เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางสาธารณสุข

โดย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
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แนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานสาธารณสุข
ความสําคัญของระบบขอมูลตอการพัฒนางานสาธารณสุข
ระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศเปนเครือ่ งมือสําคัญทีช่ วยในการพัฒนางานสาธารณสุข
ทั้งในดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุม ปองกันโรคและการฟน ฟูสภาพ สารสนเทศ
ตาง ๆ โดยมากไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล (data) ทั้งจากแหลงปฐมภูมิและแหลงทุติยภูมิ ซึง่ ขอมูลที่
ไดจะตองนํามาจัดระบบสารสนเทศ (management information system : MIS) ใหเปนหมวดหมูที่งายและ
สะดวกในการนําไปใชในการตัดสินใจเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบขอมูลขาวสารละสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนางานสาธารณสุขอยางยิ่ง ซึ่ง
สามารถสรุปได ดังนี้
1. การใชระบบขอมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของงานสาธารณสุข
การมีระบบ
สารสนเทศในงานสาธารณสุขที่ดีนั้น จะชวยในการปฏิบัติภารกิจประจําไดดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง
การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ หนวยงานสาธารณสุข
จําเปนตองมีขาวสารที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
เพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพงานสาธารณสุขใหดี
ยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสูเปาหมายใหประชาชนมีสุขภาพดีรวมถึงการใหบริการตาง ๆ ตองครอบคลุมพื้นที่และ
ประชากรในเขตรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ดานการรักษาพยาบาล ประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลทุกคนควรจะ
ไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ คือ รวดเร็วไมรอนาน ผูใหบริการทุกคนควรจะทราบขอมูล เชน ประวัติผูมา
รับบริการที่มีความถูกตองในการรักษาพยาบาล การใหความเสมอภาคแกผูมารับบริการทุกคน การใหบริการ
ดานการรักษาพยาบาล เชน การใหบริการโดยหนวยแพทยเคลื่อนที่ ประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลจะไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึงเชนกัน เปนตน
1.2 ดานการสงเสริมสุขภาพ เปนการใหบริการทางดานอนามัยเด็ก อนามัยมารดา
หญิงมีครรภ ผูสูงอายุ การวางแผนครอบครัว
โดยมีเปาหมายเพื่อตองการสงเสริมสุขภาพใหประชาชน
ทุกคนทุกกลุมอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงผูมารับบริการที่สถานพยาบาลนั้น ๆ มีสุขภาพแข็งแรง
มีสุขภาพจิตที่ดีปราศจากโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน ขอมูลขาวสารที่จําเปน เชน ประวัติครอบครัว ขอมูล
การเจ็บปวย ขอมูลการดูแลสุขภาพ จํานวนประชากรกลุมเปาหมาย เปนตน
1.3 ดานการควบคุมปองกันโรค
เปนการใหบริการทางดานการปองกันโรคภัย
ไขเจ็บ โดยการใหวัคซีนตาง ๆ ปองกันใหไมเกิดโรคที่ปองกันได หรือทําใหรางภายมีภูมิตานทาน ขอมูล
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ขาวสารที่ตองการ เชน ประวัติการใหภูมิคุมกันโรค ขอมูลการเจ็บปวยตาง ๆ และการไดรับการ
รักษาพยาบาล จํานวนประชากรกลุมเปาหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงผูมารับบริการในสถานพยาบาล
นั้น ๆ เปนตน
1.4 ดานการฟนฟูสภาพ หลังจากไดรับการรักษาแลว ผูปวยจะตองไดรับการฟนฟู
ทั้งรางกายและจิตใจ เชน ผูปวยโรคอัมพาต ผูปวยโรคเอดส ผูปวยโรคหัวใจ ขอมูลขาวสารที่จําเปน เชน
ประวัติครอบครัว ประวัติการเจ็บปวย ขอมูลการรักษาพยาบาล จํานวนผูปวยที่จะตองไดรับการฟนฟูสภาพ
ทั้งในสถานพยาบาลและในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เปนตน
2. การใชระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข
การสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข มีวัตถุประสงคเพื่อสนองความตองการของนักบริหาร ชวยให
ผูบริหารสามารถหาขาวสารไดทันเวลาเพื่อประโยชนในการวิเคราะห วางแผน ควบคุมกํากับกิจกรรม
สาธารณสุข
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณสุข
จะชวยใหนักบริหารทราบถึงปญหา
สาธารณสุขรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหนวยงานได ซึง่ จะตองตัดสินใจแกไข
ปญหานั้นใหสอดคลองกับสภาพที่เปนอยู
กระทรวงสาธารณสุขมีการใชระบบสารสนเทศในงาน
สาธารณสุข ดังนี้
2.1
ดานการวางแผน
จะตองนําขอมูลขาวสารที่ตองการมาประยุกตอยางมี
หลักเกณฑ เพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจและใชเปนแนวทางปฏิบัติ ขอมูลที่จะนํามาใชในการวางแผนนั้น
จะตองมีเครื่องมือที่จัดหามาจากระเบียนและรายงาน การสํารวจ/การวิจัย ซึ่งจะตองมีการกําหนดความ
ตองการขอมูลกอนจึงจะไดขอมูลที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นจะตองมีระบบการไหลเวียนของขอมูลที่ดี
2.2 ดานการควบคุมกํากับงาน โดยทั่วไปองคกรจะใชผังปฏิบัติงานประจํา การ
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานซึ่งสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดวย
2.3 ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารจะตองมีขอมูลขาวสารเพื่อใชในการ
พิจารณาตัดสินใจ เชน การเลื่อนตําแหนง พิจารณาความดีความชอบ การสอบคัดเลือก การดําเนินการทาง
วินัย การลงโทษ เปนตน
2.4 ดานการบริหารงบประมาณ ตองมีขอมูลดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
3. การใชระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบการบริหารงานสาธารณสุข ระบบ
สารสนเทศเพื่อใชในการตรวจสอบการบริหารงานสาธารณสุข จะตองเปนสารสนเทศที่มีความถูกตอง มี
คุณภาพและสอดคลองกับการบริหารงานสาธารณสุขอาจเปนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เกี่ยวของกับ
ปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม การบริหารงานสาธารณสุขจําเปนตอง
มีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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3.1 ดานการวางแผน เชน กฎหมายหรือระเบียบราชการที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานโดยตรง แนวโนมของประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม
3.2 ดานการควบคุมกํากับงาน ตองเปนสารสนเทศที่ใชในการตรวจสอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
3.3 ดานการบริหารงานบุคคล เชน สารสนเทศเกี่ยวกับกฎเกณฑการปฏิบัติงาน
ระเบียบตาง ๆ เปนตน
3.4 ดานการบริหารงบประมาณ เชน กฎระเบียบ การเงิน การคลังและการพัสดุ
รายงานการรับจายเงินแผนดิน

