึ ง ยากขึ ้ น ” ทั ้ ง ด้ ว ยการเป็ น ข้ อ มู ล
สาธารณสุขจึงมีความจำเป็นในการธรรมาภิบาลบิกดาตาต้องเข้มข้นมากกว่าข้อมูลเรื่องอื่น และสิ่ง
สำคัญในการธรรมาภิบาลบิกดาตา คือ คุณภาพข้อมูล ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่เก็บมา จะต้องทำให้เกิด
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กระบวนการได้ผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ว่าข้อมูลที่เก็บนั้นตรงกับที่ต้องการนำไปใช้วิเคราะห์หรือไม่ จึง
ควรมีกระบวนการ PDCA (Plan Do Check Act) ในการเข้ามากำกับดูแลให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้การจัดทำบิกดาตาข้อมูลสาธารณสุขจะต้องมีเมทาดาตาที่มากกว่าข้อมูลประเภทอื่น
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า “ธรรมาภิบาลมองตั้งแต่
เรื่องการจัดเก็บให้ข้อมูลถูกต้อง ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ สามารถกำกับดูแลผู้เข้าถึงได้ เมื่อนำออกไป
ใช้จะต้องมีโปรโตคอลในการดูแลข้อมูล ” นอกจากนี้ การธรรมาภิบาลต้องมี กฎหมายไม่ว่าจะเป็น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เข้ามาเกี่ยวข้อง และในส่วนของบิกดาตานั้นมีแหล่งข้อมูลจาก
หลายแหล่ง ดังนั้นเรื่องทำความสะอาดข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ
นอกจากนี้มีความเห็นในเรื่องเป้าหมายในการใช้ข้อมูล จากผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 และคนที่ 4 ที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ต้องมี เพื่อให้สามารถกำหนดได้ว่าจะสร้างธรร
มาภิบาลบิกดาตาไปเพื่ออะไร
4.2.3.2 ปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญของการธรรมาภิบาลบิกดาตาใน
โรงพยาบาล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหา และอุปสรรค
ที่สำคัญของการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล สามารถแสดงผลการสัมภาษณ์ได้ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5
ปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญของการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ปัญหา และอุปสรรค
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
องค์กร



การจัดการ

กฎหมาย


ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว



ด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการข้อมูล


คุณภาพข้อมูล


งบประมาณ

*หมายเหตุ  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีการพูดถึงในประเด็นนั้น
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จากตารางที่ 4.5 ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4
ท่าน ที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล โดยประเด็น
สำคัญอันดับ 1 คือเรื่อง องค์กร ซึ่งหมายถึงภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่นโยบาย บุคลากร คือ ทีมบริหารจน
ไปถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้ให้ความเห็นว่า “ทีมผู้บริหารต้องเข้าใจเรื่อง
ของนโยบายข้อมูล เข้าใจว่าข้อมูลจะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรอย่างไร องค์กรต้องเข้าใจว่าการธรรมาภิ
บาลข้อมูลไม่ใช่แค่ของหน่วยงานสารสนเทศ แต่เป็นของทั้งองค์กร” และต้องจัดอบรมบุคลากรให้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่อัน เกี่ย วข้ องกับข้ อมูล วิธ ีการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล ให้ม ากขึ้น สำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญอีกสองท่านได้ให้ความเห็นว่าต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจในเรื่องการธรร
มาภิบาลบิกดาตา
ประเด็นสำคัญอันดับ 1 อีกเรื่องจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คือ ด้าน
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ ทางผู้เชี่ยวชาญเล็งเห็นว่าความ
ปลอดภัยในเชิงระบบสารสนเทศยังมีจุดอ่อนอยู่มาก ส่วนทางด้านความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวด้านข้อมูล ด้วยความอ่อนไหวของข้อมูลโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง อาจจะก่อให้เกิด
อันตราย ความไม่ปลอดภัยต่อเจ้าของข้อมูลหากข้อมูลรั่วไหล และถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
สำหรับด้านการจัดการ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ลงความเห็นว่าเป็นประเด็นที่
การจัดการเกิดขึ้นไม่ดี จะก่อให้เกิดผลเสียตามมา เช่น มีการบันทึกข้อมูลผิด แต่ไม่มีการตรวจสอบ
และถูกแสดงสู่ที่สาธารณะ
สำหรับด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 และคนที่ 4 ได้เน้นย้ำในเรื่อง
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ว่าการธรรมาภิบาลบิกดาตาจะต้องดำเนิน
ตาม พรบ. ดังกล่าวในเรื่องของความเป็นส่วนบุคคล การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการนำข้อมูลไป
ใช้ต่อ นอกจากนีผ้ ู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับบิกดาตาจึงอาจทำให้การดำเนิน การบางอย่าง เช่น เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ต้องมีแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกัน อาจดำเนินการไม่ได้หรือมีอุปสรรคในการดำเนินการ
สำหรับด้านสถาปัตยกรรมและการบูรณาการข้อมูล ในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมข้อมูลจะต้องมีการจัดวางให้ดี การจัดเก็บข้อมูลต้องทำอย่างไร จะจัดทำเมทาดาตา
อย่างไร โดยส่วนมากแหล่งข้อมูลจากแต่ละที่มีการออกแบบรูปแบบหรือโครงสร้างข้อมูลไม่เหมือนกัน
จึงเกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
สำหรับด้านคุณภาพของข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ให้ความเห็นว่าใน
ปัจจุบันระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้วิธีการบันทึก จากบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์
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โดยตรง ซึ่งหากบันทึ กข้อมูลผิด จะทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดผลเสียได้ จึงทำให้ข้อมูล ไม่มี
คุณภาพ
สำหรับด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ได้ให้ความเห็นว่าการสร้าง
ธรรมาภิบาลบิกดาตานั้นจำเป็นต้องมีการใช้งบประมาณในการดำเนินการ
4.2.3.3 แนวทางที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
กำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็น แนวทางที่เหมาะสม
และข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล สามารถแสดงผลการ
สัมภาษณ์ได้ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6
แนวทางที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
การเก็บข้อมูลหรือการได้มาของบิกดา
ตา ควรจะเป็นข้อมูลที่ไปดึงมาจาก

ระบบทีเ่ ป็นอัตโนมัติให้มากที่สุด
ต้องกำหนดโจทย์ให้ได้ว่าจะนำข้อมูล


มาทำอะไร ตอบโจทย์อะไร
ในด้านการตัดสินใจจากบิกดาตา
ผู้บริหารจำเป็นต้องมีพื้นฐานในการ

ตัดสินใจ
โครงสร้างบุคลากร




กระบวนการธรรมาภิบาลบิกดาตา

ข้อมูลทั้งหมดในโรงพยาบาลอยู่ภายใต้

กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล
ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา ควรมี

กฎหมายรองรับในเรื่องข้อมูลได้
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
แนวทางที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
ในการนำข้อมูลของทางโรงพยาบาล
ออกมาใช้นั้น จะมีต้องมีกระบวนการ



Data Masking หรือ Anonymize
Sensitive Data
ความปลอดภัยในข้อมูลและระบบ
สารสนเทศนั้นควรเพิ่มความสำคัญเป็น




อย่างยิ่ง
การออกแบบการเชื่อมต่อและความ
ปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการทำ


ความสะอาดข้อมูล
การธรรมาภิบาลบิกดาตาควรออกแบบ
ให้ดี เช่น กระทรวง เพื่อนำมาเป็น

มาตรฐาน เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลมี
มาตรฐานเดียวกัน
เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน
เพื่อให้หน่วยงานได้เห็นและเข้าใจ

ภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
การออกแบบข้อมูลหรือสร้างโมเดลเพื่อ

วิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้งาน
การจัดการระบบคลังข้อมูล รวมทั้ง

คุณภาพของข้อมูล
กำหนดนโยบายการธรรมาภิบาลบิกดา

ตา
การจัดชั้นความลับของข้อมูล


กำหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูล


กำหนดเจ้าของข้อมูล
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
แนวทางที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ
ความคิดเห็น
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
กำหนดนโยบายการดูแลความเป็น



