รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
 รอบ 9 เดือน
 รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 : ระดับความสาเร็จของการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์
โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18410
โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18421
คาอธิบาย :
ระดับความสาเร็จ (Success Level) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
หรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก (Customer Centric Information Portal) หมายถึง การ
นาเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพ ทาให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์และ
ใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
(TH e-GIF : Thailand e-Government Interoperability Framework) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
(Central Data Sharing Platform) ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงผ่านการสืบค้นข้อมูล มีอานาจการตัดสินใจในการรับ
บริการสุขภาพ การตลาด การลงทุนด้านระบบบริการสุขภาพ การให้คาปรึกษาและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกสรรระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบบริการสุขภาพหลักของไทย ตามนโยบายภาครัฐที่ก้าวสู่นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จากทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564)1ได้เสนอแนวคิดการ
พัฒนาด้านสุขภาพเกี่ยวกับ“การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคม
ผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสู่ การเป็ น ศู น ย์ กลางสุ ขภาพนานาชาติ น ารายได้ กลั บ มาใช้ ย กระดั บ คุณ ภาพบริการสาธารณสุ ข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) ใน
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน”
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่จะนาประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 (Digital Government) เพื่อให้ “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน”สอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและเป็นนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประหยัดและไม่ซ้าซ้อนจากการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้สู่ประเทศตามแนวนโยบายของการก้าวสู่
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในประเด็นระบบบริหารจัดการ (Government Excellence) ที่เสนอการจัดระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการที่นิยมแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพ
หลากหลายช่องทาง ด้วยการเปรียบเทียบข้อมูล (Matching Requirement) อีกทั้งนาไปสู่การตัดสินใจ เชิงนโยบาย
1

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558).ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 –
2564) : หน้า 19
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริการสุขภาพที่มีศักยภาพ รองรับการดาเนินงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP: Public Private
Partnership and Outsourcing Policy) ด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศ
ไทย ตลอดจนขยายตลาดการบริการสุขภาพและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการวางรากฐานที่ยั่งยืนของการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(Medical Hub)
กองสุขภาพระหว่างประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลสุขภาพ (Health Information Center) มีภารกิจการ
พัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
(TH e-GIF :Thailand e-Government Interoperability Framework) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูล
(Central Data Sharing Platform) ที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงผ่านการสืบค้นข้อมูล มีอานาจการตัดสินใจในการรับ
บริการสุขภาพ การตลาด การลงทุนด้านระบบบริการสุขภาพ การให้คาปรึกษาและการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกสรรระบบบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายภาครัฐที่ก้าวสู่นโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
1

2
3
4
5

เกณฑ์ที่กาหนด

ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลสถานการณ์สภาพแวดล้อมของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก ใน 3 ด้าน
1) การบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ (Integrated Health Service Database)
2) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (TH e-GIF)
3) ช่องทางการได้รับข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
จัดทาแนวทางของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
ออกแบบขั้นตอนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
ปรับปรุงขั้นตอนของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
สรุปผลการดาเนินงาน / รายงานผลต่อทีมผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
(Baseline Data)
ระดับความสาเร็จของการเข้าถึงข้อมูล
ด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก

ระดับ
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559

5

N/A

N/A

N/A

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

10

3

30.0000

3.0000

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการเข้าถึงข้อมูล
ด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
การดาเนินงานในครั้งนี้ เพื่อให้
1. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย และ
เป็นระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูง เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการข้อมูลด้านระบบบริการ
สุขภาพภาครัฐเชิงรุกรองรับรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการขับเคลื่อนตามนโยบาย Medical Hub จากการบูรณาการข้อมูล
ด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก (Customer
Centric Information Portal2) และใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบบริการสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชนของระบบบริการสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพของไทย ได้รับการส่งเสริมด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนการทา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5. นักธุรกิจผู้มีความสนใจในการลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุ นในการตัด สินใจ ลงทุน ด้านธุ รกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย ตลอดจนขยายตลาดการลงทุน ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีการเงิน (FinTech : Financial Technology)
ผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน
ผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ดังนี้
ระดับคะแนนที่ 1 ได้ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลสถานการณ์สภาพแวดล้อมของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูล
ด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก ใน 3 ด้าน
1.1 การบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ (Integrated Health Service Database)
1.2 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (TH e-GIF)
1.3 ช่องทางการได้รบั ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ระดับคะแนนที่ 2 ได้จัดทาแนวทางของการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
2.1 ได้กาหนดตัวชี้วดั ระดับความสาเร็จการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาครัฐเชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 ได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ขอบเขตการจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพตาม
โครงการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบราชการ
2.3 ติดตามผลการดาเนินการจัดจ้าง จากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุก 1 เดือน เพื่อรายงานต่อ
ทีมผู้บริหาร
ระดับคะแนนที่ 3 ออกแบบขั้นตอนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3.1 ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ (ไม่เป็นทางการ) เตรียมความพร้อมในการจัดประชุม Stakeholder
Meeting Topic : FinTech เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub (ไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
3.2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพฯ เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2560

