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สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  
ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ                       กุมภาพันธ ๒๕๕๓   

 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  

ปพ.ศ. 2553-2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

1) ความสําคัญของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ ท่ีอาศัยหลักฐาน

สนับสนุนทางวิชาการ ท่ีสอดคลองกับสถานการณปญหาสุขภาพในปจจุบัน และแนวโนมของปญหา
สุขภาพในอนาคต รวมท้ังยังมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการจัดการกับปญหา
สุขภาพเฉพาะตางๆ เพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการในการจัดการกับปญหาและเพิม่คุณภาพบริการใหดีข้ึน
นอกจากนี้การมีขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีดี จะชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ เพื่อการปรับปรุง
ระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพท่ีดีได โดยในท่ีนี ้ สุขภาพ/สุขภาวะและระบบสุขภาพ 
จะมีความหมายท่ีกวาง โดยครอบคลุมถึง ผลลัพธทางสุขภาพ ระบบบริการดานสุขภาพ และปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอสุขภาพ อาทิเชน ปจจัยทางสังคมและส่ิงแวดลอม ดังนั้น การจัดการกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
สุขภาพท่ีสําคัญ ก็ยอมเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพดวย เชนเดยีวกนักับการจดัการระบบบริการสุขภาพ  

2) พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ.2552 
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ โดยในมาตรา 47 ระบุวาธรรมนญูวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเร่ือง การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน 1 ในท้ังหมด 12 เร่ือง และในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 ในหมวดท่ี 10 วาดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ มีการกําหนดเปาหมาย ในขอ 90 วา
ใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีด ี มีเครือขายครอบคลุมท้ังประเทศ และเช่ือมโยงกับนานาชาติได 
โดยในมาตรการขอ 94 ใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทําหนาท่ีกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บริหารนโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการ
สนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากน้ีในมาตรการขอ 91 ใหรัฐพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และกลไกการนําขอมูลดานสุขภาพไปสูการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ และ
การเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ จากธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ แสดงใหเห็นวาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปนหนึ่งในระบบสุขภาพ ท่ีตองมีการจดัการและ
พัฒนาใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสังคม 

มต/ิผนวก  
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3) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และแผนแมบทสถิติ 
พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ก็ไดกําหนดใหมีการดําเนินการจดัทําแผนแมบทสถิติ ท่ีกําหนดทิศ

ทางดานสถิติของประเทศ ซ่ึงประสานการจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ท่ีตองการมุงเนนใหเกิดการ
บริหารจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ ผลิตขอมูลสถิติอยางมีมาตรฐาน เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล และมี
ยุทธศาสตรในการใชขอมูล โดยเนนการจดัทําขอมูลสถิติท่ีเปน สถิติทางการ (official statistics) ท่ีสามารถ
อางอิงได โดยมีองคประกอบเกี่ยวกับสถิติดานสุขภาพรวมอยูดวย 

 
4) การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล  

 มีการระบุไวใน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 21 ถึงมาตรา 25 และรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ซ่ึงคุมครองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลมิใหหนวยงานรวบรวม ใชและเผยแพร แตก็มี
ขอยกเวนในการรวบรวมและใชขอมูลในบางกรณี อาทิเชน การใชเพือ่ประโยชนเกีย่วกับชีวิต สุขภาพหรือ
ความปลอดภยัของเจาของขอมูล และการใชในการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยไดเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ 

 

5) การคุมครองใหประชาชนไดรับขอมูลท่ีถูกตอง  
 ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด 10 ขอ 88 กําหนดหลักการ การเผยแพรขอมูลขาวสาร
และการส่ือสารดานสุขภาพ ตองมีความเปนกลาง เปนธรรมและรอบดาน ผานชองทางท่ีเหมาะสม โดยเปด
โอกาสใหประชาชนเขาถึงการใชขอมูลไดโดยงาย โดยเปาหมาย ขอ 89 ระบุใหประชาชนไดรับการคุมครอง 
เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพท่ีถูกตองและเพียงพอ และมาตรการ ขอ 92 ระบุใหรัฐจัดใหมีกลไก
ตรวจสอบกล่ันกรองขอมูลขาวสารสุขภาพ 

 

6) ความสําคัญของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในระดับนานาชาติ  
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพไดรับการใหความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยองคการอนามัยโลกไดระบุ

วา ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปน 1 ใน 6 องคประกอบของระบบสุขภาพท่ีจําเปนตองมี ท่ีจะนําไปสูการ
ระบบสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ โดยระดับนานาชาติมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยหนวยงานและเครือขายระดับนานาชาติ เชน Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ 

 
 
 
 
 



3 
 

7) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 
เพื่อใหสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

การจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ จึงนับเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนหนึ่งในระบบ
ยอยของระบบสุขภาพ ท้ังนี้แผนยุทธศาสตรจะกําหนดกลไกที่ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย และบริหารนโยบาย
ดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมท้ังกําหนดทิศทางการบูรณาการระบบขอมูลสุขภาพ และทิศทาง
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพยอยของหนวยงานท่ีเกีย่วของ เพื่อให
เกิดระบบขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีดีข้ึนอยางเปนรูปธรรมและสัมฤทธ์ิผล 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และพระราชบัญญัติสถิติ มีความ
สอดคลองกัน จึงไดจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพข้ึน เพื่อใหเปน
สวนประกอบหนึ่งของแผนแมบทสถิติของประเทศ และเปนยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติดวย 
 
2. สถานการณระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน นบัวามีการจดัเก็บในหลายระบบดวยกัน ซ่ึงทําใหประเทศไทยมี
ขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีจําเปนในระดับหนึง่ โดยจุดแข็งของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของไทย ไดแก การ
มีระบบจัดเก็บขอมูลท่ีสําคัญอยางครบถวนและอยางตอเนื่อง อาทิเชน ระบบสถิติชีพ ระบบเฝาระวังโรค 
ระบบรายงานสาธารณสุข การสํารวจทางสุขภาพ เปนตน โดยระบบสถิติชีพ ครอบคลุมขอมูลการเกิด-ตาย
ของประชากร ท่ีครอบคลุมมากกวารอยละ 90 ระบบเฝาระวังโรคเปนแบบผสมผสานท่ีดําเนนิงานอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมโรคสําคัญและครอบคลุมทุกพื้นท่ี ระบบรายงานสาธารณสุขท่ีมีการรวบรวมขอมูลจาก
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด การสํารวจสุขภาพ ท่ีดําเนนิการโดยสํานกังานสถิติ
แหงชาติและกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมความตองการที่สําคัญ ขอมูลทรัพยากรสุขภาพท่ีรวบรวมจาก
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบขอมูลท่ีจัดเก็บจากสถานพยาบาลอยางตอเนื่อง ท้ังโดย
กระทรวงสาธารณสุข และโดยสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง โดยมีการพัฒนาเปนฐานขอมูลรายบุคคลท่ีใชในการเบิกจายเงิน ครอบคลุมสถานพยาบาล
ภาครัฐเปนสวนใหญและภาคเอกชนบางสวน  

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีสําคัญและดําเนนิงานอยูในปจจุบัน หากแบงตามคุณลักษณะหรือ
ประเภทของระบบจัดเก็บขอมูล จะสามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบหลัก โดยมีระบบขอมูลยอย หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังสถานการณของระบบขอมูลในแตละระบบยอย ดังนี้  
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1) ระบบขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ (Facility-based health information) 
หมายถึงระบบขอมูลท่ีมีการจัดเก็บขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ โดยเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการ

ใหบริการของสถานบริการสุขภาพ ในระดบัตางๆ ท้ังท่ีเปนลักษณะเฉพาะ อาทิเชน เฉพาะโรค เฉพาะกลุม
ประชากร หรือเปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการทั้งหมด โดยสามารถแบงเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบขอมูลเฝาระวังโรค 

ระบบขอมูลทะเบียนโรคเฉพาะ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักระบาดวิทยา 
-กรมอนามัย 
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

สถานการณและปญหา 
-ระบบเฝาระวังโรคติดตอ โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคเอดส ยัง
ไมครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชน 
-การสงขอมูลผานระบบเครือขาย ตองใชระยะเวลาในการสงขอมูลจาก
สถานพยาบาลมายังสวนกลาง (1 สัปดาห) 
-ขอมูลเฝาระวังการติดเช้ือเอดสในหญิงต้ังครรภและขอมูลการใหยาตาน
ไวรัส ยังไมไดเช่ือมโยงกันและแยกสวนจากขอมูลบริการ 
-ระบบเฝาระวังปจจัยเสี่ยงระดับจังหวัด ยังมีขอมูลที่ไมทันสมัย 

ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักระบาดวิทยา 
-สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
-กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สถานการณและปญหา 
-ขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บมีเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย และทั่วไป 
-ขาดเคร่ืองมือที่ชวยวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บในระดับจังหวัด 
-ขาดการเช่ือมโยงระหวางขอมูลบริการการแพทยฉุกเฉิน ขอมูลการเฝา
ระวังการบาดเจ็บ และขอมูลผูปวย 
-ขอมูลอุบัติเหตุที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆยังไมสามารถเช่ือมโยงกัน 
และขาดขอมูลพิกัดของอุบัติเหตุ 
-ขาดเคร่ืองมือวิเคราะหจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุระดับจังหวัด เพ่ือการเตือนภัย 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักโรคไมติดตอ สํานักระบาด
วิทยา สํานักโรคติดตอนําโดย
แมลง สํานักโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ เอดส และวัณโรค 
-กรมสุขภาพจิต 
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
-สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

สถานการณและปญหา 
-ทะเบียนมะเร็ง ระดับประชากร ขยายไปยังจังหวัดตางๆ ทุกภาค 
-ปญหาคุณภาพของขอมูลในทะเบียนมะเร็ง ไดแก ระยะของโรค 
-ขอมูลทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลขาดมาตรฐาน 
-ทะเบียนโรคเรื้อรัง ขาดการออกแบบที่เปนมาตรฐาน ขาดระบบรวบรวม
ขอมูล และแลกเปล่ียนขอมูล 
-มีการจัดเก็บขอมูลรายบุคคลสําหรับโรคเรื้อรังในระบบหลักประกัน
สุขภาพ แตยังไมเช่ือมโยงกับระบบขอมูลปกติของโรงพยาบาล 
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ระบบฐานขอมูลบริการสุขภาพ 

ระบบขอมูลทรัพยากรและ
คาใชจายสุขภาพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
-สํานักงานประกันสังคม 
-กรมบัญชีกลาง 
-สํานักงานกลางสารสนเทศบริการ
สุขภาพ 
-สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
-กองการประกอบโรคศิลปะ 
-สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล 
-ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
-สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน 
-หนวยงานทางการแพทยของ
กระทรวงตางๆ 

สถานการณและปญหา 
-มีฐานขอมูลผูปวยในครบทุกแหง ผานกลไกเบิกจายของกองทุน แต
ขอมูลผูปวยนอกยังไมครบทุกแหง 
-มาตรฐานขอมูลยังแตกตางกันระหวางกองทุน 
-การรวมฐานขอมูลระดับจังหวัดและสวนกลาง ยังมีปญหาคุณภาพขอมูล 
-ขอมูลจากโรงพยาบาลเอกชนไดเพียงบางแหง (ที่เบิกจากกองทุน) 
-มีสถานพยาบาลบางแหงไมมีโปรแกรมที่เปนมาตรฐานใชงาน (ขาด
โปรแกรมกลาง) 
-มีฐานขอมูลประชากรและบริการสงเสริมปองกันระดับปฐมภูมิ (18 
แฟม) ที่รวบรวมในระดับจังหวัดและสวนกลาง 
-ขอมูลบริการปฐมภูมิยังมีปญหาคุณภาพขอมูลที่ตองการการพัฒนา 
-ปญหาโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับสถานบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาล 
-ขาดขอมูลบริการสุขภาพที่เพียงพอจากโรงพยาบาลเอกชน 
-ขอมูลติดตามคุณภาพบริการ ยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บและขาดการ
รวบรวม 
-ขาดระบบขอมูลทะเบียนคนพิการที่ครบถวนและไมสามารถเช่ือมโยงกับ
ขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

สถานการณและปญหา 
-ขอมูลบุคลากรภาครัฐ ยังไมเช่ือมโยงกันอยางอัตโนมัติระหวางสวนกลาง
กับสวนภูมิภาค 
-ขาดขอมูลบุคลากรในสาขาท่ีสําคัญที่ครบถวนทั้งรัฐและเอกชน 
-ขอมูลเครื่องมือแพทยจากภาครัฐและภาคเอกชนยังไมครบถวน 
-มีการจัดทําขอมูลพิกัดสถานพยาบาลรัฐและเอกชน แตยังตองตรวจสอบ
ขอมูลใหถูกตอง 
-บัญชีรายจายสุขภาพมีการจัดทําทุกป แตยังไมสามารถจําแนกตาม กลุม
โรค กลุมอายุ และพ้ืนที่ 
-ขอมูลการเงินสถานพยาบาลยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บและการรวบรวม
ขอมูล 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
-สํานักบริหารกลาง กระทรวง
สาธารณสุข 
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
-สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
-กองการประกอบโรคศิลปะ 
-สํานักพัฒนาการเงินการคลัง
สาธารณสุข 
-สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ 
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2) ระบบขอมูลระดับประชากร (Population-based health information) 
หมายถึงระบบขอมูลท่ีมีการจัดเก็บขอมูลในระดับประชากร โดยการจัดเก็บในระบบทะเบียนระดับ

ประชากร ไดแก ระบบทะเบียนเกิด-ตาย และการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ รวมท้ังฐานขอมูลท่ีสะทอนปจจยั
กําหนดสุขภาพของประชากรและของพ้ืนท่ี อาทิเชน ขอมูลดานสังคม และส่ิงแวดลอม โดยสามารถแบงเปน
ประเภทหลักๆ ไดดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบขอมูลประชากรและสถิติชีพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักบริหารการทะเบียน 
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
-สํานักงานสถิติแหงชาติ 

สถานการณและปญหา 
-ขอมูลทารกตายในมรณบัตรตํ่ากวาความจริงประมาณ 2 เทา (ป48-49) 
ปญหาสวนใหญเปนกรณีทารกตายหลังคลอดไมนาน 
-ขอมูลมารดาตายจากมรณบัตรตํ่ากวาความจริง ประมาณ 3 เทา ปญหา
สวนใหญเกิดจากการลงสาเหตุการตาย และการระบุสถานภาพการ
ต้ังครรภและการคลอดของผูเสียชีวิต 
-สาเหตุการตายคลาดเคล่ือนจากความจริง เน่ืองจากการมีการตายนอก
สถานพยาบาล 65% ซึ่งใหสาเหตุการตายโดยกํานัน ผูใหญบาน 
-ขอมูลสาเหตุการตายไมชัดแจงประมาณ 35% สวนใหญคือผูสูงอายุและ
ตายที่บาน 
-การใหสาเหตุการตายโดยแพทยในกรณีตายในโรงพยาบาลมีความ
คลาดเคล่ือน  
-ความลาชาในการรายงานผลของขอมูล ซึ่งควรมีการเสนอรายงานทุก
เดือน หรือเปนระบบ real time 
-ความไมตรงกันของขอมูลทะเบียนราษฎรกับขอมูลหลักประกันสุขภาพ 
-ขาดขอมูลของแรงงานตางดาว ทั้งถูกและผิดกฎหมาย และประชากรแฝง 
ซึ่งควรมีหนวยงานผูรับผิดชอบ รวมกับคนในชุมชน 

ระบบขอมูลการสํารวจสุขภาพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักงานสถิติแหงชาติ 
-สํานักงานการสํารวจสภาวะ
สุขภาพประชาชนไทย 
-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
-สํานักโรคไมติดตอ 
-สํานักระบาดวิทยา 
-กรมอนามัย 
-กรมสุขภาพจิต 

สถานการณและปญหา 
-ขาดการวางแผนการสํารวจสุขภาพในภาพรวม โดยการวิเคราะหความ
ตองการรวมกัน 
-มีการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํารวจอนามัยและสวัสดิการ 
พฤติกรรมบุหรี่ สุรา ความพิการ การเปล่ียนแปลงประชากร ฯลฯ) 
-มีการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข (สํารวจสภาวะสุขภาพโดยการ
ตรวจรางกาย สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ สํารวจพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ สํารวจสุขภาพจิต สํารวจทันตสุขภาพ สํารวจภาวะโภชนาการ 
สํารวจการออกกําลังกาย ฯลฯ) 
-ขาดการวางแผนในเชิงประเด็น ระดับของขอมูล ความถ่ีในการสํารวจ 
และงบประมาณท่ีใชในการสํารวจ ในภาพรวมรวมกัน 
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นอกจากสถานการณในแตละระบบขอมูลยอยแลว ในภาพรวมยังมีสถานการณของการจัดการระบบ

ขอมูลสุขภาพ ดังตอไปนี้  
 
1)  กลไกนโยบาย และทรัพยากร เพื่อสนับสนนุการดําเนินงาน ยงัไมเพียงพอและขาดความตอเนื่อง 
โดยยังขาดกลไกท่ีสําคัญ ไดแก กลไกดานนโยบาย กลไกการประสานงานเพือ่การบูรณาการระบบ

ขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปล่ียนขอมูล และกลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล ซ่ึงอาจจะตองใช
กลไกทางกฎหมาย หรือขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สําหรับปญหาดานทรัพยากร 
ประกอบดวย การขาดบุคลากรดานขอมูลขาวสารที่เพียงพอ และปญหาศักยภาพของบุคลากร ในการจัดเก็บ
ขอมูล เชน อสม. การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และการส่ือสารดานขอมูล รวมท้ัง
ปญหาการขาดระบบงบประมาณท่ีสนับสนุนการพัฒนาระบบ และการจัดเก็บขอมูลท่ีเพียงพอและตอเนื่อง 
โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพท่ีจําเปน 

 
 

ระบบขอมูลเฝาระวังปจจัยคุกคาม
สุขภาพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
-สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม 
-สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
-กรมควบคุมมลพิษ 
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
-กระทรวงอุตสาหกรรม 
-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงมหาดไทย 
-สํานักงานสถิติแหงชาติ 
-สํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
-มูลนิธิ องคกร และภาคประชา
สังคมในพ้ืนที่ 

สถานการณและปญหา 
-จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการจัดเก็บ แตอาจจะยังไมครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ 
-ขอมูลสารเคมีจากอุตสาหกรรมและการเกษตร ขอมูลการสัมผัสสารเคมี 
และขอมูลการปวย ยังไมครอบคลุม และไมสามารถเช่ือมโยงกัน 
-ขาดระบบจัดเก็บขอมูลแหลงแพรโรคติดตอ 
-ขาดระบบจัดเก็บ และติดตามพ้ืนที่เสี่ยงตอสุขภาพ และพื้นที่เอื้อตอ
สุขภาพ 
-มีการสํารวจปจจยัทางเศรษฐกิจสังคม แตอาจจะยังขาดขอมูล พฤติกรรม
ทางสังคม ความสัมพันธในครอบครัว ความเขมแข็งของชุมชน 
วัฒนธรรม 
-ขอมูลกลุมดอยโอกาสทางสังคม ยังไมครอบคลุม ขอมูลคนพิการและคน
ดอยโอกาสของแหลงขอมูลตางๆ ยังใชคําจํากัดความที่ตางกัน 
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2) การมีระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ียงัขาดคุณภาพ ไมครอบคลุม และมีความซํ้าซอน 
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน ยงัมีปญหาดานคุณภาพและความครอบคลุมของขอมูล ไดแก  

ความไมครบถวนของขอมูลโดยเฉพาะจากภาคเอกชน ความไมถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลท่ีมาจาก
ระบบรายงานของสถานพยาบาล ความไมทันเวลาของขอมูล ปญหาดานการออกแบบระบบ ปญหาความ
ซํ้าซอนและการแยกสวนของระบบขอมูล ท่ีจัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ  และปญหาการขาดกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล เชน การตรวจสอบขอมูลจากภาคประชาสังคมท่ีเปนรูปธรรม 

3) การขาดระบบจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
ปญหาการจัดการขอมูลท่ีสําคัญ ไดแก การขาดกําหนดมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐานของขอมูล 

ซ่ึงเปนกลไกสําคัญของการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล การขาดระบบการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
สถานพยาบาล การเช่ือมโยงขอมูลระหวางสวนกลางกบัภูมิภาค ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข ท้ังในสวนกลางและระดับจังหวดั อยางเปนระบบ การขาดระบบการสงตอขอมูลและ
ปอนขอมูลกลับ ท่ีมีประสิทธิภาพ การขาดระบบการจัดการคลังขอมูล (Data warehouse) ท่ีมีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมระบบขอมูลตางๆอยางครบถวน การขาดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การ
ขาดระบบวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน  

4) ปญหาการเขาถึงขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูล 
ปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิดจากการที่ผูใชขอมูล ไมเขาใจประโยชนของขอมูลขาวสาร

ท่ีจะชวยในการตัดสินใจ รวมท้ังผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูลท่ีเหมาะสมสําหรับการใช
ประโยชนในระดับตางๆ ทําใหขาดการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการใช และขาด
แรงจูงใจดานการใชประโยชน ไดแก การใชเพื่อการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ การวางนโยบายและแผน 
การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงบริการและแกไขปญหาในพืน้ท่ี และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ท้ังนี้การใชขอมูลสุขภาพในระดับพื้นท่ี นับวาเปนปญหาอยางมาก ท้ังในดาน
ศักยภาพการวิเคราะหขอมูล การใชขอมูล และการเขาถึงขอมูล โดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และจากองคกรภาคประชาชน ทําใหประชาชนในทองถ่ินไดรับขอมูลขาวสารที่ไมเพียงพอและไมเปน
ปจจุบัน นอกจากนี้ยังขาดการกําหนดดัชนีช้ีวดัสุขภาพท่ีสําคัญสําหรับการติดตามระบบสุขภาพรวมกัน
ระหวางหนวยงานสุขภาพระดับชาติและโดยภาคสวนตางๆของสังคม 

ปญหาตางๆดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรวมมือของภาคีท่ีเกีย่วของ โดยเฉพาะผูใชขอมูล และผูจัดทํา
ขอมูล ซ่ึงจะประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนดานสุขภาพ กระทรวงอ่ืนๆ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังภาคประชาชน โดยตองมีกลไกการสนับสนุน ท้ังดาน
งบประมาณและดานวิชาการ ท่ีเพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับการมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ภายใตการ
จัดการท่ีเปนระบบและตอเนือ่ง และมีการประสานความรวมมือกัน ท้ังแบบท่ีเปนทางการ และไมเปน
ทางการ โดยอยูในรูปแบบของเครือขาย เพือ่การเรียนรูและพัฒนาระบบรวมกัน 
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3. ขอบเขต คําจํากัดความ 

 

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ ไมวาจะเปนขอมูล
ในระบบทะเบียน รายงาน หรือการสํารวจ ท่ีครอบคลุมประเด็น สถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปจจัย
กระทบตอสุขภาพ เชน ส่ิงแวดลอม สวัสดกิาร สังคม ทรัพยากรและบริการสุขภาพ รวมท้ัง ระบบท่ีเกี่ยวของ
กับการกําหนดความตองการขอมูล การจัดการขอมูล มาตรฐานขอมูล การควบคุมคุณภาพขอมูล การ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล การส่ือสารเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล การใชประโยชนจากขอมูล และ
กลไกสนับสนนุระบบขอมูล ไดแก นโยบาย ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กฎหมาย ขอตกลง กลไก
ประสานงาน กลไกเชิงสถาบัน ฯลฯ 

สุขภาพ   หมายถึง ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกัน
เปนองครวม อยางสมดุล (พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) ซ่ึงเปนผลมาจากการมีปจจัยท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 
ไดแก ภาวะทางสังคม และส่ิงแวดลอมท่ีดี และการมีระบบบริการสุขภาพท่ีเขาถึงไดและมีคุณภาพ 
 
4. วิสัยทัศนและเปาประสงค ของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

 

วิสัยทัศน 
บุคคล ชุมชน ประเทศชาติ มีขอมูลสุขภาพเพื่อการดแูลสุขภาพ พฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมความ

เขมแข็งของระบบสุขภาพทุกระดับ โดยการเช่ือมโยงขอมูลระดับชาติกับระดับพืน้ท่ี  
 

เปาประสงค 
1) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล ใหประชาชนมีและเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนบุคคลใน

การดูแลและพฒันาสุขภาพของตนเอง  
2) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับชุมชน ใหชุมชนมีและเขาถึงขอมูลสุขภาพในการสรางเสริม

สุขภาพของคนในชุมชน 
3) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับประเทศ ใหมีขอมูลสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย 

- มีการบูรณาการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  
- มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลท่ีเพียงพอและเหมาะสม  
- มีการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ ท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย  
- มีการพัฒนาระบบการจดัการและเช่ือมโยงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองตอการใชประโยชน ท้ังในระดับประเทศ และระดับพื้นท่ี 
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- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีผลิตขอมูล ใหสามารถวิเคราะห และใชขอมูลท่ี
ตนเองผลิต เพือ่เพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล 

- มีการพัฒนาระบบท่ีเอ้ือและสงเสริมการจัดเก็บและการใชประโยชนจากขอมูลใน
ระดับตางๆ โดยการพัฒนาชองทางการส่ือสาร ท้ังผูให  และผูรับ และพัฒนาขาวสาร
ใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย 

 
5. องคประกอบของแผนยุทธศาสตร 

แผนยุทธศาสตร ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน ไดแก  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอผูใช  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพขอมูล  
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการและการเช่ือมโยงขอมูล 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการใชประโยชน ส่ือสารเผยแพรและ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
โดยท้ัง 5 ยุทธศาสตร มีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน และสงผลตอเปาหมาย ก็คือ การมีขอมูลท่ีมีคุณภาพ 

ตอบสนองตอการใชประโยชน โดยมีระบบจัดการขอมูลแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
พัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบ

ขอมูลขาวสารสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูล 

ที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใช 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
กําหนดมาตรฐานดานขอมูล 
และพัฒนาคุณภาพของขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบจัดการ 

และการเช่ือมโยงขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการใช

ประโยชน สื่อสารเผยแพร และ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

เปาหมาย 
ขอมูลที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองตอการใช  
โดยมีระบบจัดการขอมูล

แบบบูรณาการ  
และมีประสิทธิภาพ 
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6. เปาหมายหลักของแผนยุทธศาสตร 

 

เปาหมาย 5 ป 
1) มีการจัดต้ังคณะกรรมการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีมีการดําเนนิงานท่ีตอเนื่อง ในทุกระดับ ท้ัง

ระดับพื้นท่ีและระดับชาติ ในการกําหนดนโยบาย และเปาหมาย และจัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
ภาคี ในการบรูณาการและสนับสนุนการพฒันาระบบขอมูล รวมท้ังแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เพื่อสนับสนุน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบบริหารจัดการกลไกบริหารนโยบายนี ้

2) มีการจัดทําดัชนช้ีีวัดสุขภาพ ท่ีรวบรวมดชันีช้ีวัดสุขภาพหลักท่ีสําคัญ และมีการใชเพื่อการติดตาม
ระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาคสวนตางๆและหนวยงานที่เกีย่วของอยางตอเนื่อง 

3) มีการตกลงรวมกันในการพฒันาระบบขอมูลบริการสุขภาพ เพือ่เปนฐานขอมูลหลักในการใช
ประโยชนในหลายวัตถุประสงค โดยพัฒนาใหครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ท้ัง
ขอมูลผูปวยนอกและผูปวยใน 

4) มีการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย ของฐานขอมูลท่ีสําคัญ เชน คุณภาพของ
ขอมูลการตาย ความทันเวลาของขอมูลการเฝาระวังโรค และขอมูลเพื่อการเตือนภยัดานส่ิงแวดลอม 
คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล  

5) มีการออกแบบระบบขอมูลท่ีเปนสวนขาด และวางแผนการพัฒนาระบบรวมกนัระหวางหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของรวมท้ังองคกรภาคประชาชน เชน ระบบทะเบียนโรคเร้ือรัง ทะเบียนบริการฟนฟู
สมรรถภาพ การเฝาระวังปจจัยเส่ียงและปจจัยคุกคามสุขภาพ รวมถึงปจจัยครอบครัว ชุมชน สังคม 
และระบบขอมูลการปวย หรือการตายจากความผิดพลาดจากการใหบริการสุขภาพท่ีปองกันได 

6) มีการจัดต้ังกลไกการบูรณาการระบบการสํารวจทางสุขภาพ โดยมีการวางแผนการสํารวจระยะยาว 
รวมกันระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการกําหนดรายการขอมูลท่ีตองการ และการออกแบบการ
สํารวจเพื่อตอบสนองตอความตองการ อยางตอเนื่อง ตามความถ่ีท่ีเหมาะสม ท้ังระดับชาติและ
ระดับจังหวดั 

7) มีการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานสุขภาพท่ีสําคัญ และมีการใชมาตรฐานขอมูลเพื่อการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนขอมูล ไดแก มาตรฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขอมูลบริการสุขภาพ เชน มาตรฐานรหัส 
มาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการสุขภาพ 

8) มีการแลกเปล่ียนขอมูลในทุกระดับท่ีเกี่ยวของ เชน การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางโรงพยาบาลในกรณีสงตอผูปวย ท้ังรัฐ
และเอกชน โดยใชมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอมูล 

9) มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีรวบรวมขอมูลดานสุขภาพท่ีสําคัญจากหนวยงานตางๆ 
เช่ือมโยงขอมูลระหวางระดบัตางๆ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพ
และประชากรกลุมตางๆ และจัดการใหอยูในรูปแบบและชองทางท่ีเหมาะสมสําหรับผลิต เผยแพร 
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การสงขอมูลกลับ การเขาถึงและการใชประโยชนได ในรูปแบบตางๆ และตอบสนองตอความ
ตองการขอมูลเฉพาะของผูใชทุกกลุม และเร่ิมวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ในการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ 

10) มีกลไกการใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพในดานการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ แผน
สุขภาพระดับจังหวดั อําเภอ ตําบล และการกําหนดหรือติดตามนโยบายเฉพาะ รวมท้ังมีการเผยแพร
และประชาสัมพันธขอมูลไปสูภาควิชาการ และการใชขอมูลโดยภาคประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใน
ระดับพื้นท่ี มีการสํารวจปญหาของตนเองเพื่อการพัฒนา และมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในการผลิตและใชขอมูล 

11) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับตางๆ ใหสามารถวิเคราะหและนําขอมูลไปใชประกอบการ
ตัดสินใจ ในดานสถานการณ นโยบาย แผนงาน/โครงการ 

12) มีกลไกในการควบคุมการเผยแพรขอมูลท่ีมีความไมเหมาะสม และมีมาตรการในการคุมครองและ
ปกปองขอมูลสวนบุคคล 

13) มีขอมูลปจจัยทางสังคมท่ีกระทบสุขภาพ เชน ขอมูลพื้นท่ีเส่ียง ขอมูลสุขภาพประชากรแฝง และ
แรงงานตางชาติ 

14) มีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพในภาพรวม เชน หนวยงานที่ทําหนาท่ี
บริหารกลไกนโยบายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหารศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหาร
ขอมูลบริการและการเงินการคลังสุขภาพ บริหารการสํารวจสุขภาพ พฒันาและดูแลมาตรฐานขอมูล
สุขภาพ เปนตน โดยอาจจะปรับจากหนวยงานท่ีมีอยู หรือต้ังหนวยงานข้ึนมาใหม หากมีความ
จําเปน 

 
เปาหมาย 10 ป 
1) มีฐานขอมูลบริการสุขภาพ ท้ังในระดับบริการปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ท่ีครอบคลุมประเด็น

บริการสุขภาพอยางครบถวน ท้ังดานสงเสริมปองกัน ผูปวยนอก ผูปวยใน ท่ีครอบคลุม
สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ครบทุกแหง ครบทุกราย และทุกกองทุน 

2) ฐานขอมูลบริการสุขภาพ มีคุณภาพและครอบคลุมวัตถุประสงคการใชตางๆได โดยสามารถ
เช่ือมโยงหรือทดแทนระบบขอมูลเฉพาะไดทุกระบบ ไดแก ระบบรายงานประจํา ทะเบียนโรค 

3) มีการสํารวจสุขภาพท่ีเปนระบบและบูรณาการ มีการออกแบบ ดําเนินงาน และมีงบประมาณท่ี
เพียงพอ ครอบคลุมความตองการ โดยมีการวางแผนและดําเนินการในระยะเวลา 10 ป  

4) มีระบบโครงขายเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบในการเช่ือมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานสวน
ทองถ่ิน สวนภูมิภาค และสวนกลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันเอง ระหวางหนวยงานดาน
สุขภาพและหนวยงานดานสถิติ ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการคลังขอมูล ท่ีมีการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล 
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7. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาต ิ
ยุทธศาสตรหลักท้ัง 5 เปนยทุธศาสตรเพื่อการดําเนนิงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ในระยะ 10 

ป ต้ังแต พ.ศ. 2553 – 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อสรางกลไกการสนับสนนุการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีมีความตอเนือ่ง ประกอบดวย 
กลไกดานนโยบาย กลไกความรวมมือและเครือขาย กลไกทางกฎหมายและขอตกลง กลไกดานทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณ ท้ังในระดับประเทศและระดับพืน้ท่ี 
 

เปาหมาย 
1) มีกลไกท่ีรับผิดชอบดานนโยบายและแผนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพระดับประเทศ และ

ระดับพื้นท่ี ต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน รวมถึงเช่ือมโยงกับระดับนานาชาติ และทํา
หนาท่ีเช่ือมประสานแผนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพอยางตอเนื่อง 

2) มีกลไกประสานความรวมมือระหวางภาคีท่ีเกี่ยวของ ในดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ท้ังใน
ระบบขอมูลภาพรวม ระบบขอมูลเฉพาะ ระบบขอมูลระดับพืน้ท่ี และระบบขอมูลระดับนานาชาติ 
โดยอาศัยการทํางานแบบเครือขาย 

3) มีการจัดทํากฎหมายหรือขอตกลงท่ีสําคัญ เพื่อใหการดาํเนินงานดานขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความ
สอดคลองและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังเกิดการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงาน 

4) มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีเพียงพอกับการทํางานระดับชาติ และ
ระดับพื้นท่ี 

5) มีการพัฒนาศักยภาพ และสรางกลไกเครือขายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีมีการแลกเปล่ียน
และสรางความรูรวมกัน 

6) มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดําเนินงานดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีเพียงพอและ
ตอเนื่อง 
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ยุทธวิธี 

 

1.1. การจัดตั้งกลไกระดับชาตดิานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  

 
1) คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร และสรางความรวมมือระหวางภาคีดานระบบขอมูลขาวสาร

สุขภาพ เพื่อการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีบูรณาการ มีการแลกเปล่ียนและใชประโยชนจากขอมูล
รวมกัน โดยมีการตกลงดานนโยบายและกลไกหลักของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ท้ังนี้คณะกรรมการ
ดังกลาว จะอยูภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

โครงสรางคณะกรรมการ ประกอบดวย หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนผูผลิตและผูใชขอมูลขาวสาร
สุขภาพท่ีสําคัญ ท้ังในสวนของหนวยงานภาครัฐ ท่ีบริหารจัดการระบบสุขภาพ หนวยงานท่ีดแูลดานสถิติ
และขอมูลท่ีเกีย่วของ หนวยงานวิชาการ ตัวแทนหนวยบริการสุขภาพ หนวยงานภาคทองถ่ิน ตัวแทน
ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาสังคม  

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ 
1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และสรางความรวมมือระหวางภาคี ในการดําเนนิงานดานขอมูล

ขาวสารสุขภาพ 
2) กําหนดขอตกลงรวมกันในกลไกหลักดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ไดแก  

2.1) ดานกฎหมายและขอตกลงที่เกี่ยวของ ท้ังในระดบัชาติและระดับนานาชาติ 
2.2) ดานการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล  
2.3) ดานการเขาถึง เช่ือมโยง แลกเปล่ียนขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
2.4) ดานการบูรณาการระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารสุขภาพ  
2.5) ดานการวางแผนงบประมาณระยะส้ันและระยะยาว 
2.6) ดานการวางแผนบุคลากรดานขอมูลและสารสนเทศสุขภาพ 
2.7) ดานการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู 

3) สนับสนุน กํากับติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยคณะอนุกรรมการ/
คณะผูเช่ียวชาญ และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

4) สนับสนุนการจัดทํา และพิจารณารับรอง ชุดดัชนีช้ีวัดสุขภาพแหงชาติ ท่ีจัดทําข้ึนจาก
กระบวนการมสีวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการใชเพื่อติดตามระบบสุขภาพของประเทศ 

5) สนับสนุน การจัดทํารายงานสถานการณสุขภาพ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายระดับชาติ
ดานสุขภาพ 

6) สนับสนุน การพัฒนากลไกการใชประโยชนจากขอมูล โดยเฉพาะในการขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพ 
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2) คณะอนกุรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญระดับชาติดานขอมูลขาวสารเฉพาะประเด็นและระดับพื้นท่ี 
คณะอนกุรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญระดับชาติดานขอมูลขาวสารสุขภาพเฉพาะประเด็นและระดับพื้นท่ี 

เปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทาง ขับเคล่ือนและบูรณาการการพัฒนาระบบขอมูล รวมท้ังการ
สนับสนุนไปสูการใชประโยชน ท้ังในเชิงประเด็น และในเชิงพื้นท่ี โดยเปนกลไกในการสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรในแตละยุทธวิธี 

คณะอนกุรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญ จะดําเนินงานในเชิงนโยบายและการบูรณาการระบบขอมูลยอย
ท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ จะเปนผูกําหนดคณะอนุกรรมการ/
คณะผูเช่ียวชาญที่จําเปนตองมี 
โครงสรางของคณะอนกุรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญ  
คณะอนกุรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญประกอบดวย ผูเช่ียวชาญและผูรับผิดชอบระบบขอมูลยอย
รวมท้ังผูใชขอมูลท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแตงต้ังโดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 
บทบาทหนาท่ีของคณะอนกุรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญ 
1) ประเมินความตองการขอมูลและสวนขาดของระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
2) กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของ ใหไดขอมูลท่ีครบถวนและมีคุณภาพตอการ

ใชประโยชน ท้ังการพัฒนาระบบ เคร่ืองมือ และศักยภาพ 
3) กําหนดแนวทางในการบูรณาการระบบขอมูลยอยท่ีเกีย่วของ เพื่อลดความซํ้าซอนของการ

จัดเก็บขอมูล และใหไดระบบที่มีความเปนเอกภาพ สงเสริมซ่ึงกันและกัน 
4) เช่ือมโยง และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูล โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และนําเสนอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ โดยแผนปฏิบัติการควรมีความ
ยืดหยุนและสามารถปรับไดตามสถานการณท่ีเปล่ียนไป 

5) สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูล การวิคราะหขอมูล และการนําขอมูลไปใช 
6) ติดตามกํากับ และสนับสนนุการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 

 
3) การจัดต้ัง กลไกสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญ 
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะผูเช่ียวชาญ ดําเนินไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงควรมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ี บริหารจัดการ และสนับสนุนการดําเนนิงานของกลไกท่ีต้ังข้ึน 
โดยมีบทบาทหนาท่ี เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการ และเปนฝายสนับสนุนการดําเนนิงานของคณะ
ผูเช่ียวชาญ ท้ังนี้หนวยงานที่ทําหนาท่ีดังกลาว ควรมีความอิสระ คลองตัว ในการดําเนินงาน โดยไดรับการ
สนับสนนุจากองคกรหลักดานสุขภาพท่ีเกีย่วของ ท้ังในดานงบประมาณ และการประสานงานเชิงบริหาร
และวิชาการ และทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ ในบทบาทฝายเลขานุการรวม ในการบริหาร
จัดการกระบวนการตางๆ อาทิเชน การวางแผนการประชุม การกําหนดประเดน็ตัดสินใจ การจัดทํา
ขอเสนอแนะ และการประสานกับหนวยงานท่ีเกีย่วของ ใหมีความราบร่ืนและสอดคลองกับระบบท่ีเปนอยู  
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1.2. การกําหนดกลไกทางกฎหมายและขอตกลงท่ีเก่ียวของ 
กฎหมายและขอตกลงรวมกนั มีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางและขอกําหนดรวมกัน เพื่อใหมีความ

สอดคลองของการดําเนนิงานดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
หนวยงาน ท้ังนี้กฎหมายหรือขอตกลงท่ีมีความสําคัญ ไดแก 

1) การจัดทําขอตกลง ท่ีวาดวย การเขาถึงขอมูล การแลกเปล่ียนขอมูล และการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล 
1.1) จัดทําขอตกลง เร่ืองการเขาถึงขอมูลและการแลกเปล่ียนขอมูล โดยหนวยงานผูผลิตขอมูล ตก

ลงรวมกันวาจะจัดทําขอมูล และชองทางใหสามารถเขาถึงขอมูลได และตกลงในดานกลไกการ
แลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงาน ท่ีมีการปกปองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

2) การจัดทําขอตกลง ท่ีวาดวย มาตรฐานดานขอมูลขาวสารสุขภาพ 
2.1) จัดทําขอตกลง เร่ืองมาตรฐานขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญ โดยหนวยงานผูผลิตขอมูล ตกลงรวมกัน

ในการใชมาตรฐานขอมูลท่ีสําคัญรวมกัน เพื่อการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน  
3) การจัดทําขอตกลง ท่ีวาดวย การบูรณาการระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ 

3.1) จัดทําขอตกลง เร่ืองการบูรณาการระบบขอมูล โดยหนวยงานผูผลิตขอมูล ตกลงรวมกันวาจะ
ออกแบบ และพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพรวมกัน เพื่อลดความซํ้าซอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจดัเก็บขอมูล ไดแก ขอมูลจากสถานพยาบาล และขอมูลการสํารวจสุขภาพ 

 

1.3. การวางแผนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณดานขอมูลขาวสารสุขภาพ 
ทรัพยากรดานบุคคลและงบประมาณ เปนปจจยัสําคัญท่ีจะชวยขับเคล่ือนใหการพัฒนาระบบขอมูล

ขาวสารสุขภาพสามารถเปนจริงในทางปฏิบัติได อีกท้ังการพัฒนาศักยภาพและกลไกเครือขาย ก็เปน
องคประกอบสําคัญของการขับเคล่ือนระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยยุทธวิธีการพฒันาประกอบดวย 

1) ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคล 
1.1) กําหนดกรอบความตองการดานบุคลากร และศักยภาพของบุคลากรดานขอมูลขาวสารสุขภาพ 

ในสวนกลาง และในระดับพื้นท่ี 
1.2) กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรและความกาวหนาของบุคลากรในสายงานเพ่ิมเติม ในสวนท่ี

จําเปน และกําหนดศกัยภาพที่ควรมี และท่ียังขาดอยู  
2) ดานการวางแผนงบประมาณ 

2.1) วางแผนงบประมาณ สําหรับการพัฒนาระบบการจดัการขอมูล ไดแก ระบบสงตอขอมูล และ
ระบบคลังขอมูล ซ่ึงตองการงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวางแผนในระยะเวลา 5-10 ป  



17 
 

2.2) วางแผนงบประมาณ สําหรับการสํารวจท่ีสําคัญ อาทิเชน การสํารวจสภาวะสุขภาพโดยการ
ตรวจรางกาย การสํารวจปจจัยเส่ียงทางสุขภาพ การสํารวจสภาวะสุขภาพเฉพาะ ฯลฯ เพื่อให
เกิดความตอเนื่องของขอมูล โดยวางแผนในระยะเวลา 5-10 ป  

2.3) วางแผนงบประมาณ สําหรับการพัฒนาฐานขอมูลบริการและการเงินของบริการในระดับปฐม
ภูมิ และระดบัโรงพยาบาล และฐานขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนตองมีการสนับสนุนในดานตางๆ 
ต้ังแตระบบบันทึกขอมูล การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การจัดการฐานขอมูล ฯลฯ โดย
วางแผนในระยะเวลา 5-10 ป 

2.4) วางแผนงบประมาณ ดานกําลังคน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานขอมูลขาวสาร 
 
1.4. การพัฒนาศักยภาพและเครือขายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือขาย เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการพัฒนาระบบขอมูลและการ
ใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาดังนี ้

1) ดานการพัฒนาศักยภาพและจัดการความรู 
1.1) วางแผนพฒันาศักยภาพบุคลากร ตามประเภทศักยภาพ สําหรับบุคลากรระดับตางๆ โดยการ

อบรมระยะส้ัน และหลักสูตรการเรียนการสอนในระดบัมหาวิทยาลัย 
1.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในระดับตางๆ จาก

ขอมูลท่ีมีการจัดเก็บอยูในระบบ  
1.3) สนับสนุนการอบรมระยะส้ัน และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มเนือ้หาของ

หลักสูตรดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และสนับสนุนหลักสูตรดานระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพในการศึกษาระดับเหนือปริญญาตรี 