ส่วนตัว
การทำเมทาดาตา



จัดทำมาตรฐานข้อมูล



การแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ

และเอกชน
*หมายเหตุ  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีการพูดถึงในประเด็นนั้น
จากตารางที่ 4.6 ได้แสดงถึงความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน ถึงแนวทางที่
เหมาะสมและข้อเสนอแนะในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล โดย
แนวทางอันดับแรกที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันมากที่สุดมี 2 ประเด็น คือ โครงสร้างบุคลากร และความ
ปลอดภัยในข้อมูลและระบบสารสนเทศ
โดยโครงสร้ างบุค ลากรนั้ น ผู ้ เ ชี ่ย วชาญคนที ่ 1 และคนที ่ 2 ได้ ใ ห้ แ นวทาง
เหมือนกับความเห็น ในหัวข้อที่ 4.2.3.1 คือ โครงสร้างบุคลากรในการธรรมาภิบาลบิกดาตาควร
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) ทีมบริหาร (2) ทีมบริกรข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูล (3) ผู้ประมวลผลข้อมูล
(4) ผู้ใช้ข้อมูล (5) นักตรวจสอบ นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมให้บุคลากรนั้นมีความเข้าใจและ
ความสามารถในด้านการธรรมาภิบาลบิกดาตา ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ให้ความเห็นว่าบุคลากรควรมี
ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล การธรรมาภิบาลบิกดาตา ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ให้ความเห็นว่า
ควรมีส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเข้าใจเรื่องข้อมูลตรงกัน และเห็นภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลองค์กร ส่วน
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ได้ให้ความเห็นในแง่ของบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลว่าเป็นสิ่งสำคัญที่
จะต้องกำหนดไว้ โดยเจ้าของข้ อมูล นั้ น ตรงกับ ในโครงสร้า งบุ คลากรที มบริห ารตามแนวทางที่
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้แนะนำ นอกจากนี้ยังมีบทบาทของผู้บริหารในการตัดสินใจ จำเป็นจะต้องมีพื้น
ฐานความรู้ข้อมูลในการตัดสินใจด้วย
ด้านความปลอดภัยในข้อมูลและระบบสารสนเทศ อันเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคน
ให้ความเห็นทุกท่านเช่นเดียวกัน เนื่องจากข้อมูลสาธารณสุขนั้นมีความอ่อนไหว ความปลอดภัยของ
ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้แนะนำแนวทางให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่
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มากขึ้น เช่น การเข้ารหัสข้อมูลในการจัดเก็บ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ให้ความเห็นว่าการใช้งานข้อมูลใน
โรงพยาบาลมีการนำไปใช้ข้ามหน่วยงานกันโดยไม่มีการป้องกันความปลอดภัยใด ๆ รวมถึงไม่มี
โปรโตคอลในการกำกับดูแลการใช้งานข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้นจึงควรมีการออกแนวทางหรือนโยบายใน
การกำกับดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนนี้ ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ได้มีการกล่าวถึงว่าความ
ปลอดภัยในข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญในการธรรมาภิบาลบิกดาตาเช่นกัน ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ได้ให้
ความเห็นถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เกี่ยวกับการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การ
เข้ารหัสข้อมูล รวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลว่า เป็นลักษณะแบบไหน จัดเก็บแบบคลาวด์หรือไม่
จะต้องคำนึงถึงแนวทางด้านความปลอดภัยเหล่านี้ด้วย
จากด้านความปลอดภัยในข้อมูลและระบบสารสนเทศนั้น มีความเชื่อมโยงกับ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการจัดชั้นความลับของข้อมูล โดยในส่วนความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
นั้น ทางผู้เชี่ ยวชาญได้แนะนำว่าต้องกำหนดนโยบายการดูแลความเป็นส่ว นตัว ทั้งนี้ข้อมูล และ
กฎเกณฑ์ของการกำกับดูแลบิกดาตาจะต้องสอดคล้องหรืออยู่ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 พร้อมกับแนวทางที่ ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และคนที่ 4 แนะนำว่าโรงพยาบาลต้องจัดชั้น
ความลับของข้อมูล เพื่อระบุว่าข้อมูลใดมีความอ่อนไหว ข้อมูลใดไม่มีความอ่อนไหว เพื่อให้การจัดการ
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเป็นไปได้สะดวกและรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะต้องมีแนวทางการทำ Data
Masking หรือ Anonymize Sensitive Data ก่อนนำข้อมูลผู้ป่วยไปใช้งานก่อนด้วย
สำหรับด้านการจัดทำเมทาดาตานั้น ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 แนะนำว่าการทำเมทา
ดาตาของบิกดาตาโรงพยาบาลจะต้องทำให้ครอบคลุม และละเอียดกว่าข้อมูลอื่น ๆ ส่วนผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 3 และคนที่ 4 ให้ความเห็นถึงแนวทางในการธรรมาภิบาลบิกดาตาว่าควรจัดทำเมทาดาตา
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ได้เสนอแนะว่าต้องมีการทำ
มาตรฐานข้อมูลด้วย อย่างผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ได้เสนอแนวทางว่าหน่วยงานใหญ่ ๆ เช่น กระทรวง
ควรออกแบบมาตรฐานการธรรมาภิบาลบิกดาตาสำหรับโรงพยาบาลออกมา หรือขั้นต้นอาจจะเป็น
มาตรฐานข้อมูล เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลนำไปใช้ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนำไปสู่แนวทางการ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนดังทีผ่ ู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ได้กล่าวถึง
สำหรับ ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล และการบูรณาการข้อมูล ซึ่งหมายถึง การ
จัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 แนะนำว่าต้องมีแนวทางในการทำนโยบาย
การจัดเก็บข้อมูล ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 และคนที่ 3 ได้เสนอแนวทางที่ควรคำนึงการออกแบบการ
จัดเก็บ การเชื่อมต่อข้อมูล ระบบคลังข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล
นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ได้ให้ความเห็นแนวทางด้านการจัดเก็บข้อมูลของ
บิกดาตา ว่าควรเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงมาจากอีกระบบแบบอัตโนมัติให้มากที่สุด ไม่ควรบันทึกด้วยมือ
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เพราะก่อให้เกิดความผิดพลาดสูง ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 ได้ให้ความเห็นถึงการออกแบบข้อมูลหรือ
สร้างโมเดลของบิกดาตา เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับโรงพยาบาล นอกจากนี้
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ได้เสนอแนะว่าควรมีกฎหมายรองรับในเรื่องบิกดาตาเพื่อส่งเสริมในด้านการธรร
มาภิบาลบิกดาตา
สุดท้ายแล้วนั้นจากประเด็นทั้งหมดที่กล่าวมา ทางผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 และคนที่
4 ได้ให้ความเห็นว่าก่อนอื่นต้องกำหนดว่าเป้าหมายที่จะใช้ข้อมูลคืออะไร เพื่ออะไรก่อน จากนั้น
จะต้องกำหนดนโยบายการธรรมาภิบาลบิกดาตา โดยมีกระบวนการในการธรรมาภิบาลบิกดาตาเพื่อ
คอยตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา ธรรมาภิบาลบิกดาตาของโรงพยาบาล
4.3 ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม QDA Miner
รุ่น Lite v.2.0.7 และนำข้อมูลมาสอบทานกับแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนวรรณกรรม
และกรอบแนวคิดงานวิจัย โดยจากผลการศึกษาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก
พบว่าปัจ จัย ที่เป็น ประเด็น สำคัญ ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแล
เทคโนโลยีบิกดาตาในหน่วยงานโรงพยาบาล สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4.7
โดยจากเครื่องหมายที่แสดงในตาราง สามารถอธิบายได้ ดังนี้
 มีการพูดถึง
− ไม่มีการพูดถึง
* องค์ประกอบที่มีการกล่าวถึงเพิ่มเติมจากกรอบงานวิจัย
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ตารางที่ 4.7
ประเด็นสำคัญ ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในหน่วยงานโรงพยาบาล
สนทนากลุ่ม

