
การประชุมระดมสมองเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 1: หน่วยงานด้านสาธารณสุข

โครงการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
(Digital Government Development Plan Phase II) 
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กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณสุขไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณสุข

Agenda
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แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข



กรอบแนวคิดการศึกษา

การประชุมรบัฟังความ
คิดเห็นและการเผยแพร่

ผลการศึกษา

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งการปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 ทบทวนความครบถ้วนของเนื้อหา แผนฯ
ระยะที่ 1 ทั้งหมด 18 ขีดความสามารถ พร้อม
เพิ่มเติมเนื้อหาในรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์
และสอดคล้องกับระยะที่ 2
 ศึกษาผลการจัดอันดับในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือรัฐบาล
ดิจิทัลในระดับสากล
 ศึกษาผลการศึกษา โครงการส ารวจระดับ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และข้อมูลอื่นๆ 
 ระบปุัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการ
ขับเคลื่ อนรั ฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของทั้ง 8 บริการ
 การศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

 การศึกษาและวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดท า 

 การวิเคราะห์ และประเมินขีดความสามารถ 
และความพร้อมเชิงดิจิทัลของภาครัฐทั้งในเชิง
กว้าง และเชิงลึก

 การสรุปผลการศึกษา โดยการน าผลการ
วิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล กับผลจากการจัดประชุม
ระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบถึง ช่องว่าง ความ
เป็นไปได้ แนวทางการแก้ไขบริการภาครัฐ 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
แผนพัฒนาในระยะเวลาต่างๆ

 การจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการผลักดัน
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

 การศึกษา วิเคราะห์ และสรุปความสัมพันธ์
ของขีดความสามารถทั้ง 26 ขีดความสามารถ
ในรูปแบบแผนภาพพร้อมค าอธิบาย

 การจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Development Plan) 

 การจัดงานประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความ
คิด เห็น  (Focus Group) ประ เด็นปัญหา 
ความท้าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทัล
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะที่ 2  

 การเผยแพร่ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ขอ งปร ะ เท ศ ไทย  (Digital Government 
Development Plan) ฉบับเผยแพร่ พร้อม
บท ค ว า ม สั้ น ๆ  จ า น ว น  3  บ ท ค ว า ม 
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแต่ที่ สรอ. 
จะเห็นสมควร) ความยาวบทความละ 1-3 
หน้ากระดาษ A4

 การเผยแพร่สรุปผลการศึกษา (ตามที่ สรอ. 
เห็นสมควรให้เผยแพร่ต่อสาธารณชน) ใน
รู ป แ บ บ  Infographics ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ 
คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

การรวบรวมข้อมูลที่
เก่ียวข้อง

กระบวนการจัดท า
ข้อเสนอแนะ และ
สรุปผลการศึกษา

กระบวนการศึกษา/
วิเคราะห์

1 2 3 4

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี 

ระยะที่ 1 
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: 

Full Transformation

ระยะที่ 4 
Global Digital Leadership

โครงสร้างพ้ืนฐาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอืน่ๆ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้าน 
และเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอืน่ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ 
รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ 
ทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล คล่องตัว
และติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้ง วางรากฐานให้เกิด
การลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยน
มาท าธุรกิจด้วยดิจิทัลและขอ้มูล 
ตลอดจน digital technology startup 
และคลัสเตอร์ดจิิทัลเริ่มมีบทบาทใน 
ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยง
ไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค และระดบั
โลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม 
เชื่อมต่อภายในและระหวา่งประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น าประเทศไทย 
สู่ความม่ังคั่ง

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและบรกิารพื้นฐานของรัฐ 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล และ 
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล 
และการเรียนรู้ตลอดชีวติผ่านดจิิทัล

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/ 
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างานที่เชื่อมโยง 
และบูรณาการข้อมลูข้ามหน่วยงาน

การท างานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยง 
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน เปิดเผยข้อมูล 
และให้ประชาชนมีสว่นรว่ม

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรฐั
และบริการประชาชน 

ทุนมนุษย์ ก าลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัล
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน 
ทั้งในและต่างประเทศ

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบ 
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญ 
ดิจิทัลต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และ 
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัล 
เฉพาะด้านเพียงพอต่อความต้องการ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 

ความเช่ือม่ัน รัฐบาลออกชุดกฎหมายดจิิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนงาน

ไทยมีสภาพแวดลอ้มเอื้อตอ่การท า 
ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอ านวยความ 
สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการคา้ การท าธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องจริงจัง

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10-20 ปี10 ปีภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย
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ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Society

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (1)

7
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2)

8
ท่ีมา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)



4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

• การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

• การให้ความช่วยเหลือ: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤติ: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
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26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัล

