บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 13
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 105 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายวิบูลย วอง
4. นายฉกาจ วิสัย
5. นายวสันต ฝมือชาง
6. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
7. นายปรีชา ไพรภัทรกุล

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
1. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
2. นายสมเกียรติ อึงอารี
3. นายพิพัฒน ไพบูลยเกษมสุทธิ

(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)
(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายรังสรรค จันทรนฤกุล
3. นายวิริยะ วงศวีระนนทชยั

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

ผูชี้แจง คือ
นางสาวสุวันตนา เสมอเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร 8
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม
1.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา กําหนดการจัดสัมมนา ระหวางวันอาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน –
วันจันทรที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญกรรมาธิการ ที่ปรึกษา นักวิชาการ ผูช ํานาญการ
เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทุก
ทานเขารวมการสัมมนาดังกลาวดวย
1.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอความรวมมืออนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมาธิการทุกทานในการกรอกประวัติและนําสงขอมูลใหคณะทํางานเพื่อเรงดําเนินการจัดทําทําเนียบ
ของคณะอนุกรรมาธิการตอไป
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 14 ตุลาคม
2551 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 3 บรรทัดที่ 18
แกไข “การลงรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)”
เปน “พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาการดําเนินการจัดทําขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กี่ยวของกับภาคประชาชน
ในสวนของศูนยกลางฐานขอมูลสุขภาพ
นางสาวสุวันตนา เสมอเนตร นักวิชาการคอมพิวเตอร 8 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมประชุมเพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับกรณี
ดังกลาว สรุปไดดังนี้
กระทรวงสาธารณสุขไดรวมมือกับสํานักงานสถิตแิ หงชาติในการจัดทําขอมูลทะเบียนสุขภาพ
แหงชาติ ซึ่งเปนขอมูลที่จะบอกถึงอัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเจ็บปวยของประชากร ซึ่งจะเปนขอมูล
รวมทั้งประเทศ และนอกจากนี้ กระทรวงยังไดรวมมือกับ NECTEC ในการดําเนินการจัดทําขอมูลมาตรฐาน
ประกอบดวย ขอมูลมาตรฐานผูปวยนอก (เรียกวา 18 แฟม) และขอมูลมาตรฐานผูปวยใน (เรียกวา 12 แฟม)
ซึ่งขอมูลทั้งสองมีความแตกตางกัน คือ ขอมูลมาตรฐานผูปวยนอกจะมีขอมูลที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดลอม รวมอยูดวย โดยจะเปนขอมูลในสวนของหนวยงานที่ไมมีผูปวยใน คือ สถานีอนามัยตําบล
สวนขอมูลมาตรฐานผูป วยในจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลเทานั้น ซึ่งปจจุบันกําลังดําเนินการนําขอมูลทั้งสองสวนมา
รวมกัน เรียกวา ขอมูลมาตรฐานผูปวย ทั้งนี้ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดใชขอมูลมาตรฐาน
ผูปวยใน มาเปนขอมูลในการจายคาตอบแทน (DRG) สวนขอมูลมาตรฐานผูป วยนอกจะใชสําหรับพิจารณา
สถานะของผูปว ยทั่วไปในระดับตําบล ซึ่งเปนขอมูลที่มีรายละเอียดคอนขางมาก และกระทรวงฯ ยังไดดําเนินการ
จัดทําโครงการเมกกะโปรเจคในเรื่องของการพัฒนาระบบขอมูลตั้งแตระดับตําบลขึ้นมา คือ ตั้งแตสถานพยาบาล
จนถึงโรงพยาบาลทุกแหง ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะใชงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกลาวประมาณ
4,000 ลานบาท
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นอกจากนี้ กระทรวงฯ ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการดําเนินการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางโรงพยาบาล โดยเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนขอมูลมาตรฐานผูป วยในและ
รหัสมาตรฐาน (อยูในขั้นตอนการทดลองปฏิบัติงาน) ซึง่ เรื่องของรหัสมาตรฐานนัน้ กระทรวงฯ ไดมีการนํา
รหัสมาตรฐานหรือรหัสโรค (ICD) มาใช โดยเฉพาะเรื่องการวินิจฉัยโรค ซึ่งถือเปนมาตรฐานสากล สําหรับ
มาตรฐานยานัน้ ปจจุบันกระทรวงฯ กําลังดําเนินการจัดทําอยู
สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลการรักษาพยาบาลระหวางโรงพยาบาลนัน้ มีปญหาติดขัดในเรื่อง
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เนื่องจากขอมูลบางอยางเกี่ยวกับผูป วยจะไม
สามารถเปดเผยได เชน กรณีผูปวยที่เปนโรคที่อยูในขายเฝาระวัง หากเกิดการรั่วไหลของขอมูลอาจสงผลกระทบ
ตอตัวผูป วยได ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบ Network ตอไป และกรณีการวินิจฉัยโรคนั้น จะไมสามารถระบุชื่อ
โรคเพียงอยางเดียวได ทั้งนี้ บางกรณีการดําเนินการวินิจฉัยรักษาจะตองมีการระบุอาการของผูปวยแนบมาดวย
เพื่อปองกันความผิดพลาดในการใหการรักษา
ทั้งนี้ สามารถสรุปการดําเนินงานเรื่องขอมูลสุขภาพประชาชน ออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย
