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1. หลักการและเหตุผล
1) ความสําคัญของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ ที่อาศัยหลักฐาน
สนับสนุนทางวิชาการ ที่สอดคลองกับสถานการณปญหาสุขภาพในปจจุบัน และแนวโนมของปญหา
สุขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการจัดการกับปญหา
สุขภาพเฉพาะตางๆ เพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการในการจัดการกับปญหาและเพิ่มคุณภาพบริการใหดีขึ้น
นอกจากนี้การมีขอมูลขาวสารสุขภาพที่ดี จะชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ เพื่อการปรับปรุง
ระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพที่ดีได โดยในที่นี้ สุขภาพ/สุขภาวะและระบบสุขภาพ
จะมีความหมายที่กวาง โดยครอบคลุมถึง ผลลัพธทางสุขภาพ ระบบบริการดานสุขภาพ และปจจัยที่สงผล
กระทบตอสุขภาพ อาทิเชน ปจจัยทางสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดการกับปจจัยที่สงผลกระทบตอ
สุขภาพที่สําคัญ ก็ยอมเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพดวย เชนเดียวกันกับการจัดการระบบบริการสุขภาพ
2) พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2552
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดกาํ หนดใหมกี ารจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ โดยในมาตรา 47 ระบุวาธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองมีสาระสําคัญเกีย่ วกับเรื่อง การ
เผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน 1 ในทัง้ หมด 12 เรื่อง และในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ในหมวดที่ 10 วาดวยการเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ มีการกําหนดเปาหมาย ในขอ 90 วา
ใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ดี มีเครือขายครอบคลุมทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได
โดยในมาตรการขอ 94 ใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทําหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บริหารนโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอยางตอเนื่อง รวมไปถึงการ
สนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากนี้ในมาตรการขอ 91 ใหรัฐพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และกลไกการนําขอมูลดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และ
การเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
จากธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ แสดงใหเห็นวาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปนหนึ่งในระบบสุขภาพ ที่ตองมีการจัดการและ
พัฒนาใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสังคม
1

3) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 และแผนแมบทสถิติ

พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 ก็ไดกาํ หนดใหมกี ารดําเนินการจัดทําแผนแมบทสถิติ ที่กําหนดทิศ
ทางดานสถิติของประเทศ ซึ่งประสานการจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ที่ตองการมุงเนนใหเกิดการ
บริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ผลิตขอมูลสถิติอยางมีมาตรฐาน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และมี
ยุทธศาสตรในการใชขอมูล โดยเนนการจัดทําขอมูลสถิติที่เปน สถิติทางการ (official statistics) ที่สามารถ
อางอิงได โดยมีองคประกอบเกี่ยวกับสถิติดานสุขภาพรวมอยูดวย
4) การคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล

มีการระบุไวใน พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 7 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 21 ถึงมาตรา 25 และรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ซึ่งคุมครองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลมิใหหนวยงานรวบรวม ใชและเผยแพร แตก็มี
ขอยกเวนในการรวบรวมและใชขอมูลในบางกรณี อาทิเชน การใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพหรือ
ความปลอดภัยของเจาของขอมูล และการใชในการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยไดเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ
5) การคุมครองใหประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตอง

ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด 10 ขอ 88 กําหนดหลักการ การเผยแพรขอมูลขาวสาร
และการสื่อสารดานสุขภาพ ตองมีความเปนกลาง เปนธรรมและรอบดาน ผานชองทางที่เหมาะสม โดยเปด
โอกาสใหประชาชนเขาถึงการใชขอมูลไดโดยงาย โดยเปาหมาย ขอ 89 ระบุใหประชาชนไดรับการคุมครอง
เพือ่ ใหไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพทีถ่ ูกตองและเพียงพอ และมาตรการ ขอ 92 ระบุใหรัฐจัดใหมีกลไก
ตรวจสอบกลั่นกรองขอมูลขาวสารสุขภาพ
6) ความสําคัญของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในระดับนานาชาติ

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพไดรับการใหความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยองคการอนามัยโลกไดระบุ
วา ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปน 1 ใน 6 องคประกอบของระบบสุขภาพที่จําเปนตองมี ที่จะนําไปสูการ
ระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
โดยระดับนานาชาติมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพของ
ประเทศกําลังพัฒนา โดยหนวยงานและเครือขายระดับนานาชาติ เชน Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ
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7) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

เพือ่ ใหสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
การจัดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
จึงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนหนึ่งในระบบ
ยอยของระบบสุขภาพ ทั้งนี้แผนยุทธศาสตรจะกําหนดกลไกทีท่ าํ หนาทีก่ าํ หนดนโยบาย และบริหารนโยบาย
ดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมทั้งกําหนดทิศทางการบูรณาการระบบขอมูลสุขภาพ และทิศทาง
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพยอยของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพือ่ ให
เกิดระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่ดีขึ้นอยางเปนรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล
ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ และพระราชบัญญัติสถิติ มีความ
สอดคลองกัน
จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพขึ้น
เพื่อใหเปน
สวนประกอบหนึ่งของแผนแมบทสถิติของประเทศ และเปนยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติดว ย
2. สถานการณระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน นับวามีการจัดเก็บในหลายระบบดวยกัน ซึ่งทําใหประเทศไทยมี
ขอมูลขาวสารสุขภาพที่จําเปนในระดับหนึ่ง โดยจุดแข็งของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของไทย ไดแก การ
มีระบบจัดเก็บขอมูลที่สําคัญอยางครบถวนและอยางตอเนื่อง อาทิเชน ระบบสถิติชีพ ระบบเฝาระวังโรค
ระบบรายงานสาธารณสุข การสํารวจทางสุขภาพ เปนตน โดยระบบสถิติชีพ ครอบคลุมขอมูลการเกิด-ตาย
ของประชากร ที่ครอบคลุมมากกวารอยละ 90 ระบบเฝาระวังโรคเปนแบบผสมผสานที่ดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมโรคสําคัญและครอบคลุมทุกพื้นที่ ระบบรายงานสาธารณสุขที่มีการรวบรวมขอมูลจาก
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกจังหวัด การสํารวจสุขภาพ ที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติและกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมความตองการที่สําคัญ ขอมูลทรัพยากรสุขภาพที่รวบรวมจาก
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบขอมูลที่จัดเก็บจากสถานพยาบาลอยางตอเนื่อง ทั้งโดย
กระทรวงสาธารณสุข และโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม และ
กรมบัญชีกลาง โดยมีการพัฒนาเปนฐานขอมูลรายบุคคลที่ใชในการเบิกจายเงิน ครอบคลุมสถานพยาบาล
ภาครัฐเปนสวนใหญและภาคเอกชนบางสวน
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่สําคัญและดําเนินงานอยูในปจจุบัน หากแบงตามคุณลักษณะหรือ
ประเภทของระบบจัดเก็บขอมูล จะสามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบหลัก โดยมีระบบขอมูลยอย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถานการณของระบบขอมูลในแตละระบบยอย ดังนี้
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1) ระบบขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ (Facility-based health information)
หมายถึงระบบขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ โดยเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการของสถานบริการสุขภาพ ในระดับตางๆ ทั้งที่เปนลักษณะเฉพาะ อาทิเชน เฉพาะโรค เฉพาะกลุม
ประชากร หรือเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจากการใหบริการทั้งหมด โดยสามารถแบงเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี้
ระบบขอมูลเฝาระวังโรค
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักระบาดวิทยา
-กรมอนามัย
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

สถานการณและปญหา
-ระบบเฝาระวังโรคติดตอ โรคจากการประกอบอาชีพ และโรคเอดส ยัง
ไมครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชน
-การสงขอมูลผานระบบเครือขาย ตองใชระยะเวลาในการสงขอมูลจาก
สถานพยาบาลมายังสวนกลาง (1 สัปดาห)
-ขอมูลเฝาระวังการติดเชื้อเอดสในหญิงตัง้ ครรภและขอมูลการใหยาตาน
ไวรัส ยังไมไดเชื่อมโยงกันและแยกสวนจากขอมูลบริการ
-ระบบเฝาระวังปจจัยเสี่ยงระดับจังหวัด ยังมีขอมูลที่ไมทันสมัย

ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักระบาดวิทยา
-สถาบันการแพทยฉกุ เฉินแหงชาติ
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
-กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สถานการณและปญหา
-ขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บมีเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย และทั่วไป
-ขาดเครื่องมือที่ชวยวิเคราะหขอมูลการบาดเจ็บในระดับจังหวัด
-ขาดการเชื่อมโยงระหวางขอมูลบริการการแพทยฉุกเฉิน ขอมูลการเฝา
ระวังการบาดเจ็บ และขอมูลผูปวย
-ขอมูลอุบตั ิเหตุทจี่ ัดเก็บโดยหนวยงานตางๆยังไมสามารถเชื่อมโยงกัน
และขาดขอมูลพิกัดของอุบัติเหตุ
-ขาดเครื่องมือวิเคราะหจดุ เสี่ยงภัยอุบัติเหตุระดับจังหวัด เพื่อการเตือนภัย

ระบบขอมูลทะเบียนโรคเฉพาะ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-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 และแลกเปลีย่ นขอมูล
-มีการจัดเก็บขอมูลรายบุคคลสําหรับโรคเรื้อรังในระบบหลักประกัน
สุขภาพ แตยังไมเชื่อมโยงกับระบบขอมูลปกติของโรงพยาบาล
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ระบบฐานขอมูลบริการสุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
-สํานักงานประกันสังคม
-กรมบัญชีกลาง
-สํานักงานกลางสารสนเทศบริการ
สุขภาพ
-สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
-กองการประกอบโรคศิลปะ
-สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
-ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
-สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน
-หนวยงานทางการแพทยของ
กระทรวงตางๆ

สถานการณและปญหา
-มีฐานขอมูลผูป ว ยในครบทุกแหง ผานกลไกเบิกจายของกองทุน แต
ขอมูลผูปวยนอกยังไมครบทุกแหง
-มาตรฐานขอมูลยังแตกตางกันระหวางกองทุน
-การรวมฐานขอมูลระดับจังหวัดและสวนกลาง ยังมีปญหาคุณภาพขอมูล
-ขอมูลจากโรงพยาบาลเอกชนไดเพียงบางแหง (ทีเ่ บิกจากกองทุน)
-มีสถานพยาบาลบางแหงไมมโี ปรแกรมทีเ่ ปนมาตรฐานใชงาน (ขาด
โปรแกรมกลาง)
-มีฐานขอมูลประชากรและบริการสงเสริมปองกันระดับปฐมภูมิ (18
แฟม) ที่รวบรวมในระดับจังหวัดและสวนกลาง
-ขอมูลบริการปฐมภูมิยังมีปญหาคุณภาพขอมูลที่ตองการการพัฒนา
-ปญหาโปรแกรมทีเ่ หมาะสมสําหรับสถานบริการปฐมภูมิของ
โรงพยาบาล
-ขาดขอมูลบริการสุขภาพทีเ่ พียงพอจากโรงพยาบาลเอกชน
-ขอมูลติดตามคุณภาพบริการ ยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บและขาดการ
รวบรวม
-ขาดระบบขอมูลทะเบียนคนพิการที่ครบถวนและไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ระบบขอมูลทรัพยากรและ
คาใชจา ยสุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักบริหารกลาง กระทรวง
สาธารณสุข
-สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
-สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
-กองการประกอบโรคศิลปะ
-สํานักพัฒนาการเงินการคลัง
สาธารณสุข
-สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ

สถานการณและปญหา
-ขอมูลบุคลากรภาครัฐ ยังไมเชื่อมโยงกันอยางอัตโนมัติระหวางสวนกลาง
กับสวนภูมภิ าค
-ขาดขอมูลบุคลากรในสาขาที่สําคัญทีค่ รบถวนทั้งรัฐและเอกชน
-ขอมูลเครื่องมือแพทยจากภาครัฐและภาคเอกชนยังไมครบถวน
-มีการจัดทําขอมูลพิกัดสถานพยาบาลรัฐและเอกชน แตยังตองตรวจสอบ
ขอมูลใหถูกตอง
-บัญชีรายจายสุขภาพมีการจัดทําทุกป แตยังไมสามารถจําแนกตาม กลุม
โรค กลุมอายุ และพื้นที่
-ขอมูลการเงินสถานพยาบาลยังขาดมาตรฐานการจัดเก็บและการรวบรวม
ขอมูล
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2) ระบบขอมูลระดับประชากร (Population-based health information)
หมายถึงระบบขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลในระดับประชากร โดยการจัดเก็บในระบบทะเบียนระดับ
ประชากร ไดแก ระบบทะเบียนเกิด-ตาย และการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ รวมทั้งฐานขอมูลที่สะทอนปจจัย
กําหนดสุขภาพของประชากรและของพื้นที่ อาทิเชน ขอมูลดานสังคม และสิ่งแวดลอม โดยสามารถแบงเปน
ประเภทหลักๆ ไดดังนี้
ระบบขอมูลประชากรและสถิติชพี
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักบริหารการทะเบียน
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักงานสถิตแิ หงชาติ

ระบบขอมูลการสํารวจสุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
-สํานักงานการสํารวจสภาวะ
สุขภาพประชาชนไทย
-สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักโรคไมติดตอ
-สํานักระบาดวิทยา
-กรมอนามัย
-กรมสุขภาพจิต

