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แผนพัฒนาดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2562 - 2565) 



 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนส์ถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

              เป็นองค์กรหลักด้านนิติสุขภาพจิต  เครือข่ายเข้มแข็ง ที่รวมพลังสังคม  เพ่ือผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมปลอดภัย 

วิสัยทัศนด์ิจิทัล  สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

               เป็นองค์กรทีใ่ห้บริการนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล  

 
 

พันธกิจของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

1. พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการนิติสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดบั 
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต 
3. พัฒนากลไกการดำเนินงานเพ่ือกำหนดทิศทางงานนิติสุขภาพจิตของประเทศ 

 

พันธกิจดจิิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนงานด้านบริการ วิชาการ และบริหารจัดการ งานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช  

 

แผนพัฒนาดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562 - 2565) 



 
 

ค่านิยมหลัก (Core Value) : 

GALYA 
 G – Good Governance  : ธรรมาภิบาล 

A – Altruism : เน้นงานส่วนรวม 
 L – Leadership and Learning : ร่วมเรียนรู้นำเลิศ 
 Y – Yield  : มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ 
    A – Advocacy :       พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน 
 

ค่านิยมหลัก (Core Value) ด้านดิจทิัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

IT  GALYA 
 I – Innovation   : ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

T – Trust : สร้างความเชื่อมั่น 
G – Good Governance  : ธรรมาภิบาล 
A – Altruism : เน้นงานส่วนรวม 

 L – Leadership and Learning : ร่วมเรียนรู้นำเลิศ 
 Y – Yield  : มุ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ 
    A – Advocacy :       พิทักษ์สิทธิ์ประชาชน 
 

 
ความสามารถหลัก ด้านดจิิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
  สามารถนำระบบดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศด้านนิติสุขภาพจิตและจติเวช  มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน ส่งเสริม ป้องกัน 
บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
 
 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทลัตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 
 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 130 ก หน้า 15 
ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กำหนดให้สถาบันกัลยาณ์ราชครินทร์  มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งรูปแบบ การให้บริการ                  
เฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 

2. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                           
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก หรือซับซ้อน                          
เพ่ือพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 

4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข                        
รวมทั้ง บุคลากรอื่นของภาครัฐและเอกชน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ด้านดิจิทัล 

(1) Strengths (จุดแข็ง) 
 

1. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ และเทคโนโลยีในการดำเนินงาน 
2. เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านนิติสุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลาง การอบรม/

ศึกษาดูงานด้านนิติสุขภาพจิต 
3. มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาบริการ  
4. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ISO 9001,                 

ISO 27001  HA , Green & Clean เป็นต้น 
5. เป็นต้นแบบการให้บริการ Tele psychiatry กับเครือข่ายเรือนจำ/

กระบวนการยุติธรรม 

(2) Weaknesses (จุดอ่อน) 
 

1. บุคลากรบางกลุ่มอยู่ในวัยกลางคน ใกล้เกษียณ ไม่สามารถปรับตัวได้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 

2. ความต้องการในการพัฒนาดิจิทัลมีเพิ่มขึ้น แต่บุคลากรที่สนับสนุนการพัฒนางาน
ยังไม่เพียงพอ 

3. การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศบางประเภท มีโอกาสเสี่ยงต่อระบบการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 

4. ผู้ใช้บริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ขาดการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบ  
6. คลังความรู้ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 
7. อุปกรณ์ Hardware มีทั้งเก่า และใหม่ปะปนกัน ทำให้ติดข้อจำกัดการเข้ากันได้  

จึงเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
8. โปรแกรมสนับสนุนไม่เพียงพอ 
9. ระบบการบริหารจัดการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยังขาดความต่อเนื่อง  

(3) Opportunities (โอกาส) 
 

1. มีนโยบายของกระทรวงและกรมสุขภาพจิต มุ่งเน้น Smart Hospital                
ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ  

2. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน และเครือข่ายด้านนิติสุขภาพจิต              
และจิตเวช 

3. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสุขภาพจิตในการพัฒนาระบบบริการ
นิติสุขภาพจิตและจิตเวช 

4. ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ทำให้มีโอกาสพัฒนางาน
มากขึ้น 

5. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศมีหลายช่องทาง  ทำให้มีประโยชน์ต่อการใช้งาน
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  

(4) Threats (อุปสรรค) 
 

1. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุครุภัณฑ์เก่ียวกับเทคโนโลยี มีหลาย
ขั้นตอนล่าช้า ทำให้ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

2. การประสานงานความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของเครือข่ายภายนอก              
ยังไมค่รอบคลุมและไมช่ัดเจน ส่งผลให้การพัฒนาข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 

3. มีโอกาสถูกบุกรุกระบบจากภายนอก 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

• ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานที่สามารถแลกเปลี่ยนกนัได้              
อย่างไร้รอยต่อ 

