
นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข



กรอบการน าเสนอ

แผนการขับเคลื่อนนโยบาย

กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย

01

02

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบาย

สรุปประเด็นเพื่อทราบ

03

04



ผู้รับผิดชอบหลัก กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สป.

ผู้รับผิดชอบร่วม 1. ส านักดิจิทัลสุขภาพ สป. 2.ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ สป.

Objectives/Key message ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อทุกที่ทุกเวลา (PHR ) และ E-
Service (เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค)

key area (ประเด็นขับเคลื่อนที่ส าคัญ) 1. PHR 2. มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ 3. การพัฒนา
แพลตฟอร์มกลาง

Objectives/Key message ประชาชนได้รับบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อทุกที่ทุกเวลา (Telemedicine) 

key area (ประเด็นขับเคลื่อนที่ส าคัญ) 1. มีระบบ Telemedicine 2. โครงสร้างพื้นฐาน 
3. กฎหมาย

ผู้รับผิดชอบหลัก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

มา
ตร

กา
รห

ลัก

ประเด็น 1 การพัฒนาระบบข้อมูลบริการดิจิทัลสุขภาพของประชาชน
และระบบบริหารสาธารณสุข

ประเด็น 2. การพัฒนาระบบและกลไกการแพทย์ทางไกล
(Telemedicine)

1 ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล 
(PHR)

2 มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพ

3 การพัฒนาแพลตฟอร์ม
กลาง เชื่อมโยงข้อมูล
สุขภาพทุกระดับ

1. มีระบบ telemedicine 
ตามบริบทของพ้ืนที่

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ฐานข้อมูลและ
เครือข่ายการสื่อสาร

3. กระบวนการทาง
กฏหมายในการจัดบริการ 
Telemedicine

1.1 มีระบบการพิสูจน์และยนืยันตัวตนที่มีผล
ทางกฏหมาย

- Identity management    
(หมอพร้อม,ศทส,ฯลฯ)

- Authority management, 
รหัสสถานบริการ, สภาวิชาชีพ, 
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
บุคคลากร

1.2 มีกระบวนการ/หารอืทางกฎหมาย
เกี่ยวกับ PDPA

2.1 การก าหนดมาตรฐานขอ้มูล
บริการสุขภาพ เช่น HL7-FHIR , 
LOINC Snomed-CT, 
2.2  มาตรฐานข้อมูลเพื่อการบรหิาร
ระบบสาธารณสุข เช่น ยา เวชภัณฑ์
2.3 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์

3.1 มีคณะกรรมการ Data 
Governance
3.2 มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (Open 
Data/API)

- ข้อมูลเปิดภาครัฐ
- ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล   
(คณะกรรมการตาม 3.1 เป็นผู้
พิจารณา)

1.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการบริการที่มีความปลอดภัย
1.2 พัฒนาระบบบริการ Telemedicine 
เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปราะบาง อื่นๆ 
ตามบริบท
1.3 พัฒนาระบบบริการส่งยาที่บ้าน
1.4 เชื่อม Visit การบริการกับ HIS
1.5 พัฒนาบุคลากรและ อสม. เพื่อ
ให้บริการการแพทย์ทางไกล โดยใช้กลไก 
3 หมอ

2.1 Cloud
2.2 ฐานข้อมูลระบบ  

Telemedicine
2.3 Internet
2.4 Cyber Security
2.5 สนับสนุน Devices

3.1 ประกาศและรับรองมาตรฐานการ
บริการระบบ Telemedicine และ
ด าเนินตามมาตรฐาน
3.2 ประกาศและรับรองมาตรฐานทาง
เทคนิคของระบบ Telemedicine
3.3 ประกาศและรับรองมาตรฐานการ
ขึ้นทะเบียน กรณีเครื่องมือแพทย์

1. แผนขับเคลื่อนนโยบายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข



2.กลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

คณะกรรมการ/คณะท างาน

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง 
“คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ”
ประธาน : ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงฯ นายโสภณ เมฆธน  เลขา: กยผ.

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความปลอดภัยด้านดิจิทัล (Infrastructure and Cybersecurity)
ประธาน พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ เลขา: ศูนย์เอนามัยที่ 8 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล (Digital Healthcare Service)
ประธาน นพ.สุเทพ เพชรมาก เลขา: ศูนย์เทคฯ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ (Big Data and Data Standard) 
ประธาน นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ เลขา: กองยุทธศาสตร์และแผนงานฯ

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ (Platform and Application)
ประธาน นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี เลขา: กองยุทธศาสตร์และแผนงานฯ

คณะอนุกรรมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมทางการแพทย์ (AI & Innovation)
ประธาน นพ. ณัฐพงศ์วงศ์วิวัฒน เลขา: ส านักดิจิทัลการแพทย์ กรมการแพทย์ 

ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง
“คณะกรรมการสุขภาพดิจิทัลแห่งชาต”ิ
ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  เลขา : CIO 



3.ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (1)

1. Cyber security
จัดท า Risk assessment & management

ตาม NIST framework (HA-IT)
พัฒนา Security Operation Center
ด้านสาธารณสุขของประเทศ (ศทส.) 

