
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



3. Management Cockpit

DMSc Digital Transformation
หน่วยงานภายนอก
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2
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ทรัพยากรกลาง
- Storage 
- OS : Window

- DBMS ร่วมกัน

3
Software

TPS  Specific Program  

จดัท าระบบ
เชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูล

แนวทางการด าเนินการ LIS

BSC
(Balanced Score Card)

Monitor System

(DOC)
Knowledge

Center

EIS
(Executive Information System)

DMSc Data Center (Big Data)

อยู่ระหว่างด าเนินการ                 ด าเนินการแล้วเสร็จ

กระบวนการข้อมูล LIS

สบส.

กรมต่างๆ

MRS :  Management Report System

2. Health Data & Information Exchange

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565

เป้าหมาย Lab Data Std,    
e- submit &    

e -report

One LIS  + 
MOPH 

Connect

Complete 
MRS +สื่อสาร
Mobile App.

Big Data 
Connection

งบประมาณ 16.7 (5.0) 26.3 18.1 7.2

สสจ

สป. สธ.
เขตสุขภาพ

รพ., รพ.สต.

- Internal Process
- Customer Perspective
- Learning And Growth Perspective
- Financial Perspective

MRS
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01 ทบทวนชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจฯ

- รวบรวมข้อมูลผลการทบทวนชุดข้อมูลพื้นฐานส าคัญเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
การพัฒนา DMSc Data Center และ Big Data จากหน่วยงาน มีเพิ่มเติม 3 
ชุดข้อมูล  รวมเป็น 56 ชุดข้อมูล

- น าชุดข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไชต์ DMSc Data Center

ความก้าวหน้าฯ

02 พัฒนาระบบ LIS

- พัฒนาระบบแล้วเสรจ็
- ด าเนินการตามแผนการตดิตัง้ระบบ

02 พัฒนารายงานส าหรับผู้บริหาร(MRS)03



01 เพิ่มเติม 3 ชุดข้อมูล รวมเป็น 56 ชุดข้อมูล 

- ข้อมูลงานวิจัยด้านพิษวิทยา
- ฐานข้อมูลพืชพิษ
- ข้อมูลสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน

ผลการทบทวนชดุข้อมูลพื้นฐานส าคัญเพือ่สนบัสนุนภารกิจ
(พัฒนา DMSc Data Center และ Big Data) สธ 0626.01/0613 ลงวันที่ 5 ก.ค.62



ศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Data Center)

https://www3.dmsc.moph.go.th/bigdata



ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Knowledge Information System)

https://www3.dmsc.moph.go.th/bigdata/kis
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1.ข้อมลูพืน้ฐาน

- ข้อมลูผู้ใช้ E-mail/ID 13 หลกั/ทะเบียนการค้า

/เลขผู้ เสียภาษีหรือ GF

- ก าหนดสิทธ์ิและโครงสร้างองค์กร

- ผกูช่ือตวัอย่าง Test Item ราคา วิธีตรวจ มาตรฐาน

2.ทดสอบระบบทกุศนูย์ท่ีใช้ ilab

(พษิโลก,สงขลา,เชียงราย,ตรัง,ชลบรีุ )+ขอนแก่น

3. แก้ไขโปรแกรมให้สมบรูณ์

4. สรุปผลการทดสอบ ช่ือหน่วยงานร่วม Implement   

เสนอผู้บริหารพจิารณาการเร่ิมใช้ตาม (ระยะแรก 1 ต.ค.62,
ระยะสอง 1 ม.ค.63)

เตรียมความพร้อม
ติดตัง้ระบบกบัหน่วยงาน

เร่ิมใช้งาน

เร่ิมใช้งานตามแผนระยะ 1,2
ดแูลบ ารุงรักษาระบบ

และปรับปรุง

แผนการติดตัง้ระบบรบัส่งตวัอย่างกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
(iLab Plus)

1.ท าแผนติดตัง้และด าเนินการ

2.อบรมผู้ เก่ียวข้องและส่ือสารการด าเนินงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้อง

3. ส่ือสารประชาสมัพนัธ์ลกูค้า และผู้ เก่ียวข้อง

เป้าหมาย

• 1 ต.ค.62 เร่ิมใช้งาน

• ศนูย์ใช้ ilab +หน่วยอ่ืน  รวม 6 หน่วย

• ลกูค้าสง่ตวัอย่าง/Print ผลออนไลน์

• รายงานเดียวกนัทัง้กรม

• รายงานส าหรับการตดัสินของผู้บริหาร





- ติดตั้งเริ่มใช้งาน ilab Plus ระยะที่ 1 ประกอบด้วย
พิษณุโลก,สงขลา,เชียงราย,ตรัง,ชลบุรี,สระบุรี,ขอนแก่น

- พัฒนาระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร
- หน่วยงานที่ไม่ใช้ ilab Plus ส่งข้อมูลผ่าน API 

มาตรฐานที่ก าหนด

การด าเนินการขั้นต่อไป



ปี 2562
➢ ปรบัปรงุ แก้ไข

ปัญหา ilab ให้ตรง
ความต้องการ

➢ จดัท ามาตรฐาน
ข้อมลู

➢ Web Responsive

แผนการด าเนินการ LIS งบประมาณ 62-65

ปี 2563
➢ ระบบรบัตวัอย่างเดียว

ทัง้กรม โดยน า
มาตรฐานข้อมลูและ
รปูแบบรายงานมา
ด าเนินการ

➢ สร้างฐานข้อมลู LIS 
กลางมีข้อมลูจดัเกบ็ 2  
ด้าน (อาหาร 
เครือ่งส าอาง)

➢ ทบทวนมาตรฐาน และ 
API รองรบัการ
เช่ือมโยง 

ปี 2564
➢ ปรบัปรงุ LIS กลาง

เพ่ิมเติมให้
ครอบคลมุอย่างน้อย
5 ด้าน

➢ ปรบัปรงุระบบรบั
ตวัอย่างใช้งานทุก
อปุกรณ์

➢ ปรบัปรงุระบบบริหาร
จดัการรายงาน

➢ พฒันาและปรบัปรงุ
ระบบเพ่ือการส่ือสาร
ข้อมูลและ

ปี 2565
➢ ปรบัปรงุ LIS กลาง

เพ่ิมเติมให้ครอบคลมุ
การรบัตวัอย่างทุก
ด้านของกรมวิทยฯ์

➢ ปรบัปรงุระบบรายงาน
ส าหรบัผูบ้ริหาร 
DMSC Data Center

➢ ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลท่ีน าเข้าระบบ 
DMSC Data Center  
ณ ศนูยข้์อมูล
กระทรวงสาธารณสขุ 
(HDC)





ขัน้การส่งตวัอย่างส าหรบัลกูค้าหรอืผูร้บับริการ



Thank You


