
Digital Health Governance

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และความปลอดภัยด้านดิจิทัล 

(Infrastructure and Cybersecurity)

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพดิจิทัล 

(Digital Healthcare Service)

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ 
(Platform and Application)

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและ
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ 
(Big Data and Data Standard)

คณะอนุกรรมการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
และนวัตกรรมทางการแพทย์ 

(AI & Innovation)
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Infrastructure and Cybersecurity

พัฒนาคลาวด์ข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (ร่วมกับกระทรวง DE)

ระบบบริการจัดการฐานข้อมูล On cloud
มาตรฐานแลกเปลี่ยนข้อมูล On Cloud

พัฒนาระบบเครือข่ายส่ือสาร (Core Network)

1.งบประมาณสนับสนุนจาก กสทช. ในการพัฒนาระบบ 
Telemedicine ในระดับปฐมภูมิ

2. การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต ให้กับหน่วยบริการแต่ละระดับ
3. การบริหารจัดการด้าน Cyber Security ดังนี้

- ร่วมมือกับ สกมช. เฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์และ
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่

- จัดอบรมความรู้ในการดูแลระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน

- สร้างเครือข่ายทีมเฝ้าระวัง Healthcare Sectoral 
CERT
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (ระบบหมอพร้อม)

การพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างชุดข้อมูลระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) (ต่อยอดจาก ระบบข้อมูลวัคซีนหมอพร้อม)

01

02

03 การเชื่อม API เพื่อตรวจสอบสิทธิการรักษา จาก สปสช.ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม

การด าเนินงานในระยะต่อไป

การบริการวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม 01
4



การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลระบบหมอพร้อม



การเชื่อมโยงข้อมูลวัคซีนกับหน่วยงานอื่น ๆ

MOPH Immunization Center

DB Master
บ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• ข้อมูลการฉีดวัคซีน
• ข้อมูลผล Lab 

จากหน่วยบริการ
จากหมอพร้อม Station

· ข้อมูลสุขภาพอื่นๆ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

• ข้อมูลการฉีดวัคซนี

GDCC
G-Cloud กรมการแพทย์

กรมควบคุมโรค
- สถิติ /รายงานประจ าวัน

Backup

Backup

Realtime

Realtime

• ข้อมูลการฉีดวัคซีน
• ข้อมูลการตรวจ RT-PCR, ATK
• ข้อมูลสุขภาพอื่นๆ

• ข้อมูล AEFI

หน่วยงานอื่น ๆ 

กรมอนามัย

กองโรคติดต่อทั่วไป
วัคซีนพาสปอร์ต(เล่มเหลือง)

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(ประมวลผลการจ่ายค่าฉีดวัคซีน)

API

NDA and DPA
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7

ขั้นตอนการจัดท า NDA ที่ผ่านมา

14 ก.ย.64
กยผ.ยกร่าง NDA
ร่วมกับ
กองกฎหมาย สป.สธ. 

01 02 03 04

17 ก.ย.64
กองกฎหมาย สป.สธ.
ตอบข้อพิจารณาและ
เสนอให้ส่งร่าง NDA 
ให้ส านักงานอัยการ
สูงสุด พิจารณา

ส านักงานอัยการสูงสุด
11ต.ค.64 เข้าชี้แจงเพิ่มเติม
3 พ.ย.64  ตอบกลับและ
แนะน าให้ส่งร่างให้
สนง.คกกคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
พิจารณา

ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลล
2 พ.ย.64
-พิจารณาและให้ความเห็น
ปรับแก้ ไข NDA
16 พ.ย.64
- ปรับแก้ ไข NDA และ DPA
-ส่งหนังสือหารือ คร้ังที่ 2 
-ส่งหนังสือติดตาม
ความก้าวหน้าคร้ังที่ 3
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7 ม.ค.65 อ.ปวีร์ เจนวีระนนท์
ม.ธรรมศาสตร์
หารือการจัดท าแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศระบบหมอพร้อม
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10 มี.ค.65
ETDA/Kbank
การประชุมหารือการ
ยืนยันตัวตนและ Risk
Level บนหมอพร้อม
Definition of 
Authentication 
Level
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28 ม.ีค.65
อ.ศุภวัชร์
หารือการก าหนด
หน้าที่ Data Controller
และ Data Processor

