
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 12. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 68. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal Health Record) 
ค านิยาม  Personal Health Records (PHRs) หมายถึง ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้ป่วยเข้าถึงได้ และผู้ป่วยสามารถควบคุมดูแล จัดการ และ
แลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้อื่นได้  ไม่ว่าจะมีแหล่งท่ีมาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศ (EHRs) 
ของสถานพยาบาลโดยตรง ข้อมูลจากการบันทึกของผู้ป่วยเอง หรือจากแหล่งอื่นก็ตาม 
ท้ังนี้รวมถึงกรณีท่ีผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ใช้งานแทนผู้ป่วยด้วย 
 “ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ PHRs” หมายถึง ขั้นตอนของการ
พัฒนาระบบข้อมูล สุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือผู้ป่วย ท่ีผ่าน
ขบวนการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ส าเร็จตามข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และ
ช่วงเวลาท่ีก าหนด พร้อมส าหรับการใช้งาน  
 “ข้อมูลสุขภาพ” หมายถึง ชุดข้อมูลตามโครงสร้างแฟ้มมาตรฐานด้านสุขภาพ 
(43 แฟ้ม) ของ กระทรวงสาธารณสุข เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลสุขภาพตามกลุ่มวัย น้ าหนัก 
ส่วนสูง ค่า BMI ข้อมูลการ ได้รับวัคซีน ข้อมูลการฝากครรภ์ ข้อมูลการคัดกรอง ข้อมูล
โภชนาการ เป็นต้น  
 “การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง” หมายถึง ประชาชนมีสิทธิ์ในการขอเข้าดู
ข้อมูลประวัติการ เจ็บป่วยของตนเองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางหรือระบบท่ี
รองรับ โดยท้ังนี้ต้องผ่าน กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์และความมั่นคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม มาตรฐานท่ีก าหนด  
 “ประชาชนหรือผู้ป่วย” หมายถึง ผู้รับบริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข 
ท่ีจัดส่งข้อมูลตาม โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 แฟ้ม) ของกระทรวง
สาธารณสุข 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
รายการเป้าหมาย ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

1.ร้อยละของประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 

ร้อยละ 1.5    

2.ร้อยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเข้าใช้ งาน

ระบบ PHRs 

ร้อยละ 70    

 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาวะของตนเองได้ตลอดเวลา 



2. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่ีทันสมัย ท่ัวถึง และ
เท่าเทียมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนหรือผู้ป่วยท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี และเคยรับบริการจากโรงพยาบาล และ
สถานบริการสาธารณสุข ท่ีจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ (43 
แฟ้ม) ของกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บขอ้มูล จากระบบรายงานและเอกสารการส่งงาน ใช้ในการประเมินระดับความส าเร็จของการ 
พัฒนาระบบ PHRs  
  1.1 มีแผนงานและแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ (20 %)  
  1.2 ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบ พร้อมก าหนด TOR (20 %)  
  1.3 ขบวนการจัดจ้าง และพัฒนาระบบตาม TOR (20 %)  
  1.4 ทดสอบการใช้งานในพื้นท่ีน าร่อง และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ ออกเป็น 
Product เพื่อการใช้งาน (20 %) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให้  
  1.5 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ Application เพื่อติดตามประเมินผลการใช้งาน 
ผ่านระบบ LogFile และ Webservice (20 %)  
   1.5.1 การ Download Application ผ่าน App Store & Google Play  
   1.5.2 การลงทะเบียนใช้งานของประชาชนหรือผู้ป่วย กับ สถานบริการ  
   1.5.3 การเข้าใช้งานระบบ PHRs ของประชาชนหรือผู้ป่วย 

แหล่งข้อมูล 1. เอกสารการส่งมอบงานและการตรวจรับ ตามระเบียบพัสดุ  
2. ระบบข้อมูลสุขภาพ Personal Health Records (PHRs) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา 
Application ให้  
3. ฐานข้อมูลกลางอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 

รายการข้อมูล 1 A1 = จ านวนประชาชนหรือผู้ป่วย ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ผ่านช่องทางตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด (Mobile App) กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให้ 

รายการข้อมูล 2 B1 = จ านวนประชาชนหรือผู้ป่วย ในแต่ละจังหวัด ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี ท้ังหมด 
(ท่ีเป็นคนไทย และ TypeArea=1,3 เท่านั้น) อ้างอิงฐานประชากรในระบบ HDC 

รายการข้อมูล 3 A2 = จ านวนประชาชนหรือผู้ป่วย ท่ี Login และเข้าใช้งานระบบ PHRs มากกว่า 1 ครั้ง 
ขึ้นไป 