- 5 5 5 

• ค่าคะแนนความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital ของ                      
หน่วยบริการจิตเวช 

- 5 5 5 

 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1.1  : ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิต โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  1.1.1  พัฒนาเป็น Smart Psychiatric Hospital 
กลยุทธ์ที่ 1.2  : พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกัน ได้อย่างไร้รอยต่อ 
  1.2.1  พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (Standard Data Set) 
  1.2.2  พัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช อย่างไร้รอยต่อ (Health Information Exchange) 

 
 
 

เป้าประสงค ์: 1.1 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาบริการและวิชาการด้านนติิสุขภาพจิตและจติเวช 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 



 
 
กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวชด้วยเทคโนโลยีดจิทิัล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
1.1 ออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการ
และวิชาการด้านนิติสุขภาพจิต โดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
บริการทางไกล ด้านจิตเวช Tele - Psychiatry  

- 75 80 85 

1.1.2 ร้อยละของหน่วยงานมีการพัฒนาบริการ/ 
วิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  

- 
 

50 80 100 

1.2 พัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานนิติสุขภาพจิต
และจิตเวช สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกัน 
ได้อย่างไร้รอยต่อ 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชดุข้อมูล
มาตรฐานที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่าง                  
ไร้รอยต่อ  

- 5 5 5 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :   

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

• ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล สถาบนัฯ - 80 100 100 

• ร้อยละของหน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร - 80 100 100 

 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 2.1  : หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและดำเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ที่ 2.2  : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และศูนย์ข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงานบริการและวิชาการ 

ด้านนิติสุขภาพจิตและจติเวช 
  2.2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนงานบริการและวิชาการด้านนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 
  2.2.2  พัฒนาศูนย์ข้อมูลสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต (DMH Data Center) 
  2.2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back office) 
  2.2.3  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 

 
 
 

เป้าประสงค ์: 2.1 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่องค์กรดิจิทลั 



 
 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือนำไปสู่องค์กรดิจิทลั 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2.1 หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล
และดำเนินงานตามแผน 

2.1.1 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนดิจิทัลของ
หน่วยงาน 

- 80 90 100 

2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และศูนย์ข้อมูล                
เพ่ือสนับสนุนงานบริการและวิชาการ 
ด้านนิติสุขภาพจิตและจติเวช  

2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของการนำข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชไปใช้ประโยชน์ 

70 75 80 85 

2.2.2 ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

80 
(80.47) 

80 
(85.17) 

85  85 

2.2.3 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานและ                   
ลดกระดาษ 

40 
(60) 

50 60 70 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :   

1) กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

• ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ                                 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 27001:2013 

- 85 90 95 

 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 3.1  : เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  3.1.2  กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 3.2  : พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2.1  มาตรฐานกรมสุขภาพจิต 
  3.2.2  การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI - HAIT)  

     หรือมาตรฐาน ISO 27001 
  3.2.3  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
 
 

3 

เป้าประสงค์หลัก : 3.1 มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 



 
 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมั่นคงปลอดภยัทางดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์ ระบบ และ
กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

3.1.1 ร้อยละการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ         
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- 80 90 100 

3.2 พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ISO 27001:2013 

- 85 90 90 

3.2.2 ร้อยละของพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน              
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

- 85 90 90 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก  :   

1) กลุ่มภารกิจนิติสุขภาพจิต 
2) กลุ่มภารกิจจิตเวชทั่วไป 
3) กลุ่มภารกิจเครือข่าย 
4) กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านข้อมูลสารสนเทศ (CIO) 
6) ฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ QMR  
7) หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ (HA) 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 

• ร้อยละของบุคลากรสถาบันฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะ               
ด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทลั (MIDL)  

- 80 90 100 

 
กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 4.1  : สร้างค่านิยม เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 

4 

เป้าประสงค์หลัก : 4.1 บุคลากรในหน่วยงานมีค่านิยมในการทำงาน ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีสมรรถนะ                            
และขีดความสามารถที่เหมาะสมตามลักษณะงาน และมีการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล 



 
 

กลยุทธ์ / ตัวชี้วดั   ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
4.1  สร้างค่านิยม เพิ่มสมรรถนะและ                
ขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร 
ทุกระดับ 

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันฯได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ และทักษะด้านการใช้ข้อมูล ส่ือ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (MIDL) 
 

- 80 90 100 

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันฯ ที่ได้รับการ
พัฒนามีสมรรถนะและขีดความสามารถด้านดิจิทัล
ตามเกณฑ์ 
 

- 70 80 90 

 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก  :  กลุ่มภารกิจอำนวยการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

นิยามศัพท์ 
 
Smart Hospital หมายถึง โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการจัดบริการภายใน
โรงพยาบาล ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ 
 
