หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คำนิยาม

4. ดานบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
12. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสุขภาพแหงชาติ
จังหวัด/เขต/ประเทศ
69. รอยละของจังหวัดที่มีการใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชน
ศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชน หมายถึง แหลงขอมูลดานสุขภาพที่
บริหารจัดการจากศูนยกลางใหมีมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร และมีความพรอมใชใหบริการ
แก เ จ าของข อมูลในรู ปแบบของ PHR (Personal Health Record) และความรู ส ุขภาพ
เฉพาะบุคคล (Personal Health Literacy) และพรอมใหบริการขอมูลแกหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการดูแลรักษาชีวิตและสุขภาพของเจาของขอมูล และเพื่อ
ประโยชนแกวงการสุขภาพและสาธารณสุขของประเทศไทย
การใชบริการศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชน หมายถึง โรงพยาบาล
เชื่อมโยงขอมูลตามชุดขอมูลที่กำหนด ระหวางกันไดสำเร็จผาน HIS Gateway และจังหวัด
มีมาตรการในการกำกับดูแลดานธรรมาภิบาล มีการแตงตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลดาน
ขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ
โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดกรม หมายถึง โรงพยาบาล/สถาบัน ที่ใหบริการบำบัดรักษา
และฟนฟูดานสุขภาพ สังกัดกรมการแพทย สังกัดกรมสุขภาพจิต สังกัดกรมควบคุมโรค
คณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ ประกอบดวย ผูแทน
จากสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สำนั ก งานสาธารณสุ ข อำเภอ โรงพยาบาลศู น ย
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โดยมีหนาที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับติดตาม
ดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
การใชประโยชนขอมูลสุขภาพสวนบุคคลภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ การรับสงขอมูลตาม
มาตรฐานที่ตกลงรวมกัน และการนำขอมูลสุ ขภาพไปใชประโยชน ในการใหบริ การแก
ประชาชนในรูปแบบตางๆ (ตัวอยางคำสั่ง-แนบทาย หากจังหวัดมีคณะทำงานชุดอื่นที่มี
องค ป ระกอบครอบคลุมตามนี้แลว สามารถใชคำสั่งชุดเดิมได โดยเพิ่มใหมีหนาที่ตาม
ตัวอยางคำสั่ง)

เกณฑเปาหมาย :
ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 ปงบประมาณ 66
รอยละ 60
รอยละ 100
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีความพรอมในการใหบริการขอมูล
สุขภาพแกผูรับบริการที่เปนเจาของขอมูลไดอยางไรรอยตอ
2. เพื่อใหประชาชนเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลสุขภาพของตนเองไดอยางสะดวก
รวดเร็ว
3. เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการดูแลรักษาความปลอดภัยขอมูล
สุขภาพอยางมีธรรมาภิบาล
ประชากรกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. สสจ. สงสำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ
มาทีอ่ ีเมล ictmoph@moph.go.th โดยสงจากอีเมลภาครัฐของ สสจ. ระบุชื่อเรื่อง

(subject) วา สสจ.xxxxxx สงสำเนาคำสั่งคณะฯธรรมาภิบาลขอมูลฯ พรอมแนบไฟล
PDF และ หลักฐานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งแรก
2. โรงพยาบาลที่มีการรับ-สงขอมูลผาน HIS Gateway จะถูกบันทึกขอมูลความสำเร็จใน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. หนวยงานไอทีกลางของกรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต
3. โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรม
A = จำนวนโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ภายในจังหวัด
ที่มีผลการรับ-สงขอมูลผาน HIS Gateway
B = จำนวนโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรม ทั้งหมดภายใน
จังหวัด
รอยละของจังหวัด = (A/B) x 100
รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1
รายการขอมูล 2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน :
ป 2565:

รอบ 3 เดือน

ทุกจังหวัด มีการแตงตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาล
ดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ

รอบ 6 เดือน
รอยละ 20

รอบ 9เดือน
-

รอบ 12เดือน
รอยละ 60

ป 2566:

.

