สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ระเบียบวาระ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

เอกสารหลัก
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
๑. สถานการณ์
๑.๑ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ มีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางนโยบายสุขภาพ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับปั ญหาสุขภาพในปั จจุบนั
และแนวโน้มของปั ญหาสุขภาพในอนาคต
รวมทัง้ ยังมี
ความสําคัญต่อการบริหารทรัพยากรสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การจัดการกับปั ญหา
สุขภาพเฉพาะ ทัง้ ในระดับชาติและระดับพืน้ ที่ และช่วยในการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ เพือ่ การ
ปรับปรุงระบบสุขภาพให้สามารถบรรลุเป้ าหมายทางสุขภาพทีด่ ไี ด้ในอนาคต
๑.๒ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพทีม่ กี ารจัดทําอยูใ่ นปั จจุบนั ประกอบด้วย ระบบข้อมูลจากสถาน
บริการสาธารณสุข และระบบข้อมูลสุขภาพระดับประชากร โดยระบบข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุข
ส่วนใหญ่ดาํ เนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของรายงานประจําจากสถานบริการสาธารณสุข
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาทิเช่น รายงานการเฝ้ าระวังโรคทางระบาดวิทยา รายงานกิจกรรมบริการ
สาธารณสุข รายงานกลุ่มโรคผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน โดยภายหลังจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ระบบข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุข มีการจัดเก็บข้อมูลเป็ นรายบุคคลเพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
เบิกจ่ายเงิน อาทิเช่น ฐานข้อมูลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ของระบบหลักประกันสุขภาพทัง้ ๓ ระบบ
นอกจากนี้ยงั มีการจัดเก็บฐานข้อมูลรายบุคคลอีกหลายฐานข้อมูล อาทิเช่น ฐานข้อมูลประชากรและ
บริการของสถานบริการระดับปฐมภูมิ โดยการออกแบบของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข และการสนับสนุ นงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็ นเงินประมาณ
๒,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลทะเบียนโรค อาทิเช่น ทะเบียนโรคมะเร็ง และฐานข้อมูล
เฉพาะโรคต่างๆ รวมทัง้ ข้อมูลการคัดกรองความเสีย่ ง ทีเ่ ริม่ มีการจัดเก็บ โดยผูกกับการเบิกจ่ายเงิน
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สําหรับข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ มีการสํารวจเป็ นรายปี ครอบคลุม
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน และข้อมูลค่าใช้จา่ ยสุขภาพในระบบบัญชีรายจ่ายสุขภาพทีจ่ ดั ทําทุกปี เช่นเดียวกัน
๑.๓ ระบบข้อมูลสุขภาพระดับประชากร ประกอบด้วยข้อมูลในระบบทะเบียน ได้แก่ ข้อมูลสถิติ
ชีพ ทีจ่ ดั เก็บโดยสํานักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ทีม่ กี ารจัดเก็บข้อมูลทัวประเทศ
่
และให้
รหัสสาเหตุการตายโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมการตายมากกว่า
ร้อยละ ๙๐ ของการตายทัง้ หมด และข้อมูลการสํารวจสุขภาพ ทีด่ าํ เนินการโดยสํานักงานสถิตแห่งชาติ
ได้แก่ การสํารวจเกีย่ วกับอนามัยและสวัสดิการ การสํารวจความพิการ การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่