Smart Psychiatric Hospital หมายถึง โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการจัดบริการ 
ภายในโรงพยาบาล ลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ  
  
Smart Mental Health Center หมายถึง ศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนงานส่งเสริม 
สุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวก ทั้งต่อผู้ให้ ผู้รับบริการ เครือข่ายการดำเนินงานและประชาชน  
  
Standard Data Set (ชดุข้อมูลมาตรฐาน) หมายถึง  ชุดข้อมูลที่มาตรฐานที่ใช้ประกอบรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้ทุกหน่วยงานสามารถ
นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
  
Health Information Exchange: HIE (ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ) หมายถึง  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันโดย การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย ระหว่างระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล หรือระหว่างหน่วยงานใน
ระบบสุขภาพ เพ่ือการจัดการระบบสุขภาพการเย่ียมติดตาม เฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ หรือรับไว้รักษาต่อเนื่อง  
  
Personal Health Record: PHR (ข้อมลูสุขภาพของตนเองสำหรับประชาชน) หมายถึง ข้อมูลสุขภาพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน
หรือผู้ป่วยที่สามารถเข้าถึงได้ สามารถ ควบคุมดูแลจัดการและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืนได้ ไม่ว่าจะมีแหล่งที่มาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศของ 
สถานพยาบาลโดยตรง ข้อมูลจากการบันทึกของผู้ป่วยเอง หรือจากแหล่งอื่นก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ใช้งานแทนผู้ป่วย
ทำให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด  
  



 
 
HIS Gateway หมายถงึ แนวทางและมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลผ่านตัวกลางสำหรับการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล  
  
Mental Health Literacy (ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต) หมายถึง ความสามารถของบุคคลและสังคมในการเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และมีทัศนคตทิี่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิต ทำให้บุคคลและสังคมตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิต สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจจัดการ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต  
  
Digital Mental Health Literacy (ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั) หมายถึง การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดย
อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
Government Information Network – GIN (โครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ) หมายถึง บริการเครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐที่เช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนระบบบริการประชาชนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการภาครัฐที่มั่นคงปลอดภัย รวดเร็ว และ ประหยัดงบประมาณ โดยสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้พัฒนาและดำเนินงานด้วย ระบบเครือข่าย IPv6 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศอย่างทั่วถึง  
  
Artificial Intelligence – AI (ปัญญาประดิษฐ์) หมายถึง การสร้างความฉลาดให้กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อให้สามารถคิด ท างาน และเรียนรู้ได้เอง  
  
Blockchain หมายถึง เทคโนโลยีที่น ามาช่วยเร่ืองความปลอดภัย น่าเชื่อถือของข้อมูล โดยไม่ต้องอาศยัคนกลาง โดยเฉพาะ ในธุรกรรมออนไลน์
ต่าง ๆ ประหยัด รวดเร็ว น่าเชื่อถือสูง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยความมั่นใจเชื่อใจ ได้  
  
Cloud computing หมายถึง บริการที่ครอบคลุมถึงการให้บริการหน่วยประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้
ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง ซึ่งก็มี  
ทั้งแบบบริการฟรีและแบบเก็บเงิน  
  



 
 
Big data analysis หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์เซตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อน อยู่ข้างใน        
หาสิ่งเชื่อมโยงที่เช่ือมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน หาแนวโน้มทางการตลาด หาความต้องการของ ลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  
  
Front line หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน   
  
Back office หมายถึง ระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรต่าง ๆ  
  
Executive Information System หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร การนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหาร 
มักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก  
  
e-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) หมายถึง ระบบให้บริการรับส่ง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการและลงนามในเอกสาร 
หรือส่งเข้า ระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม รับทราบ ผ่านระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิ์ในการ เข้าถึงเอกสาร รองรับ
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน  
  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) หมายถึง มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้น เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
ประเทศให้ สามารถปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิด ความเสี่ยงต่อการ
ให้บริการ หรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียม อันกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
  
มาตรฐาน ISO 27001 หมายถึง มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  
  
  
  



 
   
TMI – HAIT (Healthcare Accreditation Information Technology) (การประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ของสมาคมเวชสารสนเทศไทย) หมายถึง มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ที่เป็นแนวทางให้โรงพยาบาลในประเทศไทยพัฒนา 
เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) เพ่ิมเติมจากมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ที่พัฒนาโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย  
  
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  หมายถึง  มาตรฐานหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐอันจะ ช่วย
ยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย องค์ประกอบของ เนื้อหาเว็บไซต์ คุณลักษณะของเว็บไซต์
ภาครัฐที่ควรมี รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 
Digital Literacy (ความรอบรู้ด้านดิจิทัล) หมายถงึ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ ทักษะในการนำเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
ในการส่ือสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและ         
มีประสิทธิภาพ  
  
