กรณีศึกษา
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

การจัดทํา ราง แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

อภิญญา ตันทวีวงศ และ คณะ

บทนํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
“สิ่งใหม” ที่ประเทศไทยตองการ
สุขภาพแข็งแรงหรือออนแอ...อายุขัยยืนยาวนับรอยปหรือจบลงอยางแสนสั้นเพียงชั่วแรกเกิด...
เชื่อหรือไมวาสิ่งเหลานี้ไมไดเปนเรื่องของพันธุกรรม ชะตากรรม หรือพฤติกรรมของผูเปนเจาของ
ชีวิตเพียงฝายเดียว แตยังขึ้นอยูกับสิ่งที่กวางไกลยิ่งกวานั้น
วิถีการดําเนินชีวิตอันเปนเหตุกําหนดสภาวะสุขภาพของเราแตละคน สั่งสมและหลอหลอมขึ้นมาจาก
ปจจัยรอบๆ ตัวมากมาย นับตั้งแตความรู ความเชื่อ ทางเลือก ไปจนถึงบริการสาธารณสุขที่รัฐจัดใหตั้งแต
แรกเกิด วัยทํางาน จนถึงยามชรา
และสิ่งที่อยูภายใตปจจัยที่กําหนดความเปนไปทางสุขภาพดังกลาว ก็คือ ขอมูล ขาวสาร และความรู
ตางๆ ที่ไดถูกสราง สะสม ในขั้นตอมาจะถูกเลือกสรร กลั่นกรอง กระทั่งกลั่นตัวจนกลายเปนองคความรู ภูมิ
ปญญา วิถีปฏิบัติ ตลอดจนนโยบาย กฎหมาย และมาตรการ ที่เกี่ยวพันกับสุขภาพของเราแตละคน สงผลตอ
“ความเปนและความตาย” ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตในที่สุด
ในโลกปจจุบันที่ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งในรูปของขาว สถานการณ ความรู ความเชื่อ ได
ถูกสรางแสะสั่งสมอยูทวมทนในสื่อ ซึ่งโยงใยผานเทคโนโลยีสารสนเทศจนเปนเครือขายระดับโลกขนาดมหึมา
อีกทั้งยังมีสถาบัน องคกรที่ผลิตและเผยแพรขอมูลในเรื่องนี้ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางหลากหลาย ทําใหเกิด
ทั้งปญหา และโอกาสใหมๆ ตอการนําขอมูลขาวสารที่มีอยูมาใชโนมนําใหคนในสังคมไดใชชีวิตอันมีสุขภาพ
และคุณภาพที่ดีอยางยืนยาว
“โจทย” สําคัญที่รออยูเฉพาะหนาก็คือ ทามกลางสภาพอันสลับซับซอน ทวา เต็มไปดวยโอกาส
ดังกลาว ทําอยางไรจึงจะมี “เครื่องมือ” ที่จะชวยสนับสนุนใหประเทศไทยนําทรัพยากรดานขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับที่มีอยูมากมายมหาศาลในวันนี้ ไดรับการจัดเขาเปนระบบและมีการบริหารเพื่อใหเกิดประโยชน อัน
จะทําใหชี้บอกปญหาไดทันทวงที มองเห็นสวนที่ขาด เพื่อเขาไปเติมเต็มไดตรงจุด และสามารถกลั่นกรอง
ความรูใ หมเพื่อนํา ไปใชวางแผนในการสรางเสริม สุขภาพชีวิตคนไทยทุ กเพศ ทุกวั ย ไดอยา ง “กา วนํ า ”
สถานการณ
กระบวนการแลกเปลี่ยนและเรียนรูระหวางประชาชนทุกภาคสวนในชวงประมาณหนึ่งทศวรรษ หลัง
ป ๒๕๔๐ อันเปนชวงที่มีการปฏิรูปสังคมและสุขภาพระลอกใหญเกิดขึ้นในประเทศไทย ไดทําใหความสําคัญ
ของการมี ยุทธศาสตรระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ กอรูปกอรางชัดเจนขึ้นเปนลําดับ ดังสะทอนผาน
กฎหมายหลายฉบับที่ออกมาในชวง ๑๐ ปที่ผานมา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับเรื่องของการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ ในดานตางๆ และที่ชัดเจนอยางยิ่ง ไดแก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ อันนํามาสู
ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กําหนดเรื่องของ การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน ๑
ใน ๑๒ หมวดภายใตธรรมนูญฉบับนี้
ธรรมนู ญ สุ ข ภาพ มิ ไ ด มี ส ถานะเป น มาตรการทางกฎหมาย แต มี ค วามพิ เ ศษยิ่ ง กว า ในฐานะ
แนวนโยบายที่ทุกภาคสวนยอมรับและถือปฏิบัติรวมกันโดยไมตองบังคับ
ดวยเหตุนี้ในการแปรเจตนารมณในหมวดที่ ๑๐ ของธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ ในเรื่องการเผยแพร
ขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ไปสูภาคการปฏิบัติ จึงนําไปสูการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

๒

เพราะสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คือกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะบนพื้นฐานการมีสวนรวม
จากสังคมอยางแทจริง
และดวยพื้นฐานเชนนี้เองที่จะทําใหนโยบายดังกลาวเกิดความ “ศักดิ์สิทธิ์” กลาวคือ เปนที่
ยอมรับ ถือปฏิบัติ และมีการปรับตัวใหเหมาะสมกับเงื่อนไขตามกาละและเทศะตางๆ ไดอยางมี
ชีวิตชีวา

**********************

๓

(๑)
“ชองวาง” ที่เปดกวางรอการเติมเต็ม
เมื่อกลาวถึง “ขอมูลขาวสารสุขภาพ” คนทั่วไปมักนึกถึงเพียงแคความรู ขาว และขอมูลเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ ที่พบเห็นอยูในชีวิตประจําวัน อันเปนขอมูลที่แตละบุคคลรับรู เลือกสรร และใชกําหนดวิถี
“กินอยู” ของตนเองเทานั้น
แตที่จริงแลวรอบๆ ตัวเรายังมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสุขภาพอีกมากมายหลายลักษณะ ซึ่งมี
อิทธิพลตอคุณภาพแหงการ “เกิด แก เจ็บ ตาย” ของผูคนในสังคม ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลเหลานี้มีไมนอยที่
เก็บเกี่ยวไปจากเรื่องราวในชีวิตของเราแตละคน โดยหนวยงานตางๆ ของรัฐ เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูล
สําหรับการวางแผนในการกําหนดนโยบายและมาตรการระดับชาติ
สิ่งเหลานี่เองคือชิ้นสวนตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปน “ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ”

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สําคัญอยางไร
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ มีความสําคัญตอการกําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ ซึ่งจําเปนตองอาศัย
หลักฐานสนับสนุนทางวิชาการที่สอดคลองกับสถานการณปญหาสุขภาพในปจจุบัน
และแนวโนมของ
ปญหาสุขภาพในอนาคต รวมทั้งยังมีความสําคัญตอการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการจัดการกับ
ปญหาสุขภาพเฉพาะตางๆ
เพื่อการพัฒนาระบบและวิธีการในการจัดการกับปญหาและเพิ่มคุณภาพ
บริการใหดีขึ้น
นอกจากนี้การมีขอมูลขาวสารสุขภาพที่ดีจะชวยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ
เพื่อการ
ปรับปรุงระบบสุขภาพใหสามารถบรรลุเปาหมายทางสุขภาพที่ดีได
ในที่นี้ สุขภาพ/สุขภาวะและระบบสุขภาพ จะมีความหมายที่กวาง โดยครอบคลุมถึง ผลลัพธทาง
สุขภาพ ระบบบริการดานสุขภาพ และปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิเชน ปจจัยทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น การจัดการกับปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพที่สําคัญ ก็ยอมเปนสวนหนึ่งของระบบ
สุขภาพดวย เชนเดียวกันกับการจัดการระบบบริการสุขภาพ

เจาะแกนสาร ๒ ดาน ในระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพในปจจุบนั มีการจัดเก็บในหลายระบบดวยกัน สภาพเชนนี้ทําใหประเทศ
ไทยมีขอมูลขาวสารสุขภาพที่จําเปนในระดับหนึ่ง
จุดแข็งของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของไทย ไดแก การมีระบบจัดเก็บขอมูลที่สําคัญอยาง
ครบถวนและอยางตอเนื่อง เชน ระบบสถิติชีพ ระบบเฝาระวังโรค ระบบรายงานสาธารณสุข การสํารวจทาง
สุขภาพ เปนตน โดยระบบสถิติชีพ ครอบคลุมขอมูลการเกิด-ตายของประชากร ที่ครอบคลุมประชากร
มากกวา รอยละ ๙๐ ระบบเฝาระวังโรค เปนแบบผสมผสานที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องครอบคลุมโรคสําคัญ
และครอบคลุมทุกพื้นที่ ระบบรายงานสาธารณสุข ที่มีการรวบรวมขอมูลจากสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขทุกจังหวัด การสํารวจสุขภาพ ดําเนินการโดย สํานักงานสถิติแหงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข
ครอบคลุมความตองการที่สําคัญ ขอมูลทรัพยากรสุขภาพ ซึ่งรวบรวมจากภาครัฐและเอกชน

