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ร่ าง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
ปี พ.ศ. 2553-2562
1. หลักการและเหตุผล
1) ความสํ าคัญของระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ

ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ มีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางนโยบายสุ ขภาพ ที่อาศัยหลักฐาน
สนับสนุนทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพในปั จจุบนั
และแนวโน้มของปั ญหา
สุ ขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมีความสําคัญต่อการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ และการจัดการกับปั ญหา
สุ ขภาพเฉพาะต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการในการจัดการกับปัญหาและเพิม่ คุณภาพบริ การให้ดีข้ ึน
นอกจากนี้การมีขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพที่ดี จะช่วยในการติดตามประเมินผลระบบสุ ขภาพ เพื่อการปรับปรุ ง
ระบบสุ ขภาพให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางสุ ขภาพที่ดีได้ โดยในที่น้ ี สุ ขภาพ/สุ ขภาวะและระบบสุ ขภาพ
จะมีความหมายที่กว้าง โดยครอบคลุมถึง ผลลัพธ์ทางสุ ขภาพ ระบบบริ การด้านสุ ขภาพ และปั จจัยที่ส่งผล
กระทบต่อสุ ขภาพ อาทิเช่น ปัจจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น การจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพที่สาํ คัญ ก็ยอ่ มเป็ นส่วนหนึ่งของระบบสุ ขภาพด้วย เช่นเดียวกันกับการจัดการระบบบริ การสุ ขภาพ
2) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 และธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2552
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 ได้กาํ หนดให้มีการจัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพ
แห่ งชาติ โดยในมาตรา 47 ระบุวา่ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่ อง การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ เป็ น 1 ในทั้งหมด 12 เรื่ อง และในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 ในหมวดที่ 10 ว่าด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ มีการกําหนดเป้าหมาย ในข้อ 90 ว่า
ให้มีระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพที่ดี มีเครื อข่ายครอบคลุมทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได้
โดยในมาตรการข้อ 94 ให้รัฐจัดให้มีกลไกระดับชาติทาํ หน้าที่กาํ หนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ บริ หารนโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการ
สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายองค์การข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ นอกจากนี้ในมาตรการข้อ 91 ให้รัฐพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ และกลไกการนําข้อมูลด้านสุ ขภาพไปสู่ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และ
การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและควบคุมโรคและปั จจัยที่คุกคามสุ ขภาพ
จากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพ
แห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพ เป็ นหนึ่งในระบบสุ ขภาพ ที่ตอ้ งมีการจัดการและ
พัฒนาให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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3) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และแผนแม่ บทสถิติ

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ก็ได้กาํ หนดให้มีการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทสถิติ ที่กาํ หนดทิศ
ทางด้านสถิติของประเทศ ซึ่งประสานการจัดทําโดยสํานักงานสถิติแห่ งชาติ ที่ตอ้ งการมุ่งเน้นให้เกิดการ
บริ หารจัดการข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ ผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีมาตรฐาน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และมี
ยุทธศาสตร์ในการใช้ขอ้ มูล โดยเน้นการจัดทําข้อมูลสถิติที่เป็ น สถิติทางการ (official statistics) ที่สามารถ
อ้างอิงได้ โดยมีองค์ประกอบเกี่ยวกับสถิติดา้ นสุ ขภาพรวมอยูด่ ว้ ย
4) การคุ้มครองข้ อมูลข่ าวสารส่ วนบุคคล

มีการระบุไว้ใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 21 ถึงมาตรา 25 และร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารส่ วน
บุคคล ซึ่งคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลส่ วนบุคคลมิให้หน่วยงานรวบรวม ใช้และเผยแพร่ แต่กม็ ี
ข้อยกเว้นในการรวบรวมและใช้ขอ้ มูลในบางกรณี อาทิเช่น การใช้เพือ่ ประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพหรื อ
ความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล และการใช้ในการศึกษาวิจยั หรื อสถิติ โดยได้เก็บข้อมูลนั้นไว้เป็ นความลับ
5) การคุ้มครองให้ ประชาชนได้ รับข้ อมูลทีถ่ ูกต้ อง

ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ หมวด 10 ข้อ 88 กําหนดหลักการ การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
และการสื่ อสารด้านสุ ขภาพ ต้องมีความเป็ นกลาง เป็ นธรรมและรอบด้าน ผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ขอ้ มูลได้โดยง่าย โดยเป้าหมาย ข้อ 89 ระบุให้ประชาชนได้รับการคุม้ ครอง
เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ และมาตรการ ข้อ 92 ระบุให้รัฐจัดให้มีกลไก
ตรวจสอบกลัน่ กรองข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
6) ความสํ าคัญของระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพในระดับนานาชาติ

ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพได้รับการให้ความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลกได้ระบุ
ว่า ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ เป็ น 1 ใน 6 องค์ประกอบของระบบสุ ขภาพที่จาํ เป็ นต้องมี ที่จะนําไปสู่ การ
ระบบสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิภาพ
โดยระดับนานาชาติมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยหน่วยงานและเครื อข่ายระดับนานาชาติ เช่น Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ
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7) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ

เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
การจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
จึงนับเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ โดยระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ เป็ นหนึ่งในระบบ
ย่อยของระบบสุ ขภาพ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์จะกําหนดกลไกที่ทาํ หน้าที่กาํ หนดนโยบาย และบริ หารนโยบาย
ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ รวมทั้งกําหนดทิศทางการบูรณาการระบบข้อมูลสุ ขภาพ และทิศทาง
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพย่อยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่ดีข้ ึนอย่างเป็ นรู ปธรรมและสัมฤทธิ์ผล
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และพระราชบัญญัติสถิติ มีความ
เพื่อให้เป็ น
สอดคล้องกัน
จึงได้จดั ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพขึ้น
ส่ วนประกอบหนึ่งของแผนแม่บทสถิติของประเทศ และเป็ นยุทธศาสตร์ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติดว้ ย
2. สถานการณ์ ระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพในปั จจุบนั นับว่ามีการจัดเก็บในหลายระบบด้วยกัน ซึ่งทําให้ประเทศไทยมี
ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่จาํ เป็ นในระดับหนึ่ง โดยจุดแข็งของระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพของไทย ได้แก่ การ
มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่สาํ คัญอย่างครบถ้วนและอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ระบบสถิติชีพ ระบบเฝ้าระวังโรค
ระบบรายงานสาธารณสุ ข การสํารวจทางสุ ขภาพ เป็ นต้น โดยระบบสถิติชีพ ครอบคลุมข้อมูลการเกิด-ตาย
ของประชากร ที่ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 90 ระบบเฝ้าระวังโรคเป็ นแบบผสมผสานที่ดาํ เนินงานอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมโรคสําคัญและครอบคลุมทุกพื้นที่ ระบบรายงานสาธารณสุ ขที่มีการรวบรวมข้อมูลจาก
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุ ขทุกจังหวัด การสํารวจสุ ขภาพ ที่ดาํ เนินการโดยสํานักงานสถิติ
แห่ งชาติและกระทรวงสาธารณสุ ข ครอบคลุมความต้องการที่สาํ คัญ ข้อมูลทรัพยากรสุ ขภาพที่รวบรวมจาก
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบข้อมูลที่จดั เก็บจากสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดย
กระทรวงสาธารณสุ ข และโดยสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง โดยมีการพัฒนาเป็ นฐานข้อมูลรายบุคคลที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ครอบคลุมสถานพยาบาล
ภาครัฐเป็ นส่ วนใหญ่และภาคเอกชนบางส่วน
ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่สาํ คัญและดําเนินงานอยูใ่ นปัจจุบนั
หากแบ่งตามคุณลักษณะหรื อ
ประเภทของระบบจัดเก็บข้อมูล จะสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ระบบหลัก โดยมีระบบข้อมูลย่อย หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถานการณ์ของระบบข้อมูลในแต่ละระบบย่อย ดังนี้
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1) ระบบข้ อมูลจากสถานบริการสุ ขภาพ (Facility-based health information)
หมายถึงระบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลจากสถานบริ การสุ ขภาพ โดยเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การของสถานบริ การสุ ขภาพ ในระดับต่างๆ ทั้งที่เป็ นลักษณะเฉพาะ อาทิเช่น เฉพาะโรค เฉพาะกลุ่ม
ประชากร หรื อเป็ นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการให้บริ การทั้งหมด โดยสามารถแบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้ดงั นี้
ระบบข้ อมูลเฝ้าระวังโรค
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักระบาดวิทยา
-กรมอนามัย
-สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ

สถานการณ์ และปัญหา
-ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคเอดส์ ยัง
ไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชน
-การส่ งข้อมูลผ่านระบบเครื อข่าย ต้องใช้ระยะเวลาในการส่ งข้อมูลจาก
สถานพยาบาลมายังส่ วนกลาง (1 สัปดาห์)
-ข้อมูลเฝ้าระวังการติดเชื้อเอดส์ในหญิงตั้งครรภ์และข้อมูลการให้ยาต้าน
ไวรัส ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันและแยกส่ วนจากข้อมูลบริ การ
-ระบบเฝ้าระวังปั จจัยเสี่ ยงระดับจังหวัด ยังมีขอ้ มูลที่ไม่ทน
ั สมัย

ระบบข้ อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักระบาดวิทยา
-สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ
-สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ
-กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
-สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

สถานการณ์ และปัญหา
-ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บมีเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์ และทัว่ ไป
-ขาดเครื่ องมือที่ช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลการบาดเจ็บในระดับจังหวัด
-ขาดการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ข้อมูลการเฝ้า
ระวังการบาดเจ็บ และข้อมูลผูป้ ่ วย
-ข้อมูลอุบตั ิเหตุที่จดั เก็บโดยหน่วยงานต่างๆยังไม่สามารถเชื่อมโยงกัน
และขาดข้อมูลพิกดั ของอุบตั ิเหตุ
-ขาดเครื่ องมือวิเคราะห์จุดเสี่ ยงภัยอุบตั ิเหตุระดับจังหวัด เพื่อการเตือนภัย

ระบบข้ อมูลทะเบียนโรคเฉพาะ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักโรคไม่ติดต่อ สํานักระบาด
วิทยา สํานักโรคติดต่อนําโดย
แมลง สํานักโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เอดส์ และวัณโรค
-กรมสุ ขภาพจิต
-สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
-สถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ

สถานการณ์ และปัญหา
-ทะเบียนมะเร็ ง ระดับประชากร ขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทุกภาค
-ปั ญหาคุณภาพของข้อมูลในทะเบียนมะเร็ ง ได้แก่ ระยะของโรค
-ข้อมูลทะเบียนมะเร็ งระดับโรงพยาบาลขาดมาตรฐาน
-ทะเบียนโรคเรื้ อรัง ขาดการออกแบบที่เป็ นมาตรฐาน ขาดระบบรวบรวม
ข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล
-มีการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลสําหรับโรคเรื้ อรังในระบบหลักประกัน
สุ ขภาพ แต่ยงั ไม่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลปกติของโรงพยาบาล
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ระบบฐานข้ อมูลบริการสุ ขภาพ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
-สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ
-สํานักงานประกันสังคม
-กรมบัญชีกลาง
-สํานักงานกลางสารสนเทศบริ การ
สุ ขภาพ
-สํานักพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
-กองการประกอบโรคศิลปะ
-สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
-ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
-สถาบันวิจยั และพัฒนาระบบ
สุ ขภาพชุมชน
-หน่วยงานทางการแพทย์ของ
กระทรวงต่างๆ

สถานการณ์ และปัญหา
-มีฐานข้อมูลผูป้ ่ วยในครบทุกแห่ง ผ่านกลไกเบิกจ่ายของกองทุน แต่
ข้อมูลผูป้ ่ วยนอกยังไม่ครบทุกแห่ง
-มาตรฐานข้อมูลยังแตกต่างกันระหว่างกองทุน
-การรวมฐานข้อมูลระดับจังหวัดและส่ วนกลาง ยังมีปัญหาคุณภาพข้อมูล
-ข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนได้เพียงบางแห่ง (ที่เบิกจากกองทุน)
-มีสถานพยาบาลบางแห่ งไม่มีโปรแกรมที่เป็ นมาตรฐานใช้งาน (ขาด
โปรแกรมกลาง)
-มีฐานข้อมูลประชากรและบริ การส่ งเสริ มป้องกันระดับปฐมภูมิ (18
แฟ้ม) ที่รวบรวมในระดับจังหวัดและส่ วนกลาง
-ข้อมูลบริ การปฐมภูมิยงั มีปัญหาคุณภาพข้อมูลที่ตอ้ งการการพัฒนา
-ปัญหาโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับสถานบริ การปฐมภูมิของ
โรงพยาบาล
-ขาดข้อมูลบริ การสุ ขภาพที่เพียงพอจากโรงพยาบาลเอกชน
-ข้อมูลติดตามคุณภาพบริ การ ยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บและขาดการ
รวบรวม
-ขาดระบบข้อมูลทะเบียนคนพิการที่ครบถ้วนและไม่สามารถเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ

ระบบข้ อมูลทรัพยากรและ
ค่ าใช้ จ่ายสุ ขภาพ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
-สํานักบริ หารกลาง กระทรวง
สาธารณสุ ข
-สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ
-สํานักพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ
-กองการประกอบโรคศิลปะ
-สํานักพัฒนาการเงินการคลัง
สาธารณสุ ข
-สํานักงานพัฒนานโยบายสุ ขภาพ
ระหว่างประเทศ

สถานการณ์ และปัญหา
-ข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ยังไม่เชื่อมโยงกันอย่างอัตโนมัติระหว่างส่ วนกลาง
กับส่ วนภูมิภาค
-ขาดข้อมูลบุคลากรในสาขาที่สาํ คัญที่ครบถ้วนทั้งรัฐและเอกชน
-ข้อมูลเครื่ องมือแพทย์จากภาครัฐและภาคเอกชนยังไม่ครบถ้วน
-มีการจัดทําข้อมูลพิกดั สถานพยาบาลรัฐและเอกชน แต่ยงั ต้องตรวจสอบ
ข้อมูลให้ถูกต้อง
-บัญชีรายจ่ายสุ ขภาพมีการจัดทําทุกปี แต่ยงั ไม่สามารถจําแนกตาม กลุ่ม
โรค กลุ่มอายุ และพื้นที่
-ข้อมูลการเงินสถานพยาบาลยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บและการรวบรวม
ข้อมูล
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2) ระบบข้ อมูลระดับประชากร (Population-based health information)
หมายถึงระบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลในระดับประชากร โดยการจัดเก็บในระบบทะเบียนระดับ
ประชากร ได้แก่ ระบบทะเบียนเกิด-ตาย และการเก็บข้อมูลโดยการสํารวจ รวมทั้งฐานข้อมูลที่สะท้อนปั จจัย
กําหนดสุ ขภาพของประชากรและของพื้นที่ อาทิเช่น ข้อมูลด้านสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งเป็ น
ประเภทหลักๆ ได้ดงั นี้
ระบบข้ อมูลประชากรและสถิตชิ ีพ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักบริ หารการทะเบียน
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
-สํานักงานสถิติแห่ งชาติ

