
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [ / ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[ / ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ กำรพัฒนำแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณำกำร 
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[  ] 1. กำรนำำองคก์ร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [ / ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
ท่ีอยู่ 88/21 ถ. ตวิำนนท์ อำำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์  0 2590 3348     โทรสาร 0 2590 3268     เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th
ช่ือผู้เขียน (ผู้นำาเสนอ) นำงเบญจมำภรณ์ ภิญโญพรพำณิชย์ ตำำแหน่ง ผู้อำำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
โทรศัพท์  0 2590 3348  โทรสาร 0 2590 3268 
มือถือ 08 1640 9393    อีเมล ddcopdc@gmail.com
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” 
1)  มีระบบกำรให้บริกำรประชำชนท่ีรองรับควำมต้องกำรพ้ืนฐำนท่ีสำำคัญต่อกำรป้องกัน และควบคุมโรค และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
โดยไม่ต้องร้องขอ
2) มีระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในและภำยนอกกรมควบคุมโรคผ่ำนกำรใช้ API ร่วมกัน
3) มีกำรแสดงผลในรูปแบบ Dashboard แบบ real time เพื่อประกอบกำรตัดสินใจ กำรวำงนโยบำย และกำรสั่งกำร
ตำ่งๆ อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล 
1) มีแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณำกำร
2) ประชำชนได้รับควำมรู้ที่ถูกต้องโดยไม่ต้องร้องขอ
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   

 [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [ / ] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : กำรพัฒนำแพลตฟอร์มระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณำกำร
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 ในอดีตประเทศไทยไดร้ับผลกระทบจำกโรคและภัยสุขภำพทั้งไข้หวัดใหญ่ระบำด โรคทำงเดินหำยใจ
ตะวันออกกลำง (MERS) โรคทำงเดินหำยใจเฉียบพลันรุนแรง (ซำร์ส) หรืออีโบลำ กระทรวงสำธำรณสุข 
โดย กรมควบคุมโรค ได้มีกำรเตรียมควำมพรอ้มรับมือต่อโรคและภัยสุขภำพที่รุนแรง พัฒนำระบบเฝ้ำระวัง 
และรำยงำนข้อมูลตอ่ผู้บริหำรเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจภำยใตร้ะบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ Incident Commander 
System (ICS) อยำ่งไรกต็ำม ยังมีข้อจำำกดัด้ำนกำรบริหำรจดักำรข้อมูล ได้แก่ 1) ดำ้นคุณภำพกำรบริหำรจดักำร
ข้อมูลที่หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้เป็นทรัพยำกรและทำำงำนที่แตกต่ำงกัน 2) ภำระงำนของผู้ปฏิบัติงำนและผู้ดูแลระบบข้อมูล
สุขภำพทีต่้องใช้แอปพลิเคชันด้ำนสุขภำพดิจิทัลหลำยตัวที่ไมเ่ชื่อมต่อกัน 3) ขำดเรื่องคุณภำพของ Information and 
Communication Technology 4) ควำมไม่มีเอกภำพของเทคโนโลยีกำรให้บรกิำรประชำชน กรมควบคุมโรค 
จึงคิดพัฒนำระบบ Data-Eco System ข้ึนมำเพือ่ลดข้อจำำกดัและเพิ่มประสทิธิภำพกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล 
โดยใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องคือ Informatic platform, Big data, AI, IT Infrastructure & network และ IT 
security กำรพัฒนำเน้นกำรบูรณำกำรทั้งระบบ individual ข้อมูลระดับบุคคล ข้อมูลกิจกรรม จนไปสู่ข้อมูล
กำรกำำหนดนโยบำยทกุระดับ
รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

กรมควบคุมโรค ได้ดำำเนินกำรพัฒนำระบบนิเวศน์ข้อมูล
ดิจทิัล เพื่อบูรณำกำรข้อมูลที่มีควำมสำำคัญและเกี่ยวข้องกับกำร
รับมือโรคและภัยสุขภำพ และเป็นกำรรองรับกำรสร้ำงและพัฒนำ
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรนำำข้อมูลไปใช้ประโยชน์โดยไม่
ต้องขอ ระบบดังกลำ่วมุ่งเน้นกำรสนับสนุนข้อมูลกำรเกิดโรคตั้งแต่
1) กำรให้ควำมรู้ที่ถูกต้องสำำหรับประชำชน 2) กำรคัดกรองกำร
เดินทำงและกำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยง (Screening and
Monitoring) 3) กำรค้นหำ ติดตำมผู้สัมผัสและกำรสอบสวนโรค (Contract Tracing and Investigation) 4) กำร
ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) 5) กำรกักกันโรคและ
กำรแยกกักผู้ป่วยหรือผูต้ิดเชื้อ (Quarantine Monitoring) 6) กำรวำงแผนนโยบำยและกำรบริหำรจดักำรข้อมูล
เพื่อกำรตดัสินใจ (Policy Making)

1) การให้ความรู้ท่ีถูกต้องสำาหรับประชาชน 
ก่อนกำรพัฒนำ หลังกำรพัฒนำ

 เว็บไซต์ Line และ Facebook
 สำยด่วน กรม คร. 1422

 Social media ในรูปแบบ Info graphic
 ติดตำมอำกำรผู้ป่วยผ่ำน Application  Chatbot ร่วมมือกับ google, 

