
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านระบบข้อมูล 

1. แนวทางด าเนินงานในภาพรวมระดับเขต 

๑. ก าหนดให้ใช้ข้อมูลประชากรตามฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล (DBpop) ณ เดือน 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเป้าหมายของการด าเนินงานในงานส่งเสริมและป้องกันโรค เพ่ือให้การก าหนด 

เป้าหมายจากฐานประชากรแต่ละกลุ่มอายุเป็นระบบเดียวกันทั้งเขต จังหวัด อ าเภอ และหน่วยบริการ พร้อมทั้ง 

จัดการข้อมูลประชากรที่ซ้ าซ้อนระหว่างสถานบริการให้เสร็จสิ้น 

๒. ทบทวนและจัดท าบัญชีชุดข้อมูล (Dataset) ทั้ง ๖ หมวด ได้แก่ ชุดข้อมูลประชากร ชุดข้อมูลระบาด 

วิทยา ชุดข้อมูลส่งเสริมและป้องกันโรค ชุดข้อมูลบริการ (Advance Service) ชุดข้อมูลชุมชน และชุดข้อมูล 

ทรัพยากรสาธารณสุข 

ก าหนดชุดข้อมูลงานส่งเสริมและป้องกันโรค และข้อมูลงานบริการ เฉพาะรายการที่ด าเนินการแล้วใน 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดมากขึ้น 

เตรียมการเปลี่ยนแหล่งข้อมูลน าเข้าจาก ๒๑ แฟ้ม เป็น ๔๓ แฟ้ม 

จัดท าชุดข้อมูล (Data Set) ในส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมชุดข้อมูลทั้ง ๖ หมวด 

๓. ก าหนดให้จังหวัดประเมินคุณภาพการบันทึกข้อมูลระดับหน่วยบริการและให้หน่วยบริการปรับปรุงแก้ไข 

ข้อมูล พร้อมส่งเข้าจังหวัดให้เรียบร้อย 

๔. ให้ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : HIIMS) 

เป็นเครื่องมือในการประมวลข้อมูลจากหน่วยบริการ และให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลระดับจังหวัด อ าเภอ และหน่วย 

บริการ ใช้ข้อมูลที่ประมวลผลได้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 



๕. ก าหนดตัวดัชนีที่จะยกเลิกการรายงานผลในระบบเดิม เพ่ือให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลจาก 

โปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : HIIMS) 

2. แนวทางด าเนนิงานของศูนย์ข้อมูลจังหวัด (Data Center) 

1. จัดตั้งคณะท างานพัฒนาข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานข้อมูลจากกลุ่ม 

งาน/ฝ่ายต่างๆ และผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์เป็นแกนหลักในการ 

ด าเนินการ 

2. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลประชากรของจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิการ 

รักษาพยาบาล (DBpop) จากกลุ่มงานประกันสุขภาพ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 

๒๕๕๗ โดยด าเนินการเฉพาะบุคคลผู้มีสัญชาติคนไทย ดังนี้ 

2.1. กลุ่มสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกตามหน่วยบริการหลัก (hospmain) หรือหน่วยบริการ

รอง (hospsup) ที่อยู่ในจังหวัด 

2.2. กลุ่มสิทธิประกันสังคม แยกตามหน่วยบริการหลัก (hospmain) 

2.3. กลุ่มสิทธิข้าราชการ แยกตามท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านในจังหวัด 

2.4. กลุ่มสิทธิอ่ืน ๆ แยกตามหน่วยบริการหลัก (hospmain) หรือหน่วยบริการรอง (hospsup) ที่อยู่ใน 

จังหวัด 

2.5. น าข้อมูลจาก ข้อ ๒.๑ - ๒.๔ แยกตามกลุ่มอายุรายปี เพศ และอ าเภอ เพื่อใช้เป็นฐานของแต่ละ 

กลุ่มวัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลให้เขตเพ่ือรับทราบและใช้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

3. คณะท างานพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ ระดับเขต ชี้แจงท าความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องให้เห็น 

ความส าคัญของข้อมูลที่เกิดจากการด าเนินงานในรูปชุดข้อมูล (Data set) รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น 



ระบบผ่านโปรแกรมบันทึกข้อมูลบริการ (HIS) ของหน่วยบริการ วิธีการบันทึกข้อมูล และการวิเคราะห์เพ่ือ 