สถานการณ์ และปัญหา
-ข้อมูลทารกตายในมรณบัตรตํ่ากว่าความจริ งประมาณ 2 เท่า (ปี 48-49)
ปั ญหาส่ วนใหญ่เป็ นกรณี ทารกตายหลังคลอดไม่นาน
-ข้อมูลมารดาตายจากมรณบัตรตํ่ากว่าความจริ ง ประมาณ 3 เท่า ปั ญหา
ส่ วนใหญ่เกิดจากการลงสาเหตุการตาย และการระบุสถานภาพการ
ตั้งครรภ์และการคลอดของผูเ้ สี ยชีวิต
-สาเหตุการตายคลาดเคลื่อนจากความจริ ง เนื่องจากการมีการตายนอก
สถานพยาบาล 65% ซึ่ งให้สาเหตุการตายโดยกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
-ข้อมูลสาเหตุการตายไม่ชดั แจ้งประมาณ 35% ส่วนใหญ่คือผูส้ ู งอายุและ
ตายที่บา้ น
-การให้สาเหตุการตายโดยแพทย์ในกรณี ตายในโรงพยาบาลมีความ
คลาดเคลื่อน
-ความล่าช้าในการรายงานผลของข้อมูล ซึ่ งควรมีการเสนอรายงานทุก
เดือน หรื อเป็ นระบบ real time
-ความไม่ตรงกันของข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กบั ข้อมูลหลักประกันสุ ขภาพ
-ขาดข้อมูลของแรงงานต่างด้าว ทั้งถูกและผิดกฎหมาย และประชากรแฝง
ซึ่ งควรมีหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ ร่ วมกับคนในชุมชน

ระบบข้ อมูลการสํ ารวจสุ ขภาพ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
-สํานักงานการสํารวจสภาวะ
สุ ขภาพประชาชนไทย
-สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
-สํานักโรคไม่ติดต่อ
-สํานักระบาดวิทยา
-กรมอนามัย
-กรมสุ ขภาพจิต

สถานการณ์ และปัญหา
-ขาดการวางแผนการสํารวจสุ ขภาพในภาพรวม โดยการวิเคราะห์ความ
ต้องการร่ วมกัน
-มีการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ (สํารวจอนามัยและสวัสดิการ
พฤติกรรมบุหรี่ สุ รา ความพิการ การเปลี่ยนแปลงประชากร ฯลฯ)
-มีการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุ ข (สํารวจสภาวะสุ ขภาพโดยการ
ตรวจร่ างกาย สํารวจพฤติกรรมเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อ สํารวจพฤติกรรมเสี่ ยง
ทางเพศ สํารวจสุ ขภาพจิต สํารวจทันตสุ ขภาพ สํารวจภาวะโภชนาการ
สํารวจการออกกําลังกาย ฯลฯ)
-ขาดการวางแผนในเชิงประเด็น ระดับของข้อมูล ความถี่ในการสํารวจ
และงบประมาณที่ใช้ในการสํารวจ ในภาพรวมร่ วมกัน
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ระบบข้ อมูลเฝ้าระวังปัจจัยคุกคาม
สุ ขภาพ
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
-สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่ งแวดล้อม
-สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
-กรมควบคุมมลพิษ
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
-กระทรวงศึกษาธิ การ
-กระทรวงมหาดไทย
-สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
-สํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-มูลนิ ธิ องค์กร และภาคประชา
สังคมในพื้นที่

สถานการณ์ และปัญหา
-จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อมมีการจัดเก็บ แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่
-ข้อมูลสารเคมีจากอุตสาหกรรมและการเกษตร ข้อมูลการสัมผัสสารเคมี
และข้อมูลการป่ วย ยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถเชื่อมโยงกัน
-ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งแพร่ โรคติดต่อ
-ขาดระบบจัดเก็บ และติดตามพื้นที่เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ และพื้นที่เอื้อต่อ
สุ ขภาพ
-มีการสํารวจปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม แต่อาจจะยังขาดข้อมูล พฤติกรรม
ทางสังคม ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเข้มแข็งของชุมชน
วัฒนธรรม
-ข้อมูลกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม ยังไม่ครอบคลุม ข้อมูลคนพิการและคน
ด้อยโอกาสของแหล่งข้อมูลต่างๆ ยังใช้คาํ จํากัดความที่ต่างกัน

นอกจากสถานการณ์ในแต่ละระบบข้อมูลย่อยแล้ว
ข้อมูลสุ ขภาพ ดังต่อไปนี้

ในภาพรวมยังมีสถานการณ์ของการจัดการระบบ

1) กลไกนโยบาย และทรั พยากร เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน ยังไม่ เพียงพอและขาดความต่ อเนื่อง
โดยยังขาดกลไกที่สาํ คัญ ได้แก่ กลไกด้านนโยบาย กลไกการประสานงานเพือ่ การบูรณาการระบบ
ข้อมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกลไกการกําหนดมาตรฐานด้านข้อมูล ซึ่งอาจจะต้องใช้
กลไกทางกฎหมาย หรื อข้อตกลงร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สําหรับปัญหาด้านทรัพยากร
ประกอบด้วย การขาดบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ และปัญหาศักยภาพของบุคลากร ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เช่น อสม. การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และการสื่ อสารด้านข้อมูล รวมทั้ง
ปั ญหาการขาดระบบงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ และการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอและต่อเนื่อง
โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุ ขภาพที่จาํ เป็ น
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2) การมีระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ ทีย่ งั ขาดคุณภาพ ไม่ ครอบคลุม และมีความซํ้าซ้ อน
ระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพในปั จจุบนั ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูล ได้แก่
ความไม่ครบถ้วนของข้อมูลโดยเฉพาะจากภาคเอกชน ความไม่ถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่มาจาก
ระบบรายงานของสถานพยาบาล ความไม่ทนั เวลาของข้อมูล ปัญหาด้านการออกแบบระบบ ปัญหาความ
ซํ้าซ้อนและการแยกส่ วนของระบบข้อมูล ที่จดั เก็บโดยหน่วยงานต่างๆ และปั ญหาการขาดกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล เช่น การตรวจสอบข้อมูลจากภาคประชาสังคมที่เป็ นรู ปธรรม
3) การขาดระบบจัดการข้ อมูลทีม่ ีประสิทธิภาพ
ปัญหาการจัดการข้อมูลที่สาํ คัญ ได้แก่ การขาดกําหนดมาตรฐานและการปฏิบตั ิตามมาตรฐานของข้อมูล
ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล การขาดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
สถานพยาบาล การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่ วนกลางกับภูมิภาค ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งในส่ วนกลางและระดับจังหวัด อย่างเป็ นระบบ การขาดระบบการส่ งต่อข้อมูลและ
ป้อนข้อมูลกลับ ที่มีประสิ ทธิภาพ การขาดระบบการจัดการคลังข้อมูล (Data warehouse) ที่มีประสิ ทธิภาพ
และครอบคลุมระบบข้อมูลต่างๆอย่างครบถ้วน การขาดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การ
ขาดระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล ที่มีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม และพร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์
4) ปัญหาการเข้ าถึงข้ อมูลและการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล
ปั ญหาการใช้ประโยชน์จากข้อมูล อาจจะเกิดจากการที่ผใู ้ ช้ขอ้ มูล ไม่เข้าใจประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร
ที่จะช่วยในการตัดสิ นใจ รวมทั้งผูจ้ ดั ทําข้อมูลก็อาจจะไม่เข้าใจรู ปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับการใช้
ประโยชน์ในระดับต่างๆ ทําให้ขาดการจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับการใช้ และขาด
แรงจูงใจด้านการใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางนโยบายและแผน
การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุ งบริ การและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้การใช้ขอ้ มูลสุ ขภาพในระดับพื้นที่ นับว่าเป็ นปั ญหาอย่างมาก ทั้งในด้าน
ศักยภาพการวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ขอ้ มูล และการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และจากองค์กรภาคประชาชน
ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เพียงพอและไม่เป็ น
ปัจจุบนั
นอกจากนี้ยงั ขาดการกําหนดดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพที่สาํ คัญสําหรับการติดตามระบบสุ ขภาพร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานสุ ขภาพระดับชาติและโดยภาคส่ วนต่างๆของสังคม
ปัญหาต่างๆดังกล่าว จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือของภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผูใ้ ช้ขอ้ มูล และผูจ้ ดั ทํา
ข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุ ข กองทุนด้านสุ ขภาพ กระทรวงอื่นๆ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน โดยต้องมีกลไกการสนับสนุน ทั้งด้าน
งบประมาณและด้านวิชาการ ที่เพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับการมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพ ภายใต้การ
จัดการที่เป็ นระบบและต่อเนื่อง และมีการประสานความร่ วมมือกัน ทั้งแบบที่เป็ นทางการ และไม่เป็ น
ทางการ โดยอยูใ่ นรู ปแบบของเครื อข่าย เพือ่ การเรี ยนรู ้และพัฒนาระบบร่ วมกัน
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3. ขอบเขต คําจํากัดความ
ระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ หมายถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูล
ในระบบทะเบียน รายงาน หรื อการสํารวจ ที่ครอบคลุมประเด็น สถานะสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ ปัจจัย
กระทบต่อสุ ขภาพ เช่น สิ่ งแวดล้อม สวัสดิการ สังคม ทรัพยากรและบริ การสุ ขภาพ รวมทั้ง ระบบที่เกี่ยวข้อง
กับการกําหนดความต้องการข้อมูล การจัดการข้อมูล มาตรฐานข้อมูล การควบคุมคุณภาพข้อมูล การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล การสื่ อสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และ
กลไกสนับสนุนระบบข้อมูล ได้แก่ นโยบาย ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กฎหมาย ข้อตกลง กลไก
ประสานงาน กลไกเชิงสถาบัน ฯลฯ
สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เป็ นองค์รวม อย่างสมดุล (พรบ.สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) ซึ่งเป็ นผลมาจากการมีปัจจัยที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
ได้แก่ ภาวะทางสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่ดี และการมีระบบบริ การสุ ขภาพที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพ
4. วิสัยทัศน์ และเป้ าประสงค์ ของการพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
วิสัยทัศน์
บุคคล ชุมชน ประเทศชาติ มีขอ้ มูลสุ ขภาพเพื่อการดูแลสุ ขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริ มความ
เข้มแข็งของระบบสุ ขภาพทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติกบั ระดับพื้นที่
เป้ าประสงค์
1) พัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพส่ วนบุคคล ให้ประชาชนมีและเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพส่ วนบุคคลใน
การดูแลและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
2) พัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพระดับชุมชน ให้ชุมชนมีและเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพของคนในชุมชน
3) พัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพระดับประเทศ ให้มีขอ้ มูลสุ ขภาพในการพัฒนาระบบสุ ขภาพ โดย
- มีการบูรณาการระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
- มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
- มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุ ขภาพ ที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ต่อเนื่อง และทันสมัย
- มีการพัฒนาระบบการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลให้มีประสิ ทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่
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- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผลิตข้อมูล ให้สามารถวิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลที่
ตนเองผลิต เพือ่ เพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูล
- มีการพัฒนาระบบที่เอื้อและส่ งเสริ มการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน
ระดับต่างๆ โดยการพัฒนาช่องทางการสื่ อสาร ทั้งผูใ้ ห้ และผูร้ ับ และพัฒนาข่าวสาร
ให้เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
5. องค์ ประกอบของแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลที่เหมาะสมและตอบสนองต่อผูใ้ ช้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกําหนดมาตรฐานด้านข้อมูลและพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์ สื่ อสารเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
โดยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั และส่ งผลต่อเป้าหมาย ก็คือ การมีขอ้ มูลที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ โดยมีระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการและมีประสิ ทธิภาพ
กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนากลไกสนับสนุนด้านระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
บูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูล
ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
พัฒนาระบบจัดการ
และการเชื่อมโยงข้อมูล

เป้าหมาย
ข้อมูลที่มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อการใช้
โดยมีระบบจัดการข้อมูล
แบบบูรณาการ
และมีประสิ ทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
กําหนดมาตรฐานด้านข้อมูล
และพัฒนาคุณภาพของข้อมูล

