หน้า 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ครั้งที่ 2/2560
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
--------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
2. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ) /
ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ
3. นางสาวอภิญญา พรหมณา
ผู้แทนจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4. นายพรเทพ ล้อมพรหม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
5. นางกนกวรรณ มาป้อง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. นายทรงพล ชีวะพัตร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. นางสาวแก้วตา แตงอ่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
8. ดร.รัชนี จันทร์เกษ
ผู้อานวยการสานักงานข้อมูลและคลังความรู้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9. นายบัณฑิต พีระพันธ์
ผู้จัดการงานบริหารระบบสารสนเทศ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
10. นายแพทย์ธนกฤต จินตวร
รองผู้อานวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
11. นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา
นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
12. นางวรรณี มิ่งวานิช
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
13. นางสาวปิยะนุช บุญยืน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
14.นางอัคญา บุญสุวรรณ
นักสืบสวนสอบสวนชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้า 2
15. นางสาวสุพนิดา ดารงปัญจวงศ์
16. นางสาวชนกพร ดีมาก
17. นายก้องกานต์ พงษ์พานิช
18. นายสุครชัย วิไลลักษณ์ตระกูล
19. นายจิตรภานุ ทองดี
20. นางสาวดาเนตร วันทนีย์

21. นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต

22. นายอานวย จิรมหาโภคา
23. นางสาวณัฎฐวี วิชาไทย
24. นางสาวศิริพร บุณยรัตน์มงคล
25. นางปัทมา อมรสิริสมบูรณ์
26. นางสุภางค์ มาลานิยม
27. พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ โยมา
28. ร.ต.อ.หญิง ภคมน คงถือมั่น
29. นางสุจิตรา พลฤทธิ์
30. นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ
31. นางสาวจันทิมา ยาเกิ้น
32. นายอภินันท์ นิลฉาย
33. นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์

ที่ปรึกษาด้านบริการ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ผู้แทนจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ผู้แทนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
นักส่งเสริมอุตสาหกรรม
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ผู้อานวยการฝ่ายกากับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 3
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้อานวยการฝ่ายกากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 5
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ผู้อานวยการสานักสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แทนจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
รอง ผกก.2 บก. ต.ม.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
รอง สว.กก.2 บก. ต.ม.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ (เลขานุการ)
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้า 3
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายกิตตินันท์ อนุพันธ์
2. นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร
3. นางสาวรจนนท์ มงคล
4. นางสาวจิราพร มามุขดา
5. นางสาวสิริวิภา พรหมศรี
6. นางสาวจิตตรัตน์ อุ่นอนันต์

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการภาครัฐ
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จากัด
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ Call Center
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ Call Center
ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ

รายชื่อกรรมการผู้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. ผู้แทนจากสานักบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. ผู้แทนจากกองวิศวกรรมการแพทย์
4. ผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
5. ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7. ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
8. ผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
9. ผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
10. ผู้แทนจากบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด
11. ผู้แทนจากสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
12. ผู้แทนจากสมาพันธ์สปาไทย
13. ผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพ
14. ผู้แทนจากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม และได้กล่าวถึง นโยบาย Medical Hub ที่สามารถทา
รายได้ให้ประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก จากมีต่างชาติต้องการมาลงทุนในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐเช็ก
(The Czech Republic) ได้ทาหนังสือมายังประเทศไทยว่าต้องการลงทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อดาเนินการ
จัดสร้างโรงงานผลิตเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในโรงพยาบาลขายในกลุ่มประเทศ CLMV โดยต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า
เกี่ยวกับจานวนอัตราการขยายเตียงของภาครัฐและเอกชน โดยมีการร้องขอข้อมูลมายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จากนโยบายของรัฐบาลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้า 4
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย
Medical Hub เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (High - Middle Income)
สู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income) จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. เพื่อลดขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก (Disrupt) ทาให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจด้านบริการระบบบริการสุขภาพของไทย รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
2. เพื่อบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทาให้มีระบบการจัดเก็บข้ อมูลที่ใช้งานง่ายและ
สะดวก รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองผู้รับบริการด้วยการรับ – ส่ง
ข้อมูลที่ดแี ละเชื่อถือได้
3. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพ เป็นต้น
ผลจากการดาเนินงานที่ผ่านมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้เพียงพอ เช่น
การให้บริการด้านระบบบริการสุขภาพ อุตสาหกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น ในวันนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวง
พานิชย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารหมายเลข 2)
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามปรับเปลี่ยนรายงานการประชุมในภายหลังได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการสัมมนา เรื่อง “การบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก” (Stakeholder
Seminar: FinTech and Medical Hub 2017) วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสารหมายเลข 3)
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้กล่าวสรุปรายงานผลการสัมมนาฯ ดังนี้
Session ที่ 1 : E-Health Logistics and Smart Healthcare Systems วิทยากร คือ ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์
(Business partner & Country Director, Thailand Detecon Asia-Pacific Ltd.) ได้กล่าวถึง IoTs หรือ “Internet
Of Things (IoTs) is the Interconnection of Smart Objects and Devices within the Internet
Infrastructure.” จากเดิม IoTs มาจาก Device หรือ Gadget ต่างๆ ที่มีการนามาใช้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
พลังงาน รวมทั้ง Healthcare Industry ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ขนส่ง เป็นต้น ในส่วนของ
IoTs มีหลายๆ ส่วนประกอบกัน ทาให้ IoTs ประสบผลสาเร็จอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สามารถสรุปเป็นประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1. Device Connection
2. Data Sensing
3. Communication
4. Data Analysis หรือ Big data analytics
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5. Data Value
6. Human Value
จากการที่ Healthcare driver เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนของกลุ่ม Digital Health หรือ IoTs
ด้วย 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ Technology, End – Users และ Service Providers จากปัจจัยทั้ง 3 นี้ จะเป็นแรง
ขับเคลื่อนในการเติบโตของ IoTs ที่ยอมรับของ Healthcare Analyst สามารถแบ่งได้ 4 sectors
1. TeleHealth เป็นการดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในสถานพยาบาล หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือการ
Conference ของแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา รวมไปถึงการ Monitor
2. mHealth อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ หรือ Application ของผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งในการรักษา
3. Healthcare Data ประกอบด้วย Big Data, Healthcare Technology Research, Cloud Analysis
4. Medical Records หรือ EHR มีการพัฒนา ประมวลผลมากขึ้น
โดยรวมเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลเป็ นส่วนใหญ่ ในต่างประทศจะมีระบบครอบคลุม
เช่น ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังกล่าวถึง T-system Enabling of healthcare โดยเป็นการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ที่บ้าน
จนถึงโรงพยาบาล
Session ที่ 2 : The possibilities of Financial Technology and Healthcare Integration
วิทยากร คือ นายกิตตินันท์ อนุพันธ์ (CEO of Anywhere to Go Co.,LTD) ได้กล่าวถึง FinTech ว่าเป็นสมาคมที่ก่อตั้ง
โดยผู้ผลิต software หรือเทคโนโลยีในประเทศไทย ที่เรียกว่า Tech Start Up ต่อมาเติบโตเป็น “สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย”
(Fintech) โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นนายกสมาคมฯ (Thai FinTech Association) มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน
เทคโนโลยี (Drive Technology) ในรูปแบบของสมาคม ซึ่งผู้บรรยายได้ดาเนินงานในส่วนของ Insure Tech ซึ่งเป็น
ส่วนเชื่อมต่อของ Healthcare และ FinTech ได้เป็นอย่างดี
ในประเทศไทยมีการจาแนกตามเทคโนโลยี เช่น Retail Investment ,Bitcoin, Rending Credit,
Personal Finance, Payment, Financial รวมทั้ง Insure Tech และอื่นๆ ที่รู้จักเช่น Finnomena , Stock Rader,
iTax, ReFinn ทาให้นายกรณ์ จาติกวณิช รวบรวมคนเหล่านี้เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการเปิดบริการ FinTech อย่างถูก
กฎหมายในประเทศไทย โดยกลุ่ม FinTech ได้เชิญทุกคนมาร่วมกันระดมความคิด เห็นเสนอภาครัฐ ทาให้ผู้นาใน
ตลาด Financial รับทราบ ส่วนงาน InsureTech มี เลขาฯ คปภ.มาร่วมดาเนินการเปิดเป็น Sand Box ว่าจะได้ผล
หรือไม่ ถ้าได้ผลจะดาเนินการในส่วนของ Regulator แต่หากไม่ได้ผลจะมีการพัฒนาต่อไป ซึ่ง 5 เทคโนโลยีที่
InsureTech และ FinTech นามาใช้ในการขับเคลื่อน ได้แก่
1. UBI: User Base Insurance โดยการเก็บข้อมูลพฤติกรรมทั้งหมดของผู้ใช้
2. Block chain ที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ Bitcoin ด้วยการติดสติกเกอร์แสดงความเป็นเจ้าของลงใน
สิ่งของที่อยู่บนโลกนี้และในอินเตอร์เน็ต โดยสามารถ Detect ว่าใครเป็นใครสามารถเก็บไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในทางสาธารณสุขหมายถึง สามารถเก็บประวัติของ ผู้ป่วย ยารักษาโรค ว่ารักษาอะไรและเป็นของใครเชื่อมโยงต่อกัน
อย่างไร เช่น BronTECH, MedRec เป็นต้น
3. IoTs: Internet of Things, Smart Watch, Smart TV, Smart Refrigerator or Smart Phone
คือจะรายงานผลทุกอย่างด้วย Block Chain
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้จัดทาขึ้น ได้แก่ “Police I lert U” ซึ่งผู้บรรยายได้ทาออกมาใช้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีให้เปิด Download ทั้งในระบบ IOS และ
Android มียอด Download สูงถึงแปดแสนครั้ง โดยผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลด Application นี้แล้วลงทะเบียน
(Register) เพื่อระบุตัวตน หลังจากนั้นถ้าหากมีเหตูการณ์ฉุกเฉินก็สามารถกดเรียกตารวจผ่าน Application นี้ได้ โดย
ทุกคนที่อยู่ในระบบจะเห็นว่าคุณกาลังต้องการความช่วยเหลือทั้ง ผบ.ตร, รองผบ.ตร. ในบกน.และสน.ทุกสน.ในกทม.