๔

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบขอมูลที่จัดเก็บจากสถานพยาบาลอยางตอเนื่อง ทั้งโดยกระทรวง
สาธารณสุข และโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง โดยมี
การพัฒนาเปนฐานขอมูลรายบุคคลที่ใชในการเบิกจายเงิน ครอบคลุมสถานพยาบาลภาครัฐเปนสวนใหญและ
ภาคเอกชนบางสวน
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่สําคัญและดําเนินงานอยูในปจจุบันตามคุณลักษณะหรือประเภทของ
ระบบจัดเก็บขอมูล แบงออกไดเปน ๒ ระบบหลัก ไดแก (๑) ระบบขอมูลจากสถานบริการสาธารณสุข
และ (๒) ระบบขอมูลสุขภาพระดับประชากร
(๑) ระบบขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ (Facility-based health information)
หมายถึง ระบบขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลจากสถานบริการสุขภาพ โดยเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ใหบริการของสถานบริการสุขภาพ ในระดับตางๆ ทั้งที่เปนลักษณะเฉพาะ อาทิเชน เฉพาะโรค เฉพาะกลุม
ประชากร หรือเปนขอมูลที่เกิดขึ้นจากการใหบริการทั้งหมด โดยสามารถแบงเปนประเภทหลักๆ ไดดังนี้
ระบบขอมูลเฝาระวังโรค หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักระบาดวิทยา กรมอนามัย
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักระบาดวิทยา
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระบบขอมูลทะเบียนโรคเฉพาะ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักโรคไมติดตอ สํานัก
ระบาดวิทยา สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดส และ
วัณโรค กรมสุขภาพจิต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ระบบฐานขอมูลบริการสุขภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม
กรมบัญชีกลาง สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ สํานักพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ กองการประกอบโรคศิลปะ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ศูนยสิรินธร
เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน หนวยงานทางการแพทยของกระทรวงตางๆ
ระบบขอมู ล ทรัพ ยากรและคา ใชจา ยสุขภาพ หนว ยงานที่เกี่ ย วขอ ง ได แ ก สํา นั ก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กองการประกอบโรคศิลปะ สํานัก
พัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
(๒) ระบบขอมูลระดับประชากร (Population-based health information)
หมายถึง ระบบขอมูลที่มีการจัดเก็บขอมูลในระดับประชากร โดยการจัดเก็บในระบบทะเบียนระดับ
ประชากร ไดแก ระบบทะเบียนเกิด-ตาย และการเก็บขอมูลโดยการสํารวจ รวมทั้งฐานขอมูลที่สะทอนปจจัย
กําหนดสุขภาพของประชากรและของพื้นที่ เชน ขอมูลดานสังคมและสิ่งแวดลอม โดยสามารถแบงเปน
ประเภทหลักๆ ไดดังนี้
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ระบบขอมูล ประชากรและสถิติชีพ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแ ก สํ า นักบริ หารการ
ทะเบียน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานสถิติแหงชาติ
ระบบขอมูลการสํารวจสุขภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงานสถิติแหงชาติ
สํานักงานการสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานัก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร สํ า นั ก โรคไม ติ ด ต อ สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา กรมอนามั ย กรม
สุขภาพจิต
ระบบขอมูลเฝาระวังปจจัยคุกคามสุขภาพ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลนิธิ องคกร และภาคประชาสังคมในพื้นที่
ขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวา การสราง จัดเก็บ และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารสุขภาพระดับชาตินั้น
เกี่ยวของกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของจํานวนมาก ยิ่งไปกวานั้น ปจจุบัน ขอมูลขาวสารสุขภาพที่ถูก
สราง ดูแล และใชประโยชนโดยองคกรอันหลากหลายดังกลาวยังมีจํานวนมหาศาล
หากมีการเชื่อมโยงจากแตละแหลงแตละดานประสานเขาดวยกันไดอยางเปนระบบ ก็จะเกิดพลงดั่ง
“เข็มทิศ” สําหรับใชติดตามปญหาและพัฒนานโยบายสุขภาพใหตอบสนองตอสถานการณไดอยางตรงจุด และ
ถูกทิศทางในอนาคต
-

สาว ๗ สาเหตุขอมูลมหาศาลแตขาดพลัง
จากการที่ “ทรัพยากร” ดังกลาว ดําเนินงานโดยหนวยงานจํานวนมาก ขอมูลเสวนใหญจึงยังแยก
ออกเปนชิ้นเปนสวน ขาดความเกี่ยวโยงหนุนเนื่องเปนระบบ เพราะแยกสวนกันดําเนินงาน ขาดทิศทาง
นโยบาย การบูรณาการ และการสนับสนุนที่เพียงพอและเหมาะสม ดังจะสรุปสภาพปญหาออกเปนประเด็นได
ดังนี้
๑. ปญหาการขาดกลไกนโยบายและการสนับสนุน โดยยังขาดกลไกที่สําคัญหลายสวน ไดแก
กลไกดานนโยบาย กลไกการประสานงานเพื่อการบูรณาการระบบขอมูล กลไกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล
และกลไกการกําหนดมาตรฐานดานขอมูล
ซึ่งอาจจะตองใชกลไกขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ สําหรับปญหาดานทรัพยากร ประกอบดวย การขาดบุคลากรดานขอมูลขาวสารที่เพียงพอ และ
ปญหาศักยภาพของบุคลากร ในการจัดการฐานขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูล และการสื่อสารดานขอมูล
รวมทั้งปญหาการขาดระบบงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาระบบ
และการจัดเก็บขอมูลที่เพียงพอและ
ตอเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพที่จําเปน
๒. ปญหาการแยกสวน ความซ้ําซอน และการขาดการบูรณาการของระบบขอมูล โดยขอมูล
ที่จัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ ไมไดมีการออกแบบและพัฒนารวมกัน ทําใหขอมูลบางสวนมีความซ้ําซอน เปน
ภาระตอผูจัดเก็บขอมูล โดยเฉพาะขอมูลที่จัดเก็บโดยสถานบริการสาธารณสุข ขาดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงาน นอกจากนี้การสํารวจสุขภาพ ก็ขาดการออกแบบประเด็นการสํารวจรวมกันของ
หนวยงานที่ทําหนาที่สํารวจ ทําใหบางประเด็นเกิดความซ้ําซอนและไมเชื่อมโยงกัน
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๓. ปญหาคุณภาพ ความครบถวน ความครอบคลุม ความตอเนื่อง และความทันสมัยของ
ขอมูล โดยขอมูลที่เก็บบางอยาง ไดขอมูลที่ไมครบถวน อาทิเชน ขอมูลการตายของมารดาและทารก ขอมูล
บริการสาธารณสุขของภาคเอกชน ขอมูลดานงานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค ขอมูลบางอยางอยูระหวางการ
ออกแบบ ทําใหยังไมมีขอมูลที่ครอบคลุม อาทิเชน ขอมูลโรคเรื้อรัง ขอมูลความเสี่ยงและการคัดกรองความ
เสี่ยง ขอมูลบางอยางมีปญหาคุณภาพของขอมูล อาทิเชน ขอมูลสาเหตุการตาย ขอมูลทะเบียนโรค และขอมูล
บางอยางมีปญหาดานความทันสมัยของขอมูล เชนขอมูลทรัพยากรสุขภาพ
๔. ปญหาการบริหารจัดการขอมูล ไดแก การขาดการกําหนดมาตรฐานและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของขอมูล ซึ่งเปนกลไกสําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล การขาดระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสถานพยาบาล และระหวางหนวยงานผูจัดเก็บขอมูล ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข อยางเปนระบบ การขาดระบบการสงตอขอมูลและปอนขอมูลกลับ ที่มีประสิทธิภาพ การ
ขาดระบบการจัดการคลังขอมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบขอมูลตางๆอยางครบถวน
การขาด
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การขาดระบบการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม และพรอมสําหรับการใชประโยชน
๕. ปญหาการเขาถึงขอมูล การเผยแพรและการใชประโยชนจากขอมูล โดยปญหาการใช
ประโยชนจากขอมูลอาจเกิดจากการที่ผูใชขอมูลไมเขาใจประโยชนของขอมูลขาวสารที่จะชวยในการตัดสินใจ
รวมทั้งผูจัดทําขอมูลก็อาจจะไมเขาใจรูปแบบของขอมูลที่เหมาะสมสําหรับการใชประโยชนในระดับตางๆ ทํา
ใหขาดการจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช และขาดแรงจูงใจดานการใชประโยชน ไดแก
การใชเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางนโยบายและแผน การจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุง
บริการและแกไขปญหาในพื้นที่ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ทั้งนี้การใชขอมูล
สุขภาพในระดับพื้นที่ นับวาเปนปญหาอยางมาก ทั้งในดานศักยภาพการวิเคราะหขอมูล การใชขอมูล และ
การเขาถึงขอมูล โดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและจากองคกรภาคประชาชน นอกจากนี้ยังขาด
การกําหนดดัชนีชี้วัดสุขภาพที่สําคัญสําหรับการติดตามระบบสุขภาพรวมกันระหวางหนวยงานสุขภาพ
ระดับชาติ โดยภาคสวนตางๆของสังคม
๖. ปญหาการไมเปดเผยขอมูลที่ครบถวนเปนจริง กรณีที่เกิดผลกระทบตอผูปวยที่เกิดจากการ
ดูแลรักษาที่บกพรองจากบุคลากรทางการแพทย อันเนื่องมาจากการขาดจรรยาบรรณ และการเกรงกลัวที่จะ
ถูกฟองรองดําเนินคดี จากผูเกี่ยวของหรือเพื่อรักษาภาพลักษณขององคกร
๗. ปญหาการขาดกลไก ที่คอยควบคุม กํากับ และบังคับใช กรณีที่เกิดความขัดแยงของ
ขอมูล อันเกิดขึ้นจากหนวยงานตางๆ ที่ตางคนตางเก็บและตางคนตางใชขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เชน ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งขอมูล
จากภาคประชาสังคม กับขอมูลจากภาครัฐ มักจะไมตรงกัน ฯลฯ
ถึงเวลา “สรางระบบ” คําตอบเพื่อกาวสูอนาคต
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พลังของขอมูลขาวสารในการพัฒนาสังคมยุคใหมนั้นเปนที่ประจักษแลวโดยไรขอกังขา ดวยเหตุนี้
ในชวงกวา ๑๐ ปที่ผานมา หลังเกิดกระแสการปฏิรูประบบสังคมและสุขภาพในประเทศไทย มีกฎหมายใหม
หลายตอหลายฉบับที่ระบุแนวนโยบายและมาตรการในเรื่องนี้ ไดแก
(๑) พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดขยายความหมายของคําวา “สุขภาพ”
ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต ปญญา และสังคม ซึ่งมีผลตอขอบเขตของระบบขอมูลขาวสารสุขภาพดวย และ
ยังไดกําหนดใหจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ โดยในมาตรา ๔๗ ระบุวาธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ ตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน ๑ ใน
ทั้งหมด ๑๒ เรื่องดวย
(๒) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๑๐ วาดวยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ มีการกําหนดเปาหมาย ในขอ ๙๐ วาใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ดี มีเครือขาย
ครอบคลุมทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได โดยในมาตรการขอ ๙๔ ใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทํา
หนาที่กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บริหารนโยบาย ติดตามดูแล
และประเมินผลนโยบายอยางตอเนื่อง
รวมไปถึงการสนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมูลขาวสาร
สุขภาพ นอกจากนี้ในมาตรการขอ ๙๑ ใหรัฐพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และกลไกการนําขอมูล
ดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่
คุกคามสุขภาพ และในขอ ๙๓ ใหรัฐสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและภาคสวนอื่นๆ ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกํากับดูแลเพื่อใหเกิดการเผยแพรสื่อสาร
ตลอดจนสนับสนุนการใชขอมูลขาวสารสุขภาพที่เหมาะสม
(๓) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุในมาตรา ๗ วาใหมีการจัดทําแผนแมบทสถิติ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานทางสถิติของรัฐ โดยใหสํานักงานสถิติแหงชาติประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดทํา
แผนแมบทสถิติที่สอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
แลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทนั้น
(๔) พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุเรื่องของการคุมครองขอมูลขาวสารสวน
บุคคล ไวมาตรา ๗ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๕
และ รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ซึ่งคุมครองความเปนสวนตัวของขอมูลสวน
บุคคลมิใหหนวยงานรวบรวม ใชและเผยแพร แตก็มีขอยกเวนในการรวบรวมและใชขอมูลในบางกรณี อาทิ
เชน การใชเพื่อประโยชนเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพหรือความปลอดภัยของเจาของขอมูล และการใชในการศึกษา
วิจัยหรือสถิติ โดยไดเก็บขอมูลนั้นไวเปนความลับ
(๕) ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด ๑๐ ยังไดกําหนดเรื่องการคุมครองให
ประชาชนไดรับขอมูลที่ถูกตองไวใน ขอ ๘๘ กําหนดหลักการ การเผยแพรขอมูลขาวสารและการสื่อสารดาน
สุขภาพ ตองมีความเปนกลาง เปนธรรมและรอบดาน ผานชองทางที่เหมาะสม โดยเปดโอกาสใหประชาชน
เขาถึงการใชขอมูลไดโดยงาย โดยเปาหมาย ขอ ๘๙ ระบุใหประชาชนไดรับการคุมครอง เพื่อใหไดรับขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพที่ถูกตองและเพียงพอ และมาตรการ ขอ ๙๒ ระบุใหรัฐจัดใหมีกลไกตรวจสอบกลั่นกรอง