1. ดานเทคนิค การเชื่อมโยงของกระทรวงสาธารณสุข จะมีการเชื่อมโยงขอมูลจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเขามายังสวนกลางเปนระบบ Intranet และมีโรงพยาบาลประมาณ 40% ที่เขารวมในระบบ
Intranet ทั้งนี้ กระทรวงฯ พยายามผลักดันใหโรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขทุกแหงเขารวมในระบบ
Intranet แตตดิ ปญหาในเรื่องของคาใชจายในการเชื่อมโยงที่มีราคาสูง ซึ่งโรงพยาบาลที่เขารวม 40% นั้นเปน
โรงพยาบาลทีเ่ รียกวาโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลระดับจังหวัด สวนโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาล
ระดับอําเภอจะเชื่อมโยงกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกอน แลวสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจึงเปนผูเชื่อมตอ
ขอมูลมายังกระทรวงฯ ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดคาใชจาย โดยยกเวนในกรณีที่เปนภาวะวิกฤต เชน อุบัติเหตุ
จะสามารถเชือ่ มโยงขอมูลผานระบบ Internet ไดทนั ที
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) ในการทดลองใช wireless โดยเปนโครงการนํารองที่อําเภอเชียงของ ซึ่งเปนการติดตอกัน
ระหวางสถานีอนามัยตําบล 4 แหง กับโรงพยาบาลชุมชนเชียงของ โดยจะเปนการรับสงขอมูล การใหคําปรึกษา
ระหวางแมขายกับสถานีอนามัย เพื่อใหบริการแกผูปวยเรื้อรัง อาทิ ผูป วยเบาหวาน สามารถรับยาจากสถานี
อนามัยได โดยจะนําระบบ Telemedicine มาใช สรางความเชื่อมั่นแกผูปวย และลดคาใชจา ยในการเดินทางเขา
พบแพทย ณ โรงพยาบาลแมขายดวย
2. ระบบขอมูลสําหรับผูบริหาร จะมีการทํา MOC ไวทกี่ รมตางๆ โดยมีการเชื่อมโยงขอมูลมา
เปนระบบ PMOC ทั้งนี้ แตละกรมภายใตกระทรวงฯ มีความพรอมในเรื่องระบบขอมูลสําหรับผูบริหารอยูแลว
พรอมที่จะนําเสนอไดทันที
3. เรื่องประวัติคนไข ขอมูลที่มี ณ สวนกลาง แบงออกเปน ผูป วยนอกและผูปวยใน ซึ่งผูปวยใน
จะมีขอมูลที่เกี่ยวของกับประวัติคนไข, ญาติที่สามารถติดตอได, โรคที่เปน, คารักษาพยาบาล เปนตน
โดยจะมีการบันทึกจัดเก็บรายละเอียดของขอมูลประมาณ 50 รายการ สวนผูปวยนอกจะมีการบันทึกจัดเก็บ
รายละเอียดที่มากกวา เนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลดานสุขภาพดวย ทั้งนี้ ปจจุบันยังไมมีนโยบายในการ
แลกเปลี่ยนประวัติคนไขระหวางโรงพยาบาล แตจะเปนการนําขอมูลมาเพื่อนําเสนอแกผูบริหาร และนํามา
กําหนดคาใชจา ยเพื่อเบิกเงินคืนผูปวยกรณีที่ตองรักษาเพิ่มเติมของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ
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ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับกรณีดังกลาว ดังนี้
1. กระทรวงควรดําเนินการแยกขอมูลใหชัดเจน เชน ประวัติคนไข และประวัติการรักษา
2. ควรจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลประวัติคนไขระหวางโรงพยาบาลเพื่อประโยชนในการ
รักษาพยาบาล
3. คณะอนุกรรมาธิการเห็นดวยในการที่จะสนับสนุนใหมีการนําระบบ Telemedicine มาใช
เพื่อประโยชนตอประชาชนในการลดคาใชจายในการเดินทางเขารับการรักษาพยาบาล และควรที่จะไดนาํ ระบบ
IT เขามาชวยในการวินิจฉัยจากสวนกลาง เชน เรื่องการอานวินิจฉัยการ X-Ray หรือ CD-Scan
4. ในเรื่องการเปดเผยขอมูลคนไข หากเปนไปเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลแลวนั้น
นาจะสามารถดําเนินการได แตจะตองดําเนินการจัดเก็บ Log File ที่ไมสามารถแกไขได เพื่อเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบผูเขาใชขอมูลนั้นไดตอไป
5. กระทรวงสาธารณสุขควรดําเนินการจัดทําขอมูลใหเขาถึงประชาชน โดยใหประชาชนไดรบั
ประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางศักยภาพในการปองกันโรคและการรักษาพยาบาลแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจน สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูลสุขภาพแกประชาชนใหทั่วถึง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ที่ประชุมไดหารือถึงแนวทางการดําเนินงานหลังจากการสัมมนารับฟงความคิดเห็น
ปญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรนําขอมูลขอเท็จจริงตลอดจนขอคิดเห็นขอเสนอแนะที่
ไดรับจากการสัมมนาดังกลาว มาดําเนินการวิเคราะหและประเมินผลรวมกันในการประชุมครั้งตอไป เพื่อจะได
นําเสนอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒสิ ภา เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือเกี่ยวกับกรณีดังกลาว
ไดแก ผูแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ NECTEC
และสํานักงานตํารวจแหงชาติ เขารวมประชุมหารือในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2550
4.2 ประธานคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเรงรัด ติดตาม
ผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 ในสวนที่เกี่ยวกับการออกพระราชกฦษฎีกาวาดวยการควบคุมธุรกิจการใหบริการ การออก
ใบรับรอง การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตอไป
4.3 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไป ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
เวลา 13.30 นาฬิกา
เลิกประชุมเวลา 15.45 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