พนักงาน
ปฏิบัติการเชิง
IT

เป้าหมายการใช้ข้อมูล



นโยบาย มาตรฐาน กลยุทธ์
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

แหล่งข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 3

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 4

−

−

−





−

−


−

−




−


−





−



สถาปัตยกรรมข้อมูล การบูรณาการข้อมูล


−

คุณภาพข้อมูล

−

−





−

องค์กร


−

−


−




−


−




−


−


−



−




−


−


−



เทคโนโลยี*


−


−



−

อื่น ๆ*

−

−

−

−



−

องค์ประกอบการธรรมาภิบาล
บิกดาตา

กฎหมาย
กระบวนการกำกับดูแล
นิยามข้อมูล*
กฎเกณฑ์ข้อมูล*

−

−




−
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จากตารางที่ 4.7 สามารถสรุปผลการวิจัยที่ได้จากความเห็นจากการสนทนากลุ่ม ผู้มี
วิชาชีพด้านสาธารณสุขของหน่วยงานในโรงพยาบาล การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานในโรงพยาบาล และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาล
ข้อมูลหรือบิกดาตา ซึ่งในส่วนความเห็นผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยได้นำประสบการณ์ด้านการธรรมาภิบาล
ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นน้ำหนักในการสรุปผลด้วย โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังหัวข้อต่อไปนี้
4.3.1 เป้าหมายในการใช้ข้อมูล
สำหรับในกรณีศึกษามีเป้าหมายสำหรับการใช้ข้อมูลมาเป็นประวัติการรักษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ป่วยรายคนเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี การนำข้อมูลมาใช้ในการวิจัย อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันคำว่าบิกดาตานั้น อาจยังไม่สื่อถึงภาพและการใช้งานในหน่วยงานของโรงพยาบาลมากนัก ใน
ส่วนของความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา 2 ท่าน ได้แนะนำว่าทาง
หน่วยงานควรต้องมีเป้าหมายในการใช้ข้อมูลหรือบิกดาตาที่ชัดเจน จัดเก็บเพื่ออะไร และนำไปใช้เพื่อ
สิ่งใด
4.3.2 นโยบาย มาตรฐาน และกลยุทธ์
ความเห็ น จากผู ้ เ ชี ่ ย วชาญด้ า นการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล หรื อ บิ ก ดาตาได้ ใ ห้
ข้อแนะนำว่าสิ่งที่ต้องมีตั้งแต่เริ่มคือการกำหนดนโยบายการธรรมาภิบาลบิกดาตา เพื่อใช้เป็นหลักใน
การดำเนินงานภายในองค์กร โดยนโยบายดังกล่าวต่อยอดมาจากเป้าหมายในการใช้ข้อมูลจากข้อที่
4.3.1 หากนโยบายชัดเจนจะทำให้เห็นว่านำข้อมูลมาทำอะไร จากนั้นจึงกำหนดมาตรฐาน และกล
ยุทธ์ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา
4.3.3 ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
นโยบายและการดำเนินการด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูลของ
หน่ว ยงานในโรงพยาบาลนั้น ค่อนข้างชัดเจนและมีมาตรฐาน โดยถูกกำหนดจากส่ว นกลางของ
โรงพยาบาล และเผยแพร่ให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตาม เช่น ผู้ที่มีรหัสเท่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อ มูล
ได้ กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละระดับตำแหน่งไม่เท่ากัน หรือหากต้องนำข้อมูลไปใช้ใน
งานวิจัย จะต้องขอจริยธรรมในการวิจัยก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการได้ สำหรับข้อมูลสุขภาพ
นั้น ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านลงความเห็นว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหวมาก (sensitive data) หากเกิดการรั่วไหล
ของข้อมูลจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก จึงต้องดูแลด้านความปลอดภัยมากขึ้น เช่น มีการเข้ารหัส
ข้อมูล การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัยของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงสมควรเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องทำธรรมาภิบาลบิกดาตาเป็นอย่างมาก กำหนดว่า การดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างไร
ปัจจุบันบางโรงพยาบาลยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศอยู่อีกมาก ควร
กำหนดโปรโตคอลในการนำข้อมูลเข้าออก สำหรับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้น ตามปกติทาง
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จรรยาบรรณทางการแพทย์มีกฎสำคัญว่าข้อมูลผู้ป่วยเป็นความลับอยู่แล้ว แต่ในยุคปัจจุบันข้อมูลนั้นมี
คุณประโยชน์มากขึ้น นอกจากสามารถนำไปใช้ในทางการรักษาได้ ยังสามารถนำไปใช้ในงานวิจัย หรือ
อื่น ๆ ซึ่งหากนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ต่อ จะต้องทำ Data Masking หรือ Anonymize Sensitive Data
เพื่อนำความเป็นส่วนตัวออกจากข้อมูลก่อนนำไปใช้ และไม่ให้สามารถระบุย้อนกลับมาที่เจ้าของ
ข้อมูลได้
4.3.4 สถาปัตยกรรมข้อมูล การบูรณาการข้อมูล
ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของกรณี ศ ึ ก ษา โดยเฉพาะข้ อ มู ล แบบเวชระเบี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดเก็บที่ส่วนกลางของทางโรงพยาบาล แต่มีบางข้อมูล ที่เป็นข้อมูลสื่อผสม
ขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์ภาพอัลตร้าซาวด์ ที่จะเก็บแยกไว้อีกระบบ การสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตานั้น
จะต้องกำหนดสถาปัตยกรรมข้อมูล การบูรณาการข้อมูล โดยจัดทำนโยบายในการจัดเก็บข้อมูล การ
เชื่อมต่อข้อมูล เช่น จะจัดเก็บข้อมูลอย่างไร ต้องเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บ การจัดการระบบคลังข้อมูล
ต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลก่อนการจัดเก็บ หรือจะมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างเอกชนและรัฐบาล
อย่างไร เนื่องจากบิกดาตาประกอบไปด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลาย ทั้งข้อมูลมีโครงสร้าง และ
ข้อมูลไม่มีโครงสร้าง และมีปริมาณมหาศาล
4.3.5 คุณภาพข้อมูล
คุณภาพข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ โดยคุณภาพของข้อมูลนั้นหมายถึงความถูกต้อง
สมบูรณ์ มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีความหมาย สำหรับกรณีศึกษาพบว่ามีกระบวนการในการสุ่ม
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหน่วยงานนั้น ๆ ส่วนผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพข้อมูลในการธรรมาภิบาลข้อมูลว่า
“เรื่องสำคัญที่สุดของการธรรมาภิบาลข้อมูล คือคุณภาพข้อมูล คำว่าคุณภาพ
ข้อมูล หมายความว่า ข้อมูลที่เราไปเก็บมา เราจะต้องทำให้เกิดกระบวนการได้การตอบสนองจากผู้ใช้
ว่าที่เราเก็บมันตรงกับคนที่ต้องการเอาไปวิเคราะห์ต่อใช่หรือไม่”
พร้อมกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งได้เน้นย้ำถึงการจัดเก็บข้อมูล
โดยเฉพาะการคีย์ข้อมูลเข้าระบบนั้นจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หากเกิดข้อผิดพลาดจะ
สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้ จึงควรมีกระบวนการที่ดีในการดูแลคุณภาพข้อมูล
นอกจากนี้ในส่วนหลักการธรรมาภิบาลของสถาบันการธรรมาภิบาลข้อมูล ได้
เสนอแนะว่าควรมีการกำหนดทิศทางของคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบ สอดส่อง และดูแลคุณภาพของ
ข้อมูลด้วย
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4.3.6 องค์กร
องค์กรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา โดยการ
สร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาจะต้องกำหนดโครงสร้างบุคลากรในองค์กรที่ชัดเจน โดยผู้เชี่ยวชาญ 2
ท่านให้ความเห็นตรงกันว่าควรจัดตั้งเป็นระดับทีมบริหารหรือคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการธรร
มาภิบาลบิกดาตาโดยเฉพาะ สามารถแบ่งโครงสร้างบุคลากรเป็น 5 ระดับ ได้แก่ (1) ทีมบริหาร อัน
ประกอบด้วยผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง ผู้บริหารด้านการรักษาความปลอดภัยระดับสูง ผู้บริหารจากส่วน
งานต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้วางนโยบายว่าทำไมต้องสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาขององค์กร กลยุทธ์ในการธรร
มาภิบาลบิกดาตา โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลบิกดาตา จึงจะทำให้การ
ธรรมาภิบาลบิกดาตาเกิดขึ้นได้ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารต้องตกลงกันคือใครเป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งเจ้าของ
ข้อมูล (data owner) มักเป็นผู้บริหารระดับรอง โดยทำหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ แต่ไม่ใช่ผู้ที่ลง
มือทำข้อมูลด้วยตนเอง (2) ทีมบริกรข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูล คือผู้ที่วางแนวปฏิบัติจากนโยบายที่
ได้รับจากทีมบริหาร (3) ทีมประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่กับข้อมูลโดยตรง ใช้ข้อมูล
ประมวลผลโดยตรง และจะปฏิบัติงานตามแนวทางที่กลุ่มที่ 2 กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญได้
ให้ความเห็นเพิ่มเติมสำหรับบางองค์กรที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก สามารถนำกลุ่มที่ 2 ทีมบริกรข้อมูล