สะท้อนผลการจัดบริการในพ้ืนที่ 

4. ก ากับติดตามให้หน่วยบริการลงบันทึกข้อมูลและจัดส่งข้อมูลเข้าสู่จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน และมีการ 

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเบื้องต้นของการลงบันทึกข้อมูลเป็นประจ า 

3. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านระบบข้อมูล 

1. สถานการณ์ 

สถานการณ์ด้านระบบข้อมูลบริการสุขภาพของเขตบริการสาธารณสุขที่ ๕ พบว่า แต่ละจังหวัดมีการ 

ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลบริการ (HIS) ที่แตกต่างกัน มีเพียงหน่วยบริการในจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ที่ 

ใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลบริการเหมือนกันทั้งจังหวัด และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ในระดับจังหวัดและอ าเภอได้ 

จึงออกรายงานได้ตามความต้องการ ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ที่หน่วยบริการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลบริการ (HIS) 

แตกต่างกัน จะใช้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการผ่านข้อมูลที่มีใน ๒๑ แฟ้มเท่านั้น การตั้งเป้าหมายใน 

การด าเนินงานฐานประชากรที่ใช้ในการคิดเป้าหมาย ใช้ฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล 

(DBpop) และประชากรพ้ืนฐานตามกลุ่มอายุ และกลุ่มพ้ืนที่ (Setting) ส าหรับฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิ 

การรักษาพยาบาล (DBpop) ทุกจังหวัดถ่ายทอดลงถึงระดับต าบล ส าหรับประชากรกลุ่มพ้ืนที่ (Setting) เช่น 

นักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น บางจังหวัดได้มาจากการส ารวจโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บางจังหวัดได้มาจาก 

หน่วยงานต้นสังกัด เช่น สพฐ. เป็นต้น การสรุปผลการด าเนินงานส่วนมากยังใช้การรายงานเป็นกระดาษ และ 

โปรแกรมท่ีส่วนกลางก าหนด เนื่องจากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : HIIMS) 

ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการบันทึกข้อมูลการให้บริการยังขาดความสมบูรณ์อยู่ในบางประเด็น 

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งใช้ข้อมูล 21 แฟ้ม เป็นข้อมูลตั้งต้นในการ 



จัดท าโปรแกรมระบบประมวลผลข้อมูลในระดับเขต และจังหวัด พบว่า ข้อมูลที่หน่วยบริการส่งออกมานั้น ยัง 

ขาดความครบถ้วน เช่น การบันทึกผลงานการให้บริการวัคซีน การให้บริการคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วย 

เบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจากความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล หรือการท างานไม่เป็นไปตามระบบงาน 

(flow งาน) ที่ควรจะเป็นท าให้การส่งออกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ให้บริการจริง 

2. ปัญหาส าคัญ 

2.1. การเชื่อมโยงข้อมูล : จังหวัดที่หน่วยบริการใช้โปรแกรมแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 

ได้ในระดับจังหวัด และเครือข่ายบริการสุขภาพได้ 

2.2. ฐานประชากร : ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน เฉพาะกลุ่มพ้ืนที่ (Setting) 

2.3. การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : ข้อมูลยังไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากคุณภาพของ 

ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ และยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

3. เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

3.1. หน่วยบริการมีข้อมูลบริการสุขภาพที่ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งข้อมูลเข้าสู่จังหวัดได้ทันเวลา 

3.2. ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (Data center) มีข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม ที่มีคุณภาพ 

3.3. รายงานที่ออกจากศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (Data center) จากชุดข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม สามารถ 

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3.4. ผู้ใช้ข้อมูลในระดับเขต จังหวัด อ าเภอ และหน่วยบริการสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้ 

4. มาตรการที่ส าคัญ 

มาตรการที่ ๑ ก าหนดให้ใช้ฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล (DBPop) เป็นฐานคิด 

เป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 



มาตรการที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีคุณภาพ 

มาตรการที่ ๓ พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : HIIMS) และ 

สนับสนุนให้ใช้เป็นเครื่องมือของศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด 

5. ตัวชี้วัด 

5.1. ข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม ของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งเข้าสู่จังหวัดได้ทันเวลา 

