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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนพัฒนาดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) 
 
วิสัยทัศน์ดิจิทัล 
        เป็นองค์กรดิจิทัลด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
 
พันธกิจดิจิทัล 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
2.  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริการ วิชาการ และบริหารจัดการ งานนิติสุขภาพจิต 
 และจิตเวช 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล 
 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์  
            มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  : ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิต โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  1.1.1  พัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital 
กลยุทธ์ที่ 1.2  : พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ 
  1.2.1  พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช (Standard Data Set) 
  1.2.2  พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างไร้รอยต่อ  

(Health Information Exchange) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 

มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1  : หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2  : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงานบริการ

และวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
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  2.2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนงานบริการและวิชาการ 
   ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
  2.2.2  พัฒนาศูนย์ข้อมูลนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
  2.3.1  เพ่ิมคุณภาพการให้บริการประชาชน (Front office) 
  2.3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back office) 
  2.3.3  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  

มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  : เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3.1.2  กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3.2  : พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2.1  มาตรฐานกรมสุขภาพจิต 
  3.2.2  การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ของสมาคมเวช 

         สารสนเทศไทย (TMI - HAIT) หรือมาตรฐาน ISO 27001 
  3.2.3  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
 บุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยมในการทำงาน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะ และขีดความสามารถ
ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และมีการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  : สร้างค่านิยม เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  : พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล อันนำไปสู่การองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
4.2.1 จัดทำหลักสูตรรูปแบบดิจิทัล สำหรับบุคลากร 
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บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมา 
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวกระโดดอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อ 

การดำเนินชีวิตของประชาชน และการดำเนินงานขององค์การ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช จำเป็นต้องตระหนัก และรู้เท่ าทันการ 
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย จึงไม่ใช่การคิด 
เรื ่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ของคน 

ตามทีค่ณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นซอบ “แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” และ “แผนพัฒนา
ดิจิทัลฃองประเทศไทย” เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2559 ทางสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาซน)
(สรอ.) ได้จัดทำ “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560 - 2564” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข (Health 4.0) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการ 
การดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) เพื่อเป็นกรอบใน 
การก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในทิศทางเดียวกัน บนมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงบริการทั้งระบบสุขภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไม่แบ่งแยกความเป็นภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการ ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดและมีความพึงพอใจในบริการด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การเชื่อมโยงบริการทั้งระบบสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย การให้บริการระบบสุขภาพ 
ได้มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขสารสนเทศที่ข้องกับการ
บริการในระบบสุขภาพสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และ ได้รับ
การคุ ้มครองจากกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง สร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับ              
การบริการ และต้องเกิดการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

คณะกรรมการพัฒนาดิจิทัลสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำ “แผนพัฒนาดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ฉบับที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565” โดยนำแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และแผนดิจิทัล 
กรมสุขภาพจิต มาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบททางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พัฒนา
ระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการงานด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน  

 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ด้านดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 
 
วิสัยทัศน์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิต  เครือข่ายเข้มแข็ง ที่รวมพลังสังคม  เพื่อผู้ป่วย ครอบครัว  
และสังคมปลอดภัย 
 
วิสัยทัศน์ดิจิทัล 
        เป็นองค์กรดิจิทัลด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
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พันธกิจของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 
1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต 
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ 

 
พันธกิจดิจิทัล 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
2.  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนงานด้านบริการ วิชาการ และบริหารจัดการ  
 งานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 

 
ค่านิยมหลัก (Core Value) : 
GALYA 
 G – Good Governance  : ธรรมาภิบาล 

A – Altruism   : เน้นงานส่วนรวม 
 L – Leadership and Learning : ร่วมเรียนรู้นำเลิศ 
 Y – Yield    : มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ 
    A – Advocacy   :        พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน 
 
    
ความสามารถหลัก ด้านดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 สามารถนำระบบดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช  มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางาน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
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บทที่ 2 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านดิจิทัล 
 
แผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ. 2559) 
3. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560 - 2569) 
4. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย                
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และ บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญั ติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 
6 ด้าน คือ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
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5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศ 
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการขับเคลื่อนด้วย 
เทคโนโลยีดิจิทัล ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้   
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับ 
เทคโนโลยีดิจิทัล คือ 

• อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ 
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต  
ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร              
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรม และ              
บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์และ (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ   

• โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน 
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิม
พ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษา และ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแช่งขันมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวกับ เทคโนโลยีดิจิทัล คือ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล คือ 

• ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้ 
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้  
เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครู               
ยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง               
บทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ 
ประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพสตฟอร์ม และ (7) 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

• การตระหนักถึงพหุปัญญาชองมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความ 
สามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ ่มผู้เชี ่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มี
ความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
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• การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้า งชีวิตและ
สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากำลังแรงงาน
ในพ้ืนที่ 

• การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที ่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และ 
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัย 
อย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีใน 
การสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมและ (6) 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดจิิทัล 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
• ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ 
แนวหน้าของภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่าน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้ 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559) 
ปัจจุบันโลกเริมเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง 

เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และ 
จะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทาง 
สังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเซิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัล 
สามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ             
สังคม เชน่ 

•  การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาประเทศเร่งด่วนของรัฐบาล 
ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ม ีอยู่แล ้วในประเทศ และอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่รวมถึง 
อุตสาหกรรมดิจิทัล 

• การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

• การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า และกำลังคนจากไทยไปสู่โลก 

• การแก้ปัญหาความเหลื ่อมล้ำของของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ ่งด้านรายได้ การศึกษา การ 
รักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ ให้เกิดการกระจายทรัพยากร โอกาสที่ทั่วถึงเท่าเทียม และ 
เป็นธรรมยิ่งขึ้น 
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• การบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ประชากรที่มีนัยต่อผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ 