การใชขอมูลขาวสารและสารสนเทศในการพัฒนางานสาธารณสุข

ความสัมพันธในระดับตาง ๆ ของระบบสารสนเทศ
การใชระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศในการบริหารสาธารณสุขในแตละระดับมีความ
แตกตางกัน
ซึ่งระบบการจัดหาขาวสารจะตองผลิตขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนและใหสอดคลองกับการ
บริหารและการปฏิบัติในระดับตาง ๆ ซึ่งแบงเปน 4 ระดับ คือ

ระดับขององคกร

ระดับผูบริหาร

ผูบริหารระดับสูง

ระดับสูง
(Top Line
Management)
(สวนกลาง กรม/กอง)

หนาที่

- วางแผนยุทธศาสตร นโยบาย

ระดับกลาง
ผูบริหารระดับกลาง

(Middle Line
Management)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)

ระดับลาง
ผูบริหารระดับลาง

(Bottom Line or Lower Line
Management)
(สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ)

ระดับการปฏิบตั ิ
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติ

(Operating Level)
(สถานีอนามัย)

การตัดสินใจระดับสูง

- นํานโยบายไปปฏิบตั ิ

- วางแผนยุทธวิธี (tactical plan) นําแผนไป

ปฏิบตั ิ ควบคุมระดับแผน/โครงการ ประเมินผล
ระดับแผน/โครงการตัดสินใจระดับกลาง
- นําแผน/โครงการมากําหนดขัน้ ตอนปฏิบตั ิ
- จัดทํากําหนดการจัดการใหมกี ารปฏิบตั ิ

