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สรุปเนื้อหาการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 1 ด้านสาธารณสุข
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.

กระทรวงสาธารณสุข
นพ. พลวรรธน์

2.
3.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อัษฎางค์
โชติมัย
สาธิตา
สันติวรานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กัญธิยารัตน์

รอดแสวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

5.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นพ. บุญชัย

กิจสนาโยธิน

ผู้จัดการงานวิจัย

6.
7.
8.

สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สินชัย
ต่อวัฒนกิจกุล
วิสิทธิ์
ทันดอน
อานวย
แสงฉายเพียงเพ็ญ

วิทูรกลชิต

รองเลขาธิการ

ผู้อานวยการอาวุโส
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน

สานักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
9. รังสรรค์
จันทน์สมิต
10. ชัยวัฒน์
คารวะพิทยากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
11. นพ. สุนทร
12. ว่าที่ ร.ต. อัครเดช

สุนทรชาติ
สืบเทศ

รองผู้อานวยการสานักอนามัย
หัวหน้ากลุ่มสถิติและสารสนเทศสาธารณสุข

สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
13. อานนท์

บุญคา

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
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สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
14. กุษมา
กองสมัคร
15. ดร. มาลียา
โชติสุกลรัตน์

นักวิจัยนโยบาย
นักวิจัย

สรุปเนื้อหา
2.1. สถานะปัจจุบันของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านรัฐบาลดิจิทัล
 สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
 สานักอนามัยกรุงเทพมหานครมีระบบงานภายใต้ความรับผิดชอบของสานักฯ ทั้งสิ้น
18 ระบบงาน ได้ แ ก่ ระบบงานคลิ นิ ก ตรวจรั ก ษา ระบบงานคลิ นิ ก ทั น ตกรรม
ระบบงานคลินิกวัณโรค ระบบคลินิกฝากครรภ์ ระบบงานคลินิกวางแผนครอบครัว
ระบบงานสร้ างเสริ มภูมิคุ้มกันโรค ระบบงานชัณสู ตรโรค ระบบงานรังสี วินิจ ฉั ย
ระบบงานเวชภัณฑ์ ระบบงานห้องรับเงิน ระบบงานสุขภาพจิต ระบบงานบาบัดและ
รักษาผู้ติดสารเสพติด ระบบงานสังคมสงเคราะห์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระบบงาน
สุ ข ภาพในชุ ม ชน ระบบงานคลิ นิ ก โรคติด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ระบบงานสุ ข ภาพ
นักเรียน ระบบงานสารสนเทศส่วนกลาง และระบบงานสัตว์แพทย์สาธารณสุข
 มีระบบ Health MIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศกลางของสานักอนามัย ก.ท.ม. ที่ใช้
เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ห้องวิจัย สาธารณสุข ระบบเครือข่ายงานสัตวแพทย์
งานด้านระบาดวิทยา ข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาหาร ข้อมูลการใช้ยา และ
ระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขทั่วไป ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันผ่านสายใย
แก้วนาแสง โดยในปัจจุบัน ยังอยู่ ในการหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ (Medical Health Records: MHR) เพิ่มเติม
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2.2. ความคืบหน้าของโครงการสาคัญของหน่วยงาน และโครงการในอนาคต
 สานักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
 มีชุดข้อมูลสุขภาพ 17 ชุดข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างหน่ว ยงานใน
สังกัดกระทรวงฯ โดยไม่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของโปรแกรมแล้ว โดยครอบคลุมกว่า 60
จังหวัดทั่วประเทศ
2.3. ปัญหา อุปสรรค ความท้าทายในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
 ปัญหาหลักใน Domain สาธารณสุขคือการขาดการวางกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็น เรื่ องของ Health Literacy ที่ยังขาดการนิ ย ามที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการวางแผนการพัฒนา Health Literacy ของที่เหมาะสมกับ
บริบทประเทศพร้อมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และควรที่จะมีหน่วยงานกลาง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการวางแพลตฟอร์ ม การพั ฒ นา Health Literacy ให้ ป ระเทศ