และ 3 ทีมประมวลผลข้อมูล มารวมเป็นคณะทำงานเดียวกันได้ สำหรับระดับที่ (4) ผู้ใช้งานข้อมูล ซึ่ง
เป็นผู้นำข้อมูลไปใช้ และมีหน้าที่ในการตอบสนองกลับมาว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นตรงตามความต้องการ
หรือไม่ มีความเห็น และคำแนะนำอย่างไรจากการใช้ข้อมูล เพื่อให้เราสามารถนำกลับไปพัฒ นา
ปรับปรุงข้อมูลหรือบิกดาตาให้ดียิ่งขึ้น (5) ทีมตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่ า
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความเห็นของข้อมูจากผู้ใช้
การกำหนดความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่
นอกจากนี้ควรมีการอบรมเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการธรรมาภิบาลบิกดาตา
ให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อตระหนัก และทราบถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการธรรมาภิบาลบิกดา
ตา
4.3.7 กฎหมาย
ปัจจุบันข้อมูลมีมากมายมหาศาล และปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ดังนั้นในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้นมา เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอที่จะปกป้องเจ้าของ
ข้อมูลนั้น ๆ ดังนั้นการธรรมาภิบาลบิกดาตาจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องตาม พรบ. ดังกล่าว
ด้วย เพื่อกำกับดูแลคุ้มครองความเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบิกดาตาให้เป็นไปตาม พรบ.
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อย่างไรก็ตามบิกดาตานั้นเป็นกลุ่มข้อมูลมหาศาล และหากเป็นข้อมูลสุขภาพ จึง
เป็นข้อมูลอ่อนไหว ต้องมีการรวมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลายแหล่ง ผู้เชี่ยวชาญจึงเล็งเห็นว่า
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องของบิกดาตา การแบ่งปันข้อมูลสุขภาพกัน หากประเทศ
ไทยยังต้องการพัฒนาในเรื่องของบิกดาตา นี่จึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่สมควรนำมาพิจารณา และสำหรับใช้
ต่อไปในการธรรมาภิบาลบิกดาตา
4.3.8 กระบวนการกำกับดูแล
ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งได้แนะนำถึงกระบวนการกำกับดูแลควรทำแบบ PDCA หรือ
วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act) เพื่อประเมินการธรร
มาภิบาลบิกดาตาขององค์กรว่าควรการปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไรหรือไม่ โดยควรกระทำไปเรื่อย ๆ
จนกว่าจะพบบิกดาตาหรือข้อมูลที่ตรงกับความต้องการจริง ๆ ซึ่งสื่อไปถึงคุณภาพข้อมูลที่มีต่อผู้ใช้
โดย PDCA ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
1) วางแผน (Plan) คือ การกำหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อกำกับและบริหารจัดการบิกดาตา รวมถึงขอบเขต ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติ (Do) คือ การดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการบิกดาตา ซึ่งต้องดำเนินให้สอดคล้องกับกฎระเบี ยบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ได้
กำหนดไว้ โดยมีบริกรข้อมูลเป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเหล่านั้น ทั้งรายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงาน และประเด็นปัญหาที่พบระหว่าง
ปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังทีมบริหารหรือคณะกรรมการกำกับดูแลบิกดาตา
3) ตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างกฎระเบียบ
นโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด กับการปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบิกดา
ตา และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ พร้อมทั้งวัดผลด้านคุณภาพข้อมูล จากนั้นจึงรายงานผลความสอดคล้อง
คุณภาพข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบิกดาตาไปยังทีมบริหารหรือ
คณะกรรมการกำกับดูแลบิกดาตาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็น
ปัญหาที่พบ
4) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act) คือ การปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลบิกดา
ตา โดยนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รายงานต่าง ๆ จะถูกใช้สำหรับในการ
ปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลบิกดาตา
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4.3.9 นิยามข้อมูล*
การนิยามข้อมูลมีเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนตรงกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องทางข้อมูล สำหรับความเห็นจากทางผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการนิยามข้อมูล ในการธรรมาภิบาล
บิกดาตาได้ให้ความเห็นในเรื่องของการทำเมทาดาตา โดยจัดทำรายละเอียดให้ครอบคลุมทุกมิติ ดัง
ความเห็นดังต่อไปนี้
“เมทาดาตาของบิกดาตาไม่ได้มีแค่เรื่องของการอธิบายลักษณะของข้อมูลเท่านั้น
คงจะต้องมีเรื่องของความอ่อนไหว เรื่องของความเป็นส่วนบุคคล ความเป็นไปได้ที่จะเอาไปรวมกับ
ข้อมูลอื่น บิกดาตาของข้อมูลสาธารณสุขจะต้องมีเมทาดาตาที่มากกว่าข้อมูลประเภทอื่น เพราะตัวเม
ทาดาตาสำคัญมาก ตอนที่เราจะลดความเสี่ยงในการนำเอาไปใช้ตอ่ ”
4.3.10 กฎเกณฑ์ข้อมูล*
กฎเกณฑ์ของข้ อมูล นั ้น ได้แ ก่ นโยบายของข้ อ มูล และมาตรฐานของข้ อ มู ล
สำหรับกรณีศึกษาพบว่าทั้งนโยบายและมาตรฐานของข้อมูลหน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติตามส่วนกลางคือ
โรงพยาบาล เช่น การขออนุมัติหากต้องเข้าถึงข้อมูลมากเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับ การบัน ทึกโรคด้วยรหัส
ICD-10 ของแพทย์เพื่อใช้ในการสื่อสารว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของโรคอะไร โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ความเห็นว่าหนึ่งในมาตรฐานของข้อมูล คือ การจัดชั้นความลับของข้อมูลนั้นสำคัญมาก ต้องแยกให้
ได้ว่าข้อมูลใดที่อ่อนไหว และข้อมูลใดไม่อ่อนไหว ซึ่งจะช่วยให้การสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาจัดการ
ได้สะดวกขึ้น สิ่งสำคัญในการจัดชั้นความลับของข้อมูล คือ เรื่องความเป็นส่วนตัว โดยต้องแยกว่า
ข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ (Personal Identifiable Information: PII) หรือเป็นเพียงข้อมูล
ส่วนบุคคล (Personal Data) ซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ทางหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือทั้งโรงพยาบาลเอง
จะต้องให้ความสำคัญมากสำหรับการธรรมาภิบาลบิกดาตาในข้อนี้ เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าข้อมูล
ของผู้ป่วยนั้นเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว
นอกจากนี้ในความเห็นผู้เชี่ยวชาญอีกท่านได้เสนอเรื่องมาตรฐานข้อมูลว่า เรา
ควรกลับมาดูตัวบิกดาตาหรือข้อมูล แล้วจัดการออกแบบมาตรฐานให้ดี โดยหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น
กระทรวงควรเป็นผู้ออกมาตรฐานข้อมูลออกมา
4.3.11 เทคโนโลยี*
สำหรับการธรรมาภิบาลบิกดาตานั้นจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีบิกดา
ตาก่อน ดังนั้นในเรื่องของความพร้อมทางเทคโนโลยีบิกดาตา เทคโนโลยีอื่น ๆ เครื่องมือที่ต้องทำงาน
ร่วมกัน จึงควรมีความพร้อมและสามารถดำเนินการได้ในเชิงเทคนิค
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4.3.10 อื่น ๆ*
ในการธรรมาภิบาลบิกดาตานั้น จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณในการกำกับดูแล
บริหารจัดการธรรมาภิบาลบิกดาตา ดังนั้นองค์กรจึงต้องเตรียมจัดสรรในส่วนนี้ด้วย เพื่อให้การธรร
มาภิบาลบิกดาตาสามารถดำเนินการต่อไปได้
จากผลการวิจ ัย ที่กล่าวมานั้น ทำให้ส ามารถสรุปกรอบแนวคิดจากงานวิจัย
เพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา ดังรูปที่ 4.2 โดยมี
การจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบธรรมาภิบาลบิกดาตาอันดับ 1-6 จากผลการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ลำดับความสำคัญเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์ประกอบใดที่ควรเน้นย้ำ ให้ความสำคัญ
เป็นอย่างมากในการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา โดยบางองค์ประกอบนั้นอยู่ในลำดับเดียวกัน ในภาพ
สรุปผลกรอบแนวคิดจากงานวิจัยได้ระบุสีและตัวเลขลำดับที่กล่องเพื่อแสดงถึงลำดับความสำคัญ โดย
แต่ละสีมคี วามหมายดังนี้
สีชมพู หมายถึง สำคัญเป็นอันดับ 1
สีเหลือง หมายถึง สำคัญเป็นอันดับ 2
สีเขียว หมายถึง สำคัญเป็นอันดับ 3
ในการศึกษาพบว่ามีองค์ประกอบการธรรมาภิบาลบิกดาตาเพิ่มเติมขึ้นมาจาก
กรอบแนวคิดงานวิจัยเดิม องค์ประกอบที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ 1) นิยามข้อมูล 2) กฎเกณฑ์ข้อมูล 3)
เทคโนโลยี 4) อื่น ๆ โดยองค์ประกอบทั้งหมดจากการศึกษาจะใช้เป็นหลักเกณฑ์เพื่อนำเสนอแนว
ทางการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาของโรงพยาบาล
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4.4 การนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา สำหรับโรงพยาบาล