โดยสามารถช่วยเหลือคนได้จริง ต่อไปจะพัฒนา Application เตือนหากว่าคุณเดินผ่านจุดอันตรายและส่งข้อมูลให้
ตารวจสามารถป้องกันการเกิดเหตุร้ายได้
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Session ที่ 3 : Seminar Talk “FinTech and HealthTech, Real Life Experience” วิทยากร โดย
นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร (กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการภาครัฐ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จากัด ) และ
นายสถาพน พัฒนะคูหา (CEO Smart Contract Thailand และ BLOCK M.D) มีนางสาว รริล เอื้อวัฒนะมงคลกุล
เป็นผู้ดาเนินรายการ ได้เสนอแนวคิดของ SmartHealthCare มี 2 แนวคิดหลัก คือ การปรับตัวเอง และการปรับ
องค์กรตัวเอง ในการใช้งานระดับองค์กร SmartHealthCare: Enterprise พบว่าพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่จะดู
เรื่ องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ทาให้ มีการเปลี่ ยนโรงพยาบาลบ่อยครั้ง แต่ยังไม่ นาผลการตรวจสุ ขภาพ
โดยรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์เป็นแนวโน้มขึ้นมา เช่น การตรวจที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ทั้งองค์กรมีบุคลากร 3,000 คน
คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรที่มีความเสี่ยงเป็นโรค ระบบนี้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นความลับ (MD5) เข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัย เพื่อ
ก้าวสู่องค์กรสุขภาพดี ผู้บริหารจะไม่สามารถลงลึกได้ในรายบุคคล วิเคราะห์ได้ตามฝ่าย เช่น ฝ่ายบริหารมีความเสี่ยง
อย่างไร เป็นต้น แคมเปญตัวนี้ก่อให้เกิดผลกระทบ จากเดิมองค์กรอาจจะจ่ายด้านตรวจสุขภาพเกินความจาเป็น อาทิ
ทางองค์กรไม่ค่อยมีคนที่เป็นโรคนี้แต่ก็ต้องตรวจโรคนี้ทั้งหมด หรือไม่รู้จะเน้นตรงส่วนใด พอทาง Smart Health
Care ทราบข้อมูลแล้วก็สามารถจัดแพ็กเกจการตรวจสุขภาพได้ให้เหมาะสมนั่นเองหรือก้าวไปถึงประกันสุขภาพได้ใน
อนาคตนอกจากนี้ ยังได้รับการจดสิ ทธิบั ตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้ รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
Health Tech Startup in Thailand
ได้กล่าวถึง เทคโนโลยีของบล็อกเชน (Block Chain) มีความเป็นไปได้ที่ใช้ได้ในหลายสาขามากมาย
อย่างเช่น บริษัท สมาร์ทคอนแทรคไทยแลนด์จะเป็นการนาเทคโนโลยีบล็อกเชนบวกกับสมาร์ทคอนแทรคมาแก้ปัญหา
ต่างๆ เช่น การโอนเงินข้ามต่างประเทศ การขอกู้ การส่งออกสินค้า หรือไม่ว่าจะเป็นการทาประกันก็ตาม ที่มีความช้า
ไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเรานาเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสรวมกับเทคโนโลยีสมาร์ทคอนแทรค
ที่ทาให้ระบบการทางานเป็นระบบอัตโนมัติได้มากขึ้น เช่นการโอนเงินข้ามประเทศปกติ ใช้เวลา 3 ถึง 5 วัน แต่หาก
ใช้เทคโนโลยีของบล็อกเชน อาจจะทาได้ภายในไม่ถึงชั่วโมงในด้าน Financial
ซึ่งบทเรียนที่ FinTech กับ HealthTech เรียนรู้จากกันและกัน คือมีส่วนเกี่ยวข้องในหลายๆ อย่าง
เช่น การเบิกจ่ายประกันในระบบของสปสช การรักษาในโรงพยาบาลเอกชน มีสิทธิที่จะเบิกประกันสุขภาพก็มักจะใช้
เวลานาน ในการส่งข้อมูล ถ้านา FinTech มาเกี่ยวข้องก็จะทาให้การรับ – ส่งข้อมูลเร็วขึ้น หรืออย่าง Medical
Tourism ทีก่ รมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นแกนหลักและผลักดันนโยบาย พบว่านักท่องเที่ยวจะทาอย่างไรให้จ่ายเงิน
ได้เร็วที่สุด ง่ายที่สุด และเสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุด เช่นการนาระบบ Clouds Funding มาปรับใช้ เมื่อกลับประเทศ
จะมีวิธีการติดตามอย่างไรบ้างหลังจากรับการรักษาแล้ว ทาอย่า งไรให้กลับมาใช้บริการในโอกาสต่อไป ข้อมูลต่างๆ
ดังกล่าวนี้จะมีการนา FinTech เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกและคุณภาพที่ดีขึ้น
อุ ป สรรค คื อ ความชั ด เจนทางด้ า นกฎหมายสุ ข ภาพ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค่ อ นข้ า งเปิ ด กว้ า ง
การกาหนดชั้นข้อมูล ว่าข้อมูลไหนส่วนตัวหรือเป็นข้อมูลของโรงพยาบาล หรือภาคที่สามารถเก็บข้อมูล หรือทาวิจัยได้
โดยจะตีความจากข้อกฎหมาย นอกจากนี้ยังรวมถึงการโฆษณาด้วย FinTech จะต้องทางานร่วมกันหลายส่วน มีการ
ควบคุม กากับ (Regulator)
ได้พบว่า HealthTech มีมูลค่าสูงถึง 3.66 ล้านล้านบาท ซึ่ง Start Up ในสหรัฐอเมริกามีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในด้าน Telemedicine หรือการแพทย์ทางไกล โดยนโยบาย Medical Hub จะมีส่วนในการช่วยเหลือ
เกี่ยวกับ Ecosystem ใน Start Up เช่นการนา Telemedicine มาปรับใช้รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ปัจจุบัน
Health Care Start Up ในประเทศไทยยังหยุดอยู่กับที่แต่ในสิงคโปร์มีการนา Telemedicine มาปรับใช้อย่าง
แพร่หลาย
HealthTech Start Up ได้มีการนามาใช้ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. โมเดลธุรกิจ สามารถขยายต่อไปได้ ไม่ต้องขยายสาขาหรือต้องจ้างคน
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2. เงินทุน ในส่วนของแหล่งเงินทุน ส่วนมากจะมาจากการระดมทุนจากบุคคลทั่วไป หรือจากนักลงทุน
สนับสนุนการลงทุน
3. การเติบโต แบบก้าวกระโดด การครองส่วนแบ่งตลาด กรณีตัวอย่าง Taxi เช่น การโทรศัพท์ไปที่ศูนย์
เพื่อจองรถ Taxi ซึ่งปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นออกมาหลากหลาย เช่ น Uber, Grab เพื่ออานวยความสะดวก สามารถ
กาหนดเวลา ระยะทางได้ง่ายยิ่งขึ้น
4. การลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เช่น โรงพยาบาลเอกชนขายหุ้นบางส่วน โดยให้คนอื่นร่วมเป็นเจ้าของ
Session ที่ 4 : “Progressive Web Apps” วิทยากรโดย นายวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ by Google
Developer Group ได้กล่าวไว้ว่า Progressive Web Apps เป็นส่วนหนึ่งของ Google ที่มีการพัฒนา Applications
รองรับการใช้งานผ่าน Web จากการที่บริษัท THOTHZOCIAL เป็นบริษัทที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ให้กับ
ลูกค้า หรือหน่วยงานต่างๆ พบว่าจากสถิติปี พ.ศ. 2558 คนทั่วไปใช้ Application ผ่าน Web ประมาณร้อยละ 13
และใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ประมาณร้อยละ 87 ด้วยเหตุผลความสะดวก รวดเร็ว (Faster) และเข้าถึงง่าย (More
engagement) และสามารถใช้งานได้ในสถานะ Offline แต่หากเป็น Web เมื่อไม่มี Internet ก็จะไม่สามารถใช้งานได้
อีกทั้งการทา Application เป็นงานที่ยาก Programmer ต้องเรียนรู้มากกว่าทา Web และมีค่าใช้จ่ายสูง และในส่วน
ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนั้น ก็จะมีการคานึงเกี่ยวกับพื้นที่การใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้งานผ่าน Application
ประมาณ 5-6 Applications ต่อวัน เช่น Line, Facebook, Instagram, YouTube, Google เป็นต้น
Progressive Web Apps สามารถ “Make Web can do anything like App” ได้ดังนี้
1. Progressive หมายถึง อยู่บนอุปกรณ์อะไรก็ได้ เช่น PC, Mobile
2. Responsive หมายถึง ตอบสนองในการทางาน
3. Connectivity Independent หมายถึง ไม่ต้องใช้ Internet เหมือน Application ทั่วไป
4. App - like หมายถึง มีคุณสมบัติคล้าย Application
5. Fresh หมายถึง มีการแสดงผลที่เป็นปัจจุบัน ไม่ต้อง Update ก็ทางานได้
6. Update and Safe หมายถึง มีความเป็นปัจจุบันและปลอดภัยในการใช้งาน
7. Discoverable สามารถ searching ค้นหาผ่าน Web Search ได้
8. Re-engageable สามารถติดต่อกลับลูกค้าได้ จาก Web แบบเดิมติดตั้งแล้วไม่โต้ตอบลูกค้า
9. Installable สามารถติดตั้งได้ แม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งผ่าน App store
10. Linkable สามารถเชื่อมโยงการทางานได้
บริษัทที่มีการนา Progressive Web App ไปใช้แล้วนั้นมีหลายบริษัท ยกตัวอย่างเช่น AliExpress,
airberline เป็นต้น
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องสืบเนื่อง

4.1 ผลการดาเนินงานตามโครงการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก เพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 4)
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก เพื่อ
การขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน ดังนี้
1. สรุปรวบรวมผลการดาเนินงาน (ต.ค.- พ.ย.2559) ดาเนินการแล้วเสร็จ
1.1 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล (Deployment Phase)
1.1.1 ด้านนโยบาย : นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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1.1.2 ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การตลาด : กาหนดแนวทางการจัดหาแหล่งทุน (Venture
Capital) ด้วยการนาเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจมาปรับใช้ (FinTech : Financial Technology)
1.1.3 ด้านการเมือง ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการ
ดาเนินงานตามนโยบาย Medical Hub
1.2 วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง : SWOT Analysis ค้นหากลยุทธ์ : QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix) ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านระบบบริก ารสุขภาพ ตามแนวทาง Integrated Health Service
Database
2. ดาเนินการตามแผนบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก
2.1 กาหนดแนวทางการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub
2.2 ดาเนิ น การปรับ การรั บรู้ฯ เพื่อรองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทั ล (Digital Economy) :
Stakeholder Seminar : "FinTech & Medical Hub 2017"
2.3 เพิ่ม โอกาสการเข้า ถึงข้ อมู ล /ใช้ ประโยชน์ ด้า นข้อ มูล ระบบบริก ารสุ ข ภาพ ด้ ว ยการพั ฒ นา
ศูนย์บริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิ งรุก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [อยู่ระหว่างการส่งมอบพื้นที่
จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)]
3. ดาเนินการจัดจ้างพัฒนาฐานข้อมูลฯ ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ [อยู่ระหว่างดาเนินการจัดจ้างฯ]
3.1 เสนอการพัฒนาฐานข้อมูล ด้วย PWA : Progressive Web App eg. Firebase: Realtime /
Online Offline / Smart Devices / All Platforms TH e-GIF [SDMX II]
3.2 เตรียมการพัฒนา ISMS (Information Security Management System)/ e-Commerce /
Healthcare Logistics ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตาม KPI ที่กาหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงประเด็นเพื่อพิจารณา จานวน 4 เรื่อง คือ 1) ร่างการปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก 2) แนวทางการบูรณาการข้อมูล
3) แนวทางการพัฒนา InsureTech และ 4) แนวทางการพัฒนา PHR
5.1 (ร่าง) การปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้ง “คาสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
อานวยการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก” (เอกสารหมายเลข 5)
ดร.รัชนี จันทร์เกษ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้สอบถามว่าอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้จะให้พิจารณาเรื่องกรอบการดาเนินงาน หรือให้
คาปรึกษาในเรื่องระบบด้วยหรือไม่
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้ชี้แจงว่าในส่วนของรายละเอียดด้านการบริหารจัดการระบบได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดาเนินการ
นางสาวปิยะนุช บุญเย็น ผู้แทนจากสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตัวแทนของนางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมว่า จากเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 2 ข้อที่ 2.13 นั้น ขอให้แก้ไขข้อความจาก “ผู้แทนจากกองเศรษฐกิจการ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานปลัดกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬา” ให้เหลือเพียง “ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา”
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้สอบถามว่ามีกรรมการท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาสั่งแต่งตั้งอีกหรือไม่
นางสุจิตรา พลฤทธ์ นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้สอบถามว่าคณะกรรมการต้องการข้อมูลอะไรจากกรมแรงงานบ้าง
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้กล่าวตอบคาถามว่า ในส่วนของกรมแรงงานนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของ MRAs ในส่วนของ
การจ้างงาน เช่น การที่ มีแพทย์ชาวต่างชาติมาทางานบ้านเรานั้นต้องมี Work Permit ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกับ
กระทรวงแรงงานในเรื่องนี้
นางสุจิตรา พลฤทธ์ นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้สอบถามว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่หรือชุดเล็ก
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้กล่าวตอบคาถามว่า คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ รับผิดชอบด้านการกาหนดกรอบ
แนวคิดในการดาเนินงาน
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้เสนอแนวทางการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ Medical Hub ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ผ่าน
คณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนกันยายน 2559.โดยครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน คือ Medical Service Hub, Wellness Hub,
Products Hub และ Academic Hub ซึง่ คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้ให้ข้อเสนอ คาแนะนาในการกาหนดกรอบแนวคิด
การบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ รองรับการดาเนินงานทั้ง 4 ผลผลิตหลัก ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีการสังเคราะห์ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหน รวมทั้ง
การให้คาปรึ กษาและการเป็น ข้อมูลส าหรับ ผู้ ประกอบการด้านธุรกิจ และได้ส อบถามความคิดเห็ นเพิ่มเติม จาก
ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในครั้งนี้ ว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นใดอีกบ้าง
นางสุจิตรา พลฤทธ์ นักวิชาการแรงงานชานาญการ สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ได้เสนอว่าหากทางต้องการข้อมูลด้าน MRAs หรือ Work Permit ควรประสานงานกับผู้แทนจาก
กรมการจัดหางานโดยตรงจะดีกว่าเพราะทางสานักงานปลัดกระทรวงแรงงานไม่มีข้อมูลส่วนนี้
นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อานวยการฝ่ายกากับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 5
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ได้เสนอว่า จากข้อมูลในประเด็นที่ 4 นั้น สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) ดูแลธุรกิจประกันภัย นอกเหนือจากสมาคมประกันวินาศภัยแล้วยังมีสมาคมประกันชีวิตไทย จึงขอ
เสนอให้มีผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทยด้วย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า หาก คปภ.มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว อาจเป็นการประสานงานจากทาง คปภ.