• การแก้ปัญหาคอรัปชัน อันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐด้วย 
การเปดิเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้ 

• การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ทำงานในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงคนท่ัวไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก 

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าว รัฐบาลไทยโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จึงได้จัดทำ “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 
เมษายน พ.ศ. 2559) ขึ้นแทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ของประเทศ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการผลักด้นให้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                    
ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต 
การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยิ่งยีนของประเทศไทยตามนโยบายของรฐับาลในท้ายที่สุด 

วิสัยทัศน์ 
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ 

จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ 
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

• สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต และการ 
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

• ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัลบรรลุผล 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการ 
ที ่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชนอีกต่อไป นอกจากนี้ในระยะยาว โครงสร้างพื ้นฐาน 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ที่สามารถ 
รองรับการเชื ่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่งโดยยุทธศาสตร์นี ้ประกอบด้วยแผนงานเพื ่อ ขับเคลื ่อน 
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 



10 

 

1. พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ มีความทันสมัย                    
มี เสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

2. ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน โดย 
เป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก 

3. จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน คลี่นความถี่ และการหลอมรวมของ 
เทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม 
ดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุน 
การผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเ ชิงธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ยังมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริม  
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้างงานของ 
ไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ 
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ 

2. เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3. พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเซิงนวัตกรรม 
ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

4. เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินการ 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล มีข้อมูล องค์ความรู้ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและ 
นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ 
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 

1. สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล 

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึง 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 

3. สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 
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4. เพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5. เพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัด 
ทางกายภาพ พื้นที่ และภาษานำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ 
รัฐบาลดิจิทัลในอนาคตจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและ 
เศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ โดยยุทธศาสตร์นี้ 
ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 

1. จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชนนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 

2. ปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย 
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากรการเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน 

3. สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้เกิด 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการทำงานของรัฐ 

4. พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับการ 
พัฒนาต่อยอดแอปฟลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน 
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ 
พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใน 
ระดับมาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูง ในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 
คือ 

1. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้าน 
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

3. พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ 
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
มุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและทาง 
ธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ  ให้แก่ 
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นใน 
อนาคต โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 

1. กำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ด้านดิจิทัลให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ืออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม 

2. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัต 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม 

3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการสร้างความ 
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการลื่อสารการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2560 - 2569) 
การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง 

และรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานในทุกภาคส่วน และยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 
การผลิต การบริการ ซึ่งระบบบริการสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี 
ดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพมาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับ 
ประชาชนในการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึงและเท่าเทียม รวมถึงรองรับการเ ข้าสู่ 
สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาส 
ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่สำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ซาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน มุ่งเน้นให้มีการสร้างเสริมให้คนในชาติมีสุขภาวะที่ดีสร้างโอกาสความเสมอภาคและ  
เท่าเทียมกันทางสังคม กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 
จึงมุ่งหวังให้บรรลุยุทธศาสตร์นี้ด้วยการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ควบคู่ ไปกับการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข โดยการเชื่อมโยงระบบการ 
ดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื ่ออนาคต ซึ ่งประกอบด้วยการให้บริการระบบสุขภาพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริการใน 
ระบบสุขภาพสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และได้รับการคุ้มครอง
จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ เกิด
การพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ผลักดันการขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านยุทธศาสตร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth strategy) มุ ่งเน้นการพัฒนาที่สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจและสังคม และยังพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
เทคโนโลยีดิจิทัลและ eHealth ในระดับสากลเพื่อตอบปัญหาความท้าทายด้านสาธารณสุขในหลาย ๆ ด้าน เซ่น 

• หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถเชื่อมโยงกันด้วยเครือข่ายภายใน (MOPH 
Intranet) ได้อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล 
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• การขยายบริการ Internet ความเร็วสูง แบบพิเศษ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               
ทุกแห่ง ทั่วประเทศ 

• การเชื ่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง                
ทั่วประเทศ 

• การจัดการระบบสำรองข้อมูลของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่งทั่วประเทศ 
• การจัดต้นแบบระบบบริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Service: PHRs, EMR, Registration) 

รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในหน่วยบริการที่มีความพร้อม 
• การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยระเบียน 

สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PHRs) 
• การออกกฎหมายในระบบสุขภาพที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 

เศรษฐกิจและสังคม 
• การบริหารจัดการ Health Digital Literacy ขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวบรวมความรู้สุขภาพที่ 

เหมาะสมกับประเทศไทย ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยตอบปัญหา คลายความ 
สงสัย ป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ยับยั้งการแพร่กระจายข้อมูลที่บิดเบือนใน 
โลกโซเชียลได้ทันต่อสถานการณ ์

• การจัดให้มีระบบ Telehealth ที่มีคุณภาพสนับสนุนการให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษา 
ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับแพทย์ในโรงพยาบาลที่ห่างไกล โดยเฉพาะโรงพยาบาลชายขอบจังหวัด 

• การพัฒนาบุคลากรในระบบสุขภาพให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับกระบวนการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

• การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง 
สาธารณสุขด้วยความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจงึได้ 
จัดทำยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth strategy) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดัน 
ให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
การปฏิรูปการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาพร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐและ 
เอกชน ภาคการผลิตและการให้บริการด้านสุขภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล 

วิสัยทัศน์ 
“ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” 

