
 

 

 
 

 

กระทรวงสาธารณสขุ ผนกึก าลงั วช. มหาวทิยาลยัมหดิล และพนัธมติร เดนิหนา้ เฟส 3 
พฒันาระบบโลจสิตกิสโ์รงพยาบาล และระบบ Big Data ดา้นสาธารณสขุคร ัง้แรกของไทย 

 

 กระทรวงสาธารณสุข ผนกึก ำลังกับ มหาวทิยาลยัมหดิล โดย คณะวศิวกรรมศาสตร ์และส านกังานคณะกรรมการ

วจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) พรอ้มสมำคมกำรคำ้เพื่อส่งเสริมผูป้ระกอบกำรเทคโนโลยีรำยใหม่ โดยมี นำยแพทย์ณรงค ์สำยวงศ ์รอง

ปลัดกระทรวงสำธำรณสขุ และศำสตรำจำรย ์นำยแพทยบ์รรจง มไหสวรยิะ รักษำกำรอธกิำรบด ีมหำวทิยำลัยมหดิล ร่วมเป็นประธำน

ในพิธีลงนำม MOU ขอ้ตกลงควำมร่วมมือเดนิหนำ้เฟส 3 “โครงการศกึษาวจิยัเพือ่ออกแบบและพฒันาระบบโลจสิตกิส์

โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศและ Big Data ดา้นสาธารณสุข” รองรับภมูทิศันใ์หมด่ำ้นควำมมั่นคง

ทำงสขุภำพและโลกทีเ่ปลีย่นแปลง 

ความเป็นมาของโครงการ 

 ศาสตราจารย ์นพ.บรรจง มไหสวรยิะ รักษำกำรอธกิำรบด ีมหำวทิยำลัยมหดิล กลำ่ววำ่ ควำมร่วมมอืของ 3 องคก์ร และ

ภำคพัีนธมติรในโครงกำรนี้จะเป็นแรงพลังพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรเฮลทแ์ครแ์ละเฮลทเ์ทคของประเทศไทย ดว้ยนวัตกรรมควบคูไ่ป

กับกำรพัฒนำบคุลำกรซึง่จะเป็นปัจจัยส ำคัญทีจ่ะน ำพำประชำชนคนไทยไปสูค่ณุภำพชวีติทีด่ ีและเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงทำงสขุภำพ

และเศรษฐกจิทีย่ั่งยนื ทำ่มกลำงควำมทำ้ทำยตำ่ง ๆ เชน่ กำรเกดิโรคอบุตัใิหมแ่ละภัยพบิตัทิีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต 

รศ.ดร.จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดคีณะวศิวกรรมศำสตร ์มหำวทิยำลัยมหดิล กลำ่ววำ่ แมว้ำ่ประเทศไทยจะไดรั้บกำร

จัดอันดับเป็นที ่1 ของเอเซยี และอันดับ 6 ของโลกในดำ้นควำมมั่นคงทำงสขุภำพ (Health Security) จำกกำรส ำรวจ 195 ประเทศ 

ทำ่มกลำงภูมทิัศน์ใหม่ของคณุภำพชวีติยุคเศรษฐกจิดจิทิัลและกำรเกดิโรคอบุัตใิหม่เชือ้ไวรัสโคโรน่ำ ทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อวถิี

ชวีติและธุรกจิอตุสำหกรรม ภำรกจิโรงพยำบำลและกำรสำธำรณสขุในประเทศไทยไม่เคยหยุดนิง่ทีจ่ะพัฒนำควำมกำ้วหนำ้เพือ่ควำม

มั่นคงดำ้นสขุภำพ (Health Security) เพื่อยกระดับโครงสรำ้งพื้นฐำนน ำไปสูก่ำรบรหิำรจัดกำรและบรกิำรทีม่คีณุภำพแก่ประชำชน 

ดังนั้น “โครงการศกึษาวจิยัเพือ่ออกแบบและพฒันาระบบโลจสิตกิสโ์ครงสร้างพืน้ฐานและระบบบูรณาการขอ้มูล

สารสนเทศและแนวทางการรเิร ิม่ Big Data ดา้นสาธารณสุขส าหรบัเศรษฐกจิดจิทิลัประเทศไทย” จะมบีทบำทส ำคัญต่อ

ประเทศ โดยมรีะยะเวลำด ำเนนิกำรแบง่เป็น 3 เฟส (เฟสละ 1 ปี)  

โดยโครงกำรไดเ้ริม่ด ำเนนิกำรเฟสที ่1 ตัง้แต ่9 กนัยำยน พ.ศ. 2559 ทีม่ำของกำรวจิัยเกดิจำกค ำถำมวจิัยทีว่ำ่ยำในประเทศ

ไทยกระจำยไปอยู่ทีไ่หน (Track) ตรวจสอบยอ้นกลับไดห้รือไม่ (Traceability) รวบรวมขอ้มูลประกอบกำรตัดสนิใจเชงินโยบำย

