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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  
ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาต ิ                    กุมภาพันธ ๒๕๕๓   

สรุปสาระสําคัญ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสขุภาพแหงชาติ 

วัตถุประสงค  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจดัตั้ง กลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของ

ประเทศ ทีต่อเน่ืองและบรูณาการ และเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบ

ขอมูลขาวสารสุขภาพของหนวยงานที่เก่ียวของ 

เปาประสงค 

๑. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล ใหประชาชนมแีละเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนบุคคลในการ
ดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง 

๒. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับชุมชน ใหชุมชนมีและเขาถึงขอมูลสุขภาพในการสรางเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน 

๓. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับประเทศ ใหมีขอมูลสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย 
- มีการบูรณาการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  
- มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลทีเ่พียงพอและเหมาะสม  
- มีการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ตอเน่ือง และ

ทันสมัย  
- มีการพัฒนาระบบการจัดการและเชื่อมโยงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองตอการใชประโยชน ทั้งในระดับประเทศ และระดับพ้ืนที ่
- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผลิตขอมูล ใหสามารถวิเคราะห และใชขอมูลที่

ตนเองผลิต เพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล 
- มีการพัฒนาระบบทีเ่อ้ือและสงเสริมการจัดเก็บและการใชประโยชนจากขอมูลใน

ระดับตางๆ โดยการพัฒนาชองทางการสื่อสาร ทั้งผูให  และผูรับ และพัฒนา
ขาวสารใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย 

 

 

 

เอกสารหลัก/ผนวก  
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เปาหมาย ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗) 

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มีการดําเนินงานที่ตอเน่ือง ในทุกระดับ 
ทั้งระดับพ้ืนทีแ่ละระดับชาต ิ ในการกําหนดนโยบาย และเปาหมาย และจัดทําขอตกลงรวมกัน
ระหวางภาค ี ในการบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล รวมทั้งแนวทางการจัดทํา
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบบริหารจัดการกลไกบริหารนโยบายนี้ 

๒. มีการจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพ ที่รวบรวมดัชนีชี้วัดสุขภาพหลักที่สําคัญ และมีการใชเพ่ือการ
ติดตามระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาคสวนตางๆและหนวยงานที่เก่ียวของอยางตอเน่ือง 

๓. มีการตกลงรวมกันในการพัฒนาระบบขอมูลบริการสุขภาพ เพ่ือเปนฐานขอมูลหลักในการใช
ประโยชนในหลายวตัถุประสงค โดยพัฒนาใหครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้ง
ขอมูลผูปวยนอกและผูปวยใน 

๔. มีการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุม ตอเน่ือง และทันสมัย ของฐานขอมูลที่สําคัญ เชน คุณภาพของ
ขอมูลการตาย ความทนัเวลาของขอมูลการเฝาระวังโรค และขอมูลเพ่ือการเตือนภัยดาน
สิ่งแวดลอม คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล 

๕. มีการออกแบบระบบขอมูลที่เปนสวนขาด และวางแผนการพัฒนาระบบรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของรวมทั้งองคกรภาคประชาชน เชน ระบบทะเบียนโรคเรื้อรัง ทะเบียนบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงและปจจัยคุกคามสุขภาพ รวมถึงปจจัยครอบครัว 
ชุมชน สงัคม และระบบขอมูลการปวย หรือการตายจากความผิดพลาดจากการใหบริการ
สุขภาพที่ปองกันได 

๖. มีการจัดตั้งกลไกการบูรณาการระบบการสํารวจทางสขุภาพ โดยมีการวางแผนการสํารวจระยะ
ยาว รวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ ในการกําหนดรายการขอมูลที่ตองการ และการ
ออกแบบการสํารวจเพ่ือตอบสนองตอความตองการ อยางตอเน่ือง ตามความถีท่ี่เหมาะสม ทั้ง
ระดับชาติและระดับจังหวัด 

๗. มีการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานสุขภาพที่สําคัญ และมีการใชมาตรฐานขอมูลเพ่ือการเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล ไดแก มาตรฐานขอมูลที่เก่ียวของกับขอมูลบริการสุขภาพ เชน มาตรฐานรหัส 
มาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการสุขภาพ 

๘. มีการแลกเปลีย่นขอมูลในทกุระดับที่เก่ียวของ เชน การแลกเปลีย่นขอมูลระหวางสถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงพยาบาลในกรณสีงตอผูปวย ทั้ง
รัฐและเอกชน โดยใชมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

๙. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่รวบรวมขอมูลดานสุขภาพที่สําคัญจากหนวยงานตางๆ 
เชื่องโยงขอมูลระหวางระดับตางๆ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ครอบคลุมประเด็นทาง
สุขภาพและประชากรกลุมตางๆ และจัดการใหอยูในรูปแบบและชองทางที่เหมาะสมสําหรับผลติ 
เผยแพร การสงขอมูลกลับ การเขาถึงและการใชประโยชน ในรูปแบบตางๆ และตอบสนองตอ
ความตองการขอมูลเฉพาะของผูใชทุกกลุม และเริม่วางระบบเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ 
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๑๐. มีกลไกการใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพในดานการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ 
แผนสุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และการกําหนดหรือติดตามนโยบายเฉพาะ รวมทั้งมี
การเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลไปสูภาควิชาการ และการใชขอมูลโดยภาคประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยในระดับพ้ืนที ่มีการสํารวจปญหาของตนเองเพื่อการพัฒนา และมีการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชนในการผลิตและใชขอมูล 

๑๑. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับตางๆ ใหสามารถวิเคราะหและนําขอมูลไปใช
ประกอบการตัดสินใจ ในดานสถานการณ นโยบาย แผนงาน/โครงการ 

๑๒. มีกลไกในการควบคุมการเผยแพรขอมูลทีมี่ความไมเหมาะสม และมีมาตรการในการคุมครอง
และปกปองขอมูลสวนบุคคล 

๑๓. มีขอมูลปจจัยทางสังคมที่กระทบสขุภาพ เชน ขอมูลพ้ืนที่เสี่ยง ขอมูลสุขภาพประชากรแฝง 
และแรงงานตางชาต ิ

๑๔. มีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพในภาพรวม เชน หนวยงานที่ทํา
หนาที่บริหารกลไกนโยบายดานระบบขอมูลขาวสารสขุภาพ บริหารศูนยขอมูลขาวสารสขุภาพ 
บริหารขอมูลบริการและการเงินการคลังสุขภาพ บริหารการสํารวจสุขภาพ พัฒนาและดูแล
มาตรฐานขอมูลสุขภาพ เปนตน โดยอาจจะปรับจากหนวยงานที่มีอยู หรือตั้งหนวยงานขึ้นมา
ใหม หากมีความจําเปน 

 

เปาหมาย ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒) 

๑. มีฐานขอมูลบริการสุขภาพ ทั้งในระดับบริการปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ที่ครอบคลุม
ประเด็นบริการสุขภาพอยางครบถวน ทัง้ดานสงเสริมปองกัน ผูปวยนอก ผูปวยใน ที่ครอบคลุม
สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ครบทุกแหง ครบทุกราย และทุกกองทนุ 

๒. ฐานขอมูลบรกิารสุขภาพ มีคุณภาพและครอบคลมุวัตถุประสงคการใชตางๆได โดยสามารถ
เชื่อมโยงหรือทดแทนระบบขอมูลเฉพาะไดทุกระบบ ไดแก ระบบรายงานประจาํ ทะเบียนโรค 

๓. มีการสํารวจสุขภาพที่เปนระบบและบูรณาการ มีการออกแบบ ดําเนินงาน และมีงบประมาณที่
เพียงพอ ครอบคลุมความตองการ โดยมีการวางแผนและดําเนินการในระยะเวลา 10 ป 

๔. มีระบบโครงขายเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบในการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานสวน
ทองถิ่น สวนภูมิภาค และสวนกลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันเอง ระหวางหนวยงาน
ดานสุขภาพและหนวยงานดานสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการคลังขอมูล ที่มีการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล 

 

 

 



 

๔

ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสขุภาพ 

๒. ยุทธศาสตร การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใช 

๓. ยุทธศาสตร การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูล 

๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบจัดการและการเชื่อมโยงขอมูล 

๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมการใชประโยชน สื่อสารเผยแพร และ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

 

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

๑.๑. การจัดตั้ง กลไกระดับชาตดิานระบบขอมูลขาวสารสขุภาพ 

๑.๒. การกําหนดกลไกทางกฎหมายและขอตกลงที่เก่ียวของ 
๑.๓. การวางแผนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณดานขอมูลขาวสารสขุภาพ  

๑.๔. การพัฒนาศักยภาพและเครอืขายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

 

๒. ยุทธศาสตร การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใช 
๒.๑. การจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาต ิ

๒.๒. การพัฒนาระบบขอมูลสถิตชิีพ 

๒.๓. การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ และทะเบยีนโรค 

๒.๔. การพัฒนาระบบเฝาระวังปจจัยคุกคามและปจจัยเอ้ือตอสุขภาพ 

๒.๕. การพัฒนาระบบขอมูลบริการสาธารณสุข 

๒.๖. การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรและคาใชจายสุขภาพ 

๒.๗. การพัฒนาระบบการสํารวจทางสุขภาพ 

๒.๘. การพัฒนาระบบขอมูลสขุภาพระดับพ้ืนที ่
 

๓. ยุทธศาสตร การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูล 
๓.๑. การพัฒนามาตรฐานโครงสรางของขอมูล 

๓.๒. การพัฒนามาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส 

๓.๓. การพัฒนามาตรฐานในดานการเชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอมูล 

๓.๔. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลสุขภาพ 

๓.๕. การพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุมคณุภาพของขอมูล 



 

๕

 

๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล 
๔.๑. การพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนกิสในสถานพยาบาล 

๔.๒. การพัฒนาระบบสงตอขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับ ในทุกภาคสวน 

๔.๓. การพัฒนาระบบคลังขอมูลใหมีประสิทธภิาพ 

๔.๔. การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพ 

๔.๕. การพัฒนาระบบการวเิคราะห สังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ 

 

๕. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบและกลไก เพ่ือสงเสรมิการใชประโยชน ส่ือสารเผยแพร และ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
๕.๑. การพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ 

๕.๒. การพัฒนารูปแบบและชองทางการสื่อสารขอมูลขาวสารสุขภาพ 

๕.๓. การพัฒนากลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลทีเ่ผยแพร 
๕.๔. การพัฒนากลไกการใชขอมูลเพ่ือนโยบายและการจัดการดานสุขภาพ 

 