พันธกิจ 
เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั ้งภาครัฐ เอกชน 

นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ 4 ด้าน หรือ 4 Excellence Strategies ที่จะนำ 
องค์กรก้าวไปข้างหน้า หรือความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellences) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) หมายถึง 
การพัฒนาและให้ความสำคัญกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค โดยเน้นการสร้างสุขภาพ              
นำการซ่อมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การป้องกันควบคุมโรคและ 
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ภัยสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) หมายถึง การให้ความสำคัญกับระบบบริการสุขภาพ 

โดยเน้นหนักทั้งระบบปฐมภูมิ (Primary Care) ระบบบริการตาม Service Plan และการพัฒนาศูนย์ความ             
เป็น เลิศ (Excellence Center) อีกทั้งเน้นหนักการบริการที่มีรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้กับประชาชน             
ผู้มารับบริการ ได้แก่ การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย ์ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) หมายถึง การสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
ให้มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีความสุข ได้แก่ การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ การผลิตและ 
พัฒนากำลังคน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ การพัฒนาเครือข่ายภาค 
ประชาชน และภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ 

4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) หมายถึง การพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการต่าง ๆ ให้ดีมีประสิทธิภาพ โดยเน้นหนักด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ ( Information 
Technology) ที่ทันสมัย ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค และระบบธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดตั้งองค์กรกลางความร่วมมือการบริหารจัดการ eHealth 
กลยุทธ์ที่ 1 : ผลักดันพระราชบัญญัติองค์กรกลางความร่วมมือการบริหารจัดการ eHealth  
กลยุทธ์ที่ 2 : กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้าน eHealth รองรับหน่วยบริหารและหน่วยบริการ   
                อย่างเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนการดำเนินงาน การประสานงานและสร้างความร่วมมือในการพัฒนา eHealth 
กลยุทธ์ที่ 4 : ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมสี่วนร่วม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
eHealth แก่ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน eHealth ที่สามารถสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศอย่างรอบด้าน 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน 4 กลุ่มคือ 
ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับระบบสุขภาพ, หน่วยงานอื่น ๆ ภายใน/ภายนอกประเทศและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 3 : จัดให้มีบริการด้าน Infrastructure สำหรับประชาชนที่สามารถเข้าถึงและครอบครอง 
Individual Health Information 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมาตรฐานของระบบข้อมูลสุขภาพ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพท่ีสามารถแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง (Standards and 
Interoperability) กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพ  
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพ  
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบดัชนีชี้วัดและระบบติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ  
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริการและโปรแกรมประยุกต์ด้าน eHealth ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ (health care service delivery) และประชาชน รวมทั ้งมีการ 
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื ่อน 
eHealth ด้าน Process Software Hardware และ Peopleware 

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศสุขภาพในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนตามองค์ประกอบการบริหารจัดการด้าน eHealth 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลักดันการใช้กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช้ 
ICT ในระบบสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายด้าน eHealth เพ่ือให้เกิด 
ความครอบคลุมและประกาศใช้นโยบาย 

กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนการออกกฎหมายข้อกำหนดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัย เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภค และบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ เกี่ยวข้องในด้าน eHealth เซ่น 
อาจใช้ NASARN MODEL การแจ้งสิทธิ (ผู้ปฏิบัติ), การวัดระดับความสำเร็จของการได้รับการคุ้มครอง 

กลยุทธ์ที่ 3 : ทบทวนและพัฒนามาตรฐานด้าน eHealth ให้มีความถูกต้องและสอดคล้องรองรับกับ 
การให้บริการสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน eHealth และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้าน 
การแพทย์และสุขภาพสำหรับประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน eHealth (HRM) 
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน eHealth (HRD) 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้พัฒนาและหรือผู้ ใช้งานรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ในด้าน eHealth 
กลยุทธ์ที่ 4 : สนับสนุนการให้ความรู้และความเข้าใจในภาคประชาชน 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 2565) ของกรมสุขภาพจิต 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของกรมสุขภาพจิต ในระยะ 3 ปีหลัง                    

(พ.ศ. 2563 - 2565) เปลี่ยนซื่อจากแผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563 - 2565) มีเนื้อหาหลัก ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต ด้วยระบบสุขภาพจิตดิจิทัล เพื ่อประชาชนสุขภาพจิตดี และ 
เจ้าหน้าที่มีความสุข 
 
เป้าประสงค์ของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 

1. ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีสติปัญญาดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต 
2. บุคลากรกรมสุขภาพจิตมีความสุข 
3. งานสุขภาพจิตของประเทศไทยก้าวหน้าสู่การเป็น Mental Health 4.0  

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต 

1. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย ไม่ตำ่กว่า 100 
2. ร้อยละ 80 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป 
3. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อประซากรแสนคน 
4. ร้อยละ 85 ของคนไทยมีสุขภาพจิตดี 
5. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีความสุขไม่น้อยกว่า ร้อยละ 67 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต 

1. เป็นผู้พัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศให้ก้าวหน้า เป็นผู้นาในระดับอาเซียน โดยมีบทบาท 
 เป็น Regulator และ Policy Advocacy 
2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานสุขภาพจิตในระดับภูมิภาคอาเซียน 
3. เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานเซิงประจักษ์ เพ่ือการพัฒนางานสุขภาพจิต 

 
พันธกิจกรมสุขภาพจิต 

1. สร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง 
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
3. พัฒนากลไกการดาเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ 

 
ค่านิยมองค์กร   
        กรมสุขภาพจิต MENTAL 

M - Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบริการ 
E - Efficiency, Effectiveness, Equity ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค 
N - Network สัมพันธ์เครือข่าย 
T - Teamwork ทำงานเป็นทีม  
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A - Accountability โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
L - Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
กลไกสำคัญ : 3R 

