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วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เพือ่เป็นแนวทางขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดจิทิลัแกห่น่วยงานภาครฐัในการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการภายในและการบรกิาร
ประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มสรา้งความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น

1

เพือ่ต่อยอดการพฒันารฐับาลดจิทิลัใหม้ศีกัยภาพทดัเทยีมนานาประเทศ และผลกัดนัให้
เกดิการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น2

5

เพือ่เตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ให้
สอดคลอ้งกบัความ ทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ใหป้ระเทศไทยสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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ขอบเขตการด าเนินงาน

6

น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการด าเนินงาน

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูพื้นฐานและจดัท ากรอบการศึกษาในการจดัท าแผน  

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Framework) ท่ีแสดงให้เหน็ถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการพฒันารฐับาลดิจิทลัเพ่ือให้บรรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทัง้ในภาพรวมของ
ประเทศ และด้านท่ีเน้นความส าคญั (Focus Areas) 

สรปุผลการศึกษา จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรปูแบบออนไลน์ 

จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (Public Hearing) ต่อร่างแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

เข้าร่วมประชุม พร้อมจดัท าข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการประชุมกบัคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

จดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Development Plan) 

จดัท า (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั  



กรอบแนวคิดในการศึกษา ออกแบบ และด าเนินงาน
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ศึกษาข้อมลูพื้นฐาน และแผนท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ผลการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565
▪ นโยบาย แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลั และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัหรอืรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ (Best practice) ขัน้ต ่า 3 ประเทศ
▪ ระดบัความพรอ้มการพฒันารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั ผ่านตวัชีว้ดัที่เกีย่วขอ้งใน

ระดบัสากล 

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government Framework) 

ประเมินขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลัของภาครฐั 
(Capability Assessment)

▪ องคป์ระกอบพืน้ฐาน (Foundation)
▪ การบรกิารกลาง (Common Services)
▪ การบรกิารภาครฐัในดา้นต่าง ๆ ทีส่ าคญั
▪ กลไกการขบัเคลื่อนสูร่ฐับาลดจิทิลั (Digital Government Driving Mechanism)
▪ ภาครี่วมด าเนินการ (Partners/Owners)
▪ อื่นๆ

แลกเปล่ียนข้อมูล รบัฟังความเหน็ และจดัประชุมกลุ่มย่อย และ Public Hearing ตามความเหมาะสม

(ร่าง) 
แผนพฒันา

รฐับาลดิจิทลั  

บทสรปุ
ผูบ้ริหารและ
สาระส าคญั
ของแผน

แผนภาพระบบนิเวศ
รฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government 
Ecosystem) 

แผนการเตรียม
ความพร้อม 
(Transition 
plan) 

แผนผงัความเช่ือมโยง
ของแผนพฒันารฐับาล
ดิจิทลั  กบันโยบาย
และแผนระดบัชาติ

กรอบแนวคิดรฐับาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Framework) 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ถึงช่องว่างท่ีมีอยู่ 
(Gap Analysis)

จดัท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการผลกัดนัยกระดบั
ขีดความสามารถดิจิทลั

วิเคราะห ์และสรปุ
ความสมัพนัธขี์ด
ความสามารถ

Capability 
Assessment & 
Gap Analysis

ทัง้ในภาพรวมรฐับาลดิจิทลั และ 6 Focus Area การศึกษา สุขภาพและการแพทย ์การเกษตร ความเหลื่อมล า้ ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 



นโยบาย แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ สพร.
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ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รา่ง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

แผนแมบ่ทการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั พ.ศ. 2561-2564

แผนระดบั
ประเทศ

แผนเฉพาะ
ด้านดิจิทลั

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่7 ประเดน็โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่20 ประเดน็การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่22 ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่23 ประเดน็การวจิยัและพฒันานวตักรรม

แผนแมบ่ทพอรท์ลักลางเพือ่ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) พ.ศ. 2564 - 2566

แผนแมบ่ทดา้นดจิทิลัของอาเซยีน (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025)

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565

แผนงานบรูณาการรฐับาลดจิทิลั 2565

กรอบ (รา่ง) แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันามาตรฐานดจิทิลั ระยะที ่1 (พ.ศ 2566 - 2570)

แผนการปฎริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)



แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

❖ รฐับาลดจิทิลั เปิดเผย เชื่อมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารทีม่คีุณคา่ใหป้ระชาชน

วิสยัทศัน์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

1. ลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของประชาชน ดว้ย
ขอ้มลูและบรกิารผ่านทางดจิทิลั

1. อนัดบัดชันีรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Government Development Index 
(EGDI)) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิดขีึน้ 10 อนัดบั

2. เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทย ดว้ยการบรูณาการกลไกภาครฐัเป็นกลไก
อ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกจิผ่านดจิทิลั

2. อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ (Ease of doing business 
(EODB))  โดยธนาคารโลกดขีึน้ 10 อนัดบั

3. การท างานของภาครฐัมคีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้ดว้ยการปรบัปรุง
ขอ้มลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเปิดเผยแก่ประชาชนทาง
ดจิทิลั

3. อนัดบัดชันีภาพลกัษณ์คอรปัชัน่ (Corruption Perception Index (CPI)) 
โดยองคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาต ิดขีึน้ 3 อนัดบั 

4. สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาบรกิารของภาครฐั และ
ก าหนดนโยบายส าคญัของประเทศ ดว้ยการเสนอความคดิดา้นนโยบาย
หรอืประเดน็การพฒันาประเทศผ่านดจิทิลั

4. อนัดบัดชันีชีว้ดัการมสี่วนรว่มทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Participant Index (EPI)) ดขีึน้ 10 อนัดบั



กลไกขบัเคล่ือนแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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5 กลไกการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัสู่ความส าเรจ็

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

1.กลไกเชิงนโยบาย

มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
พัฒนา รัฐบ า ลดิจิทั ล แ ล ะ
อนุกรรมการซึง่เป็นผูผ้ลกัดนั
นโยบายและจดัท าแผนพฒันา
รฐับาลดจิทิลัต่อคณะรฐัมนตร ี
รวมทั ้งก าหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑต่์างๆ โดยม ีสพร.
เป็นหน่วยงานที่ เชื่ อมโยง
ระหว่ า งผู้ก าหนดและรับ
นโยบาย

2.กลไกการด าเนินงาน
และการพิจารณา

กลัน่กรองงบประมาณ

การด าเนินโครงการมีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อช่วย
ขบัเคลื่อนให้โครงการประสบ
ความส าเรจ็ มกีารเพิม่มติขิอง
การกลัน่กรองงบประมาณ
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ

3.กลไกการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภาคี

และเอกชน

การมีส่วนร่วมจากภาคีและ
ภาคเอกชนเป็นกลไกที่ช่วย
ผลักดันให้ความส าเร็จของ
รัฐบาลดิจิทัลชัดเจนยิ่ งขึ้น 
อาท ิการมสี่วนร่วมในการคิด 
การก าหนดนโยบาย การ
ว า ง แ ผ น  แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล 
ตลอดจนการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เป็นตน้

4. กลไกการปรบัปรงุ
โครงสร้างระบบราชการ
ด้านบคุลากรภาครฐั

กา รป รับ โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น
บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลั ทัง้ในดา้นการยกระดบั
บุคลากรภาครฐัให ้ท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช ิง
ดิจิทลั การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรอืการมบีุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การยกระดับการท างานของ
ภาครฐั

5.กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นกลไกที่สะท้อน
ว่าแผนงาน/โครงการทีห่น่วย
งานรฐัด าเนินการมี
ผลสมัฤทธิ ์(Efficiency)
ประสทิธผิล (Effectiveness)
หรอื ลม้เหลว (Failed)



แนวโน้มส าคญัด้านรฐับาลดิจิทลั (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มวีาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสอืชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขยีนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลกัดนัคนส าคญัใหเ้กดิ World Economic Forum) อธบิายปรากฏการณ์ของการปฏวิตัคิรัง้นี้  พรอ้มทัง้
ระบุแนวโน้มส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้ และแพรห่ลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรฐับาลดิจิทลั ทัง้สิ้น 10
แนวโน้ม โดยใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยทีีท่ าใหภ้าคธุรกจิสามารถพฒันาตอบโจทยข์องธุรกจิดจิทิลัใน
อนาคต ซึง่ครอบคลุมทุกมติกิารใหบ้รกิารโดยภาครฐั

Deloitte ได้ท าการวเิคราะห์รฐับาลในอนาคตGovernment Trends 2021 ถงึความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของรฐับาล

11

มงีานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์แนวโน้มส าคญัดา้นเทคโนโลยแีละรฐับาลดจิทิ ัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องคก์รในระดบัสากล



แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้าน Agile Governance -
Agile Governance: Dynamic Briefing

12

ท่ามกลางการระบาดใหญ่ และความอ่อนแอของระบบภาครฐัในหลายประเทศ Agile governance จะแสดงใหเ้หน็การคาดการณ์ปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิ 
และการประยกุตใ์ชง้านเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองต่อปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการประสานงานสถาบนัภาครฐัและเอกชนทีม่ีประสทิธภิาพและ

เชือ่ถอืได ้ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีสุขภาพ ความยัง่ยนื และการพฒันาเศรษฐกจิ

ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญควรเป็นศูนย์กลางในการจดัการกบัวิกฤตอย่าง
เด่นชดั

การจดัการความไม่แน่นอน (Managing Uncertainty)

การเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการกับวิกฤต เช่ น 
COVID-19 ไดด้ยีิง่ขึน้

การท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Making Multilateralism More Effective)

2

แมว้่าการสบืคน้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างด ี
แต่ประชาชนยังจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ได้ซึ่ งข้อมูลที่
ครบถว้นและเป็นจรงิ

เน้นการส่ือสารมากข้ึน
(Governing Communication Chaos)

3

ภาครฐัตอ้งมกีารช่วยเหลอืประชาชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึง่อาจเป็นผลจากการขยายอทิธพิล

การจดัการผลกระทบของเทคโนโลยี
(Managing Technology’s Impact)

4

ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและการเคารพต่อหลกันิตธิรรม

ความส าคญัของค่านิยมในการปกครอง
(The Importance of Values in Governing)

5

การก าหนดมาตรการในการจดัการการแพร่ระบาดสามารถช่วยลด
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) ได้

การบริหารปกครองส่ิงแวดล้อม
(Governing for the Environment)

6

1

รฐับาลตอ้งหาวธิใีหม่ๆ ในการท างานกบัผูค้นและองคก์รที่หลากหลาย
มากขึน้

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
(Multi-Stakeholder Collaboration)

7



แนวโน้มเทคโนโลยีในภาครฐั ปี 2564 (Top Technology Trends in Government) 

13

ทีม่า: Technology Trends in Government for 2021, Gartner (2021)

ความไว้วางใจ/ความเช่ือมัน่
ในรฐับาล (Trusted)

ความคล่องตวัในการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ (Agile)

ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
(Resilient)

• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัท่ีสามารถ
ปรบัเปล่ียนได้  (Adaptive Security)

• การให้บริการแบบ Anything as a service
(XaaS)

• การบริการสาธารณะแบบไฮเปอรค์อนเนค 
(Hyperconnected Public Service)

• การระบุตวัตนทางดิจิทลั
(Citizen Digital Identity)

• การเรง่ปรบัปรงุระบบให้มีความทนัสมยั 
(Accelerated Legacy Modernization)

• การวิเคราะหเ์ชิงปฏิบติัการ
(Operationalized Analytics)

• การมีส่วนรว่มของประชาชนหลายช่องทาง 
(Multichannel Citizen Engagement)

• บริการส าหรบัจดัการในรายกรณี
(Case Management as  a service)

• การแบ่งปันข้อมูลทางโปรแกรม
(Data Sharing as a Program)

ภาครฐัต้องมกีารปรบัตวัพฒันาส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การรบัมอืกบัภยัคุกคาม ตลอดจนให้มกีารจดัการ
ความเสีย่ง เพือ่สรา้งความไวว้างใจและความปลอดภยัทางดจิทิลั

ภาครฐัต้องสรา้งความไวว้างใจและปรบัปรุงกลยุทธ์ในการน าเอา
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการระบุอตัลกัษณ์บุคคล รวมถึงวางแผน
ในการใชง้านในกรณเีร่งด่วน เช่น การฉดีวคัซนีโควดิ-19

การให้ประชาชนมชี่องทางที่หลากหลายและมปีระสทิธภิาพใน
การเขา้ถึงข้อมูลและตรวจสอบประสทิธภิาพในการท างานของ
ภาครฐั รวมถงึร่วมตดัสนิใจในกจิการต่าง ๆ

ภาครฐัมกีารจดัหาบรกิารต่าง ๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่าน
การบริการดิจิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดของบริการ และย่น
ระยะเวลาในการส่งมอบบรกิารดจิทิลัต่าง ๆ

CIO ของภาครฐัควรเร่งปรบัปรุงพฒันาแอปพลเิคชนัหลกัทีส่ าคญัให้
ทันสมยั เพื่อรองรับต่อการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตวั ในสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรค การป้องกนัยบัยัง้และ
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

หน่วยงานภาครัฐใช้การด าเนินการจัดการเป็นรายกรณี โดย
ออกแบบและพฒันาโซลูชนัเฉพาะกรณี เพื่อให้เกดิการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกจิที่เปลีย่นไปและเพิม่ความคล่องตวัของ
หน่วยงาน

ให้บริการผ่านเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพื่อพฒันากระบวนการและบริการสาธารณธใน
รปูแบบอตัโนมตัอิย่างทัว่ถงึ และลดการใชแ้รงงานคน

การน าเทคโนโลยทีี่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูล เช่น ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และ
การวเิคราะห์ข ัน้สูง (Advanced Analytics) มาใช้เพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของภาครฐั

ภาครฐัพฒันาบรกิารการแบ่งปันขอ้มลูผ่านโปรแกรมที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ใน
หลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนบริการและการท างานแบบ
ผสมผสาน



แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั 2021

14

ทีม่า: Government Trends 2021, Deloitte

เรง่ไปสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั 
(Accelerated digital government)
โควิด-19 น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัฐบาล
ดิจิทัลใน 3 มิติหลัก ได้แก่  การปรับขนาด
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างพนักงาน
ทีเ่ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัมากขึน้ และการลงทุนใน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง พ ล เ มื อ ง  ( citizen 
connectivity)

แนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานของรฐับาล 9 ประการ เป็นดงัต่อไปน้ี

การส่งมอบบริการท่ีราบรืน่ 
(Seamless service delivery)
หน่วยงานของรฐัให้บรกิารที่เป็นส่วนบุคคล
อย่างราบรื่น และบรกิารเชงิรุกแก่ประชาชน
มากขึน้

สถานท่ีในการท างานอิสระ
(Location liberation)

รฐับาลสามารถปรบัเปลีย่นสถานที่ท างานได ้
รวมถงึมแีนวทางในการจดัสรรพนักงานแบบ
กร ะ จ ายแล ะ ให้บ ริก า รพ ล เมือ ง อ ย่ า ง
มปีระสทิธภิาพสงูสุด

การส่งผา่นข้อมูล
(Fluid data dynamics)
หน่วยงานภาครฐัก าลงัพฒันาแนวทางใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่ถือครอง รวมถึง
การแบ่งปันขอ้มลูนัน้อย่างเหมาะสม

รฐับาลในฐานะ cognitive system
(Government as a cognitive system)
การใช้ข้อมูลย้อนหลงั ข้อมูลแบบเรียลไทม ์
และการมองการณ์ไกลเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
และการตดัสนิใจ

Agile government

ภาครฐัมกีารการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุ่น
มากขึ้น  ซึ่ งรวมถึงการก าหนดนโยบาย 
กฎระเบยีบ การจดัซื้อจดัจา้งและบุคลากร

บทบาทของรฐับาลในโลกไซเบอรท่ี์กว้างขึ้น 
(Government’s broader role in cyber)
มีแนวทางแบบองค์ รวมเพื่ อการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชื่อถือได้นัน้
ต้องการการท าลายระบบภายใน สร้าง
ความสมัพนัธภ์ายนอกใหม ่และท าใหแ้น่ใจว่า
บุคลากรมคีวามสามารถดา้นไซเบอร์

รฐับาลท่ีเน้นความเท่าเทียม (Inclusive
and equity-centered government)
การผนวกร วมคว ามหลากหลายแล ะ
ความเท่าเทียมในภาครฐัผ่านการออกแบบ
ที่ เ น้นความยุติธรรม การ เข้าถึงสินค้ า
สาธารณะอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึมกีารร่วมมอื
และมสี่วนร่วมของพลเมอืง

การรกัษาความไว้วางใจของประชาชน
ต่อรฐับาล (Sustaining public trust in 
government)
รฐับาลท างานเพื่อสร้างความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยจัดการกับข้อมูลบิดเบือน 
สร้างความโปร่งใสในการท างาน และสร้าง
ความไว้วางใจในระบบดิจิทัล บริการ และ
การรเิริม่ดา้นขอ้มลูของรฐับาล
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การออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD Digital Government Policy
Framework (DGPF)

16

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก OECD (2020), "The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government", OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.

Input
DG Pillars base on 6 

Dimensions of OECD DGPF
Output

• Strategic Direction

• Internal Analysis – วิเคราะห์
ข้อมลูพืน้ฐาน

• วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนินงานในปัจจบุนั

• วิเคราะหค์วามเช่ือมโยงด้าน
ดิจิทลัของหน่วยงานรฐัในปัจจบุนั

• ศึกษา Best Practice 



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model

17

STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

European 
Commission

E-government
Open 
Government

Data-Centric 
Government

Fully Transformed 
Government

Smart 
Government

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

ทีม่า: Gartner (2018), United Nations (2015) และ Lee (2010).



