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Healthcare will be Digital

“The use of digital tools and applications can 

support a range of health information needs.  

As tools such as patient portals, health 

trackers, and remote monitoring devices see 

greater use, research suggests that tools such 

as health apps and patient portals can foster 

greater patient engagement, better support 

for patients outside of the clinic visit, and can 

improve health outcomes”

Ref: Nature
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Dialysis Solutions

Prediction of Dialysis Solution Requirement in each area

• Better distribution management 

• Intervention Programs for diabetes and hypertension patients in 

each area
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Artificial Narrow Intelligence
Specialized in one specific area





Interactive quitting tools and video, live chat, text message, email, and 
quit medication. 

Personalized, digital coaching 
Medication support from tobacco treatment specialists at the Mayo Clinic 

Online dashboard to track program performance, promotional materials, 
a dedicated client success manager.

Social network of thousands of smokers and ex-
smokers.



Data Collection

“Behavior Logs” Health 

Information 

Exchange

Experts-in-Loop

Health Volunteers

Health 

Recommender

Verify Information
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The Health Information 
Exchange System (HIE)



แผนยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศำสตร์

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพ ก.สธ.

(2560 – 2569)

แผนยุทธศำสตร์
สุขภำพดิจิทัล

ก.สธ. (2564 –
2568) 

แผนปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำระบบสุขภำพ
ดิจิทัลพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร 
(2565-2566)

ยุทธ 3 สร้ำงมำตรฐำนของ
ระบบข้อมูลสุขภำพ กำรบูรณำ
กำรข้อมลูสำรสนเทศและกำร
เชื่อมโยง แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภำพ 

ยุทธ 4 สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัล
ด้ำนสุขภำพแหง่ชำต ิเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธ์กำรสร้ำงเสริม
สุขภำพและตอบสนองต่อภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนสุขภำพ

ยุทธ 3 สร้ำงระบบนิเวศด้ำนสุขภำพ
ดิจิทัล และแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้ำน
สุขภำพ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
สำรสนเทศทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็น
ข้อมูลเชิงอักษร ภำพ และเสียง 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย

National Health Platform



เช่ือมโยงข้อมูลประวัติการรักษา
ของผู้ป่วยไว้ในที่เดียวกัน 

National Health 
Platform

อววน สธ สปสช ต ำรวจ 
กลำโหม ฯลฯ รว่มกนั

เตรยีมเปิดบรกิำร 12/65 ที่
กรงุเทพมหำนครฯ (เขต 13)

ส่งข้อมูลผู้ป่วยถึงมือแพทย์ทุกที่
เพ่ือประชาชนจะ

✓ ไม่ต้องขอประวัติ และไม่ต้อง
ตรวจซ ้าโดยไม่จ าเป็น

✓ ลดความเส่ียง กรณีรักษา
ฉุกเฉิน

✓ รับค าปรึกษาผ่าน 
Telemedicine พร้อมประวัติ
การรักษาส าหรับแพทย์



เตรียมข้อมูลประวัติการรักษาให้ ปชช. 
สามารถเข้าถึงได้



เช่ือมโยงข้อมูลประวัติการรักษา
ของผู้ป่วยไว้ในที่เดียวกัน 

BKK Health 
Platform

อววน สธ สปสช ต ำรวจ 
กลำโหม ฯลฯ รว่มกนั

เตรยีมเปิดบรกิำรปลำย 65 ที่
กรงุเทพมหำนครฯ
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Consent
1B

Registration
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ข้ันตอนการลงทะเบียน
เข้าร่วม Health Link
ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 2 31



เพื่อเพิ่มช่องทำงส ำหรับ ปชช. ในกำรให้ Consent 
เสร็จสิ้นเดือน สค. 2565 ที่ผ่ำนมำ



Siriraj Hospital

2

Exchange Zone

3 Every 24 Hrs.

HTTPS

Private API

1A

Consent
1B

Registration
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Siriraj Hospital

2

Exchange Zone

3 Every 24 Hrs.

HTTPS

Private API

1A

Consent
1B

Registration

Doctor Authentication by 
The Medical Council of Thailand

Always log

Samutprakarn Hospital

HTTPS

4

5

https://hie.iris.cloud
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https://hie.iris.cloud/


