หนวยที่ 3 สารสนเทศสุขภาพ
ความรูทั่วไปในระบบสารสนเทศสุขภาพ
ขอมูล (Data) คือขอความจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งบอกสภาพการณหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลว มีความหมาย
และสามารถใชประกอบการตัดสินใจในเรือ่ งหนึ่ง ๆ ได
สารสนเทศ (Information) หมายถึงความรูใ นเรื่องหนึ่ง ๆ ที่ไดประมวลและวิเคราะหมาจากขอมูลในเรื่องนั้น ๆ และขอมูล
ที่เกี่ยวของ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูใชได สาระสนเทศที่ดีตอง
– ตรงตามวัตถุประสงคของผูใช
– มาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได
– มีความถูกตองและทันสมัย
– มีความครบถวน
– มีคําอธิบายหรืพจนานุกรมทีช่ ัดเจน
– มีความเปนมาตรฐาน
ระบบสารสนเทศ (Information System) คือระบบที่ประกอบดวยสวนตาง ๆ อันไดแก ผูใชระบบ ผูพ ัฒนาระบบ บุคคลที่
เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญในสาขาระบบคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร ตัวแบบการวิเคราะหระบบเครือขาย และ
ฐานขอมูลที่ทํางานรวมกัน
ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Information) หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงขอมูล
ดานทรัพยากรสาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณสุข สารสนเทศสุขภาพ มี 5 ประเภท ไดแก ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ
และสังคม ขอมูลดานสถานสุขภาพ ขอมูลดานทรัพยากรสาธารณสุข ขอมูลดานกิจกรรมสาธารณสุข และขอมูลดานการ
บริหารจัดการ
ประโยชนของสารสนเทศสุขภาพ คือทําใหทราบสถานสุขภาพ ปญหาสุขภาพ ปญหาสุขภาพอนามัยของประชากรปญหา
และอุปสรรคในการใหบริการสาธารณสุข ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานบริการสาธารณสุข เพื่อใชเปน
แนวทางในการวางแผนเพื่อแกปญหาสาธารณสุขไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม
ขอมูลประชากร หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของบุคคลแตละคน เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ สถานที่อยูอาศัย และขอมูลดานการเปลี่ยนแปลงประชากร เชน การเกิด การตาย การยายถิ่น
ขอมูลดานเศรษฐกิจ หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ เชนผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) อัตราการเติบโตของ GDP รายไดประชาชาติเฉลี่ยตอคน เงินทุนสํารอง
ขอมูลดานสังคม
- ขอมูลทางดานการศึกษา เชน จํานวนโรงเรียนในแตละระดับ จํานวนนักเรียนในแตละระดับชั้น ระดับการศึกษา
สูงสุดของประชากร อัตราสวนนักเรียนตอครู

- ขอมูลดานสังคม เชน อัตราการวางงาน ความเชื่อของประชาชนตอสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ อัตราการออกกําลัง
กาย อัตราการสูบบุหรี่ การใชสารเสพติด
- ขอมูลดานการเมือง เชน อัตราการเปนสมาชิกพรรคการเมือง อัตราการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
สาธารณประโยชนชุมชน อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งในแตระระดับ นโยบายของรัฐในดานสาธารณสุข เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม
- ขอมูลดานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม หมายถึง ขอมูลลักษณะของบานวัสดุที่สราง ความสะอาดบริเวณบาน การใช
สวม การกําจัดขยะ เปนตน ใชประโยชนเพือ่ ทราบสถานภาพ และวางแผนแกปญหาสุขภาพไดตรงจุด
ขอมูลดานสุขภาพ หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพของบุคคลและชุมชนตั้งแตเกิด เจ็บปวยจนตาย ขอมูลดานนี้จึง
เปนเรื่องราวของสถิติชีพ (vital statistics) อันไดแก ขอมูลการเกิด การเจ็บปวยและการตาย
ขอมูลการเกิด หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการเกิดไมวาจะเปนเกิดมีชพี หรือเกิดไรชีพ ยังรวมถึงภาวการณเจริญพันธุด วย
สารสนเทศที่สรางจากขอมูลดังกลาวนี้คือ อัตราการเกิดอยางหยาบ(crude birth rate) อัตราการเจริญพันธุรวม (total fertility
rate) เจาบานหรือ มารดาของทารกจะเปนผูแจงเกิดตอนายทะเบียนทองที่ที่เกิดภายใน 15 วัน ผูรับแจงจะออกใบสูติบัตรไว
เปนหลักฐาน ปจจุบันขอมูลการเกิดนั้นสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเปนผูเก็บรวบรวม
ขอมูลการตาย หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับการตายไมวาจะตายดวยสาเหตุใด สารสนเทศที่สรางขึ้นจากขอมูลการตายคือ อัตรา
การตายอยางหยาบ อัตราตายตามเพศอายุ สาเหตุการตาย อายุขัยเฉลี่ย อัตราการตาย ตามกฎหมายหากการตายเกิดขึน้ ในเขต
เทศบาล เจาบานตองแจงตอนายทะเบียนราษฎรทองถิ่น สําหรับนอกเขตเทศบาลตองแจงตอนายทะเบียนตําบล หรือ
ผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน ซึ่งเปนผูชวยนายทะเบียนตําบลภายใน 24 ชั่วโมง ผูรับแจงจะออกใบมรณบัตร (ทร.4
หรือ ทร. 5 ) ปจจุบันขอมูลจากใบมรณบัตรจะถูกสงไปยังสํานักบริหารการทะเบียนโดยผานทางระบบอิเลคทรอนิคส และ
กระทรวงสาธารณสุขจะใชฐานขอมูลนี้ในการทําสถิติการตายที่รายงานในสถิติสาธารณสุขตอไป
ขอมูลการเจ็บปวย หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับปญหาการเจ็บปวยและการรักษาพยาบาล เชน ชนิดของการปวย (ชื่อโรค)
ระยะเวลาที่ปว ย (รักษาที่สถานพยาบาล) ชนิดของวิธีการรักษา (การใหยา การผาตัด) สารสนเทศที่สรางจากขอมูลการ
เจ็บปวยมี อัตราอุบัติการณของโรคใดโรคหนึ่ง อัตราความชุกของโรคใดโรคหนึ่ง
บุคคลที่ทําหนาที่เก็บรวบรวมดานเจ็บปวยแตระดับของสถานพยาบาล
- ระดับสถานีอนามัย เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน ผูชวยพยาบาลหรือผดุงครรภ พนักงานอนามัย ทําหนาที่ใหการ
รักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย จะเปนผูบันทึกขอมูลดานเจ็บปวยไวในทะเบียนผูรับบริการ
- ระดับโรงพยาบาลชุมชน แพทยหรือพยาบาลที่ทําหนาที่ในการรักษาพยาบาลแทนแพทย บันทึกขอมูลดานการ
เจ็บปวยไวในบัตรตรวจ จากนั้นพนักงานเวชระเบียนนําไปบันทึกในบัตรรายงานโรคตอไป
- ระดับโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย แพทยผูทําหนาที่วินิจฉัย รักษาและบําบัดโรค บันทึกขอมูลดานเจ็บปวย
ในบัตรตรวจโรค จากนั้นพนักงานเวชระเบียนนําไปบันทึกในบัตรรายงานโรคตอไป
ขอมูลดานทรัพยากร