สถานการณและปญหา
-ขอมูลทารกตายในมรณบัตรต่ํากวาความจริงประมาณ 2 เทา (ป48-49)
ปญหาสวนใหญเปนกรณีทารกตายหลังคลอดไมนาน
-ขอมูลมารดาตายจากมรณบัตรต่าํ กวาความจริง ประมาณ 3 เทา ปญหา
สวนใหญเกิดจากการลงสาเหตุการตาย และการระบุสถานภาพการ
ตั้งครรภและการคลอดของผูเสียชีวิต
-สาเหตุการตายคลาดเคลือ่ นจากความจริง เนือ่ งจากการมีการตายนอก
สถานพยาบาล 65% ซึ่งใหสาเหตุการตายโดยกํานัน ผูใหญบาน
-ขอมูลสาเหตุการตายไมชัดแจงประมาณ 35% สวนใหญคือผูสูงอายุและ
ตายที่บาน
-การใหสาเหตุการตายโดยแพทยในกรณีตายในโรงพยาบาลมีความ
คลาดเคลือ่ น
-ความลาชาในการรายงานผลของขอมูล ซึ่งควรมีการเสนอรายงานทุก
เดือน หรือเปนระบบ real time
-ความไมตรงกันของขอมูลทะเบียนราษฎรกับขอมูลหลักประกันสุขภาพ
-ขาดขอมูลของแรงงานตางดาว ทั้งถูกและผิดกฎหมาย และประชากรแฝง
ซึ่งควรมีหนวยงานผูรับผิดชอบ รวมกับคนในชุมชน
สถานการณและปญหา
-ขาดการวางแผนการสํารวจสุขภาพในภาพรวม โดยการวิเคราะหความ
ตองการรวมกัน
-มีการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํารวจอนามัยและสวัสดิการ
พฤติกรรมบุหรี่ สุรา ความพิการ การเปลี่ยนแปลงประชากร ฯลฯ)
-มีการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข (สํารวจสภาวะสุขภาพโดยการ
ตรวจรางกาย สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ สํารวจพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ สํารวจสุขภาพจิต สํารวจทันตสุขภาพ สํารวจภาวะโภชนาการ
สํารวจการออกกําลังกาย ฯลฯ)
-ขาดการวางแผนในเชิงประเด็น ระดับของขอมูล ความถี่ในการสํารวจ
และงบประมาณที่ใชในการสํารวจ ในภาพรวมรวมกัน
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ระบบขอมูลเฝาระวังปจจัยคุกคาม
สุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดลอม
-สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
-กรมควบคุมมลพิษ
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
-กระทรวงศึกษาธิการ
-กระทรวงมหาดไทย
-สํานักงานสถิตแิ หงชาติ
-สํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
-มูลนิธิ องคกร และภาคประชา
สังคมในพื้นที่

สถานการณและปญหา
-จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการจัดเก็บ แตอาจจะยังไมครอบคลุม
ทุกพื้นที่
-ขอมูลสารเคมีจากอุตสาหกรรมและการเกษตร ขอมูลการสัมผัสสารเคมี
และขอมูลการปวย ยังไมครอบคลุม และไมสามารถเชื่อมโยงกัน
-ขาดระบบจัดเก็บขอมูลแหลงแพรโรคติดตอ
-ขาดระบบจัดเก็บ และติดตามพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ และพื้นที่เอื้อตอ
สุขภาพ
-มีการสํารวจปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม แตอาจจะยังขาดขอมูล พฤติกรรม
ทางสังคม ความสัมพันธในครอบครัว ความเขมแข็งของชุมชน
วัฒนธรรม
-ขอมูลกลุมดอยโอกาสทางสังคม ยังไมครอบคลุม ขอมูลคนพิการและคน
ดอยโอกาสของแหลงขอมูลตางๆ ยังใชคําจํากัดความทีต่ างกัน

นอกจากสถานการณในแตละระบบขอมูลยอยแลว
ขอมูลสุขภาพ ดังตอไปนี้

ในภาพรวมยังมีสถานการณของการจัดการระบบ

1) กลไกนโยบาย และทรัพยากร เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงาน ยังไมเพียงพอและขาดความตอเนื่อง
โดยยังขาดกลไกที่สําคัญ ไดแก กลไกดานนโยบาย กลไกการประสานงานเพื่อการบูรณาการระบบ
ขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล และกลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล ซึ่งอาจจะตองใช
กลไกทางกฎหมาย หรือขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับปญหาดานทรัพยากร
ประกอบดวย การขาดบุคลากรดานขอมูลขาวสารที่เพียงพอ และปญหาศักยภาพของบุคลากร ในการจัดเก็บ
ขอมูล เชน อสม. การจัดการฐานขอมูล การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และการสื่อสารดานขอมูล รวมทั้ง
ปญหาการขาดระบบงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ และการจัดเก็บขอมูลที่เพียงพอและตอเนื่อง
โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพที่จําเปน
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2) การมีระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่ยังขาดคุณภาพ ไมครอบคลุม และมีความซ้ําซอน
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน ยังมีปญหาดานคุณภาพและความครอบคลุมของขอมูล ไดแก
ความไมครบถวนของขอมูลโดยเฉพาะจากภาคเอกชน ความไมถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่มาจาก
ระบบรายงานของสถานพยาบาล ความไมทันเวลาของขอมูล ปญหาดานการออกแบบระบบ ปญหาความ
ซ้ําซอนและการแยกสวนของระบบขอมูล ที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ และปญหาการขาดกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูล เชน การตรวจสอบขอมูลจากภาคประชาสังคมที่เปนรูปธรรม
3) การขาดระบบจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
ปญหาการจัดการขอมูลที่สําคัญ ไดแก การขาดกําหนดมาตรฐานและการปฏิบัติตามมาตรฐานของขอมูล
ซึ่งเปนกลไกสําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล การขาดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
สถานพยาบาล การเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนกลางกับภูมิภาค ระหวางหนวยงานภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข ทัง้ ในสวนกลางและระดับจังหวัด อยางเปนระบบ การขาดระบบการสงตอขอมูลและ
ปอนขอมูลกลับ ที่มีประสิทธิภาพ การขาดระบบการจัดการคลังขอมูล (Data warehouse) ที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมระบบขอมูลตางๆอยางครบถวน การขาดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การ
ขาดระบบวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน
4) ปญหาการเขาถึงขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูล
ปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิดจากการที่ผูใชขอมูล ไมเขาใจประโยชนของขอมูลขาวสาร
ที่จะชวยในการตัดสินใจ รวมทั้งผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูลที่เหมาะสมสําหรับการใช
ประโยชนในระดับตางๆ ทําใหขาดการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช และขาด
แรงจูงใจดานการใชประโยชน ไดแก การใชเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางนโยบายและแผน
การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงบริการและแกไขปญหาในพื้นที่ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้การใชขอมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ นับวาเปนปญหาอยางมาก ทั้งในดาน
ศักยภาพการวิเคราะหขอมูล การใชขอมูล และการเขาถึงขอมูล โดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และจากองคกรภาคประชาชน
ทําใหประชาชนในทองถิ่นไดรับขอมูลขาวสารที่ไมเพียงพอและไมเปน
ปจจุบัน
นอกจากนี้ยังขาดการกําหนดดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญสําหรับการติดตามระบบสุขภาพรวมกัน
ระหวางหนวยงานสุขภาพระดับชาติและโดยภาคสวนตางๆของสังคม
ปญหาตางๆดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรวมมือของภาคีที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูใชขอมูล และผูจัดทํา
ขอมูล ซึ่งจะประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนดานสุขภาพ กระทรวงอื่นๆ สํานักงานสถิติแหงชาติ
สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน โดยตองมีกลไกการสนับสนุน ทั้งดาน
งบประมาณและดานวิชาการ ที่เพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับการมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ภายใตการ
จัดการที่เปนระบบและตอเนื่อง และมีการประสานความรวมมือกัน ทั้งแบบที่เปนทางการ และไมเปน
ทางการ โดยอยูในรูปแบบของเครือขาย เพื่อการเรียนรูและพัฒนาระบบรวมกัน
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3. ขอบเขต คําจํากัดความ
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ หมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ไมวาจะเปนขอมูล
ในระบบทะเบียน รายงาน หรือการสํารวจ ที่ครอบคลุมประเด็น สถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปจจัย
กระทบตอสุขภาพ เชน สิ่งแวดลอม สวัสดิการ สังคม ทรัพยากรและบริการสุขภาพ รวมทั้ง ระบบที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดความตองการขอมูล การจัดการขอมูล มาตรฐานขอมูล การควบคุมคุณภาพขอมูล การ
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล การสื่อสารเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูล การใชประโยชนจากขอมูล และ
กลไกสนับสนุนระบบขอมูล ไดแก นโยบาย ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ กฎหมาย ขอตกลง กลไก
ประสานงาน กลไกเชิงสถาบัน ฯลฯ
สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกัน
เปนองครวม อยางสมดุล (พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) ซึ่งเปนผลมาจากการมีปจจัยที่เอื้อตอสุขภาพ
ไดแก ภาวะทางสังคม และสิง่ แวดลอมที่ดี และการมีระบบบริการสุขภาพที่เขาถึงไดและมีคุณภาพ
4. วิสัยทัศนและเปาประสงค ของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
วิสยั ทัศน
บุคคล ชุมชน ประเทศชาติ มีขอมูลสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมความ
เขมแข็งของระบบสุขภาพทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงขอมูลระดับชาติกับระดับพื้นที่
เปาประสงค
1) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพสวนบุคคล ใหประชาชนมีและเขาถึงขอมูลสุขภาพสวนบุคคลใน
การดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง
2) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับชุมชน ใหชุมชนมีและเขาถึงขอมูลสุขภาพในการสรางเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน
3) พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับประเทศ ใหมีขอมูลสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดย
- มีการบูรณาการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
- มีกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
- มีการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย
- มีการพัฒนาระบบการจัดการและเชื่อมโยงขอมูลใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองตอการใชประโยชน ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่
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- มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผลิตขอมูล ใหสามารถวิเคราะห และใชขอมูลที่
ตนเองผลิต เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของขอมูล
- มีการพัฒนาระบบที่เอื้อและสงเสริมการจัดเก็บและการใชประโยชนจากขอมูลใน
ระดับตางๆ โดยการพัฒนาชองทางการสื่อสาร ทั้งผูให และผูรับ และพัฒนาขาวสาร
ใหเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย
5. องคประกอบของแผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตร ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอผูใช
ยุทธศาสตรที่ 3 การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพขอมูล
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบจัดการและการเชื่อมโยงขอมูล
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อสงเสริมการใชประโยชน สื่อสารเผยแพรและ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
โดยทั้ง 5 ยุทธศาสตร มีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน และสงผลตอเปาหมาย ก็คือ การมีขอมูลที่มีคุณภาพ
ตอบสนองตอการใชประโยชน โดยมีระบบจัดการขอมูลแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2
บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูล
ทีเ่ หมาะสมและตอบสนองตอการใช

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบจัดการ
และการเชือ่ มโยงขอมูล

เปาหมาย
ขอมูลที่มคี ุณภาพ
ตอบสนองตอการใช
โดยมีระบบจัดการขอมูล
แบบบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
กําหนดมาตรฐานดานขอมูล
และพัฒนาคุณภาพของขอมูล