โดยตรง เพราะอาจจะทาให้มีจานวนคณะกรรมการขยายออกไป โดยควรคานึงถึงความต้องการในการดาเนินงาน
ผลของงานที่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ต้องการในการดาเนินงาน คือ ข้อมูลที่สามารถนาเสนอชาวต่างชาติ เนื่องจากในขณะนี้ยัง
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ไม่มีข้อมูลนาเสนอ เช่น
- ด้าน Wellness Hub หากต้องการทราบจานวนสปาในประเทศไทย มีสปาที่ผ่านมาตรฐานกี่แห่ง รวม
ไปถึงชื่อของสปาและสถานที่ตั้ง เมื่อ มีผู้เข้าใช้งานสามารถทราบข้อมูล ดังกล่าวได้สะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ด้าน Product Hub จากมีการผลักดันยุทธศาสตร์การลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ที่จาเป็นต้องมี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เช่น จานวนนักท่องเที่ยว กลุ่มประเทศของนักท่องเที่ยว
จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า กรณีมีตัวแทนจากสาธารณรัฐ เช็ก ได้ทาหนังสือมายังประเทศไทยว่าต้องการ
ลงทุนมูลค่า 5,000 ล้านบาท เพื่อดาเนินการจัดสร้างโรงงานผลิตเตียงผู้ป่วยใช้ในโรงพยาบาลขายในกลุ่มประเทศ
CLMV ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนอัตราการขยายเตียงของภาครัฐและเอกชน โดยมีการร้องขอข้อมูล
มายังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพ ตามแนวนโยบาย Medical Hub
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้เสนอเกี่ยวกับ การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management) ของนโยบาย Medical Hub
สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้
อันดับที่หนึ่ง คือ การนาเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น มีบริการอะไรบ้าง จะเข้าถึงบริการที่
มีคุณภาพนี้อย่างไร ตามที่ประธานฯ ได้เสนอไว้ข้างต้นแล้ว คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่
อันดับที่สอง คือ ข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Medical Hub ทั้ง 7 ด้าน ตัวอย่างเช่น การผ่าตัด
ข้อเข่าของโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลชั้นนาอื่นๆ มี จานวน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผ่าตัดข้อเข่าจานวนกี่คน และแต่ละคนสามารถผ่าตัดข้อเข่าได้ กี่ราย เช่น โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์มีแพทย์ผ่าตัดข้อเข่าจานวน 20 คน ภายใน 1 ปี สามารถผ่าตัดได้ 3,000 ครั้ง แต่ในปัจจุบันสามารถ
ผ่าตัดได้พันกว่าครั้ง ซึ่ง จานวน 2,000 ราย ในกรณีนี้จะมีการส่งเสริมการตลาดได้อย่างไร อาจมีการส่งเสริมให้เข้า
มารับการผ่าตัดจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม เช่น ประเทศเมียนมาร์ มีความต้องการที่จะผ่าตัดข้อเข่า จานวน
5,000 รายต่อปี แต่ชาวพม่าเข้าประเทศไทยเพียง 700 ราย อีกจานวน 4,300 ราย ยังไม่มีสถานที่ไปรับการผ่าตัด
จึงเป็นจุดทีส่ ามารถเข้าไปส่งเสริมการตลาด เนื่องจากศักยภาพภาคเอกชนของไทยมีความสามารถที่จะผ่าตัดข้อเข่าได้
มากถึง 2,000 – 3,000 รายต่อปี จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ต้องจัดสร้างขึ้นมา
ข้อมูลต่อมาคือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น ชาวต่างชาติต้องการมาลงทุน ในประเทศไทย เรา
ต้องมีข้อมูลให้ตรวจสอบได้ ว่าทิศทางแนวโน้มการตลาดด้านธุรกิจบริการสุขภาพจะเป็นอย่างไร จึงต้องมาสร้างระบบ
การบริหารจัดการเพื่อตอบโจทย์ในทุกมิติ ตั้งแต่ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ช่องทางการติดต่อ การเข้าถึงข้อมูล
การเชื่อมโยง การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ นามากาหนดรูปแบบกรอบแนวทางให้ผู้ ปฏิบัติ คือ กลุ่ มเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีนายอภินันท์ นิลฉาย ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รับทราบข้อมูลเพื่อนาไปดาเนินการ
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวว่า หากต้องการจะทา Start Up ขึ้นมาหนึ่งรายการ (Product) เกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องไปติดต่อ
ขอข้อมูลโดยตรงจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงพาณิชย์ แต่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีข้อมูลฯ ดังกล่าวในการนามา
ประกอบการดาเนินงาน แต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามีแหล่งข้อมูล รองรับ สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยตรง จะทาให้สามารถ
ดาเนินงานได้สะดวกขึ้น เช่น สนใจเกี่ยวกับสปา ครีมนวด หรือน้ามันหอมระเหย หากดาเนินการด้วย Start up ก็
สามารถบริหารจัดการสินค้าได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องติดต่อไปยังโรงงานหรือต้องไปตลาดเพื่อซื้อสินค้าแต่สินค้าสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เราไม่จาเป็นต้องไปตลาดหรือไปจตุจักร ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามต้องการ ด้วย Start
Up รองรับการเข้าถึงสินค้านั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลรองรับการลงทุนด้านระบบบริการสุขภาพในอนาคต
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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- ข้อมูลของคนไข้ทั้งหมดที่เดินทางเขามาประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาทาการตลาด
- ข้อมูลการเจ็บป่วยของคนไข้แต่ละประเทศ ว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคอะไร เพื่อเจาะกลุ่มรายโรคได้ เช่น
ตะวันออกกลาง คนตัวใหญ่อ้วนมาก ควรทาการตลาดเรื่องข้อเข่า เปลี่ยนข้อเข่า เนื่องจากจะมีภาวะข้อเขาเสื่อม เป็น
เบาหวาน ความดันมาก หรือทาการตลาด IVF ประเทศจีน ล่าสุดเมื่อ 4 เดือนก่อน ได้นาภาคเอกชนที่ให้บริการ IVF
ไปเปิดตลาดด้านการมีบุตรยาก พบว่าประสบผลสาเร็จในการนาคนจีนมารับบริการในประเทศไทย จากการที่เรามี
ข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ ทาให้เราทราบประเทศที่เราจะไปเปิดตลาดได้ หรือที่กาลังจะดาเนินการทาการตลาดที่ประเทศ
ภูฐาน พบว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐสวัสดิการ กลุ่ม High Income จะไปโรงพยาบาลใหญ่ๆ ระดับกลางและระดับเล็ก
ก็ส่ งไปรั กษาที่ ประเทศอินเดีย แล้ ว เบิกเงิน จากรัฐ บาล ซึ่งมีการร้องขอมารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี ด้ว ยว่าเป็น
โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องให้การดูแลคนไทย จึงเสนอให้ไปโรงพยาบาลภาคเอกชนแทน ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาค่า
รักษาพยาบาลแล้ว พบว่าราคาไม่ต่างจากประเทศอินเดีย แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงเสนอให้มารับการรักษาที่
ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสต้อนรับ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังซุก ที่จะเสด็จมาเยือน
ประเทศไทย จะมีการนาเยี่ยมชมโรงพยาบาลภาคเอกชนของไทย เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี นอกเหนือจากการเป็น
Regulator อย่างเดียว ด้วยการส่งเสริมด้านธุรกิจบริการสุขภาพในการนารายได้เข้าประเทศ จึงเป็นที่มาของการ
ทางานในเชิงบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้กล่าวว่าเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงพาณิชย์ในประเด็นการพัฒนา
Application ด้านระบบบริการสุขภาพว่ามีอะไรบ้าง รัฐบาลมีการสนับสนุนระดับใด รวมไปถึงบริการทางการแพทย์มี
การคิดอัตราภาษี (Vat) อย่างไร จากมีระบบประกันสุขภาพ (Insurance) อยู่แล้ว โดยภาครัฐจะนามาประชาสัมพันธ์
แล้วอาจจะมีการ MoU อนาคตร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ นโยบาย Medical Hub ในอนาคต เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายได้มีประสิทธิภาพ โดยจะมีแนวทางการรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก เพื่อนามาเป็นฐานข้อมูลในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป ด้วยการนากลไกทางธุรกิจด้านระบบบริการสุขภาพด้วยการเจรจาต่อรอง (Lobbyist)
ซึ่งได้มีการดาเนินการไปบางส่วนแล้ว ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข
โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพหลักของไทย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้สอบถามเกี่ยวกับการดาเนินงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ
ว่าสามารถดาเนินงานร่วมกันได้หรือไม่
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้ตอบข้อซักถามว่า การดาเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมา ยังไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกันในการ
ดาเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการ
นางวรรณี มิ่งวานิช กรมส่งเสริมระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub คาดว่าน่าจะเป็นคนละ
หน่วยงานที่มีการพูดคุยในประเด็นการเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้เสนอว่าในคาสั่งฉบับใหม่ว่าขอปรับเปลี่ยน
เป็น “ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์”แทนที่ “ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์”
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การหารือในครั้งนั้น น่าจะไม่ใช่ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แต่ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub มีจานวน 3 หน่วยงาน โดยขอ
เสนอ“ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์” น่าจะเหมาะสมในการดาเนินงานครั้งนี้
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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5.2 แนวทางการบูรณาการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุก ( e-Commerce &
Healthcare Logistics) (เอกสารหมายเลข 6)
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานในครั้งนี้ ว่ามุ่งเน้น e-Commerce & Healthcare Logistics เพื่อให้
มีการขับเคลื่อนนโยบายที่ดีขึ้น จาก 4 ผลผลิต ที่กาหนดไว้คือ Medical Service Hub, Wellness Hub, Academic
Hub และ Product Hub โดยที่ด้าน Product Hub จะมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการและยา เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาฐานข้อมูลตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้
1. เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในธุรกิจสุขภาพ ด้ว ยแนวคิดการบริ ห ารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อบู รณาการศูนย์ บ ริการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐ เชิงรุก (Customer Centric
Information Portal) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ด้วยการนาเทคโนโลยีด้าน
เศรษฐกิจ (FinTech : Financial Technology) มาบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อเป็นหลักประกันด้านสุขภาพที่สามารถรองรับตามสิทธิผู้บริโภคและรองรับการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการประกัน (InsureTech) มาปรับใช้
4. เพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพที่สามารถสร้างรายได้สู่ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นเฝ้า
ระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ รวมทั้งอยู่บนพื้นฐานของการเพิ่มมูลค่า (Value Added)
การจั ด ทาทั ศนภาพธุร กิจ ตามแนวทางการเชื่อ มโยงข้ อมูล ระหว่ างหน่ว ยงานภาครั ฐ TH e-GIF
(Thailand e – Government Interoperability Framework) นั้น เริ่มจากกาหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
กาหนดกรอบการดาเนินงาน กาหนดทัศนภาพและบริบทที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน และกาหนด
ลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน
การกาหนดลักษณะการใช้ข้อมูลร่วมกัน จากคู่มือการจัดทามาตรฐานเพื่ อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ (พฤศจิกายน 2553) จาแนกออกเป็น
1) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล (Transitional Data Exchange) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก
2) การบูรณาการข้อมูล (Transitional Data Integration) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเดียวกันจากหลายแหล่งด้วยกัน