5.2. ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (Data center) สามารถประมวลผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

5.3. ศูนย์ข้อมูลระดับเขต (Data center) มีข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินงานที่มีคุณภาพ 

5.4. เขตบริการสุขภาพประกาศยกเลิกรายงานที่ประมวลผลได้จากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับ 

จังหวัด (Data Management : HIIMS) อย่างน้อย 1 กลุ่มรายงาน 

6. แผนปฏิบัติการมาตรการ บทบาทการด าเนินงานกิจกรรมหลักระดับเขต กิจกรรมระดับจังหวัด 

ระยะเวลา 

มาตรการที่ ๑ ก าหนดให้ใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล (DBPop)เป็นฐานคิดเป้าหมายการ 

ด าเนินงานในปีงบประมาณ๒๕๕๘ก าหนดเงื่อนไขการแบ่งประเภทข้อมูลในฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิการ

รักษา พยาบาล(DBPop) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกจังหวัดน าไปใช้ในการก าหนดเป้าหมายของการ 

ด าเนินงาน 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.ประสานขอฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล (DBPop) จาก 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.๑๐ ต.ค. ๕๗ 

จังหวัดด าเนินการจัดแบ่งข้อมูลฐานข้อมูลการข้ึนทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล (DBpop) ตามเงื่อนไขท่ี 

เขตฯก าหนด๑๗ ต.ค. ๕๗ 



จังหวัดจัดส่งข้อมูลฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล(DBpop) ที่แบ่งกลุ่มแล้วให้เครือข่าย 

บริการสุขภาพระดับอ าเภอ (Cup)๒๔ ต.ค. ๕๗ 

เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (Cup) จัดการให้หน่วยบริการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมทั้ง

ปรับข้อมูลประชากรที่ซ้ าซ้อนและส่งกลับคืนให้จังหวัด๒๑ พ.ย. ๕๗ 

จังหวัดรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (Cup) และส่งกลับเขตฯ 

เพ่ือใช้เป็นเป้าหมายก ากับการท างานในภาพรวมของเขต๓๐ พ.ย. ๕๗ 

มาตรการที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีคุณภาพ 

จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพ 

สนับสนุนทีมวิทยากรในการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรของแต่ละจังหวัด 

จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพธ.ค. ๕๗ 

มาตรการ บทบาทการด าเนินงานกิจกรรมหลักระดับเขต กิจกรรมระดับจังหวัด ระยะเวลา 

มาตรการที่ ๓ พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (DataManagement : HIIMS)และสนับสนุนให้ใช้

เป็นเครื่องมือของศูนย์ข้อมูลจังหวัด 

ทบทวนชุดข้อมูล (DataSet) และดัชนีบริการสุขภาพและปรับฐานข้อมูลน าเข้าเป็น๔๓ แฟ้ม 

ติดตามและประเมินผลคุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้มของหน่วยบริการ๓๐ มี.ค. ๕๘ 

จัดท าชุดข้อมูล (Data Set)ในส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมชุดข้อมูลทั้ง ๖ หมวด 

ก าหนดตัวดัชนีที่จะยกเลิกการรายงานผลในระบบเดิมมี.ค. ๕๘ 

พัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (DataManagement : HIIMS) โดยทีมพัฒนาระบบข้อมูล

บริการสุขภาพระดับเขตม.ค. – ก.ย. ๕๘ 



ก ากับให้ผู้บริหารระดับจังหวัดใช้ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด(Data Management 

: HIIMS)โดยการน าเสนอชุดข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (DataManagement : HIIMS) 

ต่อทีป่ระชุมผู้บริหารระดับเขต 

น าเสนอชุดข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : HIIMS)ต่อที่ประชุม

ระดับจังหวัดทุกเดือนเม.ย. – มิ.ย.๕๘ 

จัดอบรมบุคลกรผู้ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : HIIMS) 

เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลงานที่เกิดข้ึนได้ 

ผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูลระดับจังหวัดใช้ข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data 

Management : HIIMS) ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการ 

ติดตามประเมินผลคุณภาพข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระดับจังหวัด (Data Management : 

HIIMS) 

ประกาศยกเลิกรายงานที่ก าหนดส.ค. ๕๘ 


