






เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง 
ภาคผนวก ก 

ระบบสารสนเทศของส านักการแพทย์และส านักอนามัย  

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

2. วัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูล 
 ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการ     
ใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ การบ าบัดรักษาโรค การควบคุมและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ
และการดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ด าเนินการ
รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในภารกิจการปฏิบัติราชการของส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

3. รายละเอียดการเชื่อมโยงระบบ ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีรายการ
ข้อมูลประกอบด้วย 
 3.1 ข้อมูลผู้ป่วยนอก 
 3.2 ข้อมูลผู้ป่วยใน 
 3.3 ข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 3.4 ข้อมูลการฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 3.5 ข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 
 3.6 ข้อมูลการส ารวจชุมชนและข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 
 3.7 ข้อมูลการบริการคลินิกหมอครอบครัว 
 3.8 ข้อมูลการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

4. การควบคุมการใช้งาน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้วางระบบ
ควบคุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ด าเนินการตรวจสอบ มิให้เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตกับบุคคลอ่ืน   
ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 4.1 ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนตามแบบฟอร์มเพ่ือขออนุญาตเข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นไป
ตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร 
 4.2 กรุงเทพมหานคร มีระบบการเก็บข้อมูลรายการวัน เวลา เข้า และออกจากการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 4.3 การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยง ให้ก าหนดเป็นความลับ และต้องระมัดระวัง   
การรั่วไหลและควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด 
 4.4 ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในการใช้
ข้อมูลอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลมิให้เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต 

........................................................ 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง 
ภาคผนวก ข 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

1.หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร  

2.วัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูล  
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  กรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์ต้องการใช้ข้อมูลรายการบ้าน 

จากฐานข้อมูลส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยเชื่อมโยงกับแผนที่เชิงรหัส  (Digital Map) ของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่เชิงรหัสและปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีข้อมูลรายการบ้าน
ถูกต้อง  

3.รายละเอียดการเชื่อมโยงระบบ 
3.1 ข้อมูลที่กรุงเทพมหานครมีความประสงค์ต้องการใช้ ข้อมูลจากฐานข้อมูลสารสนเทศการบริการสาธารณสุข

ของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
1. เลขรหัสประจ าบ้าน  
2. บ้านเลขท่ี  
3. ตรอก ซอย ถนน หมู่ที ่ 
4. แขวงการปกครอง  
5. เขตการปกครอง  
6. พิกัดภูมิศาสตร์ของบ้าน  
7. ข้อมูลหน่วยบริการในระบบหลักบริการสุขภาพ  

3.2 รายละเอียดการอนุญาตให้ใช้งานแผนที่เชิงรหัส กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติใช้ข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรุงเทพมหานครโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

3.2.1 การใช้งานข้อมูลแผนที่ของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครตกลงอนุญาตให้ส านักงาน 
ใช้ข้อมูล แผนที่เชิงรหัสของกรุงเทพมหานครในรูปแบบของ Map Service โดยมีรายการชั้นข้อมูลแผนที่
ประกอบด้วย  

1. พ้ืนที่ชุมชน  
2. พ้ืนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข  
3. พ้ืนที่เขตการปกครอง  
4. เส้นเขตการปกครอง  
5. เส้นทางน้ า และเส้นขอบทางน้ า  
6. พ้ืนที่แหล่งน้ า  
7. เส้นกึ่งกลางถนน  
8. พ้ืนที่ถนน  
9. ถนน และเส้นขอบถนน  
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10. เส้นทางรถไฟ และรถไฟฟ้า  
11. เส้นขอบทางรถไฟ  
12. ชื่อ และค าอธิบาย  
13. ที่ตั้งสถานที่ส าคัญ  
14. อาคารและรายละเอียดอาคาร พร้อมพิกัดภูมิศาสตร์ของบ้านและเลขรหัสประจ าบ้าน 

ตามท่ีกรุงเทพมหานครได้จัดท าไว้  
3.2.2 รายละเอียดการอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมส าหรับค้นหาต าแหน่งบ้าน  

กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้งานโปรแกรม 
ส าหรับค้นหาต าแหน่งบ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. กรุงเทพมหานคร  อนุญาตให้ ส านักงาน  ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมส าหรับค้นหา 
ต าแหน่งบ้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงานส ารวจชุมชน  การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน              
หมอครอบครัว การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และการบริหารจัดการใน     
ระบบสารสนเทศของส านักงาน 