ขอมูลดานทรัพยากรบุคคล หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลทุกประเภทที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุขอาจเปนบุคคลที่
ไดรับการฝกฝนดานนี้โดยเฉพาะ เชน แพทย เภสัชกร พยาบาล ผดุงครรภ นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานอนามัย หรือ

เอกชนในรูปอาสาสมัคร สังคมสงเคราะห แพทยแผนโบราณ ผูสื่อขาวสาธารณสุข ผูบันทึกขอมูลดานทรัพยากร คือ
เจาหนาที่ฝายทะเบียนประวัติของหนวยงาน ไดแก หัวหนาสถานีอนามัย ผูอํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ
สาธารณสุขจังหวัด ขอมูลมีประโยชนในการจัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับปญหาสาธารณสุขทองถิ่น
ขอมูลดานการเงิน หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการทํางานซึง่ อาจไดมาจากหลายแหลงเชน จากรัฐบาล เอกชน
องคกรในหรือตางประเทศ ผูบันทึกขอมูล เชน ฝายการเงิน ฝายการตางประเทศ หรือฝายวิจยั แลวแตแหลงวัตถุประสงค
ของเงินงบประมาณนั้น
ขอมูลดานวัสดุ และครุภัณฑ หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับที่ดิน สิ่งกอสรางและอุปกรณที่ใชในการใหบริการสาธารณสุข
อันไดแก ยา เครื่องเวชภัณฑ สารเคมีตาง ๆ วัสดุสํานักงาน ยานยนต และอุปกรณทางการสาธารณสุข ไดแก ยา เครื่อง
เวชภัณฑ สารเคมี วัสดุสํานักงาน ยานยนต อุปกรณทางการแพทย ผูบันทึกไดแกเจาหนาที่เจาหนาทีว่ ัสดุภณ
ั ฑของ
สํานักงาน
ขอมูลดานกิจกรรมสาธารณสุข หมายถึง ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานบริการสาธารณสุขและการปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข
อันไดแก ขอมูลดานสงเสริมสุขภาพ ดานการปองกันและควบคุมโรค ดานการรักษาพยาบาล และดานการฟนฟูสภาพใหแก
ประชาชน
ขอมูลดานการบริหารจัดการ หมายถึง ขอมูลที่ใชในการวางแผน ควบคุมกํากับงาน วิเคราะหสถาณการณ และการ
ประเมินผล ขอมูลดานการบริหารจัดการแบงไดเปน 2 ประเภทคือ ขอมูลดานนโยบาย และขอมูลประกอบการบริหาร
จัดการ เชน ดัชนีภาวะสุขภาพ คุณภาพของการใหบริการสาธารณสุข การมีสว นรวมของชุมชน งบประมาณที่ไดจาก
รัฐบาลและเอกชน
การจัดระบบสารสนเทศสุขภาพ
ขั้นตอนในการสรางสารสนเทศในระบบสารสนเทศ มี 9 ขั้นตอน ไดแก กําหนดผูใช กําหนดความตองการของผูใช กําหนด
วัตถุประสงคของระบบสารสนเทศ กําหนดสารสนเทศที่ตองการจากระบบ กําหนดรายการขอมูลที่จําเปน กําหนด
แหลงขอมูลหรือวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและพิจารณาคุณภาพของขอมูล สรางฐานขอมูลและจัดการฐานขอมูล วิเคราะห
ขอมูลและกําหนดรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ
องคประกอบที่สําคัญในการสรางสารสนเทศ ประกอบดวย ความรูในศาสตรรวมทั้งสาขาที่เกี่ยวของ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม และสถิติศาสตร
ระบบสารสนเทศสาธารณสุข จําแนกตามภารกิจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1. ระบบสาธารณสุขเพื่อการบริหาร จัดทําขึ้นเพื่อบริหารของหนวยงานและเปนการจัดการขอมูลเพือ่ การวางแผน ระบบที่