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาระบบและกลไกเพือ่ สงเสริมการใช
ประโยชน สือ่ สารเผยแพร และ
ประชาสัมพันธขอ มูลขาวสาร
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6. เปาหมายหลักของแผนยุทธศาสตร
เปาหมาย 5 ป
1) มีการจัดตั้งคณะกรรมการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง ในทุกระดับ ทั้ง
ระดับพื้นที่และระดับชาติ ในการกําหนดนโยบาย และเปาหมาย และจัดทําขอตกลงรวมกันระหวาง
ภาคี ในการบูรณาการและสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล รวมทั้งแนวทางการจัดทํางบประมาณ
เพื่อสนับสนุน โดยมีหนวยงานรับผิดชอบบริหารจัดการกลไกบริหารนโยบายนี้
2) มีการจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพ ที่รวบรวมดัชนีชี้วัดสุขภาพหลักที่สําคัญ และมีการใชเพื่อการติดตาม
ระบบสุขภาพรวมกันระหวางภาคสวนตางๆและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอยางตอเนื่อง
3) มีการตกลงรวมกันในการพัฒนาระบบขอมูลบริการสุขภาพ
เพื่อเปนฐานขอมูลหลักในการใช
ประโยชนในหลายวัตถุประสงค โดยพัฒนาใหครอบคลุมสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ทั้ง
ขอมูลผูปวยนอกและผูปวยใน
4) มีการพัฒนาคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย ของฐานขอมูลที่สําคัญ เชน คุณภาพของ
ขอมูลการตาย ความทันเวลาของขอมูลการเฝาระวังโรค และขอมูลเพื่อการเตือนภัยดานสิ่งแวดลอม
คุณภาพของขอมูลบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล
5) มีการออกแบบระบบขอมูลที่เปนสวนขาด และวางแผนการพัฒนาระบบรวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรวมทั้งองคกรภาคประชาชน เชน ระบบทะเบียนโรคเรื้อรัง ทะเบียนบริการฟนฟู
สมรรถภาพ การเฝาระวังปจจัยเสี่ยงและปจจัยคุกคามสุขภาพ รวมถึงปจจัยครอบครัว ชุมชน สังคม
และระบบขอมูลการปวย หรือการตายจากความผิดพลาดจากการใหบริการสุขภาพที่ปองกันได
6) มีการจัดตั้งกลไกการบูรณาการระบบการสํารวจทางสุขภาพ โดยมีการวางแผนการสํารวจระยะยาว
รวมกันระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ในการกําหนดรายการขอมูลที่ตองการ และการออกแบบการ
สํารวจเพื่อตอบสนองตอความตองการ อยางตอเนื่อง ตามความถี่ที่เหมาะสม ทั้งระดับชาติและ
ระดับจังหวัด
7) มีการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานสุขภาพที่สําคัญ
และมีการใชมาตรฐานขอมูลเพื่อการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล ไดแก มาตรฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลบริการสุขภาพ เชน มาตรฐานรหัส
มาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการสุขภาพ
8) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลในทุกระดับที่เกี่ยวของ เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถานพยาบาล
ระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงพยาบาลในกรณีสงตอผูปวย ทั้งรัฐ
และเอกชน โดยใชมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
9) มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่รวบรวมขอมูลดานสุขภาพที่สําคัญจากหนวยงานตางๆ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางระดับตางๆ เชน ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ครอบคลุมประเด็นทางสุขภาพ
และประชากรกลุมตางๆ และจัดการใหอยูในรูปแบบและชองทางที่เหมาะสมสําหรับผลิต เผยแพร
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การสงขอมูลกลับ การเขาถึงและการใชประโยชนได ในรูปแบบตางๆ และตอบสนองตอความ
ตองการขอมูลเฉพาะของผูใชทุกกลุม และเริ่มวางระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ
10) มีกลไกการใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพในดานการกําหนดนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ แผน
สุขภาพระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และการกําหนดหรือติดตามนโยบายเฉพาะ รวมทั้งมีการเผยแพร
และประชาสัมพันธขอมูลไปสูภาควิชาการ และการใชขอมูลโดยภาคประชาชนในพื้นที่ โดยใน
ระดับพื้นที่ มีการสํารวจปญหาของตนเองเพื่อการพัฒนา และมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ในการผลิตและใชขอมูล
11) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับตางๆ ใหสามารถวิเคราะหและนําขอมูลไปใชประกอบการ
ตัดสินใจ ในดานสถานการณ นโยบาย แผนงาน/โครงการ
12) มีกลไกในการควบคุมการเผยแพรขอมูลที่มีความไมเหมาะสม และมีมาตรการในการคุมครองและ
ปกปองขอมูลสวนบุคคล
13) มีขอมูลปจจัยทางสังคมที่กระทบสุขภาพ เชน ขอมูลพื้นที่เสี่ยง ขอมูลสุขภาพประชากรแฝง และ
แรงงานตางชาติ
14) มีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพในภาพรวม เชน หนวยงานที่ทําหนาที่
บริหารกลไกนโยบายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหารศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ บริหาร
ขอมูลบริการและการเงินการคลังสุขภาพ บริหารการสํารวจสุขภาพ พัฒนาและดูแลมาตรฐานขอมูล
สุขภาพ เปนตน โดยอาจจะปรับจากหนวยงานที่มีอยู หรือตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม หากมีความ
จําเปน
เปาหมาย 10 ป
1) มีฐานขอมูลบริการสุขภาพ ทั้งในระดับบริการปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ที่ครอบคลุมประเด็น
บริการสุขภาพอยางครบถวน ทั้งดานสงเสริมปองกัน ผูปวยนอก ผูปวยใน ที่ครอบคลุม
สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ครบทุกแหง ครบทุกราย และทุกกองทุน
2) ฐานขอมูลบริการสุขภาพ มีคุณภาพและครอบคลุมวัตถุประสงคการใชตางๆได โดยสามารถ
เชื่อมโยงหรือทดแทนระบบขอมูลเฉพาะไดทุกระบบ ไดแก ระบบรายงานประจํา ทะเบียนโรค
3) มีการสํารวจสุขภาพที่เปนระบบและบูรณาการ มีการออกแบบ ดําเนินงาน และมีงบประมาณที่
เพียงพอ ครอบคลุมความตองการ โดยมีการวางแผนและดําเนินการในระยะเวลา 10 ป
4) มีระบบโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบในการเชื่อมโยงขอมูล ระหวางหนวยงานสวน
ทองถิ่น สวนภูมิภาค และสวนกลาง ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันเอง ระหวางหนวยงานดาน
สุขภาพและหนวยงานดานสถิติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการคลังขอมูล ที่มีการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล
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7. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
ยุทธศาสตรหลักทั้ง 5 เปนยุทธศาสตรเพื่อการดําเนินงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ในระยะ 10
ป ตั้งแต พ.ศ. 2553 – 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อสรางกลไกการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่มีความตอเนื่อง ประกอบดวย
กลไกดานนโยบาย กลไกความรวมมือและเครือขาย กลไกทางกฎหมายและขอตกลง กลไกดานทรัพยากร
บุคคลและงบประมาณ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่
เปาหมาย
1) มีกลไกที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพระดับประเทศ
และ
ระดับพื้นที่ ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน รวมถึงเชื่อมโยงกับระดับนานาชาติ และทํา
หนาที่เชื่อมประสานแผนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพอยางตอเนื่อง
2) มีกลไกประสานความรวมมือระหวางภาคีที่เกี่ยวของ ในดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ทั้งใน
ระบบขอมูลภาพรวม ระบบขอมูลเฉพาะ ระบบขอมูลระดับพื้นที่ และระบบขอมูลระดับนานาชาติ
โดยอาศัยการทํางานแบบเครือขาย
3) มีการจัดทํากฎหมายหรือขอตกลงที่สําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความ
สอดคลองและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
4) มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานขอมูลขาวสารสุขภาพที่เพียงพอกับการทํางานระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่
5) มีการพัฒนาศักยภาพ และสรางกลไกเครือขายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่มีการแลกเปลี่ยน
และสรางความรูรวมกัน
6) มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการดําเนินงานดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่เพียงพอและ
ตอเนื่อง
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ยุทธวิธี
1.1. การจัดตั้งกลไกระดับชาติดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
1) คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
ทําหนาที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร และสรางความรวมมือระหวางภาคีดานระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่บูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนจากขอมูล
รวมกัน โดยมีการตกลงดานนโยบายและกลไกหลักของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดังกลาว จะอยูภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
โครงสรางคณะกรรมการ ประกอบดวย หนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูผลิตและผูใชขอมูลขาวสาร
สุขภาพที่สําคัญ ทั้งในสวนของหนวยงานภาครัฐ ที่บริหารจัดการระบบสุขภาพ หนวยงานที่ดูแลดานสถิติ
และขอมูลที่เกี่ยวของ หนวยงานวิชาการ ตัวแทนหนวยบริการสุขภาพ หนวยงานภาคทองถิ่น ตัวแทน
ภาคเอกชน และตัวแทนภาคประชาสังคม
บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการ
1) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และสรางความรวมมือระหวางภาคี ในการดําเนินงานดานขอมูล
ขาวสารสุขภาพ
2) กําหนดขอตกลงรวมกันในกลไกหลักดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ไดแก
2.1) ดานกฎหมายและขอตกลงที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2) ดานการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล
2.3) ดานการเขาถึง เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอมูล และการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
2.4) ดานการบูรณาการระบบจัดเก็บขอมูลขาวสารสุขภาพ
2.5) ดานการวางแผนงบประมาณระยะสั้นและระยะยาว
2.6) ดานการวางแผนบุคลากรดานขอมูลและสารสนเทศสุขภาพ
2.7) ดานการพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู
3) สนับสนุน กํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยคณะอนุกรรมการ/
คณะผูเชี่ยวชาญ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) สนับสนุนการจัดทํา และพิจารณารับรอง ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ ที่จัดทําขึ้นจาก
กระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการใชเพื่อติดตามระบบสุขภาพของประเทศ
5) สนับสนุน การจัดทํารายงานสถานการณสุขภาพ เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายระดับชาติ
ดานสุขภาพ
6) สนับสนุน การพัฒนากลไกการใชประโยชนจากขอมูล โดยเฉพาะในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะดานสุขภาพ
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2) คณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญระดับชาติดานขอมูลขาวสารเฉพาะประเด็นและระดับพืน้ ที่
คณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญระดับชาติดานขอมูลขาวสารสุขภาพเฉพาะประเด็นและระดับพื้นที่
เปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทาง ขับเคลื่อนและบูรณาการการพัฒนาระบบขอมูล รวมทั้งการ
สนับสนุนไปสูการใชประโยชน ทั้งในเชิงประเด็น และในเชิงพื้นที่ โดยเปนกลไกในการสนับสนุนและ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรในแตละยุทธวิธี
คณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญ จะดําเนินงานในเชิงนโยบายและการบูรณาการระบบขอมูลยอย
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ จะเปนผูกําหนดคณะอนุกรรมการ/
คณะผูเชี่ยวชาญที่จําเปนตองมี
โครงสรางของคณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญ
คณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญและผูรับผิดชอบระบบขอมูลยอย
รวมทั้งผูใชขอมูลที่เกี่ยวของ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
บทบาทหนาทีข่ องคณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญ
1) ประเมินความตองการขอมูลและสวนขาดของระบบขอมูลที่เกี่ยวของ
2) กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลที่เกี่ยวของ ใหไดขอมูลที่ครบถวนและมีคุณภาพตอการ
ใชประโยชน ทั้งการพัฒนาระบบ เครื่องมือ และศักยภาพ
3) กําหนดแนวทางในการบูรณาการระบบขอมูลยอยที่เกี่ยวของ
เพื่อลดความซ้ําซอนของการ
จัดเก็บขอมูล และใหไดระบบที่มีความเปนเอกภาพ สงเสริมซึ่งกันและกัน
4) เชือ่ มโยง และสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบขอมูล โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
และนําเสนอตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ โดยแผนปฏิบัติการควรมีความ
ยืดหยุนและสามารถปรับไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไป
5) สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล การวิคราะหขอมูล และการนําขอมูลไปใช
6) ติดตามกํากับ และสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
3) การจัดตั้ง กลไกสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญ
เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ/คณะผูเชี่ยวชาญ ดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงควรมีหนวยงานที่ทําหนาที่ บริหารจัดการ และสนับสนุนการดําเนินงานของกลไกที่ตั้งขึ้น
โดยมีบทบาทหนาที่ เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการ และเปนฝายสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้หนวยงานที่ทําหนาที่ดังกลาว ควรมีความอิสระ คลองตัว ในการดําเนินงาน โดยไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรหลักดานสุขภาพที่เกี่ยวของ ทั้งในดานงบประมาณ และการประสานงานเชิงบริหาร
และวิชาการ และทํางานรวมกับหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ ในบทบาทฝายเลขานุการรวม ในการบริหาร
จัดการกระบวนการตางๆ อาทิเชน การวางแผนการประชุม การกําหนดประเด็นตัดสินใจ การจัดทํา
ขอเสนอแนะ และการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีความราบรื่นและสอดคลองกับระบบที่เปนอยู