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model ของ Gartner

18

ทีม่า: Mark Williams, Clémentine Valayer (2018). Digital Government Benchmark, Study on Digital Government Transformation, European Commission,

1. e-government: The focus is on having services online for user 
convenience and cost savings.
2. Open government: Open government often takes the form of 
public programs intended to promote transparency, citizen 
engagement and the data economy. E-government and open 
government programs often coexist, with different leadership and 
priorities. 
3. Data-centric government: On this level, the focus shifts from 
collecting citizens’ or user needs to proactively explore new 
possibilities inherent in strategically collecting and leveraging data.
4. Fully transformed government: On this level, the organization, 
agency or department has fully committed to a data-centric approach 
to improving government, and to innovation in government.
5. Smart government: On this level, the process of data-centric 
digital innovation is embedded across the entire government. The 
innovation process is predictable and repeatable, even in the face of 
disruptions or sudden events that require rapid responses.
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กรอบการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยทัง้ 6 Focus Area ภายใต้แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

20

ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการพฒันารฐับาลดิจิทลัไทย

สถานะปัจจบุนัของการพฒันาและการให้บริการดิจิทลัของรฐับาลไทย 

วิธิปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) จากต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั (Maturity Model) ส าหรบัไทย

ขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยในปัจจบุนั 

ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยเพ่ือไปสู่
ระดบัการพฒันารฐับาลดิจิทลัท่ีเหมาะสม (Capability Gap Model)

ความเป็นไปได้และผลกระทบของการพฒันารฐับาลดิจิทลัของไทย

แผนการด าเนินการพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ แนวทางการแก้ไขบริการภาครฐั และเป้าหมายดชันีตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัทัง้ 6 ด้าน



สขุภาพและการแพทย์
HEALTH



เป้าหมายและความท้าทายในด้านสขุภาพและการแพทยข์องไทยในปัจจบุนั และแนวโน้มส าคญั
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เป้าหมาย
วาระปฏิรปู
สาธารณสขุ

ไทย

แนวโน้ม
ส าคญั
ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้

การจดัการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสขุ 
รวมถึงโรคระบาด
ระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม่ เพือ่
ความมัน่คงแห่งชาตดิา้นสุขภาพ

การปฏริปูระบบ
หลกัประกนัสขุภาพ
และกองทุนท่ีเกีย่วขอ้ง 
ใหม้คีวามเป็นเอกภาพ บรูณา
การ เป็นธรรม ทัว่ถงึ เพยีงพอ
และยัง่ยนื ดา้นการเงนิการคลงั

การปฏริปูเขตสขุภาพ
ใหม้รีะบบบรหิารจดัการ
แบบบรูณาการ คล่องตวั 
และการร่วมรบัผดิชอบดา้น
สุขภาพระหว่างหน่วยงาน 
และทอ้งถิน่

การสร้างเสริม
สขุภาพ ความรอบรู้
ดา้นสุขภาพ การป้องกนั 
และดแูลรกัษาโรคไม่
ตดิต่อส าหรบัประชาชน
และผูป่้วย

การปฏริปูระบบบริการ
สขุภาพผูส้งูอายดุา้น
การบรบิาล การ
รกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชน 
และการดแูลสุขภาพตนเอง 
ในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงิ
นวตักรรม 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและผู้
ให้บริการในด้านสุขภาพ
ผูป่้วย ผูใ้หบ้รกิาร และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการเขา้ถงึขอ้มลู
และการรกัษา โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

ทีม่า: Deloitte Insights Global health care outlook 2021 และ https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/assets/pwc-new-health-economy.pdf

การปรบัใช้ดิจิทลั (Digital transformation)
ในการรกัษาทางการแพทย์
• การใช ้AI ในการรกัษาทางการแพทย์
• Cloud computing technology 
• VIRTUAL HEALTH

ภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 
(Socioeconomic shifts)
เน้นทีน่โยบายการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม (holistic 
well - being) และ การด าเนินนโยบายหรอืโครงการทีใ่ห้
ความส าคญักบัประชากรและแรงงานในดา้นสุขภาพจติ

สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อปุทานด้านสขุภาพ 
(Collaborations in healthcare supply chain)
สรา้งความร่วมมอืกบัหลายภาคสว่นเพื่อการเขา้ถงึและการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสขุภาพมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ความท้าทายในการปฏิบติังานด้านสุขภาพในอนาคต
การจดัหาบุคลากรทางการแพทย์ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างาน
พฒันาทกัษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

การให้บริการด้าน สุขภาพเสมือน
จริง (Virtualizing health)

ให้ความส าคญัในการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต

การวิเคราะหข์้อมูล
(Data and analytics)

ปรบัเปล่ียนรปูแบบห่วงโซ่
อปุทาน (supply chain) 

แนวโน้ม
ส าคญั
จาก 

COVID



แนวทางการด าเนินการภายใต้ SDGs ด้านสาธารณสขุ 
ความเป็นไปได้และความท้าทายในการอาศยัรฐับาลดิจิทลัเพ่ือแก้/บรรเทาปัญหาดงักล่าว
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ประเดน็ด้านสาธารณสขุ SDGs’ Goal 3

▪ โรคระบาด/โรคตดิต่อ/โรค
รา้ยแรง รวมถงึการเตอืนภยั 
รบัมอื และการบรหิารความ
เสีย่งดา้นสาธารณสุข

▪ End the epidemics of AIDS, tuberculosis 
and malaria

▪ Reduce premature mortality from non-
communicable diseases

▪ Strengthen the capacity of all countries 
for early warning, risk reduction and 
management of national and global 
health risks

▪ การเขา้ถงึระบบและบรกิาร
ดา้นสาธารณสุข

▪ Achieve universal health coverage, 
access to quality essential health-care 
services and access to safe, effective, 
quality and affordable essential 
medicines and vaccines for all

▪ Support the research and development 
of vaccines and medicines for the 
communicable and non-communicable 
diseases

▪ การพฒันาบุคลากรทาง
การแพทย์

▪ Substantially increase health financing 
and the recruitment, development, 
training and retention of the health 
workforce

ความเป็นไปได้

• การบรูณาการระบบฐานขอ้มลูประวตัิ
ผูป่้วย เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูป่้วย
ตามสถานพยาบาลต่างๆ

• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชก้บัการ
ใหบ้รกิารทางการแพทย ์เช่น 
Telemedicine

• การน าเทคโนโลยดีจิทิลั เช่น สือ่โซเชยีล
มเีดยี เพือ่มาช่วยใหค้วามตระหนกัรู ้และ
สรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาชน

• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยในการ
ยกระดบัการเรยีนการสอนทางการแพทย ์
เช่น VR/AR

ความท้าทาย

• การขาดการประสานงานที่
มปีระสทิธภิาพ เช่น การ
สง่ต่อผูป่้วยระหวา่ง
โรงพยาบาล

• ความทา้ทายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคประชาชน

• ความทา้ทายในการสรา้ง
ความตระหนกัรูเ้รื่องความ
ปลอดภยัของเทคโนโลยี
ดจิทิลั

• การเขา้ถงึของบรกิาร
อเิลก็ทรอนิกสข์องภาค
ประชาชน เช่น บรกิาร
ลงทะเบยีนรบัวคัซนี

• การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ



ชีวิตในหน่ึงวนัของผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการบริการสาธารณสขุมีกิจกรรมต่างๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
จ านวนมาก
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คนไข้ท่ีมีสขุภาพดี

ผูป่้วยเรือ้รงั

บรุษุ/นางพยาบาล
ประจ าห้องผา่ตดั

ทีม่า: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/life-sciences-health-care/lu_journey-smart-health-digitalisation.pdf และ https://medicalfuturist.com/the-technological-future-of-surgery/

6 am 10am 2 pm 4 pm 6 pm

Self Monitoring
Book Appointment 

Online
Digital Check In

Video / In Person 
Consultation with 

Physician
Patient Record

Digital 
Reminder

เชค็สภาวะการนอนหลบั 
น ้าหนกั การเตน้ของ
หวัใจผ่าน Smart Watch

จองเวลาปรกึษาแพทยผ์่าน
แอปพลเิคชนั และเลอืกว่า
จะไปโรงพยาบาลหรอื
Telemed

Check In เขา้ระบบ
ของโรงพยาบาลก่อน
พบแพทย์

ขอ้มลูผลตรวจ /ผลแลบ็ การ
จ่ายเงนิ และรายละเอยีด
ประกนัสุขภาพ บนัทกึลงบน 
ระบบ ERP ของโรงพยาบาล

เมือ่ถงึวนันดัตรวจ
Follow Up ระบบจะมี
การเตอืนคนไขผ้่าน
Social Media หรอื 
Chat Application

Order for 
surgeries

ทบทวนค าสัง่การ
ผ่าตดัประจ าวนั
ผ่านแทบเลต็

Check EMRs

ทบทวนประวตัผิูป่้วย
และจดัระเบยีบ ดว้ยระบบ 
EMR ซึง่ระบบนี้จะ
เชือ่มต่อกบัฐานรายการ
ผูป่้วย (inventory)

AR/VR Rehearsal

วเิคราะหเ์คสกบัภาพสาม
มติจิาก 3D Medical 
Visualization System และ
ทดลองควิผ่าตดัผ่าน 
Virtual Reality 

Surgery
ระหว่างการผ่าตดั 
ขอ้มลูทุกอย่างทีบ่นัทกึ
ผ่านจอมอนิเตอรแ์ละ
กลอ้งจะถูกอพัโหลด
เขา้สู่ EMR ของคนไข้

Surgical 
Robotics

ศลัยแพทยค์วบคมุ
หุ่นยนต์ผ่าตดัเพือ่
ท าหตัถการทีต่อ้ง
ความแมน่ย า
ละเอยีดสงู

3D Bioprinting
patient 

monitors
ตดิตัง้เครือ่งตรวจวดั
ความเคลือ่นไหวของ
คนไขต่้างๆ ระหว่างการ
พกัฟ้ืน ซึง่สามารถแจง้
เตอืนเจา้หน้าทีไ่ด้

Prescription Adherence 

ซอฟต์แวรข์องผูใ้หบ้รกิารสขุภาพจะ
วเิคราะหป์ระวตัสิุขภาพของคนไขแ้ละ
ประเมนิความเสีย่งของคนไข ้และระบุว่า
เป็นผูม้คีวามเสีย่งดา้นสุขภาพสูง ดงันัน้ 
ผูใ้หบ้รกิารจงึมอบหมายทมีงานเพื่อ
ประสานงานกบัทมี primary care เพือ่
ป้องกนัเหตุด่วน

Remote monitoring and 
automatic alerts

คนไขจ้ะมเีครือ่งมอืไรส้ายเพือ่ตรวจวดั
ค่าสถติดิา้นสุขภาพ เช่น เครือ่งวดัน ้าหนกั 
วดัระดบักลโูคส และความดนัเลอืด เป็นต้น
ซึง่จะเชือ่มต่อส่งขอ้มลูกบั eHR โดยอตัโนมตั ิ
หากมกีารเปลีย่นแปลงค่าต่างๆ โดยฉบัพลนั 
จะมกีารแจง้เตอืนไปยงัทมี Primary care

Check online support

ผูป่้วยสามารถเขา้ระบบสงัคม
ออนไลน์ของบรษิทัยาของตน 
เพือ่ทีจ่ะพดูคุยแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ และพฒันาสุข
นิสยัในการกนิอาหารกบั
ผูป่้วยอื่นๆ บนระบบ

Specialist follow-up

นกัโภชนาการ หรอืนกักายภาพบ าบดั ไดร้บัการ
แจง้เตอืนถงึการเปลีย่นแปลงค่าสถติต่ิางๆ จะ
โทรไปสอบถามผูป่้วยเพือ่คดัแยกอาการ และ
แนะแนวทางทีถู่กตอ้ง ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญสามารถ
เขา้ถงึประวตัสิุขภาพอเิลก็ทรอนิกสข์องผูป่้วย
ต่างๆ บนแอปพลเิคชนัตดิตามสุขภาพได้

ใชเ้ทคโนโลยกีาร
พมิพ ์3 มติ ิสรา้ง
อวยัวะทีเ่หมาะสม
กบัเคส เช่น ผวิหนัง 
กระดกูส่วนทีเ่สยีหาย

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/life-sciences-health-care/lu_journey-smart-health-digitalisation.pdf
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การจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุรวมถึงโรคระบาดระดบัชาติ และโรคอบุติัใหม่ยงัคงมีปัญหา
และข้อจ ากดัหลายประการ
▪ ปัญหาโครงสร้างของระบบการบรหิารสภาวะฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ทีย่งัไมม่แีผนปฏบิตักิาร และแผนเผชญิเหตุ ซึง่ส่งผลใหก้าร

ปฏบิตัมิคีวามสบัสนและไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
▪ ความไม่ยืดหยุ่นของการบริหารจดัการทรพัยากรบคุคลท าใหไ้มส่ามารถระดมคนเขา้มาปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉินไดอ้ย่างเพยีงพอ
▪ ขาดกลไกในการบูรณาการงบประมาณส าหรบัภาวะฉุกเฉินและการเตรยีมความพรอ้มทีช่ดัเจน

โรคไม่ติดต่อเรือ้รงัจะสร้างภาระทางเศรษฐกิจทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบัชาติ จากค่ารกัษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึน้และการ
สญูเสียผลิตภาพของประเทศจากการเจบ็ป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร 

ในประเทศไทย โรคไมต่ดิต่อ 4 โรคอยูใ่น 10 อนัดบัแรกของสาเหตุการตายของประชากรไทย วยัท างานท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อ ไม่ได้รบัการตรวจคดักรอง ผูท้ีพ่บโรคจากการตรวจส่วนหน่ึงกไ็ม่ได้เข้าสู่กระบวนการรกัษา หรอืถา้เขา้รบัการรกัษา การรกัษา
นัน้กไ็ม่เกิดประสิทธิผลเท่าทีค่วร 

ความท้าทายในการเข้าสู่สงัคมสงูวยัของไทย
ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะเขา้สู่การเป็นสงัคมสงูวยัอยา่งสมบูรณ์ หรอืม ีผูส้งูอายมุากกว่ารอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้หมด ในปี 2566
ปัจจบุนัผูส้งูอายไุทยประมาณรอ้ยละ 15 ของผูส้งูอายทุัง้หมดอยูใ่นภาวะพึง่พงิบางส่วนหรอืทัง้หมด และตอ้งการไดร้บัการดแูลทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข ขณะท่ีแนวโน้มผูส้งูอายท่ีุต้องการดแูลด้านสขุภาพแต่ไม่มีผูด้แูลมีเพ่ิมมากขึ้น ดงันัน้ระบบสาธารณสขุจึงมีความท้าทายใน
ด้านการรองรบัจ านวนผู้สงูอายท่ีุจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต

ปัญหาในระบบสาธารณสขุของไทย
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ความเหล่ือมล า้ในการบริหารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพรฐั และ ความท้าทายอ่ืน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ความยัง่ยืนของระบบหลกัประกนัสขุภาพภาครฐัของไทย
• ปัญหา การบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนัและแยกส่วน (fragmented) ความเหล่ือมล า้ และความไม่เป็นธรรม ระหว่างระบบ

หลกัประกนัสขุภาพรฐั 3 ระบบหลกั ไดแ้ก่ หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(UCS) สวสัดกิารรกัษาพยาบาล ขา้ราชการ (CSMBS) และ
ประกนัสงัคม (SHI) ก่อใหเ้กดิความไมม่ปีระสทิธภิาพในระบบหลกัประกนัสุขภาพของรฐั

• การเข้าสู่สงัคมสงูวยั การเกิดโรคติดต่ออบุติัใหม่ การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงั คนต่างด้าวในประเทศไทยและ บคุคลท่ีมีปัญหา
สถานะและสิทธิ เป็นความทา้ทายในดา้นการจดัสรรงบประมาณในระบบประกนัสุขภาพของรฐั

อ านาจในการบริหารจดัการของเขตสขุภาพไม่เบด็เสรจ็ แยกส่วน จึงแก้ปัญหาในแต่ละพืน้ท่ีไม่ได้ชดัเจน
เขตบรกิารสุขภาพ 12 เขตใหเ้ป็นส่วนราชการบรหิารส่วนกลางทีต่ ัง้อยูส่่วนภมูภิาคมฐีานะเทยีบเท่ากองในส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
อยา่งไรกต็ามทีผ่่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขไดม้กีารกระจายอ านาจในการบรหิาร แต่ยงัไมส่ามารถแกปั้ญหาของพืน้ทีไ่ด้โดยตรง อกีทัง้ยงั
มคีวามเหลื่อมล ้าดา้นงบประมาณและก าลงัคน ทีย่งัคงเป็นปัญหาในแต่ละเขตบรกิาร

ระบบดิจิทลัด้านการบริการด้านสขุภาพ เป็นการบริการท่ีแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงขาดการบรูณาการในการ
ให้บริการด้านสขุภาพและการรกัษา
ปัจจบุนัมรีะบบบรกิารดจิทิลัดา้นสุขภาพผ่านทางแอพพลเิคชนั (Application) และเวป็ไซต์ (Website) ทีห่ลากหลาย แต่เป็นระบบการ
ใหบ้รกิารทีเ่น้นการบรกิารเฉพาะเรือ่ง ซึง่ขาดการบรกิารดา้นสุขภาพแบบครบวงจรในทีเ่ดยีว (one stop service)
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Strength Weakness

Opportunity Threats

• การมนีโยบายรฐัทีก่ าหนดและตัง้เป้าหมายใหม้กีาร
ปรบัเปลีย่นบรกิารสาธารณสุขเป็นดจิทิลั

• อตัราการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตทีร่อ้ยละ 69.5 ของประชากร
ไทย และอตัราการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตโดยอุปกรณ์
เคลื่อนทีท่ีร่อ้ยละ 129.7 ของประชากร

• บุคลากรสาธารณสุขจ านวนมากทีย่งัไมไ่ดร้บัการฝึกใหใ้ช้
งานระบบดจิทิลัในระดบัทีเ่ทา่กนัทัง้ประเทศได้

• การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงานรฐัทีย่งัไม่เพยีงพอ
• การออกแบบแอปพลเิคชนับรกิารสาธารณสุขทีย่งัไม่ User 

Oriented เพยีงพอ 

• การเกบ็ขอ้มลูสุขภาพเป็นวงกวา้งเพือ่จดัการวกิฤตโิควดิ-
19 อาจเป็นโอกาสในการรวบรวมขอ้มลูเพือ่ใชก้บั 
Machine Learning

• การ Work From Home มผีลทางออ้มคอืท าใหป้ระชากรที่
มคีวามพรอ้มในการรบับรกิารผา่น Tele-med 
Consultation เพิม่ขึน้

• พฒันาการของเทคโนโลย ีBig Data, Machine Learning, 
AI และการน าขอ้มลูจาก IOT เชน่ Smart Watch หรอื
อุปกรณ์ทางการแพทยเ์ชน่ MRI มาประมวลผลไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพมากขึน้

• โรคโควดิ-19 ซึง่สิน้เปลอืงทรพัยากรและบุคลากรดา้น
สาธารณสุขเป็นจ านวนมาก จะท าใหก้ารพฒันาบรกิาร
สาธารณสุขดจิทิลัลา่ชา้ไปมาก

• ประชากรสงูวยัทีม่จี านวนมากขึน้ ซึง่อาจตอ้งการบรกิาร
สาธารณสุขเพิม่ขึน้

ทีม่า: https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand http://index.digitalhealthindex.org/country_profile/THA

https://datareportal.com/reports/digital-2021-thailand
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แผนพฒันายทุธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ (eHealth) ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2560 – 2569

ประเทศไทยม ีeHealth ที ่
เขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ เป็น
ธรรม เพือ่ประชาชน มคีุณภาพ

ชวีติทีด่ ี

วิสยัทศัน์

เป้าหมาย
1. ประชาชนมสีขุภาพทีด่ขี ึน้จากการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชน์จาก eHealth อย่างยัง่ยนื
2. ชุมชน ทอ้งถิน่ ภาคเีครอืขา่ย ไดร้บัประโยชน์จาก eHealth เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน

ยทุธศาสตร์

แผนพฒันายทุธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ (eHealth) ของกระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2560 – 2569 
ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือปรบัปรงุการให้บริการสขุภาพ 
การบริหาร จดัการสขุภาพและการส่ือสารด้านสขุภาพ

จดัตัง้องคก์รกลางความร่วมมอื
การบรหิารจดัการ eHealth

พฒันา และปรบัปรุงสถาปัตยกรรมองคก์ร 
และโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อสนบัสนุนการ
ใหบ้รกิาร eHealth แก่ประชาชน

สรา้งมาตรฐานของระบบขอ้มลูสขุภาพ
การบรูณาการขอ้มลูสารสนเทศ และการ
เชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

ขบัเคลื่อนและพฒันานวตักรรมระบบบรกิาร 
และโปรแกรมประยุกต ์ดา้น eHealth ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรกิารสขุภาพ และประชาชน 
รวมทัง้คุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา

ผลกัดนัการใชก้ฎหมาย ระเบยีบ
วธิปีฏบิตัแิละมาตรการทีเ่หมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการใชใ้นระบบ

การพฒันาทุนมนุษยด์า้น eHealth 
และเทคโนโลยสีารสนเทศการ
จดัการความรูด้า้นการแพทยแ์ละ
สขุภาพส าหรบัประชาชน