Reload: 
คนรุ่นใหม่ (Attitude / Potential / Digital Literacy / Happy) 
วิธีการทำงานใหม่ (Value base / ทำน้อยได้มาก) 
งานใหม่ (EMS : Environment, Modernization, Smart service) 
เทคโนโลยีใหม่ (Smart Hospital / Artificial Intelligence: Al) 

Reconnect: 
NETWORK 
SELF (กระทรวงสาธารณสุข) 
WORLD (ระดับซาติ, นานาซาติ) 
FUTURE (Online platform / Public Private Partnership: ppp) 

Reboom: 
Rebranding DMH (Casual Logo) 
Social Marketing (Marketing Model DMH) 
De-stigmatization (Mental Health Literacy) 
Mental Health Service (3C: Continuous care/ Comprehensive/ Collaboration) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิซาการสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 
วิสัยทัศน์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิต  เครือข่ายเข้มแข็ง ที่รวมพลังสังคม  เพื่อผู้ป่วย ครอบครัว  
และสังคมปลอดภัย 
 
พันธกิจของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต 
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 
ค่านิยมหลัก (Core Value) : 
GALYA 
 G – Good Governance  : ธรรมาภิบาล 

A – Altruism   : เน้นงานส่วนรวม 
 L – Leadership and Learning : ร่วมเรียนรู้นำเลิศ 
 Y – Yield    : มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ 
    A – Advocacy   :        พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน 
 
ความสามารถหลัก ด้านดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
 สามารถนำระบบดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช  มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางาน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญกับทุกระบบ  
ที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตประจำวัน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกฎหมายขึ้นมากำกับดูแล โดยมี
กฎหมายฉบับใหม่ที่จะกล่าวถึงโดยสังเขป ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

  
พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562   
   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ “พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562” โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้สามารถรับมือ
กับความเสี่ยงต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน โดย
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ .ศ. 2562 ซึ่งมี 
เนื้อหาหลักดังนี้  

 1. การประกาศจัดตั้งคณะกรรมการ    
1.1. ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 หรือ 

กมช. มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์    
1.2. ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ กกม.             

มีหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และประสานงานเมื่อ
เผชิญเหตุ   

2. สาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์    
2.1. กำหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและ

แนวทางปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์                                                                                                   
2.2. มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพ่ือกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ    
2.3. มีการร่วมมือและประสานงานกันกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อมี

ภัยร้ายแรงที่ทำให้การให้บริการที่สำคัญไม่สามารถทำงานได้   
3. การพิจารณาเพื่อใช้อำนาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ คณะกรรมการจะกำหนดลักษณะ

ของภัยคุกคามทางไซเบอร์  โดยแบ่งออกเป็น 3  ระดับ ดังต่อไปนี้    
3.1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยง

อย่างมีนัยสำคัญถึงระดับที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญของประเทศ หรือการ
ให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง    

3.2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง คือ ภัยคุกคามที่โจมตีไปยังระบบคอมพิวเตอร์ 
ส่งผลให้โครงสร้างสารสนเทศได้รับความเสียหายจนไม่อาจใช้การได้ ซึ่งกระทบทั้งบริการของรัฐ ความมั่นคง  
ไปจนถึงการกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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3.3. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ คือ ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อโครงสร้างสำคัญเป็นวง
กว้าง ทำให้ล้มเหลวทั้งระบบจนรัฐ ไม่สามารถควบคุมการทำงานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ได้ หรือส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน   

 4. การป้องกันและลดความเสี ่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์   การป้องกันความเสี ่ยง ตาม
พระราชบัญญัติ ระบุในมาตราที่ 66 ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ มีอำนาจ
สั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ 4 ข้อ ได้แก่    

4.1. เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่เพ่ือเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น    

4.2. เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  
ทำสำเนาหรือสกัดคัดกรองข้อมูลสารสนเทศ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์    

4.3. ทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ที ่มีเหตุอันควรเชื ่อได้ว่าเกี ่ยวข้อง หรือได้รับ
ผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือถูกใช้เพ่ือค้นหาข้อมูลใด    

4.4. ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่จำเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ เพ่ือการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ไม่เกิน 30 วัน เมื่อครบกำหนดจะส่งคืนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์    

 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “พระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูล 

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 1 คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหมวดที่ 4 สำนักงานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะให้เวลาผู้ควบคุมข้อมูล เตรียมระบบให้พร้อม 1 ปี นับจากประกาศ           
โดยมีผลบังคับใช้ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาระสำคัญว่าด้วยเรื่อง     

1. การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประธานจะได้มาจากการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งนายกรัฐมนตรี และประธานสภา ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการสรรหาและมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมี
หน้าที่กำหนดมาตรฐานในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล     

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเจ้าของ
ข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บใช้ หรือเปิดเผย และต้องไม่ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ง    

3. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ 
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม ในการขอความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยและการขอความยินยอมนั้นต้องทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถถอนความยินยอมได้ รวมถึงมีสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายได้ เมื่อการเก็บใช้ เปิดเผย  
ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถอนความยินยอม    
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4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา 
ในประเทศ หรือกรณีการโอนย้ายข้อมูลไปนอกประเทศ ประเทศปลายทาง ต้องมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และจะต้องมีการจัดทำรายงานวัดผลการป้องกันข้อมูลตามกฎหมายด้วย 

5. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาขอ้มูล 
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้า 
ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม หรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิ ดเผยข้อมูล 
เพ่ิมเติมจากการมีสิทธิเข้าถึง   

6. บทกำหนดโทษ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตราที่ 79 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนถึง 
1 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (สำหรับโทษทางอาญา) และโทษทางปกครอง 
ที่ถูกเพ่ิมอัตราโทษจากเดิมท่ีระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 บาท เป็นระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ด้านดิจิทัล 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
(จุดแข็ง) Strengths  