ชุดข้อมูลท่ีแลกเปล่ียนในระบบ

ข้อมลูในระบบปัจจบุนั 43 แฟ้ม+
ขอ้มลูสว่นตวั PERSON
ขอ้มลูกำรแพย้ำ DRUGALLERG

Y
ขอ้มลูโรควนิิจฉยั DIAGNOSIS
ขอ้มลูกำรจำ่ยยำ DRUG
ขอ้มลูวคัซนี EPI
ขอ้มลูหตัถกำร PROCEDURE
ขอ้มลูผลตรวจหอ้งปฏบิตัิ LABFU
ขอ้มลูกำรเขำ้รบับรกิำร (รำย 
Visit)

SERVICE

ข้อมลูในระบบอยู่ระหว่างการ
พฒันา

43 แฟ้ม+

ขอ้มลูบุคคลทีต่ดิต่อไดก้รณี
ฉุกเฉิน
ขอ้มลูโรคประจ ำตวั
ขอ้มลูอำกำรของผูป่้วย SERVICE
ขอ้มลูกำรแพ้ DRUGALLERGY
ขอ้มลูสญัญำณชพี SERVICE
ขอ้มลูกำรตรวจทำงพยำธวิทิยำ LABFU
ขอ้มลูผลสรุปภำพถ่ำยทำง
กำรแพทย์



Exchange Zoneรพ. 1

รูปแบบการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล

รพ.  2 Exchange Zone

Individual Exchange 
Zone

Exchange Zone รพ. ในสงักดัเดียวกนั

HUB-to-HUB Exchange

Request for data

Send data

1

2

API Service ทีม่คีุณสมบตัเิป็น 
Exchange Zone

Zero Caching3

On going …



Health Link Database

Hospital A: ยินยอมให้แพทยเ์รียกดขู้อมูลได้เลย

Hospital B: “ยินยอมรายครัง้” เพ่ือเรียกดขู้อมูล

Hospital D

Health Link Webpage

แพทยข์อความยินยอมรายครัง้จำกผูป่้วย
และผู้ป่วยกดยินยอมรายครัง้

Hospital A
Hospital B
Hospital A
Hospital B

แพทยเ์ปิดดขูอ้มลู โดย
ไม่ได้ขอความยินยอมรายครัง้จำกผูป่้วย

Hospital A
Hospital B

เพ่ิมเติม การขอ “ความยินยอม
รายครั้ง” จากผู้ป่วย



การขอ “ความยินยอมรายครั้ง” จากผู้ป่วย



เมื่อขอความยินยอมรายครั้งส าเร็จ





Health Link -
PDPA



พ.ร.บ. ข้อมลูส่วนบคุคล

เพือ่ใหก้ำรคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลมปีระสทิธภิำพและ
เพือ่ใหก้ำรเยยีวยำเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคลจำกกำรถกู
ละเมดิสทิธิใ์นขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ปีระสทิธภิำพ

กำรบูรณำกำรข้อมลู



มำตรำ 26

อะไร คือ ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสว่นบคุคล (Personal Data)

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท ำให้สำมำรถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพำะ และไม่รวมข้อมูลของนิติบุคคล
เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ

ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกำรเก็บรวบรวม หรือประมวลผล เช่น 
เชื้อชำต ิเผ่ำพันธุ ์ควำมคดิเห็นทำงกำรเมือง ควำมเชือ่ในลทัธิ ศำสนำหรอืปรชัญำ พฤติกรรมทำงเพศ                
ประวตัิอำชญำกรรม ข้อมูลสุขภำพ ควำมพกิำร ข้อมลูสหภำพแรงงำน ข้อมูลพันธกุรรม ข้อมูลชีวภำพ
ทั้งนี้ กฎหมำยให้กำรคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวเข้มงวดกว่ำข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดำ

ข้อมูลสว่นบคุคลทีอ่่อนไหว (Sensitive Personal Data) 

มำตรำ 6



ข้อมูลส่วนบุคคล

• พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
• พ.ร.บ. ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
• พ.ร.บ. กำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545
• พ.ร.บ. สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550
• พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. 2553

