แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence (/) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Governance Excellence
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
2)โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
1. โครงการพัฒนา
Digital Health
แบบบูรณาการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สุขภาพดิจิทลั
ประกอบด้วย
1.การให้บริการ 1. เพื่อเพิ่ม
ประชาชนที่มา
Internet
โอกาสให้
รับบริการ
ความเร็วสูง
ประชาชน
สาธารณสุข ที่
(wifi) สาหรับ
เข้าถึงและใช้
รพ.สต. ในภาค
ประชาชน ที่
ประโยชน์
ตะวันออกเฉียง
รพ.สต. ในพื้นที่ Internet ทั้งใน เหนือ และภาค
ภาคตะวันออก ด้านสุขภาพ
กลาง จานวน
เฉียงเหนือและ และบริการ
5,949 แห่ง
ภาคกลาง ผ่าน ธุรกรรมทาง
การยืนยันตัวตน อิเล็กทรอนิกส์

Small success
ไตรมาส 1

1.จัดหาครุภัณฑ์
ตามระเบียบพัสดุ
(โครงการพัฒนา
สุขภาพด้วย
เศรษฐกิจดิจิทลั
แบบบูรณาการ)

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

1. สามารถ
แลกเปลีย่ นข้อมูล
ประชาชนกับ
กรมการปกครอง
กระทรวง
มหาดไทย ผ่าน
Web Service
ระบบ Linkage
Center

1. ติดตั้งอุปกรณ์
2. แนะนาการใช้
งานให้แก่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

Small success
ไตรมาส 4

1. สามารถใช้
Internet ผ่าน
Wifi รพ.สต. ได้
โดย Login ด้วย
บัตรประชาชน

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

1. ประสานการดาเนินงาน
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลฯ ใน
การขยายการเช่าบริการ
Internet ความเร็วสูง เพิ่ม
มากขึ้น ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลาง
2. ประสานการดาเนินงาน
ร่วมกับสานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
84,711,500 สื่อสาร)

๑
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ด้วยเลข
ประจาตัว 13
หลัก

ภาครัฐ ตาม
นโยบายรัฐบาล
สู่การเป็น
Smart City
2. เพื่อให้
ประชาชนที่เข้า
มารับบริการที่
รพ.สต. ในภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ และ
ภาคกลาง และ
ประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง
ได้ใช้
อินเทอร์เน็ตฟรี

2.ระบบให้
คาปรึกษา
ทางไกล
กระทรวง
สาธารณสุข
(Telemedicine)

1. เพิ่มช่องทาง
และโอกาสใน
การรักษากับ
แพทย์เฉพาะ
ทางในพื้นที่
ห่างไกล
2. ลดความ

เป้าหมาย

รพ.แม่สอด
(โรงพยาบาลพี่)
และ รพ.อุ้มผาง
(โรงพยาบาล
น้อง) จังหวัด
ตาก

Small success
ไตรมาส 1

1. ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

1. ได้รับโอนเงิน
งบประมาณ
2. เริม่
กระบวนการพัสดุ

1. ติดตั้งสาเร็จ
และใช้งานได้จริง
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้รับ
การอบรมวิธีใช้
งานระบบ

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

กระทรวงมหาดไทย ในการ
เข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ผ่าน Web Service
3. จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
Wireless Access Point
จานวน 6,000 ตัว พร้อม
ติดตั้งที่ รพ.สต. ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาค
กลาง
4. จัดหาระบบตรวจสอบสิทธิ์
การใช้งาน ผ่านเลขประจาตัว
13 หลัก
5. จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ Log
File
6. ติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการให้บริการ
free wifi แก่ประชาชนใน
พื้นที่เป้าหมาย
1. บุคลากรที่
1. จัดหาตามระเบียบพัสดุ
เกี่ยวข้อง เช่น
2. ติดตั้งและอบรม
แพทย์ พึงพอใจ
3. เก็บสถิติ ปัญหา การใช้งาน
คุณภาพของระบบ ระบบ
2. ผู้รบั บริการ พึง 4. สรุปผลและรายงาน
พอใจขั้นตอนการ
รักษา

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8,000,000 สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

3.สารองข้อมูล
ระหว่างรพ.ใน
ส่วนภูมภิ าคกับ
หน่วยงานใน
ส่วนกลาง

4.Smart
health id
บัตรประชาชน
แทนบัตร
โรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

เสี่ยงของแพทย์
ผู้น้อง ในการ
วินิจฉัยผิดพลาด
3) ลดความ
แออัดในรพ.
ขนาดใหญ่(ในเมือง)
1. ลดความ
รพศ. และ รพท. 1. ได้รับการ
เสี่ยงข้อมูล
รวม 116 แห่ง จัดสรร
ผู้ปว่ ยสูญหาย
งบประมาณ
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สุขภาพ
ประชาชนรับ
รพศ./รพท./
บริการ ณ
รพช.
โรงพยาบาลทุก
แห่งได้ โดยไม่
ต้องใช้สาเนา
บัตรประชาชน
และไม่ต้อง
กรอกข้อมูลส่วน
บุคคลพื้นฐาน
โดยใช้เพียงบัตร

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และการ
สื่อสาร)

1. ได้รับโอนเงิน
งบประมาณ
2. เริม่
กระบวนการพัสดุ

1. ติดตั้งสาเร็จ
และใช้งานได้จริง
2. บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้รับ
การอบรมวิธีใช้
งานระบบ