สำหรับการตอบคำถามวิจัยในข้อที่ 3 ถึงแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา สำหรับ
โรงพยาบาล ทางผู้วิจัยได้ใช้ ผลกรอบแนวคิดงานวิจัย (ภาพที่ 4.2) มาเป็นหลักในการสร้างแนว
ทางการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา สำหรับโรงพยาบาล โดยแนวทางที่นำเสนอมี ดังนี้
4.4.1 กำหนดเป้าหมายในการใช้ข้อมูล
ก่อนอื่นในการจะสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา โรงพยาบาลจำเป็นต้องวิเคราะห์
และกำหนดเป้าหมายในการใช้ข้อมูลก่อนว่าข้อมูลประเภทใดที่จะจัดเก็บ ข้อมูลนั้น เก็บเพื่ออะไร
จัดเก็บไว้ทำไม นำไปใช้อะไรบ้าง
(1) โรงพยาบาลต้องกำหนดเป้าหมายการใช้บิกดาตาขององค์กร โดยตั้งโจทย์ว่า
จะนำข้อมูลประเภทใด มาใช้เพื่อทำอะไร ให้คุณค่าอะไร เช่น นำข้อมูลมาใช้
เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย นำข้อมูลมาใช้งานวิจัย นำข้อมูลมาช่วยวิเคราะห์
ในการวินิจฉัยโรค
4.4.2 จัดตั้งคณะบริหารในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลบิกดาตา
ในการธรรมาภิบาลบิกดาตาต้องมีคณะบริหารเข้ามากำกับดูแลโดยเฉพาะเพื่อให้
การธรรมาภิบาลบิกดาตาสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
(1) ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องตระหนัก ให้ ความสำคัญ และส่งเสริมการธรรมาภิ
บาลบิกดาตา เช่น ประกาศนโยบายที่ชัดเจน แนวทางการปฏิบัติที่สามารถ
ทำได้จริง
(2) โรงพยาบาลต้องกำหนดหน่วยงานและคณะกรรมการสร้างธรรมาภิบาลบิก
ดาตาโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อกำกับและดูแลเรื่องธรรมาภิบาลบิกดาตาให้เป็น
รูปธรรม
(3) หน่วยงานและคณะกรรมการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา ควรประกอบด้วย
1) ทีมบริหาร (ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง) 2) ทีมบริกรข้อมูลและทีม
ประมวลผลข้อมูล 3) ผู้ใช้ข้อมูล 4) ผู้ตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การธรรมาภิบาลบิกดาตาเกิดได้อย่างเป็นรูปธรรม
(4) ควรจัดอบรมให้บุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจถึงการธรรมาภิบาลบิกดา
ตา และจั ด หาหรื อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการธรรมาภิ บ าลบิ ก ดาตาใน
โรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วย
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4.4.3 กำหนดกระบวนการกำกับดูแล และกฎเกณฑ์ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา
ในส่ ว นของกระบวนการกำกั บ ดู แ ลนั ้ น มี เ พื ่ อ ไว้ ค อยปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
กระบวนการการธรรมาภิบาลบิกดาตาและคุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้การธรรมาภิ
บาลบิกดาตานั้นจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย
(1) กำหนดกระบวนการในรูปแบบ PDCA หรือ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do)
ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act) โดยโรงพยาบาลจะต้องมี
การวางแผน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบหรือนโยบาย เช่น กำหนด
ร่างระเบียบการใช้งานบิกดาตาหรือข้อมูลในโรงพยาบาล นโยบายการใช้
ข้อมูลในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องวางแผนถึงขอบเขตการดำเนินการ
และงบประมาณในการธรรมาภิบาลบิกดาตาด้วย จากนั้นเป็นการปฏิบัติ
โดยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับบิกดาตาหรือข้อมูลจะต้องปฏิบัติตามแผนที่ได้วาง
เอาไว้ เช่น ดำเนินการแจ้งและขอความยินยอมจากผู้ป่วย ก่อนนำข้อมูล
ผู ้ ป ่ ว ยไปใช้ ต ่ อ เมื ่ อ มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ แ ล้ ว จึ ง ควรมี ก ารตรวจสอบถึ ง ความ
สอดคล้องระหว่างกฎระเบียบ นโยบาย และมาตรฐาน กับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล พร้อมวัดผลของข้อมูล ไม่ว ่าจะเป็ น
คุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยง และปัญหาที่
เกิดขึ้น เพื่อนำไปรายงานต่อ คณะกรรมการ จากนั้ นจึงเป็นขั้นตอนการ
ปรั บ ปรุ ง อย่ างต่อ เนื่ อ ง โดยคณะกรรมการจะต้ อ งหาทางปรั บปรุ งตาม
กระบวนการการธรรมาภิบาลบิกดาตา
(2) ข้อมูลทั้งหมดในโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ดังนั้นบุคลากร นโยบาย การดำเนินการต่าง ๆ จะต้องไม่ละเมิด
ความเป็นส่วนบุคคลหรือผิด พรบ. ดังกล่าว เช่น การนำข้อมูลผู้ป่วยไปใช้ต่อ
โดยไม่ได้ขอความยินยอมจากผู้ป่วย
4.4.4 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลบิกดาตา
ในการกำหนดนโยบายการธรรมาภิบาลบิกดาตาจะกำหนดโดยคำนึงถึงเป้าหมาย
การใช้ข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งการกำหนดนโยบายนั้นควรเป็นนโยบายที่ชัดเจน เข้าใจได้ ง่าย และปฏิบัติ
ตามได้จริง โดยในการกำหนดนโยบายของงานวิจัยนี้เป็นไปตามองค์ประกอบของการธรรมาภิบาลบิก
ดาตาที่ได้ศึกษามา เช่น ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ข้อมูล
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(1) โรงพยาบาลต้องกำหนดนโยบายข้อมูลที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บ
การทำลายข้อมูล การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล การใช้ข้อมูล เป็นต้น
เพื่อให้ทราบถึงข้อควรฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติที่ชัดเจน
(2) โรงพยาบาลควรกำหนดนโยบาย และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของบิกดาตาหรือข้อมูลของโรงพยาบาลอย่ างชัดเจน
และเคร่ ง ครั ด เนื ่ อ งจากข้ อ มู ล สาธารณสุ ข นั ้ น มี ค วามอ่ อ นไหวมาก
ตัวอย่างเช่น การห้ามนำข้อมูลผู้ป่วยไปใช้ในทางอื่น ก่อนได้รับความยินยอม
จากผู้ป่วย
(3) โรงพยาบาลต้องกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้บิกดาตาให้กับ
บุคลากรอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามความจำเป็นเท่ านั้น เช่น ผลตรวจเลือด
สามารถเข้าดูได้เพียงแค่แพทย์ผู้รักษาและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เท่านั้น
(4) โรงพยาบาลต้ อ งมี ก ระบวนการทำ Data Masking หรื อ Anonymize
Sensitive Data ทุกครั้ง ก่อนนำข้อมูลออกไปใช้ เพื่อเป็นการนำความเป็น
ส่วนบุคคลออกไปจากข้อมูลหรือเป็นการป้องกันกรณีผู้ไม่ประสงค์ดีตามรอย
ข้อมูลกลับมายังเจ้าของข้อมูลได้
(5) โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญในการจัดชั้นลำดับความลับของข้อมูลใน
โรงพยาบาล จัดประเภทข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) และข้อมูลที่
ระบุตัวตนได้ (Personal Identifiable Information: PII) เพื่อให้ข้อมูลนั้นมี
ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
(6) โรงพยาบาลนั้นมีข้อมูลปริมาณมากมายมหาศาล และกรณีบิกดาตานั้น ด้าน
สถาปัตยกรรมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลจะต้องมีการออกแบบการ
จัดเก็บข้อมูล รูปแบบของข้อมูล เพื่อให้รองรับกับข้อมูลที่มีความหลากหลาย
จำนวนมาก และการเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ นอกจากนี้ต้องคำนึง ถึง
ความปลอดภัยของพื้นที่การจัดเก็บ เช่น ข้อมูลประเภทระบุตัวตนได้ ควรมี
การจัดเก็บที่มีความปลอดภัยขั้นสูงกว่า หรือเรื่องมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านสุขภาพ การทำความสะอาดข้อมูล เป็นต้น
(7) โรงพยาบาลควรมีการนิยามข้อมูลหรือจัดทำเมทาดาตาที่มีความละเอียด
และชัดเจน หากเป็นบิกดาตาจะต้องมีการกำหนดทำเมทาดาตาให้ละเอียด
และครอบคลุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจถูกต้องและชัดเจนตรงกัน
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ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทางข้อมูล เพราะข้อมูลทางด้านสาธารณสุขนั้นมีความ
ละเอียด และซับซ้อนมาก
(8) โรงพยาบาลส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบ สอดส่องดูแลคุณภาพของ
ข้ อ มู ล มากยิ ่ ง ขึ ้ น เนื ่ อ งจากปกติ แ ล้ ว การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เวชระเบี ย น
อิเล็กทรอนิกส์นั้นทำโดยบุคคล จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการบัน ทึก
ผิดพลาด
(9) หน่ ว ยงานระดั บ ใหญ่ เช่ น กระทรวง ควรออกมาตรฐ านรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพให้แต่ละโรงพยาบาลได้
นำมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน และ
ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการทำบิกดาตา
(10) โรงพยาบาลควรให้ความสำคัญเรื่องของความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
หรือเทคโนโลยีบิกดาตาที่จ ะนำมาใช้ เพื่อให้การดำเนินงานของบิกดาตานั้น
มีประสิทธิภาพด้วย
(11)คณะบริหารของโรงพยาบาลควรจัดสรรงบประมาณในส่วนการธรรมาภิบาล
บิกดาตาของโรงพยาบาล เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง
และทำได้จริง
4.5 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้ค้นพบว่าโรงพยาบาลกรณีศึกษาสำหรับในด้านการธรรมาภิ
บาลบิกดาตา โรงพยาบาลนั้นไม่ปรากฏแผนการว่าจะนำเทคโนโลยีบิกดาตาเข้ามาใช้แต่อย่างใด โดยมี