กำรคุ้มครองขอ้มลูสว่นบุคคลในกฎหมำยอืน่ของไทย

https://www.youtube.com/watch?v=-Qejl-2F_Vk


พ.ร.บ. นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงคใ์ห้เลกิใชข้อ้มูลสว่นบคุคล แต่ให้ใชข้อ้มูลอยำ่ง
ระมัดระวงั ตำมที่จ ำเปน็ โปร่งใสเปน็ธรรม และปลอดภยั



Basic Definitions มำตรำ 6

•Data Controller - องค์กร ส่วนรำชกำร หน่วยงำน ท่ีมีอ ำนำจ
หน้ำที่ตัดสินใจและควบคุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีกำรในกำร
ประมวลผลและน ำเอำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
•Data Processor - หน่วยงำนที่ท ำงำนแทนผู้ควบคุมข้อมูล ใน

กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
•Data Subject - เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล 

33



หน้ำทีต่ำมกฎหมำย

Appropriate Security (ม.37 (1))
จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม
Preventing unlawful disclosure (ม.37(2))
ป้องกนัมใิห้ผู้อื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ

Data Subject Rights Management (ม.37(3))
มีระบบตรวจสอบเพื่อลบข้อมูลที่ไม่จ ำเป็น 
และจัดกำรเรื่องกำรร้องขอของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
Breach Notification (ม.37 (4))
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ

Records of Processing Activity (ROPA) (ม.39) 
ท ำบันทึกรำยกำรกิจกรรมที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Notice (ม.23)
แจ้งวัตถุประสงค์กำรประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมขอ้มูลสว่นบคุคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลขอ้มูลสว่นบคุคล (Data Processor)

Processing on behalf of data controller (ม.40 (1))
ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งที่ได้รับจำกผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Appropriate Security (ม.40 (2))
จัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยที่เหมำะสม 

Breach Notification (Data Processing Agreement)
แจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลให้ data controller ทรำบ

Records of Processing Activity (ROPA) (ม.40 (3)) 
ท ำบันทึกรำยกำรกำรประมวลผลข้อมูล



ฐานการประมวลผลข้อมลู

ความยินยอม สญัญา
ผลประโยชน์
โดยชอบธรรม

หนา้ท่ีตาม
กฎหมาย

ภารกิจของรฐั
ประโยชนต์อ่

ชีวิต วิจยัและสถิติ



มำตรำ 24 กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบุคคลจะกระท ำได ้ต่อเมือ่ได้รบัควำมยนิยอมจำกเจ้ำของขอ้มลูสว่นบคุคล 

มำตรำ 24(4) ยกเว้น : เป็นกำรจ ำเป็นเพือ่กำรปฏบิัตหินำ้ทีใ่นกำรด ำเนนิภำรกิจเพือ่ประโยชนส์ำธำรณะของผูค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล
หรือ เป็นกำรปฏบิตัิหนำ้ทีใ่นกำรใชอ้ ำนำจรฐัทีไ่ดม้อบใหแ้กผู่ค้วบคมุขอ้มลูสว่นบคุคล

มำตรำ 26 กำรเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบุคคลเกี่ยวกบัเชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ์ ศำสนำ ข้อมลูสขุภำพ ควำมพกิำร ข้อมลูชวีภำพ 
ต้องได้รบัควำมยนิยอมโดยชัดแจง้จำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

มำตรำ 26 (5) ยกเวน้ : เป็นกำรจ ำเปน็ในกำรปฏบิัติตำมกฎหมำยเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคเ์กีย่วกบั 
(จ) ประโยชนส์ำธำรณะทีส่ ำคญั โดยได้จดัใหม้มีำตรกำรทีเ่หมำะสมเพือ่คุม้ครองสทิธขิั้นพืน้ฐำนและประโยชนข์องเจ้ำของขอ้มลูสว่นบคุคล

มำตรำ 27 กำรใช้หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 
ต้องไดร้บัควำมยนิยอมจำกเจำ้ของขอ้มลูสว่นบุคคล 

ยกเวน้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องขอควำมยินยอมตำมมำตรำ 24 หรือมำตรำ 26

กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สำธำรณะ 

ผู้ควบคมุขอ้มูลสว่นบคุคล คือ หน่วยงำนทีม่อี ำนำจในกำรตัดสนิใจ
เกี่ยวกบักำรเกบ็รวบรวม ใช้ หรือเปดิเผยขอ้มูลสว่นบคุคล

มำตรำ 25 ห้ำมเกบ็รวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลจำกแหลง่อืน่
ที่ไมใ่ชเ่จ้ำของขอ้มลูสว่นบุคคลโดยตรง

ยกเว้น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้งขอควำมยนิยอมตำมมำตรำ 24 หรือมำตรำ 26



• ความยินยอม (Consent) – ผูเ้ขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลหรอืเจำ้ของขอ้มลูตอ้งใหค้วำมยนิยอมเพือ่ใหโ้รงพยำบำลน ำส่งขอ้มลูตนเอง
เขำ้ระบบ

• Data Processing Agreement (DPA) – มกีำรจดัท ำและเซน็ DPA (โดยมกีำรแนบ Record of Processing Activities (ROPA))
ระหวำ่ง Data Controller และ Data Processor ทีเ่กีย่วขอ้งในโครงกำร เชน่ ระหวำ่ง GBDi โดย depa และ โรงพยำบำล ฯลฯ

• Privacy Notice – มกีำรจดัท ำและประกำศใหทุ้กเขำ้ถงึได ้โดยแบ่งประเภทออกเป็น ผูป่้วย แพทย ์เจำ้หน้ำทีโ่รงพยำบำล และ
ผูใ้ชง้ำนทัว่ไป

• Data Protection Officer (DPO) – มกีำรแต่งตัง้ DPO ขององคก์ร
• Data Protection Impact Assessments (DPIA) – มกีำรจดัท ำ DPIA เพือ่ประเมนิควำมเสีย่งของขอ้มลูสว่นบุคคลในระบบ
• PDPA Audit – มกีำรตรวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ขอ้มลูในโครงกำรไดร้บักำรคุม้ครองตำม PDPA
• PDPA Consultant – มทีีป่รกึษำส ำหรบัใหค้ ำปรกึษำดำ้น PDPA ตลอดโครงกำร
• Incident Response Protocol - เพือ่ตอบสนองกำรละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคลเมือ่เกดิเหตุ
• Literacy & Awareness – มกีำรจดับรรยำย ฝึกอบรมแก่พนกังำนในโครงกำร
• Others – มกีำรจดัสทิธิก์ำรเขำ้ถงึขอ้มลู มกีำรจดัเกบ็ตำมระยะเวลำทีจ่ ำเป็นหรอืทีป่ระกำศไว ้มกีำรจดัตัง้ Governance Committee 

ขององคก์ร

PDPA – Health Link Compliance



รองรบัสทิธิข์องเจำ้ของขอ้มลู ไดแ้ก่

1. สทิธใินกำรถอนควำมยนิยอมในกรณทีีไ่ดใ้หค้วำม
ยนิยอมไว(้มำตรำ 19 วรรคหำ้)

2. สทิธทิีไ่ดร้บักำรแจง้ใหท้รำบรำยละเอยีด (privacy 
notice)
(มำตรำ 23)
3. สทิธขิอเขำ้ถงึและขอรบัส ำเนำขอ้มลูสว่นบุคคล (มำตรำ 
30)

5. สทิธขิอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบุคคล (มำตรำ31)

6. สทิธคิดัคำ้นกำรเกบ็รวบรวมใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลู
สว่นบุคคล (มำตรำ32)

7. สทิธขิอใหล้บหรอืท ำลำย หรอืท ำใหข้อ้มลูส่วนบุคคล
เป็นขอ้มลูทีไ่มส่ำมำรถระบุตวับุคคลได ้(มำตรำ 39)

8. สทิธขิอใหร้ะงบักำรใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (มำตรำ34)4. สทิธขิอใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบุคคล (มำตรำ35)



กลไกการรกัษาความปลอดภยัข้อมลูระบบ Health Link
1. มกีำรยืนยนัตวัตนของประชาชนในระดบั IAL2.3 และ AAL2.2 และแพทยด้์วย