อย่ำงไร (Big Data) กำรจะตอบค ำถำมเหล่ำนี้ไดนั้น้ จ ำเป็นตอ้งมกีำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบทีส่ำมำรถเชือ่มโยงเขำ้กับกำรบรหิำร

จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนสุขภำพทัง้ระบบ เพื่อใหส้ำมำรถเชือ่มโยงขอ้มูลและแสดงผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นยำและ

เวชภัณฑไ์ด ้และเกดิเป็นโครงสรำ้งทัง้ระบบ ดงัรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลส าเร็จของโครงการวจิยั เฟสที ่2 

รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารนิทร  ์หัวหนำ้ศูนย์กำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนสุขภำพ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัมหดิล กลำ่ววำ่ ปัจจบุนัโครงกำรด ำเนนิกำรระยะที ่2 โดยผลกำรวจิัยทีแ่ลว้เสร็จ มดีงันี ้

 

1. งำนวจัิยโครงกำรกำรพัฒนำแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรภำคสำธำรณสุขของประเทศ ได ้

ขอ้เสนอแนะและล ำดบัควำมส ำคัญของกำรขับเคลือ่น eHealth ในองคป์ระกอบทัง้ 3 ดำ้น คอืกำรก ำกับดแูล (Governance) กำรวำง

ฐำนรำก (Foundations) กำรแกปั้ญหำ (eHealth Solutions) และกจิกรรมขับเคลือ่น เป็นแนวทำงกำรด ำเนนินโยบำยสำธำรณะดำ้น

ระบบสขุภำพ 

 2. งำนวจัิยพัฒนำระบบฐำนขอ้มลูยำและจัดท ำโปรแกรม บรหิำรและจัดท ำขอ้มูลยำส ำหรับประชำชน (Patient Information 

Leaflet Management System : PILMS) แบง่เป็นด ำเนนิกำรพัฒนำ 3 สว่นดว้ยกนั คอื  

   2.1. กำรพัฒนำระบบฐำนขอ้มูลยำและเวชภัณฑ ์(National Medicinal Product Catalogue Database : NMPCD) ได ้

ด ำเนนิกำรพัฒนำฐำนขอ้มูลใหส้ำมำรถสะสมทกุรหัสยำไดม้ำกกวำ่ 150,000 รำยกำร และในระยะที ่2 สำมำรถผูกสมัพันธย์ำเพือ่กำร

คน้หำรหัสยำไดท้ัง้ส ิน้ 11 คู ่เป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 50,000 รำยกำร 

     2.2. กำรพัฒนำฐำนโปรแกรมบรหิำรและจัดท ำขอ้มลูยำส ำหรับประชำชน ไดด้ ำเนนิกำรเพิม่เตมิขอ้มลูยำส ำหรับประชำชน

จำกเดมิไดท้ ำกำรสะสมรหัสไว ้200 รำยกำร ในระยะที ่2 ไดด้ ำเนนิกำรเพิม่เตมิ  53 รำยกำร รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 253 รำยกำร 

      2.3. โปรแกรมบรหิำรจัดกำรรำ้นยำไดพั้ฒนำเป็นโปรแกรมทีม่รีะบบกำรจัดกำรคลงัสนิคำ้ทัง้สว่นหนำ้รำ้นและหลังรำ้น โดย

รองรับกำรจัดซือ้ กำรจัดกำรซพัพลำยเออร ์กำรจัดกำรสนิคำ้ กำรจัดตำรำงเวร และกำรจัดกำรผูใ้ช ้

 3. กำรพัฒนำโปรแกรมบรหิำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑใ์หก้ับโรงพยำบำล   หรอืที่เรยีกวำ่ the Material Management 

Information System (MMIS) ซึง่จะชว่ยท ำใหก้ำรจัดกำรดำ้นโลจสิตกิสย์ำและเวชภัณฑใ์นโรงพยำบำลมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ได ้

ด ำเนินกำรขยำยผลผูใ้ช ้โดยมโีรงพยำบำลเขำ้ร่วมโครงกำรทัง้หมด 18 แห่ง จัดท ำคู่มอืกำรใชง้ำน MMIS และด ำเนินกำรจัดท ำ

มำตรฐำนซอฟแวรก์ำรบรหิำรจัดกำรคลงัยำและเวชภัณฑ ์

 4. ด ำเนินกำรพัฒนำระบบตน้แบบส ำหรับกำรแลกเปลีย่นขอ้มูลทำงอเิล็กทรอนิกส ์(EDI) ระหว่ำงโรงพยำบำลและผูจ้ัด

จ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑ ์ซึง่จะชว่ยในกำรตดิตอ่ซือ้ขำยระหวำ่งโรงพยำบำลกับผูจั้ดจ ำหน่ำยไดอ้ยำ่งรวดเร็วยิง่ขึน้ 

5. ระบบตน้แบบกำรตดิตำมและสอบกลับยำและเวชภัณฑ ์(Traceability) ทีต่ดิตำมและสอบกลับไดใ้นระดับล็อตกำรผลติ

จนถงึผูป่้วยทัง้ในระดบัประเทศและจังหวดั 

 

 

 