3) การเพิ่มเติมคุณสมบัติของข้อมูลทะเบียน (Transitional Data Aggregation) เพื่อรวมข้อมูลต่างๆ
สาหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์หรือพิจารณาเกี่ยวกับธุรกรรม ในการดาเนินงานในภาพรวม เช่นการใช้ข้อมูลทั้งหมด
ประกอบการตัดสินใจเพื่อรับย้ายผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น
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ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณาการฐานข้อมูล ดังนี้
1. การบูรณาการในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครั ฐและเอกชน ในระดับ Top Management เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ต่างประเทศ เอกชน รวมถึง องค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. การบูรณาการในแนวนอน (Horizontal Integration) หมายถึงในระดับเดียวกัน เพื่อการขับเคลื่อน
ธุรกิจ ก้าวไปสู่การเป็นผู้นาแต่ละด้าน
นายบัณฑิต พีระพันธ์ ผู้จัดการงานบริหารระบบสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ เนื่องจากวงกลมทั้งสามวงข้ างต้น
เกี่ยวข้องกับการจัดทามาตรฐานของข้อมูล จึงขอสอบถามเพิ่มเติมว่ากาลังจัดทามาตรฐานหรือไม่ ถ้าใช่จะต้องดูที่
Minimum Data Set ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย โดยขอสอบถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการอีกครั้ง
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาจากสมาคม Thai Tech Start Up
และเป็นกรรมการจาก ThaiTech โดยมาในนามของ FinTech StartUp ในด้าน InsureTech ที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง
การบูรณาการฐานข้อมูล ตามแนวทางการจัดทาทัศนภาพธุรกิจ (Business Scenario) ข้างต้น ดังนี้
1) Transitional Data Exchange หมายความถึง การทาข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น บริษัท
ประกันภัย A กับ โรงพยาบาล ก. ประสงค์จะดาเนินงานร่วมกัน ก็จะมีการสอบถามว่าความต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
ดาเนินงานพัฒนาฐานข้อมูล ในสมาคม FinTech StartUp ก็มีการดาเนินงานเช่นนี้
2) Transitional Data Integration เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเดียวกันจากหลายแหล่งด้วยกัน ไม่ใช่เฉพาะ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่เป็นการบูรณาการข้อมูลร่วมกันในการดาเนินงาน เช่น มีเงินสกุลดอลลาร์ (USD) ต้องการ
แลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน (Data Exchange) โดยการบูรณาการข้อมูล หรือใน
กรณีมีคนไข้ (Customer) ซื้อประกันสุขภาพเข้าโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
บริษัทประกันสุขภาพได้โดยตรง ทาให้โรงพยาบาลทราบได้ว่า คนไข้คนนั้นมีสิทธิประกันสุขภาพอยู่กับบริษัทประกัน
สุขภาพที่ใดบ้าง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสามารถทาได้หรือไม่ ทาให้การดาเนินงานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล
สะดวกขึ้น เรียกว่า การบูรณาการข้อมูล (Data Integration)
3) Transitional Data Aggregation หมายถึง การนาข้อมูลทุกอย่างจากองค์กรที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ ที่
มีอยู่เป็น Big Data เช่น Medical Hub มาวิเคราะห์ (Analysis) และนามาแบ่งปันข้อมูลร่วมกันรองรับผู้ใช้งานด้วย
การรับ – ส่ง ข้อมูลที่ดี เชื่อถือได้
โดยได้ยกกรณีตัวอย่าง ดังนี้
- กรณีตัวอย่างที่ 1 ชาวต่างชาติขอข้อมูลเกี่ยวกับเตียงผู้ป่วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก็สามารถ
นาข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ตามความต้องการของผู้ขอใช้ข้อมูลได้ ดีกว่าการเก็บข้อมูลไว้ไม่เกิดประโยชน์
- กรณีตัวอย่างที่ 2 บริษัทประกันภัย A และบริษัทประกันภัย B เป็นคู่แข่งกัน หากมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในภาพรวมจะเกิดประโยชน์ในการใช้ข้อมูลร่วมกันของทั้งสองบริษัท
- กรณีตัวอย่างที่ 3 สมาคม FinTech จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.). ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยให้มีการทดลองระบบงานแล้วนามาปรับใช้ ซึ่งขั้นตอนแบบนี้เรียกว่า กะบะทราย
หรือ Sandbox
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ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูล ว่างาน Medical Hub สามารถจาแนกได้ 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่สร้างมูลค่า ใช้ประกอบในการตัดสินใจได้ ทั้ง 4 ด้าน ของนโยบาย Medical Hub
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทางวิชาการ ที่รองรับข้อมูลส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสนับสนุนด้าน Logistics
ในการนามากาหนดกรอบแนวคิด โดยควรประกอบไปด้วย 8 ระบบ ดังนี้
ระบบที่ 1 การวางแผนเพื่อให้ได้มาซึ่ง Minimum Data Set ที่สามารถตอบโจทย์ตามแผนการ
ดาเนินงานตามนโยบาย Medical Hub ที่ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว
ระบบที่ 2 การออกแบบการใช้ข้อมูล โดยกาหนดกรอบแนวคิด
ระบบที่ 3 การคัดเลือกเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล เพื่อประมวลผลให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ
ระบบที่ 4 การเชื่อมโยงข้อมูล จากชุดข้อมูลที่เรากาหนดไว้
ระบบที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาสาเหตุของการที่จะ ให้ได้ข้อมูลตามเป้าหมายที่กาหนด หากไม่
บรรลุเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง อะไรคือสาเหตุของความไม่ชัดเจนของ Data Set
ระบบที่ 6 การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นแนวทางปฏิบัติ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ระบบที่ 7 การแปลผลข้อมูล จากการการสังเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ระบบที่ 8 การให้คาปรึกษาผู้ประกอบการ
จากทั้ง 8 ระบบดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้งานของผู้เข้าใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเป็น ระบบใหญ่
แต่ฐานข้อมูลจะมีอยู่ 3 ส่วนข้างต้น ที่ควรนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิด ในการที่จะทาให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนาไป
ดาเนินการ เริ่มตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การคัดเลือกวิธีการจัดเก็บ การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การแปลผล และการให้คาปรึกษา
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอแนวคิดการดาเนินงานครั้งนี้ว่าควร “คิดเล็กแล้วทาใหญ่” (Think Small, Act Big) ดีกว่า
เพราะที่ผ่านมา “คิดใหญ่แล้วทาเล็ก” (Think Big, Act Small) โดยมีการตั้งเป้าหมายให้งานสาเร็จ เพราะงาน
ราชการทาสาเร็จแล้วมักนาไปใช้งานไม่ได้ จึงควรค่อยๆ ทาไป ส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange) เป็นเรื่อง
ค่อนข้างใหญ่จากที่ผ่านมายังไม่มีข้อมูลมาก่อน จึงควรค่อยๆ ทาจะดีกว่า ในโอกาสนี้จึงต้องขอความร่วมมือในการ
ดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการที่ได้กาหนดขึ้นในครั้งนี้
นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุน จึงขอเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของต่างชาติที่จะมาลงทุนใน
ประเทศไทย คือ “สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ” (BOI : The Board of Investment of Thailand)
พร้อมทั้งได้สอบถามเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพ
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้ตอบข้อซักถามว่า จะเสนอเพิ่มเติมสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในคาสั่ง เพราะเกี่ยวข้อง
ด้านการลงทุน พร้อมทั้งได้เสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุดฐานข้อมูลที่ต้องการนามาบูรณาการข้อมูล โดยอ้างอิงจาก
กรอบแนวคิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในด้านระบบบริการสุขภาพ จานวน 11 ชุดฐานข้อมูล
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอความเห็นว่าด้วยนโยบาย Medical Hub การพัฒนาฐานข้อมูลที่เป็น Big Data ควรเป็นการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล ร่ว มกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ต้องการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลภาครัฐจาก
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ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ภาคเอกชนจากส านั ก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการจากกระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ในวันนี้ระบบข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นเอกสารที่ผ่านการบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษ จึงควรมี
การบูรณาการข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานจากข้อมูลเหล่านั้นได้สะดวกผ่านเว็บไซต์
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้เสนอว่า ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการและควรทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นอยู่ที่หน่วยงานไหน เพื่ อ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ลดความยุ่งยากในการดาเนินงาน
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่ าวว่า จากเอกสารแนบชุดข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐ จานวน 11 ชุดข้อมูล ที่ส อดคล้ องกับ
นโยบาย Medical Hub เป็นการวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ต้องการมาก่อนแล้ว การดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลก็จะ
สามารถทาได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งสอบถามขั้นตอนในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รายงานตามที่ผู้ใช้งานด้านข้อมูล
ต้องการ โดยไม่ต้องมีการทาหนังสือมาขอข้อมูลตามระเบียบราชการ
นายอภินันท์ นิลฉาย ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้กล่ าวว่า การบู รณาการฐานข้อมูลจะมีคณะทางานด้านการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (เชิงเทคนิค) โดย
ดาเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอานวยการฯ ชุดนี้เป็นผู้กาหนดกรอบแนวคิดในการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามชุดข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์เบื้องต้นมาก่อนแล้ว
ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้เสนอว่าควรมีการ Confirm ชุดข้อมูลดังกล่าวว่าแต่ละหน่วยงานมีชุดข้อมูล (Data Set) ที่ต้องการอยู่จริง
เพื่อให้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลนั้นๆ สามารถดาเนินการได้จริง ไม่เช่นนั้นการดาเนินงานจะไม่สามารถดาเนินการได้ตาม
ต้องการ โดยควรกาหนดตาม User Requirement เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมาย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้สอบถาม ความคิดเห็นของคณะกรรมการว่ามีความต้องการข้อมูลด้านใดเพิ่มเติม เพื่อให้การเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น จานวนสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน
นางสาวสุพนิดา ดารงปัญจวงศ์ ที่ปรึกษาด้านบริการ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรกาหนด Blue Print ในงานของ Medical Hub Website ว่าต้องการข้อมูล
(Content) ที่มาจาก Content Analysis ก่อนแล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นเองใหม่หรือ Manual Key In ใหม่ เช่น ข้อมูลด้าน
ภูมิอากาศและภัยพิบัตเิ กี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub อย่างไร เพื่อนามากาหนดเป็น Core Data และต้องทราบ
ว่ า เจ้ า ของข้ อ มู ล มาจากแหล่ ง ไหน จึ ง ค่ อ ยน ามาพิ จ ารณาการเชื่ อ มโยงที่ ค วรเป็ น ความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้เสนอว่า เราควรมองภาพที่สามารถตอบโจทย์การเข้าใช้งานเบื้องต้น (User Requirement) ของ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ ว่าสนใจใช้ข้อมูลประเภทไหนตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีที่ได้กาหนดไว้แล้ว จากนั้นจึงค่อย
ลงในประเด็นเชิงเทคนิคต่อไป