S1. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน 
S2. เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านนิติสุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลาง การอบรม/ศึกษาดูงานด้านนิติสุขภาพจิต 
S3. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบริการ  
S4. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ISO 9001, ISO 27001  HA , Green & Clean เป็นต้น 
S5. เป็นต้นแบบการให้บริการ Tele psychiatry กับเครือข่ายเรือนจำ 

 
(จุดอ่อน) Weaknesses  

W1. บุคลากรบางกลุ่มอยู่ในวัยกลางคน ใกล้เกษียณ ไม่สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
W2. ความต้องการในการพัฒนาดิจิทัลมีเพ่ิมข้ึน แต่บุคลากรที่สนับสนุนการพัฒนางานยังไม่เพียงพอ 
W3. การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศบางประเภท มีโอกาสเสี่ยงต่อระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
W4. ผู้ใช้บริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
W5. ขาดการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ  
W6. คลังความรู้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
W7. อุปกรณ์ Hardware มีทั้งเก่า และใหม่ปะปนกัน ทำให้ติดข้อจำกัดการเข้ากันได้  จึงเป็นอุปสรรค  
   ในการปฏิบัติงาน 
W8. โปรแกรมสนับสนุนไม่เพียงพอ 
W9. ระบบการบริหารจัดการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา 

 
(โอกาส)Opportunities  

O1. มีนโยบายของกระทรวงและกรมสุขภาพจิต มุ่งเน้น Smart Hospital ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 
     ระบบบริการ  
O2. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
O3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสุขภาพจิตในการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
O4. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ทำให้มีโอกาสพัฒนางานมากข้ึน 
O5. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศมีหลายช่องทาง  ทำให้มีประโยชน์ต่อการใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

 
(อุปสรรค)Threats  

T1. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุครุภัณฑ์เก่ียวกับเทคโนโลยี มีหลายขั้นตอนล่าช้า ทำให้ไม่เอ้ือต่อ 
      การพัฒนาได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
T2. การประสานงานความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของเครือข่ายภายนอกยังไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน  
     ส่งผลให้การพัฒนาข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
T3. มีโอกาสถูกบุกรุกระบบจากภายนอก 
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บทที่ 3 
แผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร ์

  
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการจัดทำ “แผนพัฒนาดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์

ราชนครินทร์  ฉบับที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล สอดคล้องกับแผน
ดิจิทัลกรมสุขภาพจิตและแผนพัฒนาดิจิทัลสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์  
         มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานที่

สามารถแลกเปลี่ยนกันได้  อย่างไร้รอยต่อ 
- 5 5 5 

1.2 ค่าคะแนนความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็น  
Smart Hospital ของหน่วยบริการจิตเวช 

- 5 5 5 

 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  : ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิต โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  1.1.1  พัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital 
กลยุทธ์ที่ 1.2  : พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ 
  1.2.1  พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช (Standard Data Set) 
  1.2.2  พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างไร้รอยต่อ  

(Health Information Exchange) 
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กลยุทธ์ / ตัวช้ีวัด  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1.1 ออกแบบและปรับเปลี่ยน
รูปแบบบริการและวิชาการด้าน
นิติสุขภาพจิต โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาระบบบริการทางไกล 
ด้านจิตเวช Telepsychiatry  

- 75 80 85 

1.1.2 ร้อยละของหน่วยงานมี
การพัฒนาบริการ/วิชาการ   
ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

- 
 

50 80 100 

1.2 พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐาน 
นิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกัน 
ได้อย่างไร้รอยต่อ 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานที่
สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่าง
ไร้รอยต่อ  

- 5 5 5 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :   

1) กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
2) กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป 
3) กลุ่มภารกิจเครือข่าย 
4) กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 

 
นิยามศัพท ์
Smart Psychiatric Hospital   

หมายถึง โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการ 
จัดบริการภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวก ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ   
  
Standard Data Set (ชุดข้อมูลมาตรฐาน)   

หมายถึง ชุดข้อมูลที่มาตรฐานที่ใช้ประกอบรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถนำ 
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้   
  
Health Information Exchange: HIE (ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ)   

หมายถึง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันโดย การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ 
ของผู้ป่วยระหว่างระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล หรือระหว่างหน่วยงานในระบบสุขภาพ เพ่ือการ 
จัดการระบบสุขภาพการเยี่ยมติดตาม เฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยในพื้นท่ีรับผิดชอบ หรือรับไว้รักษาต่อเนื่อง   
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 Personal Health Record: PHR (ข้อมูลสุขภาพของตนเองสำหรับประชาชน)   

หมายถึง ข้อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนหรือผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงได้ สามารถ 
ควบคุมดูแลจัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะมีแหล่งที่มาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศของ 
สถานพยาบาลโดยตรง ข้อมูลจากการบันทึกของผู้ป่วยเอง หรือจากแหล่งอื่นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้แทน 
โดยชอบธรรมเป็นผู้ใช้งานแทนผู้ป่วยทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด   
  
HIS Gateway   

หมายถึงแนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางสำหรับการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 

มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพองค์กร 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2.1 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล สถาบันฯ - 80 100 100 

2.2 ร้อยละของหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กร 

- 80 100 100 

 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1  : หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2  : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงานบริการ

และวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
  2.2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนงานบริการและวิชาการ 
   ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
  2.2.2  พัฒนาศูนย์ข้อมูลนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
  2.3.1  เพ่ิมคุณภาพการให้บริการประชาชน (Front office) 
  2.3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back office) 
  2.3.3  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
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กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2.1 หน่วยงานมีการจัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลและ
ดำเนินงานตามแผน 

2.1.1 ร้อยละของการ
ดำเนินงานตามแผนดิจิทัล 
ของหน่วยงาน 

- 80 90 100 

2.2 พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เทคโนโลยี ดิจิทัล และศูนย์
ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนงานบริการ
และวิชาการด้านนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช  