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1.2. การกําหนดกลไกทางกฎหมายและขอตกลงที่เกี่ยวของ
กฎหมายและขอตกลงรวมกัน มีสวนสําคัญในการกําหนดทิศทางและขอกําหนดรวมกัน เพื่อใหมีความ
สอดคลองของการดําเนินงานดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
และเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน ทั้งนี้กฎหมายหรือขอตกลงที่มีความสําคัญ ไดแก
1) การจัดทําขอตกลง ที่วาดวย การเขาถึงขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล และการคุมครองขอมูลสวน
บุคคล
1.1) จัดทําขอตกลง เรื่องการเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล โดยหนวยงานผูผลิตขอมูล ตก
ลงรวมกันวาจะจัดทําขอมูล และชองทางใหสามารถเขาถึงขอมูลได และตกลงในดานกลไกการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน ที่มีการปกปองขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) การจัดทําขอตกลง ที่วาดวย มาตรฐานดานขอมูลขาวสารสุขภาพ
2.1) จัดทําขอตกลง เรื่องมาตรฐานขอมูลสุขภาพที่สําคัญ โดยหนวยงานผูผลิตขอมูล ตกลงรวมกัน
ในการใชมาตรฐานขอมูลที่สําคัญรวมกัน เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
3) การจัดทําขอตกลง ที่วาดวย การบูรณาการระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพ
3.1) จัดทําขอตกลง เรื่องการบูรณาการระบบขอมูล โดยหนวยงานผูผลิตขอมูล ตกลงรวมกันวาจะ
ออกแบบ และพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพรวมกัน เพื่อลดความซ้ําซอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บขอมูล ไดแก ขอมูลจากสถานพยาบาล และขอมูลการสํารวจสุขภาพ
1.3. การวางแผนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณดานขอมูลขาวสารสุขภาพ
ทรัพยากรดานบุคคลและงบประมาณ เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนใหการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพสามารถเปนจริงในทางปฏิบัติได อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพและกลไกเครือขาย ก็เปน
องคประกอบสําคัญของการขับเคลื่อนระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โดยยุทธวิธีการพัฒนาประกอบดวย
1) ดานการวางแผนทรัพยากรบุคคล
1.1) กําหนดกรอบความตองการดานบุคลากร และศักยภาพของบุคลากรดานขอมูลขาวสารสุขภาพ
ในสวนกลาง และในระดับพืน้ ที่
1.2) กําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากรและความกาวหนาของบุคลากรในสายงานเพิ่มเติม ในสวนที่
จําเปน และกําหนดศักยภาพที่ควรมี และที่ยังขาดอยู
2) ดานการวางแผนงบประมาณ
2.1) วางแผนงบประมาณ สําหรับการพัฒนาระบบการจัดการขอมูล ไดแก ระบบสงตอขอมูล และ
ระบบคลังขอมูล ซึ่งตองการงบประมาณสําหรับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวางแผนในระยะเวลา 5-10 ป
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2.2) วางแผนงบประมาณ สําหรับการสํารวจที่สําคัญ อาทิเชน การสํารวจสภาวะสุขภาพโดยการ
ตรวจรางกาย การสํารวจปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ การสํารวจสภาวะสุขภาพเฉพาะ ฯลฯ เพือ่ ให
เกิดความตอเนื่องของขอมูล โดยวางแผนในระยะเวลา 5-10 ป
2.3) วางแผนงบประมาณ สําหรับการพัฒนาฐานขอมูลบริการและการเงินของบริการในระดับปฐม
ภูมิ และระดับโรงพยาบาล และฐานขอมูลอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองมีการสนับสนุนในดานตางๆ
ตั้งแตระบบบันทึกขอมูล การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ การจัดการฐานขอมูล ฯลฯ โดย
วางแผนในระยะเวลา 5-10 ป
2.4) วางแผนงบประมาณ ดานกําลังคน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานขอมูลขาวสาร
1.4. การพัฒนาศักยภาพและเครือขายดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือขาย เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาระบบขอมูลและการ
ใชขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาดังนี้
1) ดานการพัฒนาศักยภาพและจัดการความรู
1.1) วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามประเภทศักยภาพ สําหรับบุคลากรระดับตางๆ โดยการ
อบรมระยะสั้น และหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
1.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในระดับตางๆ จาก
ขอมูลที่มีการจัดเก็บอยูในระบบ
1.3) สนับสนุนการอบรมระยะสัน้
และการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยเพิม่ เนื้อหาของ
หลักสูตรดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และสนับสนุนหลักสูตรดานระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพในการศึกษาระดับเหนือปริญญาตรี
1.4) สรางเครือขายและเครื่องมือในการจัดการความรูดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (Knowledge
management) ของเครือขายนักปฏิบัติ
2) ดานการพัฒนาเครือขายดานขอมูลขาวสารสุขภาพ
2.1) จัดตั้งและสนับสนุนเครือขายทางวิชาการดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (Thai Health
Information System Network: THINK) เพื่อเปนเครือขายทางวิชาการสําหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู พัฒนาขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบขอมูล และพัฒนาความรวมมือแบบไมเปน
ทางการในดานการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ควบคูไปกับกลไกเชิงนโยบายที่จัดตั้ง
ขึ้น ทั้งนี้ใหมีเครือขายในระดับทองถิ่นดวย
2.2) สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของเครือขายทางวิชาการ เครือขายภูมิปญญาทองถิ่น ดาน
ขอมูลขาวสารสุขภาพ และเครือขายขอมูลสุขภาพเฉพาะประเด็น
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใช
วัตถุประสงค
เพื่อการบูรณการและพัฒนาระบบขอมูลที่สําคัญ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการในการใช
ประโยชนไดอยางเหมาะสม โดยการพัฒนากลไกการกําหนดความตองการขอมูลและดัชนีชี้วัดสุขภาพที่
สําคัญ และการออกแบบระบบขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ โดยมีการบูรณาการระบบขอมูล ใหมีการ
เอื้อหรือตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีความซ้ําซอนนอยที่สุดเทาที่จําเปน ทั้งนี้การออกแบบระบบขอมูลจะ
มีเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ และนาเชื่อถือมากที่สุด
เปาหมาย
1) มีการกําหนดชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ
ที่ใชในการติดตามระบบสุขภาพในภาพรวม
ที่
ครอบคลุมดัชนีชี้วัดดานสถานะสุขภาพ ดานปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ และดานระบบบริการสุขภาพ
2) มีระบบขอมูลสถิติชีพ การเกิด การตาย ที่มีประสิทธิภาพ และไดขอมูลที่มีคุณภาพ ไดแก ขอมูลการ
ตายมารดา ทารก และสาเหตุการตาย
3) มีระบบขอมูลเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ ที่มีประสิทธิภาพ ไดขอมูลที่ทันเวลา ตามลักษณะของ
โรคและการบาดเจ็บ ตลอดจนมีระบบขอมูลทะเบียนโรคเรื้อรังที่สําคัญ ครอบคลุมขอมูลจาก
ภาคเอกชน พรอมทั้งมีระบบเตือนภัยการระบาดของโรคที่สําคัญ
4) มีระบบขอมูลเฝาระวังปจจัยคุกคามสุขภาพ ไดแก การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม การเฝาระวัง
ปจจัยเสี่ยงตอการระบาดของโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมทั้งการเฝาระวังพฤติกรรมสุขภาพ และ
ปจจัยทางสังคมที่กระทบตอสุขภาพที่มีการบูรณาการภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูลที่
ครอบคลุมและตอเนื่อง
5) มีระบบขอมูลบริการสุขภาพ ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ที่ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน โดยมีมาตรฐานกลางของขอมูลรวมกัน สามารถรวมขอมูลในระดับที่สูงขึ้นและ
แลกเปลี่ยนขอมูลได โดยมีทั้งขอมูลการรักษา สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสมรรถภาพ
6) มีระบบขอมูลทรัพยากรที่ครอบคลุม ครบถวน เปนปจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก ขอมูล
ทรัพยากรบุคคล สถานพยาบาล และงบประมาณ รวมทั้งมีระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ที่ครบถวน
ตอเนื่อง และระบบขอมูลการเงินและคาใชจายของสถานพยาบาล ที่มีมาตรฐาน และวิเคราะหได
7) มีระบบการสํารวจทางสุขภาพที่ครอบคลุม ตอเนื่อง มีการบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานรวมกัน และมีการวางแผนและจัดการอยางเปนระบบ โดยการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
8) มีระบบขอมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่มีความครอบคลุม และมีการใชเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ
ในระดับพื้นที่
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ยุทธวิธี
2.1. การจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ
การจัดทําดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ โดยเปนดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญ ที่จะใชติดตามสถานการณของ
ระบบสุขภาพในภาพรวม โดยมีการดําเนินงานดังนี้
1) การจัดทําชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ
1.1) รวบรวมจากดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญ ผานความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ และภาคสวนตางๆที่
เกี่ยวของ และผานกระบวนการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ โดยครอบคลุมประเด็นดาน
สถานะสุขภาพ ดานปจจัยที่สงผลตอสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมเสี่ยง และปจจัยทางสังคม
สิ่งแวดลอม และดานระบบบริการสุขภาพ โดยเลือกดัชนีชี้วัดที่มีความสําคัญ และมีความไวตอ
การเปลี่ยนแปลง
2) การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพใหม
2.1) พัฒนาดัชนีชี้วัดใหม กรณีที่ปนดัชนีชี้วัดใหม ที่ไมเคยมีมากอน โดยพัฒนาความหมาย นิยาม
องคประกอบ การคํานวณ และวิธีการจัดเก็บขอมูล
3) การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
3.1) จัดทําขอมูลตามดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ โดยการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการปรับคาสถิติตามหลักวิชาการ และการเลือกใชแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือที่สุด
หรือการใชแหลงขอมูลหลายแหลงในการปรับคาที่ถูกตองที่สุด
3.2) จัดทํารายงานดัชนีชี้วัดสุขภาพแหงชาติ นําเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ หรือการประชุม
วิชาการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ และเสนอตอหนวยงานผูกําหนดนโยบายสุขภาพ
4) การจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลที่เกี่ยวของ
4.1) จัดทําแนวทางการพัฒนาระบบขอมูลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ขอมูลยังไมครบถวน หรือขอมูลยัง
ไมมีคุณภาพ หรือยังไมมีแหลงขอมูล
2.2. การพัฒนาระบบขอมูลสถิติชีพ
ขอมูลสถิติชีพ ไดแก ขอมูลการเกิดและการตาย เปนระบบขอมูลที่สําคัญที่สะทอนสถานการณดาน
ประชากร และดานระบาดวิทยาของการตาย โดยควรจะมีการพัฒนาในประเด็นตอไปนี้
1) การพัฒนาความครบถวนของขอมูลทารกตาย โดยวิธกี าร
1.1) ใชขอมูลจากหนังสือรับรองการเกิดและการตาย จากโรงพยาบาล หรือจากฐานขอมูลผูปวยใน
เพื่อระบุขอมูลการแทง การตายปริกําเนิด และการตายของทารกหลังคลอดในโรงพยาบาล
1.2) พัฒนาระบบติดตามขอมูล การแทง การตายปริกําเนิด และการตายทารก ในชุมชนโดยสถาน
บริการระดับปฐมภูมิ
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2) การพัฒนาความครบถวนของขอมูลมารดาตาย โดยวิธกี าร
2.1) พัฒนาคุณภาพในการใหสาเหตุการตายโดยแพทย กรณีการตายในโรงพยาบาล และปรับระบบ
มรณบัตรใหสามารถบันทึกขอมูลการตั้งครรภและการคลอดของผูตาย
2.2) เชื่อมโยงฐานขอมูลการเกิดของทารกกับขอมูลการตายของมารดา เพื่อระบุระยะเวลาเสียชีวิต
ของมารดา และเชื่อมโยงขอมูลมรณบัตรกับฐานขอมูลผูปวย เพื่อระบุสาเหตุของการเสียชีวิต
ซึ่งจะชวยเพิ่มจํานวนมารดาตายใหใกลเคียงความจริงมากขึ้น กวาจากขอมูลมรณบัตร
2.3) พัฒนาระบบการคนหาการตายของมารดาในชุมชน โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการตั้งครรภ
และการคลอดของสถานบริการระดับปฐมภูมิ
3) การพัฒนาความถูกตองของขอมูลสาเหตุการตาย โดยวิธกี าร
3.1) ใชขอมูลจากหนังสือรับรองการตายแทนมรณบัตร โดยการบันทึกขอมูลสาเหตุการตายตาม
หนังสือรับรองการตายโดยโรงพยาบาลผูรักษา กรณีที่เปนการตายในโรงพยาบาล
3.2) พัฒนาคุณภาพการใหสาเหตุการตายโดยแพทยที่บันทึกลงในหนังสือรับรองการตาย และระบบ
การตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียนที่ใชประกอบการวินิจฉัยสาเหตุการตาย
3.3) เชื่อมโยงฐานขอมูลมรณบัตรกับฐานขอมูลผูปวย เพื่อเพิ่มเติมขอมูลประวัติการเจ็บปวยและ
สาเหตุการเสียชีวิต ทั้งในกรณีการตายในสถานพยาบาลและนอกสถานพยาบาล
3.4) พัฒนาระบบการใหสาเหตุการตายโดยบุคลากรสาธารณสุข ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดย
ใชเครื่องมือซักประวัติในการใหสาเหตุการตาย โดยขยายการดําเนินงานในระดับจังหวัดให
ครอบคลุมภูมิภาคตางๆของประเทศ ประกอบกับการบันทึกขอมูลที่ไดลงในระบบฐานขอมูล
ของสถานบริการระดับปฐมภูมิ
3.5) ศึกษาสาเหตุการตาย (Verbal autopsy study) เปนระยะ เพื่อติดตามความกาวหนาของคุณภาพ
สาเหตุการตาย และใหขอมูลที่ถูกตองในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
2.3. การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ และทะเบียนโรค
ขอมูลการเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บและทะเบียนโรค เปนขอมูลที่สําคัญที่จะชวยใหมีการตอบสนอง
ตอเหตุการณ การระบาดของโรค หรือสถานการณอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพื่อประกอบการวางแผนแกไขปญหา
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ระบบเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ ที่จําเปนและควรไดรับการพัฒนา ไดแก
1) การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคระบาดและระบบเตือนภัย
1.1) พัฒนาระบบจัดเก็บ ระบบนําเขาขอมูล ระบบรายงาน และการสงขอมูลที่รวดเร็ว จากระดับ
สถานพยาบาลถึงสวนกลาง
1.2) ขยายความครอบคลุมการเฝาระวังโรคติดตอที่สําคัญ และโรคอุบัติใหมในโรงพยาบาลเอกชน
1.3) พัฒนาระบบเตือนภัย การพยากรณ และการคาดคะเนแนวโนมการเกิดโรค เพื่อการปองกันและ
ควบคุมโรคไดอยางทันทวงที
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2)