2. มกีำรเข้ารหสัข้อมูลระหว่างจดัส่งและในฐานข้อมูลเพือ่ปกป้องความลบัของข้อมูล

3. มกีำรซ่อนต าแหน่งเครื่องแม่ข่าย และตัง้กฎ Firewall เพือ่จ ำกดักำรเขำ้ถงึ โดยป้องกนัการโจมตี DDoS

4. มกีำรจดัเกบ็ขอ้มลูแยกสว่นและบรกิำรเพือ่จ ากดัผลกระทบในกรณีท่ีระบบถกูเจาะ

5. มกีำรส ารองข้อมูลเพือ่ปกป้องต่อ Ransomware และกำรสญูเสยีขอ้มลู

6. มกีำรใชร้ะบบ Cloud NT ซึง่รองรบัมำตรฐำน ISO27001 และมรีะดบัขัน้ต ่ำในกำรใชง้ำนในระดบั SLA 99.8%

7. มกีำรตรวจสอบความปลอดภยัระบบ รวมถงึมกีำร Audit การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนการพฒันาด้าน Cybersecurity
1. เพิม่บรกิำรส ำหรบัจ ากดัช่วงเวลาการใช้งานของแพทย์

2. เพิม่บรกิำรส ำหรบัจ ากดัผู้เข้าใช้งานระบบโดยจ ากดัวง IP ของผูใ้ชง้ำนของแต่ละสถำนพยำบำล

3. จดัท ำระบบตรวจสอบผู้เข้าใช้งานจำกข้อมลูอปกุรณ์ของผูใ้ช ้(browser fingerprinting)

4. จดัจำ้งบรษิทัชัน้น ำเพือ่ทดสอบเจาะระบบผ่านทางด้านบุคลากร กระบวนการ และระบบสารสนเทศ โดย
เตรยีมควำมพรอ้มในกำรดแูลระบบและกำรตอบสนองเหตุกำรณ์ภยัคุกคำมไซเบอร์



Our Network

กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม

กระทรวงกลาโหม

กทม. 

โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ
เช่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ต ารวจ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

16 แห่ง เช่น ศิริราช รามาธิบดี ศรี
นครินทร์ (มข.) มหาราชนครเชียงใหม่ 
(มช.) วชิรพยาบาล บูรพา ฯลฯ

ผู้ให้บริการ Cloud

ผู้พัฒนา Health Link

ผู้ให้ทุนโครงการ

22 แห่ง เช่น เครือกรุงเทพ ธนบุรี 
พร้ินซ์ ราชพฤกษ์ พญาไท2 วิมุต วิชัย
ยุทธ กล้วยน ้าไท ฯลฯ

แอปฯ / ระบบ อ่ืน ๆ

กระทรวงการคลัง

โรงพยาบาลเอกชน

• H4U – PHR
• หมอกทม. –

Telemedicine&PHR
• ARV – PHR & 

Authentication

• สป.สธ. (901)
• กรมการแพทย์ (36) 
• กรมสุขภาพจิต (3)
• กรมอนามัย (1)

• กรมแพทย์ทหารบก (37)
• กรมแพทย์ทหารเรือ (8)
• กรมแพทย์ทหารอากาศ (13)

กระทรวงสาธารณสุข

• ส านักการแพทย์ (11)
• ส านักอนามัย (69)

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

• เปา๋ตัง – Authentication
• D.DOPA – Authentication
• TMC – Doctor Authentication
• Dental Council –Dentist 

Authenticationโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้วกว่า 200 โรงพยาบาล



พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการพฒันาเพ่ิมคณุภาพการบริการ
ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุผา่นเทคโนโลยีดิจิทลั”

วนัพฤหสับดีท่ี 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.30-12.00 น. 
ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวตัพฒันา ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)

National Health Information Platform



รพ. 
มหำวิทยำลยั
ทหำร/ต ำรวจ/

กทม.