ควบคุมการปฏิบัติ ตัดสินใจในระดับปฏิบัติ
- ปฏิบตั ติ ามหนาทีค่ วามรับผิดชอบ

ตามทีผ่ บู ริหารกําหนด
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ขอมูลขาวสารที่ตองการใชในการบริหารงานสาธารณสุข ในแตละระดับมีความแตกตางกัน
เชน ระดับปฏิบัติการ ตองการทราบขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผูรับวัคซีนเพื่อคอยติดตามการใหบริการใน
ครั้งตอไป ผูบริหารระดับลางตองทราบจํานวนทั้งหมดของผูรับวัคซีนเพื่อคอยควบคุมกํากับงาน การนิเทศงาน
ไดอยางถูกตอง เปนตน
ผูบริหารระดับกลาง ตองการทราบวา อัตราการเกิด โรคที่ปองกันไดดวยวัคซีนนั้นลดลง
หรือไม ขอมูล นี้จะนํามาใชในการวางแผนยุทธวิธีควบคุมประเมินผลและจัดสรรทรัพยากร
ผูบริหารระดับสูงตองการทราบวาขาวสารที่เปนเครื่องชี้วัดถึงผลกระทบตอประชาชนใน
ภาพรวม เชน อัตราการเกิด อัตราการตาย เปนตน เพื่อนํามากําหนดนโยบายเพื่อใชในการวางแผน
ยุทธศาสตรและตัดสินใจระดับสูง

ประเภทของขอมูลขอมูลขาวสารและสารและสารสนเทศสาธารณสุข

ขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข 3 ประเภท ไดแก

1.1. ขขออมูมูลลสถานะสุ
สถานะสุขขภาพ
ภาพ
ประชากร
การเกิด
การตาย
การปวย
ภาวะสุขภาพ

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ

ประชากร
การเกิด
การตาย
การปวย
ภาวะสุขภาพ
ตามกลุม

บริการ
เด็ก 0-5 ป
เด็กนักเรียน
หญิงวัยเจริญพันธุ
หญิงตั้งครรภ
วัยทอง
ผูสูงอายุ
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2. ขอมูลบริการสุขภาพ

- การใหบริการรักษาพยาบาล
- การใหสุขศึกษา
- การสรางเสริมภูมคุมกันโรค
- การสงเสริมสุขภาพตางๆ
- การตรวจวิเคราะหตาง ๆ
ใชสําหรับประเมินการทํางานของ
เจาหนาที่ในชุมชน

3.3. ขขออมูมูลลทรั
ทรัพพยากรสุ
ยากรสุขขภาพ
ภาพ
ทรัพยากรบุคคล
สถานพยาบาล
งบประมาณ

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
ทรัพยากรสุขภาพ
เงินงบประมาณ

บริการ
คาใชจาย
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แนวคิดของระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศทางสาธารณสุข

1. สถานการณระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (Health Information System) มีความสําคัญตอการกําหนด
ทิศทางนโยบายสุขภาพ ที่อาศัยหลักฐานเพื่อการกําหนดนโยบายสุขภาพ (Evidence-based policy making) ที่
สอดคลองกับปญหาสุขภาพ และแนวโนมทิศทางของปญหาสุขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมีความสําคัญตอการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการจัดการกับปญหาสุขภาพเฉพาะตางๆ ซึ่งตองอาศัยขอมูลและองคความรูที่
เกี่ยวของ
เพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการในการจัดการกับปญหาและเพิ่มคุณภาพบริการใหดีขึ้นได
นอกจากนี้การมีขอมูลขาวสารสุขภาพที่ดี จะชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ เพื่อการปรับปรุง
ระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพที่ดีไดในอนาคต
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน นับวามีการจัดเก็บในหลายระบบดวยกัน ซึ่งทําใหประเทศไทยมี
ขอมูลขาวสารสุขภาพที่จําเปนในระดับหนึ่ง แตก็ยังประสบปญหาบางประการ ที่จําเปนตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงใหดีขึ้น โดยประเด็นปญหาตางๆดังกลาว ประกอบดวย
1) การขาดกลไก และทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานที่ตอเนื่อง
โดยยังขาดกลไกที่สําคัญ ไดแก กลไกดานนโยบาย กลไกการประสานงานเพื่อการบูรณาการ
ระบบขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล และกลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล ซึง่ อาจจะตอง
ใชกลไกทางกฎหมาย หรือขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับปญหาดานทรัพยากร ไดแก
การขาดบุคลากรดานขอมูลขาวสาร และการขาดศักยภาพของบุคลากร ในการจัดการขอมูล วิเคราะห
สังเคราะหขอมูล และการสื่อสารดานขอมูล รวมทั้งปญหาการขาดระบบงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนา
ระบบ และการจัดเก็บขอมูลที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพที่จําเปน
2) การมีระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ที่ยังขาดคุณภาพ ไมครอบคลุม และมีความซ้ําซอน
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบัน
ยังมีปญหาดานคุณภาพและความครอบคลุมของ
ขอมูล ไดแก (1) ความไมครบถวนของขอมูลทารกตาย มารดาตาย และความไมถูกตองของขอมูลสาเหตุการ
ตาย (2) ความไมทนั เวลาและความไมครอบคลุมของการรายงานโรคที่ตองเฝาระวัง โดยเฉพาะจากภาคเอกชน
(3) ปญหาดานการออกแบบและความไมครอบคลุมของระบบขอมูลโรคเรื้อรังและการบาดเจ็บ (4) ความไม
ครอบคลุมของขอมูลบริการสุขภาพ โดยเฉพาะจากภาคเอกชน (5) ความไมครอบคลุมและความไมตอเนื่อง
ของขอมูลบริการดานสงเสริมสุขภาพ (6) ความไมทันสมัยและความไมครอบคลุมของขอมูลทรัพยากร
สุขภาพ (7) ความไมถูกตองและความไมครอบคลุมของขอมูลคาใชจายสุขภาพ (8) ความซ้ําซอนและความไม
ตอเนื่องของขอมูลการสํารวจทางสุขภาพ
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3) การขาดระบบจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
ปญหาการจัดการขอมูลที่สําคัญ ไดแก (1) การขาดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลใน
ระดับฐานขอมูลระหวางหนวยงานผูจัดเก็บขอมูล ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อยางเปน
ระบบ (2) การขาดระบบการสงตอขอมูลและปอนขอมูลกลับ ที่มีประสิทธิภาพ (3) การขาดระบบการจัดการ
คลังขอมูล (Data warehouse) ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบขอมูลตางๆอยางครบถวน (4) การขาด
ระบบวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน
4) การขาดกลไกการใชประโยชนจากขอมูลที่เปนระบบ
ปญหาการใชประโยชนจากขอมูล อาจจะเกิดจากการที่ผูใชขอมูล ไมเขาใจประโยชนของ
ขอมูลขาวสารที่จะชวยในการตัดสินใจ รวมทั้งผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูลที่เหมาะสม
สําหรับการใชประโยชนในระดับตางๆ ทําใหขาดการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช และ
ขาดแรงจูงใจดานการใชประโยชน ที่จะผลักดันใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของขอมูลที่ดี โดยแรงจูงใจดานการ
ใชประโยชน ประกอบดวย การใชเพื่อการวางนโยบายและแผน การใชเพื่อการจัดสรรทรัพยากร การใชเพื่อ
ปรับปรุงบริการและแกไขปญหาในพื้นที่ และการใชเพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
รวมทั้งการใชเพื่อการขับเคลื่อนดานสุขภาพของภาคประชาชน
ปญหาตางๆดังกลาว จําเปนตองอาศัยความรวมมือของภาคีที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะผูใชขอมูล
และผูจัดทําขอมูล ซึ่งจะประกอบดวย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนดานสุขภาพ กระทรวงอื่นๆ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน โดยตองมีกลไกการสนับสนุน ทั้ง
ดานงบประมาณและดานวิชาการ ที่เพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับการมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ภายใตการ
จัดการที่เปนระบบและตอเนื่อง และมีการประสานความรวมมือกัน ทั้งแบบที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
โดยอยูในรูปแบบของเครือขาย เพื่อการเรียนรูและพัฒนาระบบรวมกัน
2. เปาหมายหลักของการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข
ทิศทาง
1) พัฒนากลไกการบูรณาการระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลที่
เพียงพอและเหมาะสม
2) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลที่สําคัญใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย
3) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลใหมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอการใชประโยชน ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับพื้นที่
4) พัฒนาระบบที่เอื้อและสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลในระดับตางๆ
เปาหมาย
1) มีฐานขอมูลสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ครอบคลุม ตอเนื่อง และทันสมัย
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2) มีระบบจัดเก็บขอมูลที่บูรณาการ และมีการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
3) มีระบบจัดการฐานขอมูล ที่มีประสิทธิภาพ
4) มีกลไกสนับสนุนระบบขอมูลที่เพียงพอและเหมาะสม
3. กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสธารณสุข ประกอบดวย 5
ยุทธศาสตรหลัก ไดแก ยุทธศาสตรพัฒนากลไกสนับสนุน ยุทธศาสตรบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูล
ยุทธศาสตรกําหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพขอมูล ยุทธศาสตรพัฒนาระบบจัดการและเชื่อมโยงขอมูล
และยุทธศาสตรพัฒนาระบบสื่อสารและกลไกการใชประโยชน โดยทั้ง 5 ยุทธศาสตร มีความเชื่อมโยง
สัมพันธกัน และสงผลตอเปาหมาย ก็คือ การมีขอมูลที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอการใชประโยชน โดยมีระบบ
จัดการขอมูลแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2
บูรณาการและพัฒนาระบบขอมูล
ทีเ่ หมาะสมและตอบสนองตอการใช