ใชทั่วไปไดแก ระบบสารบรรณ ระบบบัญชี ระบบคลัง ระบบบริหารงานบุคคล ระบบเงินเดือน ระบบรับผูปวย ระบบจอง
หอง ระบบคิดเงินและจัดเก็บเงินในการรักษาพยาบาล แบงยอยออกเปน 3 ประเภท
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ เชน การวิเคราะหขอมูลสุขภาพเพื่อคาดคะเนแนวโนมในอนาคต การ
วิเคราะหหาจํานวนผูปว ยดวยโรคเอดสหรือผูติดเชื้อเอดสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใชในการวางแผนกลยุทธ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและการจัดการ ผูบริหารตั้งแตระดับกลางลงมานําไปใชควบคุมการจัดการเพื่อ
ใชวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมดานการปฏิบัติงาน ใชในการตรวจสอบกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ วามี
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม
2. ระบบสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อการบริการ เกี่ยวกับการจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข เชน
- ระบบสารสนเทศการบริการ เกี่ยวกับการจัดการเกีย่ วกับผูปวย การรับผูปวย การจําหนายผูปวย การสงตอ นัด
- ระบบสารสนเทศทางคลินิก เชน ระบบเวชทะเบียนผูปวย ระบบแพทยบันทึกขอมูล วินิจฉัยและสั่งยา
3. ระบบสาธารณสุขเพื่อการเพื่องานวิชาการ เกี่ยวของกับองคความรูดานสาธารณสุขทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เชนระบบการประชุมวิชาการทางไกลทางดานสาธารณสุข ระบบเครือขายสารสนเทศสุขภาพชุมชน ระบบสารสนเทศดาน
สุขภาพสําหรับประชาชน เผยแพรความรูด านโรคภัยไขเจ็บและการดูแลรักษาตัวเอง
การเก็บรวบรวมขอมูลทางดานสาธารณสุข นั้นทําไดโดย เก็บจากการทําสํามะโน เก็บจากการสํารวจดวยตัวอยาง และเก็บ
จากลงทะเบียน
ระบบทะเบียนเปนระบบการบันทึกขอมูลลงในแบบพิมพที่กําหนดใหหรือที่ตกลงรวมกันระหวางผูปฏิบัติ ผูบริหารและผู
วางนโยบาย หรือการกําหนดแบบบันทึกทีเ่ รียกวา แบบระเบียน และแบบรายงานของผูใชขอมูลเพื่อการบริหารภายใน
องคกรหรือทองที่
ระบบสถิติชีพ หมายถึง การจดทะเบียนตามกฎหมาย การบันทึกและรายงานเชิงสถิตเิ กี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึน้ และการ
เก็บ รวบรวม วิเคราะห การนําเสนอผล และการแจกแจง สถิติไปตามเหตุการณชพี ตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการเกิดมีชีพ การตาย
การตายคลอด การแตงงาน การหยา การรับบุตรบุญธรรม การยอมรับหรือการยกเลิกความผูกพันตอกันทางกฎหมายและ
การแยกขาดจากกันทางกฎหมาย
การจดทะเบียนประชากร หมายถึง การจดทะเบียนที่ทําใหทราบจํานวนประชากร และคุณลักษณะพื้นฐานของประชากร
และคุณลักษณะพื้นฐานของประชากรที่กระจายอยูทวั่ ประเทศ เปนการจดทะเบียนราษฎรทุกคนในประเทศ ครอบคลุมทุก
เพศ และทุกอายุอยางตอเนื่อง
การจดทะเบียนประชากรของประเทศไทย เปนงานทะเบียนราษฎรซึ่งเริ่มมีมาพรอมกับการจดทะเบียนคนเกิด คนตาย ตาม
พระราชบัญญัติ การตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว การจดทะเบียนคนเกิด คนตาย คนยายตําบล พุทธศักราช 2460
พระราชบัญญัติการตรวจสอบบัญชีสํามะโนครัว
สถิติสาธารณสุข