เป้าหมายการใช้ข้อมูลสำหรับเวชระเบียนและคลังข้อมูลวิจัยเท่านั้น การจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลส่วนกลาง และแยกการจัดเก็บข้อมูลสื่อผสมขนาดใหญ่แยกไว้อีกระบบ มีการใช้รหัสข้อมูล
ทางการแพทย์ ICD-10 เพื่อเป็นมาตรฐานในการสื่อสารของข้อมูล เวชระเบียนที่จัดเก็บถูกบันทึกโดย
บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง และมีกระบวนการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าการบันทึกข้อมูลด้วยบุคคลโดยตรง มักก่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้ อีกทั้งในเรื่องของนโยบาย
ข้อมูล สำหรับในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล พบว่ามีการกำหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยจะต้องใช้รหัสในการเข้าถึง และแต่ละตำแหน่งงานจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่ากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงตามความเห็นถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
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ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 การธรรมาภิบาลข้อมูลของ DAMA และขอบเขตการตัดสินใจในกรอบ
การกำกับดูแลข้อมูลของ Khatri and Brown (2010)
สำหรับความเสี่ยง ปัญหา และอุปสรรค ด้านธรรมาภิบาลบิกดาตานั้น โดยประเด็นที่ถูก
ให้ความสำคัญมากที่สุดนั้น ได้แก่ เรื่ององค์กร และความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล
และระบบสารสนเทศ โดยในส่วนของเรื่ององค์กร จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าทั้งกรอบการธรรมาภิบาล
ข้ อ มู ล จากการทบทวนวรรณกรรม และผู ้ เ ชี ่ ย วชาญที ่ ใ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์ น ั ้ น ต่ า งเน้ น ถึ ง การมี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลบิกดาตาเป็นสิ่งสำคัญ บุคลากรที่มีความเข้าใจในด้านการธรรมาภิบาลบิก
ดาตา บทบาทและหน้าที่ของตนซึ่งสามารถส่งเสริมได้จากการจัดอบรม และองค์กรจะต้องตระหนักถึง
ความสำคัญของการธรรมาภิบาลบิกดาตาอีกด้วย
ส่วนเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่ว นตัวด้านข้อมูล และระบบสารสนเทศนั้น
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 ให้ความเห็นเชิงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลประเทศไทย ส่ว นมากยังคงมี
จุดอ่อนเยอะมาก จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุง สำหรับเชิงข้อมูลนั้นในด้า นความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวนั้น เป็นสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากข้อมูลของ
โรงพยาบาลนั้นมีความอ่อนไหวมาก หากเกิดการรั่วไหล จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเป็นอย่าง
มาก ดังงานวิจัยของ Winter and Davidson (2019) ได้กล่าวถึงปัญหาภัยคุกคามที่มีผลต่อความ
ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัว ความถูกต้องของบริบทข้อมูลนั้น สามารถถูกละเมิด
ได้
นอกจากสองประเด็นที่กล่าวมานั้น ยังมีเรื่องของสถาปัตยกรรมและการบูรณาการ
ข้อมูล ที่มักมีปัญหาในเรื่องการออกแบบเพื่อให้รองรับบิกดาตา การจัดเก็บข้อมูล และการบูรณาการ
เรื่องคุณภาพข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบอย่างทั่วถึง และอาจเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกได้ เรื่อง
กฎหมายที่ปัจจุบันบุคลากรยังไม่ตระหนักหรือทราบกันอย่างทั่งถึง เช่น พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ที่เพิ่งมีการใช้งาน จึงสุ่มเสี่ยงให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยไม่ทราบได้ หรือ
การที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับเทคโนโลยีบิกดาตา จึงทำให้มีปัญหาในการดำเนินการ
โดยเฉพาะกับ ข้อมูล ในโรงพยาบาลที่มีความอ่อนไหว เรื่องการจัดการที่ผ ู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 ลง
ความเห็นว่าเป็นประเด็นที่การจัดการเกิดขึ้นไม่ดี จะก่อให้เกิดผลเสียตามมา และเรื่องงบประมาณ ที่
หากไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้านนี้ก็อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
สำหรับแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตานั้น ทางผู้วิจัยได้ศึกษาและพบว่า การ
สร้างธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาลจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้ข้อมูล
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 และงานวิจัยของ Alhassan, Sammon, and Daly
(2019) จากนั้นจึงจัดตั้งคณะบริหารในการกำกับดูแลภิบาลข้อมูล เพื่อให้มีคณะกำกับดูแลการธรร
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มาภิบาลให้เป็นรูปธรรม ทำการกำหนดกระบวนการกำกับดูแล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการ
ธรรมาภิบาลบิกดาตาอย่างต่อเนื่อง และกฎเกณฑ์ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา ซึ่งในส่วนของกฎเกณฑ์
เบื้องต้นจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายของราชอาณาจักรไทย เช่น ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุข ภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 และ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวยังเป็นส่วนคุ้มครองและป้องกันด้านความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ป่วยอีกด้วย
จากนั้นจึงเป็นการกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาล ด้วยการนำ
องค์ประกอบในการธรรมาภิบาลพร้อมกับผลการวิจัยมาเป็นเกณฑ์ในการนำเสนอแนวทาง โดย
องค์ประกอบด้านที่สำคัญและสมควรต้องดำเนินการเป็นอย่างแรก คือ ด้านความปลอดภัยและความ
เป็นส่วนตัว เพราะข้อมูลของโรงพยาบาลนั้นมีความอ่อนไหวมาก โดยงานวิจัยของ Q.Li et al. (2019)
แนะนำว่าควรมีการส่งเสริมความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของบิกดาตาทั้ง 4 มิติ คือ กฎหมาย
และข้อบังคับ วิธีการทางเทคนิค กลไกการจัดการ และการตระหนักถึงความปลอดภัย ผู้วิจัยจึงนำมา
เป็นหลักในการสร้างแนวทาง นอกจากนี้การทำ Data Masking หรือ Anonymize Sensitive Data
ทุกครั้ง ก่อนนำข้อมูลออกไปใช้ เพื่อป้องกันความเป็นส่วนบุคคลให้กับผู้ป่วย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
กระทำทุกครั้ง ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 4 จากนั้นด้านที่ควรดำเนินการ
ต่อมาเป็นอันดับที่สอง คือเรื่องกฎเกณฑ์ข้อมูลที่ควรมีการกำหนดนโยบายข้อมูล เช่น การจัดเก็บ การ
กำหนดมาตรฐานข้อมูล หรือการระบุว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว ข้อมูลใดที่ไม่มีความอ่อนไหว
เพื่อการจัดการที่สะดวกและสร้างความปลอดภัยมากขึ้น ให้กับข้อมูล เพราะเราสามารถแยกได้ว่า
ข้อมูลอ่อนไหวควรมีการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูงกว่าอย่างไร
สำหรับด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูล นั้น มีความท้าทายเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากต้องมีการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลสาธารณสุขที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ทั้งยังมีปริ มาณ
มากอีกด้ว ย นอกจากนี้ย ังต้องมีการบูรณาการกันของข้อมูล ระหว่างโรงพยาบาล จึงต้องมีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมให้ดี ซึ่งงานวิจัยของ Q.Li et al. (2019) จึงแนะนำว่าต้องมีการนำมาตรฐาน
ในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพมาใช้ ได้แก่ HL7, IHE, DICOM, SNOMED และ LOINC
ส่วนด้านนิยามข้อมูลหรือเมทาดาตานั้น ทางผู้วิจัยคิดว่าควรทำให้เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับองค์กร
เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องทางข้อมูล ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องการทำเมทา
ดาตาด้านสาธารณสุขจะต้องมีความละเอียดและครอบคลุมเป็นอย่างยิ่ง และจากงานวิจัยของ Khatri
and Brown (2010) ได้ให้ความเห็นการทำเมทาดาตาว่า ข้อมูลจะถูกกำหนดความหมายที่สอดคล้อง
และออกแบบอย่างไรเพื่อให้สามารถตีความหมายได้เข้าใจตรงกัน
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ด้านคุณภาพของมูลนั้น ควรจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลว่ามีคุณภาพหรือไม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยตัวบุคคล ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 นั้น ได้แนะนำ
ว่าข้อมูลที่จะนำมาเป็นบิกดาตาควรมาจากระบบอัตโนมัติให้มากที่สุด เพราะการบันทึกด้วยตัวบุคคล
นั้นก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย นอกเหนือจากประเด็นอื่น ๆ ที่กล่าวมานั้น มีด้านของเทคโนโลยี
กับงบประมาณ เพราะบิกดาตาจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับเพื่อทำงานให้ได้มีประสิทธิภาพ และ
งบประมาณในการดำเนินการโครงการให้ดำเนินต่อไปได้
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ สรุปผลที่ได้จากการศึกษา “แนวทางการสร้าง
