
 

๑

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  
ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาต ิ                       กุมภาพันธ ๒๕๕๓   

 

การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 

๑. สถานการณ 

๑.๑ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ เพ่ือให

สอดคลองกับปญหาสุขภาพในปจจุบัน และแนวโนมของปญหาสุขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมี

ความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การจัดการกับปญหา

สุขภาพเฉพาะ ทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่  และชวยในการติดตามประเมินผลระบบสขุภาพ เพ่ือการ

ปรับปรุงระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพที่ดีไดในอนาคต  

๑.๒ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่มีการจัดทําอยูในปจจุบัน ประกอบดวย ระบบขอมูลจากสถาน

บริการสาธารณสุข และระบบขอมูลสขุภาพระดับประชากร โดยระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข 

สวนใหญดําเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของรายงานประจําจากสถานบริการสาธารณสุข

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิเชน รายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา รายงานกิจกรรมบริการ

สาธารณสุข รายงานกลุมโรคผูปวยนอกและผูปวยใน โดยภายหลังจากนโยบายหลักประกันสขุภาพถวน

หนา ระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข มีการจัดเก็บขอมูลเปนรายบุคคลเพ่ือวัตถปุระสงคในการ

เบิกจายเงิน อาทิเชน ฐานขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล ของระบบหลักประกนัสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บฐานขอมูลรายบุคคลอีกหลายฐานขอมูล อาทิเชน ฐานขอมูลประชากรและ

บริการของสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยการออกแบบของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสุข และการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา เปนเงินประมาณ 

๒,๐๐๐ ลานบาทตอป นอกจากนี้ยังมีขอมูลทะเบียนโรค อาทิเชน ทะเบียนโรคมะเร็ง และฐานขอมูล

เฉพาะโรคตางๆ รวมทั้งขอมูลการคัดกรองความเสี่ยง ที่เริ่มมีการจัดเก็บ โดยผูกกับการเบิกจายเงิน

ภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา สําหรับขอมูลทรัพยากรสุขภาพ มีการสํารวจเปนรายป ครอบคลุม

ทั้งภาครัฐและเอกชน และขอมูลคาใชจายสุขภาพในระบบบัญชีรายจายสุขภาพที่จัดทําทุกปเชนเดียวกัน 

๑.๓ ระบบขอมูลสขุภาพระดับประชากร ประกอบดวยขอมูลในระบบทะเบียน ไดแก ขอมูลสถิติ

ชีพ ที่จัดเก็บโดยสํานักบริหารการทะเบยีน กระทรวงมหาดไทย ที่มีการจัดเก็บขอมูลทั่วประเทศ และให

รหัสสาเหตุการตายโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมการตายมากกวา

รอยละ ๙๐ ของการตายทัง้หมด และขอมูลการสํารวจสุขภาพ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิตแหงชาต ิ

ไดแก การสํารวจเก่ียวกบัอนามัยและสวสัดิการ การสํารวจความพิการ การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ี

เอกสารหลัก  
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และด่ืมสุรา การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ ฯลฯ และการสํารวจทีดํ่าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสขุ 

ไดแก การสํารวจสภาวะสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม

ติดตอ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศ การสํารวจสุขภาพจิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีขอมูลปจจัยคุกคาม

สุขภาพ ที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ อาทิเชน ขอมูลมลพิษทางอากาศและน้ํา โดยกรมควบคุมมลพิษ 

ขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสงัคม ที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ เปนตน 

๑.๔ การบริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพในภาพรวม มีความพยายามในการพัฒนาระบบขอมูล

ผานกลไกความรวมมือตางๆ อาทิเชน แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสขุภาพ จากการสนับสนุน

โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ รวมกับสถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข การพัฒนา

มาตรฐานขอมูลบริการสาธารณสุขเพ่ือการเบิกจาย โดยการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (NECTEC) รวมทั้งแผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง ที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบจัดการฐานขอมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสขุ  
 

๒. นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของ 

๒.๑. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดขยายความหมายของคําวา “สุขภาพ” 

ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต ปญญา และสังคม ซ่ึงมีผลตอขอบเขตของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพดวย 

และยังไดกําหนดใหจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการ

กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ โดยในมาตรา ๔๗ ระบุวา

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองมีสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพ เปน ๑ ในทั้งหมด ๑๒ เรื่องดวย 

๒.๒. ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๑๐ วาดวยการเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพ มีการกําหนดเปาหมาย ในขอ ๙๐ วาใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ดี มี

เครือขายครอบคลุมทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได โดยในมาตรการขอ ๙๔ ใหรัฐจัดใหมีกลไก

ระดับชาติทําหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บริหาร

นโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการสนับสนุนการสรางเครือขาย

องคการขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากน้ีในมาตรการขอ ๙๑ ใหรัฐพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพ และกลไกการนําขอมูลดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการเฝาระวังเพ่ือ

ปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ และในขอ ๙๓ ใหรัฐสนับสนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคสวนอ่ืนๆ ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

และกํากับดูแลเพ่ือใหเกิดการเผยแพรสื่อสารตลอดจนสนับสนุนการใชขอมูลขาวสารสุขภาพที่เหมาะสม 
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๒.๓. พระราชบัญญัติสถติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุในมาตรา ๗ วาใหมีการจัดทําแผนแมบทสถิติ เก่ียวกับ

การดําเนินงานทางสถิตขิองรัฐ โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ และ

จัดทําแผนแมบทสถติิที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเม่ือคณะรัฐมนตรีใหความ

เห็นชอบแลว ใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัตใิหเปนไปตามแผนแมบทน้ัน 

๒.๔. ในดานการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบคุคล มีการระบุไวใน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ถึง

มาตรา ๒๕ และรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซ่ึงคุมครองความเปนสวนตวัของ

ขอมูลสวนบุคคลมิใหหนวยงานรวบรวม ใชและเผยแพร แตก็มีขอยกเวนในการรวบรวมและใชขอมูลใน

บางกรณี อาทิเชน การใชเพ่ือประโยชนเก่ียวกับชีวติ สุขภาพหรือความปลอดภัยของเจาของขอมูล และ

การใชในการศึกษาวิจัยหรอืสถิติ โดยไดเก็บขอมูลน้ันไวเปนความลบั 

๒.๕. ในดานการคุมครองใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ หมวด ๑๐ ขอ ๘๘ กําหนดหลักการ การเผยแพรขอมูลขาวสารและการส่ือสารดานสุขภาพ ตอง

มีความเปนกลาง เปนธรรมและรอบดาน ผานชองทางที่เหมาะสม โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการ

ใชขอมูลไดโดยงาย โดยเปาหมาย ขอ ๘๙ ระบุใหประชาชนไดรับการคุมครอง เพ่ือใหไดรับขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพที่ถูกตองและเพียงพอ และมาตรการ ขอ ๙๒ ระบุใหรัฐจัดใหมีกลไกตรวจสอบ

กลั่นกรองขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ระบุวาคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากส่ิงอํานวยความสะดวกอัน

เปนสาธารณะ ซ่ึงรวมถึง ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนบริการส่ือ

สาธารณะ ดังน้ันขอมูลขาวสารสุขภาพก็ควรจะเขาถึงไดโดยคนพิการเชนกัน 

๒.๖. นอกจากน้ี ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ยังไดรับการใหความสําคัญในระดับนานาชาติ โดย

องคการอนามัยโลกไดระบุวา ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปน ๑ ใน ๖ องคประกอบของระบบสุขภาพที่

จําเปนตองมี ที่จะนําไปสูการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยในระดับนานาชาติมีการสนับสนุนการ

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศกําลังพัฒนา ภายใตหนวยงานและเครือขายระดับ

นานาชาติ อาทิเชน Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ 

 

๓. ปญหาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน มีการดําเนินงานโดยหนวยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบดูแล

ขอมูลสถิติดานสุขภาพอยูหลายหนวยงาน อาทิเชน กระทรวงสาธารณสุข ที่รับผิดชอบหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจําแนกเปนกรมกอง ที่จัดทําขอมูลในแตละประเด็น สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ ที่ดูแลขอมูลเก่ียวกับระบบ
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หลักประกันสขุภาพ สํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ดําเนินการสํารวจที่เก่ียวของกับสขุภาพ สํานักบริหารการ

ทะเบียนที่ดูแลขอมูลการเกิดและการตาย แตเน่ืองจากระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสลบัซับซอน 

เก่ียวของกับหลายประเด็น ทั้งในดานผลลัพธทางสขุภาพ และปจจัยที่สงผลตอสขุภาพ และเกี่ยวของกับ

หลายองคกร ทําใหปญหาของระบบเกิดขึ้นในลักษณะของการแยกสวนกันดําเนินงาน ขาดทิศทาง

นโยบาย การบูรณาการ และการสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม ดังจะสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี 

๓.๑ ปญหาการขาดกลไกนโยบายและการสนบัสนุน โดยยังขาดกลไกทีส่ําคัญ ไดแก กลไกดาน

นโยบาย กลไกการประสานงานเพื่อการบูรณาการระบบขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปลีย่นขอมูล และ

กลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล ซ่ึงอาจจะตองใชกลไกขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ สาํหรับปญหาดานทรัพยากร ประกอบดวย การขาดบุคลากรดานขอมูลขาวสารที่เพียงพอ 

และปญหาศักยภาพของบุคลากร ในการจัดการฐานขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และการสื่อสาร

ดานขอมูล รวมทั้งปญหาการขาดระบบงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ และการจัดเก็บขอมูลที่

เพียงพอและตอเน่ือง โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพที่จําเปน 

๓.๒ ปญหาการแยกสวน ความซ้ําซอน และการขาดการบรูณาการของระบบขอมูล โดยขอมูลที่

จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ ไมไดมีการออกแบบและพัฒนารวมกัน ทําใหขอมูลบางสวนมีความซ้ําซอน 

เปนภาระตอผูจัดเก็บขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บโดยสถานบริการสาธารณสุข ขาดการเชื่อมโยง

แลกเปลีย่นขอมูลระหวางหนวยงาน นอกจากนี้การสํารวจสุขภาพ ก็ขาดการออกแบบประเด็นการสํารวจ

รวมกันของหนวยงานที่ทําหนาที่สํารวจ ทําใหบางประเด็นเกิดความซ้ําซอนและไมเชื่อมโยงกัน 

๓.๓ ปญหาคุณภาพ ความครบถวน ความครอบคลุม ความตอเน่ือง และความทันสมัยของขอมูล 

โดยขอมูลที่เก็บบางอยาง ไดขอมูลที่ไมครบถวน อาทเิชน ขอมูลการตายของมารดาและทารก ขอมูล

บริการสาธารณสุขของภาคเอกชน ขอมูลดานงานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค ขอมูลบางอยางอยูระหวาง

การออกแบบ ทําใหยังไมมีขอมูลที่ครอบคลุม อาทิเชน ขอมูลโรคเร้ือรัง ขอมูลความเสีย่งและการคัด

กรองความเส่ียง ขอมูลบางอยางมีปญหาคุณภาพของขอมูล อาทิเชน ขอมูลสาเหตุการตาย ขอมูล

ทะเบียนโรค และขอมูลบางอยางมีปญหาดานความทันสมัยของขอมูล เชนขอมูลทรัพยากรสุขภาพ 

๓.๔ ปญหาการบริหารจัดการขอมูล ไดแก การขาดการกําหนดมาตรฐานและการปฏิบัตติาม

มาตรฐานของขอมูล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล การขาดระบบการเชื่อมโยง

แลกเปลีย่นขอมูลระหวางสถานพยาบาล และระหวางหนวยงานผูจัดเก็บขอมูล ทั้งภายในและภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข อยางเปนระบบ การขาดระบบการสงตอขอมูลและปอนขอมูลกลับ ที่มี