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นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ได้เสนอแนะว่า เพื่อให้ การดาเนินงานง่ายขึ้น ควรปรับแนวทางการทางานไปที่การออกแบบข้อมูล
(Design Data) ด้วยการศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไรจากระบบนี้ (Defined Customer) แล้วนามาจาแนกแต่ละ
Segment ว่าต้องการข้อมูลประเภทใด ในการใช้ข้อมูลนั้นๆ อย่างเช่น ในโรงพยาบาลจะมุ่งเน้น Export Service
พิจารณาว่าลูกค้าต้องการอะไร สมมติในกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลาง ในแง่ Cultural Support ต้องการ “ห้องละหมาด” หรือมี
“อาหารฮาลาล” ซึ่งเป็น Customer Requirement ทาให้ตอบโจทย์การดาเนินงานมากขึ้น
ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้เสนอว่าสิ่งที่จะต้องทา คือ User Requirement กับ Customer Need ทีมเลขาควรจะต้องจัดทา
แนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ Output เห็นภาพชัดเจน ซึ่งได้ทราบมาว่ามีการจัดจ้างการทาระบบไปแล้ว หรือมีการ
จ้างทาอะไรหรือยังไม่ได้จ้าง แล้วอาจารย์ที่เชิญมาจากกลุ่ม StartUp อยู่ใน Part ไหน หรือต้องการให้แสดงความเห็น
เท่ า นั้ น เพื่ อ ให้ คณะกรรมการสามารถมองภาพรวมว่ า เราจะท าประเด็น ใดแล้ ว จะมุ่ ง เน้ น ในเรื่อ ง “การบริ ก าร
ชาวต่างชาติ” ได้เลย
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้ให้ความเห็นว่า ตามที่ผู้ช่วยเลขาฯ ชี้แจง เห็นด้วยกับนายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อานวยการด้าน
การแพทย์ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ว่าควรมีการกาหนดในส่วนของการบริการด้านระบบ
บริการสุขภาพก่อน เพื่อตอบโจทย์การนารายได้เข้าประเทศที่ สามารถนารายได้เข้าประเทศ จากการวิเคราะห์กลุ่ม
ลูกค้า ความต้องการ ด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่ ตัวอย่างเช่น คลินิกเสริมความงามที่ นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา นายก
สมาคมแพทย์คลินิกไทย ได้เสนอความคิดเห็นว่าคลิ นิกไทยมีศักยภาพอย่างไร จากปีที่ผ่านมามีจานวนผู้เข้าใช้บริการ
จานวน 5 ล้านครั้ ง ในการให้บ ริการด้านเสริมความงามจากทั่วโลกจากการผ่าตัดตาสองชั้น จานวน 3 ล้านครั้ง
การฉีดสาร Botox เป็นต้น ซึ่งเป็นรายได้จานวนมหาศาลเข้าประเทศ หากสามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ได้จะมองเห็น
ภาพธุรกิจชัดเจนขึ้น ที่สามารถนามาเป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) ในระดับโลกได้ รวมไปถึงธุรกิจการผ่าตัดข้อเข่า
ผ่าตัดหัวใจหรือสมอง ครอบคลุมทั้งฝั่ง Demand และ Supply ที่ควรนามาวิเคราะห์ไว้ด้วย
นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
ได้ให้ความคิดเห็นในส่วนของ Medical Service ตามนโยบาย Medical Hub จะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนของ
โรงพยาบาล ซึ่งในภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยชัดเจน คือ การบริการสุขภาพที่เน้นการเสริมสวย จะมีข้อมูลน้อย
ในฐานะนายกสมาคมแพทย์คลินิกไทยเรามุ่งดูแลทางด้านคลินิก และนายกศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยแห่ง
ประเทศไทย จึงมองเห็นในภาพรวมของระบบงานนี้ ว่าเป็น Big Data ที่สามารถนาไปประชาสัมพันธ์ (Roadshow)
อย่างเช่น กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ (GCC) ในระยะนี้มีการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เช่น คลิ นิกลดความอ้ว น
(Massive Weigh Loss Clinic) ถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ สามารถเทียบได้กับผ่าตัดข้อเข่าด้วยการผ่าตัดกระเพาะ
Bariatric Surgery จากผู้มีน้าหนัก 200 กิโลกรัม ลดเหลือ 100 กิโลกรัม จึงขอฝากในมีไว้ในการพัฒนาฐานข้อมูลด้วย
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้กล่าวว่า เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ควรรวมไปถึงข้อมูลในกลุ่ม CLMV ที่มีข้อมูลอยู่ประมาณ 200 ล้านคน
เป็นวัยรุ่นประมาณ 10 ล้านคน ที่ไม่ต้องไปทาศัลยกรรมถึงประเทศเกาหลี หากสามารถเข้ามารับบริการในประเทศ
ไทยก็สามารถทาได้เช่นกัน

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้า 17
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้สอบถามในประเด็นต่างๆ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. จากที่ผ่า นมาข้อมูลเดิมยังไม่มีข้อมูลตามที่ต้องการด้าน Medical Service ในครั้งนี้ จะต้อง
ดาเนินการในส่วนของ Product เพิ่มเติม หากมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จะต้องมี Website ใหม่หรือไม่ที่เป็นในส่วน
ของ Product
2. หากต้องการทราบข้อมูลของสถานพยาบาลภาคเอกชนหรือคลินิก เมื่อ Click แล้วจะวิ่งไปถึงข้อมูล
ของสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ใช่หรือไม่ และสามารถรับทราบรายละเอียดของข้อมูล ใช่หรือไม่
3. หากต้องการทราบข้อมูลของสถานพยาบาลภาครัฐ เมื่อ Click แล้วจะวิ่งไปที่สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ใช่หรือไม่ และสามารถรับทราบรายละเอียดของข้อมูล ใช่หรือไม่
4. หากต้องการทราบข้อมูลของสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน HA ก็สามารถทราบได้ ใช่หรือไม่
5. โดยการทางานจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกัน ไม่ต้อง Manual Key In อีกต่อไป
6. ฐานข้อมูลที่มีการพัฒนานี้ จะทราบได้ว่าแต่ละสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการผ่าตั ด
จานวนกี่รายต่อปี จากปัจจุบันมีฐานข้อมูลของสถานพยาบาลเอกชนรวมทั้งคลินิกอยู่แล้วที่ สานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ
7. การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม เราจะมีการ
ดาเนินการอย่างไร เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ และสามารถทราบข้อมูลได้สะดวก
8. ภาพที่ต้องการ คือ การเข้าใช้งานที่สะดวก เข้าถึงง่าย สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยการจาแนกหมวดหมู่
ของงานได้ชัดเจน
9. การดาเนินงานครั้งนี้ ขอให้ค่อยเป็นค่อยไป หากหน่วยงานใดยังไม่มีข้อมูล ก็ให้ชะลอออกไปก่อน
เมื่อมีความพร้อมจึงค่อยเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันได้
นายอภินันท์ นิลฉาย ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้เสนอข้อมูลตาม (Draft) UML Activity Diagram เฉพาะในส่วนของ Medical Service ด้วยแนวคิด
ที่ผู้รับบริการด้านระบบบริการสุขภาพ จะเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ต้องผ่านบริษัทประกัน
สุขภาพ1 เนื่องจากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมไปถึงการเจรจาต่อรองด้านค่ารักษาพยาบาล
หากประสบปัญหาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล [การสรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งนี้ขอเสนอแนวคิดทั้งหมดที่ไม่ได้
อธิบายในห้องประชุมไว้ด้วย เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น]2 ดังนี้
1. เริ่มจากผู้รับบริการที่สนใจ เข้าใช้บริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ผ่านทางการสืบค้นข้อมูล หรือ
ได้รับการเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้ว ย Web Service ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในรูปแบบ
Progressive Web Apps [Real time / Online – Offline /All Platform ด้วย SDMXII Db]
2. ผ่านขั้นตอนของการเข้าประเทศไทยจาก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ด้วยระบบ e-ID (Bio
Data) [อยู่ระหว่างดาเนินการพัฒนา โดย ต.ม.] ที่ผู้รับบริการต้องซื้อประกันสุขภาพจากตัวแทนประกันสุขภาพ ที่มี
ฐานข้อมูล (Health Insurance Db) จากนั้นดาเนินการในรูปแบบ InsureTech [เพื่อให้ได้รับทราบจานวนของผู้ที่เข้า
ประเทศได้ทันที ตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องมีการร้องขอข้อมูลจาก ต.ม.] ซึง่ ถือได้ว่าเป็นด่านแรกของผู้รับบริการ
3. เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของสถานพยาบาลแรกรับ [ทาให้ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
รับบริการ โดยไม่ต้องทาการร้องขอข้อมูลจากสถานพยาบาลผู้ทาการรักษา ลดขั้นตอนการร้องขอข้อมูล]
3.1 ผู้รับบริการ ได้รับการประเมินสภาพ ตรวจสอบประวัติ และสิทธิในการรักษาพยาบาล

1
2

อยู่ระหว่างดาเนินการออกกฎหมายบังคับใช้ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เอกสารแนบ (Draft) UML Activity Diagram : Medical Service Hub
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3.1.1 หากประเมินแล้วสามารถทาการรักษาได้ ก็ ส่งข้อมูลให้กับสถานพยาบาลที่รับการรักษา
ดาเนินการรักษาตามแนวทางการรักษาของสถานพยาบาลนั้นๆ
3.1.2 หากประเมินแล้ว ไม่สามารถดาเนินการได้ จะมีการประสานงานผ่านไปยังบริษัทประกัน
สุขภาพ เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล
3.1.3 ตรวจสอบความถูกต้อง อีกครั้ง หากไม่มีปัญหา ก็เข้าสู่ 3.1.1 ต่อไป
3.2 เมื่อผ่านการประเมิน ก็เข้าสู่ขั้นตอนการรักษา
3.3 ประสานงานกลับไปยังสถานพยาบาล เพื่อทาการรักษา
3.4 การบันทึกส่งต่อ / การรักษาพยาบาล พร้อมทั้งส่งข้อมูล ที่ถูกต้องกลับมายัง ต.ม. เพื่อติดตาม
ผู้ ป่ ว ยรายนั้ น ๆ โดยจะเข้าสู่ ขั้น ตอนของ InsureTech3 ด้ว ยฐานข้อมู ล ของการบู รณาการฐานข้อมู ล ด้านการ
รักษาพยาบาล (ในตัวอย่างกาหนดเรียกว่า CCIP) [เพื่อใช้ข้อมูลฯ นี้ ในการนามาวิเคราะห์ข้อมูล เชิงนโยบาย ด้วย
วิธีการวิเคราห์ระบบฐานข้อมูล ลดขั้นตอนการดาเนินงาน]
3.5 ในกรณีที่ผู้รับบริการ ประสงค์จะอยู่พักฟื้นต่อในประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติสามารถพานักใน
ประเทศไทยต่อได้ อีกประมาณ 90 วัน (ตามทีก่ ฎหมายกาหนด) ก็เข้าสู่ขั้นตอน InsureTech [เป็นการลดขั้นตอนการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลต่อการประเมินในภาพรวมรายได้
ของประเทศและการระจายรายได้สู่ชุมชน]
3.6 นัดรักษาต่อ ตามแนวทางการรักษาของสถานพยาบาลนั้นหรือสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
ระบบ online เมื่อผู้รับบริการกลับประเทศของตนเอง [เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการดูแล
และติดตามผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง]
โดยข้อมูล (CCIP) จะมีการนามาวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อนาเสนอข้อมูลเชิงนโยบายต่อทีมผู้บริหาร
ในการพัฒนาฐานข้อมูลในลาดับต่อไป
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้สอบถามด้วย พร้อมทั้งยกกรณีตัวอย่าง ดังนี้
1. เมื่อมีผู้ รับ บริ การแจ้งว่าประสงค์จะเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาลของประเทศ โดยที่เราจะนา
ผู้รับบริการคนนั้นเข้ามาในโรงพยาบาลในเมืองไทย
2. เราสามารถ key เข้าหาคาว่า Medical Hub Thailand เสร็จแล้วเข้าหน้าจอที่ต้องการ
3. หน้าจอดังกล่าว จะมี รายชื่อโรงพยาบาลแสดงขึ้น
4. เราสามารถทราบได้หรือไม่ว่า โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน JCI มีกี่แห่ง เช่น สมมุติว่าเลือกข้อมูลของ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ระบบจะวิ่งไปแสดงผลหน้าจอโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เพื่อดูราคาค่ารักษาพยาบาลใช่หรือไม่
3. เราสามารถเปรียบเทียบราคาค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง ใช่หรือไม่ หรือเราสามารถเลือกดูข้อมูล
จากโรงพยาบาลอื่นๆได้เช่นกัน เพื่อการเข้าใช้งานได้ง่าย สะดวกในการเข้าถึงได้ง่าย (Friendly)
4. หากต้องการทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ถุ งมือยาง ก็สามารถทาได้โดยไม่ต้อง
จดจาชื่อ Domain Name เป็นการอานวยความสะดวกตามแนวทางดาเนินการตามนโยบายเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้เสนอว่า ในส่วนนี้ ก็ได้ดาเนินการมาแล้วเมื่อ ประมาณสองปีที่แล้ว ที่เรียกว่า Web Portal แล้วมีการ
ระบุบริการ มีโรงพยาบาลและระบุบริการแสดงข้อมูล ซึ่งเราอาจจะไปปรับตรงนั้น ถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วจะมาทาสปา
ก็สามารถเลือกข้อมูลได้ตามต้องการ เขาก็คลิก ส่วนรายละเอียดค่อยนามาพิจารณาอีกครั้ง
3

InsureTech เป็นการเลือกเทคโนโลยีจาก FinTech มาปรับใช้ เพื่อความสะดวกในการดาเนินงาน อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงธุรกรรมทางการเงิน (e-Commerce) ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดด้วย Blockchain ต่อไป