๑

และดื่มสุรา การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ และการสํารวจทีด่ าํ เนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้แก่ การสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย การสํารวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่
ติดต่อ การสํารวจพฤติกรรมทางเพศ การสํารวจสุขภาพจิต ฯลฯ นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลปั จจัยคุกคาม
สุขภาพ ทีจ่ ดั เก็บโดยหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลมลพิษทางอากาศและนํ้า โดยกรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลปั จจัยทางเศรษฐกิจสังคม ทีจ่ ดั เก็บโดยหน่วยงานต่างๆ เป็ นต้น
๑.๔ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพในภาพรวม มีความพยายามในการพัฒนาระบบข้อมูล
ผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จากการสนับสนุ น
โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข การพัฒนา
มาตรฐานข้อมูลบริการสาธารณสุขเพือ่ การเบิกจ่าย โดยการสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานโดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง ทีส่ นับสนุ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
ระบบจัดการฐานข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
๒. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๑. พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ขยายความหมายของคําว่า “สุขภาพ”
ครอบคลุมทัง้ มิตทิ างกาย จิต ปั ญญา และสังคม ซึง่ มีผลต่อขอบเขตของระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพด้วย
และยังได้กําหนดให้จดั ทําธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยในมาตรา ๔๗ ระบุว่า
ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ เป็ น ๑ ในทัง้ หมด ๑๒ เรือ่ งด้วย
๒.๒. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวดที่ ๑๐ ว่าด้วยการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารด้านสุขภาพ มีการกําหนดเป้ าหมาย ในข้อ ๙๐ ว่าให้มรี ะบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทีด่ ี มี
เครือข่ายครอบคลุมทัง้ ประเทศ และเชื่อมโยงกับนานาชาติได้ โดยในมาตรการข้อ ๙๔ ให้รฐั จัดให้มกี ลไก
ระดับชาติทําหน้ าที่กําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุข ภาพ บริหาร
นโยบาย ติดตามดูแลและประเมินผลนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุ นการสร้างเครือข่าย
องค์การข้อมูลข่าวสารสุขภาพ นอกจากนี้ ในมาตรการข้อ ๙๑ ให้รฐั พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขภาพ และกลไกการนํ าข้อมูลด้านสุขภาพไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการเฝ้ าระวังเพื่อ
ป้ องกันและควบคุมโรคและปั จจัยทีค่ ุกคามสุขภาพ และในข้อ ๙๓ ให้รฐั สนับสนุ นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ให้มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และกํากับดูแลเพือ่ ให้เกิดการเผยแพร่สอ่ื สารตลอดจนสนับสนุนการใช้ขอ้ มูลข่าวสารสุขภาพทีเ่ หมาะสม

๒

๒.๓. พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ระบุในมาตรา ๗ ว่าให้มกี ารจัดทําแผนแม่บทสถิติ เกีย่ วกับ
การดําเนินงานทางสถิตขิ องรัฐ โดยให้สาํ นักงานสถิตแิ ห่งชาติประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และ
จัดทําแผนแม่บทสถิตทิ ส่ี อดคล้องกับนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ และเมือ่ คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามแผนแม่บทนัน้
๒.๔. ในด้านการคุม้ ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล มีการระบุไว้ใน พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑ ถึง
มาตรา ๒๕ และร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึง่ คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคลมิให้หน่วยงานรวบรวม ใช้และเผยแพร่ แต่กม็ ขี อ้ ยกเว้นในการรวบรวมและใช้ขอ้ มูลใน
บางกรณี อาทิเช่น การใช้เพือ่ ประโยชน์เกีย่ วกับชีวติ สุขภาพหรือความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล และ
การใช้ในการศึกษาวิจยั หรือสถิติ โดยได้เก็บข้อมูลนัน้ ไว้เป็ นความลับ
๒.๕. ในด้า นการคุ้ม ครองให้ป ระชาชนได้ร บั ข้อมูล ที่ถูก ต้อง ในธรรมนู ญว่าด้ว ยระบบสุข ภาพ
แห่งชาติ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ กําหนดหลักการ การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและการสื่อสารด้านสุขภาพ ต้อง
มีความเป็ นกลาง เป็ นธรรมและรอบด้าน ผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการ
ใช้ขอ้ มูลได้โดยง่าย โดยเป้ าหมาย ข้อ ๘๙ ระบุให้ประชาชนได้รบั การคุม้ ครอง เพื่อให้ได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้องและเพียงพอ และมาตรการ ข้อ ๙๒ ระบุให้รฐั จัดให้มกี ลไกตรวจสอบ
กลันกรองข้
่
อมูลข่าวสารสุขภาพ นอกจากนี้ พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ ระบุว่าคนพิการมีสทิ ธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิง่ อํานวยความสะดวกอัน
เป็ นสาธารณะ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนบริการสื่อ
สาธารณะ ดังนัน้ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพก็ควรจะเข้าถึงได้โดยคนพิการเช่นกัน
๒.๖. นอกจากนี้ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ยังได้รบั การให้ความสําคัญในระดับนานาชาติ โดย
องค์การอนามัยโลกได้ระบุวา่ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็ น ๑ ใน ๖ องค์ประกอบของระบบสุขภาพที่
จําเป็ นต้องมี ทีจ่ ะนํ าไปสู่การระบบสุขภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยในระดับนานาชาติมกี ารสนับสนุ นการ
พัฒ นาระบบข้อ มูล ข่า วสารสุ ข ภาพของประเทศกํ า ลัง พัฒ นา ภายใต้ห น่ ว ยงานและเครือ ข่า ยระดับ
นานาชาติ อาทิเช่น Health Metrics Network (HMN) ฯลฯ
๓. ปัญหาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพในปั จจุบนั มีการดําเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ ทีร่ บั ผิดชอบดูแล
ข้อมูลสถิตดิ า้ นสุขภาพอยูห่ ลายหน่วยงาน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุข ทีร่ บั ผิดชอบหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ จําแนกเป็ นกรมกอง ทีจ่ ดั ทําข้อมูลในแต่ละประเด็น สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ ทีด่ แู ลข้อมูลเกีย่ วกับระบบ