Facebook , Line Thailand
 เปิดโอกำสให้หน่วยงำนเอกชนและนักพัฒนำนำำ API ไปพัฒนำโปรแกรมต่ำง ๆ  

2) การคัดกรองการเดินทางและการเฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง (Screening and Monitoring)
 คัดกรองโดยกำรใช้เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
 ส่งเป็นเอกสำรให้กับสำำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง 
 ส่งเป็นเอกสำรให้กับสถำนท่ีกักกันของรัฐ
 ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้มีอำกำรเข้ำได้ไปยังสถำน

พยำบำลเพ่ือกำรตรวจวินิจฉัย

 คัดกรองโดยใช้เทคโนโลยี Thermo scan  
 จัดทำำข้อมูลกลุ่มเส่ียงร่วมกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กำรท่ำอำกำศยำน

สำำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
 เช่ือมโยงข้อมูลกำรจองเท่ียวบินโดยดึง API จำกฐำนข้อมูล Thailand's 

Certificate of Entry (COE) Registration System (for air travel) 
ของบริษัทท่ำอำกำศยำนไทย จำำกัด (AOT)
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 ข้อมูลกำรยืนยันข้ึนเคร่ืองผ่ำนระบบ (Personal Name Record: PNR)  
ท่ีเดินทำงเข้ำออกประเทศ 

3)  การค้นหา ติดตามผู้สัมผัสและการสอบสวนโรค (Contract Tracing and Investigation)
 ส่งรำยงำนกำรสอบสวนโรค ผ่ำน Web 

Application “ระบบเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ Event
Based Surveillance)

 มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลจำกแอปพลิเคช่ัน “ไทยชนะ”  “หมอชนะ” และ 
“DDC- Care”

 เช่ือมโยง สถำนพยำบำล สถำนท่ีกักกันของรัฐ  โดยผ่ำนระบบออนไลน์
แอปพลิเคช่ัน หมอชนะ

 กำรใช้งำน “ไทยชนะ” เป็นแอปพลิเคชันท่ีบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของผู้
ใช้ ด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับกำรสแกน QR Code

4) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
ผลกำรตรวจถูกเก็บไว้ท่ีกรมวิทย์ฯ จัดเก็บในรูป
แบบไฟล์ electronic เพ่ือส่งต่อให้กับศูนย์ปฏิบัติ
ตอบโต้ภำวะภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข

 ดึงฐำนข้อมูลผ่ำน API  รวมเป็นฐำนข้อมูล CO - LAB 
ซ่ึงบำงส่วนดึงข้อมูลจำก CO-WARD

 ในกรณีท่ีพบผู้ป่วยตรวจพบเช้ือ จะออกรหัส SAT-CODE อัตโนมัติ เพ่ือส่ง
ต่อและลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรคต่อไป ลงในระบบข้อมูลท่ีเช่ือมโยงเข้ำกับ
ระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัล

5) การกักกันโรคและการแยกกักผู้ป่วยหรือผู้ติดเช้ือ (Quarantine Monitoring)
ตรวจสอบแบบ ต.8

 

 เช่ือมโยงข้อมูลจำกแอปพลิเคช่ัน “DDC Care” ท่ีพัฒนำร่วมกับ NECTEC
และ “COSTE”

 ข้อมูลท้ังหมดจะถูกเช่ือมโยงเข้ำสู่ระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจทัล เพ่ือนำำไปสรุป
ให้กับศูนย์บัญชำกำรควบคุมสถำนกำรณ์โควิด 19  ( ศบค.)

6) การวางแผนนโยบายและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Policy Making)
 รวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลในรูปแบบเอกสำร
 แถลงข่ำวประจำำวัน ให้กับประชำชนได้รับทรำบ 

และรำยงำนผ่ำน Website และส่ือช่องทำงต่ำงๆ

รวบรวมข้อมูลผ่ำนทำงกำรเช่ือมโยงข้อมูลกำรรำยงำนผลกำรดำำเนินกำรแต่ละ
กลุ่มภำรกิจ และ API อวกำศภูมิศำสตร์สำรสนเทศ ข้อมูลดำ้นสุขภำพ 
ข้อมูลทำงเศรษฐกิจและสังคม นำำเสนอข้อมูลสถำนกำรณ์และตำม
มำตรกำรณ์รัฐ แสดงผลผ่ำน Dashboard เพื่อประกอบกำรตดัสินใจ

สำมำรถนำำข้อมูลไปวิเครำะห์ผลแบบเรียลไทม์  เพ่ือกำำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรดำำเนินงำนให้กับหน่วยงำนระดับชำติ เกิด
เป็นมำตรกำรท่ีดีท่ีสำมำรถควบคุมโรคและภัยสุขภำพได้อย่ำงดี นอกจำกน้ี ระบบนิเวศน์ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณำกำรจะสำมำรถช่วยเร่ือง
เฝ้ำระวัง ติดตำม เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือโรค ทำำให้ช่วยลดกำรเกิดผู้ป่วยรำยใหม่ได้ นำำไปสู่กำรช่วยรัฐบำลไม่ให้จ่ำยค่ำ
รักษำพยำบำลไปกับผู้ป่วยโควิด 19 ได้
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