1.4) สรางเครือขายและเคร่ืองมือในการจดัการความรูดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (Knowledge 
management) ของเครือขายนักปฏิบัติ 

2) ดานการพัฒนาเครือขายดานขอมูลขาวสารสุขภาพ 
2.1) จัดต้ังและสนบัสนุนเครือขายทางวิชาการดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (Thai Health 

Information System Network: THINK) เพื่อเปนเครือขายทางวชิาการสําหรับแลกเปล่ียน
เรียนรู พัฒนาขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบขอมูล และพัฒนาความรวมมือแบบไมเปน
ทางการในดานการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ควบคูไปกบักลไกเชิงนโยบายท่ีจดัต้ัง
ข้ึน ท้ังนี้ใหมีเครือขายในระดับทองถ่ินดวย 

2.2) สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของเครือขายทางวิชาการ เครือขายภูมิปญญาทองถ่ิน ดาน
ขอมูลขาวสารสุขภาพ และเครือขายขอมูลสุขภาพเฉพาะประเด็น 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลท่ีเหมาะสมและตอบสนองตอการใช 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อการบูรณการและพัฒนาระบบขอมูลท่ีสําคัญ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการในการใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม โดยการพัฒนากลไกการกําหนดความตองการขอมูลและดัชนีช้ีวดัสุขภาพท่ี
สําคัญ และการออกแบบระบบขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ โดยมีการบูรณาการระบบขอมูล ใหมีการ
เอ้ือหรือตรวจสอบซ่ึงกันและกัน และมีความซํ้าซอนนอยท่ีสุดเทาท่ีจําเปน ท้ังนี้การออกแบบระบบขอมูลจะ
มีเปาหมายเพือ่ใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ และนาเช่ือถือมากท่ีสุด  
 
เปาหมาย 

1) มีการกําหนดชุดดัชนีช้ีวัดสุขภาพแหงชาติ ท่ีใชในการติดตามระบบสุขภาพในภาพรวม ท่ี
ครอบคลุมดัชนีช้ีวัดดานสถานะสุขภาพ ดานปจจยัท่ีสงผลตอสุขภาพ และดานระบบบริการสุขภาพ 

2) มีระบบขอมูลสถิติชีพ การเกิด การตาย ท่ีมีประสิทธิภาพ และไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ ไดแก ขอมูลการ
ตายมารดา ทารก และสาเหตุการตาย  

3) มีระบบขอมูลเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ ท่ีมีประสิทธิภาพ ไดขอมูลท่ีทันเวลา ตามลักษณะของ
โรคและการบาดเจ็บ ตลอดจนมีระบบขอมูลทะเบียนโรคเร้ือรังท่ีสําคัญ ครอบคลุมขอมูลจาก
ภาคเอกชน พรอมท้ังมีระบบเตือนภยัการระบาดของโรคท่ีสําคัญ 

4) มีระบบขอมูลเฝาระวังปจจยัคุกคามสุขภาพ ไดแก การเฝาระวังคุณภาพส่ิงแวดลอม การเฝาระวัง
ปจจัยเส่ียงตอการระบาดของโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมท้ังการเฝาระวังพฤตกิรรมสุขภาพ และ 
ปจจัยทางสังคมท่ีกระทบตอสุขภาพท่ีมีการบูรณาการภาคสวนท่ีเกีย่วของในการจดัเกบ็ขอมูลท่ี
ครอบคลุมและตอเนื่อง 

5) มีระบบขอมูลบริการสุขภาพ ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ท่ีครอบคลุมท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน โดยมีมาตรฐานกลางของขอมูลรวมกัน สามารถรวมขอมูลในระดับท่ีสูงข้ึนและ
แลกเปล่ียนขอมูลได โดยมีท้ังขอมูลการรักษา สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟสูมรรถภาพ  

6) มีระบบขอมูลทรัพยากรที่ครอบคลุม ครบถวน เปนปจจุบัน ท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก ขอมูล
ทรัพยากรบุคคล สถานพยาบาล และงบประมาณ รวมท้ังมีระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ท่ีครบถวน 
ตอเนื่อง และระบบขอมูลการเงินและคาใชจายของสถานพยาบาล ท่ีมีมาตรฐาน และวเิคราะหได 

7) มีระบบการสํารวจทางสุขภาพท่ีครอบคลุม ตอเนื่อง มีการบูรณาการเพ่ือลดความซํ้าซอน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานรวมกนั และมีการวางแผนและจัดการอยางเปนระบบ โดยการทํางานรวมกนั
ระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ  

8) มีระบบขอมูลสุขภาพในระดับพื้นท่ี ท่ีมีความครอบคลุม และมีการใชเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ
ในระดบัพื้นท่ี 
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ยุทธวิธี 

 

2.1. การจัดทําดัชนชีี้วัดสุขภาพแหงชาต ิ
การจัดทําดัชนช้ีีวัดสุขภาพแหงชาติ โดยเปนดัชนีช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญ ท่ีจะใชติดตามสถานการณของ

ระบบสุขภาพในภาพรวม โดยมีการดําเนนิงานดังนี ้
1) การจัดทําชุดดชันีช้ีวัดสุขภาพแหงชาติ  

1.1) รวบรวมจากดัชนีช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญ ผานความเหน็จากผูเช่ียวชาญ และภาคสวนตางๆท่ี
เกี่ยวของ และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ โดยครอบคลุมประเด็นดาน
สถานะสุขภาพ ดานปจจยัท่ีสงผลตอสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมเส่ียง และปจจัยทางสังคม 
ส่ิงแวดลอม และดานระบบบริการสุขภาพ โดยเลือกดัชนีช้ีวัดท่ีมีความสําคัญ และมีความไวตอ
การเปล่ียนแปลง 

2) การพัฒนาดัชนช้ีีวัดสุขภาพใหม  
2.1) พัฒนาดัชนีช้ีวดัใหม กรณีท่ีปนดัชนีช้ีวัดใหม ท่ีไมเคยมีมากอน โดยพัฒนาความหมาย นิยาม 

องคประกอบ การคํานวณ และวิธีการจัดเกบ็ขอมูล 
3) การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

3.1) จัดทําขอมูลตามดัชนีช้ีวดัสุขภาพแหงชาติ โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังการปรับคาสถิติตามหลักวิชาการ และการเลือกใชแหลงขอมูลท่ีมีความนาเช่ือถือท่ีสุด 
หรือการใชแหลงขอมูลหลายแหลงในการปรับคาท่ีถูกตองท่ีสุด  

3.2) จัดทํารายงานดัชนีช้ีวดัสุขภาพแหงชาติ นําเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ หรือการประชุม
วิชาการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ และเสนอตอหนวยงานผูกําหนดนโยบายสุขภาพ 

4) การจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของ  
4.1) จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของ ในกรณีท่ีขอมูลยังไมครบถวน หรือขอมูลยัง

ไมมีคุณภาพ หรือยังไมมีแหลงขอมูล 
 
2.2. การพัฒนาระบบขอมูลสถิตชิีพ 

ขอมูลสถิติชีพ ไดแก ขอมูลการเกิดและการตาย เปนระบบขอมูลท่ีสําคัญท่ีสะทอนสถานการณดาน
ประชากร และดานระบาดวทิยาของการตาย โดยควรจะมีการพัฒนาในประเดน็ตอไปนี้ 

1) การพัฒนาความครบถวนของขอมูลทารกตาย โดยวิธีการ 
1.1) ใชขอมูลจากหนังสือรับรองการเกิดและการตาย จากโรงพยาบาล หรือจากฐานขอมูลผูปวยใน 

เพื่อระบุขอมูลการแทง การตายปริกําเนดิ และการตายของทารกหลังคลอดในโรงพยาบาล 
1.2) พัฒนาระบบติดตามขอมูล การแทง การตายปริกําเนดิ และการตายทารก ในชุมชนโดยสถาน

บริการระดับปฐมภูมิ 
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2) การพัฒนาความครบถวนของขอมูลมารดาตาย โดยวิธีการ 
2.1) พัฒนาคุณภาพในการใหสาเหตุการตายโดยแพทย กรณกีารตายในโรงพยาบาล และปรับระบบ

มรณบัตรใหสามารถบันทึกขอมูลการต้ังครรภและการคลอดของผูตาย 
2.2) เช่ือมโยงฐานขอมูลการเกิดของทารกกับขอมูลการตายของมารดา เพื่อระบุระยะเวลาเสียชีวิต

ของมารดา และเช่ือมโยงขอมูลมรณบัตรกับฐานขอมูลผูปวย เพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิต 
ซ่ึงจะชวยเพิ่มจํานวนมารดาตายใหใกลเคียงความจริงมากข้ึน กวาจากขอมูลมรณบัตร 

2.3) พัฒนาระบบการคนหาการตายของมารดาในชุมชน โดยเช่ือมโยงกบัฐานขอมูลการต้ังครรภ
และการคลอดของสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

3) การพัฒนาความถูกตองของขอมูลสาเหตุการตาย โดยวิธีการ 
3.1) ใชขอมูลจากหนังสือรับรองการตายแทนมรณบัตร โดยการบันทึกขอมูลสาเหตุการตายตาม

หนังสือรับรองการตายโดยโรงพยาบาลผูรักษา กรณีท่ีเปนการตายในโรงพยาบาล 
3.2) พัฒนาคุณภาพการใหสาเหตุการตายโดยแพทยท่ีบันทึกลงในหนังสือรับรองการตาย และระบบ

การตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียนท่ีใชประกอบการวนิิจฉัยสาเหตุการตาย 
3.3) เช่ือมโยงฐานขอมูลมรณบัตรกับฐานขอมูลผูปวย เพือ่เพิ่มเติมขอมูลประวัติการเจ็บปวยและ

สาเหตุการเสียชีวิต ท้ังในกรณกีารตายในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล 
3.4) พัฒนาระบบการใหสาเหตุการตายโดยบุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดย

ใชเคร่ืองมือซักประวัติในการใหสาเหตุการตาย โดยขยายการดําเนนิงานในระดับจังหวดัให
ครอบคลุมภูมิภาคตางๆของประเทศ ประกอบกับการบันทึกขอมูลท่ีไดลงในระบบฐานขอมูล
ของสถานบริการระดับปฐมภูมิ 

3.5) ศึกษาสาเหตุการตาย (Verbal autopsy study) เปนระยะ เพื่อติดตามความกาวหนาของคุณภาพ
สาเหตุการตาย และใหขอมูลท่ีถูกตองในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  

 
2.3. การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ และทะเบียนโรค  

ขอมูลการเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บและทะเบียนโรค เปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหมีการตอบสนอง
ตอเหตุการณ การระบาดของโรค หรือสถานการณอุบัติเหตุ อุบัติภยั เพื่อประกอบการวางแผนแกไขปญหา
ระยะส้ันและระยะยาว ท้ังนี้ระบบเฝาระวงัโรคและการบาดเจ็บ ท่ีจําเปนและควรไดรับการพัฒนา ไดแก 

1) การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคระบาดและระบบเตือนภัย 
1.1) พัฒนาระบบจดัเก็บ ระบบนําเขาขอมูล ระบบรายงาน และการสงขอมูลท่ีรวดเร็ว จากระดับ

สถานพยาบาลถึงสวนกลาง 
1.2) ขยายความครอบคลุมการเฝาระวังโรคติดตอท่ีสําคัญ และโรคอุบัติใหมในโรงพยาบาลเอกชน 
1.3) พัฒนาระบบเตือนภัย การพยากรณ และการคาดคะเนแนวโนมการเกดิโรค เพื่อการปองกันและ

ควบคุมโรคไดอยางทันทวงที 



21 
 

1.4) เช่ือมโยงระบบเฝาระวังการติดเช้ือเอชไอว ี และผูปวยเอดส กับฐานขอมูลบริการของ
โรงพยาบาล ฐานขอมูลการใหยาตานไวรัส และฐานขอมูลกลุมผูใชยาและสารเสพติดในกรณี
ใชยาทดแทน methadone 

1.5) จัดทําแนวทางการบริหารจัดการฐานขอมูลอยางเปนระบบ และนําขอมูลไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) การพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ 
2.1) ขยายระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ ไปยังโรงพยาบาลทุกแหง โดยเลือกขอมูลใหเหมาะสมกับ

โรงพยาบาลแตละระดับ 
2.2) พัฒนาเคร่ืองมือชวยวิเคราะหสถานการณการบาดเจ็บในระดับพืน้ท่ีและระดับชาติ 
2.3) เช่ือมโยงขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ กับขอมูลผูปวยนอก ผูปวยในของโรงพยาบาล และ

ขอมูลบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) 
3) การพัฒนาระบบเฝาระวังอุบัติเหตุ อุบัติภยั 

3.1) พัฒนาระบบเฝาระวังอุบัติเหตุ อุบัติภยั รวมกับหนวยงานที่เกีย่วของ ประกอบดวย ขอมูล
ประเภทอุบัติเหตุ อุบัติภยั สาเหตุ ความรุนแรง ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตําแหนงท่ีเกิดเหตุ 

3.2) พัฒนาระบบนาํเขา วิเคราะหขอมูล และใชขอมูลในลักษณะของการเตือนภัย 
3.3) พัฒนากลไกการบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อใหมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บ

ขอมูล ท้ังในระดับพืน้ท่ีและระดับชาติ 
4) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคมะเร็ง 

4.1) พัฒนาคุณภาพทะเบียนมะเร็งระดับประชากร อาทิเชน ความครบถวนของขอมูล การบันทึก
ขอมูลระยะของโรค ขอมูลดานพยาธิ ขอมูลวิธีการรักษา และสถานะของผูปวย 

4.2) เพิ่มรายการขอมูลท่ีเช่ือมโยงกับสาเหตุ ไดแก ขอมูลดานอาชีพ และสภาพแวดลอมของพื้นท่ี 
4.3) ขยายทะเบียนมะเร็งระดับประชากรใหครอบคลุมจังหวดัครบ 10 ภาค  
4.4) พัฒนาทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ใหมีมาตรฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อการแลกเปล่ียนและ

รวบรวมขอมูล 
5) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน 

5.1) พัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ในโรงพยาบาล
ระดับตางๆ ใหมีมาตรฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อการแลกเปล่ียนและรวบรวมขอมูล โดยดึงมาจาก
ฐานขอมูลบริการผูปวย ท่ีมีขอมูลวินิจฉัย การชันสูตร การรักษา และภาวะแทรกซอน 

5.2) พัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน และโรคเร้ือรังอ่ืนๆ 
ในระดบัจังหวดั โดยเช่ือมโยงมาจากฐานขอมูลบริการของสถานพยาบาลแตละระดับภายใน
จังหวดั เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับติดตามอุบัติการณและความชุกของโรค เฉพาะท่ีเขาสูระบบ
บริการสุขภาพ 
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6) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคติดตอเร้ือรัง 
6.1) พัฒนาระบบทะเบียนโรคติดตอท่ีสําคัญ ไดแก ทะเบียนวณัโรค และทะเบียนโรคเอดส ท่ีมี

ขอมูลวินิฉัย การชันสูตร การรักษา และผลการรักษา และสามารถเช่ือมโยงระหวาง
สถานพยาบาลท่ีใหบริการผูปวยรายเดยีวกนั 

7) การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 
7.1) พัฒนาฐานขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน ใหสามารถใชเพื่อระบุสาเหตุวาเกิดจากการประกอบ