๓

หลักประกันสุขภาพ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ทีด่ าํ เนินการสํารวจทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ สํานักบริหารการ
ทะเบียนทีด่ แู ลข้อมูลการเกิดและการตาย แต่เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ มีความสลับซับซ้อน
เกีย่ วข้องกับหลายประเด็น ทัง้ ในด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ และปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพ และเกีย่ วข้องกับ
หลายองค์กร ทําให้ปัญหาของระบบเกิดขึน้ ในลักษณะของการแยกส่วนกันดําเนินงาน ขาดทิศทาง
นโยบาย การบูรณาการ และการสนับสนุนทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ดังจะสรุปเป็ นประเด็นได้ดงั นี้
๓.๑ ปั ญหาการขาดกลไกนโยบายและการสนับสนุน โดยยังขาดกลไกทีส่ าํ คัญ ได้แก่ กลไกด้าน
นโยบาย กลไกการประสานงานเพือ่ การบูรณาการระบบข้อมูล กลไกสนับสนุ นการแลกเปลีย่ นข้อมูล และ
กลไกการกําหนดมาตรฐานด้านข้อมูล
ซึง่ อาจจะต้องใช้กลไกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง สําหรับปั ญหาด้านทรัพยากร ประกอบด้วย การขาดบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารทีเ่ พียงพอ
และปั ญหาศักยภาพของบุคลากร ในการจัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และการสือ่ สาร
ด้านข้อมูล รวมทัง้ ปั ญหาการขาดระบบงบประมาณทีส่ นับสนุนการพัฒนาระบบ และการจัดเก็บข้อมูลที่
เพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะงบประมาณสําหรับการสํารวจทางสุขภาพทีจ่ าํ เป็ น
๓.๒ ปั ญหาการแยกส่วน ความซํ้าซ้อน และการขาดการบูรณาการของระบบข้อมูล โดยข้อมูลที่
จัดเก็บโดยหน่วยงานต่างๆ ไม่ได้มกี ารออกแบบและพัฒนาร่วมกัน ทําให้ขอ้ มูลบางส่วนมีความซํ้าซ้อน
เป็ นภาระต่อผูจ้ ดั เก็บข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลทีจ่ ดั เก็บโดยสถานบริการสาธารณสุข ขาดการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้การสํารวจสุขภาพ ก็ขาดการออกแบบประเด็นการสํารวจ
ร่วมกันของหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีส่ าํ รวจ ทําให้บางประเด็นเกิดความซํ้าซ้อนและไม่เชื่อมโยงกัน
๓.๓ ปั ญหาคุณภาพ ความครบถ้วน ความครอบคลุม ความต่อเนื่อง และความทันสมัยของข้อมูล
โดยข้อมูลทีเ่ ก็บบางอย่าง ได้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ครบถ้วน อาทิเช่น ข้อมูลการตายของมารดาและทารก ข้อมูล
บริการสาธารณสุขของภาคเอกชน ข้อมูลด้านงานส่งเสริมสุขภาพป้ องกันโรค ข้อมูลบางอย่างอยูร่ ะหว่าง
การออกแบบ ทําให้ยงั ไม่มขี อ้ มูลทีค่ รอบคลุม อาทิเช่น ข้อมูลโรคเรือ้ รัง ข้อมูลความเสีย่ งและการคัด
กรองความเสีย่ ง ข้อมูลบางอย่างมีปัญหาคุณภาพของข้อมูล อาทิเช่น ข้อมูลสาเหตุการตาย ข้อมูล
ทะเบียนโรค และข้อมูลบางอย่างมีปัญหาด้านความทันสมัยของข้อมูล เช่นข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ
๓.๔ ปั ญหาการบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ การขาดการกําหนดมาตรฐานและการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานของข้อมูล ซึง่ เป็ นกลไกสําคัญของการเชื่อมโยงแลกเปลีย่ นข้อมูล การขาดระบบการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล และระหว่างหน่วยงานผูจ้ ดั เก็บข้อมูล ทัง้ ภายในและภายนอก
กระทรวงสาธารณสุข อย่างเป็ นระบบ การขาดระบบการส่งต่อข้อมูลและป้ อนข้อมูลกลับ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การขาดระบบการจัดการคลังข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพและครอบคลุมระบบข้อมูลต่างๆอย่าง
ครบถ้วน การขาดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การขาดระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม และพร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์