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นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอว่าแนวทางจะดาเนินการแบบนี้หรือไม่ เช่น ต้องการผ่าตัดเข่าก็น่าจะไปเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
หรือต้องการผ่าตัดหัวใจก็ไปเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จาเป็นต้องสร้างระบบขึ้นใหม่
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้เสนอ กรณีตัวอย่าง งานสปาที่ได้รับรางวัลเป็นที่หนึ่งของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2554 พบว่าในช่วง High
Season จะมีคนจองมารับบริการวันหนึ่งประมาณห้าร้อยครั้ง ต้องรอคิวประมาณสามเดือน ส่วนใหญ่จะจองคิวมาจาก
เมืองนอก ลักษณะนี้คือการจองคิวจากต่างประเทศ ไม่ได้มาเดินหาในประเทศ ผมมองว่าถ้า website เราดีจะทาให้
การจองคิวได้เป็นไปได้ง่าย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอว่า การดาเนินงานครั้งนี้ ไม่มุ่งเน้นทฤษฎี แต่ขอเป็นการดาเนินการ หรือสถานประกอบการของ
กระทรวงมหาดไทย ก็สามารถดูข้อมูลได้จาก website ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนการเชื่อมโยงค่อยดาเนินการขอ
อนุญาตต่อไป
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ดังนี้
1. ถ้าหากมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรก็ ตาม นามาไว้เป็นกองกลาง (Big Data) แล้วคาดหวังว่า
ชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศเรา ต้องการใช้ข้อมูลดังกล่าว ก็จะเข้าสู่ Website ที่เราจัดทาขึ้น
2. คาดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย คือเราควรกาหนดรูปแบบที่สามารถบอกให้คนทั้งโลกทราบว่า ถ้าคุณสนใจ คุณ
ควรเข้ามาที่ Website ที่เราจัดทาขึ้น ส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่อ งยาก ที่จะบอกให้คนทั้งโลกผ่านเข้ามาใช้ Website ที่เรา
จัดทาขึ้น
3. วิธีการแบบนี้ เรียกว่า User Interpret เราอาจจะต้องมองไปอีกด้านหนึ่งคือ User Experience โดย
ต้องมีการศึกษาก่อนว่า User Experience จริงๆ แล้ว เลือกใช้ช่องทางไหน แล้วจัดทาให้ตอบสนอง User
4. ไม่เห็นด้วยกับการสร้าง WebPortal อีก Web หนึ่งขึ้นมา เพราะท้ายที่สุดท้ายประเทศเราก็ไม่มีเงิน
ไปบอกคนทั้งโลกว่า ถ้าหากสนใจจะมาทาศัลยกรรมในประเทศไทยต้องเข้า Website นี้ ทุกคนต้องเข้า Google ก่อน
อยู่แล้วหรืออย่างกรณีสนใจโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ก็เข้า Website ของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยตรง
5. ยังไม่มีข้อมูลที่แสดงว่า User experience เขาอยากมาทา สปา ที่เมืองไทย ก็สามารถซื้อผ่านอะไร
มาก็ได้ ไม่ใช่ต้องทราบข้อมูลผ่าน Website ที่เราสร้างขึ้นมาเท่านั้น
6. เพราะฉะนั้นจึงยังมีความมุ่งหวังว่า Data นี้ควรจะดาเนินการรวบรวม เพื่อรองรับให้ภาครัฐและ
เอกชนผู้สนใจเข้าใช้งาน โดยเสนอว่าควรให้ภาคเอกชนดาเนินการและ ทาธุรกิจ ด้วยภาคเอกชนเองหรือให้โอกาส
Start Up มาทาจะดีกว่า การที่เรามี Data แต่ไม่ปล่อยให้เผยแพร่ได้ (Public) ผู้ประกอบการก็จะไม่ทราบว่าข้อมูลที่
ถูกต้องควรมาจากแหล่งไหน และไม่ทราบช่องทางการลงทุน
7. ภาครัฐมีข้อจากัดว่าจะต้องเป็นเจ้าของ Website ทาให้มองว่าไม่ต่างกับ Agoda เราเข้า Agoda เพื่อ
จองห้องพัก แต่ตอนนี้เรากาลังรวมห้องพัก หมายถึง โรงพยาบาลในประเทศไทยทั้งเอกชนและภาครัฐ หรือเอาสปามา
รวมกัน แล้วเผยแพร่ว่ามีห้องไหนว่าง ห้องไหนไม่ว่าง มีบริการแบบไหน มี Wi-Fi ไหม จอดรถได้หรือเปล่า ซึ่งเราจะ
สร้างมาแข่งกับ Agoda ซึง่ เป็นเรื่องยาก และไม่ทราบจริงๆ ว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทา HealthTach เขาเข้ามาทางใด
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมี Data เราอาจจะทาได้ แต่ช่องทางเราควรจะปล่อยให้ภาคเอกชนดาเนินการน่าจะดีกว่า
นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
ได้เสนอว่าการจะทา Medical Service Data ระดับประเทศควรจะเป็นการดาเนินงานของหน่วย
ราชการในการรวบรวมข้ อมูล มิ เช่ น นั้ น อาจเกิ ดกรณี “ปลาใหญ่ กินปลาเล็ ก ”ถ้า หากให้ โ รงพยาบาลใหญ่ๆ เช่ น
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โรงพยาบาลบารุงราษฎร์หรือโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ (Majority) ด้านข้อมูลอยู่แล้ว ผลสุดท้าย
โรงพยาบาลเล็กๆ ที่มีคุณภาพก็อาจเกิดปัญหาได้ จึงเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของภาคราชการจะต้องมีหน้าที่ดาเนินการ
ประชาสั ม พั น ธ์ โดยไม่ ต้ อ งมาลงรายละเอี ย ด เพี ย งท าให้ ทั่ ว โลกทราบว่ า เมื่ อ ต้ อ งการจะเข้ า มารั บ บริ ก ารด้ า น
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้เข้ามาที่ Website นี้ เนื่องจากนโยบายMedical Hub ดาเนินการมาประมาณ 20
กว่าปี แต่ยังบรรลุผลสาเร็จในการเป็น Medical Hub ซึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ อย่างโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ส ามารถใช้งบประมาณดาเนินการได้เอง อีกทั้งตอนนี้เป็ นโยบายของรัฐบาลในการที่ จ ะ
นาเสนอข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดต้องมีกระบวนการแต่ไม่ทราบวิธีการนั้น
นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการภาครัฐ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จากัด
ได้เสนอแนะ การปรับปรุงข้อมูลจากเอกสารหมายเลข 6 บางประเด็น ดังนี้
1. เรื่องที่หนึ่ง “ตัวย่อ”อย่างสป. ไม่ได้ใส่คาว่ากระทรวง อยากให้ใส่ดัชนีให้ชัดเจน
2. เรื่องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พูดถึงในภาพรวม วัตถุประสงค์ของการจัดทาครั้งนี้ คิดว่า
คณะกรรมการพอจะทราบ แต่ที่ยังไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้อธิบายวัตถุประสงค์ว่าเราจะนาชุดข้อมูลนี้ไปทาอะไร
3. ข้อมูลบางอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการควรระบุเลยว่า คือสถานประกอบการ
อะไรบ้างให้ชัดเจน
4. ข้อมูลที่ 6 เรื่องกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศของกรมทรัพยากรน้าและการเกษตร
องค์การมหาชน แล้วก็ในส่วนของที่เป็น DEPA ใช่หรือไม่ ซึ่ง DEPA ก็มาเข้าร่วมประชุมด้วย
5. ชุดข้อมูลทั้งหมด ควรมีการ Setting Priority ว่าจะดาเนินการในส่วนใดเป็นอันดับแรก เช่น
5.1 ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข อาจไม่เกี่ยวข้องด้านศิลปวัฒนธรรม ข้อมูลโบราณวัตถุ
โบราณสถาน หรือหากจาเป็นต้องใช้ คงต้องขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร ซึ่งมีข้อมูลอยู่แล้ว
5.2 ส่วนชุดข้อมูลที่ 11 ไม่ขอลงรายละเอียด แต่จะขอดูในเรื่อง Database ที่เป็นรายละเอียดใน
ข้อมูลนี้ ทางเลขาได้จัดเตรียมมาค่อนข้างดีมาก แบ่งออกเป็น 12 กลุ่มโดยควรเพิ่มในส่วน GIS ด้วย
5.3 อาจจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลในกลุ่ม Medical Service Hub ที่ค่อนข้างสาคัญ
5.4 เรื่องมาตรฐานในหัวข้อที่ 1 และในเรื่องของ Medical MICE ในส่วนของ สสปน. หรือ
สานักงานการจัดประชุมองค์การมหาชน เป็นผู้ส่งเสริมเรื่อง MICE ในประเทศไทย และพยายามส่งเสริม Medical
Mice มานานพอสมควรแล้ว ซึง่ มีงบประมาณปีละประมาณพันล้านบาท ถ้าหากมีการร่วมงานด้วยจะดีทีเดียว
5.5 การกาหนดพิกัดยุทธศาสตร์ (GIS) สามารถนาไปต่อยอดพัฒนา Application ได้ง่ายขึ้น เพื่อ
แสดงถึงศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย
5.6 ส่วนสินค้าสมุนไพร ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ มีการดาเนินงานตามนโยบาย ซึ่งตั้ง
เป้าประมาณ 3,000 ล้านบาทต่อปี ควรมีการดาเนินงานร่วมกันไว้ด้วย
5.7 ได้เสนอการดาเนินการร่วมกับ StartUp ที่ Zeekdoc ดาเนินการอยู่ในประเด็นการค้นหาแพทย์
เฉพาะทางใกล้บ้าน ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มแพทย์เฉพาะทางกว่า 2,000 คนไว้แล้ว มีวิธีการค้นหาข้อมูลเช่นเดียวกับการ
ค้นหาแพทย์เฉพาะทางของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มี Transaction ประมาณ 5 ล้าน User ต่อเดือน
5.8 ส่วนประเด็น Healthcare Logistic จากเอกสารแนบกลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 เป็น Healthcare
logistic ตามข้อ 8.1 ผมไม่แน่ใจคาว่า Agency มีความหมายว่าอย่างไร แต่คาว่า Agency อีกลักษณะหนึ่ง คือการ
เป็น Medical Tourism Agency ทีใ่ ห้บริการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการมารับบริการในประเทศไทยควรจะมีด้วย
โดยสรุป คืออาจต้องจาแนกกลุ่มให้ชัดเจน ซึ่งเข้าใจว่ามีอยู่แล้ว เกี่ยวกับข้อมูลของสถานพยาบาล
การบริการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism ซึ่ง Medical MICE ที่เก่งๆ เด่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางสุขภาพ
และสุดท้าย ที่ขอเพิ่มเติมคือการที่ประเทศไทยจะเป็น Academic Hub แต่ยังไม่มีรายชื่อของโรงเรียนแพทย์ต่างๆ
เช่นโรงเรี ยนแพทย์ ที่มีชื่อเสียง ที่สามารถแสดงว่าประเทศไทยเหมาะจะเป็นศูนย์กลางททางการศึกษาของระบบ
บริการสุขภาพด้านใด เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในส่วน
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ของ Medical MICE รวมทั้งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แพทย์สาขาต่างๆ เช่น ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ เครือข่าย
ราชวิทยาลัยต่างๆ เพราะนักท่องเที่ยวในกลุ่ม Medical MICE เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและมีการใช้จ่ายเงิน
มาก หากเรามุ่งเน้นการนารายได้เข้าประเทศ จึงควรพิจารณารายได้จากกลุ่ม Medical MICE ไว้ด้วย
คณะกรรมการอานวยการฯ
ได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะว่า จากข้ อเสนอของนายพงษ์ชั ย เพชรสั ง หาร และนายกิต ติ นัน ท์ อนุ พั นธ์ นั้ น
คณะกรรมการควรพิจารณาอานาจขอบเขตที่คณะกรรมการชุดนี้ ว่าสามารถดาเนินการได้จริงระดับใด
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอว่ าควรกาหนดกรอบแนวคิดไม่ควรกว้างเกินไป ซึ่งตามในบทบาทของภาครัฐ มีหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูล เพื่อให้ภาคเอกชนนาไปดาเนินการ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ StartUp ไม่ใช่ว่า
ภาครัฐจะทา StartUp ในครั้งนี้ เสนอว่าควรมีการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ เพื่อดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเหล่านั้น
ให้เกิดประโยชน์ โดยที่ผู้รับบริการสามรถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่จัดไว้ให้ เพราะชุดข้อมูลที่นามาเสนอ มี
ฐานข้อมูลที่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้เสนอว่าคงยืนยันคาเดิม คือ ต้องการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพคิดโจทย์ที่ต้องการ แล้วคิดว่า
Project นี้ จะจัดจ้าง Outsource แล้วให้ Outsource นามาเสนอ Solution โดยเรายังไม่ต้องคิด Solution ให้
เพราะว่าผู้รับจ้างมีความชานาญมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น หากสนใจในเรื่อง User Experience ให้พิจารณาว่าตอบ
โจทย์เราหรือไม่ ถ้าตอบได้ก็ดาเนินการจัดจ้างโดยไม่ต้องคิด Solution ให้ผู้รับจ้าง
ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าการดาเนินงานของ Project นี้ จะมีแนวทางดาเนินการอย่างไร มีคนที่จะมาเขียน
โปรแกรมอยู่แล้วหรือจะเป็นการจัดจ้างที่ปรึกษา หรือการดาเนินการจัดจ้างผู้บันทึกข้อมูล ซึ่ง Outsource ต้องมีกลไก
การดาเนินงานจริงๆ โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้กาหนดกรอบแนวคิด เขียน Equipment ไว้ จากนั้นให้คัดเลือก
Startup ผู้ที่จะนาเสนอ Solution ตามกรอบแนวคิดที่ต้องการ แล้วนัดวันนาเสนอ Proposal เพื่อตอบโจทย์ตามที่
กาหนด รวมทั้งการกาหนดวงเงินในการจัดจ้าง แล้วคัดเลือกผู้รับจ้างตามที่หน่วยงานต้องการ
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน้าที่ ให้บริการด้านการสนับสนุนข้อมูล โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกัน
นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
ได้สอบถามว่า ตามที่ท่านประธานได้แจ้งว่าการนาเสนอควรเรียบง่าย (Simple) แต่หากข้อมูลเยอะมาก