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของการนำข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไป
ใช้ประโยชน์ 

70 75 80 85 

2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

80 
(80.47) 

80 
(85.17) 

85 85 

2.2.3 ร้อยละของหน่วยงานที่
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือลดขั้นตอนการดำเนินงาน
และลดกระดาษ 

40 
(60) 

50 60 70 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :   

1) กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 

 
นิยามศัพท ์
Government Information Network – GIN (โครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ)   

หมายถึง บริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพ่ือ
สนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว 
และประหยัดงบประมาณ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้พัฒนาและดำเนินงาน 
ด้วยระบบเครือข่าย IPv6 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง   
  
 Artificial Intelligence – AI (ปัญญาประดิษฐ์)   

หมายถึง การสร้างความฉลาดให้กับสิ ่งไม่มีชีวิ ต เพื ่อให้สามารถคิด ทำงาน และเรียนรู ้ได้เอง  
Blockchain  หมายถึง เทคโนโลยีที่นำมาช่วยเรื่องความปลอดภัย น่าเชื่อถือของข้อมูล โดยไม่ต้องอาศัยคน
กลาง โดยเฉพาะในธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ประหยัด รวดเร็ว น่าเชื่อถือสูง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วย
ความมั่นใจเชื่อใจได ้  
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Cloud computing   
หมายถึง บริการที่ครอบคลุมถึงการให้บริการหน่วยประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์              

ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพ่ือลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้าง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มีทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน   
 
Big data analysis    

หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เซตข้อมูลขนาดใหญ่เพื ่อค้นหารูปแบบความสัมพัน ธ์ของข้อมูล 
เหล่านั ้นที ่ซ่อนอยู ่ข้างใน หาสิ ่งเชื ่อมโยงที ่เชื ่อมข้อมูลเหล่านั ้นเข้าไว้ด้วยกัน หาแนวโน้มทางการตลาด                       
หาความต้องการของลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์   
 
Front line   

หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน   
 
Back office   

หมายถึง ระบบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรต่าง ๆ   
 
Executive Information System   

หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร การนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ 
ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก  
 
e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)   

หมายถึง ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร หรือ 
ส่งเข้าระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ 
ในการเข้าถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์  

มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
3.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 27001:2013 
- 85 90 95 

 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 : เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3.1.2  กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปฏิบัติตามกฎหมาย 

         ที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2.1  มาตรฐานกรมสุขภาพจิต 
  3.2.2  การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ของสมาคมเวช     
                              สารสนเทศไทย (TMI - HAIT) หรือมาตรฐาน ISO 27001 
  3.2.3  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

 
กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ 
ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

3.1.1 ร้อยละการดำเนินงานตาม
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- 80 90 100 

3.2 พัฒนาคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

3.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ISO 27001:2013 

- 85 90 90 

3.2.2 ร้อยละของพัฒนาเว็บไซต์
ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

- 85 90 90 
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ผู้รับผิดชอบหลัก  :   

1) กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
2) กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป 
3) กลุ่มภารกิจเครือข่าย 
4) กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 
6) ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ QMR  
7) หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) 

 
นิยามศัพท์   
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)   

หมายถึง มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ ้น เพื ่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ 
ประเทศให้สามารถปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรือ 
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการ หรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่าย 
โทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงความมั่นคง 
ทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ   
 
มาตรฐาน ISO 27001   

หมายถึง มาตรฐานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ   
 
TMI – HAIT (Healthcare Accreditation Information Technology)  (ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ุณ ภ า พ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย)   

หมายถึง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ที่เป็นแนวทางให้โรงพยาบาลในประเทศไทย 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: 
HA) เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
ที่พัฒนาโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย  
  
 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ   

หมายถึง มาตรฐานหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของ 
ภาครัฐอันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
องค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยสารสนเทศ 
 



32 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
 บุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยมในการทำงาน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะ และขีดความสามารถ
ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และมีการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และ

ทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL)  
- 80 90 100 

 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  : สร้างค่านิยม เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  : พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล อันนำไปสู่การองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
4.2.1 จัดทำหลักสูตรรูปแบบดิจิทัล สำหรับบุคลากร 

 
กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
4.1  สร้างค่านิยม               
เพ่ิมสมรรถนะและ                
ขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัลให้กับบุคลากร 
ทุกระดับ 

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันฯ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะ
ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (MIDL) 

- 80 90 100 

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันฯ             
ที่ได้รับการพัฒนามีสมรรถนะและ              
ขีดความสามารถด้านดิจิทัลตามเกณฑ์ 

- 70 80 90 

4.2 พัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบดิจิทัล อันนำไปสู่
การองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2.1 จำนวนหลักสูตรรูปแบบดิจิทัล
สำหรับบุคลากรสถาบันกัลยาณ์               
ราชนครินทร์ 

- 1 1 1 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :  กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
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นิยามศัพท ์
 
Digital Literacy (ความรอบรู้ด้านดิจิทัล)  

หมายถึง ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
  
Active Learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)   

หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที ่ผู ้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ              
สิ่งที่เขาได้ กระทำลงไป  
  
Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)   

หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ 
ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิด              
จนตาย 
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บทที่ 4 
แผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์  1.1 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 

กลยุทธ์ที่ 1.1: ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิต โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
1.1.1  พัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital 