1. พฒันาระบบบรหิารจดัการ เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการด าเนินงาน eHealth ของประเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ
2. ศนูยก์ลางการประสานความร่วมมอืภาคเีครอืขา่ยในการขบัเคลื่อนการใช ้eHealth เพื่อสง่เสรมิคุณภาพชวีติของ

ประชาชนใหด้ขีึน้

พนัธกิจ

ทีม่า: กระทรวงสาธารณสุข 
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ระบบใหข้อ้มลู/
คน้หาขอ้มลู

ข้อมูลเก่ียวกบั
ไข้เลือดออก

ข้อมูลการปฐม
พยาบาลเบือ้งต้น

Consultation e-service
ระบบใหค้ าปรกึษาออนไลน์

Health data center

ระบบบรกิารเพื่อ
บุคคลากรทางการแพทย์

▪ ระบบรบัสมคัรแพทยป์ระจ าบา้น
▪ บรกิารตรวจสอบการช าระค่าธรรมเนียมอายุ

ใบอนุญาต

▪ ระบบบรกิารฐานขอ้มลูส าหรบัเจา้หน้าทีก่รมอนามยั (One stop service Anamai)

บรกิารสบืคน้ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บั
อนุญาต

คน้หาขอ้มลูสทิธบิตัรยา
ระบบบรหิารการสัง่ยา

(E- ordering, E – commerce, 
Antidote)

ระบบรบัสง่ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะห ์(iLab Plus)ระบบบรกิารอื่น ๆ 

ระบบบรกิารส าหรบั
ผูป้ระกอบการภาคธุรกจิ

▪ ขอรบัรองหลกัสตูรดา้นบรกิารเพื่อสขุภาพ
▪ ขออนุมตัแิผนจดัตัง้สถานพยาบาลรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื และไม่รบัค้างคนื

ระบบเกีย่วกบัโรคโควดิ 
– 19 และการรบัวคัซนี

ระบบแจง้เหตุ

ให้ข้อมูลเก่ียวกบัการใช้ยา และ การดแูลสุขภาพ

▪ ประกอบกจิการสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ
▪ ขอใบอนุญาตเปิดสถานพยาบาล

▪ ระบบบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยส าหรบัแพทย ์เพื่อใชใ้นการรกัษา

ระบบบรกิารยื่นค าขออนุญาตผลติภณัฑส์ขุภาพ

ระบบการบริการ ณ ปัจจบุนั แสดงให้เหน็ถึงการท างานแยกส่วนในแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงขาดการบรูณาการในการให้บริการด้านสุขภาพและการรกัษา
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

ระบบใหบ้รกิารสุภาพจติ
ระบบ Smile Connect: จองควิการรกัษา
ออนไลน์ (ผ่าน Line application)

ระบบคยุกนั (Khuikun): รบัฟัง/ปรกึษาสขุภาพจติ
(ผ่าน Line application)

ระบบ DMH Connect: ประเมนิสขุภาพจติ
(ผ่าน Line application)

Application ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ

Website ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ

Website ภายใต้กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

ทีม่า: กระทรวงสาธารณสขุ

Application สพร.

ระบบ Digital Health 
Certificate Resolver
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Smart Health Certification

Information system and Data

1. ระบบ Hospital Information system
Electronic medical record
• แพทยส์่งการรกัษาผ่าน CPOE

ระบบเชื่อมโยงการปรกึษา และการส่งต่อ
การรกัษา ระหว่างแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ

• คนืขอ้มลูผูป่้วย
การรายงานขอ้มลูการรกัษาผูป่้วยผ่าน
ระบบออนไลน์

Patient contact center
• ลงทะเบยีนผูป่้วยออนไลน์
• Online Queue

2. DGA Referral Coordination Exchange Platform
ระบบบรกิารเชื่อมต่อขอ้มลู และการบรณูาการขอ้มูล

เชื่อมโยง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเชื่อมต่อขอ้มลูจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งดา้นสาธารณสุขโดยการใช ้API ภายใตม้าตฐาน
เดยีวกนั (API under one standard) โดยมรีะบบทีเ่ชื่อมต่อ API 
เดยีวกนั ไดแ้ก่ DGA-RC, HI/CI Platform, สปสช. และ Co-Link

ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน) (สพร.)

services

Telehealth
ระบบรกัษาทางไกล เพื่อใหก้ารรกัษาเขา้ถงึประชาชนในพืน้ทีห่่างไกลมากขึน้ โดยมโีรงพยายาบาลต้นทาง
เชื่อมต่อกบัโรงพยาบาลเฉพาะทาง และทัง้2 โรงพยาบาลนี้จะใช ้Telehealth เพื่อรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาล รพ.
สต. ทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลและขาดแคลนบุคลากรในการรกัษา

กระทรวงสาธารณสขุ

หน่วยงานหลกั
หน่วยงานหลกั

หน่วยงานหลกั
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CO-LINK
Co-link ระบบบรูณาการ เพื่อการรกัษาโควดิ–19 ซึง่เป็นระบบการเชื่อมต่อ
ขอ้มลูและประสานงานระหว่าง 
• Colab: ผลการตรวจโรคเชงิปฏบิตักิาร  
• Coward: ระบบขอ้มลูการรกัษาผูป่้วย
• Co Ambulance: ประสานงานเพื่อเรยีกรถพยาบาลรบัส่งผูป่้วยโควดิ

ระบบท่ีช่วยในการรกัษาโรคโควิด-19

HI/ CI care
ระบบดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิ–19 ทีร่กัษาผ่านการแยกกกัตวัที่
บา้น (Home Isolation) และการแยกกกัตวัในชุมชน 
(Community Isolation) โดยมแีพทยค์อยดแูลตดิตามประเมนิ
อาการผ่านทางออนไลน์ และจา่ยยา พรอ้มจดัส่งอาหารผ่าน
ทางdelivery 

หน่วยงานหลกั

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉนิแห่งชาติ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสขุ

กระทรวงสาธารณสขุ
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

หน่วยงานหลกัหน่วยงานหลกั

DDC care
Application ส าหรบัตดิตาม
และประเมนิผูท้ีม่คีวามเสี่ยงต่อ
การตดิเชือ้ COVID – 19 

AMed Telehealth
ระบบตดิตามและดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิ–19 ทางไกล
ซึง่มกีารเชื่อโยงระบบกบั HI/CI care และฐานขอ้มลู 
DGA Referral Coordination Exchange Platform

เป็นระบบท่ีอยู่ภายใต้ National Digital Health Platform (NDHP) เพื่อให้บริการอย่างเรง่ด่วนในช่วงการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19



Flagship project – โครงการปัจจบุนัท่ี DGA ก าลงัพฒันา ในปี 2564
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ระบบท่ีช่วยในการรกัษาโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสขุ
ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั 
(องคก์ารมหาชน) (สพร.)

หน่วยงานหลกั

Thailand Plus
ระบบทีน่กัท่องเทีย่วใชแ้สดงเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทยทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืงและเมือ่เขา้ใชง้านสถานทีต่่าง ๆ ภายในประเทศ โดยระบบน้ีใช้
เทคโนโลยรีะบุต าแหน่ง (GPS) และ บลทูธู (Bluetooth)  ทีส่ามารถตดิตามต าแหน่งของผูใ้ชง้าน เมือ่ผูใ้ชง้านสแกน QR code เพื่อ Check-in 
สถานทีต่่าง ๆ ภายในประเทศ
สามารถตรวจสอบประวตักิารเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว และแจง้เตอืนเมือ่ใกลส้ถานทีเ่สีย่งตดิเชือ้ พรอ้มวธิปีฏบิตัตินในการดแูลรกัษาสุขภาพ
➢ เป้าหมาย
ปี 64 มรีะบบเฝ้าระวงัและบรหิารเพื่อตดิตามและประเมนิความเสีย่งต่อโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาหรอื COVID – 19 ในกลุ่มนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิ
ทางเขา้-ออกประเทศไทย โดยมจี านวนเป้าหมายผูใ้ชง้านที ่30 หน่วยงานต่อปี มจี านวนการใชง้าน 5 ลา้นครัง้ต่อปี และใชท้ดแทนการตรวจ COE 
number ดว้ยการสแกน QR code จากระบบ Thailand Plus

Digital Health Certificate Resolver (DHCR)
ระบบทีส่ามารถสแกน QR code จากใบรบัรองสุขภาพดจิทิลั ซึง่รวมถงึใบรบัรองวคัซนี (ภายใตโ้ครงการ Digital Health Passport Application)
และสามารถตรวจสอบใบรบัรองสุขภาพโดยใชร้ะบบ Public key เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของใบรบัรองสุขภาพ ตามมาตรฐานกลางของประเทศ 
มาตรฐานเอกชน และมาตรฐานสากล
➢ เป้าหมาย
มเีป้าหมายทีจ่ะพฒันาระบบใหส้ามารถอ่านและตรวจสอบใบรบัรองสุขภาพ และใบรบัรองวคัซนีทัง้ในประเทศเทศและระหว่างประเทศ



โครงการ ปี 2563 -2565 ของกรมควบคมุโรค

โครงการพฒันาระบบจดัการข้อมูลเพ่ือการบริหารจดัการแบบ
รวมศนูยส์ าหรบัการพฒันาสู่ DDC 4.0

สถานะปัจจบุนั

ปัจจบุนัโครงการด าเนินการอยูใ่นระยะ (Phase) 2 อยูใ่นระหว่าง
การจดัท าสถาปัตยกรรมองคก์รมและการปรบัเปลีย่นกระบวนการ
ท างานเป็นดจิทิลั

เป้าหมายในการด าเนินงาน

มจี านวนหน่วยงาน 100 หน่วยงานทีน่ าเทคโนโลยดีจิทิลัไป
ประยกุตใ์ช้

ขอบเขตการด าเนินงาน

• ตดิตัง้ระบบ เช่น สลปิเงนิเดอืนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Slip),
ระบบบรหิารจดัการการเบกิจ่ายค่าตอบแทน พนกังานราชการ 
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข, ระบบตดิตามงบประมาณ 
รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลูและเรยีกใชข้อ้มลูต่างๆ ซึง่ มกีาร
เชื่อมโยงกบัระบบการท างานอื่นๆ ใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ตดิตัง้ระบบงานทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ทีร่ะบบคลาวดเ์ซริฟ์เวอรข์อง
กรมควบคุมโรค

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ถูกตดังบประมาณในการด าเนินการ
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ทีม่า:http://ddccenter.ddc.moph.go.th/infoc/download/202104081617880206_ราคากลางจา้งพฒันาระบบจดัการขอ้มลู.pdf

โครงการพฒันาทกัษะดิจิทลัของบคุลากรภาครฐัเพ่ือการขบัเคล่ือน
รฐับาลดิจิทลั ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ
สถานะปัจจบุนั
อยูใ่นระหว่างการด าเนินการอบรมและเกบ็ขอ้มลูหลกัสตูรตามทีส่ านกังานก.พ.
ก าหนด และอยูใ่นระหว่างการจดัท าหลกัสตูร E – learning ใน DDC academy 
ของกรมกรมควบคุมโรค
เป้าหมายในการด าเนินงาน
จ านวนบุคลากรทีพ่ฒันาทกัษะทศันคตดิา้นดจิทิลัไมน้่อยกว่า 10,000 คนต่อปี

การพฒันาศนูยก์ลางการเปิดเผยข้อมูลภาครฐั 
(Open Data Platform)

โดยมโีครงการ ดงันี้
1) โครงการพฒันาระบบการจดัการฐานข้อมูลกลางโรคและภยัสุขภาพ

กรมควบคมุโรค
2) พฒันา Data Visualization  เพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรค

และภยัสขุภาพ กรมควบคมุโรค
เป้าหมายในการด าเนินงาน
มภีาคธุรกจิจ านวน 400 ธุรกจิ ไดใ้ชป้ระโยชน์จาก Open data ของกรมควบคุมโรค
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ถูกตดังบประมาณและขาดผูเ้ชีย่วชาญในการด าเนินงาน



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการดิจิทลัภาครฐัด้านสขุภาพและการแพทย ์(Stakeholders) 
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นักวิจยั ผูป้ระกอบการธรุกิจด้านสขุภาพ ผู้พฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท์ และบริการ

แพทยส์ภา

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม

สถาบนัวิจยัระบบ
สาธารณสขุ

สถาบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ

ส านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา

กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการ
สขุภาพ

กรมควบคมุโรค

กรมอนามยั องคก์ารเภสชักรรม

ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานสงักดักระทรวง เช่น 

กรมสขุภาพจิต

ผูส้งูอายุ

โรงพยาบาลเอกชน

บคุลากรทางการแพทย์

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว
เชิงสขุภาพ

ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั
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รายละเอียดของแผน National Digital Health Strategy
1. เพิม่ความพรอ้มของขอ้มลูดา้นสขุภาพ
2. เสรมิสรา้งการแลกเปลีย่นขอ้มลูผูป่้วยใหม้คีวามปลอดภยัผ่าน

ระบบดจิทิลั
3. จดัเกบ็ขอ้มลูคุณภาพสงูทีม่คีวามสะดวกต่อการท างานร่วมกนั
4. ปรบัเปลีย่นระบบการจ่ายยาใหเ้ขา้ถงึไดส้ะดวกมากขึน้
5. พฒันาและปรบัปรุงระบบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพอย่างมี

ประสทิธภิาพ
6. สง่เสรมิใหผู้ท้ีท่ างานเกีย่วกบัการดแูลและรกัษาสขุภาพ

ทัง้หมดมคีวามรูแ้ละเขา้ถงึการใชร้ะบบเทคโนโลยสีขุภาพ
ดจิทิลั (digital health technologies)

7. สง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรม digital health ไปสูน่วตักรรมระดบั
โลก

ความส าเรจ็
ระดบัประเทศ: My health record ทีพ่ฒันาเสรจ็ในปี 2018 มผีูใ้ชง้านถงึ 20% ของ
ประชากร (ประมาณ 5 ลา้นคน) และมกีารใชง้านเพิม่อยา่งต่อเนื่อง โดยมเีป้าหมายการใช้
งานที ่98% ในอนาคต
ระดบัรฐั (state): หน่วยงานดา้นสุขภาพ (state and territory health department) เหน็การ
เปลีย่นแปลงในการลงทุนดา้น digital health ทีเ่พิม่มากขึน้
ระดบัทอ้งถิน่: ภาคเอกชนสรา้งนวตักรรมในการบนัทกึต าแหน่งทีต่ ัง้ของผู้ใหบ้รกิารดา้น
สุขภาพ เพื่อใหผู้ป่้วยเลอืกรบับรกิารเหล่านี้ใกลบ้า้น อกีทัง้มรีะบบตรวจและบนัทกึสุขภาพ
ของผูป่้วยเบาหวานผ่านโทรศพัทม์อืถอื พบว่า มผีูป่้วยเบาหวานทีใ่ชร้ะบบนี้ในการดแูล
รกัษาโรคเพิม่มากขึน้
ความเป็นผูน้ าในดา้นการแพทย ์จาก Global Health Security Index (2019) ของประเทศ
ออสเตรเลยีอยูอ่นัดบัที ่4 ของโลก จาก 195 ประเทศ

The Australian Digital Health Agency ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2016 โดยรฐับาลของประเทศออสเตรเลยี
เน่ืองจากปัญหาความซบัซอ้นของการใหบ้รกิารทางดา้นสาธารณสขุ การมขีอ้จ ากดัในดา้นการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 
ดงันัน้ Australian Digital Health Agency จงึคดิแผนการพฒันาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ภายใตแ้ผน the National Digital 
Health Strategy โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการสรา้งระบบใหข้อ้มลูสามารถเชื่อมต่อกนัก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อผูป่้วยและการท างานที่
ราบรื่นของระบบสาธารณสขุ อกีทัง้เพื่อทีจ่ะพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถทัง้นวตักรรม ความร่วมมอื และความเป็นผูน้ า ของ
ระบบการดแูลรกัษาสขุภาพแบบดจิทิลั (digital health) ซึง่เป้าหมายในการด าเนินแผนการนี้จะเสรจ็ภายในปี 2022

หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน
• ACT government health
• The New South Wales Ministry of Health (NSW health)
• northern territory government
• Queensland government 

• Government of south Australia
• Victoria state government health and human services
• Tasmania
• government of western Australia department of health

ทีม่า: Australia’s National Digital Health Strategy
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1. ความพร้อมของข้อมลูด้านสขุภาพ
• ประชาชนในออสเตรเลยีมปีระวตักิารรกัษาทีถู่กจดัเกบ็ในระบบ My health record (ส าเรจ็ในปี 2018)
• แผนการพฒันาคอืการใหห้น่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษาผูป่้วย (โรงพยาบาลรฐั เอกชน และเภสชักร) สามารถดู

ประวตัคินไขผ้่านฐานขอ้มลู my health record เพื่อลดความซ ้าซอ้นและความผดิพลาดในการรกัษา 
• อกีทัง้คนไขส้ามารถดรูายละเอยีดประวตักิารรกัษาในระบบน้ีผ่านแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัทม์อืถอื

2. เสริมสร้างการแลกเปล่ียนข้อมูลผู้ป่วยให้มีความปลอดภยัผ่านระบบดิจิทลั
มรีะบบแลกเปลีย่นหรอืปรกึษาขอ้มลูและวธิกีารรกัษาผูป่้วยระหว่างผูเ้ชีย่วชาญกบัผูเ้ชีย่วชาญ และ ผูเ้ชีย่วชาญกบัผูป่้วย ทีม่ ี
ความปลอดภยัต่อขอ้มลูของผูป่้วย ผ่านแพลตฟอรม์ทีช่ื่อว่า “Your health. Your say” consultation

3. จดัเกบ็ข้อมลูคณุภาพสงูท่ีมีความสะดวกต่อการท างานร่วมกนั
ขอ้มลูทางการแบบทีจ่ะใชร้ว่มกนัไดน้ัน้ตอ้งใชข้อ้มลูทีม่คีุณภาพสงู กล่าวคอื ขอ้มลูของผูป่้วยที่ถูกเกบ็อยูใ่นฐานขอ้มลูตอ้งมี
มาตรฐานเดยีวกนัและเป็นขอ้มลูแบบ real time เพื่อความเขา้ใจทีต่รงกนัและการรกัษาอย่างมปีระสทิธภิาพ

ทีม่า: Safe, seamless and secure: evolving health and care to meet the needs of modern Australia.