๘

ขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๐ ระบุวาคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ซึ่ง
รวมถึง ขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะ ดังนั้นขอมูล
ขาวสารสุขภาพก็ควรจะเขาถึงไดโดยคนพิการเชนกัน
นอกจากนี้ ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ยังไดรับการใหความสําคัญในระดับนานาชาติ โดยองคการ
อนามัยโลกไดระบุวา ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปน ๑ ใน ๖ องคประกอบของระบบสุขภาพที่
จําเปนตองมี ที่จะนําไปสูการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยในระดับนานาชาติมีการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศกําลังพัฒนา ภายใตหนวยงานและเครือขายระดับนานาชาติ
อาทิเชน Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ
ที่ผานมา ในการบริหารจัดการระบบขอมูลสุขภาพในภาพรวมนั้น ไดมีความพยายามในการพัฒนา
ระบบขอมูลผานกลไกความรวมมือตางๆ เชน
- แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ รวมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- การพัฒนามาตรฐานขอมูลบริการสาธารณสุขเพื่อการเบิกจาย โดยการสนับสนุนจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกับกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กโทร
นิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบจัดการฐานขอมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
กลาวไดวา ขณะนี้ภาคสวนตางๆ ไดเกิดความตระหนักตอความสําคัญของการพัฒนาใหเกิดระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติอยางชัดเจน และพรอมจะกาวเดินไป ณ จุดนั้นแลว หากวาไดจัดใหมี
กระบวนการรวมกําหนดทิศทางใหเกิดความชัดเจน เพื่อสรางพลังอันเปนหนึ่งเดียวจากทุกภาคสวนไดอยาง
แทจริง นั่นจะเปนจุดเริ่มตนอันมั่นคง
ดวยเหตุนี้คือที่มาของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
แหงชาติ ขึ้นในที่สุด

๙

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
และ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
กับการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดใหมีการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ โดยในมาตรา ๔๗ ระบุวาธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองมีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่อง การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เปน ๑ ในทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
และในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในหมวดที่ ๑๐ วาดวยการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานสุขภาพ มีการกําหนดเปาหมายในขอ ๙๐ วาใหมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ดี มี
เครือขายครอบคลุมทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได
นอกจากนี้ ใน มาตรการขอ ๙๔ ใหรัฐจัดใหมีกลไกระดับชาติทําหนาที่กําหนดทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ บริหารนโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอยาง
ตอเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนการสรางเครือขายองคการขอมูลขาวสารสุขภาพ นอกจากนี้ใน มาตรการ
ขอ ๙๑ ใหรัฐพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ และกลไกการนําขอมูลดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ และการเฝาระวังเพื่อปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
จากขอกําหนดในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติดังกลาว แสดงใหเห็นวาระบบขอมูลขาวสาร
ดานสุขภาพ เปนหนึ่งในระบบสุขภาพ ที่ตองมีการจัดการและพัฒนาใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอสังคม

๑๐

(๒)
หนึ่งในคําตอบแหงการพัฒนา
“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ”
ในป ๒๕๔๙ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ไดเริ่มตนขึ้น
หลังจากคณะกรรมการสนับสนุนดานการพัฒนานโยบายสาธารณสุข ที่ไดรับการแตงตั้งโดยกระทรวง
สาธารณสุขในขณะนั้น มองเห็นความสําคัญในเรื่องนี้
นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ซึ่งเปน
หนวยงานอิสระที่อยูในสังกัด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะผูที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้มา
ตั้งแตเริ่มแรก เลาวา
“ตอนเริ่มตนเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตรนั้น ผมเองมีความคิดเรื่องนี้อยูสวนหนึ่ง โดยเปนผลมา
จากการที่ดูเรื่องระบบขอมูลสุขภาพมาตั้งแตป ๒๕๔๗ ดวยความคิดวา จะทําอยางไรใหระบบขอมูลสุขภาพของ
ประเทศมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น ในสภาพที่มีปญหาอยูในหลายดานที่ตองการการแกไข เชน ขอมูลบางอยางที่
เราเก็บไวอาจจะไมมีคุณภาพดีพอ กระบวนการจัดเก็บอาจมีขอจํากัดหรือมีปญหาดานการทําใหเกิดคุณภาพ
ของขอมูลที่ดี ฯลฯ เรียกไดวามีประเด็นปลีกยอยอยูคอนขางมาก ทั้งในเชิงระบบที่เปนระบบเฉพาะ โดยที่ปญหา
ของระบบแตละระบบจะมีระดับของปญหาและประเด็นปญหาแตกตางกัน
“สภาพเชนนี้ทําใหคิดวา ถาเราเคลื่อนไปในประเด็นเฉพาะหรือระบบเฉพาะอาจแกไปไดเปนเรื่องๆ
แตจะไมไดภาพรวมทั้งหมด นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวเพื่อแกปญหาบางอยางก็มีความเกี่ยวของกับประเด็น
อื่นๆ ไปพรอมกันดวย เลยคิดวานาจะมีการบู รณาการทิ ศทางการพัฒนานี้ใหเปน ชุดเดียวกัน ทั้งหมด ดวย
แนวทางที่ทําใหใหทุกคนเห็นดวยกันและเห็นพรอมกันทั้งหมดวามันมีประเด็นอะไรอยูบางในเรื่อง แตละเรื่อง
ชองวางมันอยูตรงไหน และจะมีทิศทางการพัฒนาไปไดอยางไร เพื่อลดความซ้ําซอน และพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคลองกันมากขึ้น จึงคิดวานาจะมีการทํายุทธศาสตรที่สามารถครอบคลุมการใหระบบขอมูลที่เบ็ดเสร็จทุก
เรื่อง และในแงของการทําใหคุณภาพของขอมูลดีขึ้นและการทําใหเกิดการบูรณาการการจัดเก็บขอมูลและเรื่อง
ของการนําขอมูลไปใชประโยชนดวย”
เมื่ อ คณะกรรมการชุ ด ดั ง กล า วมอบหมายให สํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพเป น
หนว ยงานหลัก ในการยกรา งแผนยุท ธศาสตรใ นเรื่อ งนี้ขึ้น มา ทํ า ให แนวคิดข างตน ของ นพ.พินิจ เกิดเป น
รูปธรรม โดยในระยะแรกเปนการยกรางโดยอาศัยกลุมผูเชี่ยวชาญเปนหลัก
ในระหวางการจัดทํายกรางแผนยุทธศาสตร ไดมีความเคลื่อนไหวอีกดานหนึ่งเขามาสนับสนุนเรื่องนี้
โดย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดกระบวนการจัดทําราง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ โดยมีเรื่องของการพัฒนาระบบขอมูลขาสารสุขภาพแหงชาติ รวมอยูในหมวดที่ ๑๐ นพ.พินิจ ซึ่งไดมี
บทบาทรวมในการจัดทํารางธรรมนูญสุขภาในหมวดดังกลาวอยูดวย จึงไดเชื่อมโยงสาระสําคัญในเอกสารเชิง
นโยบายทั้งสองสวนใหสอดรับสนับสนุนกัน
ตอ เมื่ อ การยกรา งแรกของแผนยุ ท ธศาสตรฉ บับนี้ เกิ ด เป น รูป เปน รา ง คณะกรรมการสนับ สนุ น
นโยบายฯ ไดหมดวาระการทํางานลง จึงจําเปนตองแสวงหากลไกอื่นเขามาทําหนา ที่สานตอใหรางฉบับนี้
สามารถเดินหนาสูกระบวนการพิจารณาใหเปนแผนยุทธศาสตรระดับชาติ
นั่นคือ กระบวนการสมัชชาสุขภาพ นั่นเอง
คําตอบแหงการพัฒนา กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๑๑