10

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2



เป้าหมายสุดท้ายของการพฒันารฐับาลดิจิทัลทั้ง 26 ขีดความสามารถ

ความม่ันคงแห่งชาติ งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประสิทธิภาพภาครัฐ

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ

ความปลอดภัยสาธารณะ

การบริหารจัดการชายแดน

การป้องกันภัยธรรมชาติ

การจัดการในภาวะวิกฤติ

การลงทุน ภาษีและรายได้ การศึกษา

การค้า (น าเข้า / ส่งออก) การให้ความช่วยเหลือ สาธารณสุข

การท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร การคมนาคม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน สาธารณูปโภค

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรพัย์

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

การเงินและการใช้จ่าย

การบูรณาการข้อมูลภาครฐั
เพื่อยกระดับบริการ

การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสิทธิ

การให้ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนกิส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อ
บูรณาการข้อมูล ระบบหน่วยงาน 
รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภัย และความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล

ใช้บัตรประชาชน (Smart Card) 
ในการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิเมือ่เข้ารบับรกิาร และ
ใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ส าหรับท าธุรกจิภาครฐั

จัดท าศูนย์รวมข้อมูลงานบริการ
ภาครัฐท่ีมุ่งเน้นการให้ทุกข้อมูล
ผ่านจุดเดียว โดยมุ่งเน้นการให้
ข้อมูลตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ

ยกระดับประสทิธิภาพและการใช้
งานของศูนย์รบัเรือ่งราวร้องทุกข์ 
1111 ให้เป็นระบบกลางท่ี
สามารถเชื่อมโยงเรือ่งรอ้งเรยีน
ทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT ส าหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมปีระสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีสว่นรว่มและสง่เสริมให้
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

บูรณาการข้อมูลประชาชนจากทุก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิ
รายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และสามารถให้บริการเชิงรุกได้

บูรณาการข้อมูลตลาดแรงงานอย่าง
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทุกภาคส่วน เช่น การจัดหางาน การ
พัฒนาทักษะ การทราบภาพรวมตลาด

บูรณาการข้อมูลการเกษตรระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลท่ีตรงความ
ต้องการของเกษตรกรแบบรายบุคคล

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเท่ียวใน
ยุคดิจิทัล (Digital Tourism)

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการลงทุนแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีอ านาจในการ
อนุมัติอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

มีระบบบูรณาการน าเข้า / ส่งออกแบบ
ครบวงจร ให้ผู้ประกอบการสามารถท า
ธุรกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับการน าเข้ า
ส่งออกแบบครบวงจร

มีการบูรณาการขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัติโนมัติงานบริการดา้นภาษี

มีระบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูล 
ความรู้ และค าปรึกษา เพื่อประกอบ
ธุรกิจแก่ SME แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว และภาครัฐสนับสนุนระบบ ICT

บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจรปิด 
เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความเสี่ยง
ก่อนเกิดเหตุเพื่อบริหารจัดการผ่าน
ระบบศูนย์บัญชาการ 

ขยายผลร ะบบพิ สู จน์ ตั วตนด้ ว ย
ลายนิ้ ว มื อ ใ ห้ค ร อบคลุ ม ทุ กด่ า น 
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ชาวต่างชาติท่ีมีการลงทะเบียน

ระบบวิ เคราะห์และคาดการณ์ ภัย
ธรรมชาติจากข้อมูล และระบบจ าลอง
สถานการณ์ เพื่อติดตามและบริหาร
จัดการภัยรรมชาติ

บู รณาการข้อมูลจากหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้องในการติดตามและบริหาร
จัดการวิกฤติ

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านการศึกษาแบบข้ามหน่วยงาน 
ระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัตโนมัติงานบริการด้านการศึกษา

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณสุขแบบข้ามหน่วยงาน 
เพื่อให้การด าเนนิงานด้านสาธารณสขุมี
ความรวดเร็วขึ้น

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อให้การให้บรกิารด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
คมนาคม

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
การเ งินและการใช้จ่ ายใ ห้มีความ
โปร่งใสยิ่งขึ้น

มีระบบกลางในการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการจ่ายเงินเดือน เพื่อให้
สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการบริหารสินทรัพย์
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

มีระบบกลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใส 
และเพิ่มประสิทธิภาพได้
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10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิัลในระยะที่ 2

การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรพัย์ ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดอืน การเงินและการใช้จ่าย

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

Best Practice: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA), 
Nectar (AUSTRALIA)
Current System: e-Education
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ส านักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย
• ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์
• ส านักงานกรมข้าราชการพลเรือน
• คุรุสภา