4. ปรบัเปล่ียนระบบการจ่ายยาให้เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
• ผูป่้วยสามารถดปูระวตักิารจ่ายยาของตนผ่านระบบ My health record (ส าเรจ็ในปี 2018)
• วางแผนพฒันาพฒันายกเลกิการจ่ายยาผ่านกระดาษ เปลีย่นมาเป็นการจา่ยยาแบบออนไลน์ทัง้หมด 
• ผูป่้วย ผูอ้อกใบจา่ยยา และ เภสชักร สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อด ูและสัง่จา่ยยาผ่านระออนไลน์
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5. พฒันาและปรบัปรงุระบบท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
• เสรมิสรา้งระบบการใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นสุขภาพรว่มกบัหลายหน่วยงาน ทัง้ผูบ้รโิภค นกัวจิยั หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน
ตวัอยา่ง
• ทดลองระบบ Health care home และการจดัการกบัโรคเรือ้รงั 
• พฒันาระบบการบรกิารดจิทิลัส าหรบัสุขภาพเดก็
• พฒันาระบบใหข้อ้มลูในการรบัมอืกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• พฒันาระบบ telehealth ในพืน้ทีช่นบทและพืน้ทีห่่างไกล

6. ส่งเสริมให้ผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัการดแูลและรกัษาสุขภาพทัง้หมดมีความรู้และเข้าถึงการใช้ระบบเทคโนโลยีสขุภาพดิจิทลั 
(digital health technologies)
• ใหค้วามรูใ้นการใชเ้ครือ่งมอืและระบบดแูลสุขภาพทัง้หมดทีเ่ป็นระบบดจิทิลัแก่ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้ี่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการใชร้ะบบ

เหล่านี้ดแูลรกัษาผูป่้วย โดยรว่มมอืกบัหน่วยงานภาครฐั และผูท้ีม่คีวามสามารถในการใหค้วามรูเ้หล่านี้
• เสรมิสรา้งใหผู้เ้ชีย่วชาญและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดสามารถใชร้ะบบดจิทิลัดา้นสุขภาพเหล่านี้อย่างแพร่หลาย 

7. ส่งเสริมให้อตุสาหกรรม digital health ไปสู่นวตักรรมระดบัโลก
• ส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมดา้น digital health 
• เกดิการแลกเปลีย่นนวตักรรมสุขภาพ โดยความรว่มมอืระหว่างผูเ้ชีย่วชาญ นกัวจิยั และผูป้ระกอบการ
• ท างานรว่มกบันกัพฒันาโปรแกรม (developer) เพื่อทีจ่ะลดอุปสรรคในการสรา้งนวตักรรม และการใชง้านงาน My health record 

และระบบดจิทิลัสุขภาพอื่น ๆ 
• รบัฟังความคดิเหน็ในการใชง้านของระบบดจิทิลั โดยไมท่ิง้ใครไวด้า้นหลงั
• น าแนวปฏบิตัทิีด่ ี(Best practice) มาปรบัใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิ การพฒันาของระบบและผูใ้ชง้าน



ความส าเรจ็
• ระบบมกีารปรบัตวั และพฒันาแอปพลเิคชนัอย่างทนัถ่วงท ีจงึสามารถใหบ้รกิารขอ้มลู การปฏิบตัติวัของ

ผูป่้วย การรกัษา และการบรกิารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัโรคระบาดโควดิ – 19 
• เป็นแอปพลเิคชนัแรกของโลกทีส่ามารถแสดงประวตักิารเขา้รบัวคัซนีของผูใ้ชง้านทีส่ะดวกต่อการตรวจสอบ
• ผูใ้ชง้านรวมมากกว่า 6 ลา้นคน และในช่วงสถานการณ์โควดิ – 19 มผีูใ้ชง้านใหมเ่พิม่ขึน้ถงึ 2 ลา้นคน 
• ใหค้วามส าคญัต่อประวตั ิและขอ้มลูการรกัษาของผูป่้วย เป็นอยา่งมาก
• ระบบมกีารบูรณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงานไดด้ ีจงึท าใหจ้ านวนผูใ้ชบ้รกิารมากกว่า 5 หมืน่คนบรจิาค

อวยัวะผ่านระบบน้ี และสามารถช่วยชวีติผูป่้วยไดห้ลายชวีติ
• ความเป็นผูน้ าในดา้นการแพทย ์จาก Global Health Security Index (2019) ของสหราชอาณาจกัร อยู่

อนัดบัที ่2 ของโลก จาก 195 ประเทศ

Best Practice 2: NHS App (United Kingdom)
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

NHS app เป็นแอพพลเิคชัน่ทีพ่ฒันาโดย National health service ของประเทศองักฤษ และหน่วยงาน National 
health service digital แอพพลเิคชัน่นี้เป็น digital health ทีส่รา้งขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภยั
ต่อการใชง้านของประชาชนในประเทศ ผ่านโทรศพัทม์อืถอื และ แทบ็เลต็ (Tablet) อกีทัง้ระบบการใหร้ะบบการน้ี
ครอบคลุมการใชง้านทัง้ส าหรบัผูป่้วยและบุคลากรทางการแพทยเ์พื่อใหเ้กดิความสะดวกสบายต่อการใหบ้รกิาร
และการรบับรกิาร

ทีม่า: NHS (https://www.nhs.uk/nhs-app/about-the-nhs-app/), GOV UK (https://www.gov.uk/government/news/nhs-app-reaches-over-6-million-users)

service
• NHS COVID pass และ ให้ค าแนะน า

เก่ียวกบั Covid–19 
• การสัง่จ่ายยา
• จองและยกเลิกเพื่อเข้ารบัการรกัษา

• ค้นหาค าปรกึษาด้านสุขภาพ
• การดปูระวติัการรกัษา
• ลงทะเบียนบริจาครา่งกายหรอือวยัวะ
• ตรวจสอบประวติัการใช้ข้อมูล
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NHS COVID pass 
• ผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนี Covid – 19 ครบจ านวนโดส สามารถแสดงขอ้มลูนี้ในการเขา้ใชบ้รกิารและเดนิทางในประเทศ อกีทัง้ยงัสามารถแสดงขอ้มลูนี้ส าหรบั

การเดนิทางไปต่างประเทศ
ให้ค าแนะน าเก่ียวกบั Covid – 19 (advice about coronavirus)
• ใหข้อ้มลูความรูด้า้นโรค Covid – 19 และวธิดี าเนินการเมื่อรูส้กึว่าไดร้บัไวรสัโควดิ – 19 

การสัง่จ่ายยา
• สามารถดขูอ้มลูและสถานการณ์สัง่จา่ยยา
• ขอรบัใบใบสัง่จ่ายยา และเลอืกสถานทีร่า้นขายยาทีจ่ะไปรบัยา

จองและยกเลิกเพื่อเข้ารบัการรกัษา
• สามารถดขูอ้มลูการจองและการยกเลกิในการเขา้รบัการรกัษา
• สามารถดปูระวตักิารรกัษาทัง้ทีก่ าลงัจะเกดิขึน้และการรกัษาในอดตี

ค้นหาค าปรกึษาด้านสุขภาพ
• สามารถคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัอาการและการรกัษาทีน่่าเชือ่ถอื และผูใ้ชง้านสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการรกัษาเบือ้งตน้ที่เคยไดร้บัการรกัษาใหก้บัผูอ้ื่น

การดปูระวติัการรกัษา
• ระบบทีท่ าการบนัทกึขอ้มลูการรกัษามคีวามปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
• แพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญอนุญาตใหผู้ใ้ชง้านดขูอ้มลูการรกัษา ผูใ้ชง้านสามารถดผูลการตรวจ และรายละเอยีดอื่น ในการเขา้รกัค าปรกึษา หรอืการรกัษา

ลงทะเบียนบริจาครา่งกายหรอือวยัวะ
• สามารถเลอืกบรจิากร่างกาย หรอื อวยัวะ และสามารถตรวจสอบการบรจิาคผ่านแอพพลเิคชัน่

ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบประวติัท่ี NHS น าข้อมูลการรกัษาของผูใ้ช้งานไปใช้ได้
• สามารถเลอืกทีจ่ะเปิดเผยหรอื ไม่ยนิยอม การใชป้ระวตักิารรกัษาเพื่อน าไปวจิยัหรอืเป็นแนวทางการรกัษา

service
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Electronic Health record 
sharing system (eHealth) 

Electronic Health record sharing system (e-Health) 
• เป็นแพลตฟอรม์ทีม่เีป้าหมายเพื่อเกบ็ขอ้มลูสุขภาพของประชาชน ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อให้

ประชาชนสามารถมขีอ้มลูการรกัษาพยาบาลตลอดชวีติ และสถานพยาบาลมขีอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ใหบ้รกิารรกัษาทีแ่มน่ย าและทนัท่วงท ีเช่น ประวตักิารแพย้า เป็นตน้ 

• สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างสถานพยาบาลของรฐัและเอกชน ซึง่การแลกเปลีย่นขอ้มลูนัน้ ตอ้งขอ
ความยนิยอมจากผูป่้วยเป็นล าดบัแรก โดยทีผู่ป่้วยสามารถก าหนดขอบเขตของการแลกเปลี่ยนขอ้มลู
ของตนเองทีถู่กเกบ็อยูใ่นระบบได ้

• อกีทัง้สถานพยาบาลสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสุขภาพของบุคคลในครอบครวั เช่น ขอ้มลูการฉีดวัคซนีของ
บุตร ขอ้มลูยาทีบ่ดิาและมารดาไดร้บัล่าสุด เป็นตน้ 

• ขอ้มลูถูกเกบ็ไวใ้นที ่ทีม่กีารเขา้รหสั (Encrypted electronic format) เพื่อความปลอดภยัของขอ้มลูผูป่้วย

การรกัษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคโควิด – 19

ผูที้ล่งทะเบยีนเข้าสู่ระบบ Electronic Health record sharing system มีประมาณ 4 ล้านคน ซึง่เป็นจ านวนทีม่ากกว่าร้อยละ 50 
ของประชากรในประเทศทัง้หมด อีกทัง้ยงัมีผูใ้ช้บริการในระบบน้ีสงูถึง 1.2 ล้านคน

แพลตฟอรม์ e-health ของประเทศฮ่องกงสามารถเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัโรคโควดิ – 19 ในฐานขอ้มลูสุขภาพของ
ประชาชน ตวัอยา่งขอ้มลู เช่น การเกบ็ประวตักิารฉีดวคัซนีโรคโควดิ – 19 การเขา้รบัการรกัษาโรค การนดั
หมาย และอาการแพต่้าง ๆ ของผูป่้วย เป็นตน้ 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202108/20/P2021082000529.htm https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html



สรปุ Maturity model ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสขุภาพและการแพทย์

41

กลยทุธ์องคก์ร โครงสร้างพืน้ฐาน
สนับสนุนระบบสขุภาพ ทัง้ด้าน
กฎระเบียบ และด้านอปุกรณ์

การให้บริการสขุภาพแก่ผู้ใช้บริการ
การพฒันามาตรฐานระบบ

สาธารณสขุ
การบริหารจดัการภายใน

กระทรวง และทกัษะบคุลากร

▪ จดัตัง้หน่วยงานหรือองคท่ี์รบัผิดชอบด้าน 
digital health และวางขัน้ตอนเพ่ือไปสู่แนว
ปฏิบติั กบักระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาขดี
ความสามารถความเป็นผูน้ าดา้น digital health

▪ มีการวางกฎหมายเพ่ือไปสู่แนวปฏิบติั และ
มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเตม็รปูแบบ ใน
ดา้นการเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความ
ปลอดภยัของขอ้มลูการบรกิารดา้นสขุภาพ
ระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วย

▪ การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสุขภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health 
สามารถใชง้านได ้และสามารถระบุต าแหน่งของผู้
ใหบ้รกิาร อกีทัง้มกีารอพัเดทขอ้มลู เพือ่ใช้ในการ
วางแผนดา้นสาธารณสุข

▪ การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health และการ
แลกเปลีย่นขอ้มลู ระดบัประเทศ แบบครอบคลุม
การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและ มกีารคดิคน้
นวตักรรมใหมอ่ยา่งสม ่าเสมอ เช่น Virtual Nurse, 
Chatbot ในการประเมนิอาการเบือ้งตน้, ระบบ
คาดการณ์โรคระบาด และการรบัขอ้มลูจากผูพ้กิาร 

▪ มรีะบบขอ้มลูขา่วสารสุขภาพทีเ่ชื่อมโยง
ระหวา่งสถานบรกิารกบัหน่วยงานภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ใหบ้รกิารสาธารณสุข เช่น การเชื่อมโยงกบั
ขอ้มลูคมนาคม เพือ่พฒันาการเคลือ่นยา้ย
ผูป่้วยทีร่วดเรว็วางแผนการเดนิทาง
ลว่งหน้า ระบบแนะน าสถานพยาบาลทีม่ ี
ทรพัยากรทีพ่รอ้มและวา่งใหบ้รกิารผูป่้วย

▪ พฒันามาตรฐานในการเชื่อมโยงแลกเปลีย่น
ขอ้มลู ทีท่ าใหค้อมพวิเตอรส์ามารถ
แลกเปลีย่นขอ้มลูกนัไดใ้นระดบัสากล

▪ ระบบสามารถวเิคราะหส์ถานการณ์
ดา้นทรพัยากรได ้เช่น มพีืน้ทีใ่ดทีม่ ี
บุคลากรไมเ่พยีงพอ

▪ ระบบสามารถระบุสิง่ทีค่วรด าเนินการ
เพือ่แกไ้ขและป้องกนัปัญหาดา้น
ทรพัยากรสาธารณสุข

▪ ขอ้มลูดา้นสุขภาพมกีารอพัเดททุกวนั 
และน าขอ้มลูเหลา่นี้ใชใ้นการ
ประเมนิผลเพือ่เป็นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดงบประมาณใน
ดา้นสาธารณสุขของประเทศ

▪ มกีารวางแผนการก ากบัดแูลดา้น digital 
health แบบครบวงจร อกีทัง้รฐับาลและ
กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกนัวางขัน้ตอน
เพ่ือไปสู่แนวปฏิบติั digital heath 

▪ มีการวางกฎหมายเพ่ือไปสู่แนวปฏิบติั แต่
ยงัไม่ถกูบงัคบัใช้เตม็ท่ี ในดา้นการเขา้ถงึ
การใชข้อ้มลู และความปลอดภยัของขอ้มลูการ
บรกิารดา้นสขุภาพระหวา่งผูใ้หบ้รกิาร และ
ผูป่้วย

▪ การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสุขภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health 
สามารถใชง้านได ้และระบุต าแหน่งของผูใ้หบ้รกิาร

▪ ระบบฐานขอ้มลูสุขภาพประชาชน (Personal Health 
Record) ระหวา่งประชาชนและหน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร

▪ มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูดา้นสาธารณสุขเบื้องตน้เพือ่การ
สง่ตอ่ใหส้ถานพยาบาลภายในจงัหวดันัน้ ให้
ผูร้บับรกิารสามารถใชบ้รกิารไดต้อ่เนื่องในจงัหวดั

▪ การใหข้อ้มลูดา้นสุขภาพผา่นแอปพลเิคชนัหรอืระบบ 
เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ประชาชนจะไดร้บัขอ้มลูทีม่ ี
คุณภาพสงู

▪ มรีะบบการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และจดัการ
คลงัขอ้มลูสาธารณสุขทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ครอบคลุมระบบขอ้มลูครบถว้น เสนอขอ้มลู
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมคีวามมัน่คงปลอดภยั

▪ มรีะบบบรกิารสาธารณสุขทีส่ามารถเขา้ถงึ
ไดบ้นอุปกรณ์สือ่สาร ทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การรบัสง่ขอ้มลูในทุกแพลตฟอรม์ 

▪ การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health 
เช่น การเขา้ใชง้านระบบ การยนืยนั
ตวัตน และครอบคลุมการแลกเปลีย่น
ขอ้มลูภาพของผูใ้หบ้รกิารสขุภาพ 

▪ มกีารก าหนดมาตรฐานความรูแ้ละ
ทกัษะดา้นดจิทิลัใหแ้ก่บุคลากรใน
องคก์ร

▪ พฒันาระบบและช่องทางการสง่ขอ้มูล
ของโรงพยาบาลและขอ้มลูในทุกระดบั
ไปยงัหน่วยงานระดบัจงัหวดัและ
สว่นกลาง รวมทัง้หน่วยงานภายนอก
ทีเ่กีย่วขอ้ง

▪ มกีารวางแผนการก ากบัดแูลดา้น digital health 
และจดัตัง้กลุม่ผูท้ีร่บัผดิชอบและมเีป้าหมายการ
ด าเนินงานทีช่ดัเจนอกีทัง้สรา้งความรว่มมอืในการ
วางแผนด าเนินงานกบัผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

▪ มกีารอนุมตักิฎหมายควบคุมความปลอดภยัใน
ดา้นขอ้มลู แต่ครอบคลมุเพียงบางส่วน ใน
ดา้นการเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความ
ปลอดภยัของขอ้มลูบรกิารดา้นสขุภาพระหวา่ง
ผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วยทีใ่ช ้Digital health

▪ การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสุขภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health 
สามารถใชง้านไดแ้ตย่งัไมส่มบูรณ์

▪ มรีะบบบรกิารทางการแพทยอ์อนไลน์เบื้องตน้
อาท ิการนดัหมายทางออนไลน์

▪ มรีะบบจดัเกบ็ขอ้มลูประวตัคินไขอ้อนไลน์

▪ มกีารเชื่อมโยงคลงัขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข (Data Center) ตัง้แตร่ะดบัปฐม
ภมูมิายงัสว่นกลาง

▪ การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health 
เฉพาะการท างานหลกั เช่น การเขา้ใช้
งานระบบ การยนืยนัตวัตน การเกบ็
ขอ้มลูของระบบ

▪ มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูสถานะสุขภาพ 
ขอ้มลูทรพัยากรสุขภาพ และตวัชี้วดั
สุขภาพตา่ง  ๆเพือ่เป็นขา่วสารสถติิ
สนบัสนุนการท างานของผูบ้รหิาร

▪ มกีารรวบรวมฐานขอ้มลูบุคลากร ICT
ของทุกหน่วยงานในองคก์ร

บริหารจดัการ
สาธารณสขุผา่น

ช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

แลกเปล่ียนข้อมลูสขุภาพ
ระหว่างหน่วยงานได้ทัง้
หน่วยงานภายในและ

องคก์รภายนอก เพ่ือการ
บริการครบวงจร

การบริหารจดัการ
สาธารณสขุดิจิทลัเชิง
รกุ มีการคาดการณ์
และให้ข้อมลูล่วงหน้า

ท่ีน่าเช่ือถือ

เป้าประสงค:์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผูใ้ห้บริการด้านสาธารณสขุ
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การวิเคราะหช่์องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยด้านสขุภาพและการแพทยเ์ปรียบเทียบกบัมาตรฐานขีด
ความสามารถเชิงดิจิทลัท่ีควรจะเป็น (1)

ระดบัการพฒันา ประเดน็การพฒันา
การด าเนินการท่ีควร

เกิดขึ้น

สถานะปัจจบุนั 
และโครงการท่ีจดัท าหรือ

มีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

แลกเปล่ียนข้อมูล
สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานได้ทัง้
หน่วยงานภายใน
และองคก์ร
ภายนอก เพื่อการ
บริการครบวงจร

มีการผลกัดนักฎหมายให้
รกัษาความปลอดภยั
ข้อมูล และรกัษาเป็น
ส่วนตวั ความเป็น
เจ้าของ และการเข้าถึง
การเกบ็ข้อมูลของ
ผูใ้ช้บริการ

• มมีาตรฐานรปูแบบการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูสุขภาพทีม่ ี
ความปลอดภยั

▪ อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ▪การมโีครงการรองรบัการแลกเปลีย่นขอ้มลูสุขภาพทีป่ลอดภยั 
และมมีาตรการในการ Back Up ขอ้มลู ตลอดจนการจดัการ 
Cyber Security 

• พระราชบญัญตั ิการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์
พ.ศ. 2562

▪กมช. เหน็ชอบร่างกฎหมายย่อย
ตาม พ.ร.บ.การรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอรฯ์ 6 ฉบบั 
เมือ่วนัที ่25 ม.ิย. 2564

▪การด าเนินการบงัคบัใชม้าตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอรก์บัฐานขอ้มลูดา้นสาธารณสุขของรฐั

• พระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

▪พรบ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
จะบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 ม.ิย. 2565