Timeline การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลหมอพร้อม



การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล ระบบหมอพร้อม 

Data ControllerData Subject Data Processor

Consent NDA&DPA

ประชาชน  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  Vendor

กรมควบคุมโรค กรมนามัย กรมการแพทย์

NDA&DSAเชื่อมระบบ ผ่าน API

• เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายไม่ ได้ให้          
ค านิยามไว้ แต่โดยหลักการทั่วไปแล้วหมายถึง บุคคลที่
ข้อมูลนั้นระบุไปถึง

• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติ
บุคคลซ่ึงมีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

• ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติ
บุคคลซ่ึงด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามค าสั่งหรือในนามของ      
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

NDA&DPA

กรมสุขภาพจิต

NDA หมายถึง Non-Disclosure Agreement
DPA หมายถึง Data Processing Agreement
DSA หมายถึง Data Sharing Agreement
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การพัฒนามาตรฐานและโครงสร้างชุดข้อมูลระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record : PHR) 



การพัฒนาระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล : PHR
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ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประวัติสุขภาพ : PHR
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เริ่มมีข้อมูลจาก 12 เขตสุขภาพ
- 13.9 ล้านคน
- 145.8 ล้าน Encounter
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2565)



ความไม่สะดวกสบาย และเส่ือมเสียชื่อเสียง

ความเสียหายทางการเงิน

ความเสียหายต่อ การด าเนินงาน ขององค์กร
หรือต่อ ผลประโยชน์สาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ ได้รับอนุญาต

ความปลอดภัยของบุคคล

การละเมิดทางแพ่ง หรือทางอาญา

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสุขภาพ  ส าหรับเจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการรักษา
ข้อมูลสุขภาพ
ส าหรับประชาชน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับความเสี่ยงต ่า

ระดับความเสี่ยงปลานกลาง

ระดับความเสี่ยงสูง

การพิจารณาระดับผลกระทบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Impact Level)

> มีการประเมินความเส่ียงของข้อมูลทั้ง 3 ระดับ เพื่อก าหนดระดับความน่าเชื่อถือ 

> ประเมิน ผลกระทบที่เป็นไปได้ และเชื่อมโยงระดับผลกระทบที่เป็นไปได้ เข้ากับระดับความน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานของ ETDA และ DGA
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ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลชุดข้อมูลประเภท/
ระดับช้ันของข้อมูล

การพิสูจน์ตัวตน
(Identity Proofing Requirements: IAL) 

เพื่อลงทะเบียน

1.ข้อมูลทั่วไป • ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลของ
กรมการปกครอง 
• เลขบัตรประจ าตัวประชาชน
• เลขหลังบัตรประชาชน
• ชื่อ-นามสกุล
• วัน เดือน ปีเกิด
• สถานะของบัตร

สิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน
(authentication) เพื่อ Login ใช้งาน

*ประชาชนยอมรับข้อก าหนดและ
เงื่อนไขการใช้งาน application

• Single – Factor
• Memorized Secret
(Username & Password)

• ข้อมูลทั่วไปเพื่อการประชาสัมพันธ์
• ประกาศ และข่าวสารด้านสุขภาพ
• การรับบริจาค (e-Donation)

• ข้อมูลพื้นฐาน
• ช่ือ-สกุล
• ที่อยู่ (แสดงเฉพาะจังหวัด)
• เพศ
• อายุ (ปี)
• หมายเลขโทรศัพท์บางส่วน (08999XXXX)
• เลขบัตรประจ าตัวประชาชนบางส่วน 
(11001xxxxxx789)

• หมู่โลหิต
• บัตรแสดงการเป็นผู้บรจิาคร่างกายหรอือวัยวะ
• เอกสาร/ใบรับรองวัคซีน/ใบรับรองสุขภาพดิจิทัล

• ข้อมูลสิทธิการรักษา
• สิทธิการรักษาพยาบาล ภาครัฐ
• กรมธรรม์ประกันสุขภาพ(แสดงเฉพาะบริษัท)

• ข้อมูลบริการพื้นฐาน
• ช่ือโรงพยาบาลและวันที่ ไปรับการรักษา
• พฤติกรรมสุขภาพ (เปิดให้บันทึกเอง)

• เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลใช้งานผ่าน
หมอพร้อม 
Application/     
LINE OA
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ดับ
 1

การก าหนดระดับชั้นของข้อมูล (1)
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ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลชุดข้อมูลประเภท/
ระดับช้ันของข้อมูล

การพิสูจน์ตัวตน
(Identity Proofing Requirements: IAL) 

เพื่อลงทะเบียน

2.ข้อมูลสุขภาพ
ส าหรับประชาชน

• พบเห็นต่อหน้า ด้วยการพิสูจน์
ตัวตน ณ หน่วยบริการ หรือท่ี
“หมอพร้อม Station”          
(โดยผู้ประกอบวิชาชีพ)