2. Confidential / PDPA
ประกาศ Privacy notice, ท า DSA, DPA

ยืนยันตัวตนและ จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ขึ้นทะเบียนระบบสารสนเทศ 

ท าฐานข้อมูลการพิสูจน์บุคคลากร หน่วยงาน ยาฯ

3. Communication & 
Collaboration

กลุ่มงานดิจิทัลสุขภาพ 
ประสานงานขับเคลื่อนระบบบริการ

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานนอกสังกัด
กระทรวงสาธาณสุข

4. Connect data & 
information system 

หน่วยงานต้องเชื่อมข้อมูล HIS กับหน่วยอื่นได้ 
ท าให้เกิด PHR, E-referral, Telemedicine

ประกาศใช้ standard API, Health data 
standard (ศทส/กยผ/กรม/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง) 

5. Central data analysis, 
single source

ส่งข้อมูลตาม Health data standard
ประมวลผลจากฐานข้อมูลกลาง  

ยุบรวมระบบบันทึก พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพ สธ
(กยผ /ศทส /กรมวิชาการ) 

6. Cloud, internet
ลดการใช้ Server ปรับไปสู่ cloud ในพ้ืนท่ีที่

ระบบ internet เสถียร หรือใช้ Hybrid 
จัดหา cloud ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

การใช้งาน ด้วยระบบเช่าใช้บริการ



Data ControllerData Subject Data Processor

Consent NDA&DPA

ประชาชน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  Vendor

กรมควบคุมโรค กรมนามัย กรมการแพทย์

NDA&DSAเชื่อมระบบ ผ่าน API

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายไม่ ได้ให้          
ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่
ข้อมูลนั้นระบุไปถึง

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติ
บุคคลซ่ึงด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของ      
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

NDA&DPA

กรมสุขภาพจิต

NDA หมายถึง Non-Disclosure Agreement
DPA หมายถึง Data Processing Agreement
DSA หมายถึง Data Sharing Agreement

3.ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (2)



3.ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (3)

การดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข

มีการจัดท าธรรมาภิบาล ระบบข้อมูลหมอพร้อม 

โดยมี Data Controller คือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นิติบุคคล)                                    
(อ้างอิงจากข้อกฎหมาย PDPA ซึ่งพิจารณาการเป็น Data Controller จาก
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล)

เก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพของประชาชน 
(ภายใต้แพลตฟอร์มหมอพร้อม) ตาม PDPA

โดยป้องกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัย   
ทางไซเบอร์ ด้าน Cloud server ที่ ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐาน “Healthcare 
ISO27799 “

มีการประกาศมาตรฐาน ข้อมูลระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล V1
ภายใต้แพลตฟอร์มหมอพร้อม เพื่อแสดงข้อมูล PHR ผ่าน แอป
พลิเคชัน มีหน่วยบริการทั่วประเทศ ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ MOPH PHR 

Center แล้ว จ านวน 35,107,635 คน / 265,606,871 ชุดข้อมูล 
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ร้อยละบุคลากรสาธารณสุข มีดิจิทัลไอดีแล้ว 34.42 %

ที่มา : หมอพร้อม DID กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2566

คนไทย ได้รับการพิสูจน์ตัวตน และมีดิจิทัลไอดีในระบบสขุภาพแล้ว คน851,895
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*** ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน IdP ของกระทรวงสาธารณสุข
ด าเนินการสอดคล้องตามมาตรฐาน (ที่มีผลทางกฎหมาย) และผ่านการ
พิจารณารับรองจาก 
1. ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Transactions 
Development Agency: ETDA และ
2. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA 
ตาม มาตรฐานรฐับาลดิจิทัล Digital Government Standard 
เรื่องการใชด้ิจทิัลไอดีส าหรับบริการภาครัฐ 

3.ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามนโยบายด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข (4)



4. สรุปประเด็นเพื่อทราบ

จัดตั้งคณะกรรมการ Data Governance ของกระทรวง

จัดตั้งคณะท างานมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหารระบบสาธารณสุข

01

02

เร่งรัดการด าเนินการดิจิทัลไอดี (DID) ในระบบสุขภาพของกระทรวง

พัฒนาระบบบริการ E-service ในระบบบริการสุขภาพ

03

04



คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

ขอบคุณครับ
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