▪การก าหนดการเขา้ถงึการเกบ็ขอ้มลูของผูใ้ชบ้รกิารอย่างเป็น
รปูธรรม

การวางนโยบายและ
กฎหมายในการเช่ือมโยง
ข้อมูล

• มาตรการจดัตัง้องคก์รกลาง
ความร่วมมอืการบรหิาร
จดัการ eHealth

• DGA Referral 
Coordination Exchange 
Platform

• ระบบ CO-LINK

▪ ระบบ Co-Link ไดเ้ริม่ใหบ้รกิาร
เมือ่ พ.ค. 2564
▪มาตรการอื่นๆ ยงัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

▪การระบุ Touch Point ต่อผูใ้ชง้านทัง้หมด และ Ecosystem ของ
การใหบ้รกิารทางสาธารณสุข เพือ่วางแผนการเชือ่มโยงใน
อนาคต
▪การผลกัดนัเชงิกฎหมายและนโยบายในการรวมศนูยข์อ้มลูและ
การใหบ้รกิารใหเ้ป็นระบบเดยีว แบบ One Stop Service 
▪การประเมนิผลการด าเนินงานระบบทีม่ ีเพือ่เรยีงล าดบั
ความส าคญัและการเชือ่มโยงทีเ่กดิขึน้ได้

บุคลากรทางการแพทย์
ได้รบัการฝึกอบรมด้าน
Digital Health มาก
เพียงพอ

• โครงการสรา้งความ รูค้วาม
เขา้ใจดา้น Enterprise 
Architecture (EA) เพือ่
สนบัสนุนหน่วยงาน
สาธารณสุข ของไทย

▪ อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ▪การจดัท าบทเรยีนออนไลน์และออฟไลน์ส าหรบับุคลากรทาง
การแพทยท์ุกระดบั และการออกประกาศนียบตัรส าหรบัผู้ที่
ส าเรจ็การศกึษาการดา้น Digital Health
▪การออกนโยบายใหน้กัศกึษาแพทย ์พยาบาล และสาขาการ
เรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางการแพทย ์ต้องศกึษาการ
ใหบ้รกิาร Digital health
▪การมอบทุนศกึษาวจิยัใหผู้อ้อกแบบหลกัสตูรดา้น Digital Health

ขอ้มลู ณ วนัที ่20 กนัยายน 2564
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ระดบัการพฒันา ประเดน็การพฒันา การด าเนินการท่ีควรเกิดขึ้น
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

การบริหารจดัการ
สาธารณสุขดิจิทลั
เชิงรกุ มีการ
คาดการณ์และให้
ข้อมูลล่วงหน้าท่ี
น่าเช่ือถือ

มีการเกบ็ข้อมูล
ลงทะเบียนยนืยนัตวัตน 
เกบ็ประวติั มากกกวา่ 
75% ของประชากร และ
ข้อมูลสุขภาพได้รบัการ
อพัเดททุกวนั

• โครงการศกึษาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อ
รองรบัการใหบ้รกิาร Individual Health 
Information ในระยะเวลา 5 ปี

▪ยุทธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (2560 - 2569) ก าหนดใหม้หีน่วยงาน
สาธารณสุขใชโ้ครงสรา้งชุดขอ้มลูตามมาตรฐาน 100% 
ภายใน 3 ปี และใหห้น่วยงานสาธารณสุขทัว่ประเทศใช้
มาตรฐานนี้ทัง้หมดภายใน 5 ปี

▪การตดิตามผลส าเรจ็ของการเกบ็
ขอ้มลู และความคุม้ค่าของการลงทุน
▪ ใชป้ระโยชน์จากการรวบรวมขอ้มลู
ลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนทีเ่กดิขึน้แลว้
จากแอปพลเิคชนั เช่น หมอพรอ้ม 
หรอืระบบอืน่ๆทีม่อียู่ เพือ่ลดภาระ
การเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิ

ข้อมูลด้านสุขภาพมี
การบูรณาการ
ระดบัประเทศ และ
น าไปใช้เป็นแนวทาง
การวางนโยบายและ
ก าหนดงบประมาณ

• ระบบ Hospital Information system 
(Health Link)

• DGA Referral Coordination Exchange 
Platform

• ระบบ CO-LINK (มาตรการโตต้อบโควดิ-
19)

• ระบบ Dashboard ตดิตาม เฝ้าระวงั 
ป้องกนั และควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 

ด าเนินการแล้ว
▪ ระบบ Health Link เปิดใหใ้ชง้านแลว้ และตัง้เป้าใหม้ี
โรงพยาบาล 100 แห่งร่วมแพลตฟอรม์ภายใน 2565

ระหว่างการจดัท า
▪ ระบบ CO-LINK จดัท าตัง้แต่ พ.ค. 2564
▪ โครงการพฒันาระบบการจดัการฐานขอ้มลูกลางโรค
และภยัสุขภาพกรมควบคุมโรค
▪พฒันา Data Visualization เพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และควบคุมโรคและภยัสขุภาพ กรมควบคุมโรค

▪การน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปประมวลผล และ
กลัน่กรองเป็น Intelligence หรอื 
Insight
▪การออกนโยบายใหต้อ้งมกีาร
พจิารณา Insight ทีไ่ดจ้ากขอ้มลูไป
ใชใ้นการวางนโยบายและก าหนด
งบประมาณ

แลกเปล่ียนข้อมูล
สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานได้ทัง้
หน่วยงานภายใน
และองคก์ร
ภายนอก เพื่อการ
บริการครบวงจร

ส่งเสริมโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการ
ให้บริการ Digital 
Health

• โครงการจดัท าสถาปัตยกรรมองคก์ร ส าหรบั 
eHealth

• โครงการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสาร
เทคโนโลยสีุขภาพแห่งชาต ิ(NHIS)

• โครงการประยุกต์ใชง้านบรกิารทาง
การแพทยผ์่านระบบอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ในพืน้ทีช่นบท (Telehealth)

▪ โครงการพฒันาระบบขอ้มลูขา่วสารเทคโนโลยสีขุภาพ
แห่งชาต ิ(NHIS) มกีารด าเนินการตัง้แต่ปี 2562 และจะ
ด าเนินการต่อเนื่อง
▪ ระบบ Telehealth มกีารลงนาม MOU ระหว่าง กสทช. 
และ กระทรวงสาธารณสุขเมือ่เดอืน พค. 2562

▪การส ารวจความพรอ้มดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ประเทศ และ
ระบุพืน้ทีส่ าคญัทีต่อ้งการทรพัยากร
▪การผลกัดนัและประชาสมัพนัธใ์ห้
ระบบ Telehealth และ eHealth เป็น
ทีย่อมรบัและเขา้ถงึประชาชนใน
พืน้ทีช่นบท

• บรกิาร AMed Telehealth (มาตรการโตต้อบ
โควดิ-19)

• HI/ CI care (มาตรการโตต้อบโควดิ-19)

▪Amed Telehealth น าร่องใชง้านกบั รพ. สนามแลว้เมือ่
เม.ย. 64
▪HI/CI care เปิดใหใ้ชง้านแลว้

▪ตดิตามผลส าเรจ็ และถอดบทเรยีน
จากการเริม่ใชง้าน Telehealth
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ขีดความสามารถ: ด้านสขุภาพและการแพทย์

เป้าประสงค:์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผูใ้ห้บริการด้านสาธารณสุข

แนวทาง: การยกระดบัการบูรณาการข้อมูลสุขภาพได้จากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานสนับสนุน: 1) กระทรวงมหาดไทย                  2) สพร. 
3) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานพยาบาล อาท ิมหาวทิยาลยัทีม่สีถานพยาบาลในสงักดัต่างๆ
4) หน่วยงานสนบัสนุนดา้นการท่องเทีย่ว

แผนการด าเนินงานทัง้หมด

ระดบัการ
พฒันา

บริหารจดัการสาธารณสุขผา่นช่องทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยงาน
ได้ทัง้หน่วยงานภายในและองคก์รภายนอก 

เพื่อการบริการครบวงจร

การบริหารจดัการสาธารณสุขดิจิทลัเชิงรกุ มีการ
คาดการณ์และให้ข้อมูลล่วงหน้าท่ีน่าเช่ือถือ

โค
รง
กา

รส
 าค

ญั
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต่
าง
ๆ

1 2 3

โครงการประยุกตใ์ช้งานบริการทางการแพทยผ์า่นระบบอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในพืน้ท่ีชนบท (Telehealth)

ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

กรอบระยะเวลา ระยะสัน้ (ปีท่ี 1) ระยะกลาง (ปีท่ี 2-3) ระยะยาว (ปีท่ี 4-5)

ระบบแพลตฟอรม์ข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ (National E-Health Platform)



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสขุภาพการแพทยใ์นระยะสัน้ ระยะกลาง และระยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

ระบบ Hospital Information Exchange 
System (Health Link)

ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพ (มากกวา่ขอ้มลูเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกส)์ ในระดบัประเทศ ซึง่มกีารก าหนด
มาตรฐานกลางรว่มกบัโรงพยาบาลในภาค ีและมกีารสนบัสนุนโรงพยาบาลในดา้นเครื่องมอืและกระบวนการที่
จะท าใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลูเกดิขึน้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมทัง้พฒันามาตรฐานความปลอดภยัและ
ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลในระบบ

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
• ส านกัปลดักระทรวงสาธารณสุข
• หน่วยงานผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณสุขในสงักดั

กระทรวงศกึษาธกิาร เชน่ มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลในสงักดั

ระบบแพลตฟอรม์ข้อมูลด้านสุขภาพของ
ประเทศ (National E-Health Platform)

การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาชว่ยบรหิารงานบรกิารสาธารณะดา้นสุขภาพและสาธารณสุขของภาครฐั
เพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบงานสขุภาพและบรกิารทาง
การแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั

• ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เขตสุขภาพ และกรมฯ
ในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม

โครงการประยุกตใ์ช้งานบริการทาง
การแพทยผ์่านระบบอินเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูงในพ้ืนท่ีชนบท (Telehealth)

ส่งเสรมิ ผลกัดนั การน าระบบดูแลสขุภาพทางไกล มาประยุกตใ์ชง้านอย่างแพรห่ลาย เพื่อเพิม่โอกาสใหก้บั
ประชาชนในพืน้ทีช่นบท และพืน้ทีช่ายขอบไดม้โีอกาสในการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุได้
อย่างเทา่เทยีม

• กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข
• ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และ

กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาติ

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

ระบบต่อยอด Hospital Information System (Health Link)

National E-Health Platform

โครงการประยุกตใ์ช้งานบริการทางการแพทยผ์า่นระบบอินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในพืน้ท่ีชนบท (Telehealth)

ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนประชาชนเข้าใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพส าหรบัให้ประชาชนทัว่ไปเข้าถึงได้

น าเข้าโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทัว่ประเทศเข้าสู่ระบบ

ส ารวจความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และเตรียมพร้อมด้านโครงสร้าง

สร้างขีดความสามารถแก่นักศึกษา ผู้เช่ียวขาญและบคุลากรด้านสาธารณสขุ

ประชาสมัพนัธแ์ละเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้

น า AI มาใช้เพ่ือคดัเลือกข้อมูล

พฒันากลุ่มระบบงานด้านการจดัการข้อมูลฉุกเฉิน 
ระบบสขุภาพชมุชน ระบบรายงานยา ระบบวินิจฉัย
ภาพ และระบบสขุภาพจิตและการจดัการโรคเรื้อรงั

ส ารวจความ
ต้องการและ
ออกแบบระบบ

เตรียมความพร้อมองคก์ร/ประชาชน

ประชาสมัพนัธ์ระบบ

ประเมินผล และ
พฒันาต่อเน่ือง

ประเมินผล 
และพฒันา
ต่อเน่ือง

ส ารวจความต้องการ ออกแบบและพฒันาระบบ

จดัสรรอปุกรณ์ให้พืน้ท่ีท่ีจ าเป็น เปิดใช้งานระบบ 
Telehealth แก่ผูป่้วยเรือ้รงั
และผูป่้วยในพืน้ท่ีห่างไกล

ทดลองใช้งาน Beta Version
เปิดใช้งานระบบ Telehealth
เพ่ิมเติมแก่ประชาชนทัว่ไป

ประเมินผล
และพฒันา
ต่อเน่ือง
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Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



มิติการประเมินทัง้ 4 มิติ (RDID Matrix)
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R
I

D
D

มิติความพร้อมของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั 
(Readiness)

มิติระยะห่างจากสถานการณ์
พฒันารฐับาลดิจิทลัสงูสดุ

(Distance to Frontier: DTF)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ

(Do-ability)

มิติด้านผลประโยชน์โดยรวม
ต่อประเทศ

(Impact/Benefit)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถ ความพร้อมการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสขุภาพการแพทย์
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โครงการการพฒันาท่ีส าคญั

มิติความพร้อมของ
การพฒันารฐับาล
ดิจิทลั (Readiness)

มิติระยะห่างจาก
สถานะการพฒันา
รฐับาลดิจิทลัสูงสุด 

(DTF)*

มิติด้าน
ผลประโยชน์

โดยรวมต่อประเทศ 
(Impact)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนิน
โครงการ (Do-

ability)

ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
๑. โครงการ/ระบบ/การด าเนินการเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่แล้ว หรือก าลงัจะด าเนินการในระยะเวลาอนัใกล้

๑.๑  ระบบต่อยอด Hospital 
Information Exchange 
System (Health Link) **
๑.๒ ระบบแพลตฟอรม์ขอ้มลู
ดา้นสุขภาพประเทศ (National 
E-Health Platform) ***
๑.๓ โครงการประยุกต์ใช้งาน
บรกิารทางการแพทยผ์า่นระบบ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูงในพื้นที่
ชนบท (Telehealth) ****
๑.๔ อื่นๆ (ถา้ม)ี โปรดระบุ
...........................................
หมายเหตุ: * มติคิวามห่างไกลจากการพฒันาดจิทิลัสงูสุด (Distance to Frontier: DTF) หมายถงึ ระดบัความห่างไกลของการพฒันาดจิทิลัภาครฐัของประเทศไทย
เปรยีบเทยีบกบัระดบัการพฒันาของประเทศทีท่่านรูจ้กั/ทราบด ีวา่มกีารพฒันาดจิทิลัภาครฐัในดา้นดงักล่าวดทีีสุ่ดในโลก หรอือยู่ในระดบัการพฒันาทีป่ระเทศไทย
ควรมุ่งไปสู่จุดนัน้
** ระบบเชือ่มโยงขอ้มลูสุขภาพ (มากกวา่ขอ้มลูเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิกส์) ในระดบัประเทศ ซึง่มกีารก าหนดมาตรฐานกลางร่วมกบัโรงพยาบาลในภาคี และมกีาร
สนบัสนุนโรงพยาบาลในดา้นเครื่องมอืและกระบวนการที่จะท าใหก้ารแลกเปลีย่นขอ้มลูเกดิขึน้ได้ตามมาตรฐาน พรอ้มทัง้พฒันามาตรฐานความปลอดภยัและความ
เป็นส่วนตวัของขอ้มลูในระบบ 
*** การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยบรหิารงานบรกิารสาธารณะดา้นสุขภาพและสาธารณสุขของภาครฐัเพื่อพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ โดยเฉพาะ
การเชือ่มโยงระบบงานสุขภาพและบรกิารทางการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั
**** ส่งเสรมิ ผลกัดนั การน าระบบดแูลสุขภาพทางไกล มาประยุกตใ์ชง้านอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิม่โอกาสใหก้บัประชาชนในพื้นทีช่นบท และพื้นทีช่ายขอบไดม้ี
โอกาสในการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขไดอ้ย่างเท่าเทยีม

๒. โครงการ/ระบบ/การด าเนินการเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั ท่ีควรด าเนินการ/จดัท าข้ึนในอนาคต
๒.๑ อื่นๆ (ถา้ม)ีโปรดระบุ
.............................................
๒.๒ อื่นๆ (ถา้ม)ีโปรดระบุ
.............................................
หมายเหตุ: * มติคิวามห่างไกลจากการพฒันาดจิทิลัสงูสุด (Distance to Frontier: DTF) หมายถงึ ระดบัความห่างไกลของการพฒันาดจิทิลัภาครฐัของประเทศไทย
เปรยีบเทยีบกบัระดบัการพฒันาของประเทศทีท่่านรูจ้กั/ทราบด ีวา่มกีารพฒันาดจิทิลัภาครฐัในดา้นดงักล่าวดทีีสุ่ดในโลก หรอือยู่ในระดบัการพฒันาทีป่ระเทศไทย
ควรมุ่งไปสู่จุดนัน้

สแกน QR Code หรือ 
เข้าผา่น URL:
https://forms.gle/EVCVjV
AQ7bMZCCsdA

https://forms.gle/EVCVjVAQ7bMZCCsdA
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วาระปฏิรปูสาธารณสขุไทยมีทัง้หมด 5 วาระ
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การจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสขุ รวมถึงโรค

ระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่
เพื่อความมัน่คงแห่งชาตดิา้นสุขภาพ

การปฏริปูระบบหลกัประกนั
สขุภาพและกองทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ให้
มคีวามเป็นเอกภาพ บรูณาการ เป็นธรรม 
ทัว่ถงึ เพยีงพอและยัง่ยนื ดา้นการเงนิ

การคลงั

การปฏริปูเขตสขุภาพใหม้รีะบบบรหิาร
จดัการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการ
รว่มรบัผดิชอบดา้นสุขภาพระหว่าง

หน่วยงาน และทอ้งถิน่

การสร้างเสริมสขุภาพ ความ
รอบรูด้า้นสุขภาพ การป้องกนั และ
ดแูลรกัษาโรคไมต่ดิต่อส าหรบั

ประชาชนและผูป่้วย

การปฏริปูระบบบริการสขุภาพ
ผู้สงูอายดุา้นการบรบิาล การ

รกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชน และการดแูล
สุขภาพตนเอง ในระบบสุขภาพปฐมภมูิ

เชงินวตักรรม 

ทีม่า: ราชกจิจานุเบกษา



การจดัการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุ รวมถึงโรคระบาดระดบัชาติและ
โรคอบุติัใหม่ เพ่ือความมัน่คงแห่งชาติด้านสขุภาพ
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• มรีะบบส ารองเวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทย ์ทีส่ามารถ scale up ขึน้ไดอ้ย่างรวดเรว็
• มกีลไกการจดัการขอ้มลูทีส่ าคญัจ าเป็นเป็นระดบัชัน้อย่างชดัเจนและมกีฎหมายรองรบัการ

ด าเนินการดา้นขอ้มลูทีจ่ าเป็นตอ้งใชข้อ้มลูสว่นบุคคลบางประการ
• มกีลไกดา้นงบประมาณในการวนิิจฉยั ดแูลรกัษาผูป่้วย ในสถานการณ์ทีม่กีารระบาดขนาดใหญ่

ของโรคตดิต่อ โรคตดิต่ออนัตราย หรอืโรคตดิต่ออุบตัใิหม่ รวมทัง้การปรบัปรุง ระบบค่าตอบแทน
ใหก้บับุคลากรสาขาขาดแคลนและบุคลากรทีต่อ้งปฏบิตังิานเสีย่งภยัอยา่งเหมาะสม

• มกีารพฒันา รวมทัง้ต่อยอดนวตักรรมและจดัหาวคัซนี ยา เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
และสาธารณสขุทีส่ าคญัจ าเป็น

ปัญหาและความท้าทาย

เป้าหมายในการปฏิรปู
ประเทศมรีะบบงานความมัน่คงดา้นสขุภาพและระบบจดัการภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ ทีค่รบวงจรและบรูณาการ เพือ่ยกระดบัความมัน่คงแหง่ชาติดา้นสขุภาพ (National Health 
Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉุกเฉินไดทุ้กภยั รวมถงึโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อย่างรวดเรว็ เป็นระบบ มคีวามเป็นเอกภาพ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลและปลอดภยั 