Best Practice: ArcGIS Online by ESRI
Current System: สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) 
Stakeholders
• กรมแผนที่ทหาร
• ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
• ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ
• หน่วยงาน/ ส านักงานของแต่ละจังหวัด
• หน่วยงานที่มีข้อมูล GIS เป็นของตนเอง เช่น การไฟฟ้า 

การประปา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรม
ทรัพยากรน้ า

Best Practice: Electronic Health Record Sharing System 
(eHRSS)
Current System: ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS): 
Stakeholders
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศและการ

สื่อสาร
• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

Best Practice: Intelligent Transportation System (KOREA)
Current System: Thailand Intelligent Transportation System
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
• กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
• กรมทางหลวง (ทล.)
• กรมทางหลวงชนบท (ทข.)
• ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)

Best Practice: Online Procurement System: KONEPS
(KOREA)
Current System: e-Government Procurement
Stakeholders
• หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)

• กรมบัญชีกลาง
• กระทรวงพาณิชย์
• ส านักงบประมาณ
• กระทรวงการคลัง

• ซัพพลายเออร์ (Supplier)
• ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

Best Practice:
• GovHRMS (HONG KONG) 
• Recruitment One-Stop (US)
• Enterprise HR Integration (US)
• e-Training (US)
• e-Payroll (US)
Current System: 
• ระบบ DPIS 
• ระบบ GMIS
• ระบบ HRD e-Learning
• Job.ocsc.go.th
Stakeholders
• ส านักงาน กพ.
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: DBAS’ Asset Management System
Current System: 
• GFMIS (ระบบบริหารเงินสด)
• GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร)
• PFMS-SOE
• GFMIS-SOE
• e-State Property: ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
• GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
Stakeholders
• กรมบัญชีกลาง
• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรมธนารักษ์ 

Best Practice: 
• DBAS’ Financial Statistics and Analysis System
• DBAS’ Cost Management System
• DBAS’ Accounting Management System
• DBAS’ Credit and Debt Management System
• DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds Transfer 

(EFT) System
• DBAS’ Fund Management System
• DBAS’ Budget Management System
Current System: ระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์: GFMIS 
(Government Fiscal Management System)
Stakeholders
• ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools (ITIM) / Current System: Government Shared Infrastructure 
Stakeholders: 
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Best Practice: Korean’s Efforts for e-Government
Current System: e-Government Academy  
Stakeholders: 
• ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

12

เงินสด
สินทรัพย์
ถาวร

พัสดุ หลักทรัพย์
อสังหา
ริมทรัพย์

Network Internet IPv6 Domain Name Software License Security Privacy
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การจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
(Maturity Model)

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง

การศึกษา

สาธารณสุข

สาธารณูปโภค

การคมนาคม

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

การเงินและการใช้จ่าย

ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ GAP

การศึกษาขดีความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัทั้ง 10 ด้าน

การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครฐัโดยรวม

BOTTOM-UP

TOP-DOWN

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม



กรอบแนวคิดทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: Maturity Model
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STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015), United Nations (2015) และ Lee (2010).



ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย Gartner
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Gartner (2015).



Government websites provide information on public policy, governance, laws, regulations and relevant documents

Government websites deliver enhanced one-way or simple two-way e-communication between 
government and citizen such as downloadable forms  

Government websites engaged in two-way e-communication with their citizens, 
including requesting and receiving inputs on government policies  

Government moves from a government-centric to a citizen-centric approach. They 
are proactive in requesting information and opinions from the citizen using Web 
2.0 and other interactive tools

Stage I: Emerging

Stage II: Enhanced

Stage III: 
Transactional

Stage IV: Connected

ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย United Nations 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก United Nations (e-Government Survey 2012)
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แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดท าแผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข



วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะที ่2
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1) น าเสนอที่มาและวัตถุประสคง์ของโครงการ และน าเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 
เพื่อจัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

2) ระดมความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2

 สถานะปัจจุบัน และความคืบหนา้การพฒันารัฐบาลดจิิทัลของหนว่ยงานของท่าน 

 ความคาดหวังในอนาคตด้านการพฒันารัฐบาลดิจิทัลของหนว่ยงานของท่าน

 ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

 ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด 
(Best Practice) มาประยุกต์หรือปรับใช้กับหนว่ยงานของท่าน 

 ประเด็นระดมสมองอื่นๆ



ประเด็นระดมสมองเพือ่จัดท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทัล ระยะที่ 2

1) รายละเอียด สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าของโครงการส าคัญ (Flagship Project) ของหน่วยงานและ
หน่วยงานใต้สังกัดของท่าน หรือโครงการร่วมของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งโครงการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมสมัยใหม่

2) นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพัฒนา พร้อมทั้งความคาดหวังในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

3) ความร่วมมือหรือทรัพยากรที่ต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ต่อการด าเนินงานในการพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย ส าหรับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)

4) ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

5) ความเป็นไปได้ของการน าเอาแนวทางการด าเนินงานของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด (Best Practice)
มาประยุกต์หรือปรับใช้กับการด าเนินงานของหน่วยงานของท่าน เพื่อพัฒนาในด้านรัฐบาลดิจิทัล

6) ขีดความสามารถเชิงรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานและหน่วยงานใต้สังกัดของท่าน ณ ปัจจุบัน ที่ท่านประเมินไว้
จากการพิจารณา Maturity Model ของรัฐบาลดิจิทัลที่น าเสนอมาในครั้งนี้
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สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณสุข
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กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข



HEALTH



วาระปฏิรูปสาธารณสุขไทย
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ระบบบริการสาธารณสุข
ระบบส่งเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันโลก

ระบบบริหารจัดการ
และการเงินการคลังดา้นสุขภาพ

1) ปฐมภูมิ พ้ืนที่เป็นฐาน District 
Health System

2) แพทย์ครอบครัว องค์รวม ชุมชน
3) Long term care
4) แผนระบบบริการครบวงจร
5) การแพทย์แผนไทย
6) การสนับสนุนตาม 6 blocks

8) กลไกสร้างความเข้มแข็งทุกระดับ
9) กระจายให้ชุมชนท้องถิ่น
10)บูรณาการการให้การสนับสนุน

12)National Health Board
13) เขตสุขภาพ
14)Local Health Board
15)แยกบทบาท Regulator-Provider-

Purchaser-Supporter
16)ผลิตและพัฒนาคน
17)National Information Clearing 

House
18)Participatory Method
19) เพิ่มทุน
20)กระจายอ านาจ

1 2 3

ที่มา: สภาปฏิรูปแห่งชาติ



การขาดการพัฒนามาตรฐานกลางและการบูรณาการระบบให้ใช้งานร่วมกันได้ คือ ปัญหาและอุปสรรคที่
ส าคัญของการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของไทยในสาขาสาธารณสุข

24

ท่ีมา: Boonchai Kijsanayothin และ Nawanan Theera-Amornpunt, M.D., Ph.D. (2015) 

Leadership and Governance

Strategy 
and 

Investment

Legislation, 
policy and 
compliance

Workforce

Services and Applications

Standards & interoperability

Infrastructure

ส่วนประกอบของ e-health*

*ตามมาตรฐานของ WHO-ITU

ซึ่งในแต่ละส่วนประกอบจะมี
ความส าคัญใกล้เคียงกนั 
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาไป
พร้อมๆกันอย่างสมดลุ

Leadership and Governance

St
ra

te
gy

 a
nd

 
In

ve
st

m
en

t

Legislation, policy 
and com

pliance

Services, Applications and 
Software

Standards & interoperability

Infrastructure

W
orkforce

ส่วนประกอบของ e-health ของไทย

ขาดความสมดุลในการพัฒนา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านมาตรฐานและการท างาน
ร่วมกันได้ระหว่างการใหบ้ริการของแต่ละ
หน่วยงานและภาคผู้ใหบ้ริการสาธารณสุข

อย่างไรก็ ในปี 2559 กระทรวงสาณารณสุขได้มีการร่างยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งได้มี
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานทั้งส้ิน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 จัดตั้งองค์กรกลางความร่วมมือบริหารจัดการ eHealth
 พัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมโครงสร้างพ้ืนฐาน
 สร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพ

 ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ 
รวมทั้งมีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

 ผลักดันการใช้กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฎิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสม
 พัฒนาทุนมนุษย์ด้าน eHealth จัดการความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพ



ผู้ให้บริการสาธารณสุขในไทยยังมีการใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน

25

การส ารวจประเภทของการใชง้านระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2554

ท่ีมา: Nawanan Theera-Amornpunt, M.D., Ph.D. (2011) 

HOSxP
50%

Self-Developed or 
outsourced

16%

Hospital OS
7%

SSB
4%

Mit-Net
2%

Mrecord
2%

H.I.M. Professional
2%

MedTrak
2%

HoMC
2%

None
2%

THAIDES
2%

HIMS
1%

Abstract ePHIS
1%

Other
7%
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แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข



รัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข
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สาธารณสุข (Health)

ระบบงานโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 
และศูนย์สุขภาพชมุชน (JHIS) ส าหรับส่ง

ข้อมูลทะเบียน OP/PP

ระบบคลังยาใน

ระบบส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่อง

การบริการข้อมูลสาธารณสุข 
(Health Data Center)

ระบบ GIS จัสรรบุคลากรทางการแพทย์

การบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุช

การสาธารณสุข
(Health)