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริ มการใช้
ประโยชน์ สื่ อสารเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
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6. เป้ าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย 5 ปี
1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่มีการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง ในทุกระดับ ทั้ง
ระดับพื้นที่และระดับชาติ ในการกําหนดนโยบาย และเป้าหมาย และจัดทําข้อตกลงร่ วมกันระหว่าง
ภาคี ในการบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล รวมทั้งแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เพื่อสนับสนุน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบบริ หารจัดการกลไกบริ หารนโยบายนี้
2) มีการจัดทําดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพ ที่รวบรวมดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพหลักที่สาํ คัญ และมีการใช้เพื่อการติดตาม
ระบบสุ ขภาพร่ วมกันระหว่างภาคส่ วนต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3) มีการตกลงร่ วมกันในการพัฒนาระบบข้อมูลบริ การสุ ขภาพ
เพือ่ เป็ นฐานข้อมูลหลักในการใช้
ประโยชน์ในหลายวัตถุประสงค์ โดยพัฒนาให้ครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้ง
ข้อมูลผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
4) มีการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุม ต่อเนื่อง และทันสมัย ของฐานข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น คุณภาพของ
ข้อมูลการตาย ความทันเวลาของข้อมูลการเฝ้าระวังโรค และข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพของข้อมูลบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล
5) มีการออกแบบระบบข้อมูลที่เป็ นส่ วนขาด และวางแผนการพัฒนาระบบร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรภาคประชาชน เช่น ระบบทะเบียนโรคเรื้ อรัง ทะเบียนบริ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ การเฝ้าระวังปั จจัยเสี่ ยงและปัจจัยคุกคามสุ ขภาพ รวมถึงปัจจัยครอบครัว ชุมชน สังคม
และระบบข้อมูลการป่ วย หรื อการตายจากความผิดพลาดจากการให้บริ การสุ ขภาพที่ป้องกันได้
6) มีการจัดตั้งกลไกการบูรณาการระบบการสํารวจทางสุ ขภาพ โดยมีการวางแผนการสํารวจระยะยาว
ร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกําหนดรายการข้อมูลที่ตอ้ งการ และการออกแบบการ
สํารวจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ อย่างต่อเนื่อง ตามความถี่ที่เหมาะสม ทั้งระดับชาติและ
ระดับจังหวัด
7) มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลด้านสุ ขภาพที่สาํ คัญ
และมีการใช้มาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล ได้แก่ มาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริ การสุ ขภาพ เช่น มาตรฐานรหัส
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบริ การสุ ขภาพ
8) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลในกรณี ส่งต่อผูป้ ่ วย ทั้งรัฐ
และเอกชน โดยใช้มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
9) มีการจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่รวบรวมข้อมูลด้านสุ ขภาพที่สาํ คัญจากหน่วยงานต่างๆ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระดับต่างๆ เช่น ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ครอบคลุมประเด็นทางสุ ขภาพ
และประชากรกลุ่มต่างๆ และจัดการให้อยูใ่ นรู ปแบบและช่องทางที่เหมาะสมสําหรับผลิต เผยแพร่
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การส่ งข้อมูลกลับ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้ ในรู ปแบบต่างๆ และตอบสนองต่อความ
ต้องการข้อมูลเฉพาะของผูใ้ ช้ทุกกลุ่ม และเริ่ มวางระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ
10) มีกลไกการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุ ขภาพในด้านการกําหนดนโยบายสาธารณะด้านสุ ขภาพ แผน
สุ ขภาพระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และการกําหนดหรื อติดตามนโยบายเฉพาะ รวมทั้งมีการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลไปสู่ ภาควิชาการ และการใช้ขอ้ มูลโดยภาคประชาชนในพื้นที่ โดยใน
ระดับพื้นที่ มีการสํารวจปัญหาของตนเองเพื่อการพัฒนา และมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในการผลิตและใช้ขอ้ มูล
11) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับต่างๆ ให้สามารถวิเคราะห์และนําข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจ ในด้านสถานการณ์ นโยบาย แผนงาน/โครงการ
12) มีกลไกในการควบคุมการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่มีความไม่เหมาะสม และมีมาตรการในการคุม้ ครองและ
ปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
13) มีขอ้ มูลปัจจัยทางสังคมที่กระทบสุ ขภาพ เช่น ข้อมูลพื้นที่เสี่ ยง ข้อมูลสุ ขภาพประชากรแฝง และ
แรงงานต่างชาติ
14) มีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่บริ หารจัดการระบบข้อมูลสุ ขภาพในภาพรวม เช่น หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่
บริ หารกลไกนโยบายด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ บริ หารศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ บริ หาร
ข้อมูลบริ การและการเงินการคลังสุ ขภาพ บริ หารการสํารวจสุ ขภาพ พัฒนาและดูแลมาตรฐานข้อมูล
สุ ขภาพ เป็ นต้น โดยอาจจะปรับจากหน่วยงานที่มีอยู่ หรื อตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ หากมีความ
จําเป็ น
เป้ าหมาย 10 ปี
1) มีฐานข้อมูลบริ การสุ ขภาพ ทั้งในระดับบริ การปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ที่ครอบคลุมประเด็น
บริ การสุ ขภาพอย่างครบถ้วน ทั้งด้านส่ งเสริ มป้องกัน ผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ที่ครอบคลุม
สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ครบทุกแห่ง ครบทุกราย และทุกกองทุน
2) ฐานข้อมูลบริ การสุ ขภาพ มีคุณภาพและครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้ต่างๆได้ โดยสามารถ
เชื่อมโยงหรื อทดแทนระบบข้อมูลเฉพาะได้ทุกระบบ ได้แก่ ระบบรายงานประจํา ทะเบียนโรค
3) มีการสํารวจสุ ขภาพที่เป็ นระบบและบูรณาการ มีการออกแบบ ดําเนินงาน และมีงบประมาณที่
เพียงพอ ครอบคลุมความต้องการ โดยมีการวางแผนและดําเนินการในระยะเวลา 10 ปี
4) มีระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานส่วน
ท้องถิ่น ส่ วนภูมิภาค และส่ วนกลาง ระหว่างหน่วยงานส่ วนกลางด้วยกันเอง ระหว่างหน่วยงานด้าน
สุ ขภาพและหน่วยงานด้านสถิติ ที่มีประสิ ทธิภาพ และมีการจัดการคลังข้อมูล ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล
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7. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 เป็ นยุทธศาสตร์เพื่อการดําเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ในระยะ 10
ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนด้ านระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกลไกการสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่มีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย
กลไกด้านนโยบาย กลไกความร่ วมมือและเครื อข่าย กลไกทางกฎหมายและข้อตกลง กลไกด้านทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่
เป้ าหมาย
1) มีกลไกที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพระดับประเทศ
และ
ระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น รวมถึงเชื่อมโยงกับระดับนานาชาติ และทํา
หน้าที่เชื่อมประสานแผนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
2) มีกลไกประสานความร่ วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ในด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ทั้งใน
ระบบข้อมูลภาพรวม ระบบข้อมูลเฉพาะ ระบบข้อมูลระดับพื้นที่ และระบบข้อมูลระดับนานาชาติ
โดยอาศัยการทํางานแบบเครื อข่าย
3) มีการจัดทํากฎหมายหรื อข้อตกลงที่สาํ คัญ เพื่อให้การดําเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ มีความ
สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4) มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่เพียงพอกับการทํางานระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่
5) มีการพัฒนาศักยภาพ และสร้างกลไกเครื อข่ายด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่มีการแลกเปลี่ยน
และสร้างความรู ้ร่วมกัน
6) มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการดําเนินงานด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่เพียงพอและ
ต่อเนื่อง
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ยุทธวิธี
1.1. การจัดตั้งกลไกระดับชาติด้านระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
1) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่ งชาติ
ทําหน้าที่กาํ หนดนโยบายและยุทธศาสตร์ และสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคีดา้ นระบบข้อมูลข่าวสาร
สุ ขภาพ เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่บูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ร่ วมกัน โดยมีการตกลงด้านนโยบายและกลไกหลักของระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดังกล่าว จะอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ
โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ขอ้ มูลข่าวสาร
สุ ขภาพที่สาํ คัญ ทั้งในส่ วนของหน่วยงานภาครัฐ ที่บริ หารจัดการระบบสุ ขภาพ หน่วยงานที่ดูแลด้านสถิติ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานวิชาการ ตัวแทนหน่วยบริ การสุ ขภาพ หน่วยงานภาคท้องถิ่น ตัวแทน
ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาสังคม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และสร้างความร่ วมมือระหว่างภาคี ในการดําเนินงานด้านข้อมูล
ข่าวสารสุ ขภาพ
2) กําหนดข้อตกลงร่ วมกันในกลไกหลักด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ได้แก่
a. ด้านกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
b. ด้านการกําหนดมาตรฐานด้านข้อมูล
c. ด้านการเข้าถึง เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล
d. ด้านการบูรณาการระบบจัดเก็บข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
e. ด้านการวางแผนงบประมาณระยะสั้นและระยะยาว
f. ด้านการวางแผนบุคลากรด้านข้อมูลและสารสนเทศสุ ขภาพ
g. ด้านการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู ้
3) สนับสนุน กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการ/
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) สนับสนุนการจัดทํา และพิจารณารับรอง ชุดดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพแห่งชาติ ที่จดั ทําขึ้นจาก
กระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ในการใช้เพื่อติดตามระบบสุ ขภาพของประเทศ
5) สนับสนุน การจัดทํารายงานสถานการณ์สุขภาพ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายระดับชาติ
ด้านสุ ขภาพ
6) สนับสนุน การพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะด้านสุ ขภาพ
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2) คณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญระดับชาติดา้ นข้อมูลข่าวสารเฉพาะประเด็นและระดับพื้นที่
คณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญระดับชาติดา้ นข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพเฉพาะประเด็นและระดับพื้นที่
เป็ นกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทาง ขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาระบบข้อมูล รวมทั้งการ
สนับสนุนไปสู่ การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงประเด็น และในเชิงพื้นที่ โดยเป็ นกลไกในการสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธวิธี
คณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ จะดําเนินงานในเชิงนโยบายและการบูรณาการระบบข้อมูลย่อย
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่งชาติ จะเป็ นผูก้ าํ หนดคณะอนุกรรมการ/
คณะผูเ้ ชี่ยวชาญที่จาํ เป็ นต้องมี
โครงสร้างของคณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
คณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญประกอบด้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูร้ ับผิดชอบระบบข้อมูลย่อย
รวมทั้งผูใ้ ช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่งชาติ
บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
1) ประเมินความต้องการข้อมูลและส่ วนขาดของระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2) กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและมีคุณภาพต่อการ
ใช้ประโยชน์ ทั้งการพัฒนาระบบ เครื่ องมือ และศักยภาพ
3) กําหนดแนวทางในการบูรณาการระบบข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อลดความซํ้าซ้อนของการ
จัดเก็บข้อมูล และให้ได้ระบบที่มีความเป็ นเอกภาพ ส่ งเสริ มซึ่งกันและกัน
4) เชื่อมโยง และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการพัฒนาระบบข้อมูล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และนําเสนอต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่งชาติ โดยแผนปฏิบตั ิการควรมีความ
ยืดหยุน่ และสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
5) สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิคราะห์ขอ้ มูล และการนําข้อมูลไปใช้
6) ติดตามกํากับ และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้อง
3) การจัดตั้ง กลไกสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะผูเ้ ชี่ยวชาญ ดําเนินไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ จึงควรมีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ บริ หารจัดการ และสนับสนุนการดําเนินงานของกลไกที่ต้ งั ขึ้น
โดยมีบทบาทหน้าที่ เป็ นฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการ และเป็ นฝ่ ายสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้งนี้หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ดงั กล่าว ควรมีความอิสระ คล่องตัว ในการดําเนินงาน โดยได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรหลักด้านสุ ขภาพที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านงบประมาณ และการประสานงานเชิงบริ หาร
และวิชาการ และทํางานร่ วมกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ในบทบาทฝ่ ายเลขานุการร่ วม ในการบริ หาร
จัดการกระบวนการต่างๆ อาทิเช่น การวางแผนการประชุม การกําหนดประเด็นตัดสิ นใจ การจัดทํา
ข้อเสนอแนะ และการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความราบรื่ นและสอดคล้องกับระบบที่เป็ นอยู่
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1.2. การกําหนดกลไกทางกฎหมายและข้ อตกลงทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎหมายและข้อตกลงร่ วมกัน มีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางและข้อกําหนดร่ วมกัน เพื่อให้มีความ
สอดคล้องของการดําเนินงานด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
และเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งนี้กฎหมายหรื อข้อตกลงที่มีความสําคัญ ได้แก่
1) การจัดทําข้อตกลง ที่วา่ ด้วย การเข้าถึงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล
1.1) จัดทําข้อตกลง เรื่ องการเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยหน่วยงานผูผ้ ลิตข้อมูล ตก
ลงร่ วมกันว่าจะจัดทําข้อมูล และช่องทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และตกลงในด้านกลไกการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ที่มีการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การจัดทําข้อตกลง ที่วา่ ด้วย มาตรฐานด้านข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
2.1) จัดทําข้อตกลง เรื่ องมาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพที่สาํ คัญ โดยหน่วยงานผูผ้ ลิตข้อมูล ตกลงร่ วมกัน
ในการใช้มาตรฐานข้อมูลที่สาํ คัญร่ วมกัน เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
3) การจัดทําข้อตกลง ที่วา่ ด้วย การบูรณาการระบบจัดเก็บข้อมูลสุ ขภาพ
3.1) จัดทําข้อตกลง เรื่ องการบูรณาการระบบข้อมูล โดยหน่วยงานผูผ้ ลิตข้อมูล ตกลงร่ วมกันว่าจะ
ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพร่ วมกัน เพื่อลดความซํ้าซ้อน และเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลจากสถานพยาบาล และข้อมูลการสํารวจสุ ขภาพ
1.3. การวางแผนทรั พยากรบุคคลและงบประมาณด้ านข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
ทรัพยากรด้านบุคคลและงบประมาณ เป็ นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสุ ขภาพสามารถเป็ นจริ งในทางปฏิบตั ิได้ อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพและกลไกเครื อข่าย ก็เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของการขับเคลื่อนระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ โดยยุทธวิธีการพัฒนาประกอบด้วย
1) ด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล
1.1) กําหนดกรอบความต้องการด้านบุคลากร และศักยภาพของบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
ในส่ วนกลาง และในระดับพื้นที่
1.2) กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรและความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานเพิ่มเติม ในส่ วนที่
จําเป็ น และกําหนดศักยภาพที่ควรมี และที่ยงั ขาดอยู่
2) ด้านการวางแผนงบประมาณ
2.1) วางแผนงบประมาณ สําหรับการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล ได้แก่ ระบบส่ งต่อข้อมูล และ
ระบบคลังข้อมูล ซึ่งต้องการงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวางแผนในระยะเวลา 5-10 ปี
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2.2) วางแผนงบประมาณ สําหรับการสํารวจที่สาํ คัญ อาทิเช่น การสํารวจสภาวะสุ ขภาพโดยการ
ตรวจร่ างกาย การสํารวจปัจจัยเสี่ ยงทางสุขภาพ การสํารวจสภาวะสุ ขภาพเฉพาะ ฯลฯ เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของข้อมูล โดยวางแผนในระยะเวลา 5-10 ปี
2.3) วางแผนงบประมาณ สําหรับการพัฒนาฐานข้อมูลบริ การและการเงินของบริ การในระดับปฐม
ภูมิ และระดับโรงพยาบาล และฐานข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจําเป็ นต้องมีการสนับสนุนในด้านต่างๆ
ตั้งแต่ระบบบันทึกข้อมูล การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การจัดการฐานข้อมูล ฯลฯ โดย
วางแผนในระยะเวลา 5-10 ปี
2.4) วางแผนงบประมาณ ด้านกําลังคน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสาร
1.4. การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ ายด้ านระบบข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครื อข่าย เป็ นปัจจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลและการ
ใช้ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการพัฒนาดังนี้
1) ด้านการพัฒนาศักยภาพและจัดการความรู ้
1.1) วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามประเภทศักยภาพ สําหรับบุคลากรระดับต่างๆ โดยการ
อบรมระยะสั้น และหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
1.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับต่างๆ จาก
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยูใ่ นระบบ
1.3) สนับสนุนการอบรมระยะสั้น และการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยเพิม่ เนื้อหาของ
หลักสู ตรด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ และสนับสนุนหลักสู ตรด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
สุ ขภาพในการศึกษาระดับเหนือปริ ญญาตรี
1.4) สร้างเครื อข่ายและเครื่ องมือในการจัดการความรู ้ดา้ นระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ (Knowledge
management) ของเครื อข่ายนักปฏิบตั ิ
2) ด้านการพัฒนาเครื อข่ายด้านข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
2.1) จัดตั้งและสนับสนุนเครื อข่ายทางวิชาการด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ (Thai Health
Information System Network: THINK) เพื่อเป็ นเครื อข่ายทางวิชาการสําหรับแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ พัฒนาข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูล และพัฒนาความร่ วมมือแบบไม่เป็ น
ทางการในด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ควบคู่ไปกับกลไกเชิงนโยบายที่จดั ตั้ง
ขึ้น ทั้งนี้ให้มีเครื อข่ายในระดับท้องถิ่นด้วย
2.2) สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของเครื อข่ายทางวิชาการ เครื อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้าน
ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ และเครื อข่ายข้อมูลสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบข้ อมูลทีเ่ หมาะสมและตอบสนองต่ อการใช้
วัตถุประสงค์
เพื่อการบูรณการและพัฒนาระบบข้อมูลที่สาํ คัญ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนากลไกการกําหนดความต้องการข้อมูลและดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพที่
สําคัญ และการออกแบบระบบข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยมีการบูรณาการระบบข้อมูล ให้มีการ
เอื้อหรื อตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีความซํ้าซ้อนน้อยที่สุดเท่าที่จาํ เป็ น ทั้งนี้การออกแบบระบบข้อมูลจะ
มีเป้าหมายเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือมากที่สุด
เป้ าหมาย
1) มีการกําหนดชุดดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพแห่งชาติ
ที่ใช้ในการติดตามระบบสุ ขภาพในภาพรวม
ที่
ครอบคลุมดัชนีช้ ีวดั ด้านสถานะสุ ขภาพ ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ และด้านระบบบริ การสุ ขภาพ
2) มีระบบข้อมูลสถิติชีพ การเกิด การตาย ที่มีประสิ ทธิภาพ และได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลการ
ตายมารดา ทารก และสาเหตุการตาย
3) มีระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บ ที่มีประสิ ทธิภาพ ได้ขอ้ มูลที่ทนั เวลา ตามลักษณะของ
โรคและการบาดเจ็บ ตลอดจนมีระบบข้อมูลทะเบียนโรคเรื้ อรังที่สาํ คัญ ครอบคลุมข้อมูลจาก
ภาคเอกชน พร้อมทั้งมีระบบเตือนภัยการระบาดของโรคที่สาํ คัญ
4) มีระบบข้อมูลเฝ้าระวังปั จจัยคุกคามสุ ขภาพ ได้แก่ การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ งแวดล้อม การเฝ้าระวัง
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการระบาดของโรค อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั รวมทั้งการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ ขภาพ และ
ปัจจัยทางสังคมที่กระทบต่อสุ ขภาพที่มีการบูรณาการภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมและต่อเนื่อง
5) มีระบบข้อมูลบริ การสุ ขภาพ ในสถานบริ การระดับปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ที่ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน โดยมีมาตรฐานกลางของข้อมูลร่ วมกัน สามารถรวมข้อมูลในระดับที่สูงขึ้นและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ โดยมีท้ งั ข้อมูลการรักษา ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค และฟื้ นฟูสมรรถภาพ
6) มีระบบข้อมูลทรัพยากรที่ครอบคลุม ครบถ้วน เป็ นปัจจุบนั ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ข้อมูล
ทรัพยากรบุคคล สถานพยาบาล และงบประมาณ รวมทั้งมีระบบบัญชีรายจ่ายสุ ขภาพ ที่ครบถ้วน
ต่อเนื่อง และระบบข้อมูลการเงินและค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล ที่มีมาตรฐาน และวิเคราะห์ได้
7) มีระบบการสํารวจทางสุ ขภาพที่ครอบคลุม ต่อเนื่อง มีการบูรณาการเพือ่ ลดความซํ้าซ้อน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานร่ วมกัน และมีการวางแผนและจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8) มีระบบข้อมูลสุ ขภาพในระดับพื้นที่ ที่มีความครอบคลุม และมีการใช้เพื่อการจัดการระบบสุ ขภาพ
ในระดับพื้นที่
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ยุทธวิธี
2.1. การจัดทําดัชนีชี้วัดสุ ขภาพแห่ งชาติ
การจัดทําดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพแห่งชาติ โดยเป็ นดัชนีช้ ีวดั สุขภาพที่สาํ คัญ ที่จะใช้ติดตามสถานการณ์ของ
ระบบสุ ขภาพในภาพรวม โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1) การจัดทําชุดดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพแห่ งชาติ
1.1) รวบรวมจากดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพที่สาํ คัญ ผ่านความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และภาคส่ วนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง และผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ โดยครอบคลุมประเด็นด้าน
สถานะสุ ขภาพ ด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อสุ ขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ ยง และปั จจัยทางสังคม
สิ่ งแวดล้อม และด้านระบบบริ การสุ ขภาพ โดยเลือกดัชนีช้ ีวดั ที่มีความสําคัญ และมีความไวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
2) การพัฒนาดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพใหม่
2.1) พัฒนาดัชนีช้ ีวดั ใหม่ กรณี ที่ป็นดัชนีช้ ีวดั ใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยพัฒนาความหมาย นิยาม
องค์ประกอบ การคํานวณ และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
3) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3.1) จัดทําข้อมูลตามดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพแห่งชาติ โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการปรับค่าสถิติตามหลักวิชาการ และการเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุด
หรื อการใช้แหล่งข้อมูลหลายแหล่งในการปรับค่าที่ถูกต้องที่สุด
3.2) จัดทํารายงานดัชนีช้ ีวดั สุ ขภาพแห่งชาติ นําเสนอต่อสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ หรื อการประชุม
วิชาการข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่งชาติ และเสนอต่อหน่วยงานผูก้ าํ หนดนโยบายสุ ขภาพ
4) การจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
4.1) จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่ขอ้ มูลยังไม่ครบถ้วน หรื อข้อมูลยัง
ไม่มีคุณภาพ หรื อยังไม่มีแหล่งข้อมูล
2.2. การพัฒนาระบบข้ อมูลสถิติชีพ
ข้อมูลสถิติชีพ ได้แก่ ข้อมูลการเกิดและการตาย เป็ นระบบข้อมูลที่สาํ คัญที่สะท้อนสถานการณ์ดา้ น
ประชากร และด้านระบาดวิทยาของการตาย โดยควรจะมีการพัฒนาในประเด็นต่อไปนี้
1) การพัฒนาความครบถ้วนของข้อมูลทารกตาย โดยวิธีการ
1.1) ใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อรับรองการเกิดและการตาย จากโรงพยาบาล หรื อจากฐานข้อมูลผูป้ ่ วยใน
เพื่อระบุขอ้ มูลการแท้ง การตายปริ กาํ เนิด และการตายของทารกหลังคลอดในโรงพยาบาล
1.2) พัฒนาระบบติดตามข้อมูล การแท้ง การตายปริ กาํ เนิด และการตายทารก ในชุมชนโดยสถาน
บริ การระดับปฐมภูมิ
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2) การพัฒนาความครบถ้วนของข้อมูลมารดาตาย โดยวิธีการ
2.1) พัฒนาคุณภาพในการให้สาเหตุการตายโดยแพทย์ กรณี การตายในโรงพยาบาล และปรับระบบ
มรณบัตรให้สามารถบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์และการคลอดของผูต้ าย
2.2) เชื่อมโยงฐานข้อมูลการเกิดของทารกกับข้อมูลการตายของมารดา เพื่อระบุระยะเวลาเสี ยชีวิต
ของมารดา และเชื่อมโยงข้อมูลมรณบัตรกับฐานข้อมูลผูป้ ่ วย เพื่อระบุสาเหตุของการเสี ยชีวิต
ซึ่งจะช่วยเพิ่มจํานวนมารดาตายให้ใกล้เคียงความจริ งมากขึ้น กว่าจากข้อมูลมรณบัตร
2.3) พัฒนาระบบการค้นหาการตายของมารดาในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการตั้งครรภ์
และการคลอดของสถานบริ การระดับปฐมภูมิ
3) การพัฒนาความถูกต้องของข้อมูลสาเหตุการตาย โดยวิธีการ
3.1) ใช้ขอ้ มูลจากหนังสื อรับรองการตายแทนมรณบัตร โดยการบันทึกข้อมูลสาเหตุการตายตาม
หนังสื อรับรองการตายโดยโรงพยาบาลผูร้ ักษา กรณี ที่เป็ นการตายในโรงพยาบาล
3.2) พัฒนาคุณภาพการให้สาเหตุการตายโดยแพทย์ที่บนั ทึกลงในหนังสื อรับรองการตาย และระบบ
การตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียนที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยสาเหตุการตาย
3.3) เชื่อมโยงฐานข้อมูลมรณบัตรกับฐานข้อมูลผูป้ ่ วย เพือ่ เพิ่มเติมข้อมูลประวัติการเจ็บป่ วยและ
สาเหตุการเสี ยชีวิต ทั้งในกรณี การตายในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล
3.4) พัฒนาระบบการให้สาเหตุการตายโดยบุคลากรสาธารณสุ ข ในสถานบริ การระดับปฐมภูมิ โดย
ใช้เครื่ องมือซักประวัติในการให้สาเหตุการตาย โดยขยายการดําเนินงานในระดับจังหวัดให้
ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆของประเทศ ประกอบกับการบันทึกข้อมูลที่ได้ลงในระบบฐานข้อมูล
ของสถานบริ การระดับปฐมภูมิ
3.5) ศึกษาสาเหตุการตาย (Verbal autopsy study) เป็ นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณภาพ
สาเหตุการตาย และให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องในการจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา
2.3. การพัฒนาระบบเฝ้ าระวังโรคและการบาดเจ็บ และทะเบียนโรค
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บและทะเบียนโรค เป็ นข้อมูลที่สาํ คัญที่จะช่วยให้มีการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ การระบาดของโรค หรื อสถานการณ์อุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั เพื่อประกอบการวางแผนแก้ไขปั ญหา
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ระบบเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บ ที่จาํ เป็ นและควรได้รับการพัฒนา ได้แก่
1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดและระบบเตือนภัย
1.1) พัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบนําเข้าข้อมูล ระบบรายงาน และการส่ งข้อมูลที่รวดเร็ ว จากระดับ
สถานพยาบาลถึงส่ วนกลาง
1.2) ขยายความครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สาํ คัญ และโรคอุบตั ิใหม่ในโรงพยาบาลเอกชน
1.3) พัฒนาระบบเตือนภัย การพยากรณ์ และการคาดคะเนแนวโน้มการเกิดโรค เพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที
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2)