 



เดนิหนา้โครงการระยะที ่3 พฒันาเชือ่มตอ่ BI และ Big Data สาธารณสขุของประเทศ 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในระยะที่ 3 ก ำลังด ำเนินกำรวจิัยและพัฒนำระบบตำมแผนงำน โดยมุ่งเป้ำหมำยยกระดับกำร

สำธำรณสขุของประเทศอยำ่งบรูณำกำรทัง้ระบบ ตอบรับกำรพัฒนำคณุภำพชวีติและเศรษฐกจิยคุดจิทิัล ดงันี ้ 

 1) กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชงิลกึดำ้นยำและเวชภัณฑข์องโรงพยำบำลในสงักัดกระทรวงสำธำรณสขุเพือ่สนับสนุนกำร

วำงแผนเชงิยทุธศำสตรท์ำงยำและเวชภัณฑข์องกระทรวงสำธำรณสขุ (Business Intelligence: BI) 

 2) กำรพัฒนำระบบฐำนขอ้มลูยำและเวชภัณฑเ์พือ่ใหค้รอบคลมุกำรใชง้ำนมำกยิง่ขึน้ 

 3) พัฒนำระบบเชือ่มต่อโปรแกรมกำรบรหิำรจัดกำรคลังยำและเวชภัณฑ ์(Material Management Information System: 

MMIS) กบัระบบ BI 

 4) ศกึษำวจัิยและออกแบบเพือ่พัฒนำระบบกำรจัดกำรคลงัยำของโรงพยำบำลโดยผูจั้ดจ ำหน่ำยผำ่นระบบแลกเปลีย่นขอ้มูล

สำรสนเทศทำงอเิล็กทรอนกิสด์ำ้นสำธำรณสขุ 

 

ยกระดบัความม ัน่คงทางสุขภาพและสาธารณสขุไทย 

 นายแพทย ์ณรงค ์สายวงศ ์รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กล่ำวว่ำ โครงกำรนี้ หำกด ำเนินกำรส ำเร็จจะส่งผลดตี่อ
ระดบัประเทศและหลำยภำคสว่นไดรั้บประโยชนจ์ำกกำรน ำระบบไปใช ้5 กลุม่เป้ำหมำย ดงันี ้

 

กลุม่เป้ำหมำย ประโยชน์ทีไ่ดรั้บจำกกำรน ำระบบไปใช ้

1. โรงพยำบำล - ท ำใหเ้กดิกำรลดขัน้ตอนในกำรท ำงำนมำกขึน้ 

- ช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน เนื่องจำกมีระบบบริหำรจัดกำรที่มี

ประสทิธภิำพ 

- สำมำรถดงึขอ้มูลกำรจัดกำรยำและเวชภัณฑ ์มำใชป้ระโยชน์ในกำรวเิครำะห์

ไดห้ลำกหลำย เช่น กำรกระจำยตัวของยำและเวชภัณฑ์ กำรวำงแผน

ยทุธศำสตรบ์รหิำรจัดกำรของโรงพยำบำล เป็นตน้  

2. ผูป้ฏบิตังิำนจรงิในโรงพยำบำล - ชว่ยบรหิำรงำนคงคลงัและระบบจัดซือ้ในโรงพยำบำลได ้

3. กระทรวงสำธำรณสขุ - ไดรั้บขอ้มูลทีแ่ต่ละโรงพยำบำลตอ้งน ำสง่รำยงำนสูส่ว่นกลำงอย่ำงถูกตอ้ง 

และน่ำเชือ่ถอื ทัง้ยังสำมำรถใชข้อ้มลูในกำรประกอบกำรตัดสนิใจของผูบ้รหิำร

ระดบัสงูไดอ้กีดว้ย 

4. หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

กรมบญัชกีลำง ส ำนักงำนหลักประกนั

สขุภำพแหง่ชำต ิและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นตน้  

- ไดร้ะบบฐำนขอ้มูลยำและเวชภัณฑใ์นกำรใชง้ำน  ซึง่ชว่ยลดระยะเวลำและ

ขัน้ตอนในกำรแปลงรหัสยำจำกรหัสใดรหัสหนึ่ง เป็นรหัสหนึ่ง เนื่องจำกเมื่อ

ป้อนรหัสใด ๆ เขำ้ไปแลว้จะปรำกฏรหัสยำทีต่อ้งกำร และสำมำรถน ำไปใชง้ำน

ไดท้นัท ี

- สำมำรถตดิตำมตรวจสอบกำรเคลือ่นไหวของยำและเวชภัณฑ ์จำกฐำนขอ้มูล

เพื่อท ำกำรวเิครำะหแ์ละด ำเนนิกำรในดำ้นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสขุ

ตอ่ไป 

5. ภำคเอกชนทีจั่ดหน่ำยสนิคำ้ยำและ

เวชภัณฑ ์

- กำรจัดจ ำหน่ำยยำและเวชภัณฑใ์หก้ับโรงพยำบำลสำมำรถท ำไดร้วดเร็วและ

แมน่ย ำมำกขึน้ 
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