 
แผนงานและโครงการ 
1. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital 

• โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ เพ่ือธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 27001   
• โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychiatry 
• พัฒนาระบบโปรแกรมการบริหารงานโรงพยาบาล (HOSxp) ระบบ BMSechart on IOS / Android (HOSxp XE4)  
• พัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยใน (Robotic Dispense System IPD) 
• พัฒนาระบบงานรังสีวิทยาจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) 
• พัฒนาระบบงานรังสีวิทยา จัดเก็บรูปภาพทางระบบสารสนเทศการวินิจฉัยโรค TB (Chest X- ray System1) 
• พัฒนาระบบงานทันตกรรม  จัดเก็บรูปภาพทางทันตกรรมโดยใช้ระบบดิจิตอล (Intraoral X-ray System) 
• พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ โปรแกรมเยี่ยมบ้านในเขต กทม. (eHHC-BKK) 
• พัฒนาระบบแสกนใบหน้าและแสกนลายนิ้วมือ เข้าทำงาน  
• พัฒนาระบบการเงินให้บริการ QR Payment หรือ สแกน QR Code  เพ่ือชำระค่ารักษาพยาบาล และร้านค้าสวัสดิการ 
• พัฒนาระบบงานบริหารคลังสินค้า (Inventory) เพ่ือช่วยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาระบบคิว ระบบตู้ส่งตรวจผู้ป่วยอัตโนมัติ KIOS  
• พัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตึกผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด 5 ชั้น 
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กลยุทธ์ที่ 1.2  : พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้ 
อย่างไร้รอยต่อ 

1.2.1  พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช (Standard Data Set) 
1.2.2  พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างไร้รอยต่อ 
         (Health Information Exchange) 

2. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้ 
อย่างไร้รอยต่อ 

• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบ Mobile Application H4U สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
• ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านนิติสุขภาพจิต 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 2.1  มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 2.1  : หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2.2  : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงาน

บริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
  2.2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนงานบริการและวิชาการ 
   ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
  2.2.2  พัฒนาศูนย์ข้อมูลนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
กลยุทธ์ที่ 2.3  : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล  
  2.3.1  เพ่ิมคุณภาพการให้บริการประชาชน (Front office) 
  2.3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back office) 
  2.3.3  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์กร 
1. แผนงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล 

• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการ 
2. แผนงานสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุน
งานบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 

• โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
• โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
• โครงการต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบ 
• พัฒนาและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
• พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถาบันฯ 
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 
• พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเวชระเบียนออนไลน์ 
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3. แผนงานพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
• โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Telepsychaitry 
• พัฒนาระบบงานรังสีวิทยาจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ ระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) 
• พัฒนาระบบงานรังสีวิทยา จัดเก็บรูปภาพทางระบบสารสนเทศการวินิจฉัยโรค TB (Chest X- ray System1) 
• พัฒนาระบบงานทันตกรรม  จัดเก็บรูปภาพทางทันตกรรมโดยใช้ระบบดิจิตอล (Intraoral X-ray System) 
• พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ โปรแกรมเยี่ยมบ้านในเขต กทม. (eHHC-BKK) 
• พัฒนาระบบการเงินให้บริการ QR Payment หรือ สแกน QR Code  เพ่ือชำระค่ารักษาพยาบาล และร้านค้าสวัสดิการ 
• พัฒนาระบบคิว ระบบตู้ส่งตรวจผู้ป่วยอัตโนมัติ KIOS  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ 3.1 มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  : เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

3.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
3.1.2  กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปฏิบัติตามกฎหมายที่ 
         เกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ที่ 3.2  : พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3.2.1  มาตรฐานกรมสุขภาพจิต 
3.2.2  การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ของสมาคมเวช 
         สารสนเทศไทย (TMI - HAIT) หรือมาตรฐาน ISO 27001 
3.2.3  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

 
1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

• จัดหาอุปกรณ์เพ่ือป้องกันไวรัสของระบบเครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   
• กำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
• โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ เพ่ือธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 27001   
• โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการ 
• พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 4.1 บุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยมในการทำงาน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะ และขีด
ความสามารถที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และมีการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 
 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 4.1  : สร้างค่านิยม เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  : พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล อันนำไปสู่การองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ 
                   ตลอดชีวิต 

  4.2.1 จัดทำหลักสูตรรูปแบบดิจิทัล สำหรับบุคลากร 
 
1. แผนงานสร้างค่านิยม เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 

• อบรมทักษะะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานในหน่วยงาน 
• โครงการอบรมบุคลากรในการประชุมออนไลน์ ด้วย ZOOM 
• โครงการอบรมการใช้ IPAD เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
2. แผนงานพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล อันนำไปสู่การองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• โครงการอบรมการใช้งานด้วย ZOOM VDO Conference  สำหรับการประชุมออนไลน์  
• โครงการอบรมการใช้ IPAD เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการ   

การดำเนินการในกระทรวงสาธารณสุข มีคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สุขภาพ (eHealth Strategy) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหาร 
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รับผิดชอบ 
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ   

หน่วยงานระดับกรมรับผิดชอบในการบริหารแผนในแต่ละระดับ โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับสูงประจำกรม เป็นประธานคณะกรรมการในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งกรมสุขภาพจิตมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อสุขภาพจิตและจิตเวช ซึ่งมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระดับสูงประจำกรมสุขภาพจิตเป็นประธาน และคณะทำงานพัฒนาดิจิทัล เพ่ือสุขภาพจิตและจิตเวช 
ซึ่งมีผู้อำนวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับกรมต่อไป 
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการในระดับสูงขึ้นไป  

ในส ่วนของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  ม ีการบริการจ ัดการและติดตามประเมินผล โดย
คณะกรรมการพัฒนาดิจ ิท ัลสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และกลุ ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ                      
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  โดยในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาดิจิทัล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. วางแผนและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของสถาบันฯ 
2. สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
3. ติดตามและประเมินผล และพัฒนาดิจิทัลในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
4. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลของสถาบันฯ 