อาชีพและส่ิงแวดลอม ไดแก การพัฒนาขอมูลรหัสอาชีพ และรหัสสาเหตุภายนอก ท่ีเกิดจาก
การทํางาน และเช่ือมโยงกับฐานขอมูลเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม 

8) การพัฒนาระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจติ 
8.1) พัฒนาฐานขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน ใหสามารถใชเพื่อระบุสาเหตุวาเปนการทํารายตัวเอง 

ไดแก รหัสสาเหตุภายนอก ท่ีระบุวาเปนความต้ังใจทํารายตัวเอง และเช่ือมโยงกับฐานขอมูลเฝา
ระวังการฆาตัวตาย 

 
2.4. การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการปองกันและเฝาระวังปจจัยคุกคามสุขภาพ 

ระบบขอมูลปจจัยคุกคามสุขภาพท่ีสําคัญไดแก พฤตกิรรมสุขภาพ ปจจยัดานส่ิงแวดลอม และปจจยัทาง
สังคม โดยปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพนั้น จะอยูในระบบการสํารวจทางสุขภาพ สําหรับการเฝาระวังปจจัย
ดานส่ิงแวดลอม และดานสังคม ควรไดรับการพัฒนา ดังนี้ 

1) การเฝาระวังปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.1) พัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศ ดิน น้ํา ขยะอันตราย โดยการตรวจวดัคุณภาพ และการ

ปนเปอนของสารเคมี ฝุนละออง ฯลฯ โดยกําหนดจดุตรวจวดัท่ีครอบคลุมพื้นท่ี พรอมขอมูลจุด
พิกัดท่ีตรวจ 

1.2) พัฒนาระบบเฝาระวังมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและการสัมผัสสารเคมี หรือโรคจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ในพืน้ท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 

1.3) พัฒนาระบบเฝาระวังการใชสารเคมี การสัมผัสสารเคมีการเกษตร และสารปนเปอนในอาหาร 
1.4) พัฒนาระบบเฝาระวังแหลงท่ีอาจจะกอใหเกิดโรคติดตอ อาทิเชน จุดเกบ็ขยะ ฟารมไก ฯลฯ 
1.5) พัฒนาระบบเฝาระวังดานความม่ันคงและความปลอดภยัทางอาหารและยา 

2) การเฝาระวังปจจัยดานสังคม 
2.1) พัฒนาระบบปจจัยคุกคามและปจจยัเอ้ือตอสุขภาพในพืน้ท่ี ไดแก สถานบันเทิง รานเกมส ราน

อาหารฟาสตฟูด แหลงขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล สถานปฏิบัติธรรม สถานท่ีออกกําลังกาย 
ฯลฯโดยพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี 

2.2) พัฒนาระบบเฝาระวังพฤติกรรมเส่ียงและความม่ันคงทางสังคม เชน การใชความรุนแรง ความ
ปลอดภัย ฯลฯ โดยพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี หรือการสํารวจภาวะสังคม  
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2.3) พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามสถานภาพ บทบาท และความสัมพนัธในครอบครัว โดยการ
สํารวจสภาวะครอบครัว 

2.4) พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน โดยการสํารวจชุมชน 
2.5) พัฒนาระบบเฝาระวัง ปจจัยคุกคามดานความรุนแรงตอ เด็ก สตรี กลุมหลากหลายทางเพศ และ

กลุมความรุนแรงในครอบครัว 
3) การเฝาระวังส่ิงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน 

3.1) พัฒนาระบบเฝาระวังความเส่ียงในท่ีทํางาน โดยพัฒนาระบบจดัเก็บขอมูลในระดับสถานท่ี
ทํางาน โดยแบงตามประเภทของกิจการ 

4) การเฝาระวังความเส่ียงจากภยัพิบัติ 
4.1) พัฒนาระบบเฝาระวังความเส่ียงจากภัยพิบัติในพื้นท่ีท่ีเส่ียงตอภยัพิบัติ และพัฒนาระบบเตือน

ภัยในพ้ืนท่ี และพัฒนาระบบขอมูลการใหความชวยเหลือ 
5) การเฝาระวังปจจัยทางเศรษฐกิจ 

5.1) พัฒนาระบบการติดตามสถานการณ ปจจยัทางเศรษฐกจิ และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตอ
สังคม และสุขภาพ ผานชุดดชันีช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ 

6) การเฝาระวังปจจัยทางการเมืองและนโยบาย 
6.1) พัฒนาระบบการติดตามสถานการณดานการเมือง ความไมสงบ และผลกระทบตอสังคมและ

สุขภาพ รวมท้ังขอมูลการเยียวยา ท้ังในระดบัพื้นท่ี และในระดับชาติ 
6.2) พัฒนาระบบการติดตามนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 

7) การเฝาระวังปจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังดานศาสนาและวฒันธรรม เชน การปฏิบัติตามหลักศาสนา 

วัฒนธรรมบริโภคนิยม การใชชีวิต การแตงกาย ทัศนคติ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีซ่ึงบางสวนจะสงผลตอสุขภาพ 

8) การเฝาระวังส่ือ 
8.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังส่ือ ท้ังในดานการสรางกระแสคานิยม การใหขอมูลความรู การ

สงเสริมพฤติกรรมท้ังท่ีดีและไมดีตอสังคมและสุขภาพ 
9) การเฝาระวังดานประชากร 

9.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังการโยกยายถ่ินฐานของประชากร เชน แรงงานตางดาว คนไรสัญชาติ 
10) การเฝาระวังการเปล่ียนแปลงความรูและเทคโนโลยี 

10.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังความรูหรือเทคโนโลยีใหม ท่ีอาจจะกระทบตอสุขภาพ เนือ่งจากมี
สวนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และวิถีชีวิต 
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2.5. การพัฒนาระบบขอมูลบริการสุขภาพ 
ระบบขอมูลบริการสุขภาพของสถานพยาบาล เปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีจะสะทอนถึงการใหบริการ

ของหนวยบริการ สามารถใชประเมิน การเขาถึงบริการ ความครอบคลุมของบริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพ
ของบริการ รวมท้ังความเปนธรรมของการใหบริการได โดยขอมูลบริการสุขภาพประกอบดวย ขอมูลดาน
การรักษา ขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และขอมูลดานการฟนฟูสมรรถภาพ ซ่ึงควรไดรับการ
พัฒนา ดังนี ้

 
1) การพัฒนาฐานขอมูลผูรับบริการ 

1.1) พัฒนาฐานขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน ใหครบทุกสถานพยาบาล ท้ังในระดับโรงพยาบาลของรัฐ 
สถานพยาบาลเอกชน และสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยมีโครงสรางขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

1.2) พัฒนาระบบรวบรวมฐานขอมูลระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และสวนกลาง โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของขอมูล 

1.3) พัฒนาระบบรวบรวมฐานขอมูลจากสถานพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลของรัฐตางๆ 
1.4) สนับสนุนโปรแกรมกลางสําหรับบันทึกขอมูลบริการสําหรับสถานพยาบาลที่ไมมีโปรแกรมใช 

2) การพัฒนาฐานขอมูลประชากรในพืน้ท่ีและบริการดานสงเสริมปองกัน 
2.1) พัฒนาฐานขอมูลประชากรและบริการสงเสริมปองกันใน หนวยบริการสุขภาพ ดวยมาตรฐาน

ขอมูลเดียวกัน ครอบคลุม งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ งาน
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยตามกลุมอายุ งานควบคุมโรคเร้ือรัง 
โรคติดตออุบัติใหม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริการการแพทยแผนไทย 
และการแพทยทางเลือก 

2.2) ขยายขอบเขตของฐานขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ ใหครอบคลุม งานคัดกรองความเส่ียงและคัด
กรองโรค โดยบูรณาการความตองการขอมูลของหนวยงานตางๆเขาดวยกัน โดยใชมาตรฐาน
ขอมูลชุดเดียวกัน 

2.3) พัฒนาระบบรวบรวมฐานขอมูลในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและสวนกลาง โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพขอมูล 

2.4) สนับสนุนโปรแกรมกลางสําหรับบันทึกขอมูลบริการสําหรับสถานพยาบาลที่ไมมีโปรแกรมใช 
3) การพัฒนาระบบขอมูลบริการสถานพยาบาลเอกชน 

3.1) ออกแบบระบบขอมูลสถานพยาบาลเอกชน รวมท้ังระบบขอมูลบริการรานขายยา และกลไก
การรายงานและเช่ือมโยงขอมูลของภาคเอกชน ในการสงขอมูลผูรับบริการมายังสวนกลาง ตาม
มาตรฐาน ในรูปแบบของรายงาน และ/หรือ ฐานขอมูลผูปวย โดยอาศัยกลไกของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ และกลไกของระบบประกันสุขภาพ 
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4) การพัฒนาระบบติดตามประเมินคุณภาพบริการ 
4.1) พัฒนามาตรฐานระบบขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพบริการ ท่ีจัดเก็บในสถานพยาบาล หรือ

ออกแบบระบบการสํารวจสถานพยาบาล ท่ีใชในการตรวจประเมินคุณภาพ โดยครอบคลุม
ดัชนีช้ีวดัคุณภาพบริการที่สําคัญ รวมถึงมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน โดยมีงบประมาณสนับสนุน อยางเพียงพอ 

4.2) วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลบริการสุขภาพ ท่ีสามารถสะทอนดัชนช้ีีวัดคุณภาพบริการของ
สถานพยาบาล แลวปอนขอมูลกลับไปยังสถานพยาบาล 

5) การพัฒนาระบบขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
5.1) พัฒนาระบบทะเบียนคนพกิาร และผูท่ีควรไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ เชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรค

เร้ือรัง ผูปวยท่ีประสบอุบัติเหตุ โดยเช่ือมโยงกับขอมูลบริการ เพื่อสะทอนถึงการเขาถึงบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ 

5.2) พัฒนาระบบขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล โดยดึงมาจากฐานขอมูลบริการ
ของสถานพยาบาล ท่ีมีขอมูลสะทอนสภาพของผูปวย ไดแก รหัสความพิการและทุพลภาพ 
และขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพที่ไดรับ 

 

2.6. การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรและคาใชจายสุขภาพ 
ระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพและคาใชจายสุขภาพ มีความสําคัญตอการวางแผนการผลิต พัฒนา และ

จัดสรร ใหเกิดประสิทธิภาพ และความเปนธรรมในระบบบริการสุขภาพ ท้ังนี้ขอมูลสถานการณดาน
ทรัพยากรที่ดี จะนําไปสูการตัดสินใจในการลงทุนทางสุขภาพท่ีเหมาะสม โดยขอมูลทรัพยากรและคาใชจาย
สุขภาพ ควรไดรับการพัฒนาดังนี ้

 
1) การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรบุคคล 

1.1) พัฒนาระบบขอมูลบุคลากรในทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ ท่ีมีการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และสามารถเปรียบเทียบในแตละชวงเวลาได  โดยมีการรวบรวมเปน
ฐานขอมูลกลาง ท่ีมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการเช่ือมและประสานขอมูลดวยมาตรฐานขอมูล
รวมกัน 

1.2) พัฒนาระบบขอมูลบุคลากรทางการแพทยท่ีสําคัญ ท่ีครอบคลุมท้ังภาครัฐและเอกชน โดย
เช่ือมโยงกับขอมูลของสภาวิชาชีพ และขอมูลของกองการประกอบโรคศิลปะ 

1.3) พัฒนาระบบการสํารวจทรัพยากรกําลังคนดานสุขภาพในระดับพืน้ท่ี ไดแก ระดบัอําเภอและ
จังหวดั ในการรวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยปรับปรุงขอมูลทุกป 
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2) การพัฒนาระบบขอมูลสถานบริการสุขภาพ 
2.1) พัฒนาระบบทะเบียนสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีสอดคลองกับขอมูลการใหรหัส

สถานพยาบาล ขอมูลทะเบียนสถานพยาบาลของกองทุน และขอมูลทะเบียนของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยบูรณาการใหเปนระบบทะเบียนสถานพยาบาลกลาง 

2.2) พัฒนาระบบจดัเก็บขอมูลสถานพยาบาล ท่ีมีความทันสมัยตลอดเวลา และครอบคลุมขอมูล 
ประเภท ขนาด จุดพิกดัตําแหนงของสถานพยาบาล จาํนวนบุคลากรทางการแพทย จํานวน
ผูปวย ฯลฯ ท่ีครอบคลุมสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแหง 

3) การพัฒนาระบบขอมูลเคร่ืองมือแพทยท่ีสําคัญ 
3.1) พัฒนาระบบขอมูลเคร่ืองมือแพทยท่ีสําคัญท้ังภาครัฐและเอกชน เชน เคร่ืองเอ็กซเรย

คอมพิวเตอร ฯลฯ ท่ีครอบคลุมสถานพยาบาลทุกแหง 
4) การพัฒนาระบบขอมูลรายจายสุขภาพ 

4.1) พัฒนาระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ท่ีครอบคลุมรายจายสุขภาพภาครัฐ เอกชน ครัวเรือน โดยมี
การปรับปรุงขอมูลทุกป และมีการพัฒนากลไกเชิงสถาบันท่ีดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 

4.2) พัฒนาระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ใหสามารถจําแนกตามกลุมโรค กลุมอายุ หรือตามพื้นท่ี 
ไดแก ระดับจงัหวัด ท้ังนีก้ารจําแนกยอยลงไปนั้น ควรมีการศึกษาถึงระเบียบวิธี ความเปนไป
ได และความจําเปนในการใชประโยชน 

5) การพัฒนาระบบขอมูลการเงินการคลังสถานพยาบาล 
5.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลบัญชีการเงินสถานพยาบาล ใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ

รวบรวมข้ึนมายังจังหวัดและสวนกลาง โดยมีระบบควบคุมคุณภาพของขอมูล และสามารถ
ตรวจสอบคูขนานกับขอมูลท่ีเปนรายงานสรุป 

 
2.7. การพัฒนาระบบการสํารวจทางสุขภาพ 

การสํารวจทางสุขภาพ เปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญ เนื่องจากครอบคลุมในระดับประชากร (Population-
based) และมีการสุมตัวอยางท่ีมีความเปนตัวแทน รวมท้ังมีการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บขอมูล โดย
ระบบการสํารวจทางสุขภาพ ควรไดรับการวางแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยการออกแบบการ
สํารวจแบบบูรณาการ เพือ่ลดความซํ้าซอนของการสํารวจตางๆลง โดยควรจะมีข้ันตอนในการวางแผน
ระบบการสํารวจสุขภาพแหงชาติ (National Health Survey Plan) ดังนี ้

 
1) การกําหนดความตองการขอมูลจากการสํารวจ 

1.1) กําหนดรายการขอมูลท่ีตองการใชจากการสํารวจ ไดแก ขอมูลสถานะสุขภาพ ปจจัยเส่ียง 
พฤติกรรมสุขภาพ การเขาถึงบริการ การใชบริการ และความครอบคลุมของบริการ เปนตน 
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1.2) จัดกลุมความตองการ เพื่อการออกแบบระบบการสํารวจท่ีจําเปน โดยพิจารณาจากประเด็นทาง
สุขภาพ ระดับความเปนตัวแทนของขอมูล และความถ่ีของการสํารวจ ของการสํารวจระดับชาติ 