รายการข้อมูล 4 B2 = จ านวนประชาชนหรือผู้ป่วย ท่ีลงทะเบียนใช้งานกับสถานบริการในจังหวัด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  1.ร้อยละประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ = (A1/B1) x 100 

2.ร้อยละของประชาชนท่ี ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs = (A2/B2) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 (เดือน มีนาคม และ สิงหาคม) 
เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



1.ร้อยละของประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 

- ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1.0 ร้อยละ 1.5 

2.ร้อยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเข้าใช้ งาน

ระบบ PHRs 

- ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ปี 2562 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ร้อยละของประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 

    

2.ร้อยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเข้าใช้ งาน

ระบบ PHRs 

    

ปี 2563 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ร้อยละของประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 

    

2.ร้อยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเข้าใช้ งาน

ระบบ PHRs 

    

ปี 2564 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1.ร้อยละของประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 

    

2.ร้อยละของประชาชนท่ี

ลงทะเบียนและเข้าใช้ งาน

ระบบ PHRs 

    

 

วิธีการประเมินผล :    ผลการประเมินวัดจากการเก็บข้อมูลตามวิธีการจัดเก็บ ข้อ 1.1-1.5 ส าหรับ
ขั้นตอน การด าเนินงานในส่วนของการจัดเตรียมระบบ ต้ังแต่ขั้นตอน การศึกษา วิเคราะห์ 
จัดท าแผนจัดจ้างก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) จนถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบ ทดสอบ 
การ ปรับปรุงแก้ไข และส่งมอบงาน จนถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียน Product และเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ โดยกระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให้เป็น พื้นฐาน จากนั้น 
ประเมินจากการเข้าถึงระบบข้อมูลสุขภาพของตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีก าหนด โดย 
ก าหนดเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  



 1.ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้  
  ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ Personal Health Records (PHRs) ในส่วนนี้จะ
เป็นการประเมินการใช้งานระบบ Personal Health Records (PHRs) โดยก าหนดเริ่มท่ี 
ไตรมาสท่ี 2 เท่ากับ 0.5 ไตรมาสท่ี 3 เท่ากับ 1.0 และไตรมาสท่ี 4 ไตรมาสสุดท้าย เท่ากับ 
1.5 โดยคิดจาก กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประชาชนหรือผู้ป่วย ท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 15-59 ปี 
ท้ังหมด(ท่ีเป็นคนไทย และ TypeArea=1,3 เท่านั้น) รายจังหวัด เช่น จังหวัด ก มี 
กลุ่มเป้าหมาย(ประชาชนหรือผู้ป่วย) เท่ากับ 150,000 คน มีจ านวนประชาชนหรือผู้ป่วย   
ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ผ่านช่องทางตามมาตรฐานท่ีก าหนด(Mobile App) 
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Application ให้ และนับถึงไตรมาสท่ี 2 เท่ากับ 1,200 คน 
คิดเป็นร้อยละ (1,200x100)/150,000 เท่ากับ 0.8 ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยสุดท้ายสรุป    
เป็นภาพของกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศอีกครั้ง    
 2.ร้อยละของประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ PHRs  
  ในส่วนนี้จะประเมินจากจ านวนหน่วยบริการท่ีมีการลงทะเบียน เพื่อให้บริการ 
ประชาชนหรือผู้ป่วยผ่าน Web Service โดยดูจากปริมาณการลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน 
ระบบ PHRs เป็นจ านวนคน เป็นตัวหาร และ นับการ Login เข้าใช้งานระบบ PHRs 
(มากกว่า 1 ครั้ง)ของประชาชนหรือผู้ป่วย เป็นตัวตั้ง เช่น หน่วยบริการแห่งหนึ่ง             มี
ประชาชนหรือผู้ป่วย ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ PHRs 450 คน(ตัวหาร) การสาธิตและ 
แนะน าการใช้งานครั้งแรกไม่น ามานับรวม หลังจากนั้นประชาชนหรือผู้ป่วย ท่ีลงทะเบียน
เข้าใ ช้งาน ระบบ PHRs มากกว่ า  1 ครั้ ง  รวม 220 คน คิดเป็น  ร้อยละ เท่ากับ 
(220x100)/450 เท่ากับ ร้อยละ 48 

เอกสารสนับสนุน :  1. มาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างระบบงานด้านสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข 

2. มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ISO27001 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

1 ร้อยละ - - 1 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางกนกวรรณ  มาป้อง        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902185 ต่อ 415 โทรศัพท์มือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางรุ่งนิภา  อมาตยคง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901169 โทรศัพท์มือถือ : 087-0276663 
    โทรสาร : 02-5901215  E-mail : ict-moph@health.moph.go.th 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