๔

๓.๕ ปั ญหาการเข้าถึงข้อมูล การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยปั ญหาการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล อาจจะเกิดจากการทีผ่ ใู้ ช้ขอ้ มูล ไม่เข้าใจประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารทีจ่ ะช่วยในการ
ตัดสินใจ รวมทัง้ ผูจ้ ดั ทําข้อมูลก็อาจจะไม่เข้าใจรูปแบบของข้อมูลทีเ่ หมาะสมสําหรับการใช้ประโยชน์ใน
ระดับต่างๆ ทําให้ขาดการจัดการข้อมูลให้อยูใ่ นรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับการใช้ และขาดแรงจูงใจด้านการ
ใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้เพือ่ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การวางนโยบายและแผน การจัดสรร
ทรัพยากร การปรับปรุงบริการและแก้ไขปั ญหาในพืน้ ที่ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบาย ทัง้ นี้การใช้ขอ้ มูลสุขภาพในระดับพืน้ ที่ นับว่าเป็ นปั ญหาอย่างมาก ทัง้ ในด้านศักยภาพการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ขอ้ มูล และการเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และจาก
องค์กรภาคประชาชน นอกจากนี้ยงั ขาดการกําหนดดัชนีชว้ี ดั สุขภาพทีส่ าํ คัญสําหรับการติดตามระบบ
สุขภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานสุขภาพระดับชาติ โดยภาคส่วนต่างๆของสังคม
๓.๖ ปั ญหาการไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วนเป็ นจริง กรณีทเ่ี กิดผลกระทบต่อผูป้ ่ วยทีเ่ กิดจากการ
ดูแลรักษาทีบ่ กพร่องจากบุคลากรทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากการขาดจรรยาบรรณ และการเกรงกลัว
ทีจ่ ะถูกฟ้ องร้องดําเนินคดี จากผูเ้ กีย่ วข้องหรือเพือ่ รักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
๓.๗ ปั ญหาการขาดกลไก ทีค่ อยควบคุม กํากับ และบังคับใช้ กรณีทเ่ี กิดความขัดแย้งของข้อมูล
อันเกิดขึน้ จากหน่วยงานต่างๆ ทีต่ ่างคนต่างเก็บและต่างคนต่างใช้ขอ้ มูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลทีม่ ี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่น ข้อมูลผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึง่
ข้อมูลจากภาคประชาสังคม กับข้อมูลจากภาครัฐ มักจะไม่ตรงกัน ฯลฯ
๔. การจัดทํายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
การจัดทํา ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็ นการดําเนินงานร่วมกัน
ขององค์กรภาคีท่ีเกี่ย วข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ และหน่ วยงานภาคีท่เี กี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีสํานักงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาร่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และความเห็นจากหน่ วยงานภาคีท่เี กี่ยวข้อง จากการประชุมระดมสมอง
ร่วมกันพิจารณาเป็ น ร่างฯ ที่ ๒ และได้นําร่างฯ ทีป่ รับปรุงแล้ว ส่งให้กบั ภาคีเครือข่ายและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องจํานวน ๗๕ แห่ง เพื่อสอบถามความเห็นในการปรับแก้ เป็ นร่างฯ ที่ ๓ สําหรับนํ ามาใช้
พิจารณาในเวทีสาธารณะเพื่อรับฟั งความเห็นในร่างฯ ที่ ๓ โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ
ได้แก่ ผูแ้ ทนจากหน่ วยราชการส่วนกลางและภูมภิ าค ๑๗๕ คน ผูแ้ ทนจากสถาบันทางวิชาการ/วิชาชีพ
๗๕ คน และผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน ๑๕๐ คน

๕

รวม ๔๐๐ คน พิจารณาให้ความเห็น เพื่อปรับให้ร่างฯ มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เป็ นยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาระบบข้อ มูล ข่า วสารสุข ภาพ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์คือ เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการจัด ตัง้ กลไก
สนับสนุ นการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของประเทศ ทีต่ ่อเนื่องและบูรณาการ และเป็ นแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้
รายละเอียด ร่างยุทธศาสตร์ เป็ นไปตาม เอกสารร่างมติ/ผนวก
๕. ประเด็นพิ จารณาของสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ขอให้สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พิจารณาเอกสารร่างมติ

๖