1.3) กําหนดความตองการในการสํารวจระดับชุมชน โดยการสรางกระบวนการเรียนรู ในการเก็บ
ขอมูล และศักยภาพของคนในชุมชนในการใชขอมูล โดยระบบการจัดเก็บท่ีไมเปนภาระกับ
ประชาชน 

2) การออกแบบระบบการสํารวจสุขภาพแหงชาติ โดยอาจจะแบงเปน 
2.1) การสํารวจภาวะสุขภาพและปจจยัเส่ียงท่ีตองใชการตรวจรางกาย (Health Examination Survey) 

ควรเนนรายการขอมูลท่ีตองตรวจรางกาย และตรวจทางหองปฏิบัติการ ผนวกกับขอมูลปจจัย
เส่ียง โดยอาจจะสํารวจในระดับภาคหรือเขต ในความถ่ีทุก 5 ป 

2.2) การสํารวจภาวะสุขภาพและปจจยัเส่ียงระดับจังหวัด (Provincial Health Survey) ควรเนน
รายการขอมูลท่ีสําคัญ ท่ีตองติดตามในระดับจังหวดั โดยหนวยงานสวนกลางรวมกับจังหวัด
วางแผนการสํารวจ โดยวิเคราะหความตองการรวมกัน ในความถ่ีทุกป 

2.3) การสํารวจภาวะสุขภาพและปจจยัเส่ียงเฉพาะดาน (Special Health Survey) ควรเนนการสํารวจ
ในประเด็นเฉพาะ หรือท่ีตองใชวิธีการเฉพาะ ท่ีบูรณาการกับการสํารวจอ่ืนไดยาก โดยอาจจะมี
ระดับของขอมูล และความถ่ีท่ีแตกตางกนั (1-10 ป) ซ่ึงสามารถมีไดหลายการสํารวจ อาทิเชน 
การสํารวจภาวะสุขภาพจิต การสํารวจภาวะทันตสุขภาพ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ 
การสํารวจภาวะโภชนาการ การสํารวจความพิการ การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ ฯลฯ โดย
อาจจะมีการปรับเปล่ียนโดยบูรณาการเขากับการสํารวจประเภท 1 หรือ 2 ได 

2.4) ในการดําเนินงานสํารวจแตละการสํารวจ มีการกําหนดหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการ
สํารวจ และมีระบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวมท้ังการคืนขอมูลใหกับพื้นท่ี 

3) การพัฒนามาตรฐานขอมูลการสํารวจใหมีมาตรฐาน 
3.1) กําหนดเคร่ืองมือ วิธีการเก็บขอมูลมาตรฐาน สําหรับแตละรายการขอมูล ใหมีความเปน

มาตรฐานสากล ยกเวนเร่ืองท่ีเปนเร่ืองเฉพาะของประเทศไทย สําหรับการสํารวจระดับชาติ 
3.2) บูรณาการดานวิธีการเก็บขอมูล และเคร่ืองมือในการเกบ็ขอมูลท่ีมีความเปนมาตรฐานเดียวกนั 

เพื่อการเปรียบเทียบและเช่ือมโยงขอมูลระหวางการสํารวจ 
4) การวางแผนดานการงบประมาณและกลไกเชิงสถาบัน 

4.1) วางแผนงบประมาณท่ีสอดคลองกับแผนการสํารวจสุขภาพแหงชาติ โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
โดยผานกลไกเชิงนโยบาย เชน คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 

4.2) พัฒนากลไกเชิงสถาบันและศักยภาพขององคกรในการดาํเนินการสํารวจ และวิเคราะหขอมูลท่ี
ไดจากการสํารวจ และใชประโยชนอยางตอเนื่อง เชน สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
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2.8. การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับพื้นท่ี 
ขอมูลสุขภาพในระดบัพื้นท่ี นับวาเปนขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญท่ีใชในการขับเคล่ือนแกไขปญหา และ

พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นท่ี ท้ังนี้การจัดการขอมูลในระดับจังหวัด นับวาเปนระดับของการจัดการ
ขอมูลท่ีสําคัญ เนื่องจากมีภาคสวนตางๆ ท้ังรัฐ เอกชน ทองถ่ิน และภาคประชาชน ท่ีมีขอมูลและสามารถ
รวมกันจัดการและใชขอมูลในการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัดไดอยางบูรณาการ นอกจากนีก้ารพัฒนาระบบ
ขอมูลสุขภาพในแตละชุมชนทองถ่ิน ก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากเปนหนวยยอยท่ีสุด ท่ีสามารถสราง
ความมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามสถานการณสุขภาพของชุมชนตนเองได รวมถึงการพัฒนา
กลไกการเผยแพรขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลในระดับพืน้ท่ี ท้ังการเผยแพรผานส่ือตางๆ และการ
เช่ือมโยงขอมูลกับกลไกการวางแผนและพัฒนาสุขภาพระดับพืน้ท่ี ดังนี้ 

 
1) การพัฒนากลไกระดับจังหวดั  

1.1) จัดต้ังกรรมการขอมูลสุขภาพระดับจังหวดั ประกอบดวย สวนราชการในจังหวัดท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพ และปจจัยกําหนดสุขภาพ เชน ดานสวัสดิการและสังคม ดานส่ิงแวดลอม ฯลฯ ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภทในจังหวดั ผูเช่ียวชาญ ภาคเอกชนและเครือขายภาค
ประชาสังคม (เชน มูลนิธิ NGO กาชาด กลุมองคกรชุมชน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ) 
โดยมีสัดสวนของภาคสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ท่ีใกลเคียงกัน และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเปนทีมเลขาฯ แตท้ังนี้องคประกอบของคณะกรรมการและ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเลขาฯอาจจะแตกตางกันไดตามบริบทของจังหวดั โดยมีบทบาทหนาท่ี  
ในการกําหนดความตองการดานขอมูล จัดใหมีการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
หนวยงาน วางแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล  และสงเสริมการนําขอมูลไปสูการใช
ประโยชนทุกระดับ เพื่อการตัดสินใจนโยบาย การวางแผน การจดัการทรัพยากร และการ
ติดตามประเมินผล โดยทํางานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารระดับจังหวัด และ
สมัชชาสุขภาพระดับจังหวดั 

1.2) สงเสริมใหมีเครือขายขอมูลเฉพาะประเดน็ท่ีเกีย่วของ เพื่อการขับเคล่ือนในการเฝาระวัง 
สงเสริม ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ โดยเร่ิมตนจากการกําหนดประเด็นท่ีเปนปญหา
สําคัญของจังหวัด จัดต้ังเครือขายขอมูลเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ผูเช่ียวชาญ และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทหนาท่ี ในการกําหนดความตองการ
ขอมูลเฉพาะประเด็น เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลเฉพาะประเด็น วเิคราะหสังเคราะหขอมูล
เฉพาะประเดน็ จดัทํารายงานสถานการณเฉพาะประเด็นของพื้นท่ีและเสนอตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารสุขภาพระดับจังหวดั เผยแพรขอมูลและเช่ือมโยงไปสูการใชประโยชน เพื่อการ
ขับเคล่ือนแกไขปญหาเฉพาะประเด็นของพืน้ท่ี และวางแผนพัฒนาระบบขอมูลเฉพาะประเดน็ 
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1.3) พัฒนาระบบคลังขอมูลหรือศูนยขอมูลสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อเปนการรวบรวมและจัดการ
ขอมูลท่ีมีอยู ใหเปนระบบและครอบคลุม สามารถเขาถึงและใชขอมูลไดอยางสะดวก โดย
เร่ิมตนจากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ และเครือขายท่ีเกีย่วของกับสุขภาพ และ
สอดคลองกับความตองการระดับจังหวดั จัดหมวดหมูขอมูล จําแนกขอมูล พัฒนาระบบสืบคน
ขอมูล และจัดทําคลังขอมูลสุขภาพ เพื่อการเขาถึงและสืบคนได โดยหนวยงานตางๆ และ
ประชาชนท่ัวไป รวมกับการพัฒนาเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีตอบสนองตอการใช 
โดยมีขอมูลต้ังแตครัวเรือน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวดั ท่ีมีความทันสมัยและตอเนื่อง โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยมีการกําหนดสิทธิและช้ันของขอมูลท่ีเขาถึงได และมี
การวิเคราะห/สังเคราะห เผยแพรขอมูลและใชประโยชน 

 
2) การพฒันาระบบขอมูลสุขภาพชุมชน 

2.1) สงเสริมใหมีเครือขายและเช่ือมโยงขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ ตําบล ประกอบดวย โรงพยาบาล 
สาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย หนวยราชการท่ีเกีย่วของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทหนาท่ี ในการกําหนดความตองการดานขอมูล
สุขภาพ เช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสุขภาพระดับ
อําเภอ ตําบล เช่ือมโยงขอมูลไปสูการใชประโยชน อาทิเชน แผนชุมชน และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยอาศัยกลไกบริหารจัดการหลักในระดับทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนทองถ่ิน 
และมีการเช่ือมโยงขอมูลจากตําบล ไปยังอําเภอ และจากอําเภอไปจังหวัด 

2.2) พัฒนาระบบจดัเก็บขอมูลสุขภาพในระดบัชุมชน โดยขอมูลในระดับชุมชนบางสวนอาจจะตอง
มีการจัดเก็บโดยชุมชนเอง โดยเร่ิมตนจากการกําหนดรายการขอมูลท่ีตองการ เชน ปจจยัทาง
สังคม ฯลฯ และทําการออกแบบระบบจดัเก็บขอมูลระดับชุมชน โดยประชาชนสามารถจัดเก็บ
ขอมูล ติดตามขอมูล และใชขอมูลไดเอง รวมกับการพัฒนาระบบสนับสนุนในการรวบรวม
ขอมูลและนําเสนอขอมูลในชุมชน โดยอยูในรูปแบบศูนยขอมูลสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี 

 
3) การพัฒนาการเผยแพรขอมูลและใชประโยชนระดับพืน้ท่ี 

3.1) พัฒนากลไกการเผยแพรขอมูลสุขภาพระดับพื้นท่ีอยางบูรณาการ โดยมีระบบจัดการใหขอมูล
อยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการส่ือสารผานชองทางตางๆ อาทิเชน การเผยแพรขอมูลผานส่ือ
ทองถ่ิน ไดแก วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หนังสือพิมพทองถ่ิน เคเบิลทองถ่ิน ศูนยเรียนรู
ชุมชน อสม. และปราชญชาวบาน รวมทั้งการเผยแพรขอมูลผานส่ืออ่ืนๆ เชน ส่ิงพิมพ และ 
อินเตอรเน็ต ท้ังนี้ตองมีระบบจัดการใหขอมูลอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารผาน
ชองทางตางๆ และนําไปสูการเรียนรูของประชาชน รวมทั้งคนพิการในชุมชน 
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3.2) พัฒนากลไกการใชขอมูลในระดับพื้นท่ี โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนใหมีสวนรวมในการ
จัดการขอมูล และเช่ือมโยงขอมูลกับการวางแผนระดบัจังหวดั อําเภอ ตําบล การจัดสรร
ทรัพยากรในการสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพของพื้นท่ี การขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นท่ี  และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เปนตน 

 
4) การพัฒนาระบบสนับสนุนทรัพยากรในการขับเคล่ือนระดับพืน้ท่ี 

4.1) พัฒนาศักยภาพ ความรู เทคโนโลยี ในการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง เชน ทําใหคนในชุมชนเกดิ
ความรู จนนําไปสูการตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบ และมีการเก็บขอมูล 

4.2) มีงบประมาณสําหรับการขับเคล่ือน ท้ังนี้ใหใชแหลงทุนท่ีมีอยูแลวในชุมชน และมีการจดัต้ัง
กองทุนเพื่อพฒันาการส่ือสารชุมชน 

4.3) มีระบบอาสาสมัครโดยการสืบทอด โดยใช “คน” เปนเคร่ืองมือในการส่ือสาร เชน ผูนําชุมชน 
และตองสรางผูนําการส่ือสารชุมชน 

4.4) มีกระบวนการท่ีทําใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูมากกวาการรับรู และมีการประเมินผลหลัง
การส่ือสาร 

4.5) มุงเนนคนรุนใหม สําหรับการส่ือสารในอนาคต เชน เดก็และเยาวชน และตองมีการเช่ือมโยง
ระหวางคนรุนใหมกับผูสูงอายุ โดยใชคนในวัยกลางคนเปนตัวเช่ือมประสาน ผานกิจกรรม
รวมกันระหวางคน 3 วัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูล 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อการมีมาตรฐานของขอมูลรวมกัน สําหรับใชในการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล ในระดับของ
ฐานขอมูลรายบุคคล โดยมาตรฐานหลักท่ีควรไดรับการพัฒนา ไดแก มาตรฐานโครงสรางของขอมูล 
มาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส มาตรฐานดานการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล เปนตน และเพื่อพัฒนา
กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล ซ่ึงจะชวยใหขอมูลมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานมากข้ึน 
 
เปาหมาย 

1) มีมาตรฐานดานโครงสรางของขอมูล ไดแก ขอมูลผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาล ขอมูล
บริการระดับปฐมภูมิ ขอมูลการแพทยฉุกเฉิน และขอมูลดานการเงิน  

2) มีมาตรฐานดานการจําแนกประเภทและรหัส ไดแก รหัสโรคและหัตถการ รหัสบริการปฐมภูมิ รหสั
ยา เวชภณัฑ และเคร่ืองมือแพทย รหัสชันสูตรทางหองปฏิบัติการ รหัสแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก รหัสสถานพยาบาลและหนวยงานดานสุขภาพ รหัสสิทธิการรักษา รหัสท่ัวไป ฯลฯ เพื่อ
ใชเปนมาตรฐานในการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนระหวางฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ 

3) มีมาตรฐานในดานการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล โดยจะเกี่ยวของกบัรูปแบบของฐานขอมูลในการ
แลกเปล่ียน อาทิเชน การใชมาตรฐานของขอมูลแบบ XML หรือ HL7 ในการแลกเปล่ียนขอมูล 
ท้ังนี้จะเกิดข้ึนจากการตกลงรวมกัน และความเปนไปไดในการใชรูปแบบตางๆ รวมท้ังมาตรฐาน
ของการแลกเปล่ียนฐานขอมูลรายบุคคล ท่ีมีการปกปองความลับของขอมูลสวนบุคคล 

4) มีกลไกเชิงสถาบันในการจัดทําและบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ ท้ังในดานการพัฒนา 
บํารุงรักษา พฒันาศักยภาพ และสนับสนนุการใชมาตรฐานขอมูลสุขภาพ 

5) มีกลไกในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูลท่ีตอเนื่อง ไดแก กลไกการตรวจสอบ การ
พัฒนาศักยภาพ ระบบนิเทศและใหคําปรึกษา ระบบแรงจูงใจ กลไกการรับรองคุณภาพ การพัฒนา
คูมือ การพัฒนาเคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธวิธี 

 

3.1. การพัฒนามาตรฐานโครงสรางของขอมูล 
โครงสรางขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน เปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูล และการรวบรวม

ขอมูลในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังชวยใหการวิเคราะหขอมูลมีความสะดวกและสอดคลองกับขอมูลท่ีจัดเก็บ 
โดยโครงสรางขอมูลท่ีควรมีการพัฒนาใหเกิดมาตรฐาน ประกอบดวย 

1) การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการโรงพยาบาล 
1.1) พัฒนาโครงสรางขอมูลบริการระดับโรงพยาบาล ประกอบดวยขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน โดย

โครงสรางของขอมูลควรจะตอบสนองการใชประโยชนท่ีหลากหลาย ไดแก ภาวะการปวย การ
ตาย การใหบริการ คาใชจาย และคุณภาพบริการ โดยปรับโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐาน
เดิม ใหครอบคลุมประเดน็ตางๆมากข้ึน และสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนกับขอมูลท่ีกองทุน
ตางๆ ตองการใชเพื่อการเบิกจายเงิน รวมกบัความตองการของหนวยงานดานสุขภาพ 

2) การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ 
2.1) พัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ ท่ีครอบคลุมประเด็น การปวย การตาย 

การรักษา คาใชจาย บริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ ท้ังท่ีใหโดยสถาน
บริการเอง และขอมูลระดับประชากรเพือ่สะทอนความครอบคลุมของบริการ โดยปรับเพิ่ม
ขอมูลดานการคัดกรองความเส่ียงและคัดกรองโรค และขอมูลบริการสุขภาพในชุมชน  

3) การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลการเงิน 
3.1) พัฒนามาตรฐานขอมูลการเงินของสถานพยาบาล ในรูปแบบของบัญชีเกณฑคงคาง รวมท้ัง

พัฒนามาตรฐานของขอมูลท่ีจะมีการสงตอมายังระดับท่ีสูงข้ึน เพื่อการวิเคราะหขอมูลดวย
ความเขาใจท่ีตรงกัน 

 
3.2. การพัฒนามาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส 

การจําแนกประเภทและรหัสมาตรฐาน มีความสําคัญตอการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล และการ
รวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห โดยการจาํแนกประเภทและรหัสท่ีสําคัญ ประกอบดวย 

1) การจําแนกประเภทและรหัสโรคและบริการสุขภาพ 
1.1) พัฒนาการใชรหัสโรคและหัตถการ ท่ีเปนมาตรฐานตามองคการอนามัยโลก และนานาชาติ  
1.2) พัฒนามาตรฐานรหัสดานบริการสุขภาพอ่ืนๆ ไดแก รหสัความพิการ ชันสูตร เอกซเรย บริการ

ทันตกรรม บริการพยาบาล บริการเภสัชกรรม บริการฟนฟูสภาพ บริการระดับปฐมภูมิ บริการ
สงเสริมสุขภาพปองกันโรค บริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ฯลฯ ซ่ึงควรจะมีการ
จัดลําดับความสําคัญ และพัฒนามาตรฐานข้ึน โดยความมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
กองทุน และผูเช่ียวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ 
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2) การจําแนกประเภทและรหัสยา เวชภณัฑ และเคร่ืองมือแพทย 
2.1) พัฒนารหัสยา และเวชภณัฑ โดยพัฒนาจากรหัสท่ีมีการใชอยู โดยเลือกรหัสท่ีเหมาะสมและมี

การตกลงเพ่ือกําหนดเปนมาตรฐานกลาง สําหรับแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงาน และ
สําหรับบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล รวมกับการพัฒนาเคร่ืองมือในการแปลงรหัส (Mapping) 
แทนท่ีการใชรหัสมาตรฐานเพียงรหัสเดยีว โดยสามารถแปลงรหัสท่ีใชงานในหนวยงานตางๆ
และในโรงพยาบาล กับรหัสกลางได  

2.2) พัฒนารหัสเครื่องมือแพทย  โดยพัฒนาจากรหัสท่ีมีอยู หรือพัฒนารหัสใหม ท่ีสอดคลองกับ
การใชเพื่อการวางแผนการลงทุนและการกระจายเคร่ืองมือแพทยท่ีสําคัญ และการใชเพื่อการ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย 

3) การจําแนกประเภทและรหัสท่ีใชอางอิงท่ัวไป 
3.1) พัฒนารหัสท่ีใชสําหรับอางอิงท่ัวไป ท่ีมีความสําคัญตอการแลกเปล่ียนและวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รหัสสถานพยาบาล ท่ีบงบอกประเภทของสถานพยาบาล รหัสอาชีพ ศาสนา การศึกษา ท่ี
บงบอกปจจยัทางสังคม รหัสหลักประกันสุขภาพ รหัสประเภทคาใชจาย ฯลฯ โดยรหัสเหลานี้ 
ควรจะมีการพจิารณาวาควรใชมาตรฐานเดิมท่ีมีอยูแลว หรือพัฒนาข้ึนมาใหมใหเปนมาตรฐาน
เดยีวกัน 

 
3.3. การพัฒนามาตรฐานในดานการเชื่อมโยงแลกเปล่ียนขอมูล 

มาตรฐานในการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูล ประกอบดวย มาตรฐานดานรูปแบบของขอมูลเพื่อการ
แลกเปล่ียน และมาตรฐานดานการปกปองขอมูลสวนบุคคล 

1) มาตรฐานดานรูปแบบของขอมูลเพื่อการแลกเปล่ียน 
1.1) กําหนดรูปแบบของขอมูลท่ีเปนมาตรฐาน อาทิเชน XML ซ่ึงเปนมาตรฐานของขอมูลระดับ

สากล ท่ีสามารถแลกเปล่ียนกับฐานขอมูลรูปแบบอ่ืนๆได และมาตรฐานขอมูลสุขภาพ HL7 ซ่ึง
เปนมาตรฐานช้ันสูง โดยประเทศไทยควรจะมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรฐาน
ดังกลาว เพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลในปจจบัุนและอนาคต 

2) มาตรฐานดานการแลกเปล่ียนขอมูลและการปกปองขอมูลสวนบุคคล 
2.1) กําหนดมาตรฐานในการแลกเปล่ียนขอมูลรายบุคคล ซ่ึงจําเปนตองมีขอมูลท่ีระบุตัวบุคคลดวย 

เพื่อใหสามารถเช่ือมโยงกันระหวางฐานขอมูลได ในการนี้ ควรจะพัฒนาใหมีกลไกในการ
ปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการแปลงรหัสท่ีเปนเลขประจําตัวประชาชน ไปเปนรหัสอ่ืน
เสียกอน โดยใชเคร่ืองมือแปลงรหัสตัวเดยีวกัน ซ่ึงดูแลโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ก็จะ
ชวยแกปญหาการปกปองขอมูลสวนบุคคลได  

 
 



34 
 

3.4. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลสุขภาพ 
เพื่อใหการจัดทํามาตรฐานขอมูลสุขภาพ มีความตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนท่ียอมรับ กลไกเชิง

สถาบัน มีความสําคัญในการดําเนินงาน ท้ังในดานวิชาการและบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดมาตรฐานขอมูล ท่ี
จําเปนตอการพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ โดยเฉพาะฐานขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ โดยมีบทบาทดังนี ้

1) จัดทํามาตรฐานขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญ  
1.1) มาตรฐานขอมูลบริการสุขภาพ ไดแก มาตรฐานโครงสรางขอมูลระดับโรงพยาบาล และระดับ

สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มาตรฐานรหัสและการจําแนกประเภทดานสุขภาพ 
1.2) มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลบริการสุขภาพ และมาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูล 

2) ดําเนินการนํามาตรฐานขอมูลสุขภาพไปสูการใชงานในระบบ 
2.1) พัฒนาเคร่ืองมือในการนํามาตรฐานขอมูลสุขภาพไปสูการใชในระบบ ไดแก การพัฒนา

เคร่ืองมือแปลงขอมูลเขาสูมาตรฐานกลาง การพัฒนาโปรแกรมท่ีเอ้ือตอการใชมาตรฐาน  
2.2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใชมาตรฐาน ไดแก บุคลากรท่ีทําหนาท่ีบันทึก

ขอมูล ผูใหรหัส ผูพัฒนาโปรแกรมและแปลงขอมูลของสถานพยาบาล ฯลฯ  
3) บํารุงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานขอมูลสุขภาพ 

3.1) ปรับปรุงมาตรฐานขอมูลสุขภาพ ใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง พรอมการเผยแพรและ
ส่ือสารมาตรฐานไปสูผูใช และมีระบบใหคําปรึกษาในการใชงาน 

 
3.5. การพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล 

กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล ประกอบดวย 
1) ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของขอมูล  

1.1) พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพขอมูล โดยควบคุมในข้ันตอนการนาํเขาขอมูล ข้ันตอนการ
รวบรวมขอมูลในระดับจังหวัดหรือสวนกลาง โดยมีเคร่ืองมือในการตรวจสอบและกรองขอมูล 
รวมท้ังการประเมินระดับคุณภาพของขอมูล และระบบคัดแยกขอมูลท่ีมีปญหา เพื่อปอนกลับ
ไปยังหนวยงานผูจัดเก็บขอมูล 

2) การพัฒนาศักยภาพ การนิเทศ และใหคําปรึกษา 
2.1) พัฒนาคุณภาพของขอมูล โดยการพฒันาศักยภาพในการบันทึกขอมูลท่ีมีคุณภาพ ไดแก 

คุณภาพการใหรหัส ประกอบกับการนิเทศและสุมตรวจ (Supervision and Audit) และระบบให
คําปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังในสวนกลาง และระดับจงัหวัด 

3) ระบบแรงจูงใจ และการรับรองคุณภาพของขอมูล 
3.1) พัฒนาระบบแรงจูงใจ โดยผูกกับกลไกทางการเงิน เชน การจายเงินในระบบประกันสุขภาพ 

หรือการจายเงินตามคุณภาพของขอมูล หรือผูกกับกลไกการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ซ่ึง
คุณภาพของขอมูลก็เปนหนึง่องคประกอบ 
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4) การพัฒนาคูมือ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1) พัฒนาคูมือ แนวทาง (Guideline) รวมท้ังเคร่ืองมือชวยหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ก็

มีสวนชวยใหคุณภาพของขอมูลดีข้ึนได ไดแก ระบบเตือนความผิดพลาดของการนําเขาขอมูล 
ระบบตรวจขอมูลเบ้ืองตนกอนสงขอมูลออก เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาระบบการจัดการและการเชื่อมโยงขอมูล 

 

วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาการจัดการและเช่ือมโยงขอมูลสารสนเทศสุขภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพจากทุกภาคสวน  
เปาหมาย 

1) มีระบบฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาลท่ีครบถวน และมีมาตรฐาน 
2) มีระบบสงตอและเช่ือมโยงขอมูลท่ีรวดเร็ว   และมีประสิทธิภาพ 
3) มีระบบจัดการคลังขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถนําไปใชประโยชนได 
4) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
5) มีระบบการวิเคราะห  สังเคราะหขอมูล และสรางองคความรูใหม โดยการศึกษาวิจัยในเชิงลึก  และ

นําเสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ เพี่อตอบสนองตอการใชงาน และเสริมสรางองคความรูใหม 
 
ยุทธวิธี 

 

4.1. การพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาล 
1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาล (Electronic Health Record)  

1.1) การจัดทําโครงสรางขอมูลมาตรฐานสําหรับบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาล ท่ีตอบสนองตอ
การใชสําหรับการใหบริการทางคลินิก 

1.2) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีสอดคลองกับการใชงานในโรงพยาบาล และ
สอดคลองกับโครงสรางขอมูลบริการทางคลินิก 

1.3) สงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาล ไดแก 
โรงพยาบาลขนาดใหญ โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีมีความพรอม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการดูแลและรักษาผูปวย 

 
4.2. การพัฒนาระบบสงตอขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับ ในทุกภาคสวน 

1) การพัฒนาระบบสงตอขอมูล และเช่ือมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล กับจังหวัด และสวนกลาง  
1.1) พัฒนาระบบการสงตอแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสถานพยาบาล เพือ่การใหบริการผูปวยและ

ประชาชน ใหสถานพยาบาลสามารถทราบขอมูลการใหบริการที่สถานพยาบาลแหงอ่ืนใหกับ
ผูรับบริการคนเดียวกนั เพือ่ความตอเนื่องของบริการ ความครอบคลุมของบริการ และคุณภาพ
ในการใหบริการ โดยเฉพาะการสงตอขอมูลบริการระหวางโรงพยาบาลและสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิในระดับอําเภอ 
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1.2) พัฒนาระบบและชองทางสงตอขอมูลบริการของโรงพยาบาล และขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ 
ไปยังหนวยงานในระดับจังหวัด และสวนกลาง โดยมีการจัดการใหมีชองทางในการสงขอมูล 
ท่ีสามารถสงขอมูลจํานวนมากไดอยางไมติดขัด โดยเฉพาะฐานขอมูลขนาดใหญของบริการ
ปฐมภูมิ ท่ีครอบคลุมประชากรทุกคน พรอมบริการรักษา และสงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค  

1.3) พัฒนาระบบการตรวจสอบและกรองขอมูลท่ีระดับจังหวดั และสวนกลาง โดยมีการปอนขอมูล
ท่ีไมสมบูรณกลับใหหนวยงานแกไขขอมูล แลวสงกลับไปยังระดับจังหวัดและสวนกลาง 

2) การพัฒนาระบบและชองทางสําหรับการรายงานโรคเพ่ือการเตือนภยั  
2.1) พัฒนาระบบการสงขอมูลสําหรับการรายงานโรคและการเตือนภยั โดยพัฒนาระบบสงขอมูล

แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการควบคุมโรค  
2.2) พัฒนาระบบการสงขอมูลผานขอความทางโทรศัพทมือถือ (m-Health) จากระดับชุมชน มายัง

ระดับอําเภอ ระดับจังหวดั และสวนกลาง 
3) การพัฒนาการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 

3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีท่ีเปนศูนยรวม และสามารถแทรกความตองการของ
หนวยงานในระดับพืน้ท่ีได  สามารถเช่ือมโยงขอมูล หรือดึงขอมูลท่ีสวนกลางตองการได โดย
ไมเกิดภาระงานในการปอนขอมูล 

3.2) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานดานสาธารณสุข อาทิเชน ระหวาง กรมกอง
ในกระทรวงสาธารณสุข หรือระหวางกระทรวงสาธารณสุข กับหนวยบริหารกองทุนดาน
สุขภาพ และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม เปนตน 
โดยอาศัยมาตรฐานขอมูลท่ีสามารถแลกเปล่ียนกันได พรอมระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล
และปกปองขอมูลสวนบุคคล 

3.3) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงานดานสาธารณสุขกับหนวยงานดานสถิติ อาทิ
เชน ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กับสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยกําหนดประเภทของขอมูลท่ีจะแลกเปล่ียนกัน และมาตรฐาน
ขอมูลท่ีใชในการแลกเปล่ียน เชน StatXchange, TH-eGIF 

 
4.3. การพัฒนาระบบคลังขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 

1) การพัฒนาระบบจัดการคลังขอมูล  
1.1) พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพระดับหนวยงาน ซ่ึงเปนระบบท่ีมีการรวบรวมขอมูลท่ีจัดเก็บ