อาจทาให้เกิดคณะกรรมการสับสนแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลได้ แต่ถ้างานสาเร็จจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ซึ่งไม่ทราบ
ว่าจะใช้เวลานานเท่าไร โดยได้เสนอว่าควรมีการกาหนดเป้าประสงค์ให้ชัดเจน โดยจะเริ่มจาก Website ของ
Medical Hub แล้วค่อยพัฒนาต่อยอด
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (เลขาฯ)
ได้แสดงความเห็ นว่า เห็น ด้ว ยกับการเริ่มจากจุดเล็กๆ ไปก่อน แล้ว ค่อยต่อยอดขยายผล เพื่อจะได้
ติดตามปัญหาและอุปสรรค ก็ค่อยปรับไป ไม่เช่นนั้น จะเป็นการทาระบบใหญ่ที่ไม่ทราบว่าจะสามารถใช้งานได้เมื่อไร
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
อย่างภาพนี้ Thailand Health Tech start up ที่มีหน้าจอ Service research ผู้รับบริการสามารถ
คลิกเข้าไปใน services แล้วก็จะวิ่งหา service ทั้งหมด ว่าประเทศไทยมีโรงพยาบาลกี่แห่ง ซึ่งถ้าเป็นหน้า สามารถ
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คลิก Personal Health and Fitness ก็สามารถแสดงผลตามที่เราต้องการ หรือกรณี คลิก Product Health อย่าง
สมุน ไพร หรื อถุงมือทางการแพทย์ ก็ส ามารถแสดงผลของรายการถุงมือมัน โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูล โดยตรงกับ
ฐานข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้สอบถามระยะเวลาในการดาเนินการฯ ครั้งนี้ ว่ามีการกาหนดกรอบระยะเวลาการดาเนินงาน
(Timeline) อย่างไร
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้ตอบข้อซักถามว่า มีการสั่งการมา 2 ปีแล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้ให้ข้อมูลว่าสมาคม FinTech ได้ดาเนินการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ หรือ คปภ
มาแล้ว ความยากอยู่ที่ การนาข้อมูลจากผู้ประกอบการมาใช้ ซึ่งผู้ที่สามารถดาเนินการได้ ต้องมีกฎ ระเบียบในการขอ
ข้อมูลนั้นๆ (ดาบอาญาสิทธิ์) เนื่องจากไม่สามารถบังคับผู้ประกอบการได้ หากมีการจัดจ้าง Outsource สุดท้ายแล้ว
Outsource ก็ไม่สามารถนาเข้าข้อมูลมาให้ดาเนินการได้
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้เสนอแนวทางการดาเนินงาน ในครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องการดาเนินงานในรูปแบบการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ ซึ่งจะดาเนิน การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านระบบบริการสุขภาพ ก่อนดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตามต้องการ
จากเดิมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไม่สามารถดาเนินการได้ สาเหตุมาจากที่แต่ละหน่วยงานมีการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
ต่างกัน จากเคยปฏิบัติงานที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบปัญหาว่าไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ จึงทา
ให้งานไม่ประสบผลสาเร็จ
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้สอบถามว่า หากเป็นการดาเนินการเฉพาะภายในกระทรวง การดาเนินการสามารถทาได้สะดวก แต่
หากเป็นภาคเอกชน จะมีช่องทางใดในการขอเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งทุก วันนี้เทคโนโลยีของ Big Data ไม่ว่าจะใช้
โปรแกรมอะไร Big Data สามารถนามารวมกันได้ ไม่ว่าจะเป็น Words, Excel ตัวอย่างเช่น หน่วยงานหนึ่งเป็น
Database A อีกหน่วยงานหนึ่งเป็น Database B โปรแกรม A B หรือ ก ข ค ง สามารถนารวมได้ยกเว้น เป็นเอกสาร
กระดาษ เพราะกระดาษไม่สามารถแปลเป็น Data ได้ แต่สามารถจะทา Index ได้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้ ปัญหาและ
อุปสรรค คือ การจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เราต้องการ แม้ว่าจะมีการจัดจ้าง Outsource การจะได้มาต้องด้วยความร่วมมือ
เพราะเป็น Open Data หรือ Big Data ก็ยินดีให้ความร่วมมือ
ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้กล่าวว่า เป็นความยากในการได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ จึงเสนอว่า การเชื่อมโยงด้วย Link เป็นการ
ดาเนินงานที่ง่ายสุด ที่เป็นเทคโนโลยีโบราณ จึงควรให้กลุ่ม StartUp นาไปคิด เสนอแนวทางการดาเนินงาน แล้วให้
กรมสนับ สนุน บริการสุขภาพ เป็น ผู้ดาเนิ นการประสานงานให้ได้มาซึ่ งข้อมูลนั้นๆ ไม่ใช่ให้ผู้รับจ้าง (Outsource)
ดาเนินการเองทั้งหมด โอกาสที่จะประสบความสาเร็จเป็นไปได้ยาก
นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
ได้ให้ ข้อเสนอแนะว่า การบั งคับภาคเอกชนเพื่อให้ได้ข้อมูล เป็นเรื่องยาก ภาคราชการควรแสดงให้
ภาคเอกชนเห็นถึงความสาคัญในการดาเนินงานครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ อาจเริ่มด้วยการพิจารณาฐานข้อมูลที่
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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สามารถดาเนินการได้ไปพลางก่อน แล้วปรับระบบให้ครอบคลุม เช่น อาจเริ่มจาก Service Search แล้วค่อยเพิ่มเติม
ข้อมูลที่ต้องการในภายหลัง ซึง่ สมาคมแพทย์คลินิกไทยมีข้อมูลค่อนข้างมากและยินดีให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
จากที่ผ่านมาพบว่าข้อมูลในส่วนของคลินิกยังมีข้อมูลน้อยมาก ขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะให้การสนับสนุนมากน้อยเพียงใด
เพราะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวว่า หากเป็นข้อมูลสาคัญทางธุรกิจ การได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นคงเป็นเรื่องยาก หากดาเนินการ
ด้วยการบังคับแต่ภาครัฐสามารถดาเนินการได้ง่ายกว่า หากกล่าวว่าได้ Big Data มาแล้ว สามารถนามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลได้ ก็เชื่อว่าการดาเนินงานครั้งนี้สามารถดาเนินการได้
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้กล่าวว่า ขอยกตัวอย่าง Project ที่ได้ดาเนินการ คือ “Police I Lert U” เป็น Application ที่ได้
ดาเนินการภายใต้สานักงานตารวจแห่งชาติ ทาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้ทุกคนใช้ฟรีใน
ประเทศไทย ซึ่งวันนี้มีผู้ใช้งานประมาณ 1 ล้านดาวน์โหลด ซึ่งผลการนาไปใช้พบว่ามีการแจ้งเหตุทุกวัน ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่งคือ ตารวจจราจรอยากทราบจุดเกิดเหตุของอุบัติเหตุ โดยให้สามารถแสดงบนแผนที่ของ
“Police I Lert U” เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุให้ตารวจทราบได้ทันที
ประเด็นที่ 2 ประชาชนสามารถหลบเลี่ยงพื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดได้ เป็นการลดปัญหาการจราจร ซึ่ง
ในประเด็นนี้ จึงได้จัดทาระบบที่รองรับความต้องการ เรียกว่ า “ClaimDi หรือเคลมเร็ว” ให้กับบริษัทประกันภัย
จานวน 38 ราย ในประเทศไทย ซึ่งมี Market Share รวม 67 เปอร์เซ็นต์ ทาให้มี Big Data
การดาเนินงานนี้เราไม่สามารถนา Data เหล่านั้น ให้กับตารวจได้โดยตรง ซึ่งกว่า 97 เปอร์เซ็นต์บนท้องถนน
ClaimDi จะทราบว่ารถชนตรงไหน รถทะเบียนอะไรชนรถกับอะไร ประกันอะไรชนกับอะไร คนขับชื่ออะไร ประกัน
ชั้นหนึ่ง ชั้นสอง หรือชั้นสาม มีประกันหรือไม่ ชนคน ชนสุนัข หรือชนบ้าน ทาให้ทราบข้อมูลทั้งหมดแต่ไม่สามารถนา
ข้อมูลเหล่านั้นให้ตารวจได้โดยตรง วิธีการ คือการดาเนินงานต้องผ่านสมาคมประกันวินาศภัย และมีการทาข้อตกลงใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งนี้ ซึ่งหากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ประโยชน์ก็จะได้กับทั้งสองฝ่าย เมื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ก็จะทราบว่า รถประเภทไหนชนกันบริเวณใดมากที่สุด ชนกันเวลาใดมากที่สุด เรียกว่า “ปฏิทินอุบัติเหตุ” ที่
สามารถย้อนกลับได้
จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมบริษัทใหญ่จึงยินยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (Share Data) จากกรณีนี้ทาง
บริษัทได้มีการส่งจดหมายผ่านสมาคมวินาศภัยไทย ทุกคนจึงยินยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้สามารถดาเนินงานได้
พบว่าข้อมูลก็จะมาจากหลายๆ โปรแกรม ประเทศไทยมี 62 บริษัทประกันภัย ขายประกันภัยรถยนต์ 52 บริษัท
มีการใช้ Software ไม่เหมือนกัน Data ก็แตกต่างกันหมดทั้งสิ้น ใช้วิธีการของ Big Data คือ ถ้ายินยอมแลกเปลี่ยน
ข้อมูล บริษัทก็ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลในภาพรวมของประเทศ ข้อมูลที่ได้จะนามาทา Data Analytic ที่เรียกว่า
Aggregation ทีไ่ ด้แจ้งไปแล้วว่าประโยชน์คืออะไร พอได้ประโยชน์ก็กลับไปพัฒนาต่อยอดต่อไป โดยจะมีการเปิดเผย
ข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ Startup หากมีผู้สนใจข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถนาข้อมูลไปใช้ได้ จากการวิธีการดังกล่าวนี้ เป็นวิธีที่
เราดาเนินการร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ ด้วยความเชื่อว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก”แต่ในวันนี้ ปลาเล็กมีการ
ดาเนินงานร่วมกันจะทาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมจนสามารถรุมกินปลาใหญ่ได้ กล่าวคือ สามารถอยู่ร่วมกันได้มากกว่าการ
ต้องต่อสู้ซง่ึ กันและกัน
มีอีกวิธีหนึ่งที่ขอยกตัวอย่าง ซึ่งไปดาเนินการที่ สิงคโปร์ ปรากฏว่าผมชอบ Model ของสิงคโปร์มาก คือ
Insurance ของรัฐ แทนที่จะไปเข้า Sandbox แต่ภาครัฐจะเสนอให้ StartUp รับฟังปัญหา อุปสรรคแล้วมอบโจทย์ให้
ไปดาเนินการ ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโจทย์เรื่องนี้เรื่องเดียว คือ สามารถทาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับ InsureTech
แล้วมี Data รองรับการดาเนินงาน ที่ StartUp สามารถนาโจทย์ที่ได้รับรวมกับ Data ที่เราสนับสนุน(Provide) ให้
ก็สามารถสร้าง Solution ได้ ทาให้คิดได้ว่าประเทศไทยก็สามารถทาได้ เพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็น Model ลักษณะ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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นี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมมีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อานวยการสานักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ได้เสนอว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนฐานข้อมูล (Database) ของแพทย์แผนไทย และ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนของ Product Hub ถ้าเป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนยาทั้งหมด เป็นข้อมูลของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ส่ว นฐานข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลื อกจะเป็นข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพรที่ได้ ดาเนินการและรองรับการการเข้าใช้ข้อมูล (Support) โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้พัฒนา Application ที่มีให้ดาว์นโหลดใช้งานได้ และมีส่วนที่พัฒนาร่วมกับภาคเอกชนในการ
ทาฐานข้อมูลสมุนไพร (MIMS) ถ้าเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์กาลังอยู่ระหว่างดาเนินการ ในการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
คือ “Thai Herbal Product Directory” หรือเรียกว่า “ไทยดี” ซึ่งจะมีการเปิดตัวในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2560 นี้ จัดที่อิมเเพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจะเป็นส่วนที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้
ส่วนข้อมูลสมุนไพรได้ดาเนินการในส่วนของ “TTDKL” เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ และอีกส่วน
หนึ่งอยู่ระหว่างจัดทาโครงการนาร่องร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจดสิทธิบัตรเป็น
หลัก อันนี้เป็นส่วนที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูล จึงขอให้ปรับในส่วน Data
Base ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อมูลทั้งหมด
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้ถามที่ประชุมว่า ข้อมูลที่คณะกรรมการต้องการมีส่วนใดต้องการเพิ่มเติม
คณะกรรการฯ
ได้กล่าวว่าถ้า เป็นกลุ่มยาสมุนไพร อาหารเสริม การขึ้นทะเบียนจะเป็น ของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Botox ข้อมูลเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีข้อมูลทีส่ ามารถดาเนินการได้