3)

4)

5)

1.4) เชื่อมโยงระบบเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดส
กับฐานขอมูลบริการของ
โรงพยาบาล ฐานขอมูลการใหยาตานไวรัส และฐานขอมูลกลุมผูใชยาและสารเสพติดในกรณี
ใชยาทดแทน methadone
1.5) จัดทําแนวทางการบริหารจัดการฐานขอมูลอยางเปนระบบ
และนําขอมูลไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
2.1) ขยายระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ ไปยังโรงพยาบาลทุกแหง โดยเลือกขอมูลใหเหมาะสมกับ
โรงพยาบาลแตละระดับ
2.2) พัฒนาเครื่องมือชวยวิเคราะหสถานการณการบาดเจ็บในระดับพื้นที่และระดับชาติ
2.3) เชื่อมโยงขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ กับขอมูลผูปวยนอก ผูปวยในของโรงพยาบาล และ
ขอมูลบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
การพัฒนาระบบเฝาระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัย
3.1) พัฒนาระบบเฝาระวังอุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ขอมูล
ประเภทอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาเหตุ ความรุนแรง ผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตําแหนงที่เกิดเหตุ
3.2) พัฒนาระบบนําเขา วิเคราะหขอมูล และใชขอมูลในลักษณะของการเตือนภัย
3.3) พัฒนากลไกการบริหารจัดการในภาพรวม เพื่อใหมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดเก็บ
ขอมูล ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
การพัฒนาระบบทะเบียนโรคมะเร็ง
4.1) พัฒนาคุณภาพทะเบียนมะเร็งระดับประชากร อาทิเชน ความครบถวนของขอมูล การบันทึก
ขอมูลระยะของโรค ขอมูลดานพยาธิ ขอมูลวิธีการรักษา และสถานะของผูปวย
4.2) เพิ่มรายการขอมูลที่เชื่อมโยงกับสาเหตุ ไดแก ขอมูลดานอาชีพ และสภาพแวดลอมของพื้นที่
4.3) ขยายทะเบียนมะเร็งระดับประชากรใหครอบคลุมจังหวัดครบ 10 ภาค
4.4) พัฒนาทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ใหมีมาตรฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนและ
รวบรวมขอมูล
การพัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน
5.1) พัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ในโรงพยาบาล
ระดับตางๆ ใหมีมาตรฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนและรวบรวมขอมูล โดยดึงมาจาก
ฐานขอมูลบริการผูปวย ที่มีขอมูลวินิจฉัย การชันสูตร การรักษา และภาวะแทรกซอน
5.2) พัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ
ในระดับจังหวัด โดยเชื่อมโยงมาจากฐานขอมูลบริการของสถานพยาบาลแตละระดับภายใน
จังหวัด เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับติดตามอุบัติการณและความชุกของโรค เฉพาะที่เขาสูระบบ
บริการสุขภาพ
21

6) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคติดตอเรื้อรัง
6.1) พัฒนาระบบทะเบียนโรคติดตอที่สําคัญ ไดแก ทะเบียนวัณโรค และทะเบียนโรคเอดส ที่มี
ขอมูลวินิฉัย การชันสูตร การรักษา และผลการรักษา และสามารถเชื่อมโยงระหวาง
สถานพยาบาลที่ใหบริการผูปวยรายเดียวกัน
7) การพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
7.1) พัฒนาฐานขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน ใหสามารถใชเพื่อระบุสาเหตุวาเกิดจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม ไดแก การพัฒนาขอมูลรหัสอาชีพ และรหัสสาเหตุภายนอก ที่เกิดจาก
การทํางาน และเชือ่ มโยงกับฐานขอมูลเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
8) การพัฒนาระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจิต
8.1) พัฒนาฐานขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน ใหสามารถใชเพื่อระบุสาเหตุวาเปนการทํารายตัวเอง
ไดแก รหัสสาเหตุภายนอก ที่ระบุวาเปนความตั้งใจทํารายตัวเอง และเชือ่ มโยงกับฐานขอมูลเฝา
ระวังการฆาตัวตาย
2.4. การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการปองกันและเฝาระวังปจจัยคุกคามสุขภาพ
ระบบขอมูลปจจัยคุกคามสุขภาพที่สําคัญไดแก พฤติกรรมสุขภาพ ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยทาง
สังคม โดยปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพนั้น จะอยูในระบบการสํารวจทางสุขภาพ สําหรับการเฝาระวังปจจัย
ดานสิง่ แวดลอม และดานสังคม ควรไดรบั การพัฒนา ดังนี้
1) การเฝาระวังปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1) พัฒนาระบบเฝาระวังคุณภาพอากาศ ดิน น้ํา ขยะอันตราย โดยการตรวจวัดคุณภาพ และการ
ปนเปอนของสารเคมี ฝุนละออง ฯลฯ โดยกําหนดจุดตรวจวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ พรอมขอมูลจุด
พิกัดที่ตรวจ
1.2) พัฒนาระบบเฝาระวังมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมและการสัมผัสสารเคมี หรือโรคจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
1.3) พัฒนาระบบเฝาระวังการใชสารเคมี การสัมผัสสารเคมีการเกษตร และสารปนเปอนในอาหาร
1.4) พัฒนาระบบเฝาระวังแหลงที่อาจจะกอใหเกิดโรคติดตอ อาทิเชน จุดเก็บขยะ ฟารมไก ฯลฯ
1.5) พัฒนาระบบเฝาระวังดานความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและยา
2) การเฝาระวังปจจัยดานสังคม
2.1) พัฒนาระบบปจจัยคุกคามและปจจัยเอื้อตอสุขภาพในพื้นที่ ไดแก สถานบันเทิง รานเกมส ราน
อาหารฟาสตฟูด แหลงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล สถานปฏิบัติธรรม สถานที่ออกกําลังกาย
ฯลฯโดยพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในพืน้ ที่
2.2) พัฒนาระบบเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงและความมั่นคงทางสังคม เชน การใชความรุนแรง ความ
ปลอดภัย ฯลฯ โดยพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในพื้นที่ หรือการสํารวจภาวะสังคม
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2.3) พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามสถานภาพ บทบาท และความสัมพันธในครอบครัว โดยการ
สํารวจสภาวะครอบครัว
2.4) พัฒนาระบบเฝาระวังและติดตามศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน โดยการสํารวจชุมชน
2.5) พัฒนาระบบเฝาระวัง ปจจัยคุกคามดานความรุนแรงตอ เด็ก สตรี กลุมหลากหลายทางเพศ และ
กลุมความรุนแรงในครอบครัว
3) การเฝาระวังสิ่งคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
3.1) พัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงในที่ทํางาน โดยพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลในระดับสถานที่
ทํางาน โดยแบงตามประเภทของกิจการ
4) การเฝาระวังความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
4.1) พัฒนาระบบเฝาระวังความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่ที่เสี่ยงตอภัยพิบัติ และพัฒนาระบบเตือน
ภัยในพื้นที่ และพัฒนาระบบขอมูลการใหความชวยเหลือ
5) การเฝาระวังปจจัยทางเศรษฐกิจ
5.1) พัฒนาระบบการติดตามสถานการณ ปจจัยทางเศรษฐกิจ และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตอ
สังคม และสุขภาพ ผานชุดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของ
6) การเฝาระวังปจจัยทางการเมืองและนโยบาย
6.1) พัฒนาระบบการติดตามสถานการณดานการเมือง ความไมสงบ และผลกระทบตอสังคมและ
สุขภาพ รวมทั้งขอมูลการเยียวยา ทั้งในระดับพื้นที่ และในระดับชาติ
6.2) พัฒนาระบบการติดตามนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอสุขภาพ
7) การเฝาระวังปจจัยทางศาสนาและวัฒนธรรม
7.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังดานศาสนาและวัฒนธรรม
เชน
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
วัฒนธรรมบริโภคนิยม การใชชีวิต การแตงกาย ทัศนคติ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งบางสวนจะสงผลตอสุขภาพ
8) การเฝาระวังสื่อ
8.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังสื่อ ทั้งในดานการสรางกระแสคานิยม การใหขอมูลความรู การ
สงเสริมพฤติกรรมทั้งที่ดีและไมดีตอสังคมและสุขภาพ
9) การเฝาระวังดานประชากร
9.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังการโยกยายถิ่นฐานของประชากร เชน แรงงานตางดาว คนไรสัญชาติ
10) การเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงความรูและเทคโนโลยี
10.1) พัฒนาระบบการเฝาระวังความรูหรือเทคโนโลยีใหม ที่อาจจะกระทบตอสุขภาพ เนื่องจากมี
สวนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และวิถีชีวิต
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2.5. การพัฒนาระบบขอมูลบริการสุขภาพ
ระบบขอมูลบริการสุขภาพของสถานพยาบาล เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่จะสะทอนถึงการใหบริการ
ของหนวยบริการ สามารถใชประเมิน การเขาถึงบริการ ความครอบคลุมของบริการ ประสิทธิภาพ คุณภาพ
ของบริการ รวมทั้งความเปนธรรมของการใหบริการได โดยขอมูลบริการสุขภาพประกอบดวย ขอมูลดาน
การรักษา ขอมูลดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และขอมูลดานการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งควรไดรับการ
พัฒนา ดังนี้
1) การพัฒนาฐานขอมูลผูรับบริการ
1.1) พัฒนาฐานขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน ใหครบทุกสถานพยาบาล ทั้งในระดับโรงพยาบาลของรัฐ
สถานพยาบาลเอกชน และสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยมีโครงสรางขอมูลที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน
1.2) พัฒนาระบบรวบรวมฐานขอมูลระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และสวนกลาง โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของขอมูล
1.3) พัฒนาระบบรวบรวมฐานขอมูลจากสถานพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลของรัฐตางๆ
1.4) สนับสนุนโปรแกรมกลางสําหรับบันทึกขอมูลบริการสําหรับสถานพยาบาลที่ไมมีโปรแกรมใช
2) การพัฒนาฐานขอมูลประชากรในพื้นที่และบริการดานสงเสริมปองกัน
2.1) พัฒนาฐานขอมูลประชากรและบริการสงเสริมปองกันใน หนวยบริการสุขภาพ ดวยมาตรฐาน
ขอมูลเดียวกัน ครอบคลุม งานอนามัยแมและเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานโภชนาการ งาน
สรางเสริมภูมิคุมกันโรค งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยตามกลุมอายุ งานควบคุมโรคเรื้อรัง
โรคติดตออุบัติใหม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
2.2) ขยายขอบเขตของฐานขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ ใหครอบคลุม งานคัดกรองความเสี่ยงและคัด
กรองโรค โดยบูรณาการความตองการขอมูลของหนวยงานตางๆเขาดวยกัน โดยใชมาตรฐาน
ขอมูลชุดเดียวกัน
2.3) พัฒนาระบบรวบรวมฐานขอมูลในระดับตําบล อําเภอ จังหวัดและสวนกลาง โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพขอมูล
2.4) สนับสนุนโปรแกรมกลางสําหรับบันทึกขอมูลบริการสําหรับสถานพยาบาลที่ไมมีโปรแกรมใช
3) การพัฒนาระบบขอมูลบริการสถานพยาบาลเอกชน
3.1) ออกแบบระบบขอมูลสถานพยาบาลเอกชน รวมทั้งระบบขอมูลบริการรานขายยา และกลไก
การรายงานและเชื่อมโยงขอมูลของภาคเอกชน ในการสงขอมูลผูรับบริการมายังสวนกลาง ตาม
มาตรฐาน ในรูปแบบของรายงาน และ/หรือ ฐานขอมูลผูปวย โดยอาศัยกลไกของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ และกลไกของระบบประกันสุขภาพ
24

4) การพัฒนาระบบติดตามประเมินคุณภาพบริการ
4.1) พัฒนามาตรฐานระบบขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพบริการ ที่จัดเก็บในสถานพยาบาล หรือ
ออกแบบระบบการสํารวจสถานพยาบาล ที่ใชในการตรวจประเมินคุณภาพ โดยครอบคลุม
ดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการที่สําคัญ รวมถึงมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสียทุกภาคสวน โดยมีงบประมาณสนับสนุน อยางเพียงพอ
4.2) วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลบริการสุขภาพ ที่สามารถสะทอนดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการของ
สถานพยาบาล แลวปอนขอมูลกลับไปยังสถานพยาบาล
5) การพัฒนาระบบขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพ
5.1) พัฒนาระบบทะเบียนคนพิการ และผูที่ควรไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ เชน ผูสูงอายุ ผูปวยโรค
เรื้อรัง ผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุ โดยเชื่อมโยงกับขอมูลบริการ เพื่อสะทอนถึงการเขาถึงบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพ
5.2) พัฒนาระบบขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล โดยดึงมาจากฐานขอมูลบริการ
ของสถานพยาบาล ที่มีขอมูลสะทอนสภาพของผูปวย ไดแก รหัสความพิการและทุพลภาพ
และขอมูลบริการฟนฟูสมรรถภาพที่ไดรับ
2.6. การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรและคาใชจายสุขภาพ
ระบบขอมูลทรัพยากรสุขภาพและคาใชจายสุขภาพ มีความสําคัญตอการวางแผนการผลิต พัฒนา และ
จัดสรร ใหเกิดประสิทธิภาพ และความเปนธรรมในระบบบริการสุขภาพ ทั้งนี้ขอมูลสถานการณดาน
ทรัพยากรที่ดี จะนําไปสูการตัดสินใจในการลงทุนทางสุขภาพที่เหมาะสม โดยขอมูลทรัพยากรและคาใชจาย
สุขภาพ ควรไดรับการพัฒนาดังนี้
1) การพัฒนาระบบขอมูลทรัพยากรบุคคล
1.1) พัฒนาระบบขอมูลบุคลากรในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ที่มีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถเปรียบเทียบในแตละชวงเวลาได โดยมีการรวบรวมเปน
ฐานขอมูลกลาง ที่มีหนวยงานที่รับผิดชอบในการเชื่อมและประสานขอมูลดวยมาตรฐานขอมูล
รวมกัน
1.2) พัฒนาระบบขอมูลบุคลากรทางการแพทยที่สําคัญ ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
เชื่อมโยงกับขอมูลของสภาวิชาชีพ และขอมูลของกองการประกอบโรคศิลปะ
1.3) พัฒนาระบบการสํารวจทรัพยากรกําลังคนดานสุขภาพในระดับพื้นที่ ไดแก ระดับอําเภอและ
จังหวัด ในการรวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปรับปรุงขอมูลทุกป
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2) การพัฒนาระบบขอมูลสถานบริการสุขภาพ
2.1) พัฒนาระบบทะเบียนสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สอดคลองกับขอมูลการใหรหัส
สถานพยาบาล ขอมูลทะเบียนสถานพยาบาลของกองทุน และขอมูลทะเบียนของกองการ
ประกอบโรคศิลปะ โดยบูรณาการใหเปนระบบทะเบียนสถานพยาบาลกลาง
2.2) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสถานพยาบาล ที่มีความทันสมัยตลอดเวลา และครอบคลุมขอมูล
ประเภท ขนาด จุดพิกัดตําแหนงของสถานพยาบาล จํานวนบุคลากรทางการแพทย จํานวน
ผูปวย ฯลฯ ที่ครอบคลุมสถานพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแหง
3) การพัฒนาระบบขอมูลเครื่องมือแพทยที่สําคัญ
3.1) พัฒนาระบบขอมูลเครื่องมือแพทยที่สําคัญทั้งภาครัฐและเอกชน
เชน
เครื่องเอ็กซเรย
คอมพิวเตอร ฯลฯ ที่ครอบคลุมสถานพยาบาลทุกแหง
4) การพัฒนาระบบขอมูลรายจายสุขภาพ
4.1) พัฒนาระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ที่ครอบคลุมรายจายสุขภาพภาครัฐ เอกชน ครัวเรือน โดยมี
การปรับปรุงขอมูลทุกป และมีการพัฒนากลไกเชิงสถาบันที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4.2) พัฒนาระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ใหสามารถจําแนกตามกลุมโรค กลุมอายุ หรือตามพื้นที่
ไดแก ระดับจังหวัด ทั้งนี้การจําแนกยอยลงไปนั้น ควรมีการศึกษาถึงระเบียบวิธี ความเปนไป
ได และความจําเปนในการใชประโยชน
5) การพัฒนาระบบขอมูลการเงินการคลังสถานพยาบาล
5.1) พัฒนาระบบฐานขอมูลบัญชีการเงินสถานพยาบาล ใหมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถ
รวบรวมขึ้นมายังจังหวัดและสวนกลาง โดยมีระบบควบคุมคุณภาพของขอมูล และสามารถ
ตรวจสอบคูขนานกับขอมูลที่เปนรายงานสรุป
2.7. การพัฒนาระบบการสํารวจทางสุขภาพ
การสํารวจทางสุขภาพ เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ เนื่องจากครอบคลุมในระดับประชากร (Populationbased) และมีการสุมตัวอยางที่มีความเปนตัวแทน รวมทั้งมีการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บขอมูล โดย
ระบบการสํารวจทางสุขภาพ ควรไดรับการวางแผนอยางเปนระบบและตอเนื่อง โดยการออกแบบการ
สํารวจแบบบูรณาการ เพื่อลดความซ้ําซอนของการสํารวจตางๆลง โดยควรจะมีขั้นตอนในการวางแผน
ระบบการสํารวจสุขภาพแหงชาติ (National Health Survey Plan) ดังนี้
1) การกําหนดความตองการขอมูลจากการสํารวจ
1.1) กําหนดรายการขอมูลที่ตองการใชจากการสํารวจ ไดแก ขอมูลสถานะสุขภาพ ปจจัยเสี่ยง
พฤติกรรมสุขภาพ การเขาถึงบริการ การใชบริการ และความครอบคลุมของบริการ เปนตน
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1.2) จัดกลุมความตองการ เพื่อการออกแบบระบบการสํารวจที่จําเปน โดยพิจารณาจากประเด็นทาง
สุขภาพ ระดับความเปนตัวแทนของขอมูล และความถี่ของการสํารวจ ของการสํารวจระดับชาติ
1.3) กําหนดความตองการในการสํารวจระดับชุมชน โดยการสรางกระบวนการเรียนรู ในการเก็บ
ขอมูล และศักยภาพของคนในชุมชนในการใชขอมูล โดยระบบการจัดเก็บที่ไมเปนภาระกับ
ประชาชน
2) การออกแบบระบบการสํารวจสุขภาพแหงชาติ โดยอาจจะแบงเปน
2.1) การสํารวจภาวะสุขภาพและปจจัยเสี่ยงที่ตองใชการตรวจรางกาย (Health Examination Survey)
ควรเนนรายการขอมูลที่ตองตรวจรางกาย และตรวจทางหองปฏิบัติการ ผนวกกับขอมูลปจจัย
เสี่ยง โดยอาจจะสํารวจในระดับภาคหรือเขต ในความถี่ทุก 5 ป
2.2) การสํารวจภาวะสุขภาพและปจจัยเสี่ยงระดับจังหวัด (Provincial Health Survey) ควรเนน
รายการขอมูลที่สําคัญ ที่ตองติดตามในระดับจังหวัด โดยหนวยงานสวนกลางรวมกับจังหวัด
วางแผนการสํารวจ โดยวิเคราะหความตองการรวมกัน ในความถี่ทุกป
2.3) การสํารวจภาวะสุขภาพและปจจัยเสี่ยงเฉพาะดาน (Special Health Survey) ควรเนนการสํารวจ
ในประเด็นเฉพาะ หรือที่ตองใชวิธีการเฉพาะ ที่บูรณาการกับการสํารวจอื่นไดยาก โดยอาจจะมี
ระดับของขอมูล และความถี่ที่แตกตางกัน (1-10 ป) ซึ่งสามารถมีไดหลายการสํารวจ อาทิเชน
การสํารวจภาวะสุขภาพจิต การสํารวจภาวะทันตสุขภาพ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ
การสํารวจภาวะโภชนาการ การสํารวจความพิการ การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ ฯลฯ โดย
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยบูรณาการเขากับการสํารวจประเภท 1 หรือ 2 ได
2.4) ในการดําเนินงานสํารวจแตละการสํารวจ มีการกําหนดหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการ
สํารวจ และมีระบบการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล รวมทั้งการคืนขอมูลใหกับพื้นที่
3) การพัฒนามาตรฐานขอมูลการสํารวจใหมีมาตรฐาน
3.1) กําหนดเครื่องมือ วิธีการเก็บขอมูลมาตรฐาน สําหรับแตละรายการขอมูล ใหมีความเปน
มาตรฐานสากล ยกเวนเรื่องที่เปนเรื่องเฉพาะของประเทศไทย สําหรับการสํารวจระดับชาติ
3.2) บูรณาการดานวิธีการเก็บขอมูล และเครื่องมือในการเก็บขอมูลที่มีความเปนมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อการเปรียบเทียบและเชื่อมโยงขอมูลระหวางการสํารวจ
4) การวางแผนดานการงบประมาณและกลไกเชิงสถาบัน
4.1) วางแผนงบประมาณที่สอดคลองกับแผนการสํารวจสุขภาพแหงชาติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยผานกลไกเชิงนโยบาย เชน คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
4.2) พัฒนากลไกเชิงสถาบันและศักยภาพขององคกรในการดําเนินการสํารวจ และวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากการสํารวจ และใชประโยชนอยางตอเนื่อง เชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่
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2.8. การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพระดับพื้นที่
ขอมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ นับวาเปนขอมูลสุขภาพที่สําคัญที่ใชในการขับเคลื่อนแกไขปญหา และ
พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดการขอมูลในระดับจังหวัด นับวาเปนระดับของการจัดการ
ขอมูลที่สําคัญ เนื่องจากมีภาคสวนตางๆ ทั้งรัฐ เอกชน ทองถิ่น และภาคประชาชน ที่มีขอมูลและสามารถ
รวมกันจัดการและใชขอมูลในการพัฒนาสุขภาพระดับจังหวัดไดอยางบูรณาการ นอกจากนี้การพัฒนาระบบ
ขอมูลสุขภาพในแตละชุมชนทองถิ่น ก็มีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากเปนหนวยยอยที่สุด ที่สามารถสราง
ความมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามสถานการณสุขภาพของชุมชนตนเองได รวมถึงการพัฒนา
กลไกการเผยแพรขอมูลและการใชประโยชนจากขอมูลในระดับพื้นที่ ทั้งการเผยแพรผานสื่อตางๆ และการ
เชื่อมโยงขอมูลกับกลไกการวางแผนและพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ดังนี้
1) การพัฒนากลไกระดับจังหวัด
1.1) จัดตั้งกรรมการขอมูลสุขภาพระดับจังหวัด ประกอบดวย สวนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพ และปจจัยกําหนดสุขภาพ เชน ดานสวัสดิการและสังคม ดานสิง่ แวดลอม ฯลฯ ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภทในจังหวัด ผูเชี่ยวชาญ ภาคเอกชนและเครือขายภาค
ประชาสังคม (เชน มูลนิธิ NGO กาชาด กลุมองคกรชุมชน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ)
โดยมีสัดสวนของภาคสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ที่ใกลเคียงกัน และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนทีมเลขาฯ
แตทั้งนี้องคประกอบของคณะกรรมการและ
หนวยงานทีท่ าํ หนาที่เลขาฯอาจจะแตกตางกันไดตามบริบทของจังหวัด โดยมีบทบาทหนาที่
ในการกําหนดความตองการดานขอมูล
จัดใหมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน วางแผนสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูล และสงเสริมการนําขอมูลไปสูการใช
ประโยชนทุกระดับ เพื่อการตัดสินใจนโยบาย การวางแผน การจัดการทรัพยากร และการ
ติดตามประเมินผล โดยทํางานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการขอมูลขาวสารระดับจังหวัด และ
สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด
1.2) สงเสริมใหมีเครือขายขอมูลเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ
เพื่อการขับเคลื่อนในการเฝาระวัง
สงเสริม ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพที่สําคัญ โดยเริ่มตนจากการกําหนดประเด็นที่เปนปญหา
สําคัญของจังหวัด จัดตั้งเครือขายขอมูลเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย หนวยงานที่
เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทหนาที่ ในการกําหนดความตองการ
ขอมูลเฉพาะประเด็น เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเฉพาะประเด็น วิเคราะหสังเคราะหขอมูล
เฉพาะประเด็น จัดทํารายงานสถานการณเฉพาะประเด็นของพื้นที่และเสนอตอคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารสุขภาพระดับจังหวัด เผยแพรขอมูลและเชื่อมโยงไปสูการใชประโยชน เพือ่ การ
ขับเคลื่อนแกไขปญหาเฉพาะประเด็นของพื้นที่ และวางแผนพัฒนาระบบขอมูลเฉพาะประเด็น
28