สถิติสาธารณสุข คือ ขอมูลที่แสดงถึงภาวะสุขภาพของจํานวนประชากร การควบคุมและการปองกันโรคการอนามัย การ
บริหารงานในหนวยงานสาธารณสุข หรือเปรียบเสมือนบัญชีทางสาธารณสุข แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. สถิติชีพ (vital statistics) คือสถิติที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่มีความสําคัญตอชีวิต เปนดัชนีอธิบายภาวะสุขภาพของ
ประชากรชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสวนใหญนิยมใชชว งเวลาหนึ่งป ประกอบดวย การเกิด การตาย การเจ็บปวย ยกเวนเรื่อง
การยายถิ่น จะคลายกับสถิติทางประชากร ซึ่งทําโดยวิธีสํามะโนประชากร 5ป 10ป ใชชวงเวลานานกวา
2. สถิติสุขภาพ (health statistics) หมายถึงสถิติที่แสดงถึงการควบคุม การปองกัน การอนามัยและการบริหารงานใน
หนวยงานสาธารณสุข เชน สถิติการบําบัดและการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพอนามัย การอนามัยสิ่งแวดลอม การ
บริหารสวนราชการและหนวยงานสาธารณสุข รวมทั้งการรายงานกิจกรรมสาธารณสุข

สถิติสุขภาพมีประโยชนคือ
- ทําใหทราบถึงขนาดและปญหาสุขภาพ
- ชวยใหการพัฒนาโครงการสาธารณสุขตาง ๆ เปนไปอยางมีหลัดการและเหตุผล
- ชวยในการกําหนดนโยบายและวางแผนสาธารณสุขและวิธีการบริการสาธารณสุข
- ชวยในการประเมินผลโครงการพัฒนาสาธารณสุขของชาติ
- ชวยในการวิเคราะหวจิ ัยภาวการณตาง ๆ ทางดานการแพทยและการสาธารณสุขของประเทศ
- ใชวัดภาวะสุขภาพของประชาชน
สถิติการปวย เปนดัชนีอธิบายปญหาสุขภาพของจํานวนประชากร ไดแกอตั ราการเกิดโรค อัตราความชุกของโรค อัตรา
เหลานี้บงบอกปญหาสุขภาพโดยรวมของประชากร แตถา จําแนกอัตราเหลานี้ดวยขอมูลดานประชากร เชน อายุ เพศ อัตรา
เหลานี้ จะบอกใหทราบประชากรกลุม เปาหมาย ขนาด และความรุนแรงของปญหาได
องคการอนามัยโรคไดจัดทําบัญชีโรค เพื่อใหเปนมาตรฐานในการรวบรวมสถิติระหวางประเทศ โดยกําหนดรหัสโรค
เรียกวา International Classification of Diseases and Related Health Problems ยอวา ICD กําหนดรหัสประเภทโรคไว 3
ตําแหนง ปรับปรุงแกไขทุก ๆ 10 ป
ผูปวยนอก หมายถึง ผูปวยที่ไดรับการบริการจากสถานบริการประเภทผูปวยนอก (out-patient) คือประเภทไปกลับไมคาง
คืนในสถานบริการ แบงสาเหตุการปวยตามบัญชี ICT ออกเปน 21 กลุมโรค
ผูปวยใน หมายถึง ผูที่ไดรับบริการจากสถานบริการที่มีเตียงรับผูปวยประเภทผูปว ยใน (in-patient) ไดแก ผูปวยที่แพทย
พิจารณาแลวเห็นวาจะตองรับไวดแู ลคางคืนในสถานบริการ และสตรีที่มาคลอดบุตร จัดแบงสาเหตุการปวย- ตามบัญชีโรค
ICD ออกเปน 75 โรค
สถิติการตาย เปนดัชนีอธิบายปญหาระยะยาวที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชากร เชนอัตราการตายอยางหยาบ อธิบาย
ปญหาโดยรวม แตถาจําแนกอัตราเหลานีด้ วยขอมูลดานประชากร เชนอายุเพศ อาชีพ จะทราบอัตราการตายเฉพาะ
กลุมเปาหมายตาง ๆ ความรุนแรงและขนาดของประชากรดวย ดัชนีเหลานี้สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผนแกไข
ปญหาสาธารณสุขตอไปได
ตารางชีพ หรือ ตารางมรณะ เปนเครื่องมือทางสถิติที่ใชในการคํานวณหาโอกาสทีจ่ ะตายหรือมีชวี ิตอยูรอด รวมทั้งจํานวน