หากเปนในกาลกอน การจัดทํายุทธศาสตรในเรื่องที่มีความสลับซับซอนและเกี่ยวพันกับขอมูลและ
องคความรูทางดานวิชาการเปนหลักเชนนี้คงดําเนินการโดยกลุมผูเชี่ยวชาญเปนหลัก แตในครั้งนี้คณะทํางาน
กลับเลือกใช “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ” เปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดแผนยุทธศาสตร เพื่อใหเกิด “คุณภาพที่ดี
และเกิดผลยั่งยืน”
“ตอนที่ยกรางฯ เราก็ไมมั่นใจวาแผนยุทธศาสตรนี้จะเคลื่อนอยางไร มีคนเสนอวาถาเคลื่อนผาน
กระทรวงสาธารณสุขอาจมีขอจํากัดนิดหนึ่งตรงที่วา มันจะไมไดเปนการรวมกันของภาคีทุกภาคสวน ในที่สุดจึง
ขยายมาสูกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
“ตอนรางนั้นสวนรวมจากประชาชนยังมีไมมากนัก ผูเกี่ยวของหลักมาจากภาคนักวิชาการจาก
ภาครัฐที่รับผิดชอบระบบขอมูลอยูแลว ซึ่งรูเนื้อขางในวาระบบขอมูลแตละเรื่องจะตองแกไขอยางไรบาง การเขา
สูกระบวนการสมัชชาสุขภาพทําใหเกิดการเติมสิ่งใหมคือตองไปถามความเห็นจาภาคประชาชนและภาคีระดับ
พื้นที่ ซึ่งจะทําใหตัวยุทธศาสตรนี้มีประเด็นที่ครอบคลุมและเกี่ยวของกับประชาชนมากขึ้น” นพ.พินิจ ชวยชยาย
ภาพใหเห็ น ชัดขึ้ น ถึ ง “รอยตอ ” ระหวา งการจัดทํ า แผนยุทธศาสตรใ นประเด็น ที่คอนขา งเปนเรื่อ งวิช าการ
สลับซับซอนกับการนําเขาสูกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ในขั้นของการแตงเติมรางแรกของแผนยุทธศาสตรที่จัดทําโดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานระบบขอมูล
สุ ข ภาพให เ กิ ด ความสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น นี้ เป น การดํ า เนิ น งานร ว มกั น ระหว า งองค ก รภาคี ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ และ
หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยมี สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนผูพัฒนาราง
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพ และปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะ และความเห็ น จาก
หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
ในประสบการณของนักวิชาการและคนทั่วไปสวนใหญอาจมองไมเห็นขอแตกตางที่ชัดเจนระหวาง
การจัดเวทีอภิปรายหรือระดมสมองทางวิชาการเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร กับการจัดสมัชชาสุขภาพ ขณะที่
นพ.พินิจ มองวา แตกตางกันอยางชัดเจน
“การประชุมโดยทั่วไปไมตองมีการลงมติ เปนการอภิปราย ซึ่งอาจไดขอสรุปหรือไมไดขอสรุป แต
เปาหมายคือการแลกเปลี่ยน ไดความรู แลวก็จบกันไป คนไดความรูไปก็ไปตอยอดใชประโยชนตอ แตสมัชชา
สุขภาพเปนกระบวนการใหไดมาซึ่งฉันทามติวา เห็นดวยนะ ผานเรื่องนั้น เรื่องนี้ และรับผิดชอบรวมกัน ใน
สวนผลลัพธก็มีความชัดเจนและเกิดความยั่งยืนกวาการประชุมวิชาการทั่วไป”
อ.กรรณิการ บรรเทิงจิตร รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ใน
ฐานะผูบริหารที่ดูแลภารกิจดานการพัฒนากระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพ ชี้ใหเห็นแงมุมนี้วา
“กระบวนการสมัชชาสุขภาพ เปนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมจากภาคีทุกภาคสวน
โดยใชฐานความรูวิชาการที่ทีมนักวิชาการสังเคราะหขึ้นมา กระบวนการสมัชชาสุขภาพจึงเนนการมีสวนรวม
ของกลุมเครือขาย ทั้งผูมีสวนไดสวนเสีย ภาคสวนราชการ การเมือง ภาควิชาการวิชาชีพและภาคประชาสังคม
เอกชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความเขาใจในยุทธศาสตร ซึ่งหากมีขอขัดแยงก็จะตองจัดกระบวนการถก
แถลงจนไดขอยุติรวมกัน ยอมรับขอตกลงรวม เปนมติจากทุกฝาย และทุกฝายพรอมจะนําไปปฏิบัติใหเปน
จริงตอไป
“ขณะที่ยุทธศาสตรที่จัดโดยนักวิชาการ เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ในประเด็นนั้น อาจ
โดยการศึกษาวิจัย วิเคราะหจนไดขอเสนอยุทธศาสตร โดยขอเสนอนั้นเปนขอมูลเชิงวิชาการ สามารถนําไป
จัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงความคิดเห็นตอยุทธศาสตรได แลวปรับปรุงตอไป แตจุดตางอยูที่ผูเขารวมเวทีนั้น
มีองคประกอบของภาคีเครือขายครอบคลุมทุกภาคสวนหรือไม ผูเขารวมเวทีไดเรียนรูขอเสนอหรือ
๑๒

ยุทธศาสตรนั้นมากอนหรือไม ขอเสนอจากเวทีเปนฉันทามติหรือไม หรือเปนเพียงขอเสนอจํานวนมากจากผู
เสนอ แลวนักวิชาการนํามาประมวล แตไมใชฉันทามติ”
ในฐานะที่ทําหนาที่เปน “เจาภาพหลัก” ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ และนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพอยางสูงคนหนึ่งของประเทศไทย ก็เห็นดวยเชนกันวา สมัชชา
สุขภาพคือกระบวนการที่จะชวยใหไดมาซึ่งแผนยุทธศาสตรที่มีคุณภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติอยางยั่งยืน
สืบสาวองคประกอบและหัวใจแหงสมัชชาสุขภาพ
(อธิบายองคประกอบหลักของสมัชชาสุขภาพ
เนนตรงที่เรื่องฉันทามติ
แยกแยะประเภทของสมัชชาสุขภาพที่มีเรื่องประเด็น พื้นที่ และระดับชาติ)
ตั้งหลักและวางกรอบการทํางาน
ในเบื้องตน คณะทํางานพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ อันประกอบดวย
ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานสถิติแหงชาติ และสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมกันกําหนดขั้นตอนการทํางาน
หลักๆ ไววา ใหสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนผูพัฒนาราง ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพ และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และความเห็นจากหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ จากการ
ประชุมระดมสมอง รวมกันพิจารณาเปน รางฯ ที่ ๒ จากนั้นใหนํารางฯ ที่ปรับปรุงแลว สงใหกับภาคีเครือขาย
และหนวยงานที่เกี่ยวของจํานวน ๗๕ แหง เพื่อสอบถามความเห็นในการปรับแก เปนรางฯ ที่ ๓
ทายสุดจึงนํามาใชพิจารณาในเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงความเห็นตอรางฯ ที่ ๓ ในรูปแบบการจัดเวที
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
อ.กรรณิการ เลาถึงการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพในประเด็นนี้วา
“สช. เขาไปมีสวนรวมในการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งนี้จากการที่ทีมคุณหมอพินิจมาปรึกษาที่ สช.วา
คณะกรรมการขอมูลขาวสารสุขภาพฯ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเสร็จแลว จะทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการมี
สวนรวมจากสังคมอยางแทจริง เพื่อแผนดังกลาวเปนที่ยอมรับและนําไปสูการปฏิบัติจริง ทีมเราจึงเสนอใหจัด
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น โดยใหทีมของคุณหมอพินิจเปนกลไกวิชาการและเลขานุการ ฝายทีม สช. จัด
กระบวนการ โดยเชิญกลุมภาคีเครือขายมาทําความเขาใจขอเสนอและใหความคิดเห็น ทําใหทีมวิชาการได
ขอมูลเพื่อนําไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกอนจะนํามาเสนอตอที่ประชุมสมัชชาสุขภาพเพื่อนําไปสูมติ”
ในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นวาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
แหงชาติ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารแหงชาติฉบับแรกของประเทศไทย มี
วัตถุประสงค ๓ ประการดวยกัน
๑. เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนของสังคมดวยกระบวนการที่มีระบบและมีสวนรวม บน
พื้นฐานขององคความรูและความสมานฉันทของการแลกเปลี่ยนเรียนรู

๑๓

๒. เพื่อใหไดมาซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติที่เปนที่ยอมรับ
รวมกันของสังคม อันจะนําไปใชในการทํ างานดานการพัฒนาระบบขอมูลขา วสารสุขภาพของหนวยงาน
องคกร และเครือขายภาคีที่เกี่ยวของ
๓. เปนแนวทางในการจัดตั้ง กลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศ ที่
ตอเนื่องและบูรณาการ
จากวัตถุประสงคดังกลาว คณะทํางานไดออกแบบกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นใน
เรื่องนี้เพื่อใหเกิดผลสมดังความมุงหมาย โดยคลี่คลายจาก “แกน” ของ “สมัชชาสุขภาพ”
“การออกแบบกระบวนการสมัชชาสุขภาพ โดยใชหลักยุทธศาสตรเดียวกัน แตวาเวลาออกแบบแตละ
เรื่องตองมานั่งใครครวญคิดวางแผนกันเปนการเฉพาะ เรียกไดวาเปนการออกแบบกระบวนการเปนการ
เฉพาะ เหมือนกับการตัดเสื้อเฉพาะคน (tailor- made) ไมใชเหมาโหล ในการจัดสมัชชาประเด็นนี้ เราก็คุยกัน
หลายรอบกวาจะออกแบบกระบวนการไดวา เวทียอยจะเปนอะไร เวทีใหญจะเปนอะไร”
อ.กรรณิการ เลาถึงความคิดหลักเบื้องหลังการออกแบบสมัชชาเฉพาะประเด็นเพื่อจัดทํายุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
รูปแบบจะออกมาเชนเปนไร ติดตามในบทตอไป

๑๔

(๓)
ถอดประสบการณ
กวาจะเปนสมัชชาสุขภาพ
ในบทนี้จะขยายใหเห็นภาพกระบวนการจัด สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ อยางเปนขั้นตอน พรอมอธิบายใหเห็นแนวคิดเบื้องหลังในจุด
ที่สําคัญๆ
จากประสบการณการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพในประเทศไทยที่สั่งสมมาตั้งแตป... สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดสรุปองคประกอบหลักที่จะทําใหการจัดสมัชชาสุขภาพบรรลุผลสมดัง
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพไว ดังนี้
๑. กลไกการจัดสมัชชาสุขภาพ
๒. ขอมูลที่นําเขาสูการพิจารณา
๓. องคประกอบของผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๔. การจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ
๕. การขับเคลื่อนมติสูการปฏิบัติ
๖. การสื่อสารทางสังคม
๗. การสรุปบทเรียนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๘. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ
(แทรกแผนภาพ องคประกอบการจัดสมัชชาสุขภาพ แสดงความเชื่อมโยงกัน)
๑. กลไกการจัด
กลไกหลักในการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย ๒ กลุม ไดแก
(๑) กลไกที่ดูแลภาพรวม ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานสถิติแหงชาติ และ สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ซึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ ใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแตขั้นเริ่มตนจนไดขอสรุปเปนมติ และสงมอบตอ
สช. เพื่อนําเขาสูการพิจารณาของ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน อัน
เปนสูขั้นตอนการยกระดับมติจากสมัชชาสุขภาพสูนโยบายระดับชาติ
(๒) กลไกที่ดูแลเฉพาะสวน ประกอบดวย กลไกสําคัญอีก ๒ กลไก คือ
- คณะทํางานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ทําหนาที่พัฒนาแผนยุทธศาสตรและขับเคลื่อนแผนสู
การปฏิบัติ
- คณะกรรมการดําเนินการประชุม ทําหนาที่ดําเนินการระหวางการประชุมเพื่อแสวงหาฉันทามติ
รวมกัน
คณะกรรมการทั้ง ๒สวน ทํางานเชื่อมประสานกัน โดยคณะกรรมการชุดหลักดูแลภาพรวมของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย สวนคณะกรรมการที่ดูแลภาพยอยจะใหความสนใจลึกลงไปใน
รายละเอียดตามภารกิจของแตละชุด
๑๕