1.3) พัฒนาระบบคลังขอมูลหรือศูนยขอมูลสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อเปนการรวบรวมและจัดการ
ขอมูลที่มีอยู ใหเปนระบบและครอบคลุม สามารถเขาถึงและใชขอมูลไดอยางสะดวก โดย
เริ่มตนจากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ และเครือขายที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และ
สอดคลองกับความตองการระดับจังหวัด จัดหมวดหมูขอมูล จําแนกขอมูล พัฒนาระบบสืบคน
ขอมูล และจัดทําคลังขอมูลสุขภาพ เพือ่ การเขาถึงและสืบคนได โดยหนวยงานตางๆ และ
ประชาชนทั่วไป รวมกับการพัฒนาเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ตอบสนองตอการใช
โดยมีขอมูลตั้งแตครัวเรือน ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่มีความทันสมัยและตอเนื่อง โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยมีการกําหนดสิทธิและชั้นของขอมูลที่เขาถึงได และมี
การวิเคราะห/สังเคราะห เผยแพรขอมูลและใชประโยชน
2) การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพชุมชน
2.1) สงเสริมใหมีเครือขายและเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพระดับอําเภอ ตําบล ประกอบดวย โรงพยาบาล
สาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย หนวยราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมีบทบาทหนาที่ ในการกําหนดความตองการดานขอมูล
สุขภาพ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน วิเคราะห สังเคราะหขอมูลสุขภาพระดับ
อําเภอ ตําบล เชื่อมโยงขอมูลไปสูการใชประโยชน อาทิเชน แผนชุมชน และแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยอาศัยกลไกบริหารจัดการหลักในระดับทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนทองถิ่น
และมีการเชื่อมโยงขอมูลจากตําบล ไปยังอําเภอ และจากอําเภอไปจังหวัด
2.2) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลสุขภาพในระดับชุมชน โดยขอมูลในระดับชุมชนบางสวนอาจจะตอง
มีการจัดเก็บโดยชุมชนเอง โดยเริ่มตนจากการกําหนดรายการขอมูลที่ตองการ เชน ปจจัยทาง
สังคม ฯลฯ และทําการออกแบบระบบจัดเก็บขอมูลระดับชุมชน โดยประชาชนสามารถจัดเก็บ
ขอมูล ติดตามขอมูล และใชขอมูลไดเอง รวมกับการพัฒนาระบบสนับสนุนในการรวบรวม
ขอมูลและนําเสนอขอมูลในชุมชน โดยอยูในรูปแบบศูนยขอมูลสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
3) การพัฒนาการเผยแพรขอมูลและใชประโยชนระดับพื้นที่
3.1) พัฒนากลไกการเผยแพรขอมูลสุขภาพระดับพื้นที่อยางบูรณาการ โดยมีระบบจัดการใหขอมูล
อยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสารผานชองทางตางๆ อาทิเชน การเผยแพรขอมูลผานสื่อ
ทองถิ่น ไดแก วิทยุชุมชน หอกระจายขาว หนังสือพิมพทองถิ่น เคเบิลทองถิ่น ศูนยเรียนรู
ชุมชน อสม. และปราชญชาวบาน รวมทั้งการเผยแพรขอมูลผานสื่ออื่นๆ เชน สิ่งพิมพ และ
อินเตอรเน็ต
ทั้งนี้ตองมีระบบจัดการใหขอมูลอยูในรูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสารผาน
ชองทางตางๆ และนําไปสูการเรียนรูของประชาชน รวมทั้งคนพิการในชุมชน
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3.2) พัฒนากลไกการใชขอมูลในระดับพื้นที่ โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนใหมสี ว นรวมในการ
จัดการขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลกับการวางแผนระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล การจัดสรร
ทรัพยากรในการสงเสริม ปองกัน แกไขปญหาสุขภาพของพื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เปนตน
4) การพัฒนาระบบสนับสนุนทรัพยากรในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่
4.1) พัฒนาศักยภาพ ความรู เทคโนโลยี ในการเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง เชน ทําใหคนในชุมชนเกิด
ความรู จนนําไปสูการตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบ และมีการเก็บขอมูล
4.2) มีงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อน ทั้งนี้ใหใชแหลงทุนที่มีอยูแลวในชุมชน และมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารชุมชน
4.3) มีระบบอาสาสมัครโดยการสืบทอด โดยใช “คน” เปนเครื่องมือในการสื่อสาร เชน ผูนําชุมชน
และตองสรางผูนําการสื่อสารชุมชน
4.4) มีกระบวนการที่ทําใหคนในชุมชนเกิดการเรียนรูมากกวาการรับรู และมีการประเมินผลหลัง
การสื่อสาร
4.5) มุงเนนคนรุนใหม สําหรับการสื่อสารในอนาคต เชน เด็กและเยาวชน และตองมีการเชื่อมโยง
ระหวางคนรุนใหมกับผูสูงอายุ โดยใชคนในวัยกลางคนเปนตัวเชื่อมประสาน ผานกิจกรรม
รวมกันระหวางคน 3 วัย
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูล
วัตถุประสงค
เพื่อการมีมาตรฐานของขอมูลรวมกัน สําหรับใชในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ในระดับของ
ฐานขอมูลรายบุคคล โดยมาตรฐานหลักที่ควรไดรับการพัฒนา ไดแก มาตรฐานโครงสรางของขอมูล
มาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส มาตรฐานดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล เปนตน และเพือ่ พัฒนา
กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล ซึ่งจะชวยใหขอมูลมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานมากขึ้น
เปาหมาย
1) มีมาตรฐานดานโครงสรางของขอมูล ไดแก ขอมูลผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาล ขอมูล
บริการระดับปฐมภูมิ ขอมูลการแพทยฉุกเฉิน และขอมูลดานการเงิน
2) มีมาตรฐานดานการจําแนกประเภทและรหัส ไดแก รหัสโรคและหัตถการ รหัสบริการปฐมภูมิ รหัส
ยา เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทย รหัสชันสูตรทางหองปฏิบัติการ รหัสแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือก รหัสสถานพยาบาลและหนวยงานดานสุขภาพ รหัสสิทธิการรักษา รหัสทั่วไป ฯลฯ เพื่อ
ใชเปนมาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหวางฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ
3) มีมาตรฐานในดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล โดยจะเกี่ยวของกับรูปแบบของฐานขอมูลในการ
แลกเปลี่ยน อาทิเชน การใชมาตรฐานของขอมูลแบบ XML หรือ HL7 ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทั้งนี้จะเกิดขึ้นจากการตกลงรวมกัน และความเปนไปไดในการใชรูปแบบตางๆ รวมทั้งมาตรฐาน
ของการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลรายบุคคล ที่มีการปกปองความลับของขอมูลสวนบุคคล
4) มีกลไกเชิงสถาบันในการจัดทําและบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลดานสุขภาพ ทั้งในดานการพัฒนา
บํารุงรักษา พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนการใชมาตรฐานขอมูลสุขภาพ
5) มีกลไกในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูลที่ตอเนื่อง ไดแก กลไกการตรวจสอบ การ
พัฒนาศักยภาพ ระบบนิเทศและใหคําปรึกษา ระบบแรงจูงใจ กลไกการรับรองคุณภาพ การพัฒนา
คูมือ การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธวิธี
3.1. การพัฒนามาตรฐานโครงสรางของขอมูล
โครงสรางขอมูลที่เปนมาตรฐาน เปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล และการรวบรวม
ขอมูลในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งชวยใหการวิเคราะหขอมูลมีความสะดวกและสอดคลองกับขอมูลที่จัดเก็บ
โดยโครงสรางขอมูลที่ควรมีการพัฒนาใหเกิดมาตรฐาน ประกอบดวย
1) การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการโรงพยาบาล
1.1) พัฒนาโครงสรางขอมูลบริการระดับโรงพยาบาล ประกอบดวยขอมูลผูปวยนอก ผูปวยใน โดย
โครงสรางของขอมูลควรจะตอบสนองการใชประโยชนที่หลากหลาย ไดแก ภาวะการปวย การ
ตาย การใหบริการ คาใชจาย และคุณภาพบริการ โดยปรับโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐาน
เดิม ใหครอบคลุมประเด็นตางๆมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับขอมูลที่กองทุน
ตางๆ ตองการใชเพื่อการเบิกจายเงิน รวมกับความตองการของหนวยงานดานสุขภาพ
2) การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ
2.1) พัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ ที่ครอบคลุมประเด็น การปวย การตาย
การรักษา คาใชจาย บริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งที่ใหโดยสถาน
บริการเอง และขอมูลระดับประชากรเพื่อสะทอนความครอบคลุมของบริการ โดยปรับเพิ่ม
ขอมูลดานการคัดกรองความเสี่ยงและคัดกรองโรค และขอมูลบริการสุขภาพในชุมชน
3) การพัฒนามาตรฐานโครงสรางขอมูลการเงิน
3.1) พัฒนามาตรฐานขอมูลการเงินของสถานพยาบาล ในรูปแบบของบัญชีเกณฑคงคาง รวมทั้ง
พัฒนามาตรฐานของขอมูลที่จะมีการสงตอมายังระดับที่สูงขึ้น
เพื่อการวิเคราะหขอมูลดวย
ความเขาใจที่ตรงกัน
3.2. การพัฒนามาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส
การจําแนกประเภทและรหัสมาตรฐาน มีความสําคัญตอการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และการ
รวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะห โดยการจําแนกประเภทและรหัสที่สําคัญ ประกอบดวย
1) การจําแนกประเภทและรหัสโรคและบริการสุขภาพ
1.1) พัฒนาการใชรหัสโรคและหัตถการ ที่เปนมาตรฐานตามองคการอนามัยโลก และนานาชาติ
1.2) พัฒนามาตรฐานรหัสดานบริการสุขภาพอื่นๆ ไดแก รหัสความพิการ ชันสูตร เอกซเรย บริการ
ทันตกรรม บริการพยาบาล บริการเภสัชกรรม บริการฟนฟูสภาพ บริการระดับปฐมภูมิ บริการ
สงเสริมสุขภาพปองกันโรค บริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก ฯลฯ ซึ่งควรจะมีการ
จัดลําดับความสําคัญ และพัฒนามาตรฐานขึ้น โดยความมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
กองทุน และผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ
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2) การจําแนกประเภทและรหัสยา เวชภัณฑ และเครื่องมือแพทย
2.1) พัฒนารหัสยา และเวชภัณฑ โดยพัฒนาจากรหัสที่มีการใชอยู โดยเลือกรหัสที่เหมาะสมและมี
การตกลงเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานกลาง สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และ
สําหรับบันทึกขอมูลในสถานพยาบาล รวมกับการพัฒนาเครื่องมือในการแปลงรหัส (Mapping)
แทนที่การใชรหัสมาตรฐานเพียงรหัสเดียว โดยสามารถแปลงรหัสที่ใชงานในหนวยงานตางๆ
และในโรงพยาบาล กับรหัสกลางได
2.2) พัฒนารหัสเครื่องมือแพทย โดยพัฒนาจากรหัสที่มีอยู หรือพัฒนารหัสใหม ที่สอดคลองกับ
การใชเพื่อการวางแผนการลงทุนและการกระจายเครื่องมือแพทยที่สําคัญ และการใชเพื่อการ
บริหารจัดการและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย
3) การจําแนกประเภทและรหัสที่ใชอางอิงทั่วไป
3.1) พัฒนารหัสที่ใชสําหรับอางอิงทั่วไป
ที่มีความสําคัญตอการแลกเปลี่ยนและวิเคราะหขอมูล
ไดแก รหัสสถานพยาบาล ที่บงบอกประเภทของสถานพยาบาล รหัสอาชีพ ศาสนา การศึกษา ที่
บงบอกปจจัยทางสังคม รหัสหลักประกันสุขภาพ รหัสประเภทคาใชจาย ฯลฯ โดยรหัสเหลานี้
ควรจะมีการพิจารณาวาควรใชมาตรฐานเดิมที่มีอยูแลว หรือพัฒนาขึ้นมาใหมใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
3.3. การพัฒนามาตรฐานในดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
มาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ประกอบดวย มาตรฐานดานรูปแบบของขอมูลเพื่อการ
แลกเปลี่ยน และมาตรฐานดานการปกปองขอมูลสวนบุคคล
1) มาตรฐานดานรูปแบบของขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยน
1.1) กําหนดรูปแบบของขอมูลที่เปนมาตรฐาน อาทิเชน XML ซึ่งเปนมาตรฐานของขอมูลระดับ
สากล ที่สามารถแลกเปลีย่ นกับฐานขอมูลรูปแบบอื่นๆได และมาตรฐานขอมูลสุขภาพ HL7 ซึ่ง
เปนมาตรฐานชั้นสูง โดยประเทศไทยควรจะมีการศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรฐาน
ดังกลาว เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลในปจจุบันและอนาคต
2) มาตรฐานดานการแลกเปลี่ยนขอมูลและการปกปองขอมูลสวนบุคคล
2.1) กําหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนขอมูลรายบุคคล ซึ่งจําเปนตองมีขอมูลที่ระบุตัวบุคคลดวย
เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงกันระหวางฐานขอมูลได ในการนี้ ควรจะพัฒนาใหมีกลไกในการ
ปกปองขอมูลสวนบุคคล โดยการแปลงรหัสที่เปนเลขประจําตัวประชาชน ไปเปนรหัสอื่น
เสียกอน โดยใชเครื่องมือแปลงรหัสตัวเดียวกัน ซึง่ ดูแลโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ก็จะ
ชวยแกปญหาการปกปองขอมูลสวนบุคคลได
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3.4. การพัฒนากลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการมาตรฐานขอมูลสุขภาพ
เพื่อใหการจัดทํามาตรฐานขอมูลสุขภาพ มีความตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับ กลไกเชิง
สถาบัน มีความสําคัญในการดําเนินงาน ทั้งในดานวิชาการและบริหารจัดการเพื่อใหเกิดมาตรฐานขอมูล ที่
จําเปนตอการพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพ โดยเฉพาะฐานขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ โดยมีบทบาทดังนี้
1) จัดทํามาตรฐานขอมูลสุขภาพที่สําคัญ
1.1) มาตรฐานขอมูลบริการสุขภาพ ไดแก มาตรฐานโครงสรางขอมูลระดับโรงพยาบาล และระดับ
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ มาตรฐานรหัสและการจําแนกประเภทดานสุขภาพ
1.2) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลบริการสุขภาพ และมาตรฐานดานความปลอดภัยของขอมูล
2) ดําเนินการนํามาตรฐานขอมูลสุขภาพไปสูการใชงานในระบบ
2.1) พัฒนาเครื่องมือในการนํามาตรฐานขอมูลสุขภาพไปสูการใชในระบบ ไดแก การพัฒนา
เครื่องมือแปลงขอมูลเขาสูมาตรฐานกลาง การพัฒนาโปรแกรมที่เอื้อตอการใชมาตรฐาน
2.2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชมาตรฐาน ไดแก บุคลากรที่ทําหนาที่บันทึก
ขอมูล ผูใหรหัส ผูพัฒนาโปรแกรมและแปลงขอมูลของสถานพยาบาล ฯลฯ
3) บํารุงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานขอมูลสุขภาพ
3.1) ปรับปรุงมาตรฐานขอมูลสุขภาพ ใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง พรอมการเผยแพรและ
สื่อสารมาตรฐานไปสูผูใช และมีระบบใหคําปรึกษาในการใชงาน
3.5. การพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล
กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล ประกอบดวย
1) ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของขอมูล
1.1) พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพขอมูล โดยควบคุมในขั้นตอนการนําเขาขอมูล ขั้นตอนการ
รวบรวมขอมูลในระดับจังหวัดหรือสวนกลาง โดยมีเครื่องมือในการตรวจสอบและกรองขอมูล
รวมทั้งการประเมินระดับคุณภาพของขอมูล และระบบคัดแยกขอมูลที่มีปญหา เพื่อปอนกลับ
ไปยังหนวยงานผูจัดเก็บขอมูล
2) การพัฒนาศักยภาพ การนิเทศ และใหคําปรึกษา
2.1) พัฒนาคุณภาพของขอมูล โดยการพัฒนาศักยภาพในการบันทึกขอมูลที่มีคุณภาพ ไดแก
คุณภาพการใหรหัส ประกอบกับการนิเทศและสุมตรวจ (Supervision and Audit) และระบบให
คําปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนกลาง และระดับจังหวัด
3) ระบบแรงจูงใจ และการรับรองคุณภาพของขอมูล
3.1) พัฒนาระบบแรงจูงใจ โดยผูกกับกลไกทางการเงิน เชน การจายเงินในระบบประกันสุขภาพ
หรือการจายเงินตามคุณภาพของขอมูล หรือผูกกับกลไกการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ซึ่ง
คุณภาพของขอมูลก็เปนหนึ่งองคประกอบ
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4) การพัฒนาคูมือ เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1) พัฒนาคูมือ แนวทาง (Guideline) รวมทั้งเครื่องมือชวยหรือเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ก็
มีสวนชวยใหคุณภาพของขอมูลดีขึ้นได ไดแก ระบบเตือนความผิดพลาดของการนําเขาขอมูล
ระบบตรวจขอมูลเบื้องตนกอนสงขอมูลออก เปนตน
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการจัดการและการเชื่อมโยงขอมูล
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาการจัดการและเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพจากทุกภาคสวน
เปาหมาย
1) มีระบบฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาลที่ครบถวน และมีมาตรฐาน
2) มีระบบสงตอและเชื่อมโยงขอมูลที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3) มีระบบจัดการคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชประโยชนได
4) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
5) มีระบบการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และสรางองคความรูใหม โดยการศึกษาวิจัยในเชิงลึก และ
นําเสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ เพี่อตอบสนองตอการใชงาน และเสริมสรางองคความรูใหม
ยุทธวิธี