 2. กรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ก าหนดยูอาร์แอล (URL : Universal Resource Locator)  
และ รูปแบบการเรียกใช้งานโปรแกรมส าหรับค้นหาต าแหน่งบ้าน  ส านักงานจะต้องไม่น าข้อมูลไปใช้ผิด            
จากข้อตกลงหรือน าไปใช้ในลักษณะที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล หากฝ่าฝืนหรือ  
เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือทางอาญา ส านักงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ก่อให้เกิดความเสียหายขั้นต้นและ
ผู้รับผิดชอบทางแพ่งแต่เพียงผู้เดียว  

3. ส านักงาน จะต้องน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ตามที่ก าหนดไว้เท่านั้น       
ห้ามมิให้น าไปใช้นอกเหนือข้อตกลงหรือพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์  

4. กรุงเทพมหานคร ขอสงวนการก าหนดสิทธิ์การเรียกใช้งานโปรแกรมส าหรับค้นหา 
ต าแหน่งบ้าน เฉพาะเครื่องแม่ข่ายที่ส านักงานได้แจ้งเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ไว้กับกรุงเทพมหานครเท่านั้น  

5. กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงคจ์ะบอกเลิกการใช้งานโปรแกรมส าหรับค้นหาต าแหน่งบ้าน 
ให้กระท าโดยการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่หากการบอกเลิกการใช้งานโปรแกรมส าหรับ
ค้นหาต าแหน่งบ้านอยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อตกลงฉบับนี้ ให้ข้อตกลงนี้มีผลต่อเนื่องไปจนกว่ากาลนั้น          
จะสมบูรณ ์



เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง 

ภาคผนวก ค 
ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและข้อมูลฐานทะเบียนบุคคล 

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ที่ต้องการข้อมูล 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ ตกลงอนุญาตให้ กรุงเทพมหานคร ใช้ประโยชน์ข้อมูลการบริการ
สาธารณสุขของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และข้อมูลฐานทะเบียนบุคคลที่ได้รวบรวมจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
และให้กระท าด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. รายละเอียดการเชื่อมโยงระบบ 

           ๓.๑ ข้อมูลการรับบริการสาธารณสุขของพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่มีรายการข้อมูลประกอบด้วย 

  ๓.๑.๑ ข้อมูลผู้ป่วยนอก 

  ๓.๑.๒ ข้อมูลผู้ป่วยใน 

  ๓.๑.๓ ข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

  3.1.4 ข้อมูลการฟ้ืนฟูสุขภาพ 

  ๓.๑.5 ข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน 

  ๓.๑.6 ข้อมูลการส ารวจชุมชนและข้อมูลการเยี่ยมบ้าน 

  ๓.๑.7 ข้อมูลการบริการคลินิกหมอครอบครัว 

  ๓.๑.8  ข้อมูลการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง              
               ๓.๒ การใช้ข้อมูลฐานทะเบียนบุคคล สามารถเรียกได้โดยระบบการเชื่อมโยง ที่มีรายการข้อมูล
ประกอบด้วย 

  ๓.๒.๑  รายการบุคคล สามารถสืบค้นหรือสอบถามได้โดยเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือ 
ชื่อ – นามสกุล ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล คือ 

   ๑) เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

   ๒) ค าน าหน้านาม 

   ๓) ชื่อ 

   ๔) นามสกุล 

   ๕) วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด 

   ๖) เพศ 

   ๗) สัญชาติ 
   ๘) สถานภาพบุคคล 

   ๙) ที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน ประกอบด้วย  
    ก. เลขรหัสประจ าบ้าน 

    ข. บ้านเลขท่ี 

    ค. หมู่ที ่
    ง. ตรอก 

    จ. ซอย 

    ฉ. ถนน 
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ช. ต าบล/แขวง 

    ซ. อ าเภอ/เขต 

    ฌ.จังหวัด 

4. การควบคุมการใช้งาน  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ ได้วางระบบควบคุมการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้
ด าเนินการตรวจสอบ มิให้เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาตกับบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ใน
ความดูแลของส านักงานหลักประกันสุขภาพ ดังนี้ 

๔.๑ ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนตามแบบฟอร์มเพ่ือขออนุญาตเข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นไป 

ตามระเบียบของส านักงาน 

๔.๒ ส านักงาน มีระบบการเก็บข้อมูลรายการวัน เวลา เข้า และออกจาการใช้งานระบบสารสนเทศ 

๔.๓ การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยง ให้ก าหนดเป็นความลับ และต้องระมัดระวังการรั่วไหล 

และควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด 

๔.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานในการใช้ข้อมูล 

อย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลมิให้เปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต  