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบจัดการขอมูล
และการเชือ่ มโยงขอมูล

เปาหมาย
ขอมูลที่มคี ุณภาพ
ตอบสนองตอการใช
โดยมีระบบจัดการขอมูล
แบบบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
กําหนดมาตรฐานดานขอมูล
และพัฒนาคุณภาพของขอมูล

ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาระบบการสื่อสารขอมูล
และกลไกการใชประโยชน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
วัตถุประสงค

เพื่อสรางกลไกการสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่มีความตอเนื่อง
ประกอบดวย กลไกดานนโยบาย กลไกความรวมมือและเครือขาย กลไกทางกฎหมายและขอตกลง กลไกดาน
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่

เปาหมาย
1) มีกลไกที่รับผิดชอบดานนโยบายและแผนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพระดับประเทศ และระดับ
พื้นที่ ที่ทําหนาที่เชื่อมประสานแผนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพอยางตอเนื่อง
2) มีกลไกประสานความรวมมือระหวางภาคีที่เกี่ยวของ ในดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ทั้งในระบบ
ขอมูลภาพรวม ระบบขอมูลเฉพาะ และระบบขอมูลระดับพื้นที่ โดยอาศัยการทํางานแบบเครือขาย
3) มีการจัดทํากฎหมายหรือขอตกลงที่สําคัญ เพื่อใหการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความ
สอดคลองและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
4) มีการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานขอมูลขาวสารสุขภาพที่เพียงพอกับการทํางานระดับชาติ และระดับ
พื้นที่
5) มีการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการดําเนินงานดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่เพียงพอและ
ตอเนื่อง
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองตอการใช
วัตถุประสงค