เช่นเดียวกัน
 ปั ญ หาด้ า นแรงงานดิ จิ ทั ล ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข โดยในปั จ จุ บั น Domain
สาธารณสุ ข ยั ง ขาดแรงงานด้ า นดิ จิ ทั ล จ านวนมาก โดยมี ป ระมาณ 27 คนจาก
300,000 คน ที่เป็ น แรงงานที่มีทักษะดิจิทัล สู ง ในสั ง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ง
แรงงานโดยรวมควรที่จะมีการพัฒนา ฝึกอบรม รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นถึง
ประโยชน์ของการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อสร้างกาลังแรงงานอย่าง นัก
เทคโนโลยีด้านสาธารณสุข และนักเทคโนโลยีสุขภาพให้มากขึ้น
 ปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง คือการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ
เนื่องจากสถานพยาบาลกว่าร้อยละ 60 ของไทยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ทา
ให้ในการเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้าง อาจต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบของรัฐ
ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถานพยาบาลเหล่านี้ มีความซับซ้อนส่งผลให้เกิดความ
ล่าช้า ดังนั้น จึงเสนอให้มีการพิจารณาระเบียบจัดซ้อจัดจ้างของสถานพยาบาลใน
สังกัดรัฐเพิ่มเติม
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2.4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
 ให้พิจารณาศึกษากรณีศึกษาของประเทศที่มีโครงการการให้บริการสาธารณสุขของ
รั ฐ ที่ใกล้ เคีย งกับ ประเทศไทย อาทิ แคนาดา และสหราชอาณาจักร เป็นต้น ซึ่ง
ประเทศเหล่านี้ มีสัดส่วนสถานพยาบาลภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน
มากกว่าสัดส่วนสถานพยาบาลนอกสังกัด เพื่อให้เกิดการศึกษากรณีศึกษาที่มีบริบท
เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างแท้จริง
 พิจารณาเพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Domain สาธารณสุขเพิ่มเติม โดยให้พิจารณา
กลุ่มมหาวิทยาลัยด้วย เนื่องจากมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัด ซึ่งมีฐานข้อมูล
ผู้ป่วยจานวนมหาศาล
 ให้พิจารณาระบบสาธารณสุขดิจิทัลในมุมที่กว้างกว่าการพัฒนาเพียงแต่เวชระเบียน
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ให้พิจารณาไปถึงมุมด้าน ข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล
อีกด้วย (Personal HR) เพื่อให้เกิดการวางกรอบ Maturity Model ที่เหมาะสมกับ
บริบทประเทศ
 ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็น ของพฤติกรรมของผู้ใช้บริการสาธารณสุข เพื่อระบุการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
 ให้ พิ จ ารณาตั ด ค าว่ า Syntactic ออกจาก Maturity Model เนื่ อ งจากค าว่ า
Syntactic ยังไม่ครอบคลุมมาตรฐานข้อมูลสาธารณสุขทั้งหมด
2.5. สรุปแนวทางการดาเนินการในขั้นต่อไป
 พิจารณากรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ Domain สาธารณสุขอีกครั้ง จากการใช้หลัก
Meaningful Use1 เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขที่
ใช้ตอบสนองต่อการดาเนินงานด้านสาธารณสุขของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

1 Meaningful use คือหลักเกณฑ์ที่ใช้เพื่อแบ่งการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งออกแบบโดยรัฐบาล

สหรัฐฯ โดยในระดับแรก จะเป็นระดับที่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานต่างๆ จะถูกกาหนดให้มีการจัดเก็บในรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกันใน
ทุกแพลตฟอร์ม ทุกโรงพยาบาล และผู้ให้บริการสุขภาพ ระดับที่สอง จะเป็นระดับที่ต่อยอดจากระดับทีห่ นึ่ง โดยเป็นระดับที่มีการ
สนับสนุนให้ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างผูใ้ ห้บริการสุขภาพและห้องทดลองต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการรักษาดูแลผู้ป่วย และระดับที่สาม คือระดับที่ต้องการพัฒนาผลลัพธ์จากระดับที่สองให้ดยี ิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการรักษาผู้ปว่ ยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ เพื่อประโยชน์ในระดับประเทศ
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