5.3 แนวทางการพัฒนา InsureTech โดย นายกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO : Anywhere 2 Go Co.,LTD
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้กล่าวว่า สาเหตุที่เลือกนา InsureTech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) มาปรับใช้
ในการดาเนินงานครั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก (Disrupt) ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล การเข้าใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านระบบบริการสุขภาพ รวมไปถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ข้อมูลด้านระบบบริการ
สุขภาพ เนื่องจากชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะมีการซื้อบริการผ่านระบบประกันสุขภาพก่อนเดินทางเข้ามารับการรักษาใน
ประเทศไทยอยู่แล้ว พร้อมกันนี้ได้กล่าวเชิญนายกิตตินันท์ อนุพันธ์ ให้คาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีดาเนินการของ
InsureTech
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้กล่ าวว่า การดาเนิ นงานนี้ มาจากสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ที่มีคณะทางานกับสมาชิกของ
InsureTech โดยมีแนวคิดว่าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เรียกว่า Medical
Tourism นั้น หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตาม โดยใน Police I lert U ได้มีแนวคิดว่าควรจะ Detect งานนี้ร่วมกับ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) แล้วดาเนินการร่วมกับกรมแรงงานได้ อีกทั้งรองรับกลุ่ม Expat ที่เข้ามาทางาน ใน
ประเทศไทย ถ้ามี Big Data ก็สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันได้ โดยผ่านระบบประกันสุขภาพ (Insurance) ทันที
สิ่งที่สาคัญในการดาเนินงานนี้ คือ ถ้าหากเป็น Medical Tourism เกิดการเจ็บป่วย Program นี้
สามารถ Tracking ตามตัวได้ ซึ่ง Police I lert U ได้พูดคุยทาความเข้าใจร่วมกับทาง ต.ม. ในกรณีชาวต่างชาติได้ซื้อ
Health Insurance ไว้แล้ว ว่าเกี่ยวกับ Application นี้โดยที่ชาวต่างชาติไม่ต้องกรอกใบ ต.ม. ก็สามารถ Scan
Application นี้ เมื่อเข้าประเทศได้เลย ไม่ว่าจะมี Smart phone ที่สามารถใช้ Application นี้หรือไม่ก็ตาม แต่ถ้ามี
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Application นี้ก็สามารถผ่านตม.ได้ และถ้าสามารถทาความตกลงร่วมกับ Mobile Operator ได้ ที่เป็น Roaming ก็
จะสามารถ Provide แล้วเชื่อมต่อข้อมูลให้ผู้รับบริการได้เลย ซึ่งเวลาที่ผู้รับบริการตกลงซื้อ Product นี้ จาเป็นต้อง
แสดง Passport เพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริง โดยข้อมูลพวกนีจ้ ะเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมด
จากขั้นตอนและกระบวนการดังกล่าวข้างต้นนี้ หากมีผู้สนใจไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน ก็สามารถเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหมด โดยสามารถเกื้อกูลข้อมูลร่วมกันและท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาเอง มากับ
บริษัทเพื่อทางาน หรือมากับบริษัททัวร์ กลุ่ม ผู้รับบริการนี้จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ขึ้น ในมุมของ InsureTech Startup
ในกรณีนี้คงมองได้เพียงว่าจะทาอย่างไร ให้ได้ประโยชน์กับเอกชนแล้วให้เอกชนมามีส่วนร่วมเพื่อที่จะบูรณาการข้อมูล
(Big Data) ร่วมกันให้ได้ ส่งผลให้เกิดการดาเนินงานเชิงระบบ
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่ าวว่า ตอนนี้กรมสนั บสนุนบริการสุ ขภาพกาลั งจะออกกฎหมาย ให้ช าวต่างชาติที่จะเข้ามาใน
ประเทศไทยทุกคนต้องซื้อประกัน สุขภาพ จากแนวทางนี้ภาคเอกชนสามารถนาไปดาเนินการได้ ตามที่ได้พูดคุยกับ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เสนอให้มีการใช้จ่ายผ่านบัตร
เครดิต (Credit Card) หรือตู้เติมเงินก็ได้ ซึ่งได้มีการพูดคุยกับ “ตู้บุญเติม” ไว้ด้วยแล้ว ถ้าชาวต่างชาติเข้าประเทศโดย
ไม่ได้ซื้อประกันสุขภาพ อาจเป็นทางเลือกให้ใช้บริการจาก “ตูบ้ ญ
ุ เติม” โดยอาจจะจัดให้บริการอยู่หน้า ต.ม.ก็ได้
นายกิตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Anywhere to Go จากัด
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการเข้าไปศึกษา Model นี้ กรณีสมมุติว่ามีบริษัททัวร์เข้ามาในประเทศ แล้วมี
การซื้อประกันฯ จานวน 40 คน เมื่อลูกทัวร์เกิดการเจ็บป่วยผู้ดูแลทัวร์ ก็สามารถ Claim ให้ลูกทัวร์คนนั้น หรือกรณี
ลูกทัวร์ขับรถชน ผู้ดูแลทัวร์ก็สามารถไป Claim ให้ลูกทัวร์คนนั้นได้ แต่ความเป็นจริงมีคนเข้าประเทศมาจานวนมาก
เช่น 200 คน ถ้าเราไม่มีกฎหมายที่ควบคุมกากับ ว่าทุกคนที่เข้ามาในประเทศต้องซื้อประกันก็จะเกิดปัญหาตามมาได้
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้สอบถามว่า ระบบที่กล่าวถึงนี้จะเชื่อมต่อกับระบบของ Medical Hub ได้อย่างไร เพราะเป็นภาพ
ใหญ่ ด้วยหลักการคืออยากให้บริการที่ดี (Service) กับทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีอิสระในการเลือกโรงพยาบาล
ด้วยตนเอง
นายบัณฑิต พีระพันธ์ ผู้จัดการงานบริหารระบบสารสนเทศ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ได้สอบถามว่า ในกรณีนี้เกี่ยวข้องกับ Medical Service Hub ควรจะมีบริการของการแพทย์ฉุกเฉินด้วย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ไม่ได้ดาเนินการเฉพาะในส่วนของ Medical Service Hub แต่ควรมี
การเชื่อมโยงในส่วนของ Product Hub ทั้งด้านอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับ Medical Service ได้ แต่การจะ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับ Academic Hub จะทาได้อย่างไร หรือจะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับ Medical Service
เกี่ยวกับการซื้อเครื่องมือแพทย์จะมีการดาเนินอย่างไร
นางสุจิตรา พลฤทธิ์ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ได้เสนอว่าตอนนี้ เราเข้าสู่ AEC แล้วมีวิชาชีพที่เปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาทางานได้ อย่างเช่น แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ ซึ่งจะมีสมาคมวิชาชีพเป็นผู้ดูแล ต้องออกใบอนุญาตให้ แล้วยังมีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีก
สองสามสาขา การดาเนินงานส่วนนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ Support ได้หรือไม่
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นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้เสนอความเห็นว่า บุคลากรที่เข้ามาในประเทศเพื่อเข้ามาทางานนั้นขึ้นกับสภาวิชาชีพเป็นผู้รับผิดชอบ
อยู่แล้ว การดาเนินงานเชื่อมโยงฐานข้อมูลครั้งนี้ สามารถเป็นข้อมูลรองรับการดาเนินงานของสภาวิชาชีพได้ด้วยจาก
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล ที่เกี่ย วข้องกับ ระบบบริการสุ ขภาพ ส่ ว นด้านการท่องเที่ยวอาจมีการดาเนินการร่ว มกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้มีหน้าที่ควบคุมในสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการนาเสนอข้อมูลใน
เชิงวิเคราะห์ (Analyze) ไม่ใช่ข้อมูลดิบ (Raw Data) เพื่อให้สะดวกต่อการนาไปใช้ของผู้ต้องการใช้ข้อมูลนั้น
นางสุจิตรา พลฤทธิ์ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ได้เสนอว่า ควรมีคณะทางานที่เป็นตัวแทนของสมาคม/สภาวิชาชีพไว้ด้วย
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวว่าขอรับเรื่องไว้
นายอุษิณ วิโรจน์เตชะ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้สอบถาม เกี่ยวกับ การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมจากการร่วมประชุมกับผู้ประกอบการ ในประเด็น
ของเครื่องมือแพทย์ว่าโรงพยาบาลมีความต้องการ (Demand) อุปกรณ์ตัวใดที่ใช้บ่อย จะศึกษาแนวโน้มที่ต้องการของ
ตลาด โดยมีข้อมูลบางส่วน อย่างเช่น สถาบันพลาสติกที่ได้จัดทา Website มีข้อมูลของผู้ประกอบการทั้งหมดจานวน
หกร้อยกว่าราย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 วัสดุทางการแพทย์ มี 200กว่าราย กลุ่มที่2 คือ ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ มี 113 ราย กลุ่มที่ 3 คือน้ายาและชุดตรวจ มี 20 กว่าราย กลุ่มที่ 4 คือ อานวยการด้าน Software มี
21 ราย และกลุ่มสุดท้ายคือ พวกยาและเครื่องสาอาง มี 800 กว่าราย ถ้าหากคณะกรรมการนาข้อมูล เหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์กจ็ ะดี ซึง่ Website อยู่ภายใต้สถาบันพลาสติกเป็นองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อที่จะได้นาข้อมูล
เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักลงทุนต่อไป
5.4 แนวทางการพัฒนา PHR โดย นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการภาครัฐ
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จากัด
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้กล่าวเชิญ นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการภาครัฐ บริษัท เทรคอน
(เว็บไซต์) จากัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีดาเนินการ ด้าน PHR : Personal Health Record
นายพงษ์ชัย เพชรสังหาร กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการภาครัฐ บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จากัด
ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Personal Health Record ไว้ดังนี้
1. จากโครงสร้างการบูร ณาการฐานข้อมูลชุดต่างๆ ที่ได้นาเสนอไว้ก่อนแล้ว ทั้งผู้ประกอบการและ
ภาครัฐเห็นความสาคัญของข้อมูลและเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ Web Service และดาเนินการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้วย Web Service ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Autonomous) เพื่อลดความซ้าซ้อนในการ
เชื่อมโยงข้อมูล
2. ในส่วนของ PHR หรือ Personal Health Record หรือข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เกี่ยวข้องกับ
Medical Hub แต่ไม่มีการลงรายละเอียด ในประเด็น ที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อประกันสุขภาพ จะมีความเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

หน้า 27
3. หากพบปัญหานักท่องเที่ยวจาเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการแพ้ยา
ข้อมูลยาที่รับประทาน จะไม่มีการถูกเก็บบันทึกไว้ ในรูปแบบการรักษาภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับระบบประกันสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
นอกเหนือจากการบังคับให้ซื้อประกันแล้ว
4. โดยระบบนี้ที่กล่าวถึงนี้อาจจะต้องเป็นระบบที่รองรับการดาเนินงานในรูปแบบ BlockChain หรือ
รูปแบบอื่นๆ ที่สามารถ Declare ตัว Personal Health Record ได้ ว่ามีอะไรบ้าง แพ้ยาอะไรบ้าง คิดว่าน่าจะจาเป็น
ทีจ่ ะเป็นส่วน Support การใช้ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ประกาศใช้ใน
ประเทศไทย อาจจะใช้เฉพาะคนไทย ส่วนชาวต่างชาติ อาจจะต้องกาหนดให้ มีกฎหมายเก็บ Personal Health
Record ถึงอย่างไรก็ต้องควบคุม กากับในเรื่องการปกปิดข้อมูล และกระบวนการจัดเก็บข้อมูล
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Medical Hub
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลสุขภาพ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (ผู้ช่วยเลขาฯ)
ได้เสนอว่า จากเอกสารชุดที่ 7 จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายmedical hub และ
รายได้ ที่แต่ละประเทศดาเนินการด้าน Health Tourism นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่สถานพยาบาลผ่านมาตรฐาน JCI
คณะกรรมการสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานด้านธุรกิจบริการสุขภาพได้
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ประธานฯ)
ได้กล่าวว่า หน้าที่ของรัฐคือ Support ข้อมูลให้ องค์กรเอกชนนาไปประกอบการดาเนินงาน เพื่อนา
รายได้เข้าประเทศ ส่วนรัฐไม่ได้เป็นคนทา StartUp โดยตรง พร้อมทั้งได้กล่าวปิดการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบและจะรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.
นางสาวสิริวิภา พรหมศรี ผูบ้ ันทึก
นางสาวธนิมา สังข์สุวรรณ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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