เพื่อการบูรณการและพัฒนาระบบขอมูลที่สําคัญ ใหสามารถตอบสนองตอความตองการใน
การใชประโยชนไดอยางเหมาะสม
โดยการพัฒนากลไกการกําหนดความตองการและดัชนีชี้วัดสุขภาพที่
สําคัญ และการออกแบบระบบขอมูลที่สอดคลองกับความตองการ โดยมีการบูรณาการระบบขอมูล ใหมีการ
เอือ้ หรือตรวจสอบซึง่ กันและกัน และมีความซ้ําซอนเทาที่จําเปน ทั้งนี้การออกแบบระบบขอมูลจะมีเปาหมาย
เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ และนาเชื่อถือมากที่สุด
เปาหมาย
1) มีกระบวนการกําหนดความตองการดานขอมูลขาวสาร และการกําหนดชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพ ในระดับ
ตางๆ ทั้งดัชนีชี้วัดในภาพรวม ดัชนีชี้วัดเฉพาะประเด็น และดัชนีชี้วัดระดับพื้นที่
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2) มีระบบขอมูลสถิติชีพ การเกิด การตาย ที่มีประสิทธิภาพ และไดขอมูลที่มีคุณภาพ ไดแก ขอมูลการ
ตายมารดา ทารก และสาเหตุการตาย
3) มีระบบขอมูลเฝาระวังโรคและการบาดเจ็บ ที่มีประสิทธิภาพ ไดขอมูลที่ทันเวลา ตามลักษณะของ
โรคและการบาดเจ็บ ครอบคลุมขอมูลจากภาคเอกชน พรอมทั้งมีระบบเตือนภัยการระบาดของโรคที่
สําคัญ
4) มีระบบขอมูลเฝาระวังปจจัยคุกคามสุขภาพ ไดแก การเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม การเฝาระวังปจจัย
เสี่ยงตอการระบาดของโรค อุบัติเหตุ อุบัติภัย รวมทั้งการเฝาระวังปจจัยทางสังคมที่กระทบตอสุขภาพ
ที่มีการบูรณาการภาคสวนที่เกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูลที่ครอบคลุมและตอเนื่อง
5) มีระบบขอมูลทะเบียนโรคเรื้อรังที่สําคัญ ไดแก โรคมะเร็ง โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมอง ซึ่งเปนโรคที่มีภาระโรคสูง โดยมีทั้งระบบทะเบียนโรคระดับประชากร และทะเบียนโรค
ระดับโรงพยาบาล เพื่อประเมินสถานการณดานระบาดวิทยา และดานบริการสุขภาพ
6) มีระบบขอมูลบริการสุขภาพ ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ และระดับโรงพยาบาล ที่ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน โดยมีมาตรฐานกลางของขอมูลรวมกัน สามารถรวมขอมูลในระดับที่สูงขึ้นและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันได โดยมีทั้งขอมูลดานการรักษา การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟู
สภาพ
7) มีระบบขอมูลทรัพยากรที่ครอบคลุม ครบถวน เปนปจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก ขอมูล
ทรัพยากรบุคคล สถานพยาบาล และงบประมาณ รวมทั้งมีระบบบัญชีรายจายสุขภาพ ที่ครบถวน
ตอเนื่อง และระบบขอมูลการเงินและคาใชจายของสถานพยาบาล ที่มีมาตรฐาน สามารถนํามา
วิเคราะหได
8) มีระบบการสํารวจทางสุขภาพที่ครอบคลุม ตอเนื่อง มีการบูรณาการเพื่อลดความซ้าํ ซอน โดยมีการ
กําหนดมาตรฐานรวมกัน และมีการวางแผนและจัดการอยางเปนระบบ โดยการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

ยุทธศาสตรที่ 3 การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูล
วัตถุประสงค

เพื่อการมีมาตรฐานของขอมูลรวมกัน สําหรับใชในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ในระดับ
ของฐานขอมูลรายบุคคล โดยมาตรฐานหลักที่ควรไดรับการพัฒนา ไดแก มาตรฐานโครงสรางของขอมูล
มาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส มาตรฐานดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล เปนตน และเพือ่ พัฒนา
กลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูล ซึ่งจะชวยใหขอมูลมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานมากขึ้น
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เปาหมาย
1) มีมาตรฐานดานโครงสรางของขอมูล ไดแก ขอมูลผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาล และ
ขอมูลบริการระดับปฐมภูมิ และอาจจะรวมถึงขอมูลดานการเงิน
2) มีมาตรฐานดานการจําแนกประเภทและรหัส ไดแก รหัสโรคและหัตถการ รหัสบริการทางการแพทย
รหัสบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค รหัสยา เวชภัณฑ เครื่องมือแพทย รหัสแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก รหัสสถานพยาบาล รหัสทั่วไป ฯลฯ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ระหวางฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ
3) มีมาตรฐานในดานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล โดยจะเกี่ยวของกับรูปแบบของฐานขอมูลในการ
แลกเปลี่ยน อาทิเชน การใชมาตรฐานของขอมูลแบบ XML หรือ HL7 ในการแลกเปลี่ยนขอมูล ทั้งนี้
จะเกิดขึ้นจากการตกลงรวมกัน และความเปนไปไดในการใชรูปแบบตางๆ รวมทั้งมาตรฐานของการ
แลกเปลี่ยนฐานขอมูลรายบุคคล ที่มีการปกปองความลับของขอมูลสวนบุคคล
4) มีกลไกในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของขอมูลที่ตอเนื่อง ไดแก กลไกการตรวจสอบ การพัฒนา
ศักยภาพ ระบบนิเทศและใหคําปรึกษา ระบบแรงจูงใจ กลไกการรับรองคุณภาพ การพัฒนาคูมือ การ
พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล
วัตถุประสงค