เพือ่ปกป้องชวีติ สวสัดภิาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย ดว้ยความร่วมมอืจากทุกภาคสว่นแบบบรูณาการและยัง่ยนื

เป้าหมาย

หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ระดบักระทรวง ระดบัจงัหวดัระดบัท้องถ่ิน
ไม่ได้น าแผนยุทธศาสตรไ์ปแปลงเป็นแผนปฏิบติัการ (operational 
plan) และ ขาดกลไกการขบัเคลื่อน และการตดิตามประเมนิผลการน า
แผนยุทธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัใิหไ้ดอ้ย่างเป็นรปูธรรม

การบริหารจดัการก าลงัคนและโครงสรา้งของหน่วยงานดา้นความ
มัน่คงดา้นสขุภาพของประเทศควรได้รบัการปรบัปรงุ

ไม่มีกลไกการประสานบูรณาการงบประมาณส าหรบัการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินและการเตรยีมความพรอ้ม อย่างชดัเจน

โครงสรา้งของระบบและการบรหิารจดัการภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข
และขบัเคลื่อนงาน ความมัน่คงการสขุภาพของประเทศยงัคงมีปัญหา
และข้อจ ากดัหลายประการ

• มโีครงสรา้งและศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินทีไ่ดม้าตรฐาน 
• มโีครงสรา้งระบบ บญัชาการเหตุการณ์ทีเ่ป็นเอกภาพและชดัเจนตามระดบัความรุนแรงของ

ปัญหา

• มรีะบบและกลไกทีจ่ะน าความรู ้เชงิวชิาการมาใชใ้นการเตรยีมความพรอ้มและรบัมอืสถานการณ์
• กลไกในการ เยยีวยาผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่หมาะสม

• บรูณาการกบัระบบ ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาต ิจงัหวดั และอ าเภอ ตลอดจน
สามารถปฏบิตัโิดยน าหลกัการ whole government & whole society มาใชไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ



การปฏิรปูระบบหลกัประกนัสขุภาพและกองทนุท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ 
เป็นธรรม ทัว่ถึง เพียงพอและยัง่ยืน ด้านการเงินการคลงั
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ความท้าทายท่ีส าคญั
การบริหาร จดัการท่ีแตกต่างกนัและแยกส่วน (fragmented) 
ประสิทธิภาพ ความเหลื่อมล า้และความไม่เป็นธรรม
ระหว่าง ระบบหลกัประกนัสขุภาพรฐั ๓ ระบบหลกั ไดแ้ก่
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(UCS)
สวสัดกิารรกัษาพยาบาล ขา้ราชการ (CSMBS) 
ประกนัสงัคม (SHI)

• การใชย้าอย่างสมเหตุสมผล และการใชบ้รกิารสขุภาพอย่างเหมาะสม
• การป้องกนัเหตุการณ์หรอืกรณีไม่พงึประสงคจ์ากการใหบ้รกิาร และ ปรบัประสทิธภิาพการ

ป้องกนัภาวะพกิารทีเ่ป็นภาระระยะยาวของระบบสขุภาพและระบบหลกัประกนัสขุภาพ
• การจดับริการแบบเน้นคณุค่าและการจ่ายแบบเน้นคณุค่า (value-based healthcare 

and value-based payment) เป็นกลไกหนึ่งในการปรบัประสทิธภิาพของระบบสขุภาพและ 
ระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ปัญหาและความท้าทาย เป้าหมาย

ประเทศมรีะบบหลกัประกนัสุขภาพและกองทุนทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีารบูรณาการและเป็น เอกภาพ เป็นธรรม ทัว่ถงึ เพยีงพอและยัง่ยนืดา้นการเงนิการคลงั และ
ส่งผลใหก้ารด าเนินการตามเป้าหมายของการ ปฏริปูดา้นการจดัการภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิต่อ ผูส้งูอายแุละเขตสุขภาพสามารถบรรลุผลส าเรจ็

เป้าหมายในการปฏิรปู

ความท้าทายอืน่ๆทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพและความยัง่ยนืของระบบ
หลกัประกนัสุขภาพภาครฐัของไทย

• การปรบัปรงุและยกระดบัระบบประกนัสุขภาพของประเทศ

• สงัคมผูสู้งวยั
• การระบาดวิทยาของการเกิดโรคติดต่ออบุติัใหม่

• ภาระโรคของโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั 
• คนต่างด้าวในประเทศไทย 
• บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ ทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึประกนัสขุภาพ

• ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสขุภาพ และการจ่ายชดเชยค่าบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน
• ระบบบรหิารการจ่ายค่าบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (P&P), บรกิารปฐมภูมิ

(primary care), บรกิารดแูลผูป่้วยในชุมชน/ทีบ่า้น (community/Home care), บรกิารผูป่้วยใน 
(IP) 

• ระบบการดแูลระยะยาวในชุมชน/ทีบ่า้น
• ระบบการบรหิารจดัการ รวมทัง้สทิธปิระโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบรกิาร รองรบั

วกิฤตดิา้นสขุภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม่
• ระบบงบประมาณและกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีต่่อเนื่อง
• ระบบประกนัสขุภาพคนต่างดา้ว
• ประชาชนเขา้ถงึบรกิารอย่างทัว่ถงึและมคีวามพงึพอใจเพิม่ขึน้



การปฏิรปูเขตสขุภาพให้มีระบบบริหารจดัการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการร่วมรบัผิดชอบ
ด้านสขุภาพระหว่างหน่วยงาน และท้องถ่ิน
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การดแูลรกัษาและการเข้าถึงบริการของประชาชนยงัมีความ
เหล่ือมล า้ในแต่ละเขตสขุภาพ 

หน่วยบรกิาร/หน่วยงานในพืน้ที ่ทีไ่ดร้บัการพฒันาศกัยภาพและเริม่ด าเนินการ/ รว่ม
ใหบ้รกิารแบบบรูณาการตามเป้าหมายการปฏริปู

พฒันาระบบการบรหิารจดัการเขตสขุภาพแบบบรูณาการ คล่องตวั มปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล และรว่มรบัผดิชอบ โดยเขตสขุภาพ หน่วยงานในพืน้ทีแ่ละองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ และใชก้ลไกทีม่อียู ่ในการใหบ้รกิารประชาชน 

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้า ตอ้งมกีระจายอ านาจใหเ้ขตพืน้ที ่เพือ่ใหพ้ืน้ที่
บรหิารโดยมปีระชาชนมารว่มในการก าหนดทศิทาง เพราะแต่ละพืน้ทีจ่ะมปัีญหา
แตกต่างกนัไป หากใหพ้ืน้ทีม่าด าเนินการ และบรหิารจดัการในสว่นนี้เองจะชว่ย
แกปั้ญหาได้

ประชาชนรวมทัง้ผูส้งูอายใุนพืน้ที ่ไดร้บับรกิารและการสนบัสนุนตามเป้าหมายการ
ปฏริปู

ระบบบรหิารจดัการ ระบบบรกิารและมาตรการสนบัสนุนในพืน้ที ่ทีไ่ดร้บัการพฒันา 
และไดเ้ริม่ด าเนินการตามเป้าหมายการปฏริปู

การบริหารจดัการหรือการดแูลยงัไม่สามารถแก้ปัญหาของ
พื้นท่ีโดยตรง แต่ยงัเป็นการท างานเพือ่สนองตอบนโยบายจาก
สว่นกลาง

อ านาจในการบริหารจดัการของเขตสุขภาพไม่เบด็เสรจ็ แยก
ส่วน จึงแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ชดัเจน

การจดัสรรทรพัยากรด้านงบประมาณ และก าลงัคน มีความ
เหล่ือมล า้ในแต่ละเขตบริการ เพราะเป็นการจดัสรรจาก
สว่นกลาง

การบริหารจดัการยงัขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
และหน่วยงาน อ่ืนๆ

ประเทศมเีขตสุขภาพทีม่รีะบบบรหิารจดัการแบบบรูณาการและรว่มรบัผดิชอบระหว่าง หน่วยงานและทอ้งถิน่ มคีวามคล่องตวั ประสทิธิภาพ และ
ประสทิธผิล สามารถทา้ใหเ้กดิผลส าเรจ็ในพื้นที ่ตามเป้าหมายของการปฏริปูประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถงึการจดัการภาวะฉุกเฉินดา้น

สาธารณสุข โรคไมต่ดิต่อ ผูส้งูอาย ุระบบหลกัประกนัสุขภาพและกองทุนทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายในการปฏิรปู

ปัญหาและความท้าทาย เป้าหมาย



การสร้างเสริมสขุภาพ ความรอบรู้ด้านสขุภาพ การป้องกนั และดแูลรกัษาโรคไม่ติดต่อ
ส าหรบัประชาชนและผูป่้วย
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ประชาชนโดยเฉพาะวยัท างานท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อ ไม่ได้รบัการตรวจคดักรอง ผูท่ี้พบโรค
จากการตรวจส่วนหน่ึงกไ็ม่ได้เข้าสู่กระบวนการรกัษา หรอื
ถา้เขา้รบัการรกัษา การรกัษานัน้กไ็มเ่กดิประสทิธผิลเท่าทีค่วร 

• การพฒันาสถานทีท่ างานทัง้ภาครฐัและเอกชน เป็นองคก์รแห่งความรอบรู้ ดา้น
สุขภาพ

• การบรูณาการ สรา้งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพ และป้องกนัโรคเพื่อการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเขา้กบัระบบบรกิารทางพฒันาและก าหนดชุดขอ้มูล
มาตรฐาน 

• มาตรฐานการแลกเปลีย่น/เชื่อมโยงขอ้มลูสุขภาพ รว่มกนัของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งทุกฝ่าย

• การพฒันาและขยายการใชอุ้ปกรณ์ดจิทิลัส่วนบุคคล รวมทัง้การด าเนินการใน
พืน้ทีใ่นรปูแบบปฐมภมูเิชงินวตักรรม 

• ตดิตามการขบัเคลื่อนมาตรการรวมทัง้ภาษ ีและกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง

ผูป่้วยและคนวยัท้างานท่ีเส่ียงกบัโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดนั 
โลหติสงู ได้รบับริการทางการแพทยแ์ละการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ ทีม่ ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่มากขึน้ ดว้ยการบรูณาการบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพ 
ความรอบรูด้า้นสุขภาพและป้องกนัโรคเขา้กบัการรกัษาอยา่งเป็นระบบ และต่อเนื่อง 

ในประเทศไทยแมจ้ะมคีวามก้าวหน้าในบรกิารทางการแพทย์
ดา้นโรคไมต่ดิต่อ แต่ยงัขาดการปรบัระบบบริการ (reorient 
health service) เพื่อใหเ้กดิกระบวนการสรา้งเสรมิสุขภาพและ
ป้องกนัโรคในระบบการรกัษาพยาบาลอย่างมปีระสทิธผิล 
ประสทิธภิาพ และครอบคลุมทัง้ประเทศอย่างยัง่ยนื

สนบัสนุนใหเ้กดิการเขา้ถงึขอ้มลูสุขภาพและการเสรมิสรา้งความรอบรู ้ดา้นสุขภาพ เพือ่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและการป้องกนั
และลดโรคและผลแทรกซอ้นจากโรคไมต่ดิต่อ ส าหรบัประชาชนและผูป่้วย

เป้าหมายในการปฏิรปู

ปัญหาและความท้าทาย เป้าหมาย



การปฏิรปูระบบบริการสขุภาพผูส้งูอายดุ้านการบริบาล การรกัษาพยาบาลท่ีบา้น/ชมุชน และ
การดแูลสขุภาพตนเอง ในระบบสขุภาพปฐมภมิูเชิงนวตักรรม 
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การบรกิารรกัษาพยาบาลทีบ่า้นและในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง
จนถงึวาะสุดทา้ยของชวีติจากทมีแพทยค์รอบครวัเพือ่ใหผู้ส้งูอายมุี
คุณภาพชวีติทีด่แีละลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิาร

มรีะบบและกลไกการเงนิการคลงัทีย่ ัง่ยนื

ประเทศมรีะบบบรกิารสุขภาพผูส้งูอายดุา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชนและ การดแูลสุขภาพตนเองในระบบ
สุขภาพปฐมภมูเิชงินวตักรรม เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและลดความเหลือ่มล ้าในการเขา้ถงึบรกิาร โดยการมสี่วนรว่มของทอ้งถิน่ 

เป้าหมายในการปฏิรปู

มติคิวามรอบรูด้า้นสุขภาพเพือ่เพิม่ความสามารถในการดูแลตวัเอง 

การจดัการใหม้ผีูบ้รบิาลทัง้ปรมิาณและคุณภาพทีเ่พยีงพอกบัความ
ตอ้งการเมื่อเขา้สูภ่าวะพีง่พงิ 

ระบบและกลไกการสรา้งผูบ้รบิาลผูส้งูอายุ

ระบบและกลไกการบรบิาลและรกัษาพยาบาลผูส้งูอายทุี่
บา้น/ชุมชน รวมทัง้ระบบ บรกิารของทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครวั 

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การสนบัสนุน
การบรบิาล และการรกัษาพยาบาลผูส้งูอายทุีบ่า้น/ชุมชน

ระบบขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัผูส้งูอายุ

ปัญหาและความท้าทาย เป้าหมาย



Megatrends: Healthcare 

59

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคและผูใ้ห้บริการในด้าน
สขุภาพ
ผูป่้วย ผูใ้หบ้รกิาร และแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในการเขา้ถงึขอ้มลูและการรกัษา โดยใชเ้ทคโนโลยี
มากขึน้

การปรบัใช้ดิจิทลั (Digital transformation) 
ในการรกัษาทางการแพทย์
• การใช ้AI ในการรกัษาทางการแพทย์
• Cloud computing technology 
• VIRTUAL HEALTH

ภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม (Socioeconomic shifts)
เน้นทีน่โยบายการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม (holistic well - being) และ การด าเนินนโยบายหรอืโครงการทีใ่ห้
ความส าคญักบัประชากรและแรงงานในดา้นสุขภาพจติ

สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อปุทานด้านสขุภาพ 
(Collaborations in healthcare supply chain)
สรา้งความรว่มมอืกบัหลายภาคส่วนเพื่อการเขา้ถงึและการ
ใหบ้รกิารทางดา้นสุขภาพมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ความท้าทายในการปฏิบติังานด้านสขุภาพ
ในอนาคต
การจดัหาบุคลากรทางการแพทย์ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างาน
พฒันาทกัษะของบุคลากรทางการแพทย์ โดยใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้

1 2

3

4 5
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พฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ให้บริการในด้านสขุภาพ1

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ผูป่้วยมีความต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบั
ข้อมลูการรกัษามากข้ึน 

ผูป่้วยมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงความคดิเหน็หรอืไมเ่หน็ดว้ยต่อการ
รกัษาของแพทยม์ากขึน้ โดยอาศยัการศกึษาขอ้มลู วธิกีารรกัษา และ
ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาของตนเองมากขึน้

ผูป่้วยมีแนวโน้มใช้การรกัษาเสมือนจริง (Virtual visits) มากข้ึน
เนื่องจากการเกดิโรค Covid – 19 ท าใหผู้ป่้วยมกีารใชง้านการ

รกัษา virtual visits ทีเ่พิม่มากขึน้ในช่วงปี 2020 เมือ่เทยีบกบัผูป่้วยที่
ใชบ้รกิาร virtual visits ในปี 2018 

ผูป่้วยมีแนวโน้มการเทคโนโลยีในการตรวจเชค็สขุภาพมากขึ้น 
(health monitoring) 

ผูป่้วยมกีารใชเ้ทคโนโลยใีนการตรวจสุขภาพ เชค็รา่งกาย และ 
สัง่ใบจา่ยยา

ผูใ้ห้บริการ

สร้างความน่าเช่ือถือของแพทยท่ี์ให้บริการผ่าน virtual 
การรกัษาในอุดมคตขิองผูป่้วยคอืการเจอแพทยผ์ูร้กัษาทีม่ ี

ความใส่ใจ และสื่อสารการรกัษาทีช่ดัเจน ดงันัน้บรษิทัเทคโนโลย ี
และแพทย ์ผูใ้หบ้รกิารการรกัษาผ่านระบบ visual มคีวามพยายาม
ทีจ่ะใหก้ารรกัษาทีด่เีช่นเดยีวกบัการรกัษาโดยการเจอตวัจรงิ

ปรบัเปล่ียนระบบการท างานทางการแพทย์
ใหบ้รกิารผ่านระบบรกัษาทางไกล (remote working) และ

การรกัษาเสมอืนจรงิ (virtual)  มทีมีการรกัษาทีห่ลากลหายสาขา
วชิาชพี และเพิม่ระบบการจดัการเป็นแบบ automation มากขึน้เพื่อ
ลดความซบัซอ้นในการด าเนินการรกัษา
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การปรบัใช้ดิจิทลั (Digital transformation) ในการรกัษาทางการแพทย์

• ใชว้นิิจฉยัอาการของโรค และหาวธิกีารรกัษาโรคไดอ้ย่างรวดเรว็มากขึ้น
• ใชส้ าหรบัท า crowdsourcing ในการเลอืกบุคลากรทางการแพทยท์ีเ่หมาะกบั

การรกัษาโรคเฉพาะเจาะจง
• มปีระโยชน์ในการบรหิารความเสีย่งในดา้นลดความผดิพลาดในการรกัษาโรค
• ใชส้ าหรบับรหิารจดังานเกีย่วกบัการรกัษาโรค
• ใชต้รวจสอบการทุจรติและละเมดิในกระบวนการกัษา
• เสรมิสร้างประสบการณ์โดยการพูดคุยกบัผู้ใช้งานหรอืผู้ป่วยผ่านการรกัษา

แบบ virtual

การใช ้AI รกัษาผูป่้วยเรือ้รงัในประเทศชลิ ีโดยการใช ้AI ตรวจจบัรา่งการของผูป่้วย 
หากรา่งกายเขา้สู่ภาวะมคีวามเสีย่งสงูทีต่อ้งการรกัษา ระบบจะแจง้เตือนไปยงัผูด้แูล 
เพื่อใหเ้กดิการรกัษาแบบทนัท่วงที

Cloud computing technology ใชเ้ป็นโครงการพืน้ฐานใน
การใหบ้รกิารทางการแพทย ์เช่น การเกบ็และใชข้อ้มลูทาง
การแพทยไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ อกีทัง้เมื่อโครงการ
พืน้ฐานในการใช ้cloud  technology สามารถลดความซ ้าซอ้น
ในการใหบ้รกิาร และสามารถลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ท าให้การรกัษาแบบ Virtual มีความส าคญัและจ าเป็นขึ้นเป็นอย่างมาก การใช้
virtual ในการรกัษาทางการแพทย ์แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญและผูป่้วยจะตดิต่อสื่อสารผ่าน วดิโีอคอล, telehealth, telepharmacy และ virtual-
hospital-at-home programs

2

ตวัอย่างการใช้ AI ในทางการแพทย์

การใช้ AI ในการรกัษาทางการแพทย์ CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY 

การใช้ Cloud computing ในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด – 19

การใช ้cloud computing ในช่วงทีม่กีารระบาดของโรค – 19 
โดยการบรหิารจดัการขอ้มลูของทรพัยากรทีเ่กีย่วกบัการรกัษา 
เช่น ชุด PPE และ อุปกรณ์การรกัษาอื่น ภายใตร้ะบบ cloud 
computing จะช่วยท าใหก้ารรกัษามปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ

ประหยดัค่าใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ

VIRTUAL HEALTH
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3 ภาวะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม
(Socioeconomic shifts)

นโยบายการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม (holistic well - being)
สรา้งความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัการดแูลสุขภาพ เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืไดเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของผูท้ี่
ตอ้งการดแูลรกัษาสุขภาพจติ

ด าเนินนโยบายหรือโครงการท่ีให้ความส าคญักบัประชากรและแรงงาน
ในด้านสขุภาพจิต
• รฐับาล และนายจา้งใหค้วามส าคญักบัสุขภาพจติของลกูจา้งหรอืแรงงาน
• ใหค้วามรูเ้ชงิลกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมสุขภาพ (behavioral health) 

และการดแูลรกัษาสุขภาพจติ
• น าการรกัษาแบบ virtual และ AI เขา้มาใชก้บัการรกัษาอย่างแพร่หลาย
• การแลกเปลีย่นขอ้มลูในการดแูลรกัษาสุขภาพจติ
• ใหบ้รกิารดแูลรกัษาสุขภาพจติทีม่คีุณภาพมากยิง่ขึน้

สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อปุทานด้านสขุภาพ 
(Collaborations in healthcare supply chain)

• สรา้งแพลทฟอรม์ในดา้นสุขภาพเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูล
สุขภาพ สงัคม และสิง่แวดลอ้มแบบ real – time และ
ใหบ้รกิารดา้นสุขภาพไดท้ัว่ถงึมากยิง่ขึน้ ลดความไมเ่ท่า
เทยีมในการเขา้ถงึบรกิารสุขภาพ

4

• น าขอ้มลูมาวเิคราะห ์เพื่อพฒันาในการใหค้วามรูท้างสุขภาพ 
การป้องกนั และการรกัษา แก่ผูป่้วย

• สรา้งความรว่มมอืระหว่างผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษา และผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในดา้นการผลติอาหาร การคา้ปลกี การเงนิ และ
เทคโนโลย ีเพื่อหาวธิใีนการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพ

• จดัตัง้ความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อให้
ประชาชนไดร้บัการบรกิารสุขภาพอย่างทัว่ถงึ

• สรา้งระบบนิเวศ (Ecosystems) ส าหรบัการใชข้อ้มลูและการ
วเิคราะหข์อ้มลูแบบ real–time

หลากหลายงานวจิยัพบว่า 80% ของผลลพัธท์างสุขภาพมาจากสภาพสงัคม 
เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มรอบตวั การเพิม่ขึน้ของประชากรทีก่่อให้เกดิความไม่
เท่าเทยีมในการเขา้ถงึการรกัษาสุขภาพ และสถานการณ์โรคระบาด Covid –
19 ส่งผลใหค้นเกดิภาวะความเครยีด ดงันัน้การดแูลสุขภาพจติจงึก้าวเขา้มาเป็น
ประเดน็ส าคญั
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ความท้าทายในการปฏิบติังานด้านสขุภาพในอนาคต5

หลายประเทศตอ้งการบุคลากรทางการแพทยจ์ากต่างประเทศมาก
ขึน้ ทัง้ อเมรกิา องักฤษ (United kingdom) และ อติาล ีท าให้
ประเทศก าลงัพฒันาตอ้งปกป้องบุคลากรเหล่านี้ใหอ้ยูใ่นประเทศ 
(stop drain brain) โดยท านโยบายใหทุ้นและมเีงือ่นไขการใชทุ้น
ของแพทยใ์นประเทศ และ ปรบัขึน้ค่าจา้งของแพทยใ์นประเทศ
อยา่งมากเพื่อป้องกนัการไหลออกของบุคคลากรแพทยใ์นประเทศ

การจดัหาบคุลากรทางการแพทย์

พจิารณาความสามารถของบุคลากร ลงทุนในเทคโนโลยทีีเ่ป็นการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในการใหบ้รกิาร พฒันาระบบการท างาน
ใหส้ามารถท างานจากระยะไกล (remote workers) และเสรมิสรา้ง
ความรว่มทัง้ภายในและภายนอกองคก์รในการท างานรว่มกนั

การปรบัเปล่ียนรปูแบบการท างานเป็นแบบ virtual

องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางการแพทยค์วรพฒันาทกัษะ
และความสามารถของบุคลากรอย่างเรง่ด่วน และจดัหาการสอนและ
การใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นในการใชง้านในอนาคตใหก้บัแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญอยา่งต่อเนื่อง

พฒันาทกัษะของบคุลากรทางการแพทย์

ปรบัเปลีย่นการรกัษาใหเ้ป็นรปูแบบผสมผสานการท างาน
รว่มกนัระหว่างมนุษยแ์ละเทคโนโลย ีเพราะว่าการท างาน
ผสมผสานสองรปูแบบน้ีเขา้ดว้ยกนัจะก่อใหเ้กดิความใหม่และ
ความมปีระสทิธภิาพในการแกปั้ญหาทางการรกัษาเชงิลกึ อีกทัง้
สามารถสรา้งมลูค่าในการรกัษาทางการแพทยเ์พิม่มากขึ้น

ผสมผสานการท างานร่วมกนัระหว่างมนุษยแ์ละเทคโนโลยี

ในทมีของบุคลากรทีท่ าการรกัษาควรมคีวามรูท้ีห่ลากหลายเพื่อทีจ่ะสามารถหามมุมองความคดิในการรกัษาทีห่ลากหลาย 
และสามารถเพื่อประสทิธภิาพในการท างานกบัหน่วยงานทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้

การบริหารท่ีหลากหลายและยอมรบัในความแตกต่าง (Diversity and inclusion)

ทีม่า: Deloitte Insights Global health care outlook 2021 
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ผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพจะเปล่ียนไปให้บริการในรปูแบบดิจิทลัมากขึน้ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการบริการ ได้แก่
• การใหบ้รกิารผ่านวดิโีอ (video healthcare visits) หรอืทีเ่รยีกว่า Telehealth ผลการส ารวจจาก 21ประเทศของIpsos พบว่าเมื่อม ีCovid –

19 ท าใหม้กีารใชง้านผ่าน Telehealth เพิม่ขึน้อย่างมาก ยกตวัอย่าง Scotland ทีม่ผีูใ้ชเ้พิม่ขึน้ถงึ 1000% และ ผลส ารวจ 27 บรษิทั start –
up ทีใ่หบ้รกิาร telehealth ในประเทศเยอรมนัพบผูใ้ชง้านเพิม่ขึน้ 80%

• การใหบ้รกิาร At–home diagnostics and remote-monitoring tools ตวัอย่างเช่น US Food & Drug Administration (FDA) และ the 
UK’s National Health Service อนุญาตใหม้กีารใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์การแพทยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เพื่อดแูลรกัษาผูป่้วย Covid–19 ในระยะไกล

“การเกิดโรคระบาด Covid – 19 จะเป็นการเร่งให้เกิดรปูแบบการเปล่ียนแปลงในด้านสขุภาพ”

การให้บริการด้าน
สขุภาพเสมือนจริง
(Virtualizing health)

เพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูร้บับริการด้านสุขภาพ โดยการใช้ Data analytics
การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพจะถูกขบัเคลื่อนดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลู (Data analytics) โดยการวเิคราะหข์อ้มลูแบบ real – time และ การใช ้AI 
เพื่อทีจ่ะวเิคราะหแ์ละแบ่งประเภทของผูป่้วยใหต้รงประเดน็ ทนัเวลา และแม่นย ามากทีส่ดุ อกีทัง้ Data analytics สามารถลดอุปสรรคในการ
ใหบ้รกิารผูป่้วยไดม้ากยิง่ขึน้ ตวัอย่างสถาบนัทีใ่ช ้data analytics ในการวเิคราะหข์อ้มลูในชว่งการเกดิ Covid – 19 เช่น UpCode Academy’s 
Singapore และ Johns Hopkins University เป็นตน้

ปรบัเปล่ียนรปูแบบของ supply chain ให้มีความยืดหยุน่และเป็น Agile มากขึน้ (resilient and agile)
ปัจจุบนัมแีนวโน้มในการเปลีย่นแปลงห่วงโซ่อุปทานของยารกัษาโรค อุปกรณ์การแพทย ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทยต่์าง ๆ ใหเ้ป็น 
Agile มากยิง่ขึน้ เพื่อทีจ่ะรองรบัวกิฤตการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
เน้นใหเ้กดิ Glocalisation ทีเ่ป็นการสรา้งเครอืขา่ยและความร่วมมอืจากหลายบรษิทัและองคก์รเพื่อเชือ่มต่อและกระจายหว่งโซ่อปุทานให้
ครอบคลุมพืน้ทีข่องวตัถุดบิและฐานการผลติใหม้ากขึน้ เพื่อทีจ่ะสามารถลดความเสีย่งดา้น ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิโรคระบาด และ ปัญหาทางการ
คา้ อกีทัง้ก่อใหเ้กดิการผลติและการกระจายสนิคา้ครอบคลุมในหลายพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ และสามารถลดการขาดแคลนสนิคา้ในช่วงวกิฤต

ให้ความส าคญัในการ
ส่งเสริมสขุภาพจิต

องคก์รท่ีเก่ียวข้องกบัสุขภาพให้ความส าคญัด้านการส่งเสริมบริการสุขภาพจิต
การเกดิโรคระบาดและวกิฤตเศรษฐกจิสง่ผลต่อสขุภาพของมนุษย ์ซึง่การเกดิภาวะซมึเศรา้และภาวะเครยีดน าไปสูก่ารสญูเสยีมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
ดงันัน้องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพควรสรา้งความร่วมมอืกบัทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อสง่เสรมิสขุภาพจติของคนในประเทศใหด้มีาก
ยิง่ขึน้ สามารถใชเ้ทคโนโลยแีกปั้ญหานี้โดยการสรา้งแพลทฟอรม์การใหบ้รกิารสง่เสรมิดา้นสขุภาพจติ เป็นตน้ 

การวิเคราะหข้์อมลู
(Data and analytics)

ปรบัเปล่ียนรปูแบบห่วง
โซ่อปุทาน
(supply chain) 



พฒันา และปรบัปรงุสถาปัตยกรรมองคก์ร และ
โครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อสนบัสนุนการใหบ้รกิาร 

eHealth แก่ประชาชน

จดัตัง้องคก์รกลางความรว่มมอืการบรหิารจดัการ 
eHealth

โครงการภายใต้แผนพฒันายทุธศาสตรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศสขุภาพ (eHealth) ของกระทรวง
สาธารณสขุ
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• ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เขตสขุภาพและกรมฯ ในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
• กระทรวงยุตธิรรม 
• กระทรวงมหาดไทย
• และกระทรวงต่างๆ ที ่เกีย่วขอ้ง

1. จดัตัง้องคก์รกลาง ทีท่ างานแบบมอือาชพี ในการ
ก าหนดนโยบาย และก ากบัดแูลการ ด าเนินงาน 
eHealth ภายใน 1 ปี

2. ประชุมความร่วม มอืระหว่างภาคเีครอืขา่ย ก าหนด
ความร่วมมอืใน การด าเนินงาน ดา้น eHealth ตาม 
Flagship ทีส่ าคญัในแต่ละยุทธศาสตร ์

ระยะเวลาด าเนินการปี 2559 - 2560

1. โครงการสรา้งความ รูค้วามเขา้ใจดา้น Enterprise 
Architecture (EA) เพื่อสนบัสนุนหน่วยงานสาธารณสขุ
ของไทย

2. โครงการจดัท าสถาปัตยกรรมองคก์รส าหรบั eHealth
3. โครงการศกึษา เทคโนโลยทีีเ่หมาะ สมเพื่อรองรบัการ

ให ้บรกิาร Individual Health Information ในระยะเวลา 
5 ปี (ประมาณปี 2560-2564)

4. มี Infrastructure ทีผ่่านมาตรฐานความ ปลอดภยั และ
มปีรมิาณการใชเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเป็นไปตามสดัส่วนที่
ก าหนด 

5. มกีารปรบัปรุง เปลีย่นแปลงเทคโนโลยโีครงสรา้ง
พืน้ฐานทีส่ามารถผ่านมาตรฐานความมัน่คงเป็น Fault 
Tolerance ใหม้คีวามเรว็ตามทีก่ าหนด 

• ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เขตสขุภาพ และกรมฯ ในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
• และกระทรวงต่างๆ ที ่เกีย่วขอ้ง

มาตรการ Flagship Project หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

ทีม่า: กระทรวงสาธารณสุข
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สาธารณสขุ

66

สรา้งมาตรฐานของระบบขอ้มลูสขุภาพ
การบรูณาการขอ้มลูสารสนเทศ และการ

เชื่อมโยงแลกเปลีย่นขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ

• ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์ศนูย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขต
สขุภาพ และกรมฯ ในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
• และกระทรวง ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

มมีาตรฐานโครงสรา้งชดุขอ้มลู (Individual Health Individual Information)
ระยะด าเนินการภายใน 5 ปี (ประมาณปี 2560-2564)

เป้าหมาย - ภายใน 5 ปี ประกาศใชม้าตรฐานโครงสรา้งชดุขอ้มลูส าหรบั
หน่วยงานสาธารณสขุของประเทศ

มคีลงัขอ้มลูสขุภาพ ตามมาตรฐานรปูแบบในการแลกเปลีย่นขอ้มลูสุขภาพ
อย่างมคีวามปลอดภยั

ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี
(ประมาณปี 2560-2569)

• ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์ศนูย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เขต
สขุภาพ และกรมฯ ในสงักดักระทรวง
สาธารณสขุ 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
• กระทรวงมหาดไทย
• และกระทรวง ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

พฒันาระบบดชันีชีว้ดัและระบบตดิตาม ประเมนิผลระบบ สขุภาพ

พฒันาระบบสารสนเทศในการตดิตามและเฝ้าระวงัภยัสขุภาพเพือ่ใชใ้น
ภาวะฉุกเฉินรบัมอืกบัวกิฤตโรคระบาด รวมถงึโรคทีเ่กดิจากภยัพบิตัทิาง

ธรรมชาติ
และ สามารถแจง้ผลประกอบการตดัสนิใจใหแ้ก่ผูบ้รหิารกระทรวง

สาธารณสขุในภาวะฉุกเฉินไดอ้ย่าง ทนัท่วงที

• ส านกับรหิารการสาธารณสขุ ส านกั
นโยบายและยุทธศาสตร ์ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร เขตสขุภาพ และ
กรมฯ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

• กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
• กระทรวงมหาดไทย
• กระทรวงยุตธิรรม

มมีาตรฐานรปูแบบ การแลกเปลีย่นขอ้มลูสขุภาพ 
ทีม่คีวาม ปลอดภยั ระยะด าเนินการภายใน 5 ปี (ประมาณปี 2560-2564)

มาตรการ Flagship Project หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ

ทีม่า: กระทรวงสาธารณสุข



Best Practice 4: GESUNDheit.gv.at portal (Austria)

• Live healthy ใหข้อ้มลูดา้นวธิกีารดแูลสุขภาพใหแ้ขง็แรง

• Diseases บรกิารใหค้ าปรกึษา และใหข้อ้มลูการดแูลรกัษาสุขภาพของผูป่้วยเรือ้รงั เนื่องจากอาการของ
ผูป่้วยเรือ้รงัมผีลต่อการใชช้วีติประจ าวนั ดงันัน้ผูป่้วยเหล่านี้ควรไดร้บัการดแูลอย่างใกลช้ดิ

• Diagnosis & laboratory ใหค้วามรูใ้นการตรวจหาโรคจากสารคดัหลัง่ต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้
ในการวางแผนตรวจหาโรคและเขา้ใจแผนการตรวจรกัษาของแพทย ์อกีทัง้ใหค้วามรูใ้นการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนการเขา้รบัการตรวจหาโรค

• Health service ใหค้วามรูใ้นดา้นการเลอืกสถานพยาบาลและแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ รวมทัง้สวสัดกิารใน
การรกัษาแก่ประชาชน

• Service การบรกิารทางดา้น อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์ อกีทัง้มกีารบรกิารทีป่รบัตวัตาม
สถานการณ์ เช่น การบรกิารรกัษาทีเ่กีย่วกบัโรคโควดิ – 19 เป็นตน้
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ระบบ portal นี้จะแจง้ผลการตรวจโควดิ – 19 ผ่านหลากหลายช่องทางไปยงัผูท้ีเ่ขา้รบับรกิารตรวจหาโรคโค
วดิ – 19 ดว้ยวธิ ีPCR เช่น การส่งขอ้ความ หรอื การแจง้เตอืนทางอเีมลเป็นตน้ นอกจากนี้เมือ่ทราบผลการ
ตรวจโรคแลว้ระบบน้ีจะสามารถออก Green Pass ใหก้บัประชาชน ซึง่ green pass น้ีเป็นใบรบัรองทีแ่สดงผล
ตรวจและผลการรกัษาโรคโควดิ – 19 ของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศในสหภาพยโุรป

เป็น website บรกิารดา้นสาธารณสุข ทีใ่หข้อ้มลูและค าปรกึษาดา้นสุขภาพและอาการเจบ็ป่วย รวมทัง้ให้
ค าแนะน าในการใชป้ระกนัสุขภาพของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศออสเตรยี 

ระบบท่ีให้บริการใน GESUNDheit.gv.at portal

การรกัษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคโควิด – 19

https://www.gesundheit.gv.at/



Best Practice 5: Corti (Denmark)

Corti เป็นระบบการใหบ้รกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน โดยใช ้Artificial Intelligence (AI) และ Machine 
Learning (ML) ซึง่เป็นการพฒันาโดยบรษิทัเอกชน และไดร้บัเงนิอุดหนุนจาก European Union’s Horizontal 
2020 research and innovation program โดยระบบมกีารบรกิารดงันี้

• ใหก้ารช่วยเหลอืบุคลากรทางการแพทยใ์นการรบัโทรศพัท ์(Call center) เพื่อการคดักรองผูป่้วยที่
ตอ้งการรกัษาตวัเรง่ด่วน และใหค้ าแนะน าดา้นการแพทยท์ีด่ทีีสุ่ด โดย AI จะไดย้นิการสนทนาและ
ใหค้ าแนะน าแก่บุคลากรทางการแพทยใ์นการวนิิจฉัยโรค 

• วเิคราะหผ์ลการท างานในการรบัโทรศพัทด์า้นการแพทย ์(Medical call center) เพื่อน ามาใชใ้นการ
ปรบัปรงุบรกิาร เช่น ให ้Feedback แก่บุคลากรทีท่ าหน้าทีใ่น Call center เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ
ผดิพลาดทีจ่ดุเดมิ เป็นตน้
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ความส าเรจ็ของการใช ้Machine learning ในการใหบ้รกิารดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน ท าใหไ้มม่ผีูป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจ
หยดุเตน้เฉียบพลนันอกโรงพยาบาลขณะรอการรบับรกิารสายด่วนเหตุฉุกเฉิน อกีทัง้สามารถลดการวนิิจฉยั
ผดิพลาด ท าใหผู้ป่้วยทีม่ภีาวะหวัใจหยดุเตน้เฉียบพลนันอกโรงพยาบาลลดลงไดถ้งึรอ้ยละ 43 และท าใหผู้ป่้วย
หลายรายรอดชวีติเพิม่มากยิง่ขึน้ 