4.1. การพัฒนาฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาล
1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาล (Electronic Health Record)
1.1) การจัดทําโครงสรางขอมูลมาตรฐานสําหรับบริการสุขภาพระดับโรงพยาบาล ที่ตอบสนองตอ
การใชสําหรับการใหบริการทางคลินิก
1.2) สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สอดคลองกับการใชงานในโรงพยาบาล และ
สอดคลองกับโครงสรางขอมูลบริการทางคลินิก
1.3) สงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกสในสถานพยาบาล
ไดแก
โรงพยาบาลขนาดใหญ โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความพรอม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานในการดูแลและรักษาผูป ว ย
4.2. การพัฒนาระบบสงตอขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลทุกระดับ ในทุกภาคสวน
1) การพัฒนาระบบสงตอขอมูล และเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานพยาบาล กับจังหวัด และสวนกลาง
1.1) พัฒนาระบบการสงตอแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถานพยาบาล เพื่อการใหบริการผูปวยและ
ประชาชน ใหสถานพยาบาลสามารถทราบขอมูลการใหบริการที่สถานพยาบาลแหงอื่นใหกับ
ผูรับบริการคนเดียวกัน เพื่อความตอเนื่องของบริการ ความครอบคลุมของบริการ และคุณภาพ
ในการใหบริการ โดยเฉพาะการสงตอขอมูลบริการระหวางโรงพยาบาลและสถานบริการระดับ
ปฐมภูมิในระดับอําเภอ
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1.2) พัฒนาระบบและชองทางสงตอขอมูลบริการของโรงพยาบาล และขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ
ไปยังหนวยงานในระดับจังหวัด และสวนกลาง โดยมีการจัดการใหมชี อ งทางในการสงขอมูล
ที่สามารถสงขอมูลจํานวนมากไดอยางไมติดขัด โดยเฉพาะฐานขอมูลขนาดใหญของบริการ
ปฐมภูมิ ที่ครอบคลุมประชากรทุกคน พรอมบริการรักษา และสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
1.3) พัฒนาระบบการตรวจสอบและกรองขอมูลที่ระดับจังหวัด และสวนกลาง โดยมีการปอนขอมูล
ที่ไมสมบูรณกลับใหหนวยงานแกไขขอมูล แลวสงกลับไปยังระดับจังหวัดและสวนกลาง
2) การพัฒนาระบบและชองทางสําหรับการรายงานโรคเพื่อการเตือนภัย
2.1) พัฒนาระบบการสงขอมูลสําหรับการรายงานโรคและการเตือนภัย โดยพัฒนาระบบสงขอมูล
แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการควบคุมโรค
2.2) พัฒนาระบบการสงขอมูลผานขอความทางโทรศัพทมือถือ (m-Health) จากระดับชุมชน มายัง
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และสวนกลาง
3) การพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน
3.1) พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เปนศูนยรวม และสามารถแทรกความตองการของ
หนวยงานในระดับพื้นที่ได สามารถเชื่อมโยงขอมูล หรือดึงขอมูลที่สวนกลางตองการได โดย
ไมเกิดภาระงานในการปอนขอมูล
3.2) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานดานสาธารณสุข อาทิเชน ระหวาง กรมกอง
ในกระทรวงสาธารณสุข หรือระหวางกระทรวงสาธารณสุข กับหนวยบริหารกองทุนดาน
สุขภาพ และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม เปนตน
โดยอาศัยมาตรฐานขอมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได พรอมระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล
และปกปองขอมูลสวนบุคคล
3.3) พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานดานสาธารณสุขกับหนวยงานดานสถิติ อาทิ
เชน ระหวางกระทรวงสาธารณสุข กับสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยกําหนดประเภทของขอมูลที่จะแลกเปลี่ยนกัน และมาตรฐาน
ขอมูลที่ใชในการแลกเปลี่ยน เชน StatXchange, TH-eGIF
4.3. การพัฒนาระบบคลังขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
1) การพัฒนาระบบจัดการคลังขอมูล
1.1) พัฒนาระบบคลังขอมูลสุขภาพระดับหนวยงาน ซึ่งเปนระบบที่มีการรวบรวมขอมูลที่จัดเก็บ
โดยหนวยงานตางๆ ประกอบดวย คลังขอมูลดิบ (Micro data) และขอมูลที่ผานการวิเคราะห
แลว โดยมีระบบจัดการที่เปนหมดหมู เปนระบบ สามารถสืบคน และนํามาใชประโยชนไดงาย
รวมทั้งสามารถเผยแพรไปยังกลุมผูใชตางๆได โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับขอมูลที่มี (Meta data)
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1.2) พัฒนาคลังขอมูลสุขภาพที่เชื่อมโยงแหลงขอมูลตางๆเขาดวยกัน โดยอาจจะมีอยูจ ุดเดียวโดย
รวบรวมขอมูลมาจากแหลงขอมูลตางๆ หรือจัดการแบบหลายจุด โดยระบบเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางแตละคลังขอมูล และควรมีการเชื่อมโยงระหวางฐานขอมูลแตละฐาน (Data linkage)
เพือ่ การวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม โดยมีระบบปกปองขอมูลสวนบุคคล
4.4. การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพ
1) การพัฒนาระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพในสถานพยาบาลและในหนวยงานที่รับสงขอมูล
สุขภาพรายบุคคล
1.1) จัดทํานโยบายความปลอดภัยของขอมูลในระดับตางๆ ในดานตางๆ เชนการเขาถึงระบบ การ
เขารหัส การเขาถึงอุปกรณตางๆ
1.2) จัดทําการประเมินระบบสารสนเทศในสถานพยาบาล เพื่อคนหา และกํากับติดตาม ประเมินผล
ความสามารถในการปองกันการบุกรุกจากผูบุกรุกหรือจากผูปฏิบัติงานภายในองคกร
1.3) จัดทําระบบการบริหารจัดการรวมถึงมาตรการทางดานเทคนิค และทางระเบียบกฎหมายตางๆ
เพื่อปกปองขอมูลและสรางความปลอดภัยใหขอมูล รวมทั้งการปกปองขอมูลสวนบุคคล
4.5. การพัฒนาระบบการวิเคราะห สังเคราะห และการนําเสนอสารสนเทศอยางเปนระบบ
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
1.1) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลดิบ ไดแก ขอมูลผูปวยรายบุคคล ไปเปนขาวสาร
ขาวกรอง ที่เหมาะสมกับการใชในระดับตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับโครงการ ระดับจังหวัด
ระดับสถานพยาบาล และระดับประชาชน โดยจัดการใหขอมูลสามารถเขาถึงไดอยางกวางขวาง
1.2) พัฒนาเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูล ที่กระจายไปยังผูใชแตละระดับ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการวิเคราะหขอ มูล ตั้งแตระดับหนวยบริการ ระดับพื้นที่ และสวนกลาง
1.3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับพื้นที่ ในการจัดการขอมูล และวิเคราะหขอมูลที่จัดเก็บ และ
ศักยภาพในการวิเคราะหทางสถิติและสังเคราะหขอมูลเปนความรู
1.4) สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลเพื่อการวิจัยในเชิงลึก เพื่อตอบคําถามที่ซับซอนขึ้น โดย
หนวยงานดานวิชาการ และนักวิจยั ในระดับพืน้ ที่ และสวนกลาง
2) การพัฒนาระบบการนําเสนอขอมูล
2.1) พัฒนาเครื่องมือชวยในการนําเสนอขอมูล (Data visualization) ในรูปแบบตางๆ ไดแก แผนภูมิ
แผนที่ (GIS) แผนภาพ ซึ่งสามารถนําเสนอขอมูลไดบนอินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถเขาถึงและ
ใชขอมูลได โดยหนวยงานผูใชขอมูล
2.2) พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลบนอินเตอรเน็ต โดยผูใชสามารถเลือกตัวแปร ในการแสดงขอมูล
และรูปแบบในการนําเสนอขอมูล ไดอยางอิสระ
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการใชประโยชน สื่อสารเผยแพรและประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบและชองทางการสื่อสารใหเหมาะสม มีการเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูล และ
การใชประโยชนจากขอมูลขาวสารสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1) มีศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลสุขภาพจากแหลงขอมูลตางๆ และจัดการ
ขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม เขาถึงได และตอบสนองตอการใชประโยชน
2) มีรูปแบบและชองทางที่เหมาะสมตอการสื่อสารขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่ครอบคลุมกลุมเปาหมายที่
เปนผูใชในระดับตางๆ
3) มีการนําขอมูลขาวสารสุขภาพไปใชประโยชนในวัตถุประสงคตางๆ อยางตอเนื่อง
4) ประชาชนรับทราบขอมูลสุขภาพของตนเอง และชุมชน ไดอยางเพียงพอและเหมาะสม
ยุทธวิธี
5.1. การพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ
ในการจัดการขอมูลอยูรูปแบบที่สามารถเขาถึงได และอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชประโยชนนั้น
การมีศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลสุขภาพจากแหลงขอมูลตางๆ นับวาเปนกลไก
สําคัญ ในการทําใหขอมูลที่มีอยูอยางกระจัดกระจาย ถูกนํามาจัดการใหอยูในระบบเดียวกัน ที่พรอมที่จะ
เผยแพรไปยังผูใชกลุมตางๆ โดยศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ ควรมีความเปนกลาง และสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลตางๆได โดยความรวมมือของหนวยงานผูผลิตขอมูลตางๆ ในการสงตอขอมูลที่สําคัญใหกับ
ศูนยขอมูลขาวสารสุขภาพ เพื่อจัดทําเปนสถิติ และสื่อรูปแบบตางๆเพื่อเผยแพรตอไป รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ระบบสถิติของประเทศ โดยมีบทบาทดังนี้
1) ศึกษา รวบรวม ความตองการใชขอมูลของผูใช
1.1) ระบุกลุมผูใชขอมูลสุขภาพที่สําคัญ เชน องคกรสุขภาพในระดับชาติ ระดับภูมิภาค องคกรและ
ภาคีสรางเสริมสุขภาพ องคกรพัฒนาประเทศระดับชาติ องคกรบริหารจัดการระดับทองถิ่น
องคกรภาคเอกชน
1.2) ศึกษาลักษณะการใชขอมูลสุขภาพ ของผูใชขอมูลประเภทตางๆและระดับตางๆ ในประเด็น
รายการขอมูลสุขภาพที่ตองการใช รูปแบบของขอมูลที่เหมาะสมกับการใช
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2) รวบรวมขอมูลสุขภาพจากแหลงขอมูลตางๆ
2.1) ศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งระบบขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ ระบบ
ขอมูลสุขภาพระดับประชากร โดยรวบรวมขอมูลสถิติสุขภาพที่สําคัญ นํามาจัดทําใหเปนระบบ
และหมวดหมู ที่สามารถเชื่อมโยงกันได
2.2) รวบรวมขอมูลระดับรายบุคคล ในฐานขอมูลสุขภาพที่สําคัญ นํามาวิเคราะหเพิ่มเติมในประเด็น
ที่ยังไมมีการวิเคราะหและสรุปจากหนวยงานผูจัดทําขอมูล โดยอาจจะรวมกับหนวยงานผูผลิต
ขอมูล หรือนักวิชาการที่เกี่ยวของ ทําการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม ตามความตองการใชขอมูล
3) จัดทําขอมูลสุขภาพที่ครอบคลุมประเด็นตางๆ ใหเปนระบบ
3.1) จัดทําขอมูลสุขภาพที่รวบรวมมาจากแหลงขอมูลตางๆ และที่วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม มาจัดการ
ใหเปนหมวดหมู และเปนระบบ โดยอยูในรูปแบบของฐานขอมูลสุขภาพที่ครอบคลุมประเด็น
ตางๆอยางครบถวน สามารถแสดงขอมูลยอนหลัง และจําแนกรายละเอียดได
3.2) จัดกระบวนการในการตกลงและปรับขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีความไมตรงกัน โดยอาศัย
วิธีการทางวิชาการ และเหตุผลของความแตกตาง รวมทั้งกําหนดแนวทางในการทําใหเกิด
ขอมูลสถิติที่สามารถใชอางอิงได พรอมอธิบายขอพึงระวังในการใชขอมูลจากแตละแหลง
4) จัดทําสื่อขอมูลสุขภาพในรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับการใชประโยชน
4.1) จัดทําขอมูลสุขภาพใหอยูในรูปแบบตางๆ อาทิเชน รายงานสุขภาพ บทความวิชาการ
ตารางขอมูลสถิติ เอกสารประกอบการจัดทํานโยบาย บทความสําหรับสื่อ สื่ออิเล็กโทรนิกส
อินเตอรเน็ต ที่สามารถสืบคน และแสดงขอมูลในรูปแบบตางๆไดอยางเหมาะสม รวมทั้งขอมูล
ที่จัดทําอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองโดยตรงตอผูใชเฉพาะราย ซึ่งไดจากการศึกษาความ
ตองการขอมูลของผูใช
5.2. การพัฒนารูปแบบและชองทางการสื่อสารขอมูลขาวสารสุขภาพ
ในการแปลงขอมูลขาวสารสุขภาพที่ไดจากระบบจัดเก็บขอมูล ไปสูกลุมผูใช ควรจะมีการศึกษารูปแบบ
ของขอมูลและชองทางสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุมผูใช ดังนี้
1) การพัฒนารูปแบบการสื่อสารขอมูลขาวสารสุขภาพ
1.1) จัดทําขอมูลขาวสารสุขภาพใหอยูในรูปแบบตางๆที่เหมาะสมกับผูใช เชน รายงานสถานการณ
สุขภาพ ฐานขอมูลและสถิติ บทความสําหรับสื่อและประชาชนทั่วไป เปนตน
2) การพัฒนาชองทางการเผยแพรและเขาถึงขอมูลขาวสารสุขภาพ
2.1) จัดการใหขอมูลสามารถเขาถึงไดโดยผูใชในระดับตางๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงคนพิการ โดยมีชั้นของขอมูลและกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล และ
มีการปกปองขอมูลสวนบุคคล
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2.2) จัดการใหประชาชนมีชองทาง ในการเขาถึงขอมูลสุขภาพหรือขอมูลบริการสุขภาพของตนเอง
เพื่อใชในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
2.3) พัฒนาชองทางการเผยแพรขอมูล เชน ผานสื่อมวลชน สื่ออินเตอรเน็ต สื่อทองถิ่น เวทีกิจกรรม
5.3. การพัฒนากลไกในการกลั่นกรองและตรวจสอบขอมูลที่เผยแพร
ในการเผยแพรขอมูลทางสุขภาพหรือขอมูลที่อาจจะสงผลตอสุขภาพ
ควรไดรับการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบ เพื่อเปนการคุมครองประชาชนจากขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ดังนี้
1) การพัฒนากลไกในการตรวจสอบ กลั่นกรองขอมูลที่เผยแพร
1.1) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบขอมูลที่เผยแพรบนสื่อตางๆ
ที่เปนขอมูลที่ไม
เหมาะสม หรือทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน หรือนําไปสูพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม
โดยมีกลไกกฎหมาย และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกับเครือขายภาคประชาสังคม หรือ
ผูบริโภค ในการดูแลสอดสอง เฝาระวัง และควบคุมการเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสม เพื่อเปน
การปกปองคุมครองประชาชน
5.4. การพัฒนากลไกการใชขอมูลเพื่อนโยบายและการจัดการดานสุขภาพ
การใชขอมูลในเชิงนโยบายและการจัดการดานสุขภาพ
สามารถใชไดทั้งในการกําหนดนโยบาย
ระดับชาติ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ ที่มาจากความมีสวนรวมของทุกภาคสวน การ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเฉพาะประเด็นและในระดับพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ
ดังนี้
1) การใชขอมูลเพื่อการกําหนดนโยบาย
1.1) การนําเสนอประเด็นสุขภาพ ที่ควรจะจัดทํานโยบายเพื่อเฝาระวัง สงเสริม ปองกัน แกไขปญหา
ไดแก ปญหาสุขภาพที่ทําใหเกิดความสูญเสียมาก ปญหาสุขภาพที่มีแนวโนมเปนปญหามาก
ขึ้น ปญหาสุขภาพที่จะเปนปญหาในอนาคต เปนตน
1.2) การนําเสนอกลุมเปาหมาย พื้นที่เปาหมาย ของปญหาสุขภาพที่สําคัญ สําหรับการวางเปาหมาย
ที่ตองใหความสําคัญในนโยบายที่เกี่ยวของ
1.3) การนําเสนอแนวทาง วิธกี ารแกไขปญหา โดยเปรียบเทียบประสิทธิผล ความคุมคา ผลกระทบ
และความเปนไปได ของวิธีการตางๆ
1.4) พัฒนากระบวนการกลั่นกรองขอมูล ไปสูขอเสนอทางนโยบาย แบบมีสวนรวม ไดแก
ผูเชี่ยวชาญ ที่มองภาพรวมของระบบสุขภาพ และกลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะประเด็น
1.5) สงเสริมการเขาถึงขอมูลสุขภาพ ทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในทุกกลุม
เชน นักวิชาการ ประชาสังคม และสื่อมวลชน เพื่อใหมีการประยุกตใชขอมูล ในการกําหนด
นโยบาย และการจัดการดานสุขภาพ
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2) การใชขอมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
2.1) การนําเสนอประเด็นสุขภาพ ที่ควรจะขับเคลื่อนเปนนโยบายสาธารณะ เชน ปญหาที่กระทบ
ตอสังคม ปญหาที่เปนความสนใจของประชาชน ปญหาที่สะทอนความไมเปนธรรมในสังคม
ผานกลไกนโยบายสาธารณะระดับชาติ และระดับพื้นที่
2.2) การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากนโยบายของรัฐ ผานกลไกภาคประชาสังคม เพื่อเขาสู
กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
3) การใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
3.1) เพื่อการบริหารการเงินการคลังในระบบสุขภาพ เชน การวางแผนงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การพัฒนารูปแบบการจายเงินที่มีประสิทธิภาพ
3.2) เพื่อการจัดระบบบริการสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ เชน การจัดสรรและกระจายทรัพยากร
บริการสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพในระดับตางๆ
3.3) เพื่อการจัดการปญหาสุขภาพเฉพาะ เชน การปองกันควบคุมโรค การสงเสริมสุขภาพเฉพาะ
3.4) เพื่อการบริหารจัดการในระดับสถานพยาบาล และระดับพื้นที่ เชน ขอมูลประสิทธิภาพ
คุณภาพบริการ และขอมูลปญหาสุขภาพระดับพื้นที่
4) การใชขอมูลเพื่อการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ
4.1) เพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานสุขภาพ เชน การแกไขปญหาสุขภาพเฉพาะ การ
บริการสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ ตามชุดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของ ผานหนวยงานและภาคีที่
รับผิดชอบ
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