ผู้ให้บริการ (Service Providers) ผู้ใช้บริการ (Service Users)
• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก
• กรมควบคุมโรค
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• กรมสุขภาพจิต
• กรมการแพทย์

G2G (Government to Government)

G2B (Government to 
Business)

G2C (Government to Consumer)

ระบบงานชดเชย (e-Claim)

• กรมอนามัย
• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• องค์การเภสัชกรรม
• ศูนย์วิชาการ / วิทยาลัย
• หน่วยงาน/องค์กร ด้านสาธารณสุข อาทิ 

แพทยสภา ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค สมาคมต่างๆ เป็นต้น



โครงการดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณสุข ในปัจจุบัน
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ระบบบริการด้านสาธารณสุข
แบบใช้เอกสาร

ระบบบริการดา้นสาธารณสุขแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านสาธารณสุข
ข้ามหน่วยงาน

ด้านบุคลากร ด้านงานบริการ
ด้านข้อมูลและ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการบริหารองค์กร

1 2 3 4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Data 
Warehouse

ระบบศูนย์รวมบริการ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

ระบบงานโรงพยาบาล โดยใช้ Open 
Source

โครงการพัฒนาระบบ Big Data ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ระบบบริหารจัดการคลังยาและ
เวชภัณฑ์

โครงการปรับปรุงระบบ Back Office

• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สปส.)
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หน่วยงานผู้ให้ที่ให้บริการ



โครงการดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณสุข ในปัจจุบัน
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ระบบบริการด้านสาธารณสุข
แบบใช้เอกสาร

ระบบบริการดา้นสาธารณสุขแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ด้านสาธารณสุข
ข้ามหน่วยงาน

ด้านบุคลากร ด้านงานบริการ
ด้านข้อมูลและ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการบริหารองค์กร

1 2 3 4

• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สปส.)
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

หน่วยงานผู้ให้ที่ให้บริการ

โครงการจัดท า Multiple Active Site 
(ศูนย์ข้อมูลการท างาน)

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงาน Health Information 

Exchange (HIE) 

ระบบข้อมูลขา่วสารเทคโนโลยีสขุภาพ
แห่งชาติ (NHIS)

โครงการเช่ือมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์
สุขภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ระบบบรกิารข้อมูลสาธารณสุขภาครัฐ: Electronic Health Record Sharing System
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ระบบบริการอิเล็กทรอกนิกส์

• ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย
หรือ Health Information System (HIS): ภายใต้ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพกระทรวง
สาธารณสุข (2559 - 2563) ได้ก าหนดโครงการการรับรอง
มาตรฐานโปรแกรมบริการโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อด าเนินการรับรองมาตรฐานระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HIS) ตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ และเพื่อ
เพื่อด าเนินการตามกระบวนการการรับรองมาตรฐานระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) แกผ่ลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่จะ
น ามาใชง้านในหน่วยบริการสุขภาพของไทย

ระบบสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS) เป็นระบบที่แต่ละโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
มีอยู่แล้ว โดยแต่ละสถานพยาบาลก็จะมกีารบริการหลายรูปแบบต่างกันไป ซึ่งระบบ HIS มักหมายถึง “Front Office” ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการผู้ป่วยของระบบสารสนเทศต่างๆ ในโรงพยาบาล

ระบบบริการแบบใช้เอกสาร

ระบบบริการแบบอเิล็กทรอนิกส์

ระบบบูรณาการงานบริการ
ข้ามหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

• ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร

• ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทาย

• สถานพยาบาลส่วนใหญ่มีระบบสารสนเทศส าหรับบรหิารจัดการขอ้มูล
ผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS) อยู่แล้ว แต่เมื่อมีการส่ง
ข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือประวัตกิารรกัษา เช่น กรณีการส่งต่อผู้ป่วย ยัง
เป็นข้อมูลบนกระดาษ ซึ่งท าให้สูญเสียทั้งเวลา ทรัพยากร และเกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมาก

• กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการ
ยืนยันตัวตน อาทิ พ.ร.บ. สุขภาพหางชาติ และ พ.ร.บ. ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

• ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ของแต่ละสถานพยาบาลแตกต่างกัน ไม่มีมาตรฐานข้อมูล
ที่เหมือนกัน



จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครฐัด้านสาธารณสุข
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ที่มา: Bolliger & Company (Thailand)

• บุคลากรทางการแพทย์/วิทยาการการรักษาโรคใน
ประเทศไทยมีความก้าวหนา้เปน็ที่ยอมรับ

• ค่าใช้จ่ายการรักษาที่ไม่สูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ 

• ผู้ใช้บริการ e-Services ที่มีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

• ขาดแรงจูงใจโดยภาครัฐให้เกิดการพัฒนา

• ขาดแคลนเงินสนับสนุนจากภาครัฐ

• บุคลากรจ านวนมากยังขาดทักษะเชิงดิจิทัล

• โอกาสในการขยายการให้บริการดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่มีเงินทุนมากพอ