ปโดยเฉลี่ยของชีวิตที่ยังเหลืออยูที่เรียกวา อายุขัยเฉลี่ย หรืออายุคาดหมายเฉลี่ย ของประชากรแตละอายุ
โครงสรางและการประมาณจํานวนประชากร
ประชากรในดานการวิจัย หมายถึง กลุมบุคคล สัตว พืช หรือสิ่งของที่อยูในขอบขายการศึกษาวิจยั
ประชากรในดานสถิตชิ ีพ หมายถึง คนโดยมุงเนนเฉพาะเรื่องเกีย่ วกับปญหาสุขภาพของประชาชนในทองที่ใด ๆ ความ
จําเปนที่ตองมีขอมูลเกี่ยวกับประชากรในลักษณะตาง ๆ สามารถนํามาประกอบการพิจารณาเพื่อการดําเนินงานสาธารณสุข
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของประชากรไดอยางถูกตอง
ลักษณะโครงสรางของประชากร หมายถึง ลักษณะของประชากรจําแนกตาม อายุ เพศ ศาสนา การศึกษา สถานภาพการ
สมรส อาชีพ ตลอดจนองคประกอบการเปลี่ยนแปลงประชากรที่สัมพันธกับการเจริญเติบโตของประชากร ไดแกการสมรส
การเจริญพันธุ การเกิด การตาย และการยายถิ่น

พีระมิดประชากร (population pyramid) เปนการแสดงภาพสวนประกอบเพศและอายุของประชากรที่ใชกันมาก เมื่อเห็น
ภาพพีระมิดนัน้ จะเห็นภาพของโครงสรางประชากรไดอยางชัดเจน มี 2 แบบคือ
- แบบที่แสดงเปนจํานวนประชากร
- แบบที่แสดงคาเปนรอยละของประชากรในแตละกลุมอายุและเพศตอประชากร ถาตองการเปรียบเทียบโครงสราง
อายุและเพศของประชากรเพื่อเปรียบเทียบระหวาง 2 พืน้ ที่หรือระหวางตางเวลากัน ควรใชพีระมิดแบบแสดงรอย
ละ
ความสําคัญและประโยชนในการประมาณประชากร มีดังนี้
1. เพื่อใหไดมาซึ่งคาสถิติที่ถูกตองสําหรับพื้นที่นั้นๆ
2. เพื่อใหไดมาซึ่งคาสถิติที่ถูกตองสําหรับพื้นที่นั้น ๆ
3. เพื่อทราบสถานการณทางประชากร
4. เพื่อวางแผนการใชทรัพยากรที่เหมาะสมกับการพัฒนา
5. เพื่อการประมาณผลสําเร็จของแผนงานหรือโครงการพัฒนาตาง ๆ
วิธีการประมาณประชากร มี 2 แบบคือ
1. การประมาณประชากรโดยใชสตู รทางคณิตศาสตร เหมาะสําหรับการประมาณคาประชากรในชวงระยะเวลาสั้น (ไมเกิน
10 ป ) โดยมีขอ สมมติวามีการยายถิ่นนอยมาก อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรเพิ่มตามธรรมชาติ คิดการเกิดการตายของ
ประชากรเปนหลักเทานั้น นิยมใช 2 ประเภท คือ
- อัตราเพิ่มแบบเลขคณิต คือ ประชากรเพิ่มจํานวนคงที่เทากันทุกชวงเวลา โดยใชสูตรทางคณิตศาสตร (น. 140)
- อัตราเพิ่มแบบเรขาคณิต คือ การที่ประชากรเพิ่มในอัตราเพิ่มตอปคงที่โดยปรับฐานใหมทกุ ป เชนหมูบานหนึ่งมีประชากร
100 คน มีอัตราเพิ่ม 0.03 ตอป เมื่อสิ้นปที่ 1 หมูบานนีจ้ ะมีคน 103 คน ดังนั้นในปถัดไปจะคํานวณเพิ่มประชากร 103 คน
และปรับเชนนี้ทุกป
2. การประมาณประชากรโดยใชวิธีองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงตามโคฮอท (Cohort- component method)
อาจเรียกสั้น ๆ วาวิธีองคประกอบ เปนการประมาณประชากรโดยแยกวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของประชากรในแตละรุน
อายุ หรือโคฮอท ตามองคประกอบที่ทําใหประชากรเปลี่ยนแปลงไป องคประกอบนี้ไดแก การเกิด การตาย และการยายเขา
ยายออก ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎรของทองที่นั้น ๆ ( ตัวอยางคํานวณหนา 143)
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