  
การติดตามประเมินผล  

มีการกำหนดเป้าประสงค์ในระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดแต่ละเป้าประสงค์ วัดผลสำเร็จตามแผน 
ยุทธศาสตร์ 2 ระยะ คือ ระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2563) และระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565) ในภาพรวมของสถาบันฯ 

ในระดับกลยุทธ์ มีการกำหนดตัวชี้วัดแต่ละกลยุทธ์ วัดผลสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์เป็นรายปี  
รวม 5 ระยะคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ในภาพรวมของสถาบันฯ 
  ในระดับแผนงานและโครงการ มีการกำหนดตัวชี้วัด และวัดผลเป็นรายโครงการโดยผู้รับผิดชอบ 
โครงการ เสนอโครงการไปยังกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน    
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ภาคผนวก 

งบประมาณโครงการ ตามยุทธศาสตร์
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แผนงาน-โครงการ \ งบประมาณ 2563 2564 2565 รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     

1.แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital     
1.1 โครงการพัฒนาระบบบริการทางไกลด้านจิตเวช Tele-Psychiatry 4,650,000 - - 4,650,000 
1.2 ระบบโปรแกรมการบริหารงานโรงพยาบาล ( HOSxP ) ระบบ BMS e-chart on IOS / Android (HOSxP 
XE4)  

70,000 70,000 70,000 210,000 

1.3 พัฒนาระบบงานรังส ีว ิทยาจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์  ระบบ PACS (Picture Archiving and 
Communication System) 

100,000 - - 100,000 

1.4 พัฒนาระบบงานรังสีวิทยา จัดเก็บรูปภาพทางระบบสารสนเทศการวินิจฉัยโรค TB (Chest X- ray 
System1) 

- 100,000 - 100,000 

1.5 พัฒนาระบบงานทันตกรรม  จัดเก็บรูปภาพทางทันตกรรมโดยใช้ระบบดิจิตอล (Intraoral X-ray 
System) 

100,000 - - 100,000 

1.6 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ โปรแกรมเยี่ยมบ้านในเขต กทม. (eHHC-BKK)  - 150,000 - 150,000 
1.7 พัฒนาระบบแสกนใบหน้าและแสกนลายนิ้วมือ เข้าทำงาน 70,000 - - 70,000 
1.8 พัฒนาระบบการเงินให้บริการ QR Payment หรือ สแกน QR Code  เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล และ
ร้านค้าสวัสดิการ 

- - - - 

1.9 พัฒนาระบบงานบริหารคลังสินค้า (Inventory) เพื่อช่วยบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

30,000 - - 30,000 

1.10 พัฒนาและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตึกผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติด 5 ชั้น     
1.11 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช 500,000 - - 500,000 
1.12 ระบบบริการผู้ป่วยเวชระเบียนออนไลน์ - 481,500 - 481,500 
1.13 โครงการจ้างพัฒนางานเวชระเบียนจัดเก็บแฟ้มผู้ป่วย(สแกนเอกสารเวชระเบียน) - 3,400,000 - 3,400,000 
1.14 โครงการจัดหาตู้รับชำระเงินอัตโนมัติแบบทอนเงิน 380,000 - - 380,000 
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แผนงาน-โครงการ \ งบประมาณ 2563 2564 2565 รวม 
2.แผนงานสนับสนุนการพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนกันได้อย่างไร้รอยต่อ 

    

2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบ Mobile Application H4U สำหรับผู้รับบริการสถาบันกัลยาณ์                   
ราชนครินทร์ 

- 20,000 20,000 40,000 

2.2 ผลิตสื่อชุดความรู้ด้านนิติสุขภาพจิต - 50,000 50,000 100,000 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 2     

1.แผนงานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล     

1.1 ประชุมทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการ 38,400 38,400 38,400 115,200 
2.แผนงานสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ               
ศูนย์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 

    

2.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 2,000,000 1,800,000 1,500,000 5,300,000 
2.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - 1,000,000 1,000,000 2,000,000 
2.3 โครงการต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบ - 200,000 200,000 400,000 
2.4 พัฒนาและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - - 2,000,000 2,000,000 
2.5 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณภาพและเสียงในห้องประชุมตึกผู้ป่วยในนิติจิตเวชและ                    
ยาเสพติดหลังที่ 1 

151,600 - - 151,600 

2.6 โครงการติดตั้งระบบสายสัญญาณอาคารผู้ป่วยในนิติจิตเวชและยาเสพติดหลังที่ 2 4,868,500 - - 4,868,500 
2.7 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 813,200 - - 813,200 
2.8 โครงการเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย(WIFI)บริเวณพ้ืนที่บ้านพักเพ่ิมเติม 492,200 - - 492,200 
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แผนงาน-โครงการ \ งบประมาณ 2563 2564 2565 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     

1.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 

    

1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพ่ือป้องกันไวรัสของระบบเครือข่ายภายในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์   240,000 - - 240,000 
1.2 การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ - - - - 
2.แผนงานพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน     
2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ เพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
และ ISO 27001   

100,000 100,000 100,000 300,000 

2.2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานภาครัฐ 800 800 800 24,000 
     

ยุทธศาสตร์ที่ 4     

1.แผนงานสร้างค่านิยม เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ     
1.1 อบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานในหน่วยงาน 19,400 - - 19,400 
1.2 โครงการอบรมบุคลากรในการประชุมออนไลน์ ด้วย ZOOM 6,750 - - 6,750 
1.3 โครงการอบรมการใช้ IPAD เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 13,500 - - 13,500 
1.4 โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมค่าตอบแทน P4P ให้กับบุคลากรในสถาบันฯ - - - - 

รวม 14,544,350 7,410,700 4,979,200 26,934,250 
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