• ชาวต่างประเทศอาจเข้ามาใช้บริการทางด้าน
สาธารณสุขในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

• ความไม่เชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลออนไลน์ 

• กฎหมายกฎระเบียบที่อาจไม่เอื้ออ านวยต่อการแบ่งปัน
ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย

• บุคลากรจ านวนมากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ท าให้
เกิดการแข่งขันกับผู้ให้บริการ

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพฒันารฐับาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณสุขไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณสุข

Agenda
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แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข



ชีวิตในหนึ่งวันของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณสุขมีกิจกรรมต่างๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
จ านวนมาก

33

คนไข้ที่มีสุขภาพดี

ผู้ป่วยเรื้อรัง

บุรุษ/นางพยาบาล
ประจ าห้องผ่าตัด

ที่มา: Bain & Company (2012)

6 am 10am 2 pm 4 pm 6 pm

Self Monitoring
Remote management of 
a relative’s healthcare

Lab results review
Video Consultation 

with Physician
Assess the attractiveness 
of healthcare insurance

Prescription 
reminder

เช็คสภาวะการนอน
หลับผ่านแอปพลิเคชัน

เช็คสุขภาพผ่านเครื่อง 
remote monitoring และ
เข้าพบหมอผ่านระบบ
video conference

อ่านผลตรวจสุขภาพ
จากห้องทดลองผ่าน
ระบบ eHR online

ใช้ระบบค้นหาประกัน
ออนไลน์เพื่อตรวจสอบราคา
ประกันสุขภาพ

ฝาขวดยาไฮเทค 
(Advanced pill cap) 
จะร้องเตือนผู้ป่วยผ่าน
ทางโทรศัพท์ เพื่อ
เตือนให้รับประทานยา

Order for 
surgeries

ทบทวนค าสั่งการ
ผ่าตัดประจ าวัน
ผ่านแทบเล็ต

Check EMRs

ทบทวนประวัติผู้ป่วย
และจัดระเบียบ ด้วยระบบ 
EMR ซึ่งระบบนี้จะ
เชื่อมต่อกับฐานรายการ
ผู้ป่วย (inventory)

Set up Operation 
Room

ใช้งานระบบ augmented 
reality และเครื่อง remote 
assistance ผ่านควบคุม 
เพื่อเตรียมห้องผ่าตัด

Surgery
ระหว่างการผ่าตัด 
ข้อมูลทุกอย่างที่บันทึก
ผ่านจอมอนิเตอร์และ
กล้องจะถูกอัพโหลด
เข้าสู่ EMR ของคนไข้

Post-operation 
order entry

ค าสั่งต่อเนื่องต่างๆ 
จะถูกสร้างขึ้นโดย
อัตโนมัติโดยอิงจาก
ข้อมูลการผ่าตัด

Patient alert

ติดตั้งเครื่องตรวจวัด
ความเคลื่อนไหวของ
คนไข้ต่างๆ ระหว่าง
การพักฟื้น ซึ่งสามารถ
แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้

Remote patient 
monitors

เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ
ฝังตัวสามารถท าการวินิจ
ภัยโรคเบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง และแจ้งเตือน
อาการต่าง ให้แก่ผู้ดูแลได้

Prescription Adherence 

ซอฟต์แวร์ของผู้ใหบ้ริการสขุภาพจะ
วิเคราะห์ประวัติสุขภาพของคนไข้และ
ประเมินความเสี่ยงของคนไข้ และระบุวา่
เป็นผู้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง ดังนั้น 
ผู้ให้บริการจึงมอบหมายทีมงานเพื่อ
ประสานงานกับทีม primary care เพื่อ
ป้องกันเหตุไม่คาดฝัน

Remote monitoring and 
automatic alerts

คนไข้จะมีเครื่องมือไรส้ายเพื่อตรวจวัด
ค่าสถิติด้านสุขภาพ เช่น เครื่องวัดน้ าหนัก 
วัดระดับกลโูคส และความดันเลือด เป็นต้น
ซึ่งจะเชื่อมต่อส่งข้อมูลกับ eHR โดยอัตโนมัติ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ โดยฉับพลัน 
จะมีการแจ้งเตือนไปยังทีม Primary care

Check online support

ผู้ป่วยสามารถเข้าระบบสังคม
ออนไลน์ของบรษิัทยาของตน 
เพื่อที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และพัฒนาสุข
นิสัยในการกินอาหารกับ
ผู้ป่วยอื่นๆ บนระบบ