หาความเสีย่งในการเกดิโรคโควดิ – 19 โดย AI จะวเิคราะหข์อ้มลูของคนไขท้ีม่าปรกึษาทัง้จากขอ้ความ วดิโีอ 
เสยีง เพื่อตรวจจบัว่ามคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นโควดิ – 19 หรอืไม ่ซึง่วธิน้ีีช่วยใหก้ารคดักรองเบือ้งตน้ของโรคโควดิ 
– 19 มคีวามแมน่ย ามากขึน้ และช่วยลดภาระและความเสีย่งในการตดิเชือ้ของบุคลากรทางการแพทย ์

Automation of 
emergency services

ความส าเรจ็

การรกัษาท่ีเก่ียวข้อง
กบัโรคโควิด – 19

https://www.healthcaredenmark.dk/media/srrjrtna/automation-of-healthcare-processes.pdf https://www.corti.ai/
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STRATEGY AND INVESTMENT

การวางแผนและจดัตัง้องคก์รหรอืผูร้บัผดิชอบ
เกีย่วกบั digital health โดยตรง

มกีารวางแผนการก ากบัดแูลด้าน digital health
แต่เป็นแผนท่ียงัไม่ครอบคลุมด้านการใหบ้รกิาร 
digital health แบบครบวงจร

มกีารวางแผนการก ากบัดแูลดา้น digital health และ
จดัตัง้กลุ่มผูท่ี้รบัผิดชอบและมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนในด้าน digital health อกีทัง้
สรา้งความรว่มมือในการวางแผนด าเนินงานกบัผู้
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

มกีารวางแผนการก ากบัดแูลดา้น digital health
แบบครบวงจร อกีทัง้รฐับาลและกระทรวงท่ี
เก่ียวข้อง รว่มกนัวางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั 
digital heath 

จดัตัง้หน่วยงานหรอืองคท่ี์รบัผิดชอบด้าน digital 
health และวางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั ร่วมกบั
กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาขีดความสามารถ
ความเป็นผูน้ าด้าน digital health

LEADERSHIP AND GOVERNANCE 

อนุมตัแิผนการด าเนิน
นโยบายดา้น digital 
health แห่งชาติ

กลยุทธก์ารวางแผน 
eHealth/ Digital Health

ในระดบัประเทศ

อนุมตังิบประมาณในการ
ด าเนินนโยบายดา้น digital 
health แห่งชาติ

วางขัน้ตอนในการใช้
งบประมาณดา้น Digital 
health เพยีงบางสว่น

วางขัน้ตอนในการใช้
งบประมาณดา้น Digital 
health ใหค้รอบคลุม
แผนการด าเนินงาน 3- 5 ปี

สดัสว่นงบประมาณภาครฐั
ทีจ่ดัสรรให ้Digital health 

ต่อปีงบประมาณ

น้อยกว่า 1%

1% - 3%

3% - 5%

มากกว่า 5%

ทีม่า: http://index.digitalhealthindex.org/

มีการวางกฎหมายเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั และมีการ
บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเตม็รปูแบบ ในดา้นการ
เขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความปลอดภยัของขอ้มลู
การบรกิารดา้นสขุภาพระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วย
ทีใ่ชบ้รกิารในดา้น Digital health

มกีารเสนอกฎหมาย ในดา้นการเขา้ถงึ การใช้
ขอ้มลู และความปลอดภยัของขอ้มลูการบรกิารดา้น
สขุภาพระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารใน
ดา้น Digital health

มกีารอนุมติักฎหมายควบคมุความปลอดภยัใน
ด้านข้อมูล แต่ครอบคลุมเพียงบางส่วน ในดา้น
การเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความปลอดภยัของ
ขอ้มลูการบรกิารดา้นสขุภาพระหว่างผูใ้หบ้รกิาร 
และผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารในดา้น Digital health

มีการวางกฎหมายเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั แต่ยงัไม่
ถกูบงัคบัใช้ ในดา้นการเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และ
ความปลอดภยัของขอ้มลูการบรกิารดา้นสขุภาพ
ระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารในดา้น 
Digital health

LEGISLATION

กฎหมายในการเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความ
ปลอดภยัของขอ้มลูดา้น Digital health
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การฝึกอบรมและใหค้วามรูด้า้น Digital 
health แก่บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้บัการ
ฝึกอบรมดา้น digital health แต่ยงั
ไม่ไดน้ าความรูไ้ปปฏบิตัใิช้

บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้บัการ
ฝึกอบรมดา้น digital health และน า
ความรูไ้ปปฏบิตัใิช ้แต่ยงัขาดบุคลากร
ในการปฏบิตังิาน

บุคลากรทางการแพทยข์าดการ
ฝึกอบรม และขาดบุคลากรทาง
การแพทยใ์นดา้น digital health

ความพรอ้มของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นดา้น digital health 

ประเมนิความตอ้งการในดา้น
จ านวนและทกัษะของบุคลากรที่
ตอ้งการเพื่อสง่เสรมิการท างานใน
ดา้น digital health 

WORKFORCE

มบีุคลากรทางการแพทยข์องรฐัที่
ท างานดา้น digital health เป็น
จ านวน 25 -50% 

มบีุคลากรทางการแพทยข์องรฐัที่
ท างานดา้น digital health เป็น
จ านวน 50% - 75% 

มบีุคลากรทางการแพทยข์องรฐัที่
ท างานดา้น digital health เป็น
จ านวน มากกว่า 75% และ
วางแผนการพฒันาบุคลากรให้
เตบิโตอย่างยัง่ยนื

STANDARDS AND INTEROPERABILITY

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
และการแลกเปลีย่นขอ้มลู ระดบัประเทศ

มกีารเสนอการจดัท าบรกิารทางดา้น 
digital health และการแลกเปลีย่นขอ้มลู
ระดบัประเทศ แต่ยงัไม่ผ่านการอนุมตัิ

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
เฉพาะการท างานหลกั เช่น การเขา้ใช้
งานระบบ การยนืยนัตวัตน การเกบ็
ขอ้มลูของระบบ

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
เช่น การเขา้ใชง้านระบบ การยนืยนั
ตวัตน การเกบ็ขอ้มลูของระบบ และ
ครอบคลุมการแลกเปลีย่นขอ้มลูภาพใน
หน่วยงานต่างๆ ทีใ่หบ้รกิารสขุภาพ 

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
และการแลกเปลีย่นขอ้มลู ระดบัประเทศ 
แบบครอบคลุมการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ
และ มกีารคดิคน้นวตักรรมใหมอ่ย่าง
สม ่าเสมอ

การใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพแก่ประชาชน

การใหข้อ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การแลกเปลีย่นขอ้มลู ความปลอดภยั
และความเป็นสว่นตวั และอุปกรณ์การ
ใชง้าน ในดา้น digital health 

ใหข้อ้มลูในดา้น การแลกเปลีย่นขอ้มลู 
ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั 
และอุปกรณ์การใชง้านในดา้น digital 
health โดยอยู่ภายใตค้วามดแูลของ
ภาครฐั

ขอ้มลูดา้นสขุภาพมกีารอพัเดททุกวนั 
และน าขอ้มลูเหล่านี้ใชใ้นการ
ประเมนิผลเพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดงบประมาณในดา้น
สาธารณสขุของประเทศ

การใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพผ่านแอป
พลเิคชนัหรอืระบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ประชาชนจะไดร้บัขอ้มลูทีม่ี
คุณภาพสงู

Maturity model ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสาธารณสขุ

บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้บัการ
ฝึกอบรมดา้น digital health และน า
ความรูไ้ปปฏบิตัใิช ้และมบีุคลากรใน
การปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอในการท างาน
ดา้น digital health

ทีม่า: http://index.digitalhealthindex.org/
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SERVICES AND APPLICATIONS

การจดัการดา้นการยนืยนัตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร และ
การอ านวยความสะดวกดา้น Digital health

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health ยงั
อยู่ในขัน้ตอนการพฒันา

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health
สามารถใชง้านไดแ้ต่ยงัไมส่มบรูณ์

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health
สามารถใชง้านได ้และสามารถระบุต าแหน่งของผู้
ใหบ้รกิาร

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health
สามารถใชง้านได ้และสามารถระบุต าแหน่งของผู้
ใหบ้รกิาร อกีทัง้มกีารอพัเดทขอ้มลู เพื่อใชใ้นการ
วางแผนดา้นสาธารณสขุ

Maturity model ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านสาธารณสขุ

INFRASTRUCTURE

การวางแผนเพื่อสง่เสรมิการวางโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ Digital health

วางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติัในการ ส่งเสริมในด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital health เช่น คอมพวิเตอร ์ ซอฟทแ์วร ์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัหาอุปกรณ์เหลา่นี้ใหค้รอบคลุม 0 –
25% ของความตอ้งการในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น digital health 

มีแผนการส่งเสริมในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital 
health เช่น คอมพวิเตอร ์ ซอฟทแ์วร ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

วางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติัในการ ส่งเสริมในด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital health เช่น คอมพวิเตอร ์ซอฟทแ์วร ์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจดัหาอุปกรณ์เหลา่นี้ใหค้รอบคลุม 25-
50% ของความตอ้งการในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น digital health 

วางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติัในการส่งเสริมในด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital health เช่น คอมพวิเตอร ์ซอฟทแ์วร ์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัหาอุปกรณ์เหลา่นี้ใหค้รอบคลุม
มากกว่า 75% ของความตอ้งการในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น digital 
health 

การพฒันาและใหค้วามส าคญัต่อ digital 
health ในระดบัประเทศ

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศ 25 – 50 % ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศน้อยกว่า 25% ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศ 50 - 75 % ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศมากกว่า 75 % ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด 
และมกีารตดิตามประเมนิผลของระบบ 
digital health

ทีม่า: http://index.digitalhealthindex.org/



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านสาธารณสขุ

73

STRATEGY AND INVESTMENT

การวางแผนและจดัตัง้องคก์รหรอืผูร้บัผดิชอบ
เกีย่วกบั digital health โดยตรง

มกีารวางแผนการก ากบัดแูลด้าน digital health
แต่เป็นแผนท่ียงัไม่ครอบคลุมด้านการใหบ้รกิาร 
digital health แบบครบวงจร

มกีารวางแผนการก ากบัดแูลดา้น digital health และ
จดัตัง้กลุ่มผูท่ี้รบัผิดชอบและมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจนในด้าน digital health อกีทัง้
สรา้งความรว่มมือในการวางแผนด าเนินงานกบัผู้
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

มกีารวางแผนการก ากบัดแูลดา้น digital health
แบบครบวงจร อกีทัง้รฐับาลและกระทรวงท่ี
เก่ียวข้อง รว่มกนัวางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั 
digital heath 

จดัตัง้หน่วยงานหรอืองคท่ี์รบัผิดชอบด้าน digital 
health และวางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั ร่วมกบั
กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง และพฒันาขีดความสามารถ
ความเป็นผูน้ าด้าน digital health

LEADERSHIP AND GOVERNANCE 

อนุมตัแิผนการด าเนิน
นโยบายดา้น digital 
health แห่งชาติ

กลยุทธก์ารวางแผน 
eHealth/ Digital Health

ในระดบัประเทศ

อนุมตังิบประมาณในการ
ด าเนินนโยบายดา้น digital 
health แห่งชาติ

วางขัน้ตอนในการใช้
งบประมาณดา้น Digital 
health เพยีงบางสว่น

วางขัน้ตอนในการใช้
งบประมาณดา้น Digital 
health ใหค้รอบคลุม
แผนการด าเนินงาน 3- 5 ปี

สดัสว่นงบประมาณภาครฐั
ทีจ่ดัสรรให ้Digital health 

ต่อปีงบประมาณ

น้อยกว่า 1%

1% - 3%

3% - 5%

มากกว่า 5%
มีการวางกฎหมายเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั และมีการ
บงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเตม็รปูแบบ ในดา้นการ
เขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความปลอดภยัของขอ้มลู
การบรกิารดา้นสขุภาพระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วย
ทีใ่ชบ้รกิารในดา้น Digital health

มกีารเสนอกฎหมาย ในดา้นการเขา้ถงึ การใช้
ขอ้มลู และความปลอดภยัของขอ้มลูการบรกิารดา้น
สขุภาพระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารใน
ดา้น Digital health

มกีารอนุมติักฎหมายควบคมุความปลอดภยัใน
ด้านข้อมูล แต่ครอบคลุมเพียงบางส่วน ในดา้น
การเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความปลอดภยัของ
ขอ้มลูการบรกิารดา้นสขุภาพระหว่างผูใ้หบ้รกิาร 
และผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารในดา้น Digital health

มีการวางกฎหมายเพื่อไปสู่แนวปฏิบติั แต่ยงัไม่
ถกูบงัคบัใช้ ในดา้นการเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และ
ความปลอดภยัของขอ้มลูการบรกิารดา้นสขุภาพ
ระหว่างผูใ้หบ้รกิาร และผูป่้วยทีใ่ชบ้รกิารในดา้น 
Digital health

LEGISLATION

กฎหมายในการเขา้ถงึ การใชข้อ้มลู และความ
ปลอดภยัของขอ้มลูดา้น Digital health

ขดีความสามารถดา้น Digital health ของประเทศไทย
ขดีความสามารถดา้น Digital health ของประเทศผูน้ า

ทีม่า: http://index.digitalhealthindex.org/
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การฝึกอบรมและใหค้วามรูด้า้น Digital 
health แก่บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้บัการ
ฝึกอบรมดา้น digital health แต่ยงั
ไม่ไดน้ าความรูไ้ปปฏบิตัใิช้

บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้บัการ
ฝึกอบรมดา้น digital health และน า
ความรูไ้ปปฏบิตัใิช ้แต่ยงัขาดบุคลากร
ในการปฏบิตังิาน

บุคลากรทางการแพทยข์าดการ
ฝึกอบรม และขาดบุคลากรทาง
การแพทยใ์นดา้น digital health

ความพรอ้มของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นดา้น digital health 

ประเมนิความตอ้งการในดา้น
จ านวนและทกัษะของบุคลากรที่
ตอ้งการเพื่อสง่เสรมิการท างานใน
ดา้น digital health 

WORKFORCE

มบีุคลากรทางการแพทยข์องรฐัที่
ท างานดา้น digital health เป็น
จ านวน 25 -50% 

มบีุคลากรทางการแพทยข์องรฐัที่
ท างานดา้น digital health เป็น
จ านวน 50% - 75% 

มบีุคลากรทางการแพทยข์องรฐัที่
ท างานดา้น digital health เป็น
จ านวน มากกว่า 75% และ
วางแผนการพฒันาบุคลากรให้
เตบิโตอย่างยัง่ยนื

STANDARDS AND INTEROPERABILITY

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
และการแลกเปลีย่นขอ้มลู ระดบัประเทศ

มกีารเสนอการจดัท าบรกิารทางดา้น 
digital health และการแลกเปลีย่นขอ้มลู
ระดบัประเทศ แต่ยงัไม่ผ่านการอนุมตัิ

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
เฉพาะการท างานหลกั เช่น การเขา้ใช้
งานระบบ การยนืยนัตวัตน การเกบ็
ขอ้มลูของระบบ

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
เช่น การเขา้ใชง้านระบบ การยนืยนั
ตวัตน การเกบ็ขอ้มลูของระบบ และ
ครอบคลุมการแลกเปลีย่นขอ้มลูภาพใน
หน่วยงานต่างๆ ทีใ่หบ้รกิารสขุภาพ 

การจดัท าบรกิารทางดา้น digital health
และการแลกเปลีย่นขอ้มลู ระดบัประเทศ 
แบบครอบคลุมการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ
และ มกีารคดิคน้นวตักรรมใหมอ่ย่าง
สม ่าเสมอ

การใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพ

การใหข้อ้มลูบางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การแลกเปลีย่นขอ้มลู ความปลอดภยั
และความเป็นสว่นตวั และอุปกรณ์
การใชง้าน ในดา้นdigital health 

ใหข้อ้มลูในดา้น การแลกเปลีย่น
ขอ้มลู ความปลอดภยัและความเป็น
สว่นตวั และอุปกรณ์การใชง้านใน
ดา้น digital health โดยอยู่ภายใต้
ความดแูลของภาครฐั

ขอ้มลูดา้นสขุภาพมกีารอพัเดททุกวนั 
และน าขอ้มลูเหล่านี้ใชใ้นการ
ประเมนิผลเพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนและก าหนดงบประมาณใน
ดา้นสาธารณสขุของประเทศ

การใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพผ่านแอป
พลเิคชนัหรอืระบบ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ประชาชนจะไดร้บัขอ้มลูทีม่ี
คุณภาพสงู

เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านสาธารณสขุ

บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้บัการ
ฝึกอบรมดา้น digital health และน า
ความรูไ้ปปฏบิตัใิช ้และมบีุคลากรใน
การปฏบิตังิานทีเ่พยีงพอในการท างาน
ดา้น digital health

ขดีความสามารถดา้น Digital health ของประเทศไทย

ขดีความสามารถดา้น Digital health ของประเทศผูน้ า 
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SERVICES AND APPLICATIONS

การจดัการดา้นการยนืยนัตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร และ
การอ านวยความสะดวกดา้น Digital health

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health ยงั
อยู่ในขัน้ตอนการพฒันา

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health
สามารถใชง้านไดแ้ต่ยงัไมส่มบรูณ์

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health
สามารถใชง้านได ้และสามารถระบุต าแหน่งของผู้
ใหบ้รกิาร

การลงทะเบยีนยนืยนัตวัตนของระบบสขุภาพ ที่
สามารถระบุตวัตนของผูใ้หบ้รกิาร digital health
สามารถใชง้านได ้และสามารถระบุต าแหน่งของผู้
ใหบ้รกิาร อกีทัง้มกีารอพัเดทขอ้มลู เพื่อใชใ้นการ
วางแผนดา้นสาธารณสขุ
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INFRASTRUCTURE

การวางแผนเพื่อสง่เสรมิการวางโครงสรา้งพืน้ฐานระบบ Digital health

วางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติัในการ ส่งเสริมในด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital health เช่น คอมพวิเตอร ์ ซอฟทแ์วร ์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัหาอุปกรณ์เหลา่นี้ใหค้รอบคลุม 0 –
25% ของความตอ้งการในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น digital health 

มีแผนการส่งเสริมในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital 
health เช่น คอมพวิเตอร ์ ซอฟทแ์วร ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

วางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติัในการ ส่งเสริมในด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital health เช่น คอมพวิเตอร ์ ซอฟทแ์วร ์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อจดัหาอุปกรณ์เหลา่นี้ใหค้รอบคลุม 25-
50% ของความตอ้งการในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น digital health 

วางขัน้ตอนเพื่อไปสู่แนวปฏิบติัในการส่งเสริมในด้านโครงสรา้ง
พืน้ฐานของการใหบ้รกิาร digital health เช่น คอมพวิเตอร ์ ซอฟทแ์วร ์
และอุปกรณ์อื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัหาอุปกรณ์เหลา่นี้ใหค้รอบคลุม
มากกว่า 75% ของความตอ้งการในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น digital 
health 

การพฒันาและใหค้วามส าคญัต่อ digital 
health ในระดบัประเทศ

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศ 25 – 50 % ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศน้อยกว่า 25% ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศ 50 - 75 % ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด

สง่เสรมิการใช ้digital health ในการ
พฒันาระดบัประเทศมากกว่า 75 % ของ
โครงการทีภ่าครฐัใหค้วามส าคญัทัง้หมด 
และมกีารตดิตามประเมนิผลของระบบ 
digital health

ขดีความสามารถดา้น Digital health ของประเทศไทย

ขดีความสามารถดา้น Digital health ของประเทศผูน้ า
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