ธรรมาภิบาลบิกดาตา กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาในหัวข้อ “แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลบิกดาตา กรณีศึกษา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิ
บาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาสำหรับ โรงพยาบาล ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งคำถามงานวิจัยเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) หลักการทางด้านธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในปัจจุบัน
ของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีลักษณะอย่างไร
(2) ความเสี่ย ง ปัญหา และอุปสรรค ทางด้านธรรมาภิบาลในการกำกับ ดู แล
เทคโนโลยีบิกดาตาของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีด้านใดบ้าง
(3) แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา สำหรับ
โรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีคุณลักษณะอย่างไร
ภายใต้ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
(1) ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่งเน้นศึกษาความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
กำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา โดยมีขอบเขตศึกษาแนวทางเชิงนโยบายเป็นหลัก ในระดับหน่วยงาน
แห่งหนึ่งของโรงพยาบาล
(2) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
มุ่งเน้นการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ มจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกคัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ แ บ่ง
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ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้มีว ิช าชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล 2) พนักงานฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาล 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
จากการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามคำถามงานวิจัยได้ ดังนี้
5.1.1 หลักการทางด้านธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในปัจจุบัน
ของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีลักษณะอย่างไร
จากการศึกษาในกรณีศึกษาของงานวิจัย ได้พบว่ากรณีศึกษาไม่ได้มีการนำบิกดา
ตาเข้ามาใช้งาน มีเพียงการใช้ข้อมูลตามปกติเท่านั้น ผู้วิจัยจึงสรุปลักษณะของหลักการด้านธรรมาภิ
บาลเพื่อกำกับดูแลข้อมูลในปัจจุบันของโรงพยาบาลกรณีศึกษาแทนการกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา
ได้ดังนี้
(1) ด้านเป้าหมายการใช้ข้อมูล
โรงพยาบาลตั ้ ง เป้ า หมายที ่ ช ั ด เจนสำหรั บ การใช้ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ การให้ บ ริ ก าร
ประชาชน และใช้ในการดำเนินวิจัยเท่านั้น
(2) ด้านนโยบาย มาตรฐาน กลยุทธ์
มีการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการนำไปใช้ต่อทุก
หน่วยงานในโรงพยาบาล โดยเน้นเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นหลัก
(3) ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
โรงพยาบาลมีการกำหนดเรื่องการใช้รหัสในการเข้าถึงข้อมูล กำหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูล เน้นย้ำนโยบายในการใช้ข้อมูลผู้ป่วยในทางที่เป็นความลับ สำหรับการนำข้อมูลไปทำวิจัย
ผู้วิจัยจะต้องขออนุญาตทางจริยธรรมการวิจัยกับโรงพยาบาลก่อน เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของ
ผู้ป่วยในการวิจัย
(4) ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล
ณ ปัจจุบันของโรงพยาบาล มีการจัดเก็บเวชระเบียนของทางโรงพยาบาลเป็น
ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง และข้อมูลประเภทสื่อผสมขนาดใหญ่ถูกจัดเก็บแยกไว้อีกระบบหนึ่ง
(5) ด้านคุณภาพข้อมูล
ข้อมูลในโรงพยาบาลมีการบันทึกจากบุคลการทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคที่
บันทึกจากแพทย์ ดังนั้นในเรื่องของความถูกต้องจึงขึ้นอยู่การบันทึกข้อมูลของบุคคล หลังจากนั้น
โรงพยาบาลมีกระบวนการในการสุ่มตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพของข้อมูลที่
บันทึกในระบบ
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5.1.2 ความเสี่ยง ปัญหา และอุปสรรค ทางด้า นธรรมาภิบาลในการกำกับดูแ ล
เทคโนโลยีบิกดาตาของโรงพยาบาลกรณีศึกษามีด้านใดบ้าง
จากการศึกษาสามารถสรุปถึง ความเสี่ยง ปัญหา และอุปสรรค ทางด้านธรรมาภิ
บาลในการกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาของโรงพยาบาล ได้ดังนี้
(1) องค์กร
ปัญหาในด้านองค์กร เกิดจากทีมผู้บริหารยังคงไม่เข้าใจและให้ความสำคัญกับ
นโยบายข้อมูล รวมไปถึงบุคลากรที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อการธรรมาภิบาลบิกดาตา
โครงสร้างองค์กรที่ยังกำหนดไม่ชัดเจน การปรับวิธีการทำงาน การทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจทำให้เกิด
ปัญหาในการดำเนินการ หากไม่มีโครงสร้างและความเข้าใจจากทางผู้บริหารและบุคลากรที่ดีพอ
(2) ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
เนื่องจากข้อมูลสาธารณสุขมีความอ่อนไหว จึงมีความเสี่ยงในความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวมาก และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้ สำหรับความเสี่ยงในด้าน
ความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ข้อมูลถูกโจรกรรม ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การนำข้อมูลไป
ใช้ในทางที่ผิด สำหรับความเสี่ยงในด้านความเป็นส่วนตัว เช่น ข้อมูลถูกนำไปใช้ต่อโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ป่วย ข้อมูลถูกเปิดเผย โดยเฉพาะข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกลับมาหา
เจ้าของข้อมูลได้ จากที่กล่าวมาจึงทำให้ความปลอดภั ยและความเป็นส่วนตัวเป็นความเสี่ยงสำคัญ
อันดับแรกที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
(3) สถาปัตยกรรมและการบูรณาการข้อมูล
ด้วยข้อมูลสาธารณสุขปริมาณมากมายมหาศาล มีความซับซ้อน และมีความ
อ่อนไหว หลายครั้งที่เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล การไม่สามารถเชื่อมโยงข้ อมูลหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้เนื่องจากรูปแบบข้อมูลไม่เหมือนกัน การออกแบบให้รองรับกับข้อมูลปริมาณมาก การ
จัดการข้อมูล นอกจากนี้จะต้องออกแบบโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย ของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอีก
ด้วย ดังนั้นด้านสถาปัตยกรรมและการบูรณาการข้อมูลจึง มีมักพบปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงต้องมี
การวางแผนและออกแบบให้ดี
(4) คุณภาพข้อมูล
จากกรณีศึกษาพบว่าการบันทึกข้อมูลยังคงเป็นระบบการบันทึกด้วยบุคคล
ดังนั้นจึงอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้มีกระบวนการสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล แต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งหมด
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(5) กฎหมาย
ในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จึงอาจทำให้บุคลากรในองค์กรไม่มีความเข้าใจมากนักถึงเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคล นอกจากนี้ในส่วนของเทคโนโลยีบิกดาตาด้วยความเป็นข้อมูลอ่อนไหวของทางโรงพยาบาล
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับในด้านนี้ จึงอาจทำให้การดำเนินการบางอย่าง เช่น เก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ยังไม่อาจสามารถดำเนินการได้
(6) การจัดการ
หากมีการจัดการในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผล
กระทบทีเ่ สียตามมาได้ เช่น ข้อมูลที่ไม่ควรถูกเผยแพร่ กลับถูกนำมาเผยแพร่
(7) งบประมาณ
การดำเนินการด้านธรรมาภิบาลบิกดาตาจำเป็นต้ องมีค่าใช้จ่ายในการบริห าร
จัดการ ดังนั้นหากงบประมาณไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการได้
5.1.3 แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแ ลเทคโนโลยีบิกดาตา สำหรั บ
โรงพยาบาลกรณีศึกษาควรมีคุณลักษณะอย่างไร
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป แนวทางการสร้ า งธรรมาภิ บ าลเพื ่ อ กำกั บ ดู แ ล
เทคโนโลยีบิกดาตากรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้ทั้งหมด 18 ข้อ ดังนี้
ด้านเป้าหมายในการใช้ข้อมูล
(1) โรงพยาบาลต้องกำหนดเป้าหมายการใช้บิกดาตาขององค์กร โดย
ตั้งโจทย์ว่าจะนำข้อมูลประเภทใด มาใช้เพื่อทำอะไร
ด้านองค์กร
(2) ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องตระหนัก ให้ความสำคัญ และส่งเสริมการ
ธรรมาภิบาลบิกดาตา
(3) โรงพยาบาลต้องกำหนดหน่วยงานและคณะกรรมการสร้างธรร
มาภิบาลบิกดาตาโดยเฉพาะขึ้นมา เพื่อกำกับและดูแลเรื่องธรร
มาภิบาลบิกดาตาให้เป็นรูปธรรม
(4) หน่ว ยงานและคณะกรรมการสร้ างธรรมาภิบ าลบิ กดาตา ควร
ประกอบด้วย 1) ทีมบริหาร (ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง) 2)
ที ม บริ ก รข้ อ มู ล และที ม ประมวลผลข้ อ มู ล 3) ผู ้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล 4) ผู้
ตรวจสอบ