1. ข้อมูลผู้ป่วย
จาก รพศ./รพท.
ทุกแห่ง ได้รับการ
สารอง (Backup)
อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
2.ข้อมูลทีส่ ารอง
ไว้สามารถนาไปใช้
งานได้จริง
1. โปรแกรม
1. โปรแกรม
1. รพศ./รพท./ 1. รพศ./รพท./
Smart health id Smart health id รพช. ลงทะเบียน รพช. ใช้โปรแกรม
พร้อมใช้ใน
พร้อมให้บริการใน สมัครใช้งาน
Smart health id
รูปแบบ Web
รูปแบบ Web
Smart health id ในการให้บริการ
Application
Service
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น

1. จัดหาตามระเบียบพัสดุ
2. ติดตั้งและอบรม
3. เก็บสถิติ ปัญหา การใช้งาน
ระบบ
4. สรุปผลและรายงาน

1. พัฒนาเพิ่มอรรถประโยชน์
ของโปรแกรมร่วมกับ
โรงพยาบาลนาร่อง 4 แห่ง
ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี พัทลุง
ลาปาง
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน รพ
ศ./รพท./รพช. เข้าร่วมสมัคร
ใช้งาน
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM/CoP) การใช้โปรแกรม

15,640,000 สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร)
สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร)

๓
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ประชาชนแบบ
Smart Card
5.Personal
Health
Record (PHR)
และ
Electronic
Health
Record (EHR)

ประชาชนใช้
ข้อมูลสุขภาพ
ของตนเองได้ใน
ทุกที่ทุกเวลา
อย่างเหมาะสม
และปลอดภัย
ทั้งต่อตนเอง
และทีมผู้ให้การ
รักษาพยาบาล

หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

1. มีมาตรฐาน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคล
อิเล็กทรอนิกส์
2. มี Consent
Form แสดงความ
ยินยอมให้ใช้ขอ้ มูล
สุขภาพส่วนบุคคล

1. มีระเบียบการ
คุ้มครองข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคล
และประกาศ
กระทรวง

1. ชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจใน
ระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อมูล
สุขภาพส่วน
บุคคล

6.Ministry Big
Data

1. เป็น
ศูนย์กลางของ
กระทรวง
เชื่อมโยง Data
Center ระดับ
กรม
2.มีระบบรักษา
ความปลอดภัย

Health Data
Center ของ
กระทรวง
สาธารณสุข

1. ให้บริการ
Cleansing Data
แก่หน่วยงานต่าง
กระทรวง เทียบ
กับฐานข้อมูล
Health Data
Center ได้

1. เตรียมความ
พร้อมด้าน
โครงสร้าง
Network เพื่อ
เชื่อมโยงระหว่าง
Data Center
ของกรมต่าง ๆ
กับกระทรวง

1. Data Center
ของกรมต่าง ๆ
สามารถเชื่อมโยง
ถึงกันได้

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

และการนาโปรแกรมไปพัฒนา
ต่อยอด
4. สรุปสถิติและผลการใช้งาน
Smart Health ID
1. รพ. ในสังกัด
1. จัดทาระเบียบการคุม้ ครอง
สป.สธ. นา
ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
Consent Form พร้อมทั้งมาตรฐานข้อมูล และ
แสดงความ
consent form
ยินยอมให้ใช้ข้อมูล 2. ประชุมผ่าน Vdo
สุขภาพส่วนบุคคล Conference ชี้แจง
ไปใช้จริง
สาระสาคัญของระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบเกี่ยวกับ
consent form แสดงความ
ยินยอมให้ใช้ข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคล
1. MoPH Big
1. Data Center กระทรวง
Data พร้อมให้
สาธารณสุข รักษาระดับการ
หน่วยงานต่าง
ประเมิน ได้รับการรับรอง
กระทรวง เข้าถึง มาตรฐาน ISO/IEC
ข้อมูลสาคัญของ 27001:2013
กรมได้ตาม
2. ประชุมเตรียมความพร้อม
นโยบายรัฐบาล
ด้านโครงสร้าง Network
ร่วมกับกรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร)

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ

๔
แผนติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลาดับ

ชื่อโครงการ

7.ระบบบริหาร
จัดการคลังยา
และเวชภัณฑ์

วัตถุประสงค์
สารสนเทศตาม
มาตรฐาน
สนับสนุน
Government
Big Data
มีโปรแกรม
บริหารจัดการ
คลังยาและ
เวชภัณฑ์
(Material
Management
Information
Systems :
MMIS)

เป้าหมาย

ฐานข้อมูลยาใน
โรงพยาบาล
สังกัด สป.สธ.

Small success
ไตรมาส 1

1. ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดพิธีลง
นามความร่วมมือ
เพิ่มเติม การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการคลัง
ยาและเวชภัณฑ์

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

1. ติดตามผลการ
ใช้งานโปรแกรม
MMIS ที่ รพ.
สิงห์บุรี
2. พัฒนา
โปรแกรมเพิ่มเติม
จากผลการใช้งาน

Small success
ไตรมาส 4

1. ขยายการ
1. ขยายการ
ติดตั้งโปรแกรมไป ติดตั้งโปรแกรมไป
ยัง รพ.
ยัง รพ.
2. สรุปผลความ
พึงพอใจการใช้
โปรแกรม MMIS
ใน รพ.

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3. ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ Network ระหว่างกรม

สื่อสาร)

1. พัฒนาโปรแกรมบริหาร
จัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
(MMIS) 2. นาร่องทดลองใช้
โปรแกรม MMIS ที่ รพ.
สิงห์บุรี
3. ขยายผลไปยัง รพ. ที่แจ้ง
ความประสงค์อย่างน้อย 10
แห่ง

สานักงาน
ปลัดกระทร
วง
สาธารณสุข
(ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร)
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