โดยหนวยงานตางๆ ประกอบดวย คลังขอมูลดิบ (Micro data) และขอมูลท่ีผานการวิเคราะห
แลว โดยมีระบบจัดการท่ีเปนหมดหมู เปนระบบ สามารถสืบคน และนํามาใชประโยชนไดงาย 
รวมท้ังสามารถเผยแพรไปยงักลุมผูใชตางๆได โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกบัขอมูลท่ีมี (Meta data)  
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1.2) พัฒนาคลังขอมูลสุขภาพท่ีเช่ือมโยงแหลงขอมูลตางๆเขาดวยกัน โดยอาจจะมีอยูจุดเดยีวโดย
รวบรวมขอมูลมาจากแหลงขอมูลตางๆ หรือจัดการแบบหลายจุด โดยระบบเช่ือมโยงขอมูล
ระหวางแตละคลังขอมูล และควรมีการเช่ือมโยงระหวางฐานขอมูลแตละฐาน (Data linkage) 
เพื่อการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม โดยมีระบบปกปองขอมูลสวนบุคคล 

 

4.4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพ 
1) การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพในสถานพยาบาลและในหนวยงานท่ีรับสงขอมูล

สุขภาพรายบุคคล  
1.1) จัดทํานโยบายความปลอดภยัของขอมูลในระดับตางๆ ในดานตางๆ เชนการเขาถึงระบบ การ

เขารหัส การเขาถึงอุปกรณตางๆ 
1.2) จัดทําการประเมินระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล เพือ่คนหา และกาํกับติดตาม ประเมินผล

ความสามารถในการปองกนัการบุกรุกจากผูบุกรุกหรือจากผูปฏิบัติงานภายในองคกร 
1.3) จัดทําระบบการบริหารจัดการรวมถึงมาตรการทางดานเทคนิค และทางระเบียบกฎหมายตางๆ 

เพื่อปกปองขอมูลและสรางความปลอดภยัใหขอมูล รวมท้ังการปกปองขอมูลสวนบุคคล 
 

4.5. การพัฒนาระบบการวิเคราะห  สังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ 
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห สังเคราะหขอมูล  

1.1) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลดิบ ไดแก ขอมูลผูปวยรายบุคคล ไปเปนขาวสาร 
ขาวกรอง ท่ีเหมาะสมกับการใชในระดับตางๆ ท้ังในระดับชาติ ระดบัโครงการ ระดับจังหวดั 
ระดับสถานพยาบาล และระดับประชาชน โดยจัดการใหขอมูลสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง 

1.2) พัฒนาเคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหขอมูล ท่ีกระจายไปยังผูใชแตละระดับ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะหขอมูล ตั้งแตระดับหนวยบริการ ระดับพื้นท่ี และสวนกลาง  

1.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับพื้นท่ี ในการจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูลท่ีจัดเก็บ และ
ศักยภาพในการวิเคราะหทางสถิติและสังเคราะหขอมูลเปนความรู  

1.4) สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจยัในเชิงลึก เพื่อตอบคําถามท่ีซับซอนข้ึน โดย
หนวยงานดานวิชาการ และนกัวิจยัในระดับพื้นท่ี และสวนกลาง 

2) การพัฒนาระบบการนําเสนอขอมูล  
2.1) พัฒนาเคร่ืองมือชวยในการนาํเสนอขอมูล (Data visualization) ในรูปแบบตางๆ ไดแก แผนภูมิ 

แผนท่ี (GIS) แผนภาพ ซ่ึงสามารถนําเสนอขอมูลไดบนอินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถเขาถึงและ
ใชขอมูลได โดยหนวยงานผูใชขอมูล 

2.2) พัฒนาระบบวเิคราะหขอมูลบนอินเตอรเนต็ โดยผูใชสามารถเลือกตัวแปร ในการแสดงขอมูล 
และรูปแบบในการนําเสนอขอมูล ไดอยางอิสระ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการใชประโยชน ส่ือสารเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนารูปแบบและชองทางการส่ือสารใหเหมาะสม มีการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล และ
การใชประโยชนจากขอมูลขาวสารสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ  
 

เปาหมาย 
1) มีศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลสุขภาพจากแหลงขอมูลตางๆ และจัดการ

ขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม เขาถึงได และตอบสนองตอการใชประโยชน 
2) มีรูปแบบและชองทางท่ีเหมาะสมตอการส่ือสารขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ี

เปนผูใชในระดับตางๆ  
3) มีการนําขอมูลขาวสารสุขภาพไปใชประโยชนในวัตถุประสงคตางๆ อยางตอเนื่อง 
4) ประชาชนรับทราบขอมูลสุขภาพของตนเอง และชุมชน ไดอยางเพียงพอและเหมาะสม 

 
ยุทธวิธี 

 

5.1. การพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ 
ในการจดัการขอมูลอยูรูปแบบท่ีสามารถเขาถึงได และอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกบัการใชประโยชนนัน้ 

การมีศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลสุขภาพจากแหลงขอมูลตางๆ นับวาเปนกลไก
สําคัญ ในการทําใหขอมูลท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจาย ถูกนํามาจัดการใหอยูในระบบเดียวกัน ท่ีพรอมท่ีจะ
เผยแพรไปยังผูใชกลุมตางๆ โดยศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ควรมีความเปนกลาง และสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลตางๆได โดยความรวมมือของหนวยงานผูผลิตขอมูลตางๆ ในการสงตอขอมูลท่ีสําคัญใหกับ
ศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ เพื่อจัดทําเปนสถิติ และส่ือรูปแบบตางๆเพ่ือเผยแพรตอไป รวมท้ังเช่ือมโยงกับ
ระบบสถิติของประเทศ โดยมีบทบาทดังนี ้

1) ศึกษา รวบรวม ความตองการใชขอมูลของผูใช 
1.1) ระบุกลุมผูใชขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญ เชน องคกรสุขภาพในระดับชาติ ระดับภูมิภาค องคกรและ

ภาคีสรางเสริมสุขภาพ องคกรพัฒนาประเทศระดับชาติ องคกรบริหารจัดการระดับทองถ่ิน 
องคกรภาคเอกชน 

1.2) ศึกษาลักษณะการใชขอมูลสุขภาพ ของผูใชขอมูลประเภทตางๆและระดับตางๆ ในประเด็น
รายการขอมูลสุขภาพท่ีตองการใช รูปแบบของขอมูลท่ีเหมาะสมกับการใช 
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2) รวบรวมขอมูลสุขภาพจากแหลงขอมูลตางๆ 
2.1) ศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ท้ังระบบขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ ระบบ

ขอมูลสุขภาพระดับประชากร โดยรวบรวมขอมูลสถิติสุขภาพท่ีสําคัญ นํามาจัดทําใหเปนระบบ
และหมวดหมู ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได 

2.2) รวบรวมขอมูลระดับรายบุคคล ในฐานขอมูลสุขภาพท่ีสําคัญ นํามาวิเคราะหเพิ่มเติมในประเด็น
ท่ียังไมมีการวิเคราะหและสรุปจากหนวยงานผูจัดทําขอมูล โดยอาจจะรวมกับหนวยงานผูผลิต
ขอมูล หรือนักวิชาการที่เกีย่วของ ทําการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม ตามความตองการใชขอมูล 

3) จัดทําขอมูลสุขภาพท่ีครอบคลุมประเด็นตางๆ ใหเปนระบบ 
3.1) จัดทําขอมูลสุขภาพท่ีรวบรวมมาจากแหลงขอมูลตางๆ และท่ีวเิคราะหขอมูลเพิ่มเติม มาจัดการ

ใหเปนหมวดหมู และเปนระบบ โดยอยูในรูปแบบของฐานขอมูลสุขภาพท่ีครอบคลุมประเด็น
ตางๆอยางครบถวน สามารถแสดงขอมูลยอนหลัง และจําแนกรายละเอียดได 

3.2) จัดกระบวนการในการตกลงและปรับขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ีมีความไมตรงกัน โดยอาศัย
วิธีการทางวิชาการ และเหตุผลของความแตกตาง รวมท้ังกําหนดแนวทางในการทําใหเกดิ
ขอมูลสถิติท่ีสามารถใชอางอิงได พรอมอธิบายขอพึงระวงัในการใชขอมูลจากแตละแหลง 

4) จัดทําส่ือขอมูลสุขภาพในรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับการใชประโยชน 
4.1) จัดทําขอมูลสุขภาพใหอยูในรูปแบบตางๆ อาทิเชน รายงานสุขภาพ บทความวิชาการ 

ตารางขอมูลสถิติ เอกสารประกอบการจดัทํานโยบาย บทความสําหรับส่ือ ส่ืออิเล็กโทรนิกส 
อินเตอรเน็ต ท่ีสามารถสืบคน และแสดงขอมูลในรูปแบบตางๆไดอยางเหมาะสม รวมท้ังขอมูล
ท่ีจัดทําอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองโดยตรงตอผูใชเฉพาะราย ซ่ึงไดจากการศึกษาความ
ตองการขอมูลของผูใช 

 
5.2. การพัฒนารูปแบบและชองทางการส่ือสารขอมูลขาวสารสุขภาพ 

ในการแปลงขอมูลขาวสารสุขภาพท่ีไดจากระบบจัดเก็บขอมูล ไปสูกลุมผูใช ควรจะมีการศึกษารูปแบบ
ของขอมูลและชองทางส่ือสารท่ีเหมาะสมกับกลุมผูใช ดงันี้ 

1) การพัฒนารูปแบบการส่ือสารขอมูลขาวสารสุขภาพ 
1.1) จัดทําขอมูลขาวสารสุขภาพใหอยูในรูปแบบตางๆท่ีเหมาะสมกับผูใช เชน รายงานสถานการณ

สุขภาพ ฐานขอมูลและสถิติ บทความสําหรับส่ือและประชาชนท่ัวไป เปนตน 
2) การพัฒนาชองทางการเผยแพรและเขาถึงขอมูลขาวสารสุขภาพ 

2.1) จัดการใหขอมูลสามารถเขาถึงไดโดยผูใชในระดับตางๆ ท้ังในระดับชาติ ระดับพืน้ท่ี และ
ประชาชนท่ัวไป รวมถึงคนพิการ โดยมีช้ันของขอมูลและกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล และ
มีการปกปองขอมูลสวนบุคคล 



41 
 

2.2) จัดการใหประชาชนมีชองทาง ในการเขาถึงขอมูลสุขภาพหรือขอมูลบริการสุขภาพของตนเอง 
เพื่อใชในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง 

2.3) พัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูล เชน ผานส่ือมวลชน ส่ืออินเตอรเน็ต ส่ือทองถ่ิน เวทีกิจกรรม 
 
5.3. การพัฒนากลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลท่ีเผยแพร 

ในการเผยแพรขอมูลทางสุขภาพหรือขอมูลท่ีอาจจะสงผลตอสุขภาพ ควรไดรับการกล่ันกรองและ
ตรวจสอบ เพือ่เปนการคุมครองประชาชนจากขอมูลท่ีไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ดังนี ้

1) การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ กล่ันกรองขอมูลท่ีเผยแพร 
1.1) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบขอมูลท่ีเผยแพรบนส่ือตางๆ ท่ีเปนขอมูลท่ีไม

เหมาะสม หรือทําใหเกดิความเขาใจคลาดเคล่ือน หรือนาํไปสูพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 
โดยมีกลไกกฎหมาย และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมกับเครือขายภาคประชาสังคม หรือ
ผูบริโภค ในการดูแลสอดสอง เฝาระวัง และควบคุมการเผยแพรขอมูลท่ีไมเหมาะสม เพื่อเปน
การปกปองคุมครองประชาชน 

 
5.4. การพัฒนากลไกการใชขอมูลเพื่อนโยบายและการจัดการดานสุขภาพ 

การใชขอมูลในเชิงนโยบายและการจดัการดานสุขภาพ สามารถใชไดท้ังในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ ท่ีมาจากความมีสวนรวมของทุกภาคสวน การ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเฉพาะประเด็นและในระดับพื้นท่ี รวมถึงการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ 
ดังนี ้

1) การใชขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบาย 
1.1) การนําเสนอประเด็นสุขภาพ ท่ีควรจะจัดทํานโยบายเพื่อเฝาระวัง สงเสริม ปองกัน แกไขปญหา 

ไดแก ปญหาสุขภาพท่ีทําใหเกิดความสูญเสียมาก ปญหาสุขภาพท่ีมีแนวโนมเปนปญหามาก
ข้ึน ปญหาสุขภาพท่ีจะเปนปญหาในอนาคต เปนตน 

1.2) การนําเสนอกลุมเปาหมาย พื้นท่ีเปาหมาย ของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญ สําหรับการวางเปาหมาย
ท่ีตองใหความสําคัญในนโยบายท่ีเกีย่วของ 

1.3) การนําเสนอแนวทาง วิธีการแกไขปญหา โดยเปรียบเทียบประสิทธิผล ความคุมคา ผลกระทบ 
และความเปนไปได ของวิธีการตางๆ 

1.4) พัฒนากระบวนการกล่ันกรองขอมูล ไปสูขอเสนอทางนโยบาย แบบมีสวนรวม ไดแก 
ผูเช่ียวชาญ ท่ีมองภาพรวมของระบบสุขภาพ และกลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะประเด็น 

1.5) สงเสริมการเขาถึงขอมูลสุขภาพ ท้ังระดับชุมชน ระดบัชาติ และระดับนานาชาติ ในทุกกลุม 
เชน นักวิชาการ ประชาสังคม และส่ือมวลชน เพื่อใหมีการประยกุตใชขอมูล ในการกําหนด
นโยบาย และการจัดการดานสุขภาพ 
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2) การใชขอมูลเพื่อการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 
2.1) การนําเสนอประเด็นสุขภาพ ท่ีควรจะขับเคล่ือนเปนนโยบายสาธารณะ เชน ปญหาท่ีกระทบ

ตอสังคม ปญหาท่ีเปนความสนใจของประชาชน ปญหาที่สะทอนความไมเปนธรรมในสังคม 
ผานกลไกนโยบายสาธารณะระดับชาติ และระดับพื้นท่ี 

2.2) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากนโยบายของรัฐ ผานกลไกภาคประชาสังคม เพื่อเขาสู
กระบวนการตดัสินใจเชิงนโยบาย ท่ีอาจสงผลกระทบตอสุขภาพ 

3) การใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 
3.1) เพื่อการบริหารการเงินการคลังในระบบสุขภาพ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดสรร

งบประมาณ การพัฒนารูปแบบการจายเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.2) เพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพ ท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การจัดสรรและกระจายทรัพยากร

บริการสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพในระดับตางๆ 
3.3) เพื่อการจัดการปญหาสุขภาพเฉพาะ เชน การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพเฉพาะ 
3.4) เพื่อการบริหารจัดการในระดับสถานพยาบาล และระดับพื้นท่ี เชน ขอมูลประสิทธิภาพ 

คุณภาพบริการ และขอมูลปญหาสุขภาพระดับพืน้ท่ี 
4) การใชขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ 

4.1) เพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพ เชน การแกไขปญหาสุขภาพเฉพาะ การ
บริการสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ ตามชุดดัชนีช้ีวัดท่ีเกี่ยวของ ผานหนวยงานและภาคีท่ี
รับผิดชอบ 

 
 
 
 