๒. ขอมูลที่นําเขาสูการพิจารณา
กอนกาวสูขั้นตอนการจัดสมัชชาสุขภาพฯ คณะทํางานพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูล
ขาวสารสุขภาพ ประกอบดวย ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ สํานักนโยบายและแผน
กระทรวงสาธารณสุ ข สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ และสํ า นั ก งานพั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพ ได จั ด
กระบวนการยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารแหงชาติ จนไดเปนรางที่พรอมนําเขาสู
สมัชชาสุขภาพฯ ดังนี้
- รางแรก การยกรางแรกของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ เปน
การดําเนินงานรวมกันขององคกรภาคีที่เกี่ยวของจํานวนไมมากนัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ สถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานสถิติแหงชาติ และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
อื่นๆ โดยมีสํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เปนองคกรเลขานุการ
- รา งที่ ๒ หลั ง จากที่ สํ า นัก งานพัฒ นาระบบขอ มูลข า วสารสุข ภาพ จัด ทํ า ร า งแรกแล ว ก็ ไ ดจั ด
กระบวนการพัฒนารางแผนยุทธศาสตรในขั้นตอไป โดยจัดการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
หนวยงานภาครัฐและภาควิชาการที่เกี่ยวของ จากนั้นไดนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงเปนรางแผนยุทธศาสตรฯ
รางที่ ๒ ทั้งนี้ การพัฒนารางแผนยุทธศาสตรฯ จนไดเปนรางดังกลาว เปนการทํางานรวมกับภาคีที่เปนภาค
วิชาการและหนวยงานภาครัฐเปนหลัก
- รางที่ ๓ จากนั้น ฝายเลขาฯ ไดสงรางที่ ๒ ใหกับภาคีเครือขายและหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน
๗๕ แหง เพื่อสอบถามความเห็น และนํามาปรับปรุงเปนรางแผนยุทธศาสตรฯ รางที่ ๓ โดยในขั้นนี้ขยายกลุม
ภาคี ไ ด จั ด เวที รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ต อ ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ร ะบบข อ มู ล ข า วสารสุ ข ภาพแห ง ชาติ ใ น กลุ ม
เครือขายภาคประชาสังคม และผูแทนเครือขายจากพื้นที่ และเปดรับฟงความเห็นตอรางที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุม ทั้งหมด
จํานวน ๑๐๐ คน โดยเปนผูแทนกลุมเครือขายภาคประชาสังคม ๓๐ คน และผูแทนเครือขายจากพื้นที่ ๗๐
คน
ผลที่ไดจากเวทีรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางทีมเลขานุการไดนําความเห็นไปปรับปรุงอีกครั้ง นับ
ไดเปนรางที่ ๓ โดยจัดทําในรูปของเอกสารรางมติ สําหรับนําเขาสูสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ โดยคณะทํางาน
ไดสงเอกสารรางมติดังกลาวใหแกผูที่จะเขารวมประชุมลวงหนาเพื่อมีเวลาไดศึกษา อันจะทําใหความคิด
ความเห็น ขอมูลที่จะแลกเปลี่ยนกันในสมัชชาสุขภาพฯ มีความเขมขนและเปนการแลกเปลี่ยนบนฐานที่เปน
หนึ่งเดียวกัน อันจะทําใหไดขอสรุปที่มีคุณภาพมากที่สุด

๑๖

๔ รูปแบบเอกสาร
ขอมูลสูการพิจารณา
เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็ น วา ดวย แผนยุทธศาสตร การพั ฒนาระบบข อมู ล
ขาวสารสุขภาพแหงชาติ ครั้งนี้ มีดวยกัน ๔ ประเภท ไดแก
(๑) เอกสารหลัก เปนเอกสารทางวิชาการสรุปสถานการณ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของ ปญหาของระบบ
ขอมูลฯ และกระบวนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรฯ
(๒) เอกสารหลั ก /ผนวก เป น เอกสารสรุ ป ร า งแผนยุ ท ธศาสตร ฯ ประกอบด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค เป า ประสงค
เปาหมาย และยุทธศาสตรหลัก ในรางแผนยุทธศาสตรฯ
(๓) เอกสารรางมติ เปนเอกสารสําหรับการรับรองมติโดยสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อการนําไป
ปฏิบัติ
(๔) เอกสารรางมติ/ผนวก เปนเอกสาร รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ

๓. องคประกอบของผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
“หัวใจของสมัชชาสุขภาพ คือ การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายที่ครบทุกภาคสวนใน
สังคม”
อ.กรรรณิการ บรรเทิงจิตร ชี้ใหเห็นถึงแกนสําคัญของสมัชชาสุขภาพ และดวยเหตุนี้การเลือกสรร
ผูเขารวมสมัชชาสุขภาพฯ แตละครั้งจึงเปนไปอยางพิถีพิถัน
รองผูอํานวยการ สช. ที่คลุกคลีกับกระบวนการสมัชชาสุขภาพมายาวนานอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้
วา
“สังคมในที่นี้ไมไดหมายถึงคนทั้ง ๖๓ ลานคน แตหมายถึงกลุมคนที่เราคิดวาเปนตัวแทนที่เขาตอง
รับรูในประเด็นนั้นๆ ดวย เพื่อเวลาที่เขามาถกแถลงกันในเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เขาจะตองมี
ความรูติดตัวมาดวย ไมใชมาพูดแบบ ณ วินาทีนั้น แตเราจะตองสงขอมูลตางๆ ไปใหเขาศึกษากอนลวงหนา
แลวเขาก็ไปจัดกระบวนการในกลุม ในพื้นที่เขา เพื่อใหความเห็นตอความเห็นที่ทางเราเสนอไปในนามของ
เครือขาย ไมใชในนามของใครคนใดคนหนึ่ง ถือไดวาจุดตางที่ชัดเจนระหวางเวทีวิชาการกับกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ อยูตรงนี้ คือ การมีสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งตอไปไมวาจะใชสมัชชาอะไรก็แลวแต ถาทางเรา
ไดมีโอกาสเขาไปรวมแลกเปลี่ยน เราก็จะเสนอยุทธศาสตรแบบนี้เขาไป ก็คือ ตองใหผูที่เขามาตองรูขอมูลที่จะ
ใหความเห็น หรือตองใหความเห็นในกระบวนการของเครือขายเขากอน กอนที่จะมาเวทีสุดทายคือเวทีสมัชชา
ใหญ
“นี่นับเปนจุดแข็ง เพราะเขาตองเชื่อมั่นวา คําตอบที่เขาคิดขึ้นมาไมใชเปนคําตอบสุดทาย สวนใหญ
นักวิชาการจะเชื่อมั่นวา สิ่งที่เขาวิเคราะห สังเคราะห วิจัยมานั่นคือคําตอบสุดทาย แตเราไมใช เราตองรับฟง
สังคม ซึ่งคือผูแทนกลุมเครือขายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย”
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแตละครั้ง ผูที่เขารวมในที่ประชุมประกอบดวยบุคคล ๓ กลุม ไดแก
(๑) สมาชิ ก หมายถึ ง ผู แ ทนองค ก ร เครื อ ขา ย ทั้ ง ภาคประชาสั ง คมและเอกชน ภาควิ ช าชี พ /
วิช าการ และภาคการเมือง/ราชการ/องคก รภาครัฐ ที่เขา รว มประชุม ตามจํา นวนที่ผูจัดกํา หนด และได
ลงทะเบียนเขารวมประชุมแลว

๑๗

(๒) ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิที่ผูจัดเชิญเขารวมประชุมเปนกรณีพิเศษ ซึ่งเปนผูที่ไดรับ
การยอมรับวาเปนผูมีความรูความสามารถในดานการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ รวมทั้งบุคคลสําคัญ
และผูแทนหนวยงานองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระการประชุม
(๓) ผูสังเกตการณ หมายถึง ผูที่ไมไดเปนสมาชิกและผูทรงคุณวุฒิ และสมัครเพื่อขอเขารวมประชุม
และไดลงทะเบียนตามแบบที่ผูจัดกําหนด
สิทธิและหนาที่
เวทีนี้มี “กติกา”
ผูที่เขารวมในเวทีสมัชชาสุขภาพจะอยูภายใตกติการวมกันเพื่อใหการประชุมเปนระบบ ราบรื่น และเกิดผลสูงสุด
สมาชิก
(๑) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการประชุม และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นในนามกลุมเครือขายตนตอ
ที่ประชุม โดยตองเปนความคิดเห็นที่กระชับ ตรงประเด็น และมีหนาที่บันทึกความคิดเห็นตามแบบที่ผูจัดกําหนด
(๒) ปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาทการประชุม โดยเฉพาะการรักษาเวลาในการแสดงความคิดเห็น
(๓) สรางความเขาใจตอผูเกี่ยวของทั้งเรื่องกระบวนการไดมาซึ่งแผนยุทธศาสตร และฉันทามติจากที่ประชุม
(๔) ร ว มส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ไปสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งเต็ ม
ความสามารถ
ผูทรงคุณวุฒิ
(๑) มีสิทธิแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเมื่อประธานการประชุมไดเรียนเชิญหรือขอคําปรึกษา
(๒) ปฏิบัตติ ามกฏ กติกา มารยาทการประชุม โดยเฉพาะรักษาเวลาในการแสดงความคิดเห็น
ผูสังเกตการณ
(๑) มีสิทธิแสดงความคิด เห็นในที่ป ระชุมเมื่อสมาชิ ก ได แสดงความเห็ นเสร็ จสิ้ นแลว และได รับอนุ ญาตจาก
ประธานการประชุม
(๒) ปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาทการประชุม โดยเฉพาะรักษาเวลาในการแสดงความคิดเห็น

