
บทท่ี 9 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบขอมูล 
 
 จากการทบทวนฐานขอมูลดานสุขภาพและการสํารวจตางๆที่เกี่ยวของเบื้องตน เพื่อการศึกษา
วิเคราะหปจจยัทางสังคมที่กาํหนดสุขภาพนั้น พบวามีปญหาอุปสรรคบางประการ ที่อาจจะทําใหการศึกษา
ไมสามารถทําไดอยางเต็มที่ โดยประเด็นปญหาและขอเสนอในการพัฒนาระบบขอมลู พอจะสรุปไดดังนี ้
 
9.1. ปญหาของระบบขอมูลในการวิเคราะหขอมูลสุขภาพตามระดับเศรษฐกิจสังคม 
 

1. ปญหาการขาดขอมลูบงชี้บุคคล ครัวเรือน และพืน้ที่ เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงระหวาง
ฐานขอมูลตางๆ 

ปญหาการขาดขอมูลบงชี้บุคคล ครัวเรือน และพื้นที่ จะเปนปญหาหากตองมีการเชื่อมโยง
ระหวางฐานขอมูล โดยหากตองการเปรยีบเทียบสถานะสุขภาพ หรือการไดรับบริการระหวาง
บุคคลและครัวเรือน ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่ตางกัน อาจจะตองเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูล
ดานสุขภาพกบัฐานขอมูลดานเศรษฐกจิสังคมของครัวเรือน ซ่ึงจําเปนตองมีเลขประจําตวัประชาชน
สําหรับการเชื่อมโยง อาทิเชน การเชื่อมโยงขอมูลการตายกับขอมูลประชากรจากสํามะโน
ประชากร ซ่ึงมีขอมูลเศรษฐกิจสังคม แตเนื่องจากในฐานขอมลูสํามะโนประชากรนั้นขาดเลข
ประจําตัวประชาชน รวมทั้งขอมูลบงชี้อ่ืนๆ เชน ช่ือนามสกุล ทําใหการเชื่อมโยงไมสามารถทําได  
นอกจากนี้หากตองการเปรียบเทียบตามระดับเศรษฐกจิสงัคมของพื้นที่ ก็จําเปนตองมีขอมูลที่อยูใน
ฐานขอมูลดานสุขภาพเชนกัน แตฐานขอมูลการเฝาระวังการบาดเจบ็และขอมูลผูปวยใน ยังขาด
ขอมูลที่อยูที่ของผูปวยที่ครบถวน ซ่ึงควรจะมีถึงระดับอําเภอเปนอยางนอย ทําใหการเชื่อมโยงกบั
ขอมูลเศรษฐกจิสังคมของพื้นที่ (อําเภอ) ไมสามารถทําได 

 
2. ปญหาการขาดขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน 

ในการเปรยีบเทียบสถานะสขุภาพ หรือการไดรับบริการสุขภาพและผลลัพธของบริการ 
ระหวางกลุมทางเศรษฐกิจสังคมที่ตางกันนัน้ สามารถทําไดหากฐานขอมูลเหลานั้นมทีั้งขอมูลปจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคมและขอมูลสุขภาพของบุคคลหรือครัวเรือน อยูในฐานขอมูลเดยีวกัน อาทิเชน 
การสํารวจ และฐานขอมูลผูปวย โดยฐานขอมูลการสํารวจสวนใหญ มักจะมีขอมลูเศรษฐกิจสังคม
อยู แตอาจจะแตกตางกันในแตละการสํารวจ ยังขาดมาตรฐานที่ใชรวมกัน และสําหรับฐานขอมูล
บริการสุขภาพนั้น มักจะขาดขอมูลทางเศรษฐกิจสังคม ทําใหการวิเคราะหการไดรับบริการสุขภาพ
และผลลัพธของบริการสุขภาพตามระดับเศรษฐกิจสังคมของบุคคลและครัวเรือน จากฐานขอมูล
ผูปวยนัน้ มักจะทําไดลําบาก อาจจะวิเคราะหไดโดยการเปรียบเทียบในระดับพื้นที ่
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3. ปญหาการขาดขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ 

นอกจากปญหาขอมูลเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนแลว การขาดขอมูลเศรษฐกจิสังคม
ระดับพื้นทีก่็เปนปญหาสําคัญดวย เนื่องจากขอมูลสํามะโนประชากรชวยใหขอมูลเศรษฐกิจสังคม
ระดับพื้นที่ถึงระดับอําเภอ ตําบล ได แตตองรอไปอีก 10 ป จึงจะไดขอมูลอีกครั้ง และขอมูลการ
สํารวจภาวะทางเศรษฐกิจสังคม ซ่ึงมีการสํารวจทุก 2 ป ก็มักจะมีขอมลูเศรษฐกิจสังคมไมถึงระดบั
อําเภอ ทําใหการเปรียบเทยีบสถานะสุขภาพหรือการใชบริการสุขภาพ ระหวางพืน้ที่ที่มีเศรษฐกิจ
สังคมที่ตางกัน โดยเฉพาะในระดับอําเภอลงไปนั้นมีขอจํากัด  