• ใช้ระบบตรวจสอบของ
หน่วยงานรัฐ                              
(dip chip/kiosk)

ส่ิงท่ีใช้ยืนยันตัวตน
(authentication) เพื่อ Login ใช้งาน

• Multi – Factor
1. Memorized Secret
2. PIN หรือ OTP
3. Biometric (ถ้ามี)

• ข้อมูลพื้นฐาน
• ที่อยู่(ต าบล/แขวง,อ าเภอ/เขต,จังหวดั)
• อายุ (วัน เดือน ปีเกิด)
• หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด (0899999999)
• เลขบัตรประจ าตัวประชาชนทัง้หมด(1100112525247)

• ข้อมูลสิทธิการรักษา
• สิทธิการรักษาพยาบาล ภาครัฐ
• กรมธรรม์ประกันสุขภาพ (แสดงความคุ้มครอง)

• ข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคล
• ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
1) โรคประจ าตัว (รับยาต่อเนื่อง 6 เดือน)
2) ข้อมูลการแพ้ยา
3) ประวัติการผ่าตัดส าคัญ (Major surgery)

• ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน
1) สัญญาณชีพ (Vital Sign)
2) การประเมินความเสี่ยงเลี่ยงโรค
- CV Risk score
- BMI โรคอ้วน

3) ประวัติการใช้ยา
4) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
5) แพทย์ประจ าตัว

• ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติม เฉพาะกลุ่ม
• ประวัติการต้ังครรภ์ (ในเพศหญิง)
• ประวัติการได้รับวัคซีนและพัฒนาการ (กลุ่มเด็ก)

• เจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลใช้งานผ่าน
หมอพร้อม 
Application/     
LINE OA

Au
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การก าหนดระดับชั้นของข้อมูล (2)
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ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลชุดข้อมูลประเภท/
ระดับช้ันของข้อมูล

การพิสูจน์ตัวตน
(Identity Proofing Requirements: IAL) 

เพื่อลงทะเบียน

3.ข้อมูลสุขภาพ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวข้องกับการ
รักษา เช่น แพทย์

• เหมือนระดับ 2 

สิ่งท่ีใช้ยืนยันตัวตน
(authentication) เพื่อ Login ใช้งาน

• PIN ผ่าน หมอพร้อม 
Application/LINE OA

• หรือ เจ้าของข้อมูลแสดงตัวตน
และให้ความยินยอมด้วยตนเอง

• ประวัติการรักษา (EMR)
• แสดงข้อมูลผ่าน Web Base

• แพทย์ หรือ บุคลากร
การแพทย์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการรักษา     
(ได้รับ PIN จาก
เจ้าของข้อมูล หรือ 
เจ้าของข้อมูลแสดง
ตัวตนและให้ความ
ยินยอมด้วยตนเอง)

AA
L ร
ะด
ับ 
2

การก าหนดระดับชั้นของข้อมูล (3)
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1.ข้อมูลทั่วไป IAL 1 ALL 1

2.ข้อมูลสุขภาพส าหรับ
ประชาชน IAL 2 ALL 2

3.ข้อมูลสุขภาพส าหรับ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษา เช่น แพทย์

IAL 2 ALL 2

ระดับชั้นข้อมูล ระดับ IAL ระดับ AAL

ผ่านการพิจารณาฯ จาก 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) และ

ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

การก าหนดระดับชั้นของข้อมูล (4)
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โครงสร้างชุดข้อมูลระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล

ได้ประกาศและเผยแพร่ เพื่อให้หน่วยบริการและผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยบริการ สามารถ
จัดเตรียมชุดข้อมูลและส่งออกข้อมูลการรักษาตามโครงสร้างที่ก าหนดไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
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การเข้าใช้งานฟังก์ชันประวัติสุขภาพ บน แอปพลิเคชัน

18



การพิสูจน์และยืนยันตัวตน บน ระบบหมอพร้อม



หมอพร้อม DID คืออะไร

20

เป็นระบบกลาง
ส าหรับบริหารจัดการ
ข้อมูล Digital IDPlatform พื้นฐานของการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ของกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อการตรวจพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (e KYC)

ส าหรับ การท าธุรกรรมฯ
ด้านสุขภาพทั้งผู้ ให้บริการและ

ผู้รับบริการ ในการก ากับดูแลของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)



“หมอพร้อม...
เรื่องสุขภาพเราพร้อมดูแล”
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ขอบคุณครับ