รอบ 3 เดือน
รอยละ 70

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน
ผูใหขอมูลทางวิชาการ /
ผูประสานงานตัวชี้วัด
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทำขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

รอบ 6 เดือน
รอยละ 80

รอบ 9เดือน
รอยละ 90

รอบ 12เดือน
รอยละ 100

1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบสำเนาคำสั่งที่ไดรับ
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตรวจสอบ Log Server ที่มีการรับ-สงขอมูล
ผาน HIS Gateway
คูมือการติดตั้งและทดสอบ HIS Gateway http://hisgateway.moph.go.th/
Baseline
data
-

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564
-

ชื่อ – สกุล นางสาวณัฐกุล ชูสิทธิ์
ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 025902185 ตอ 416-418
โทรศัพทมือถือ : 0830677279
โทรสาร :
E-mail : standard@moph.mail.go.th
สถานที่ทำงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
ชื่อ – สกุล นางสาวณัฐกุล ชูสิทธิ์
ตำแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 025902185 ตอ 416-418
โทรศัพทมือถือ : 0830677279
โทรสาร :
E-mail : standard@moph.mail.go.th
สถานที่ทำงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดำเนินงาน

การรายผลใน HealthKPI
(โปรดระบุ)

ชื่อ – สกุล นางสาวกันตภัส วรรธนะรุงโรจน
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 025901204
โทรศัพทมือถือ : 0870276663
โทรสาร :
E-mail : ictmoph@moph.go.th
สถานที่ทำงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
 หนวยงานสวนกลาง
ชื่อ – สกุล นางสาวกันตภัส วรรธนะรุงโรจน
ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 025901204
โทรศัพทมือถือ : 0870276663
โทรสาร :
E-mail : ictmoph@moph.go.th
สถานที่ทำงาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.สธ.
 เขตสุขภาพ
 สสจ.

-ตัวอยางคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด........
ที่
/๒๕๖๔
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุงเนน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเด็นธรรมาภิ
บาล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชน ซึ่งการดำเนินงาน
ใหศูนยขอมูลกลางดานสุขภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร พรอมใหบริการ
ขอมูลสุขภาพสวนบุคคลแกประชาชนผูเปนเจาของขอมูลและใชขอมูลสุขภาพในการสงเสริมการปรับพฤติกรรม
สุขภาพดวยการใหความรูสุขภาพ (Health Literacy) ผานระบบดิจิทัล นั้น
อาศัยอำนาจตาม...... จึงแตงตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลดานขอมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับ
จังหวัด โดยมีองคประกอบ หนาที่และอำนาจ ดังนี้
๑. องคประกอบ (ประกอบดวยผูบริหารและผูแทนดังตอไปนี้เปนอยางนอย)
๑.๑ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประธานคณะทำงาน
ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๑.๒ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
คณะทำงาน
ประจำโรงพยาบาลศูนย ทุกแหง
๑.๓ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
คณะทำงาน
ประจำโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง
๑.๔ ผูแทนชมรมผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
คณะทำงาน
๑.๕ ผูแทนชมรมสาธารณสุขอำเภอ
คณะทำงาน
๑.๖ หัวหนางานไอทีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
คณะทำงานและเลขานุการ
๒. หนาที่และอำนาจ
๒.๑ นำนโยบายจากสวนกลางไปสูการปฏิบัติ และกำกับติดตามการดำเนินงานดานความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร (Cyber Security) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA)
๒.๒ กำหนดแนวทางและกำกับติดตาม การใชประโยชนขอมูลสุขภาพสวนบุคคลรวมกันไดอยาง
ไรรอยตอ ภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ การรับสงขอมูลตามมาตรฐานที่ตกลงรวมกัน และการนำขอมูลสุขภาพไปใช
ประโยชนในการให บริ การแก ประชาชนในรูปแบบต างๆ อยางมีธรรมาภิบาลข อมูล (Data Governance) ให
สอดคลองกับแนวทางจากสวนกลาง และจัดใหมีการประชุมนำเสนอปญหาอุปสรรคและผลการดำเนินงานในที่
ประชุมผูบริหารระดับจังหวัดเปนประจำ
๒.๓ ใหคำปรึกษาแนะนำ ชวยเหลือและแกปญหาการดำเนินงานดานความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร (Cyber Security) การคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PDPA) ใหแกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขภายในจังหวัด และประสานการดำเนินการกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อติดตามกำกับ
ดูแลและแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