สําหรับการจัดองคประกอบในสวนของ สมาชิก ผูเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ฯ ในครั้งนี้ แบงเปน ๔ ประเภท จํานวน ๔๐ กลุมเครือขาย ประกอบดวย
(๑) กลุมเครือขายพื้นที่ และ กรุงเทพฯ จํานวน ๕ กลุม
(๒) กลุมเครือขายภาคประชาสังคมและเอกชน จํานวน ๗ กลุม
(๓) กลุมเครือขายภาควิชาชีพ/วิชาการ จํานวน ๖ กลุม
(๔) กลุมเครือขายภาคการเมือง/ราชการ/องคกรภาครัฐ จํานวน ๒๒ กลุม
กวาที่จะกลั่นกรองมาถึงขั้นนี้ ฝายเลขานุการ คือ สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาสารสุขภาพ ตอง
ทํางานหนักไมนอยในการคิดใหชัดวา “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารแหงชาติคือใครบาง
ตัวอยางสวนหนึ่งในการกลั่นกรองจนไดมาซึ่งผูเขารวมเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในเรื่องนี้ก็
คือ การวิเคราะหองคประกอบในระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ สถานการณ และผูเกี่ยวของ ดังแผนภาพ ที่
ปรากฏเปนขอมูลสวนหนึ่งในเอกสารรางมติ ที่สงใหผูที่จะเขารวมสมัชชาสุขภาพไดพิจารณาไปพรอมกัน
ดังตอไปนี้

๑๘

ตัวอยางการวิเคราะหผูเกี่ยวของและสถานการณในระบบขอมูลระดับประชากร
ระบบขอมูลประชากรและสถิติชีพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักบริหารการทะเบียน
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักงานสถิติแหงชาติ

ระบบขอมูลการสํารวจสุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักงานสถิติแหงชาติ
-สํานักงานการสํารวจสภาวะสุขภาพ
ประชาชนไทย
-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
-สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
-สํานักโรคไมติดตอ
-สํานักระบาดวิทยา
-กรมอนามัย
-กรมสุขภาพจิต

ระบบขอมูลเฝาระวังปจจัยคุกคาม
สขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
-สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
-สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
-กรมควบคุมมลพิษ
-กระทรวงเกษตรและสหกรณ
-กระทรวงอุตสาหกรรม
-กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
-กระทรวงศึ๔.
กษาธิ
การ
กระบวนการจั
ดเวทีสมัชชาสุขภาพ
-กระทรวงมหาดไทย
-สํานักงานสถิติแหงชาติ
-สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
-มูลนิธิ องคกร และภาคประชาสังคมในพื้นที่

สถานการณและปญหา
-ขอมูลทารกตายในมรณบัตรต่ํากวาความจริงประมาณ 2 เทา (ป48-49) ปญหาสวน
ใหญเปนกรณีทารกตายหลังคลอดไมนาน
-ขอมูลมารดาตายจากมรณบัตรต่ํากวาความจริง ประมาณ 3 เทา ปญหาสวนใหญเกิด
จากการลงสาเหตุการตาย และการระบุสถานภาพการตั้งครรภและการคลอดของ
ผูเสียชีวิต
-สาเหตุการตายคลาดเคลื่อนจากความจริง เนื่องจากการมีการตายนอกสถานพยาบาล
65% ซึ่งใหสาเหตุการตายโดยกํานัน ผูใหญบาน
-ขอมูลสาเหตุการตายไมชัดแจงประมาณ 35% สวนใหญคือผูสูงอายุและตายที่บาน
-การใหสาเหตุการตายโดยแพทยในกรณีตายในโรงพยาบาลมีความคลาดเคลื่อน
-ความลาชาในการรายงานผลของขอมูล ซึ่งควรมีการเสนอรายงานทุกเดือน หรือเปน
ระบบ real time
-ความไมตรงกันของขอมูลทะเบียนราษฎรกับขอมูลหลักประกันสุขภาพ
-ขาดขอมูลของแรงงานตางดาว ทั้งถูกและผิดกฎหมาย และประชากรแฝง ซึ่งควรมี
หนวยงานผูรับผิดชอบ รวมกับคนในชุมชน
สถานการณและปญหา
-ขาดการวางแผนการสํารวจสุขภาพในภาพรวม โดยการวิเคราะหความตองการ
รวมกัน
-มีการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ (สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พฤติกรรม
บุหรี่ สุรา ความพิการ การเปลี่ยนแปลงประชากร ฯลฯ)
-มีการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุข (สํารวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกาย
สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ สํารวจพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สํารวจสุขภาพจิต
สํารวจทันตสุขภาพ สํารวจภาวะโภชนาการ สํารวจการออกกําลังกาย ฯลฯ)
-ขาดการวางแผนในเชิงประเด็น ระดับของขอมูล ความถี่ในการสํารวจ และ
งบประมาณที่ใชในการสํารวจ ในภาพรวมรวมกัน

สถานการณและปญหา
-จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีการจัดเก็บ แตอาจจะยังไมครอบคลุมทุกพืน้ ที่
-ขอมูลสารเคมีจากอุตสาหกรรมและการเกษตร ขอมูลการสัมผัสสารเคมี และขอมูล
การปวย ยังไมครอบคลุม และไมสามารถเชื่อมโยงกัน
-ขาดระบบจัดเก็บขอมูลแหลงแพรโรคติดตอ
-ขาดระบบจัดเก็บ และติดตามพื้นที่เสี่ยงตอสุขภาพ และพื้นที่เอื้อตอสุขภาพ
-มีการสํารวจปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม แตอาจจะยังขาดขอมูล พฤติกรรมทางสังคม
ความสัมพันธในครอบครัว ความเขมแข็งของชุมชน วัฒนธรรม
-ขอมูลกลุมดอยโอกาสทางสังคม ยังไมครอบคลุม ขอมูลคนพิการและคนดอยโอกาส
ของแหลงขอมูลตางๆ ยังใชคําจํากัดความที่ตางกัน

๑๙

หลังจากสรางกลไก จัดเตรียมขอมูล และกําหนดผูเขารวมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแลว
ขั้นตอนสําคัญก็คือ การบริหารเวทีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ อันเปนเสมือนพื้นที่ที่องคประกอบทั้งหมดจะ
ประสานตัวเขาหากันและกลั่นตัวใหเกิดผลตามเปาหมาย
ในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพแหงชาติ ครั้งนี้ กลไกที่ขับเคลื่อนงานในสวนนี้ ไดแก คณะกรรมการดําเนินการประชุม ซึ่งมี
ภารกิจในการทําหนาที่หลักระหวางการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพื่อหาฉันทามติรวมกัน ในวันที่
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
คณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจเพื่อบริหารจัดการประชุมตามระเบียบวาระ โดยพิจารณา
รายละเอียดในแตละระเบียบวาระการประชุม และใหมีการรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวางจากสมาชิก
เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปที่สมาชิกมีฉันทามติในแตละระเบียบวาระ
องคประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ ไดแก นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (ตําแหนง) เปน ประธาน
กรรมการ รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา (ตําแหนง) เปน รองประธานกรรมการ คุณอุษณีย ไชยานนท
(ตําแหนง) เปน รองประธานกรรมการ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ (ตําแหนง) เปน กรรมการและเลขานุการ และ
คุณพรรณาภา ผึ่งผดุง (ตําแหนง) เปน ผูชวยเลขานุการ
ในวันประชุม มีผูเขารวมในสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งนี้ประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบดวย ผูแทนจาก
หนวยราชการสวนกลางและภูมิภาค ๑๗๕ คน ผูแทนจากสถาบันทางวิชาการ/วิชาชีพ ๗๕ คน และผูแทน
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ๑๕๐ คน
“จากบรรยากาศเรารูเลยวาเขาอานเอกสารมากอน นั่นคือ แสดงวาเขาก็ใหความสนใจกับประเด็น
เนื้อหานี้พอสมควร และกลุมที่นําเสนอไมใชเฉพาะภาครัฐหรือนักวิชาการ แตมีภาคประชาชนที่รวมเสนอดวย
ผูแทนจากพื้นที่เองก็รวมเสนอดวยเหมือนกัน แสดงใหเห็นวา เขาสนใจในตัวเนื้อหาดวยในประเด็นที่เขาตองการ
แก ซึ่งตรงนั้นมันเกิดขึ้นกอนกระบวนการสมัชชาครั้งสุดทายเพราะวามันมีการประชุมกอนหนานั้น คือการประชุม
ภาคประชาสังคมและภาคีในพื้นที่ที่โรงแรมเจาพระยาปารค เขาก็เสนอตั้งแตรอบนั้นแลว ในรอบนั้น กติกาการ
ประชุมคอนขางเปดกวางในเรื่องของการอภิปราย และผูเขารวมก็มีการอภิปรายและมีเสนอแกไขกันพอสมควร”
นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล ในฐานะผูเชื่อมรอยกระบวนการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรนี้มาเปนลําดับ เลาใหเห็นภาพ
ความตอเนื่องจากเวทีกอนหนามาสูการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในวันนี้
นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธานกรรมการดําเนินการประชุมทําหนาที่เปนประธานดําเนินการ
ประชุม โดยยึดถือตามกติกาอยางเครงครัด กลาวคือ ผูที่ขอแสดงความเห็นจะตองเสนอในนามผูแทนกลุม
เทานั้น และจะตองมีกลุมเครือขายอื่นๆ รับรองอยางนอย ๕ กลุม หากมีผูคัดคาน ประธานจะเรียกใหผูคัดคาน
และ/หรือผูสนับสนุนใหความเห็นตามกรณี และถาหากมีประเด็นที่ไมสามารถตกลงกันได ประธานจะเชิญทั้ง
สองฝายไปตกลงกันนอกหองประชุมจนไดขอสรุป
นพ.สุวิทย ในฐานะประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ อธิบายถึงสาเหตุที่สมัชชาสุขภาพมี
กฎ กติกา ที่ชัดเจนและเครงครัดเชนนี้วา
“การจัดสมัชชาสุขภาพ มันไมใชเรื่องที่วาใครไปสั่งใหใครจัด แตเปนเรื่องที่ผูคนที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งเขามีความรูสึกวา เรื่องนี้มีความสําคัญและตองการผลักดันใหเปนนโยบายของประเทศ ฉะนั้น ถา
คิดจะจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น คุณตองมีกระบวนการระดับหนึ่ง กระบวนการมันควรจะเปนอยางไรก็เรียนรู
กันไป แตไมใชวา เชิญคนมาแลวก็คุยๆ เสร็จแลวจบ ไมมีอะไร

“การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นตองชัดเจนวา ประเด็นนั้นคืออะไร และตองการใหสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นในเรื่องนี้มีมติอยางไร ใครบางที่จะเขามารวมประชุม โดยตองเปนตัวแทนของกลุม