รพ. เอกชน

National Health Information Platform (Private Cloud)

A
P

Is Standard Data Sets

Health Link 
Web App

Health Link
Central 

Data 
Exchange

Service

กระทรวงดจิทิัล

MOPH Cloud

Health Information 
Exchange

Both FHIR  & non-
FHIR structure ระบบสารสนเทศ

ส าหรบั รพสต 

รพ.สงักัด สป.รวม 901 แห่ง อย่ำงน้อย 770 แห่งส่งข้อมลูขึ้น cloud เขต ภำยในป ี2567

รพสต พัฒนำไปสู ่
รพสต on cloud
4,500 แห่ง

………

District MOHP Gateway / Regional Gateway

cloud เขต 1 cloud ส่วน 13

รพ.รฐัที่เข้ำรว่มโครงกำรรพช 778 แห่ง รพท 92 แห่ง รพศ 34 แห่ง

กรม

กรม

MOPH Exchange Gateway
FHIR Gateway / MOPH Gateway

กระทรวงสำธำรณสขุ

23.10.65

Note: ใช้ Standard Data Set ส าหรับประวัติ
คนไข้ ท่ีออกโดย สป.สธ.
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InternetGov Data

Open Data 
Cloud

Possible Data Sources

Strategist and 
Management

Citizen

Linkage HUB

National 
Health 

Platform

Innovator, Developer, 
Researcher, Startup 

EHR

Finance

Executive Dashboards 

Open Data / APIs

App แจง้เตอืนปัญหำ
App ตดิตำมสขุภำพ
App แสดงขอ้มลูประวตัิ

Service RegulatorDisease Control Research



Business Decisions

IT Infrastructure

Data Services

Business Applications



Digital VS IT

“Digital” centers on 
the customer.  End-to-end 
solution design where 
customer preferences and 
behavior drive technology 
decisions.

“IT” is about technology:
The technology and 
management required to 
deliver computer systems to 
support operations and 
services

เกบ็ requirement เก่ียวกบั Use Cases การ
ใช้งานให้ชดัเจนเพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรมท่ีคุ้มค่า ตรงความต้องการ
• Interview
• Workshop
• Survey
• Etc.
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•Digitalization 
• Process re-engineering 

• legal alignment

• Digitization  

• Electronic signature

•Digital journey design

•Data Governance Policy



User Journey in a 
government 
Hospital

• Process Design that fits 
the daily routine
• For Doctors

• For People
• E-Refer





เวชระเบียน

ด่ำนแรก 
(Counter, Kiosk)

พบพยาบาลท่ีแผนกเพ่ือ
สอบถามอาการ, วดัความ
ดนั ฯลฯ (รอ 10-20 นาที)

อายรุกรรม

รอพบแพทย ์(30-
45 นาที)

พบแพทย ์(3-7 
นาที)

ผูป่้วย

เจา้หนา้ท่ี

หนา้หอ้งแพทย์อายรุกรรม

E-Consent 
form (advise 
via poster)

Nurses help hand the 
paper-based consent 
form and toggle 
consent button

Health Link pull 
data on demand

“Health Link” button on HIS 

is activated for doctors



Paper-based Consent 
(Extra Option at 
Service Counters)



เพ่ิมเติม กลไกเพ่ือใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ป่วยให้
“ความยินยอม” 

จากโรงพยาบาล กรณีข้อมูลไม่ครบ กรุณากดเพ่ือให้ระบบ Update ข้อมูล

*ระบุได้มากกว่า 1 โรงพยายบาลหรือเครือโรงพยาบาล



Health Link

2. Integrated 
into HIS 
Screen

1. Forward Login 
Token from HIS 
to Health Link



More Data resources and Input forms 
for E-Refer Option in Health Link
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Focuses on establishing clear accountability 
for digital/data strategy, policy, and 
standards.

Data 

Governance

Body

A Key to Unlock the 

Possibility of Being a Data-
Driven Government

“DIGITAL GOVERNANCE”



• The more people who share data via 
unofficial methods, the higher the 
risk that it’s not compliant with 
governance and legal or policy 
regulations.

• We need systematic data sharing 
service with well-defined access 
rules and clear data 
handling/transfer protocols

Systematic Sharing
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Social Media Channels

Government Big Data 
Institute - GBDi

HealthLink.go.th

www.healthlink.go.th

healthlink.go.th

@890dflgm

https://www.youtube.com/c/govbigdata
https://www.youtube.com/c/govbigdata
https://www.facebook.com/healthlink.go.th
https://www.facebook.com/healthlink.go.th
https://www.healthlink.go.th/
https://www.healthlink.go.th/
https://www.healthlink.go.th/
https://www.facebook.com/healthlink.go.th
https://www.facebook.com/healthlink.go.th