เพื่อการมีระบบการจัดการขอมูล (Data management system) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
รวบรวมขอมูลจากระดับของการบันทึกขอมูล
ไปสูระดับของการวิเคราะหขอมูลเปนขาวสารที่เหมาะสม
สําหรับการใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการบริหารจัดการ
เปาหมาย
1) มีระบบสงตอและปอนกลับขอมูลที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตั้งแตหนวยบันทึกขอมูล จนถึง
หนวยที่ทําการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล หรือตั้งแตหนวยบริการ ถึงระดับจังหวัดและ
สวนกลาง
2) มีระบบจัดการคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวมขอมูลดิบจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งจาก
หนวยบริการระดับตางๆ จัดการเปนคลังขอมูล ที่มีทั้งขอมูลดิบและขอมูลที่วิเคราะหเบื้องตน ที่พรอม
สําหรับการดึงไปใชประโยชนโดยหนวยงานตาง
3) มีระบบการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และรายงานขอมูล ที่เปนระบบ ตอบสนองตอการใชประโยชน
ในลักษณะตางๆ และสรางองคความรูใหม รวมทั้งเพื่อการศึกษาวิจัยในแงลึก
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ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการสือ่ สารขอมูลและกลไกการใชประโยชน
วัตถุประสงค

เพื่อจัดการขอมูลขาวสารใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใชประโยชนในระดับตางๆ และ
ดวยวัตถุประสงคตางๆ รวมทั้งกลไกและชองทางการนําขอมูลขาวสารสุขภาพไปใชประโยชน
เปาหมาย
1) ขอมูลขาวสารสุขภาพที่อยูรูปแบบที่เหมาะสมตอการสื่อสาร และใชประโยชนในลักษณะตางๆ โดย
ผูใชระดับตางๆ ไดแก รายงานสถานการณสุขภาพในภาพรวม สรุปสถิติสุขภาพที่สําคัญ ฐานขอมูล
และสถิติรายละเอียดบนสื่ออิเลคโทรนิค บทวิเคราะหสังเคราะหเฉพาะประเด็น บทความสําหรับ
สือ่ มวลชน หรือสื่อสิ่งพิมพสําหรับประชาชน เปนตน
2) ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ ใชในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ดานสุขภาพ ทั้งดานผลผลิตและผลลัพธ
3) ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายยุทธศาสตร
4) กลไกและชองทางการนําขอมูลขาวสารสุขภาพไปใชประโยชน ไดแก กลไกการกําหนดนโยบาย
กลไกการวางแผน กลไกการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ กลไกการสื่อสารสูสาธารณะ กลไกการ
วางแผนและแกไขปญหาระดับพืน้ ที่ ฯลฯ
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ระบบขอมูลขาวสารและสารสนเทศดานสาธารณสุขในปจจุบัน

ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารงานและการติดตามประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข

PMOC

ตัวชี้วัด
ตาม
แผนงาน/
โครงการ/
กพร.

-สถานะสุขภาพ
-บริการสุขภาพ
-ทรัพยากรสุขภาพ
-ขอมูลอื่น ๆ ที่สําคัญ

MOC

ตัวชี้วัด
ตามแผน
ยุทธศาสตร
งบประมาณ
ประจําป

สํานัก
นโยบาย
และยุทธ
ศาสตร

ตัวชี้วัด
ตามแผน
ยุทธศาสตร
กระทรวงฯ

กรม

มหาดไทย
สปสช.

ระบบขอมูล
e-Inspection/
KPI
ขอมูลเกิด/ตาย
ประชากร
รายงาน
ทรัพยากร
รายงาน
การปวย
ฐานขอมูล
12 แฟม/
18 แฟม
0110 รง.5
ฐานขอมูล
ยาเสพติด

ตรวจราชการ/นิเทศ/ประเมินผล e-inspection

ระบบเฝาระวัง

คลัง
ขอมูล
จังหวัด
ฐาน
ขอมูล/
ขอมูลตางๆ
Indicators

- ฐาน
ขอมูล
18 แฟม
- ฐาน
ขอมูล
12 แฟม
- รายงาน
จากสถาน
บริการ
(สอ./รพ.)
การ
สํารวจ
Minimum
Data Set
มีนาคม 49

.............................................
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