๒๐

เครือขายภาคีตางๆ ระดับหนึ่งไมใชวาเชิญคนมาเยอะแยะแตไมไดเปนผูแทนของใครเลย ถาเปนเชนนั้น มติที่
ออกมามันก็ไมมีน้ําหนัก เพราะฉะนั้น การจัดสมัชชาสุขภาพจึงตองจัดใหเปนระบบ”
นพ.สุวิทย อธิบายวา “ระบบ” ในการจัดสมัชชาสุขภาพประกอบดวย ๓ สวน หนึ่ง การทํางาน
วิชาการ เพื่อศึกษาใหชัดเจนวาปญหาคืออะไรและมีทางออกอยางไรบาง สอง การทํางานเชิงนโยบาย โดย
การวิเคราะหสังเคราะหขอมูลขางตนออกมาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย สาม การทํางานเชิงสังคม โดยนํางาน
จาก ๒ สวนแรก ไปรับฟงความเห็นจากผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อใหไดนโยบายที่อยูบนฐานของขอเท็จจริง
อยางรอบดาน ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย และมีการนําไปปฏิบัติจริง เพื่อเกิดสิ่งที่ดีขึ้น

“ถาคุณทําวิชาการ หรือทํานโยบายเสร็จแลว คุณจัดสมัชชาแบบลวกๆ แบบคลายๆ กับใหคนมาเปน
ตรายางรับรองใหอยางนี้ ตอไปสมัชชาฯ ก็พัง ไมมีใครอยากมา ดวยเหตุนี้จึงตองจัดเตรียมขอมูลใหดีและตอง
สงใหเขาลวงหนา เพื่ออานและใหเขามีโอกาสไปคุยกับพรรคพวกของเขาวาคิดเห็นอยางไร เขามีจุดยืนในเรื่อง
นี้อยางไร เพราะฉะนั้นเจาของประเด็นจึงตองเปดรับฟงความเห็น แลวปรับแกมา คลายๆ กับรัฐบาลจะออก
กฎหมาย ที่ตองมีการแปรญัตติ มีกลุมผลประโยชนตางๆ มาเจรจา ขอแปรญัติ ขอปรับตรงนี้ แกตรงนั้น แลวก็
ตองเจรจาตอรองกันวาปรับตรงนั้นแกตรงนี้เอานะ แลวถึงตกลงกันได”
มองมาที่เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในครั้งนี้ ก็มีขั้นตอนการเจรจาตอรองเชนกัน โดย
ในขั้นตอนการรับรองแผนยุทธศาสตรและขอเสนอเชิงนโยบาย มีผูแทนกลุมขอแสดงความเห็น ๒๐
กลุม และมีการอภิปรายที่ตกลงกันไมได ๔ ประเด็น
ดังที่ไดกลาวในบทที่ ๒ ถึงวิถีอันเปนเอกลักษณของสมัชชาสุขภาพ ที่ยึดมั่นในการแสวงหาขอสรุปที่
เป น ฉั น ทามติ มิ ใ ช ก ารยึ ด มติ ต ามเสี ย งส ว นใหญ เมื่ อ เกิ ด ความเห็ น ขั ด แย ง จึ ง กลายเป น โอกาสในการ
แลกเปลี่ย นความคิ ด ได อยา งกว า งขวาง จนทา ยสุดก็ไ ดฉัน ทามติตอ แผนยุ ทธศาสตร ฯ และข อ เสนอเชิ ง
นโยบายรวมกันจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพในทุกประเด็น
ในการเจรจาเพื่อนําไปสูฉันทามติ นพ.สุวิทย ในฐานะประธานการประชุม รับหนาที่ในการเปนผู
เจรจาจนไดขอสรุป
“ในการพิจารณารางมติ จะมีกระบวนการวา ใครจะขอแกอะไรบาง แลวขอเสนอนั้นมีใครสนับสนุน
ไหมวาจะขอแก ถามีคนยกมือขอแกแตไมมีคนสนับสนุน หัวขอนั้นก็ตกไป หรือถามีคนสนับสนุนพอสมควร ก็
ตองถามตอที่ประชุมวา แลวมีคนคานไหม ถาไมมีคนคาน ก็รับ แตถามีคนคาน คุยกันอยูพักหนึ่งยังไมไดเรื่อง
ก็ตองเชิญออกไปขางนอกหองไปคุยกันขางนอก จนกระทั่งตกลงกันขางนอกไดแลวก็คอยมาบอกที่ประชุมวา
คนเสนอกับคนคานเขาตกลงกันอยางไร ที่ประชุมโอเคไหม ถาไมมีใครคัดคานก็รับ

“สรุปกระบวนการวิธีการในการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ คือ ตองมีการทํางาน ๓ สวน และตองมี
การจัดการการประชุมที่ดี เพื่อใหไดมติที่มันเปนฉันทามติ ไมมีการโหวต” ประธานที่ประชุมสมัชชาสุขภาพฯ
สรุปองคประกอบสําคัญในกระบวนการดําเนินการประชุมสมัชชาสุขภาพ
ในมุมมองของ นพ.พินิจ ซึ่งกาวเขามามีบทบาทใกลชิดกับการจัดสมัชชาสุขภาพเปนครั้งแรก การใช
วิธีหาฉันทามติรวมในการหาขอสรุปถือเปนเรื่องใหมที่นาสนใจ
“นับเปนประสบการณใหมอยูเหมือนกัน นาสนใจตรงที่วามันมีวิธีการของมันอยู คือถาประเด็นไหน
ผูเขารวมประชุมมีความเห็นเพียงพอก็ถือวาผาน แตถามีความเห็นคานก็อภิปรายกัน และก็ถามีคนคานขึ้นมา ถา
ไมสามารถสรุปไดก็ตองไปถกกันนอกรอบ พอไดความเห็นนอกรอบกันมาแลวก็ไดขอสรุป ก็ถือวาทุกอยางมัน
สามารถจบไดเพียงแคครึ่งวัน ผมคิดวายอมกันไดไมยากเพราะมันไมใชการปรับแกในสวนสาระสําคัญ หรือ
วัตถุประสงค หลักการ เพราะตรงนั้นไมมีขอขัดแยง ทุกฝายเห็นดวยในหลักการ มีก็เพียงการแกไขเล็กๆนอยๆ
๒๑

เพราะประเด็นที่ขอเพิ่มสวนใหญถูกเพิ่มมาตั้งแตกระบวนการประชุมที่จัดมากอนหนานั้น เลยกลายเปนประเด็น
ปลีกยอยที่อาจมีการขอเก็บตกเล็กๆ นอยๆ ทําใหกระบวนการไมยืดยาวออกไป”
สําหรับประเด็นที่ตองเขาสูขั้นตอนการถกนอกรอบก็คือเรื่องที่ใกลชิดกับความสนใจของประชาชน
“สวนใหญเปนเรื่องปจจัยที่คุกคามสุขภาพ เชน พฤติกรรมเสี่ยง สิ่งแวดลอม ฯลฯ อีกประเด็นหนึ่ง คือ
การเปดเผยขอมูลใหเขาถึงได ประเด็นก็คือ ประชาชนตองการใหเขาถึงขอมูลไดงายขึ้น แตก็ถกเถียงกันเยอะวาจะ
เปดหรือจะปดแคไหนจึงเหมาะสม และควรตองเขียนไวในแผนยุทธศาสตรใหชัดเจนเพียงไร ให สุดทายแลวก็ตอง
มีการยอมกันวา ตองยอมใหเขาถึงขอมูลได แตขณะเดียวกันก็ตองมีเรื่องของการปกปองสิทธิความเปนสวนตัวอยู
ดวยเหมือนกัน และที่สําคัญคือตองมีกระบวนการกลั่นกรองขอมูลใหมีความถูกตองและเปนกลาง”
ขณะที่ อ.กรรณิก าร ไดชวยเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นอีก ดานในการประชุม เพื่อนําเขา สูบทสรุป วา
“หัวใจของสมัชชาสุขภาพ” ในภาพรวมคืออะไร
“หัวใจของสมัชชาสุขภาพ คือการมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายที่ครบทุกภาคสวน ตั้งแตการเสนอ
ประเด็นนโยบาย การเขารวมเปนคณะทํางานพัฒนาขอเสนอ การใหความเห็นตอขอเสนอ และรวมในการ
ขับเคลื่อนขอเสนอเมื่อผานฉันทามติแลว ดังนั้น สมัชชาสุขภาพจึงเปนกระบวนการเรียนรูรวมกันของสังคม
อยางเปนประชาธิปไตย คือ การรับฟง ยอมรับซึ่งกันและกัน ดวยการถกแถลงรวมกัน จนไดขอยุติที่ทุกฝาย
เห็นพองตองกัน”
เย็ น ย่ํ า ของวั น ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๓ ร า งมติ แ ผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบข อ มู ล
ขาวสารสุขภาพ จึงไดรับการเห็นชอบจากที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติเฉพาะประเด็นในเรื่องนี้
อยางเปนเอกฉันท พรอมที่จะเสนอสูคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหความเห็น และนําเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี เพื่อยกระดับสูนโยบายและมาตรการที่จะสงผลตอการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อสุขภาพคนไทยทั้งประเทศตอไป

๒๒

กําหนดการ “สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
วาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ”
วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓
ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
เตรียมความพรอมการประชุม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.
เปดการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพแหงชาติ
โดย นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.
รายงานความเปนมาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพแหงชาติ
โดย นพ. พินิจ ฟาอํานวยผล
เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.
พิจารณารางแผนยุทธศาสตร และรางมติ ในกลุมยอย (แบงกลุมตามกลุม
เครือขาย)
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
พิจารณารางแผนยุทธศาสตรในที่ประชุมใหญ
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
พิจารณารางแผนยุทธศาสตรในที่ประชุมใหญ(ตอ)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารางมติ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
พิจารณารางมติการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
สรุปปดการประชุม