Ref. code: 25626123036110MCP

108
(5) ควรจัดอบรมให้บุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจถึงการธรรมาภิ
บาลบิกดาตา และจัดหาหรือพัฒนาบุคลากรด้านการธรรมาภิบาล
บิกดาตาในโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วย
ด้านกระบวนการกำกับดูแล และกฎเกณฑ์ในการธรรมาภิบาลบิกดาตา
(6) กำหนดกระบวนการในรู ป แบบ PDCA หรื อ วางแผน (Plan)
ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Act)
(7) ข้อมูลทั้งหมดในโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
ด้านนโยบายข้อมูล
(8) โรงพยาบาลต้องกำหนดนโยบายข้อมูลที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การจัดเก็บ การทำลายข้อมูล การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล การ
ใช้ข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงข้อควรฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติที่
ชัดเจน
ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
(9) โรงพยาบาลควรกำหนดนโยบาย และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภั ย และความเป็ น ส่ ว นตั ว ของบิ ก ดาตาหรื อ ข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลอย่างชัดเจนและเคร่งครัด
(10)โรงพยาบาลต้องกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้บิกดา
ตาให้กับบุคลากรอย่างเคร่งครัด เป็นไปตามความจำเป็นเท่านั้น
(11)โรงพยาบาลต้ อ งมี กร ะบว น การ ทำ Data Masking หรื อ
Anonymize Sensitive Data ทุกครั้ง ก่อนนำข้อมูลออกไปใช้
ด้านกฎเกณฑ์ข้อมูล
(12)โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญในการจัดชั้นลำดับความลับของ
ข้อมูล ในโรงพยาบาล จัดประเภทข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal
Data) และข้ อ มู ล ที ่ ร ะบุ ต ั ว ตนได้ ( Personal Identifiable
Information: PII)
ด้านสถาปัตยกรรมและการบูรณาการข้อมูล
(13)ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลจะต้องมีการ
ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของข้อมูล เพื่อให้รองรับกับ
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย จำนวนมาก และการเชื่อมต่อข้อมูล
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จากแหล่งอื่น ๆ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภั ยของพื้นที่
การจัดเก็บอีกด้วย
(14)หน่วยงานระดับใหญ่ เช่น กระทรวง ควรออกมาตรฐานรูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมและการบู รณาการข้ อ มู ล ด้ านสุข ภาพให้แ ต่ล ะ
โรงพยาบาลได้นำมาใช้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างกัน และส่งผลให้เกิดความสะดวกในการทำบิกดาตา
ด้านนิยามข้อมูล
(15)โรงพยาบาลควรมีการนิยามข้อมูลหรือจัดทำเมทาดาตาที่มีความ
ละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ
ถูกต้องและชัดเจนตรงกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทางข้อมูล
ด้านคุณภาพข้อมูล
(16)โรงพยาบาลส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบ สอดส่องดูแล
คุณภาพของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
ด้านเทคโนโลยี
(17)โรงพยาบาลควรให้ความสำคัญเรื่องของความพร้อมของโครงสร้าง
พื้นฐานหรือเทคโนโลยีบิกดาตาที่จะนำมาใช้ เพื่อให้การดำเนินงาน
ของบิกดาตานั้นมีประสิทธิภาพด้วย
ด้านงบประมาณ
(18)คณะบริหารของโรงพยาบาลควรจัดสรรงบประมาณในส่วนการธรร
มาภิบาลบิกดาตาของโรงพยาบาล เพื่อให้โครงการสามารถดำเนิน
ได้อย่างต่อเนื่องและทำได้จริง
5.2 ข้อจำกัดของงานวิจัย
5.2.1 เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมีการใช้งานบิกดาตาที่ยังไม่แพร่หลาย
ข้อมูลอ่อนไหวและมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก จึงทำให้การหาแหล่งข้อมูล และการเก็บรวบรวมข้อมูล
สามารถทำได้อย่างจำกัด
5.2.2 ด้วยระยะเวลาในการทำวิจัยค่อนข้างจำกัด ประกอบกับสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การดำเนินการขอข้อมูล จากแหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญนั้นใช้ ร ะยะ
เวลานาน
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5.2.3 การศึกษาเรื่องการธรรมาภิบาลบิกดาตาในโรงพยาบาลนั้นค่อนข้างมีอย่างจำกัด
จึงทำให้การค้นหาวรรณกรรมและเอกสารสำหรับนำมาทบทวนและวิเคราะห์เป็นไปได้อย่างจำกัด
5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย
5.3.1 เนื ่ อ งจากงานวิ จ ั ย หั ว ข้ อ “แนวทางการธรรมาภิ บ าลบิ ก ดาตา กรณี ศ ึ ก ษา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง” นั้น มี ขอบเขตที่กว้างและประกอบไปด้ว ยเรื่องต่าง ๆ ของข้อมูล หากมี
การศึกษาในครั้งถัดไป ควรศึกษาแบบลงรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละเรื่อง
5.3.2 งานวิจัยนี้ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะหน่วยงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่การ
ดำเนินงานด้านข้อมูลและบิกดาตาของโรงพยาบาลนั้นสามารถแตกต่างกันออกไปตามแต่ละแห่ง
ดังนั้นหากมีการศึกษาครั้งถัดไป จึงควรศึกษาโรงพยาบาลอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ทราบถึงแนว
ทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาของแต่ละโรงพยาบาลว่ามีความเหมื อน
หรือแตกต่างกันอย่างไร และสามารถนำมาเสนอเป็นแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแล
เทคโนโลยีบิกดาตาของโรงพยาบาลที่หลากหลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
5.3.3 ในการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานสารสนเทศของโรงพยาบาลที่มีการใช้เทคโนโลยีบิกดาตาเพิ่มเติม เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางด้านกลยุทธ์แผนงานสารสนเทศเกี่ยวกับบิกดาตาให้ครอบคลุมมากขึ้น
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แบบคำถามสัมภาษณ์ (In-depth Interview)
สำหรับพนักงานเชิงปฏิบตั ิการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
ส่วนที่ 1 คำชี้แจง
ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ ข้อมูล
หรือบิกดาตา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในโรงพยาบาล ได้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับการธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยี บิกดาตาในหน่วยงานโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่
สามารถนำมาสรุปเป็นแนวทางตามหัวข้องานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแล
เทคโนโลยีบิกดาตา กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์
2.1. ชื่อ-นามสกุล : ___________________________________________________________
2.2. อาชีพ : ________________________________________________________________
2.3. ประสบการณ์ทำงาน : _____________________________________________________
ส่วนที่ 3 คำถามเพื่อการสัมภาษณ์
3.1. ปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีการนำบิกดาตามาใช้งานอย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการกำกับดูแลบิกดาตาอย่างไร
- การกำหนดกฎเกณฑ์
- กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
- โครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบในข้อมูลในหน่วยงาน
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3.3. ท่านคิดว่าปัญหา และอุปสรรคของการกำกับดูแลบิกดาตาในหน่วยงานของท่านคืออะไร เพราะ
อะไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.4. ท่านมีวิธีจัดการปัญหา และอุปสรรคที่พบในการกำกับดูแลบิกดาตาเหล่านั้นอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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แบบคำถามสัมภาษณ์ (In-depth Interview)
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการธรรมาภิบาลข้อมูลหรือบิกดาตา
ส่วนที่ 1 คำชี้แจง
ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการธรรมาภิบาล
บิกดาตาหรือการธรรมาภิบาลข้อมูล ได้แสดงความคิด เห็นที่เกี่ยวข้องกับการธรรมาภิบาลเพื่อกำกับ
ดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาในหน่วยงานโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาสรุปเป็นแนวทาง
ตามหัวข้องานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา กรณีศึกษา
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ” โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อ
กำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตาสำหรับโรงพยาบาล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์
2.1. ชื่อ-นามสกุล _________________________________________________________
2.2. อาชีพ : _____________________________________________________________
2.3. ประสบการณ์ทำงาน____________________________________________________
ส่วนที่ 3 คำถามเพื่อการสัมภาษณ์
3.1. ความแตกต่างระหว่างการกำกับดูแลข้อมูล และการกำกับดูแลบิกดาตาเป็นอย่างไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาล
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3.3. ปัญหา และอุปสรรคที่สำคัญ ของการกำกับดูแลบิกดาตาในโรงพยาบาลตามความเห็นของท่าน มี
อะไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.4. แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างธรรมภาภิบาลเพื่อกำกับดูแลบิกดาตาควรเป็นอย่างไร
- การกำหนดกฎเกณฑ์
- กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
- โครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบในข้อมูลในหน่วยงาน
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
สำหรับผู้มีวิชาชีพด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่วนที่ 1 คำชี้แจง
ขอความอนุเคราะห์จากท่านซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพด้า นสาธารณสุขในโรงพยาบาล ทั้งมี
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในฐานะผู้ใช้งานและผู้มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์และนโยบายการใช้งาน
บิกดาตา ได้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยี บิกดาตาใน
หน่วยงานโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาสรุปเป็นแนวทางตามหัวข้องานวิจัยเรื่อง
“แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีบิกดาตา กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”
ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์
จำนวนผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม _____ ท่าน
2.1. ชื่อ-นามสกุล : ___________________________________________________________
อาชีพ : ________________________________________________________________
2.2. ชื่อ-นามสกุล : ___________________________________________________________
อาชีพ : ________________________________________________________________
2.3. ชื่อ-นามสกุล : ___________________________________________________________
อาชีพ : ________________________________________________________________
2.4. ชื่อ-นามสกุล : ___________________________________________________________
อาชีพ : ________________________________________________________________
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ส่วนที่ 3 แนวทางคำถามเพื่อการสนทนากลุ่ม
3.1. ปัจจุบันหน่วยงานของท่านมีการนำบิกดาตามาใช้งานอย่างไรบ้าง
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. หน่วยงานของท่านมีแนวทางในการกำกับดูแลบิกดาตาอย่างไร
- การกำหนดกฎเกณฑ์
- กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล
- โครงสร้างบุคลากรผู้รับผิดชอบในข้อมูลในหน่วยงาน
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.3. ท่านคิดว่าปัญหา และอุปสรรคของการกำกับดูแลบิกดาตาในหน่วยงานของท่านคืออะไร เพราะ
อะไร
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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