ประสิทธิภาพ การขาดระบบการจัดการคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบขอมูลตางๆอยาง

ครบถวน การขาดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การขาดระบบการวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูล ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน 
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๓.๕ ปญหาการเขาถึงขอมูล การเผยแพรและการใชประโยชนจากขอมูล โดยปญหาการใช

ประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิดจากการที่ผูใชขอมูล ไมเขาใจประโยชนของขอมูลขาวสารที่จะชวยในการ

ตัดสินใจ รวมทั้งผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูลทีเ่หมาะสมสําหรับการใชประโยชนใน

ระดับตางๆ ทําใหขาดการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช และขาดแรงจูงใจดานการ

ใชประโยชน ไดแก การใชเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางนโยบายและแผน การจัดสรร

ทรัพยากร การปรับปรุงบรกิารและแกไขปญหาในพื้นที่ และการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบาย ทั้งน้ีการใชขอมูลสุขภาพในระดับพ้ืนที่ นับวาเปนปญหาอยางมาก ทั้งในดานศักยภาพการ

วิเคราะหขอมูล การใชขอมูล และการเขาถึงขอมูล โดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและจาก

องคกรภาคประชาชน นอกจากนี้ยังขาดการกําหนดดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญสําหรับการตดิตามระบบ

สุขภาพรวมกันระหวางหนวยงานสุขภาพระดับชาติ โดยภาคสวนตางๆของสังคม 

๓.๖ ปญหาการไมเปดเผยขอมูลที่ครบถวนเปนจริง กรณีที่เกิดผลกระทบตอผูปวยที่เกิดจากการ

ดูแลรักษาทีบ่กพรองจากบุคลากรทางการแพทย อันเนื่องมาจากการขาดจรรยาบรรณ และการเกรงกลัว

ที่จะถูกฟองรองดําเนินคดี จากผูเก่ียวของหรือเพ่ือรักษาภาพลักษณขององคกร 

๓.๗ ปญหาการขาดกลไก ที่คอยควบคุม กํากับ และบังคบัใช กรณีที่เกิดความขัดแยงของขอมูล 

อันเกิดขึ้นจากหนวยงานตางๆ ที่ตางคนตางเก็บและตางคนตางใชขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่มี

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เชน ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ซ่ึง

ขอมูลจากภาคประชาสังคม กับขอมูลจากภาครัฐ มักจะไมตรงกัน ฯลฯ 

 

๔. การจัดทํายุทธศาสตรเพือ่การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

การจัดทํา ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนการดําเนินงานรวมกัน

ขององคกรภาคีที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ และหนวยงานภาคีที่เก่ียวของอ่ืนๆ โดยมีสํานักงานพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนผูพัฒนาราง ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และความเห็นจากหนวยงานภาคีที่เก่ียวของ จากการประชุมระดมสมอง 

รวมกันพิจารณาเปน รางฯ ที่ ๒ และไดนํารางฯ ที่ปรับปรุงแลว สงใหกับภาคีเครือขายและหนวยงานที่

เก่ียวของจํานวน ๗๕ แหง เพ่ือสอบถามความเห็นในการปรับแก เปนรางฯ ที่ ๓ สําหรับนํามาใช

พิจารณาในเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟงความเห็นในรางฯ ที่ ๓ โดยมีผูเขารวมประชุมจากภาคสวนตางๆ 

ไดแก ผูแทนจากหนวยราชการสวนกลางและภูมิภาค ๑๗๕ คน ผูแทนจากสถาบันทางวิชาการ/วิชาชีพ 

๗๕ คน และผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ๑๕๐ คน 



 

๖

รวม ๔๐๐ คน พิจารณาใหความเห็น เพ่ือปรับใหรางฯ มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น เปนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยมี วัตถุประสงคคือ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดตั้งกลไก

สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศ ที่ตอเนื่องและบูรณาการ และเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งนี้ 

รายละเอียด รางยุทธศาสตร เปนไปตาม เอกสารรางมติ/ผนวก 

 

๕. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ขอใหสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พิจารณาเอกสารรางมติ  

 