3)

4)

5)

1.4) เชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี
และผูป้ ่ วยเอดส์
กับฐานข้อมูลบริ การของ
โรงพยาบาล ฐานข้อมูลการให้ยาต้านไวรัส และฐานข้อมูลกลุ่มผูใ้ ช้ยาและสารเสพติดในกรณี
ใช้ยาทดแทน methadone
1.5) จัดทําแนวทางการบริ หารจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
และนําข้อมูลไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
2.1) ขยายระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ ง โดยเลือกข้อมูลให้เหมาะสมกับ
โรงพยาบาลแต่ละระดับ
2.2) พัฒนาเครื่ องมือช่วยวิเคราะห์สถานการณ์การบาดเจ็บในระดับพื้นที่และระดับชาติ
2.3) เชื่อมโยงข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ กับข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล และ
ข้อมูลบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น (EMS)
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั
3.1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ข้อมูล
ประเภทอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั สาเหตุ ความรุ นแรง ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวิต ตําแหน่งที่เกิดเหตุ
3.2) พัฒนาระบบนําเข้า วิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้ขอ้ มูลในลักษณะของการเตือนภัย
3.3) พัฒนากลไกการบริ หารจัดการในภาพรวม เพื่อให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บ
ข้อมูล ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
การพัฒนาระบบทะเบียนโรคมะเร็ ง
4.1) พัฒนาคุณภาพทะเบียนมะเร็ งระดับประชากร อาทิเช่น ความครบถ้วนของข้อมูล การบันทึก
ข้อมูลระยะของโรค ข้อมูลด้านพยาธิ ข้อมูลวิธีการรักษา และสถานะของผูป้ ่ วย
4.2) เพิ่มรายการข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสาเหตุ ได้แก่ ข้อมูลด้านอาชีพ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่
4.3) ขยายทะเบียนมะเร็ งระดับประชากรให้ครอบคลุมจังหวัดครบ 10 ภาค
4.4) พัฒนาทะเบียนมะเร็ งระดับโรงพยาบาล ให้มีมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนและ
รวบรวมข้อมูล
การพัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน
5.1) พัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ในโรงพยาบาล
ระดับต่างๆ ให้มีมาตรฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนและรวบรวมข้อมูล โดยดึงมาจาก
ฐานข้อมูลบริ การผูป้ ่ วย ที่มีขอ้ มูลวินิจฉัย การชันสู ตร การรักษา และภาวะแทรกซ้อน
5.2) พัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน และโรคเรื้ อรังอื่นๆ
ในระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงมาจากฐานข้อมูลบริ การของสถานพยาบาลแต่ละระดับภายใน
จังหวัด เพื่อเป็ นฐานข้อมูลสําหรับติดตามอุบตั ิการณ์และความชุกของโรค เฉพาะที่เข้าสู่ ระบบ
บริ การสุ ขภาพ
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6) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคติดต่อเรื้ อรัง
6.1) พัฒนาระบบทะเบียนโรคติดต่อที่สาํ คัญ ได้แก่ ทะเบียนวัณโรค และทะเบียนโรคเอดส์ ที่มี
ข้อมูลวินิฉยั การชันสู ตร การรักษา และผลการรักษา และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
สถานพยาบาลที่ให้บริ การผูป้ ่ วยรายเดียวกัน
7) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
7.1) พัฒนาฐานข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ให้สามารถใช้เพื่อระบุสาเหตุวา่ เกิดจากการประกอบ
อาชีพและสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลรหัสอาชีพ และรหัสสาเหตุภายนอก ที่เกิดจาก
การทํางาน และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
8) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุ ขภาพจิต
8.1) พัฒนาฐานข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ให้สามารถใช้เพื่อระบุสาเหตุวา่ เป็ นการทําร้ายตัวเอง
ได้แก่ รหัสสาเหตุภายนอก ที่ระบุวา่ เป็ นความตั้งใจทําร้ายตัวเอง และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเฝ้า
ระวังการฆ่าตัวตาย
2.4. การพัฒนาระบบข้ อมูลเพือ่ การป้ องกันและเฝ้ าระวังปัจจัยคุกคามสุ ขภาพ
ระบบข้อมูลปัจจัยคุกคามสุ ขภาพที่สาํ คัญได้แก่ พฤติกรรมสุ ขภาพ ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อม และปั จจัยทาง
สังคม โดยปัจจัยด้านพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น จะอยูใ่ นระบบการสํารวจทางสุ ขภาพ สําหรับการเฝ้าระวังปัจจัย
ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านสังคม ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้
1) การเฝ้าระวังปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ดิน นํ้า ขยะอันตราย โดยการตรวจวัดคุณภาพ และการ
ปนเปื้ อนของสารเคมี ฝุ่ นละออง ฯลฯ โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ พร้อมข้อมูลจุด
พิกดั ที่ตรวจ
1.2) พัฒนาระบบเฝ้าระวังมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและการสัมผัสสารเคมี หรื อโรคจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
1.3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้สารเคมี การสัมผัสสารเคมีการเกษตร และสารปนเปื้ อนในอาหาร
1.4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังแหล่งที่อาจจะก่อให้เกิดโรคติดต่อ อาทิเช่น จุดเก็บขยะ ฟาร์มไก่ ฯลฯ
1.5) พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหารและยา
2) การเฝ้าระวังปัจจัยด้านสังคม
2.1) พัฒนาระบบปัจจัยคุกคามและปัจจัยเอื้อต่อสุ ขภาพในพื้นที่ ได้แก่ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้าน
อาหารฟาสต์ฟ้ดู แหล่งขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอลล์ สถานปฏิบตั ิธรรม สถานที่ออกกําลังกาย
ฯลฯโดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่
2.2) พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ ยงและความมัน่ คงทางสังคม เช่น การใช้ความรุ นแรง ความ
ปลอดภัย ฯลฯ โดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ หรื อการสํารวจภาวะสังคม
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2.3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานภาพ บทบาท และความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการ
สํารวจสภาวะครอบครัว
2.4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสํารวจชุมชน
2.5) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ปัจจัยคุกคามด้านความรุ นแรงต่อ เด็ก สตรี กลุ่มหลากหลายทางเพศ และ
กลุ่มความรุ นแรงในครอบครัว
3) การเฝ้าระวังสิ่ งคุกคามสุ ขภาพจากการทํางาน
3.1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ ยงในที่ทาํ งาน โดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลในระดับสถานที่
ทํางาน โดยแบ่งตามประเภทของกิจการ
4) การเฝ้าระวังความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
4.1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิในพื้นที่ที่เสี่ ยงต่อภัยพิบตั ิ และพัฒนาระบบเตือน
ภัยในพื้นที่ และพัฒนาระบบข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ
5) การเฝ้าระวังปัจจัยทางเศรษฐกิจ
5.1) พัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่อ
สังคม และสุ ขภาพ ผ่านชุดดัชนีช้ ีวดั ที่เกี่ยวข้อง
6) การเฝ้าระวังปัจจัยทางการเมืองและนโยบาย
6.1) พัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์ดา้ นการเมือง ความไม่สงบ และผลกระทบต่อสังคมและ
สุ ขภาพ รวมทั้งข้อมูลการเยียวยา ทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับชาติ
6.2) พัฒนาระบบการติดตามนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
7) การเฝ้าระวังปัจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรม
7.1) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านศาสนาและวัฒนธรรม
เช่น
การปฏิบตั ิตามหลักศาสนา
วัฒนธรรมบริ โภคนิยม การใช้ชีวิต การแต่งกาย ทัศนคติ การปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งบางส่ วนจะส่ งผลต่อสุ ขภาพ
8) การเฝ้าระวังสื่ อ
8.1) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังสื่ อ ทั้งในด้านการสร้างกระแสค่านิยม การให้ขอ้ มูลความรู ้ การ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมทั้งที่ดีและไม่ดีต่อสังคมและสุ ขภาพ
9) การเฝ้าระวังด้านประชากร
9.1) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการโยกย้ายถิ่นฐานของประชากร เช่น แรงงานต่างด้าว คนไร้สญ
ั ชาติ
10) การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความรู ้และเทคโนโลยี
10.1) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความรู ้หรื อเทคโนโลยีใหม่ ที่อาจจะกระทบต่อสุ ขภาพ เนื่องจากมี
ส่ วนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถีชีวิต
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2.5. การพัฒนาระบบข้ อมูลบริ การสุ ขภาพ
ระบบข้อมูลบริ การสุ ขภาพของสถานพยาบาล เป็ นข้อมูลพื้นฐานที่สาํ คัญที่จะสะท้อนถึงการให้บริ การ
ของหน่วยบริ การ สามารถใช้ประเมิน การเข้าถึงบริ การ ความครอบคลุมของบริ การ ประสิ ทธิภาพ คุณภาพ
ของบริ การ รวมทั้งความเป็ นธรรมของการให้บริ การได้ โดยข้อมูลบริ การสุ ขภาพประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
การรักษา ข้อมูลด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค และข้อมูลด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ซึ่งควรได้รับการ
พัฒนา ดังนี้
1) การพัฒนาฐานข้อมูลผูร้ ับบริ การ
1.1) พัฒนาฐานข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ให้ครบทุกสถานพยาบาล ทั้งในระดับโรงพยาบาลของรัฐ
สถานพยาบาลเอกชน และสถานบริ การระดับปฐมภูมิ โดยมีโครงสร้างข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
1.2) พัฒนาระบบรวบรวมฐานข้อมูลระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และส่วนกลาง โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล
1.3) พัฒนาระบบรวบรวมฐานข้อมูลจากสถานพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลของรัฐต่างๆ
1.4) สนับสนุนโปรแกรมกลางสําหรับบันทึกข้อมูลบริ การสําหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีโปรแกรมใช้
2) การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่และบริ การด้านส่ งเสริ มป้องกัน
2.1) พัฒนาฐานข้อมูลประชากรและบริ การส่ งเสริ มป้องกันใน หน่วยบริ การสุ ขภาพ ด้วยมาตรฐาน
ข้อมูลเดียวกัน ครอบคลุม งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ งาน
สร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค งานอนามัยโรงเรี ยน งานอนามัยตามกลุ่มอายุ งานควบคุมโรคเรื้ อรัง
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริ การการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
2.2) ขยายขอบเขตของฐานข้อมูลบริ การระดับปฐมภูมิ ให้ครอบคลุม งานคัดกรองความเสี่ ยงและคัด
กรองโรค โดยบูรณาการความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน โดยใช้มาตรฐาน
ข้อมูลชุดเดียวกัน
2.3) พัฒนาระบบรวบรวมฐานข้อมูลในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและส่ วนกลาง โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพข้อมูล
2.4) สนับสนุนโปรแกรมกลางสําหรับบันทึกข้อมูลบริ การสําหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีโปรแกรมใช้
3) การพัฒนาระบบข้อมูลบริ การสถานพยาบาลเอกชน
3.1) ออกแบบระบบข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน รวมทั้งระบบข้อมูลบริ การร้านขายยา และกลไก
การรายงานและเชื่อมโยงข้อมูลของภาคเอกชน ในการส่ งข้อมูลผูร้ ับบริ การมายังส่ วนกลาง ตาม
มาตรฐาน ในรู ปแบบของรายงาน และ/หรื อ ฐานข้อมูลผูป้ ่ วย โดยอาศัยกลไกของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ และกลไกของระบบประกันสุ ขภาพ
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4) การพัฒนาระบบติดตามประเมินคุณภาพบริ การ
4.1) พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพบริ การ ที่จดั เก็บในสถานพยาบาล หรื อ
ออกแบบระบบการสํารวจสถานพยาบาล ที่ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพ โดยครอบคลุม
ดัชนีช้ ีวดั คุณภาพบริ การที่สาํ คัญ รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกภาคส่วน โดยมีงบประมาณสนับสนุน อย่างเพียงพอ
4.2) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลบริ การสุ ขภาพ ที่สามารถสะท้อนดัชนีช้ ีวดั คุณภาพบริ การของ
สถานพยาบาล แล้วป้อนข้อมูลกลับไปยังสถานพยาบาล
5) การพัฒนาระบบข้อมูลบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
5.1) พัฒนาระบบทะเบียนคนพิการ และผูท้ ี่ควรได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ เช่น ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยโรค
เรื้ อรัง ผูป้ ่ วยที่ประสบอุบตั ิเหตุ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลบริ การ เพื่อสะท้อนถึงการเข้าถึงบริ การ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
5.2) พัฒนาระบบข้อมูลบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล โดยดึงมาจากฐานข้อมูลบริ การ
ของสถานพยาบาล ที่มีขอ้ มูลสะท้อนสภาพของผูป้ ่ วย ได้แก่ รหัสความพิการและทุพลภาพ
และข้อมูลบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ได้รับ
2.6. การพัฒนาระบบข้ อมูลทรั พยากรและค่ าใช้ จ่ายสุ ขภาพ
ระบบข้อมูลทรัพยากรสุ ขภาพและค่าใช้จ่ายสุ ขภาพ มีความสําคัญต่อการวางแผนการผลิต พัฒนา และ
จัดสรร ให้เกิดประสิ ทธิภาพ และความเป็ นธรรมในระบบบริ การสุ ขภาพ ทั้งนี้ขอ้ มูลสถานการณ์ดา้ น
ทรัพยากรที่ดี จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจในการลงทุนทางสุ ขภาพที่เหมาะสม โดยข้อมูลทรัพยากรและค่าใช้จ่าย
สุ ขภาพ ควรได้รับการพัฒนาดังนี้
1) การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล
1.1) พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
ที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถเปรี ยบเทียบในแต่ละช่วงเวลาได้ โดยมีการรวบรวมเป็ น
ฐานข้อมูลกลาง ที่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเชื่อมและประสานข้อมูลด้วยมาตรฐานข้อมูล
ร่ วมกัน
1.2) พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ที่สาํ คัญ ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
เชื่อมโยงกับข้อมูลของสภาวิชาชีพ และข้อมูลของกองการประกอบโรคศิลปะ
1.3) พัฒนาระบบการสํารวจทรัพยากรกําลังคนด้านสุ ขภาพในระดับพื้นที่ ได้แก่ ระดับอําเภอและ
จังหวัด ในการรวบรวมข้อมูลจํานวนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปรับปรุ งข้อมูลทุกปี