Nutritionist follow-up

นักโภชนาการที่ได้รับการแจ้งเตือนถึงการ
เปลี่ยนแปลงค่าสถิติต่างๆ จะโทรไปสอบถาม
ผู้ป่วยเพื่อคัดแยกอาการผู้ป่วย และแนะแนวการ
กินอาหารที่ถูกต้อง ซึ่งนักโภชนาการสามารถ
เข้าถึงประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกสข์องผู้ป่วย
ต่างๆ บนแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพได้



Best Practice 1: Electronic Health Record Sharing System (eHRSS)
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1. ระบบความสมัครใจ: ประชาชน (อายุ 16 ปีขึ้นไป) และสถานพยาบาล
สามารถเลือกเข้าสมัครในระบบ eHRSS หรือไม่ก็ได้

2. ข้อมูลผู้ป่วยได้รับความคุ้มครอง มีความเป็นส่วนตัว: มีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมจ าเป็นต้องติดตั้ง 
secured communication modules เพื่อเชื่อมต่อกับ eHRSS และมี
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยผู้ป่วยสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผย
ข้อมูลให้สถานพยาบาลในระบบแห่งใดบ้าง ไม่จ าเป็นต้องเปิดเผย
ทั้งหมด

3. ข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในระบบจะเป็นข้อมูลสุขภาพบางประเภทเท่านั้น: 
ข้อมูลผู้ป่วยที่จะถูกแบง่ปันอยู่ในระบบจะประกอบด้วย eHR of Clinic, 
eHR of Group Practice, eHR of Lab, Clinical information 
management system of department of health, Hospital information 
system of private hospital, And Clinical management system of 
hospital authority

4. ข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eHR) จะถูกเข้าถึงภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาลเท่านั้น: “Patient-under-care” 
และ “Need-to-know” basis

Electronic Health Record Sharing System (eHRSS) คือ ระบบกลางที่รวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วย การตรวจร่างกาย และการให้การรักษาของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นระบบสมัครใจ (Voluntary System) ผู้ป่วยสามารเลือกได้ว่าจะ
เปิดเผยข้อมูลสุขภาพของตนเองใหก้ับสถานพยาบาลใดบ้างในระบบ eHRSS ซึ่งการสมัครเข้าสู่ระบบนี้จะไม่มคี่าใชจ้่ายาใดๆ โดยในส่วน
ของสถานพยาบาลก็จะสามารถเข้าถึงข้อมลูผู้ป่วยได้ก็ต่อเมือ่สมคัรอยู่ในระบบ eHRSS และผู้ป่วยยินยอมเปิดเผยข้อมลูใหแ้ก่
สถานพยาบาลน้ันๆ ด้วย

ความส าเร็จ และประโยชน์

• eHRSS จะช่วยให้ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยออนไลนบ์นระบบอิเล็กทรอกนิกสต์ลอดเวลา รวมท้ังข้อมูลมีความถกูต้องแม่นย า
• สถานพยาบาลจะสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีข้อมูลสขุภาพส าหรบัการบรกิารพยาบาลได้ดีมากขึ้น แม่นย าขึ้น ลดข้อผิดพลาดจากการระบุขอ้มลูผู้ป่วยดว้ยระบบกระดาษเดิม
• ในปัจจุบัน สถานพยาบาลที่เข้าร่วมลงทะเบียนกับ eHRSS ทั้งสิ้น 1,201 หน่วยงาน ทั่วประเทศฮ่องกง

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

1

Patients Healthcare Providers

2

Patients Healthcare Providers

4

3

“Patient-Under-Care”

“Need-to-know”

Healthcare Providers access eHR for 2 reasons 



Hong Kong Case: Electronic Health Record Sharing System (eHRSS) 
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EHR office is under the Food and Health Bureau of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region

Classes of Transferees

eHRSS office (eHRSSO) will not transfer or disclose the collected 
personal information to any third party except as stated below:

(1) the Department of Health, Hospital Authority or any person or 
entity whom EHRSSO may appoint in writing to assist in 
performing a function and exercising a power, pursuant to 
eHRSSO;

(2) any personnel, agent, adviser, auditor, contractor or service 
provider engaged by eHRSSO to provide services or advice 
(e.g. technical, security or data processing service…etc.) in 
connection with its operations;

(3) any person to whom eHRSSO are required to make disclosure 
under any law or court order applicable in Hong Kong

ท่ีมา: http://www.gov.hk/en/residents/health/hosp/eHRSS.htm



Maturity Model of e-Health: 5 ระดับการพฒันาของ e-Health 
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ที่มา: Department of Healthe-health, Australia case 2014

การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ และ
การท างานร่วมกันของระบบข้อมูล

มาตรฐาน (ระดับการพัฒนาในอนาคต)