 
4. ปญหาการขาดมาตรฐานดานขอมูล 

ขอมูลสวนใหญที่มีการจัดเกบ็ยังขาดมาตรฐานดานการใหรหัส โดยเฉพาะขอมูลเศรษฐกิจ
สังคม ไดแก รหัสอาชีพ และการศึกษา และยังขาดวิธีการมาตรฐานในการจัดกลุมคนและครัวเรือน
ตามระดับรายได ซ่ึงมักจะมีปญหาในการจัดเก็บขอมูล รวมทั้งการแบงแยกคนจนตามเสนความ
ยากจน (poverty line) ซ่ึงมีหลายมาตรฐาน นอกจากนี้การใชขอมูลสินทรัพย (Asset) มาทดแทนนั้น 
ก็ยังมีขอจํากัดและยุงยากในการเก็บขอมูล ทําใหขอมูลจากการสํารวจตางๆและฐานขอมูลสุขภาพ 
ถูกนํามาวิเคราะหรวมกันไดยาก 

 
5. ปญหาการเขาถึงไดของขอมูล 

ขอมูลสวนหนึง่อาจจะมีปญหาในการเขาถึงขอมูล โดยเฉพาะขอมูลรายบุคคล ในการนํามา
วิเคราะหในรายละเอียด รวมทั้งเงื่อนไขในการรักษาความลับของผูปวยหรือประชาชน โดยเฉพาะ
ขอมูลเลขประจําตัวประชาชน ซ่ึงมักจะถกูนําออกกอนสงขอมูลออกไปสูการวิเคราะห ทําใหการ
วิเคราะหขอมูล โดยเฉพาะสวนที่ตองมีการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลไมสามารถทําได 

 
6. ปญหาการเชื่อมโยง วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 

ขอมูลสวนใหญจะถูกใชโดยองคกรผูจัดเกบ็ โดยขาดการวิเคราะหขอมูลในระดับทีลึ่กขึ้น 
โดยเฉพาะการวิเคราะหตามระดบัเศรษฐกิจสังคมของบุคคล ครัวเรือน และพืน้ที ่ ซ่ึงมักจะตอง
วิเคราะหในรายละเอียด และอาจจะตองเชือ่มโยงระหวางขอมูลหลายฐานขอมูล ทําใหหนวยงานผู
จัดเก็บสวนใหญ ไมไดดําเนินงานวิเคราะหขอมูลในลักษณะดังกลาว รวมทั้งขาดการสังเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ 
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9.2. ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบ 
 
1. การเพิ่มรายการขอมูลเพื่อบงชี้บุคคล ครัวเรือน และพืน้ที่ ลงในฐานขอมลูตางๆ 

รายการขอมูลที่บงชี้บุคคล ไดแก เลขประจําตวัประชาชน ควรจะมกีารเพิ่มลงในการสํามะ
โนประชากร การสํารวจตางๆ รวมทั้งฐานขอมูลทางสุขภาพ เพื่อประโยชนในการเชื่อมโยงขอมูล 
ตัวอยางเชน การเชื่อมโยงปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมจากการสํารวจภาวะเศรษฐกจิสังคม กับขอมูล
ผูปวยใน โดยใชเลขประจําตัวประชาชน ก็จะทําใหทราบลักษณะการเจ็บปวยตามระดับเศรษฐกิจ
สังคมของครัวเรือนได ถึงแมวาขอมูลจากการสํารวจจะเปนการสุมตัวอยาง แตเนื่องจากขอมูลผูปวย
ในนั้น เปนขอมูลที่ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ จึงนาจะครอบคลุมพอที่จะเชือ่มโยงกับกลุม
ตัวอยางจากการสํารวจได นอกจากนี้ขอมลูที่อยูถึงระดบัอําเภอ หรือตําบล ควรจะอยูในฐานขอมลู
ตางๆอยางครบถวน โดยเฉพาะฐานขอมูลบริการสุขภาพ ที่อาจจะมีถึงแคระดับจังหวดั 

 
2. การเพิ่มขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคลหรือครัวเรือน ในฐานขอมูลตางๆ 

ขอมูลการสํารวจทางสุขภาพตางๆ ควรจะมีขอมูลเศรษฐกิจสังคมประกอบอยูดวย ทุกการ
สํารวจ โดยอาจจะเลือกปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ที่จะใชเปนมาตรฐานรวมกนั ไดแก อาชีพ 
การศึกษา หลักประกนัสุขภาพ รายได โดยขอมูลรายไดนั้น ควรจะไดรับการศึกษาเพิ่มเติมวา ควร
จะเก็บในลักษณะใด จงึจะมีความถูกตองและสามารถนํามาวิเคราะหไดดีกวากนั โดยอาจจะเก็บ
เปนชวงของรายได และมีการแบงระดบัความยากจนไวอยางชดัเจน นอกจากนี้ในการสํารวจ
บางครั้ง อาจจะเก็บขอมูลอ่ืนๆที่จะใชทดแทนได อาทเิชน ที่อยูอาศัย สินทรัพย โครงสราง
ครอบครัว เปนตน สําหรับฐานขอมูลสุขภาพนัน้ ควรจะมีการเก็บขอมูลเศรษฐกิจสงัคมดวยเชนกนั 
อยางนอยควรเก็บขอมูล อาชีพ การศึกษา หลักประกนัสุขภาพ แตสําหรับรายไดนั้น อาจจะเก็บได
ในบางฐานขอมูล โดยเก็บเปนชวงของรายได 
 

3. การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ระดับตางๆ 
ขอมูลเศรษฐกจิสังคมของพื้นที่ ควรจะไดรับการพฒันาโดยการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ

สังคมของพื้นที่ อยางนอยถึงระดับจังหวดัทุก 2 ป และควรจะมีขอมูลเศรษฐกิจสังคมระดับอําเภอ
ดวย โดยขอมลูระดบัอําเภอนั้น อาจจะใชวิธีการในการปรับคาทางสถิติ แทนการสํารวจจริง โดยใช
ขอมูลจากแหลงอื่นมาชวย อาทิเชน ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ที่มีขอมูลทุกป รวมกับขอมลู
จากการสํามะโนประชากร ที่มีขอมูลทุก 10 ป โดยวิธีการดังกลาวควรจะมีการศึกษาและพัฒนา
อยางจริงจัง โดยกําหนดเปนดัชนีช้ีวดัทางเศรษฐกิจสังคมในระดับตางๆ เพื่อใชอางอิงในการศึกษา
ตางๆ 
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4. การพัฒนามาตรฐานดานขอมูล 
ควรมีการพัฒนาและใชรหัสมาตรฐานดานอาชีพ การศึกษา และหลักประกนัสุขภาพ 

รวมกันระหวางการสํารวจและฐานขอมูลสุขภาพตางๆ หรืออาจจะมกีารกําหนดวิธีการเปรียบเทียบ
รหัสที่แตกตางกัน ใหสามารถเชื่อมโยงกันได โดยสรางตารางเปรียบเทียบ (mapping table) เพื่อให
การวิเคราะหขอมูลรวมกันระหวางฐานขอมูลตางๆนั้น สามารถทําไดดีขึ้น นอกจากนี้ควรจะมีการ
กําหนดมาตรฐานการระบุความยากจน วาจะใชขอมูลรายได รายจาย รายไดตอรายจาย หรือ
สินทรัพย เพื่อใหการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมใชเปนมาตรฐานในการสํารวจ และเพื่อใหการ
สํารวจอื่นๆไดใชในมาตรฐานเดียวกนั รวมทั้งควรกําหนดวิธีการแบงกลุมรายไดที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันดวย 
 

5. การจัดการใหขอมูลสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
ขอมูลการสํารวจตางๆ และฐานขอมูลสุขภาพตางๆ ควรจะมีการจดัการใหสามารถเขาถึง

ได โดยมกีารจัดลําดับชั้นในการเขาถึงขอมูล และเปดโอกาสในการใชขอมูลรายบุคคลดวย ซ่ึง
อาจจะมกีารกาํหนดขอตกลงรวมกันบางประการในการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน และ
การกําหนดมาตรฐานขอมูลรวมกัน เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปใชไดสะดวกยิ่งขึ้น ซ่ึงขอตกลง
ดังกลาวควรจะมีการพัฒนาวิธีการปกปองความลับสวนบุคคลดวย และสําหรับการใชขอมูลโดย
นักวิชาการในการวิจยัตางๆ ก็ควรจะมีชองทางใหสามารถใชได โดยมีการระบุวตัถุประสงคของ
การวิจยัอยางชดัเจน 
 

6. การจัดการดานการเชื่อมโยง วิเคราะห และสังเคราะหขอมูล 
ควรมีการกําหนดหวัขอการศึกษาวจิัยและวิเคราะหขอมูล อยางเปนระบบและตอเนือ่ง โดย

ผูใชขอมูลรวมกําหนดความตองการใชขอมูลในลักษณะตางๆ และควรจะมกีลุมนักวิชาการที่จะ
ชวยทําการศึกษาตามหวัขอวจิัยหรือการวิเคราะหขอมูลดังกลาว รวมกับหนวยงานผูเปนเจาของ
ขอมูล เพื่อใหขอมูลที่จัดเก็บเกิดประโยชนสูงสุด โดยผลของการวิจยัจะเปนประโยชนตอทั้งเจาของ
ขอมูล ผูใชขอมูล และนักวิชาการผูวิเคราะหขอมูล ทั้งนีอ้าจจะจัดการใหมีเครือขายขอมูลปจจัยทาง
สังคมที่กําหนดสุขภาพขึ้น เพื่อใหมีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง 

 
 สรุป ขอมูลที่มีนั้นสามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบสถานะสุขภาพและการใชบริการสุขภาพ ตาม
ระดับเศรษฐกจิสังคมไดในระดับหนึ่ง แตยังมีขอจํากดัอยูหลายประการ ซ่ึงหากไดรับการปรับปรุงก็จะทํา
ใหการศกึษาวิเคราะหขอมูล สามารถทําไดอยางครบถวนและเปนระบบมากขึ้น 
 
 

 60