25

2) การพัฒนาระบบข้อมูลสถานบริ การสุ ขภาพ
2.1) พัฒนาระบบทะเบียนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สอดคล้องกับข้อมูลการให้รหัส
สถานพยาบาล ข้อมูลทะเบียนสถานพยาบาลของกองทุน และข้อมูลทะเบียนของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยบูรณาการให้เป็ นระบบทะเบียนสถานพยาบาลกลาง
2.2) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสถานพยาบาล ที่มีความทันสมัยตลอดเวลา และครอบคลุมข้อมูล
ประเภท ขนาด จุดพิกดั ตําแหน่งของสถานพยาบาล จํานวนบุคลากรทางการแพทย์ จํานวน
ผูป้ ่ วย ฯลฯ ที่ครอบคลุมสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง
3) การพัฒนาระบบข้อมูลเครื่ องมือแพทย์ที่สาํ คัญ
3.1) พัฒนาระบบข้อมูลเครื่ องมือแพทย์ที่สาํ คัญทั้งภาครัฐและเอกชน
เช่น
เครื่ องเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกแห่ง
4) การพัฒนาระบบข้อมูลรายจ่ายสุ ขภาพ
4.1) พัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุ ขภาพ ที่ครอบคลุมรายจ่ายสุ ขภาพภาครัฐ เอกชน ครัวเรื อน โดยมี
การปรับปรุ งข้อมูลทุกปี และมีการพัฒนากลไกเชิงสถาบันที่ดาํ เนินงานอย่างต่อเนื่อง
4.2) พัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายสุ ขภาพ ให้สามารถจําแนกตามกลุ่มโรค กลุ่มอายุ หรื อตามพื้นที่
ได้แก่ ระดับจังหวัด ทั้งนี้การจําแนกย่อยลงไปนั้น ควรมีการศึกษาถึงระเบียบวิธี ความเป็ นไป
ได้ และความจําเป็ นในการใช้ประโยชน์
5) การพัฒนาระบบข้อมูลการเงินการคลังสถานพยาบาล
5.1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชีการเงินสถานพยาบาล ให้มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
รวบรวมขึ้นมายังจังหวัดและส่ วนกลาง โดยมีระบบควบคุมคุณภาพของข้อมูล และสามารถ
ตรวจสอบคู่ขนานกับข้อมูลที่เป็ นรายงานสรุ ป
2.7. การพัฒนาระบบการสํารวจทางสุ ขภาพ
การสํารวจทางสุ ขภาพ เป็ นแหล่งข้อมูลที่สาํ คัญ เนื่องจากครอบคลุมในระดับประชากร (Populationbased) และมีการสุ่ มตัวอย่างที่มีความเป็ นตัวแทน รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บข้อมูล โดย
ระบบการสํารวจทางสุ ขภาพ ควรได้รับการวางแผนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง โดยการออกแบบการ
สํารวจแบบบูรณาการ เพือ่ ลดความซํ้าซ้อนของการสํารวจต่างๆลง โดยควรจะมีข้นั ตอนในการวางแผน
ระบบการสํารวจสุ ขภาพแห่งชาติ (National Health Survey Plan) ดังนี้
1) การกําหนดความต้องการข้อมูลจากการสํารวจ
1.1) กําหนดรายการข้อมูลที่ตอ้ งการใช้จากการสํารวจ ได้แก่ ข้อมูลสถานะสุ ขภาพ ปัจจัยเสี่ ยง
พฤติกรรมสุ ขภาพ การเข้าถึงบริ การ การใช้บริ การ และความครอบคลุมของบริ การ เป็ นต้น
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1.2) จัดกลุ่มความต้องการ เพื่อการออกแบบระบบการสํารวจที่จาํ เป็ น โดยพิจารณาจากประเด็นทาง
สุ ขภาพ ระดับความเป็ นตัวแทนของข้อมูล และความถี่ของการสํารวจ ของการสํารวจระดับชาติ
1.3) กําหนดความต้องการในการสํารวจระดับชุมชน โดยการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ ในการเก็บ
ข้อมูล และศักยภาพของคนในชุมชนในการใช้ขอ้ มูล โดยระบบการจัดเก็บที่ไม่เป็ นภาระกับ
ประชาชน
2) การออกแบบระบบการสํารวจสุ ขภาพแห่งชาติ โดยอาจจะแบ่งเป็ น
2.1) การสํารวจภาวะสุ ขภาพและปั จจัยเสี่ ยงที่ตอ้ งใช้การตรวจร่ างกาย (Health Examination Survey)
ควรเน้นรายการข้อมูลที่ตอ้ งตรวจร่ างกาย และตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ ผนวกกับข้อมูลปัจจัย
เสี่ ยง โดยอาจจะสํารวจในระดับภาคหรื อเขต ในความถี่ทุก 5 ปี
2.2) การสํารวจภาวะสุ ขภาพและปัจจัยเสี่ ยงระดับจังหวัด (Provincial Health Survey) ควรเน้น
รายการข้อมูลที่สาํ คัญ ที่ตอ้ งติดตามในระดับจังหวัด โดยหน่วยงานส่ วนกลางร่ วมกับจังหวัด
วางแผนการสํารวจ โดยวิเคราะห์ความต้องการร่ วมกัน ในความถี่ทุกปี
2.3) การสํารวจภาวะสุ ขภาพและปัจจัยเสี่ ยงเฉพาะด้าน (Special Health Survey) ควรเน้นการสํารวจ
ในประเด็นเฉพาะ หรื อที่ตอ้ งใช้วิธีการเฉพาะ ที่บูรณาการกับการสํารวจอื่นได้ยาก โดยอาจจะมี
ระดับของข้อมูล และความถี่ที่แตกต่างกัน (1-10 ปี ) ซึ่งสามารถมีได้หลายการสํารวจ อาทิเช่น
การสํารวจภาวะสุ ขภาพจิต การสํารวจภาวะทันตสุ ขภาพ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์
การสํารวจภาวะโภชนาการ การสํารวจความพิการ การสํารวจอนามัยเจริ ญพันธุ์ ฯลฯ โดย
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยบูรณาการเข้ากับการสํารวจประเภท 1 หรื อ 2 ได้
2.4) ในการดําเนินงานสํารวจแต่ละการสํารวจ มีการกําหนดหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการ
สํารวจ และมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งการคืนข้อมูลให้กบั พื้นที่
3) การพัฒนามาตรฐานข้อมูลการสํารวจให้มีมาตรฐาน
3.1) กําหนดเครื่ องมือ วิธีการเก็บข้อมูลมาตรฐาน สําหรับแต่ละรายการข้อมูล ให้มีความเป็ น
มาตรฐานสากล ยกเว้นเรื่ องที่เป็ นเรื่ องเฉพาะของประเทศไทย สําหรับการสํารวจระดับชาติ
3.2) บูรณาการด้านวิธีการเก็บข้อมูล และเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลที่มีความเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อการเปรี ยบเทียบและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการสํารวจ
4) การวางแผนด้านการงบประมาณและกลไกเชิงสถาบัน
4.1) วางแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการสํารวจสุ ขภาพแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยผ่านกลไกเชิงนโยบาย เช่น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพแห่งชาติ
4.2) พัฒนากลไกเชิงสถาบันและศักยภาพขององค์กรในการดําเนินการสํารวจ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
ได้จากการสํารวจ และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่
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2.8. การพัฒนาระบบข้ อมูลสุ ขภาพระดับพืน้ ที่
ข้อมูลสุ ขภาพในระดับพื้นที่ นับว่าเป็ นข้อมูลสุ ขภาพที่สาํ คัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนแก้ไขปั ญหา และ
พัฒนาสุ ขภาพประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดการข้อมูลในระดับจังหวัด นับว่าเป็ นระดับของการจัดการ
ข้อมูลที่สาํ คัญ เนื่องจากมีภาคส่ วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่มีขอ้ มูลและสามารถ
ร่ วมกันจัดการและใช้ขอ้ มูลในการพัฒนาสุ ขภาพระดับจังหวัดได้อย่างบูรณาการ นอกจากนี้การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสุ ขภาพในแต่ละชุมชนท้องถิ่น ก็มีความสําคัญเช่นกัน เนื่องจากเป็ นหน่วยย่อยที่สุด ที่สามารถสร้าง
ความมีส่วนร่ วมของประชาชนในการติดตามสถานการณ์สุขภาพของชุมชนตนเองได้ รวมถึงการพัฒนา
กลไกการเผยแพร่ ขอ้ มูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระดับพื้นที่ ทั้งการเผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่างๆ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับกลไกการวางแผนและพัฒนาสุ ขภาพระดับพื้นที่ ดังนี้
1) การพัฒนากลไกระดับจังหวัด
1.1) จัดตั้งกรรมการข้อมูลสุ ขภาพระดับจังหวัด ประกอบด้วย ส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับ
สุ ขภาพ และปัจจัยกําหนดสุขภาพ เช่น ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ผูแ้ ทน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกประเภทในจังหวัด ผูเ้ ชี่ยวชาญ ภาคเอกชนและเครื อข่ายภาค
ประชาสังคม (เช่น มูลนิธิ NGO กาชาด กลุ่มองค์กรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าํ ชุมชน ฯลฯ)
โดยมีสดั ส่ วนของภาคสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ที่ใกล้เคียงกัน และ
สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเป็ นทีมเลขาฯ
แต่ท้งั นี้องค์ประกอบของคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เลขาฯอาจจะแตกต่างกันได้ตามบริ บทของจังหวัด โดยมีบทบาทหน้าที่
ในการกําหนดความต้องการด้านข้อมูล
จัดให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน วางแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล และส่ งเสริ มการนําข้อมูลไปสู่ การใช้
ประโยชน์ทุกระดับ เพื่อการตัดสิ นใจนโยบาย การวางแผน การจัดการทรัพยากร และการ
ติดตามประเมินผล โดยทํางานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัด และ
สมัชชาสุ ขภาพระดับจังหวัด
1.2) ส่ งเสริ มให้มีเครื อข่ายข้อมูลเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวัง
ส่ งเสริ ม ป้องกัน แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญ โดยเริ่ มต้นจากการกําหนดประเด็นที่เป็ นปั ญหา
สําคัญของจังหวัด จัดตั้งเครื อข่ายข้อมูลเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผูเ้ ชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการกําหนดความต้องการ
ข้อมูลเฉพาะประเด็น เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะประเด็น วิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูล
เฉพาะประเด็น จัดทํารายงานสถานการณ์เฉพาะประเด็นของพื้นที่และเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพระดับจังหวัด เผยแพร่ ขอ้ มูลและเชื่อมโยงไปสู่ การใช้ประโยชน์ เพื่อการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเฉพาะประเด็นของพื้นที่ และวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลเฉพาะประเด็น
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1.3) พัฒนาระบบคลังข้อมูลหรื อศูนย์ขอ้ มูลสุ ขภาพระดับจังหวัด เพื่อเป็ นการรวบรวมและจัดการ
ข้อมูลที่มีอยู่ ให้เป็ นระบบและครอบคลุม สามารถเข้าถึงและใช้ขอ้ มูลได้อย่างสะดวก โดย
เริ่ มต้นจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ และ
สอดคล้องกับความต้องการระดับจังหวัด จัดหมวดหมู่ขอ้ มูล จําแนกข้อมูล พัฒนาระบบสื บค้น
ข้อมูล และจัดทําคลังข้อมูลสุ ขภาพ เพื่อการเข้าถึงและสื บค้นได้ โดยหน่วยงานต่างๆ และ
ประชาชนทัว่ ไป ร่ วมกับการพัฒนาเครื อข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อการใช้
โดยมีขอ้ มูลตั้งแต่ครัวเรื อน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่มีความทันสมัยและต่อเนื่อง โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีการกําหนดสิ ทธิและชั้นของข้อมูลที่เข้าถึงได้ และมี
การวิเคราะห์/สังเคราะห์ เผยแพร่ ขอ้ มูลและใช้ประโยชน์
2) การพัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพชุมชน
2.1) ส่ งเสริ มให้มีเครื อข่ายและเชื่อมโยงข้อมูลสุ ขภาพระดับอําเภอ ตําบล ประกอบด้วย โรงพยาบาล
สาธารณสุ ขอําเภอ สถานีอนามัย หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการกําหนดความต้องการด้านข้อมูล
สุ ขภาพ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลสุ ขภาพระดับ
อําเภอ ตําบล เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ การใช้ประโยชน์ อาทิเช่น แผนชุมชน และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยอาศัยกลไกบริ หารจัดการหลักในระดับท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากตําบล ไปยังอําเภอ และจากอําเภอไปจังหวัด
2.2) พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสุ ขภาพในระดับชุมชน โดยข้อมูลในระดับชุมชนบางส่ วนอาจจะต้อง
มีการจัดเก็บโดยชุมชนเอง โดยเริ่ มต้นจากการกําหนดรายการข้อมูลที่ตอ้ งการ เช่น ปัจจัยทาง
สังคม ฯลฯ และทําการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลระดับชุมชน โดยประชาชนสามารถจัดเก็บ
ข้อมูล ติดตามข้อมูล และใช้ขอ้ มูลได้เอง ร่ วมกับการพัฒนาระบบสนับสนุนในการรวบรวม
ข้อมูลและนําเสนอข้อมูลในชุมชน โดยอยูใ่ นรู ปแบบศูนย์ขอ้ มูลสุ ขภาพระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่
3) การพัฒนาการเผยแพร่ ขอ้ มูลและใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่
3.1) พัฒนากลไกการเผยแพร่ ขอ้ มูลสุ ขภาพระดับพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยมีระบบจัดการให้ขอ้ มูล
อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมในการสื่ อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ อ
ท้องถิ่น ได้แก่ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น เคเบิลท้องถิ่น ศูนย์เรี ยนรู ้
ชุมชน อสม. และปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านสื่ ออื่นๆ เช่น สิ่ งพิมพ์ และ
อินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้ตอ้ งมีระบบจัดการให้ขอ้ มูลอยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมในการสื่ อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ และนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ของประชาชน รวมทั้งคนพิการในชุมชน
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3.2) พัฒนากลไกการใช้ขอ้ มูลในระดับพื้นที่ โดยส่ งเสริ มบทบาทของชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการ
จัดการข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลกับการวางแผนระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล การจัดสรร
ทรัพยากรในการส่ งเสริ ม ป้องกัน แก้ไขปัญหาสุ ขภาพของพื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เป็ นต้น
4) การพัฒนาระบบสนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
4.1) พัฒนาศักยภาพ ความรู ้ เทคโนโลยี ในการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น ทําให้คนในชุมชนเกิด
ความรู ้ จนนําไปสู่ การตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบ และมีการเก็บข้อมูล
4.2) มีงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อน ทั้งนี้ให้ใช้แหล่งทุนที่มีอยูแ่ ล้วในชุมชน และมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาการสื่ อสารชุมชน
4.3) มีระบบอาสาสมัครโดยการสื บทอด โดยใช้ “คน” เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร เช่น ผูน้ าํ ชุมชน
และต้องสร้างผูน้ าํ การสื่ อสารชุมชน
4.4) มีกระบวนการที่ทาํ ให้คนในชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้มากกว่าการรับรู ้ และมีการประเมินผลหลัง
การสื่ อสาร
4.5) มุ่งเน้นคนรุ่ นใหม่ สําหรับการสื่ อสารในอนาคต เช่น เด็กและเยาวชน และต้องมีการเชื่อมโยง
ระหว่างคนรุ่ นใหม่กบั ผูส้ ู งอายุ โดยใช้คนในวัยกลางคนเป็ นตัวเชื่อมประสาน ผ่านกิจกรรม
ร่ วมกันระหว่างคน 3 วัย
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การกําหนดมาตรฐานด้ านข้ อมูลและพัฒนาคุณภาพของข้ อมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อการมีมาตรฐานของข้อมูลร่ วมกัน สําหรับใช้ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ในระดับของ
ฐานข้อมูลรายบุคคล โดยมาตรฐานหลักที่ควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ มาตรฐานโครงสร้างของข้อมูล
มาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส มาตรฐานด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็ นต้น และเพื่อพัฒนา
กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ขอ้ มูลมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานมากขึ้น
เป้ าหมาย
1) มีมาตรฐานด้านโครงสร้างของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล ข้อมูล
บริ การระดับปฐมภูมิ ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิ น และข้อมูลด้านการเงิน
2) มีมาตรฐานด้านการจําแนกประเภทและรหัส ได้แก่ รหัสโรคและหัตถการ รหัสบริ การปฐมภูมิ รหัส
ยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์ รหัสชันสู ตรทางห้องปฏิบตั ิการ รหัสแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก รหัสสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสุ ขภาพ รหัสสิ ทธิการรักษา รหัสทัว่ ไป ฯลฯ เพื่อ
ใช้เป็ นมาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
3) มีมาตรฐานในด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยจะเกี่ยวข้องกับรู ปแบบของฐานข้อมูลในการ
แลกเปลี่ยน อาทิเช่น การใช้มาตรฐานของข้อมูลแบบ XML หรื อ HL7 ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทั้งนี้จะเกิดขึ้นจากการตกลงร่ วมกัน และความเป็ นไปได้ในการใช้รูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรฐาน
ของการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลรายบุคคล ที่มีการปกป้องความลับของข้อมูลส่ วนบุคคล
4) มีกลไกเชิงสถาบันในการจัดทําและบริ หารจัดการมาตรฐานข้อมูลด้านสุ ขภาพ ทั้งในด้านการพัฒนา
บํารุ งรักษา พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการใช้มาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพ
5) มีกลไกในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ต่อเนื่อง ได้แก่ กลไกการตรวจสอบ การ
พัฒนาศักยภาพ ระบบนิเทศและให้คาํ ปรึ กษา ระบบแรงจูงใจ กลไกการรับรองคุณภาพ การพัฒนา
คู่มือ การพัฒนาเครื่ องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธวิธี
3.1. การพัฒนามาตรฐานโครงสร้ างของข้ อมูล
โครงสร้างข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญสําหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการรวบรวม
ข้อมูลในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งช่วยให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสะดวกและสอดคล้องกับข้อมูลที่จดั เก็บ
โดยโครงสร้างข้อมูลที่ควรมีการพัฒนาให้เกิดมาตรฐาน ประกอบด้วย
1) การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบริ การโรงพยาบาล
1.1) พัฒนาโครงสร้างข้อมูลบริ การระดับโรงพยาบาล ประกอบด้วยข้อมูลผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน โดย
โครงสร้างของข้อมูลควรจะตอบสนองการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ได้แก่ ภาวะการป่ วย การ
ตาย การให้บริ การ ค่าใช้จ่าย และคุณภาพบริ การ โดยปรับโครงสร้างของข้อมูลตามมาตรฐาน
เดิม ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับข้อมูลที่กองทุน
ต่างๆ ต้องการใช้เพื่อการเบิกจ่ายเงิน ร่ วมกับความต้องการของหน่วยงานด้านสุ ขภาพ
2) การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบริ การระดับปฐมภูมิ
2.1) พัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบริ การระดับปฐมภูมิ ที่ครอบคลุมประเด็น การป่ วย การตาย
การรักษา ค่าใช้จ่าย บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค ฟื้ นฟูสมรรถภาพ ทั้งที่ให้โดยสถาน
บริ การเอง และข้อมูลระดับประชากรเพือ่ สะท้อนความครอบคลุมของบริ การ โดยปรับเพิ่ม
ข้อมูลด้านการคัดกรองความเสี่ ยงและคัดกรองโรค และข้อมูลบริ การสุ ขภาพในชุมชน
3) การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลการเงิน
3.1) พัฒนามาตรฐานข้อมูลการเงินของสถานพยาบาล ในรู ปแบบของบัญชีเกณฑ์คงค้าง รวมทั้ง
พัฒนามาตรฐานของข้อมูลที่จะมีการส่ งต่อมายังระดับที่สูงขึ้น
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ความเข้าใจที่ตรงกัน
3.2. การพัฒนามาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส
การจําแนกประเภทและรหัสมาตรฐาน มีความสําคัญต่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ โดยการจําแนกประเภทและรหัสที่สาํ คัญ ประกอบด้วย
1) การจําแนกประเภทและรหัสโรคและบริ การสุ ขภาพ
1.1) พัฒนาการใช้รหัสโรคและหัตถการ ที่เป็ นมาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก และนานาชาติ
1.2) พัฒนามาตรฐานรหัสด้านบริ การสุ ขภาพอื่นๆ ได้แก่ รหัสความพิการ ชันสู ตร เอกซเรย์ บริ การ
ทันตกรรม บริ การพยาบาล บริ การเภสัชกรรม บริ การฟื้ นฟูสภาพ บริ การระดับปฐมภูมิ บริ การ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพป้องกันโรค บริ การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ฯลฯ ซึ่งควรจะมีการ
จัดลําดับความสําคัญ และพัฒนามาตรฐานขึ้น โดยความมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กองทุน และผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ
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2) การจําแนกประเภทและรหัสยา เวชภัณฑ์ และเครื่ องมือแพทย์
2.1) พัฒนารหัสยา และเวชภัณฑ์ โดยพัฒนาจากรหัสที่มีการใช้อยู่ โดยเลือกรหัสที่เหมาะสมและมี
การตกลงเพื่อกําหนดเป็ นมาตรฐานกลาง สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และ
สําหรับบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล ร่ วมกับการพัฒนาเครื่ องมือในการแปลงรหัส (Mapping)
แทนที่การใช้รหัสมาตรฐานเพียงรหัสเดียว โดยสามารถแปลงรหัสที่ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ
และในโรงพยาบาล กับรหัสกลางได้
2.2) พัฒนารหัสเครื่ องมือแพทย์ โดยพัฒนาจากรหัสที่มีอยู่ หรื อพัฒนารหัสใหม่ ที่สอดคล้องกับ
การใช้เพื่อการวางแผนการลงทุนและการกระจายเครื่ องมือแพทย์ที่สาํ คัญ และการใช้เพื่อการ
บริ หารจัดการและบํารุ งรักษาเครื่ องมือแพทย์
3) การจําแนกประเภทและรหัสที่ใช้อา้ งอิงทัว่ ไป
3.1) พัฒนารหัสที่ใช้สาํ หรับอ้างอิงทัว่ ไป
ที่มีความสําคัญต่อการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ รหัสสถานพยาบาล ที่บ่งบอกประเภทของสถานพยาบาล รหัสอาชีพ ศาสนา การศึกษา ที่
บ่งบอกปัจจัยทางสังคม รหัสหลักประกันสุ ขภาพ รหัสประเภทค่าใช้จ่าย ฯลฯ โดยรหัสเหล่านี้
ควรจะมีการพิจารณาว่าควรใช้มาตรฐานเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว หรื อพัฒนาขึ้นมาใหม่ให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
3.3. การพัฒนามาตรฐานในด้ านการเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นข้ อมูล
มาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ประกอบด้วย มาตรฐานด้านรู ปแบบของข้อมูลเพื่อการ
แลกเปลี่ยน และมาตรฐานด้านการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
1) มาตรฐานด้านรู ปแบบของข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน
1.1) กําหนดรู ปแบบของข้อมูลที่เป็ นมาตรฐาน อาทิเช่น XML ซึ่งเป็ นมาตรฐานของข้อมูลระดับ
สากล ที่สามารถแลกเปลี่ยนกับฐานข้อมูลรู ปแบบอื่นๆได้ และมาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพ HL7 ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานชั้นสู ง โดยประเทศไทยควรจะมีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้มาตรฐาน
ดังกล่าว เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบนั และอนาคต
2) มาตรฐานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
2.1) กําหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคล ซึ่งจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่ระบุตวั บุคคลด้วย
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างฐานข้อมูลได้ ในการนี้ ควรจะพัฒนาให้มีกลไกในการ
ปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล โดยการแปลงรหัสที่เป็ นเลขประจําตัวประชาชน ไปเป็ นรหัสอื่น
เสี ยก่อน โดยใช้เครื่ องมือแปลงรหัสตัวเดียวกัน ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ก็จะ
ช่วยแก้ปัญหาการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลได้
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3.4. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันในการบริ หารจัดการมาตรฐานข้ อมูลสุ ขภาพ
เพื่อให้การจัดทํามาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพ มีความต่อเนื่อง มีประสิ ทธิภาพ และเป็ นที่ยอมรับ กลไกเชิง
สถาบัน มีความสําคัญในการดําเนินงาน ทั้งในด้านวิชาการและบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดมาตรฐานข้อมูล ที่
จําเป็ นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลสุ ขภาพ โดยเฉพาะฐานข้อมูลจากสถานบริ การสุ ขภาพ โดยมีบทบาทดังนี้
1) จัดทํามาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพที่สาํ คัญ
1.1) มาตรฐานข้อมูลบริ การสุ ขภาพ ได้แก่ มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลระดับโรงพยาบาล และระดับ
สถานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ มาตรฐานรหัสและการจําแนกประเภทด้านสุ ขภาพ
1.2) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบริ การสุ ขภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล
2) ดําเนินการนํามาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพไปสู่ การใช้งานในระบบ
2.1) พัฒนาเครื่ องมือในการนํามาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพไปสู่ การใช้ในระบบ ได้แก่ การพัฒนา
เครื่ องมือแปลงข้อมูลเข้าสู่ มาตรฐานกลาง การพัฒนาโปรแกรมที่เอื้อต่อการใช้มาตรฐาน
2.2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรฐาน ได้แก่ บุคลากรที่ทาํ หน้าที่บนั ทึก
ข้อมูล ผูใ้ ห้รหัส ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมและแปลงข้อมูลของสถานพยาบาล ฯลฯ
3) บํารุ งรักษาและปรับปรุ งมาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพ
3.1) ปรับปรุ งมาตรฐานข้อมูลสุ ขภาพ ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมการเผยแพร่ และ
สื่ อสารมาตรฐานไปสู่ ผใู ้ ช้ และมีระบบให้คาํ ปรึ กษาในการใช้งาน
3.5. การพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของข้ อมูล
กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของข้อมูล ประกอบด้วย
1) ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของข้อมูล
1.1) พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โดยควบคุมในขั้นตอนการนําเข้าข้อมูล ขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัดหรื อส่ วนกลาง โดยมีเครื่ องมือในการตรวจสอบและกรองข้อมูล
รวมทั้งการประเมินระดับคุณภาพของข้อมูล และระบบคัดแยกข้อมูลที่มีปัญหา เพื่อป้อนกลับ
ไปยังหน่วยงานผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
2) การพัฒนาศักยภาพ การนิเทศ และให้คาํ ปรึ กษา
2.1) พัฒนาคุณภาพของข้อมูล โดยการพัฒนาศักยภาพในการบันทึกข้อมูลที่มีคุณภาพ ได้แก่
คุณภาพการให้รหัส ประกอบกับการนิเทศและสุ่ มตรวจ (Supervision and Audit) และระบบให้
คําปรึ กษาที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งในส่ วนกลาง และระดับจังหวัด
3) ระบบแรงจูงใจ และการรับรองคุณภาพของข้อมูล
3.1) พัฒนาระบบแรงจูงใจ โดยผูกกับกลไกทางการเงิน เช่น การจ่ายเงินในระบบประกันสุ ขภาพ
หรื อการจ่ายเงินตามคุณภาพของข้อมูล หรื อผูกกับกลไกการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ซึ่ง
คุณภาพของข้อมูลก็เป็ นหนึ่งองค์ประกอบ
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4) การพัฒนาคู่มือ เครื่ องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1) พัฒนาคู่มือ แนวทาง (Guideline) รวมทั้งเครื่ องมือช่วยหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ก็
มีส่วนช่วยให้คุณภาพของข้อมูลดีข้ ึนได้ ได้แก่ ระบบเตือนความผิดพลาดของการนําเข้าข้อมูล
ระบบตรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนส่ งข้อมูลออก เป็ นต้น
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการและการเชื่ อมโยงข้ อมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศสุ ขภาพ ที่มีประสิ ทธิภาพจากทุกภาคส่ วน
เป้ าหมาย
1) มีระบบฐานข้อมูลสุ ขภาพอิเล็กโทรนิกส์ในสถานพยาบาลที่ครบถ้วน และมีมาตรฐาน
2) มีระบบส่ งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลที่รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
3) มีระบบจัดการคลังข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
4) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ
5) มีระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดยการศึกษาวิจยั ในเชิงลึก และ
นําเสนอสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ เพี่อตอบสนองต่อการใช้งาน และเสริ มสร้างองค์ความรู ้ใหม่
ยุทธวิธี
4.1. การพัฒนาฐานข้ อมูลสุ ขภาพอิเล็กโทรนิกส์ ในสถานพยาบาล
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุ ขภาพอิเล็กโทรนิกส์ในสถานพยาบาล (Electronic Health Record)
1.1) การจัดทําโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานสําหรับบริ การสุ ขภาพระดับโรงพยาบาล ที่ตอบสนองต่อ
การใช้สาํ หรับการให้บริ การทางคลินิก
1.2) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับการใช้งานในโรงพยาบาล และ
สอดคล้องกับโครงสร้างข้อมูลบริ การทางคลินิก
1.3) ส่ งเสริ มการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ในสถานพยาบาล
ได้แก่
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความพร้อม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการดูแลและรักษาผูป้ ่ วย
4.2. การพัฒนาระบบส่ งต่ อข้ อมูลและเชื่อมโยงข้ อมูลทุกระดับ ในทุกภาคส่ วน
1) การพัฒนาระบบส่ งต่อข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล กับจังหวัด และส่ วนกลาง
1.1) พัฒนาระบบการส่ งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพือ่ การให้บริ การผูป้ ่ วยและ
ประชาชน ให้สถานพยาบาลสามารถทราบข้อมูลการให้บริ การที่สถานพยาบาลแห่งอื่นให้กบั
ผูร้ ับบริ การคนเดียวกัน เพือ่ ความต่อเนื่องของบริ การ ความครอบคลุมของบริ การ และคุณภาพ
ในการให้บริ การ โดยเฉพาะการส่ งต่อข้อมูลบริ การระหว่างโรงพยาบาลและสถานบริ การระดับ
ปฐมภูมิในระดับอําเภอ
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1.2) พัฒนาระบบและช่องทางส่ งต่อข้อมูลบริ การของโรงพยาบาล และข้อมูลบริ การระดับปฐมภูมิ
ไปยังหน่วยงานในระดับจังหวัด และส่ วนกลาง โดยมีการจัดการให้มีช่องทางในการส่ งข้อมูล
ที่สามารถส่ งข้อมูลจํานวนมากได้อย่างไม่ติดขัด โดยเฉพาะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบริ การ
ปฐมภูมิ ที่ครอบคลุมประชากรทุกคน พร้อมบริ การรักษา และส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค
1.3) พัฒนาระบบการตรวจสอบและกรองข้อมูลที่ระดับจังหวัด และส่วนกลาง โดยมีการป้อนข้อมูล
ที่ไม่สมบูรณ์กลับให้หน่วยงานแก้ไขข้อมูล แล้วส่ งกลับไปยังระดับจังหวัดและส่ วนกลาง
2) การพัฒนาระบบและช่องทางสําหรับการรายงานโรคเพือ่ การเตือนภัย
2.1) พัฒนาระบบการส่ งข้อมูลสําหรับการรายงานโรคและการเตือนภัย โดยพัฒนาระบบส่ งข้อมูล
แบบอัตโนมัติหรื อกึ่งอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการควบคุมโรค
2.2) พัฒนาระบบการส่ งข้อมูลผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (m-Health) จากระดับชุมชน มายัง
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และส่ วนกลาง
3) การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เป็ นศูนย์รวม และสามารถแทรกความต้องการของ
หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล หรื อดึงข้อมูลที่ส่วนกลางต้องการได้ โดย
ไม่เกิดภาระงานในการป้อนข้อมูล
3.2) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุ ข อาทิเช่น ระหว่าง กรมกอง
ในกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข กับหน่วยบริ หารกองทุนด้าน
สุ ขภาพ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม เป็ นต้น
โดยอาศัยมาตรฐานข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
และปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
3.3) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุ ขกับหน่วยงานด้านสถิติ อาทิ
เช่น ระหว่างกระทรวงสาธารณสุ ข กับสํานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร โดยกําหนดประเภทของข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกัน และมาตรฐาน
ข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน เช่น StatXchange, TH-eGIF
4.3. การพัฒนาระบบคลังข้ อมูลให้ มีประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูล
1.1) พัฒนาระบบคลังข้อมูลสุ ขภาพระดับหน่วยงาน ซึ่งเป็ นระบบที่มีการรวบรวมข้อมูลที่จดั เก็บ
โดยหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย คลังข้อมูลดิบ (Micro data) และข้อมูลที่ผา่ นการวิเคราะห์
แล้ว โดยมีระบบจัดการที่เป็ นหมดหมู่ เป็ นระบบ สามารถสื บค้น และนํามาใช้ประโยชน์ได้ง่าย
รวมทั้งสามารถเผยแพร่ ไปยังกลุ่มผูใ้ ช้ต่างๆได้ โดยมีคาํ อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่มี (Meta data)
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1.2) พัฒนาคลังข้อมูลสุ ขภาพที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกัน โดยอาจจะมีอยูจ่ ุดเดียวโดย
รวบรวมข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรื อจัดการแบบหลายจุด โดยระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างแต่ละคลังข้อมูล และควรมีการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลแต่ละฐาน (Data linkage)
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติม โดยมีระบบปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
4.4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้ อมูลสุ ขภาพ
1) การพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูลสุ ขภาพในสถานพยาบาลและในหน่วยงานที่รับส่ งข้อมูล
สุ ขภาพรายบุคคล
1.1) จัดทํานโยบายความปลอดภัยของข้อมูลในระดับต่างๆ ในด้านต่างๆ เช่นการเข้าถึงระบบ การ
เข้ารหัส การเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ
1.2) จัดทําการประเมินระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล เพือ่ ค้นหา และกํากับติดตาม ประเมินผล
ความสามารถในการป้องกันการบุกรุ กจากผูบ้ ุกรุ กหรื อจากผูป้ ฏิบตั ิงานภายในองค์กร
1.3) จัดทําระบบการบริ หารจัดการรวมถึงมาตรการทางด้านเทคนิค และทางระเบียบกฎหมายต่างๆ
เพื่อปกป้องข้อมูลและสร้างความปลอดภัยให้ขอ้ มูล รวมทั้งการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
4.5. การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนําเสนอสารสนเทศอย่ างเป็ นระบบ
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
1.1) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดิบ ได้แก่ ข้อมูลผูป้ ่ วยรายบุคคล ไปเป็ นข่าวสาร
ข่าวกรอง ที่เหมาะสมกับการใช้ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับโครงการ ระดับจังหวัด
ระดับสถานพยาบาล และระดับประชาชน โดยจัดการให้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
1.2) พัฒนาเครื่ องมือช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที่กระจายไปยังผูใ้ ช้แต่ละระดับ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตั้งแต่ระดับหน่วยบริ การ ระดับพื้นที่ และส่ วนกลาง
1.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับพื้นที่ ในการจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่จดั เก็บ และ
ศักยภาพในการวิเคราะห์ทางสถิติและสังเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นความรู ้
1.4) สนับสนุนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั ในเชิงลึก เพื่อตอบคําถามที่ซบั ซ้อนขึ้น โดย
หน่วยงานด้านวิชาการ และนักวิจยั ในระดับพื้นที่ และส่วนกลาง
2) การพัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูล
2.1) พัฒนาเครื่ องมือช่วยในการนําเสนอข้อมูล (Data visualization) ในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ แผนภูมิ
แผนที่ (GIS) แผนภาพ ซึ่งสามารถนําเสนอข้อมูลได้บนอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงและ
ใช้ขอ้ มูลได้ โดยหน่วยงานผูใ้ ช้ขอ้ มูล
2.2) พัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลบนอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกตัวแปร ในการแสดงข้อมูล
และรู ปแบบในการนําเสนอข้อมูล ได้อย่างอิสระ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่ งเสริมการใช้ ประโยชน์ สื่ อสารเผยแพร่ และประชาสั มพันธ์
ข้ อมูลข่ าวสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารู ปแบบและช่องทางการสื่ อสารให้เหมาะสม มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล และ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป้ าหมาย
1) มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่ทาํ หน้าที่รวบรวมข้อมูลสุ ขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจัดการ
ข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสม เข้าถึงได้ และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์
2) มีรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมต่อการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
เป็ นผูใ้ ช้ในระดับต่างๆ
3) มีการนําข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4) ประชาชนรับทราบข้อมูลสุ ขภาพของตนเอง และชุมชน ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ยุทธวิธี
5.1. การพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
ในการจัดการข้อมูลอยูร่ ู ปแบบที่สามารถเข้าถึงได้ และอยูใ่ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์น้ นั
การมีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ ที่ทาํ หน้าที่รวบรวมข้อมูลสุ ขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ นับว่าเป็ นกลไก
สําคัญ ในการทําให้ขอ้ มูลที่มีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย ถูกนํามาจัดการให้อยูใ่ นระบบเดียวกัน ที่พร้อมที่จะ
เผยแพร่ ไปยังผูใ้ ช้กลุ่มต่างๆ โดยศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ ควรมีความเป็ นกลาง และสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลต่างๆได้ โดยความร่ วมมือของหน่วยงานผูผ้ ลิตข้อมูลต่างๆ ในการส่ งต่อข้อมูลที่สาํ คัญให้กบั
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ เพื่อจัดทําเป็ นสถิติ และสื่ อรู ปแบบต่างๆเพื่อเผยแพร่ ต่อไป รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ระบบสถิติของประเทศ โดยมีบทบาทดังนี้
1) ศึกษา รวบรวม ความต้องการใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้
1.1) ระบุกลุ่มผูใ้ ช้ขอ้ มูลสุ ขภาพที่สาํ คัญ เช่น องค์กรสุ ขภาพในระดับชาติ ระดับภูมิภาค องค์กรและ
ภาคีสร้างเสริ มสุ ขภาพ องค์กรพัฒนาประเทศระดับชาติ องค์กรบริ หารจัดการระดับท้องถิ่น
องค์กรภาคเอกชน
1.2) ศึกษาลักษณะการใช้ขอ้ มูลสุ ขภาพ ของผูใ้ ช้ขอ้ มูลประเภทต่างๆและระดับต่างๆ ในประเด็น
รายการข้อมูลสุ ขภาพที่ตอ้ งการใช้ รู ปแบบของข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้
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2) รวบรวมข้อมูลสุ ขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
2.1) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งระบบข้อมูลจากสถานบริ การสุ ขภาพ ระบบ
ข้อมูลสุ ขภาพระดับประชากร โดยรวบรวมข้อมูลสถิติสุขภาพที่สาํ คัญ นํามาจัดทําให้เป็ นระบบ
และหมวดหมู่ ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
2.2) รวบรวมข้อมูลระดับรายบุคคล ในฐานข้อมูลสุ ขภาพที่สาํ คัญ นํามาวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็น
ที่ยงั ไม่มีการวิเคราะห์และสรุ ปจากหน่วยงานผูจ้ ดั ทําข้อมูล โดยอาจจะร่ วมกับหน่วยงานผูผ้ ลิต
ข้อมูล หรื อนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิ่มเติม ตามความต้องการใช้ขอ้ มูล
3) จัดทําข้อมูลสุ ขภาพที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ให้เป็ นระบบ
3.1) จัดทําข้อมูลสุ ขภาพที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และที่วเิ คราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติม มาจัดการ
ให้เป็ นหมวดหมู่ และเป็ นระบบ โดยอยูใ่ นรู ปแบบของฐานข้อมูลสุ ขภาพที่ครอบคลุมประเด็น
ต่างๆอย่างครบถ้วน สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลัง และจําแนกรายละเอียดได้
3.2) จัดกระบวนการในการตกลงและปรับข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีความไม่ตรงกัน โดยอาศัย
วิธีการทางวิชาการ และเหตุผลของความแตกต่าง รวมทั้งกําหนดแนวทางในการทําให้เกิด
ข้อมูลสถิติที่สามารถใช้อา้ งอิงได้ พร้อมอธิบายข้อพึงระวังในการใช้ขอ้ มูลจากแต่ละแหล่ง
4) จัดทําสื่ อข้อมูลสุ ขภาพในรู ปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
4.1) จัดทําข้อมูลสุ ขภาพให้อยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานสุ ขภาพ บทความวิชาการ
ตารางข้อมูลสถิติ เอกสารประกอบการจัดทํานโยบาย บทความสําหรับสื่ อ สื่ ออิเล็กโทรนิกส์
อินเตอร์เน็ต ที่สามารถสื บค้น และแสดงข้อมูลในรู ปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งข้อมูล
ที่จดั ทําอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองโดยตรงต่อผูใ้ ช้เฉพาะราย ซึ่งได้จากการศึกษาความ
ต้องการข้อมูลของผูใ้ ช้
5.2. การพัฒนารูปแบบและช่ องทางการสื่อสารข้ อมูลข่ าวสารสุ ขภาพ
ในการแปลงข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพที่ได้จากระบบจัดเก็บข้อมูล ไปสู่ กลุ่มผูใ้ ช้ ควรจะมีการศึกษารู ปแบบ
ของข้อมูลและช่องทางสื่ อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มผูใ้ ช้ ดังนี้
1) การพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
1.1) จัดทําข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพให้อยูใ่ นรู ปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้ เช่น รายงานสถานการณ์
สุ ขภาพ ฐานข้อมูลและสถิติ บทความสําหรับสื่ อและประชาชนทัว่ ไป เป็ นต้น
2) การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุ ขภาพ
2.1) จัดการให้ขอ้ มูลสามารถเข้าถึงได้โดยผูใ้ ช้ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ และ
ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงคนพิการ โดยมีช้ นั ของข้อมูลและกําหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูล และ
มีการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคล
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2.2) จัดการให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพหรื อข้อมูลบริ การสุ ขภาพของตนเอง
เพื่อใช้ในการดูแลรักษาสุ ขภาพของตนเอง
2.3) พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูล เช่น ผ่านสื่ อมวลชน สื่ ออินเตอร์เน็ต สื่ อท้องถิ่น เวทีกิจกรรม
5.3. การพัฒนากลไกในการกลัน่ กรองและตรวจสอบข้ อมูลทีเ่ ผยแพร่
ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสุ ขภาพหรื อข้อมูลที่อาจจะส่ งผลต่อสุ ขภาพ
ควรได้รับการกลัน่ กรองและ
ตรวจสอบ เพือ่ เป็ นการคุม้ ครองประชาชนจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสม ดังนี้
1) การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ กลัน่ กรองข้อมูลที่เผยแพร่
1.1) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ บนสื่ อต่างๆ
ที่เป็ นข้อมูลที่ไม่
เหมาะสม หรื อทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน หรื อนําไปสู่ พฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม
โดยมีกลไกกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่ วมกับเครื อข่ายภาคประชาสังคม หรื อ
ผูบ้ ริ โภค ในการดูแลสอดส่ อง เฝ้าระวัง และควบคุมการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็ น
การปกป้องคุม้ ครองประชาชน
5.4. การพัฒนากลไกการใช้ ข้อมูลเพือ่ นโยบายและการจัดการด้ านสุ ขภาพ
การใช้ขอ้ มูลในเชิงนโยบายและการจัดการด้านสุ ขภาพ
สามารถใช้ได้ท้ งั ในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุ ขภาพ ที่มาจากความมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน การ
บริ หารจัดการระบบสุ ขภาพเฉพาะประเด็นและในระดับพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผลระบบสุ ขภาพ
ดังนี้
1) การใช้ขอ้ มูลเพื่อการกําหนดนโยบาย
1.1) การนําเสนอประเด็นสุ ขภาพ ที่ควรจะจัดทํานโยบายเพื่อเฝ้าระวัง ส่ งเสริ ม ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ได้แก่ ปั ญหาสุ ขภาพที่ทาํ ให้เกิดความสูญเสี ยมาก ปัญหาสุ ขภาพที่มีแนวโน้มเป็ นปัญหามาก
ขึ้น ปั ญหาสุ ขภาพที่จะเป็ นปัญหาในอนาคต เป็ นต้น
1.2) การนําเสนอกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ของปัญหาสุ ขภาพที่สาํ คัญ สําหรับการวางเป้าหมาย
ที่ตอ้ งให้ความสําคัญในนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1.3) การนําเสนอแนวทาง วิธีการแก้ไขปั ญหา โดยเปรี ยบเทียบประสิ ทธิผล ความคุม้ ค่า ผลกระทบ
และความเป็ นไปได้ ของวิธีการต่างๆ
1.4) พัฒนากระบวนการกลัน่ กรองข้อมูล ไปสู่ ขอ้ เสนอทางนโยบาย แบบมีส่วนร่ วม ได้แก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มองภาพรวมของระบบสุ ขภาพ และกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะประเด็น
1.5) ส่ งเสริ มการเข้าถึงข้อมูลสุ ขภาพ ทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในทุกกลุ่ม
เช่น นักวิชาการ ประชาสังคม และสื่ อมวลชน เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล ในการกําหนด
นโยบาย และการจัดการด้านสุ ขภาพ
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2) การใช้ขอ้ มูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
2.1) การนําเสนอประเด็นสุ ขภาพ ที่ควรจะขับเคลื่อนเป็ นนโยบายสาธารณะ เช่น ปัญหาที่กระทบ
ต่อสังคม ปัญหาที่เป็ นความสนใจของประชาชน ปัญหาที่สะท้อนความไม่เป็ นธรรมในสังคม
ผ่านกลไกนโยบายสาธารณะระดับชาติ และระดับพื้นที่
2.2) การประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพจากนโยบายของรัฐ ผ่านกลไกภาคประชาสังคม เพื่อเข้าสู่
กระบวนการตัดสิ นใจเชิงนโยบาย ที่อาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
3) การใช้ขอ้ มูลเพื่อการบริ หารจัดการระบบสุ ขภาพ
3.1) เพื่อการบริ หารการเงินการคลังในระบบสุขภาพ เช่น การวางแผนงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนารู ปแบบการจ่ายเงินที่มีประสิ ทธิภาพ
3.2) เพื่อการจัดระบบบริ การสุ ขภาพ ที่มีประสิ ทธิภาพ เช่น การจัดสรรและกระจายทรัพยากร
บริ การสุ ขภาพ การพัฒนารู ปแบบการจัดบริ การสุ ขภาพในระดับต่างๆ
3.3) เพื่อการจัดการปัญหาสุ ขภาพเฉพาะ เช่น การป้องกันควบคุมโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพเฉพาะ
3.4) เพื่อการบริ หารจัดการในระดับสถานพยาบาล และระดับพื้นที่ เช่น ข้อมูลประสิ ทธิภาพ
คุณภาพบริ การ และข้อมูลปัญหาสุ ขภาพระดับพื้นที่
4) การใช้ขอ้ มูลเพื่อการติดตามประเมินผลระบบสุ ขภาพ
4.1) เพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านสุ ขภาพ เช่น การแก้ไขปัญหาสุ ขภาพเฉพาะ การ
บริ การสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตามชุดดัชนีช้ ีวดั ที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงานและภาคีที่
รับผิดชอบ
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