๒๓

เขาดําเนินการสมัชชาสุขภาพกันอยางไร
ขั้นตอนในการประชุมสมัชชาสุขภาพฯ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ มุงที่การพิจารณาระเบียบวาระตางๆ
โดยแบงออกเปน ๒ ขั้นตอน คือ
๑. การพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ซึ่งปรากฎอยูในเอกสารราง
มติ/ผนวก
๒. การพิจารณารางมติการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ซึ่งปรากฎอยูในเอกสารรางมติ
วิธีการพิจารณาระเบียบวาระตางๆ มีดังนี้
(๑) กติกา
- กอนการแสดงความคิดเห็นในหองประชุมใหญ ใหกรอกขอความที่เป นขอสรุปของกลุมเครือ ขายตนสงให
เจาหนาที่นําไปรวบรวมดวย เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่สําคัญ ทานที่อภิปรายตองอภิปรายตามขอความที่สงใหเจาหนาที่ และ
กลุมเครือขายที่มายื่นเอกสารความเห็น แตไมไดอภิปรายในหองประชุม กรรมการฯ จะไมรับขอคิดเห็นไปพิจารณาปรับราง
ยุทธศาสตร และรางมติ ซึ่งเอกสารนี้จะเปนประโยชนตอทีมวิชาการในการสรุปขอความที่จะแกไขตอไป
- การแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ ใหสมาชิกที่เปนผูแทนกลุมเครือขายที่ประสงคจะอภิปรายทุกคน
ไปยืนรอตอคิวที่ไมค ๑ ถึง ๔ ที่จัดไว ทางฝายเลขานุการจะจัดอันดับอภิปรายให โดยจะเรียงไลลําดับตามหมายเลขกลุม
เครือขายเมื่อประธานการประชุม เชิญสมาชิกทานใดอภิปราย สมาชิกตองแนะนําตัว แนะนํากลุมเครือขาย และเสนอ
ขอความที่ทานตองการเสนอแกไข โดยกรุณาระบุดวยวากลุมเครือขายของทานอภิปรายถึงขอความในสวนใดของเอกสาร
และใหเสนอความเห็นโดยกระชับตามเอกสารสรุปของกลุมเครือขายตน
- การรับขอคิดเห็นเพื่อแกไขรางมติ กรรมการฯ จะรับฟงขอเสนอแกไขที่เปนไปในลักษณะเดียวกัน และไมได
มีผูเห็นแยง รับไปเปนขอแกไข โดยหากมีการเสนอที่แตกตางในรายละเอียดเล็กนอย แตหลักการเหมือนๆกัน ใหประธาน
การประชุมใชสิทธิในการเสนอขอความที่แกไขใหที่ประชุมไดพิจารณาอีกครั้ง
(๒) วิธีการพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ
ฝายเลขาหรือผูแทนเปนผูนําเสนอความเปนมาและรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
แห งชาติ ตอที่ ประชุ มใหญ หลั งจากนั้ นประธานดํา เนิ นการประชุมจึง เปดโอกาสให สมาชิ กไดปรึกษาหารื อภายในกลุม
เครือขายของตนเพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตร (เอกสารรางมติ/ผนวก) และเอกสารรางมติ หลังจากนั้นสมาชิกจึง
กลับมาพิจารณาแผนยุทธศาสตรในการประชุมใหญอีกครั้ง โดยประธานเปดโอกาสใหสมาชิกไดใหความเห็นและขอแกไข
รางแผนยุทธศาสตร โดยไลลําดับการแสดงความคิดเห็นเปน ๖ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ สวนนํา
รอบที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๑ เรื่อง การพัฒนากลไกสนับสนุนดานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
รอบที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๒ เรื่อง การบูรณาการและพัฒนาระบบขอมูลที่เหมาะสมและตอบสนองตอการใช
รอบที่ ๔ ยุทธศาสตรที่ ๓ เรื่อง การกําหนดมาตรฐานดานขอมูลและพัฒนาคุณภาพของขอมูล
รอบที่ ๕ ยุทธศาสตรที่ ๔ เรื่อง การพัฒนาระบบจัดการขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูล
รอบที่ ๖ ยุทธศาสตรที่ ๕ เรื่อง การพัฒนาระบบการสื่อสารเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล และการใชประโยชน
ทั้งนี้ สมาชิกที่ประสงคจะแสดงความเห็นเพื่อปรับปรุงเอกสารใหปฏิบัติตามกติกาในขอ ๔.๗.๑
(๓) การพิจารณารางมติ
ฝายเลขาหรือผูแทนเปนผูนําเสนอรางมติตอที่ประชุม เพื่อใหสมาชิกพิจารณาโดยตองไดรับฉันทามติเปนครั้ง
สุดทายจากสมาชิก หลังจากนั้นจึงเปนการพิจารณารับรองรางมติ ถือเปนการรับรองมติของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
วาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ดวยฉันทามติรวมกัน
ทั้งนี้ สมาชิกที่ประสงคจะแสดงความเห็นเพื่อปรับปรุงเอกสารใหปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไวขางตน

๒๔

๕. การขับเคลื่อนมติสูภาคปฏิบัติ
หลังจากที่ประชุม สมัชชาสุข ภาพฯ มีม ติเห็นชอบตอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมู ล
ขาวสารแหง ชาติแ ลว กลไกคณะทํ า งาน ๑ ใน ๒ ชุดที่ตั้งขึ้น ในครั้ง นี้ ได แ ก คณะทํา งานขับ เคลื่อ นแผน
ยุทธศาสตรฯ ไดนํามติทั้งหมดเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และผานตอไปสูคณะรัฐมนตรี
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแลว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่
ให ส ช. ทํ า การผลั ก ดั น ผลจากการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพเฉพาะประเด็ น ไปสู ก ารดํ า เนิ น งานผ า นกลไกของ
หน ว ยงาน/องค ก รนั้น ๆ เพื่ อนํ า ไปสูก ารวางกรอบและแนวทางในการกํ า หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตรก าร
ดําเนิน งาน และนําไปสูเปาหมายในการสรางเสริมสุขภาพ รวมทั้งการดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึงตอไป
มองในผลเชิงนโยบาย กลาวไดวา มติจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นในเรื่องนี้เดินหนาไปสู
เปาหมายแลวในวันนี้ อยางไรก็ตาม อ.กรรณิการ ในฐานะผูบริหาร สช. ซึ่งเปนหนวยหลักในการผลักดันให
ธรรมนูญสุขภาพฯ และมติจากสมัชชาสุขภาพใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ย้ําวา บทพิสูจนความสําเร็จจาก
กระบวนการสมัชชาสุขภาพไมอาจมองจากโครงสรางสวนบนเพียงทิศทางเดียว
“ขอเสนอที่ได สช. นําเขา คสช. และ ครม.จนผานมติ ครม. ไปแลวเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กค. ที่ผานมา
ขณะนี้ หนวยงานตางๆ จึงสามารถนําแผนยุทธศาสตรนี้ไปดําเนินการหรืออางอิงตอไปได และในอนาคตเรา
กําลังจะมี คณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารแหงชาติ แตสิ่งที่จะตองเกิดจริงๆ คือ ระดับชุมชนทองถิ่น
หรือระดับจังหวัด เพราะในแผนยุทธศาสตรนี้มีเรื่องของกลไกระบบขอมูลขาวสารระดับจังหวัดดวย ทองถิ่น
สามารถนํายุทธศาสตรนี้ไปใชใหเปนจริง
“เมื่อยุทธศาสตรนี้เกิดขึ้นมาแลว ทําอยางไรจึงจะไปเติมเต็มใหกับชุมชนทองถิ่นไดโดยเร็ว เพื่อให
ประชาชนเขาถึงระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะปจจุบันเขาเขาไมถึง ไปขอขอมูลอะไรเขาก็
ลําบากเหลือเกิน
“แมมติ ครม. ออกมาแลว ถามวาดีไหม ดีนะ เพราะชวยใหหนวยงานราชการมีรม มีหลักยึดในการ
ทํางานได อางอิงได แตสําหรับภาคประชาสังคมในพื้นที่ไมจําเปนตองรอ ครม.ก็ได เขาสามารถดําเนินการไป
ไดเลย ซึ่งก็ขึ้นอยูกับตัวคณะกรรมการแตละพื้นที่แลววา เขาจะแอคทีฟขนาดไหนในการนําแผนยุทธศาสตรที่
ไดมานี้ไปทําในพื้นที่ไดจริง ไมอยางนั้นมันก็จะเปน “แพลนนิ่ง” อยูอยางนั้น ไมเปนจริงเสียที แตทําอยางไร
พื้นที่ปฏิบัติการระดับทองถิ่นจะลงมือปฏิบัติทั่วทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งนั่นคือการขยายผลไปสูภาคปฏิบัติอยาง
แทจริง
“การมีสวนรวมอยางแทจริง ตองเกิดจากการตระหนักรูวา เปนหนาที่เขา เขาตองไปลงมือทําแลว นี่
คือ ความงามของสมัชชาสุขภาพ แตตรงนี้หากความเปนเจาของยังไมมี เขาก็ไมทํา เขาก็รอ รอวาเมื่อไหรจะ
สั่งการเสียทีหนึ่ง
“ถาเปนอยางนั้น ก็แสดงวา ยังเกิดผลไมจริง...สมัชชาสุขภาพยังไมเกิด”
นพ.สุ วิ ท ย ในฐานะประธานการจั ด สมั ช ชาสุ ข ภาพในครั้ ง นี้ ก็ ม องไปในทิ ศ ทางที่ ไ ม ต า งจาก อ.
กรรณิการ วา ผลที่เกิดจากสมัชชาสุขภาพนั้น เปาหมายแทจริงไมไดอยูที่การผลิตนโยบาย แตไปไกลถึงการ
ปฏิรูปสังคมไปขางหนา

“ผลผลิตของสมัชชาสุขภาพคืออะไร สวนใหญคนมักมองวา คือการมีมติเกิดขึ้น แตผมไมไดมอง
อยางนั้น ผมคิดวา กระบวนการสมัชชาทั้งหมดนี่ละคือผลผลิตของสมัชชาสุขภาพ เพราะเมื่อจัดแลวทํา
ใหเกิดกลไกใหมทางสังคมขึ้นมา ทําใหคนตางๆ ที่เปนคนตัวเล็กตัวนอยทั้งหลายจากทั่วประเทศ และกลุมคน
ตางๆ ไดเขามามีสวนรวมกําหนดนโยบายสาธารณะ นี่ละคือผลผลิตของกระบวนการสมัชชา และคือผลผลิต
๒๕

ของ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ แตเดิมเขาไมมีโอกาส แตตอนนี้เขามีโอกาสแลว ไดเขามามีสวนรวมใกลชิดอยาง
เต็มที่เลย จะกําหนดระเบียบวาระก็ได จะเขามาประชุมเพื่อปรับแกมติอะไรตางๆ ทําไดทั้งนั้น นี่คือผลผลิต
สําคัญ ที่จะสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมของคนไทยทั้งประเทศ”
เพราะตั้งเปาไกลไปถึงการเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงในสังคมเชนนี้ สมัชชาสุขภาพ จึง
ไดรับการขนานนามวา เปนเครื่องมือหรือเวทีสําคัญในการปฏิรูปสุขภาพใหแกคนไทยอยางยั่งยืน...
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ที่มา
(๑) การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ. เอกสารหลัก การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ, กุมภาพันธ ๒๕๕๓.
(๒) ราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ป พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๒. เอกสารรางมติ/ผนวก
การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ,
กุมภาพันธ ๒๕๕๓.
(๓) สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น วาดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ.
จารึก ไชยรักษ ใน สานพลังปฏิรูปฯ จดหมายขาวสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ปที่... ฉบับที่...
เดือน ป
(๔) สัมภาษณ นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เมื่อ
(๕) สัมภาษณ อ.กรรณิการ บันเทิงจิตร เมื่อ
(๖) สัมภาษณ นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล เมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓
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