2
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.3 ได้จัดสัมมนา เรื่อง การบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก (Stakeholder
Seminar : FinTech and Medical Hub 2017) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
3.4 ได้จัดทารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก โดยการนาเทคโนโลยี
การเงิน (FinTech) มาปรับใช้ จากการรวบรวมผลจากการดาเนินกิจกรรมตามข้อ 3.3
3.5 อยู่ระหว่างดาเนินการจัดจ้างเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื่องจากไม่สามารถดาเนินการจัดจ้างครั้งที่ 1
ได้ตามแผนการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนด (วันที่ 31 มีนาคม 2560)
3.6 อยู่ระหว่างการดาเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
โดยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
(1) การจัดพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเป็นทางการ
(ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 หลังจากการปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพฯ แล้วเสร็จ
(2) การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Line@, Youtube
(3) การนาเทคโนโลยีการเงิน (FinTech: Financial Technology) มาปรับใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนา
ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 (Digital Government) ในประเด็นระบบบริหารจัดการ (Government
Excellence) โดยการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) การจัดประกวดตราสัญญลักษณ์ Medical Hub (ด้วยข้อจากัดด้านงบประมาณ จึงได้
วางแผนเพื่อดาเนินงานในปีถัดไป)
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการดาเนินงาน
1. จากนโยบายของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็น
ความสาคัญในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ด้วยการผลักดันนโยบายการพัฒนาประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub) ได้กาหนดเป็นกรอบในการดาเนินงานพัฒนาในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ 15
จังหวัด พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างมาตรฐานบริการสุขภาพ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนารายได้เข้าประเทศ ซึ่งประเทศไทยต้องมีการพัฒนาระบบที่สนับสนุนบริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ (Customer Centric Information Portal3) ตาม
แนวนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (Health Consumer Protection) ที่เอื้ออานวยต่อ
ผู้บริโภค สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่มีความทันสมัย ตอบสนองต่อความต้อ งการด้านระบบบริการสุขภาพและการ
ลงทุนทางธุรกิจบริการสุขภาพ
1.1 นโยบายรัฐบาลข้อที่ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1.2 นโยบาย รมต.สธ. (ใหม่) ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้ง
การบริหารการเงิน การคลัง การบริหารกาลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพื่อสนับสนุนปฏิรูปสาธารณสุขและ
ปฏิรูปประเทศเพื่อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง
1.3 แผนบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.4 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข : ระบบบริหาร
จัดการ (Governance Excellence) ประเด็นระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปี พศ. 2560 แผนงานที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต
ที่ 1: สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กากับมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล
3
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพ
สู่มาตรฐานสากล
1.7 นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อ 6 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทุกภาคส่วน
1.8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2560 ฉบับปรับปรุงรับรองบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การปฏิรูประบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทาให้เพิ่มโอกาสในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับใช้ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)
3. นโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการทางานในด้านการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม
4. ภาคสังคมมีการตื่นตัวด้านสุขภาพและมีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
5. การพัฒนาไปสู่ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : e-Service เช่น e-Health Record /e-Document/
e-Payment /e-Finance หรือ e-Business เป็นต้น
6. การพัฒนาเทคโนโลยีและ Mobile Application ให้สะดวกต่อการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีนโยบายหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
8. กองสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการด้านการส่งเสริมเพิ่ มรายได้ให้
ประชาชน / กลุ่มเป้าหมาย : การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health/Medical Tourism)
ปัญหา /อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ปัจจัยภายใน
1) ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเอกสารภายในหน่วยงานและองค์การมีความล่าช้า
ส่งผลต่อระดับความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรม ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ได้ตาม
เป้าหมาย
2) องค์ความรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในหน่วยงานมีข้อจากัด
3) ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน/องค์กร ส่งผลให้
การดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่างล่าช้า ดาเนินการพัฒนาได้เฉพาะในส่วนของการ
นาเข้าข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ (Content)
ปัจจัยภายนอก
1) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ/งบประมาณทีไ่ ด้รับไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
2) ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กรต่อระบบราชการมีน้อย
3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) กับนโยบาย Medical Hub น้อย
4) การดาเนินงานร่วมกับภาคเอกชนมีข้อจากัดของระเบียบราชการ อาจทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) ได้
หลักฐานอ้างอิง
1. ฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
1.1 ด้านเนื้อหา (Content) รับผิดชอบโดย ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ
1.2 ด้านเทคนิคและเครือข่าย รับผิดชอบโดย กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ (Call Center System) : ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Medical Hub Center, Department of Health Service Support)
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Hardware และ Server
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. การจัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม Stakeholder Meeting Topic
: FinTech เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub (ไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
4. ตามหนังสือ ที่ สธ 0707.02/4565 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ ได้รับ
อนุมัติโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. ตามหนังสือ ที่ สธ 0707.8.2/376 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ ได้รบั อนุมัติ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายโครงการฯ
6. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะทางานบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
ภาครัฐเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ที่ สธ 2120/2559 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
7. ตามหนังสือ ที่ สธ 0707.06/324 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้รับอนุมัติจัดประชุม
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub
ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. ตามหนังสือ ที่ สธ 0707.06/492 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับอนุมัติจัดสัมมนา เรื่อง
การบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก (Stakeholder Seminar : FinTech and Medical Hub 2017)
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค
ปากเกร็ด นนทบุรี
9. ตามหนังสือ ที่ สธ 0707.06/880 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้รับอนุมัติจัดประชุม
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub
ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10. ตามหนังสือ ที่ สธ 0707.06/272 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 ได้ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11. รายงานการสอบสวนอุบัตกิ ารณ์/เหตุการณ์ผิดปกติ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12. รายงานการรับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13. รายงานการติดตามผลการดาเนินงานการเบิกจ่ายงบลงทุน ตามแผนกากับการจัดซื้อ/จัดจ้างงบ
ลงทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖0 กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14. รายงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ตามมาตรา 7, 9 และ 15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
15.1 “Twitter: ID @medicalhubTH”
15.2 “Facebook: @MedHubTH”
15.3 “Skype: ID: medicalhub.TH”
15.4 “@Line ID: @medicalhub.TH”
15.5 “YouTube: ID MedicalHubTH”
15.6 Website “http://www.medicalhub.org”
15.7 Web Portal “www.thailandmedicalhub.net”
หมายเหตุ : รายละเอียดของหลักฐานอ้างอิงทั้งหมด อยู่ที่
1. ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2. ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7, 9 และ 15
2.1 Website http://www.medicalhub.org
2.2 Website http://www.hss.moph.go.th
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