รูปแบบข้อมูลคลินิคขั้นสูง
Advanced Clinical Syntactic

รูปแบบข้อมูลคลินิคขั้นกลาง
Intermediate Clinical Syntactic

Common Identifiers &
รูปแบบข้อมูลคลินิคขั้นพื้นฐาน

Basic Clinical Syntactic

รูปแบบข้อมูลเชิงบริหาร
Administrative Syntactic

ผู้ให้บริการสุขภาพจากภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรภายนอกที่มิได้มีการ
เชื่อมโยงกัน

CDA: Referrals, Discharge Summary, Specialist letter, Event Summary, CDSS, 
Message confirmations, Telemedicine Community Pharmacy เช่น PCEHR, NPDR
สามารถแบ่งปันผลระหว่างกันได้
มากกว่า 70% ของระบบคลินิคสามารถท างานร่วมกันได้

รหัสชุดข้อมูลของระบบภายในของผู้ให้บริการในระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ และระดับชาติ 
เหมือนกัน ซึ่งสามารถน าออกไปใช้งานระหว่างกันได้

70% ของระบบคลินิคสามารถท างานร่วมกันได้

ข้อมูลมีการสื่อสารเชื่อมโยงกันสองทาง (Bi-directional) เช่น ค าสั่งและผลของ
ค าสั่งบนหน้าจอแสดงผลที่สามารถแสดงผลไปกลับได้ทันที

50% ของระบบคลินิคสามารถท างานร่วมกันได้

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการเชื่อมต่อกัน
5% ของระบบคลินิคสามารถท างานร่วมกันได้

1

2

3

4

5



กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย

ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายส าคัญในระบบสาธารณสุขไทย

สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านสาธารณสุข

Agenda
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แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

กรอบแนวคิดการศึกษา

กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

แนวโน้มส าคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข



แนวโน้มส าคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มีวาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสือชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขียนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลักดันคนส าคัญให้เกิด World Economic Forum) อธิบายปรากฏการณ์ของการปฏิวัติครั้งนี้ พร้อมทั้ง
ระบุแนวโน้มส าคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น และแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น 
10 แนวโน้ม โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่ท าให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒาตอบโจทย์ของธุรกิจดิจิทัล
ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทุกมิติการให้บริการโดยภาครัฐ

Deloitte ได้ท าการวิเคราะห์รัฐบาลในอนาคตในปี 2020 (GOV2020) ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงแนวโน้มส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของรัฐบาลในทุกสาขาบริการ อาทิ การศึกษา 
สาธารณสุข คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ เป็นต้น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีและรัฐบาลดิจิทัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องค์กรในระดับสากล



เทคโนโลยีท่ีส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุข
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Internet of Things Big & Open Data

Smart Machine
and Artificial 
Intelligence

Blockchain

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดจะ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และเซนเซอร์
จะอยู่ในทุกที่เพ่ือช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว

ภาครัฐอาจเร่ิมพบว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า
ไม่มีประสิทธิภาพ และเร่ิมเปลี่ยนแนวทางการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริการประชาชน 

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้ ท าให้การตัดสินใจรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งสามารถทดแทนการ
ท างานบางด้านของธุรกิจได้

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ 
ถูกสร้างขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trust) หรือที่
เรียกว่า Blockchain

ระบบ VR และ AR นั้นมีศักยภาพสูงมากใน
การน ามาใช้งานในหลายด้าน ทั้งสองระบบ
สามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับ
ผู้ใช้งาน ทั้งในรูปแบบของโลกเสมือนที่สมจริง 
(VR) และการซ้อนทับภาพและข้อมูลจากโลก
เสมือนลงในโลกจริง (AR)

Cloud Computing คือการใช้งาน
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มาช่วยในการในการท างาน
ขับเคลื่อนการบริหารและบริการงานด้านไอที 
อาทิ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งาน
มากๆ ในแต่ละวัน

เทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านสาธารณสุขและ
การประยุกต์ใช้

Internet of Things

Smart Machine
and Artificial Intelligence Big & Open Data

Virtual & Augmented 
Reality (VR & AR) Cloud Computing

การพัฒนา Wearable Device ให้แก่ผู้ป่วยช่วยให้การติดตามผล
สุขภาพเป็นไปได้ง่ายขึ้น

 Smart Machine หรือ AI จะมี
บทบาทในการให้บริการทาง
การแพทย์มากขึ้น อาทิ การผ่าตัด 
หรือการพยาบาล

 การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถ
สนับสนุนการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานทางสุขภาพ ซึ่งช่วยให้
การรักษามีประสิทธิภาพ

 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AR 
และ VR ในการช่วยทดลองหรือ
อบรมรักษาให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

 ข้อมูลสุขภาพจ านวนมหาศาล
จากเครื่องมือต่างๆ จะถูกประมวล
และจัดเก็บบน cloud เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
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