Active Learning (การเรียนรู้ด้วยตนเอง)  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ             
สิ่งที่เขาได้ กระทำลงไป  
  
Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)  หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับ
ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
 
 
 
 



 
กฎหมายที่เกีย่วข้อง  
  

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญกับทุกระบบ ที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใน
ชีวิตประจำวัน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการออกฎหมายขึ้นมากำกับดูแล โดยมีกฎหมายฉบับใหม่ที่จะกล่าวถึงโดยสังเขป ดังนี้  

1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

  
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562   
   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์                   
พ.ศ. 2562” โดยเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้สามารถรับมือกับความเส่ียงต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความมั่นคง               
ทางไซเบอร์ หรือภัยคุกคามอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ทั้งในภาครัฐ 
และเอกชน โดยพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมี เนื้อหาหลักดังนี้  

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

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์    
1.2. ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ กกม. มี หน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติของ

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และประสานงานเม่ือเผชิญเหตุ   
2. สาระสำคัญกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์    

2.1. กำหนดให้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศและหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการรักษา             
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์                                                                                                   

2.2. มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามและมีแผนรับมือเพื่อกู้คืนระบบให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ    
2.3. มีการร่วมมือและประสานงานกันกับสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อมีภัยร้ายแรงที่ทำให้การให้บริการที่

สำคัญไม่สามารถทำงานได้   
 



 
3. การพิจารณาเพื่อใช้อำนาจในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ คณะกรรมการจะกำหนดลักษณะของภัยคุกคามทางไซเบอร์                

โดยแบ่งออกเป็น 3  ระดับ ดังต่อไปนี้    
3.1. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับไม่ร้ายแรง หมายถึง ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญถึงระดับที่                      

ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ หรือการให้บริการของรัฐด้อยประสิทธิภาพลง    
3.2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง คือ ภัยคุกคามที่โจมตีไปยังระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้โครงสร้างสารสนเทศได้รับ

ความเสียหายจนไม่อาจใช้การได้ ซึ่งกระทบทั้งบริการของรัฐ ความมั่นคง  ไปจนถึงการกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
3.3. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติ คือ ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อโครงสร้างสำคัญเป็นวงกว้าง ทำให้ล้มเหลวทั้งระบบจนรัฐ             

ไม่สามารถควบคุมการทำงานส่วนกลางของระบบคอมพิวเตอร์ได้ หรือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน   
 4. การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์   การป้องกันความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติ ระบุในมาตราที่ 66 ว่าด้วย

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ 4 ข้อ ได้แก่    
4.1. เข้าตรวจสอบสถานที่ โดยมีหนังสือแจ้งถึงเหตุอันสมควรไปยังเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่นั้น    
4.2. เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ทำสำเนาหรือสกัดคัดกรอง

ข้อมูลสารสนเทศ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์    
4.3. ทดสอบการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์                

หรือถูกใช้เพื่อค้นหาข้อมูลใด    
4.4. ยึดหรืออายัดคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่จำเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อการตรวจสอบหรือ

วิเคราะห์ ไม่เกิน 30 วัน เมื่อครบกำหนดจะส่งคืนให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์    
 
 
 
 
 
 
 



 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” ซึ่งมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหมวดที่ 4 สำนักงานกรรมการคุ้มครองข้อมูล            
ส่วนบุคคล แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะให้เวลาผู้ควบคุมข้อมูลเตรียมระบบให้พร้อม 1 ปี นับจากประกาศ            
โดยมีผลบังคับใช้ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สาระสำคัญว่าด้วยเรื่อง     

1. การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยประธานจะได้มาจากการสรรหา ผู้เช่ียวชาญซึ่งนายกรัฐมนตรี และประธานสภา 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ สำนักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล     

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งเจ้าของข้อมูลถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บใช้ 
หรือเปิดเผย และต้องไม่ใช้ข้อมูลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่แจ้ง    

3. การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอม ในการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยและการขอความยินยอมนั้นต้องทำโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถถอนความยินยอมได้ รวมถึงมีสิทธิ์ขอให้ลบหรือทำลายได้ เมื่อการเก็บใช้ เปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถอนความ
ยินยอม    

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา ในประเทศ หรือกรณีการโอนย้าย
ข้อมูลไปนอกประเทศ ประเทศปลายทาง ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ และจะต้องมีการจัดทำรายงานวัดผล
การป้องกันข้อมูลตามกฎหมายด้วย 

5. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม หรือคัดค้านการ
เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล เพ่ิมเติมจากการมีสิทธิเข้าถึง   

6. บทกำหนดโทษ ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล             
ส่วนบุคคล ตามมาตราที่ 79 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
(สำหรับโทษทางอาญา) และโทษทางปกครอง ที่ถูกเพ่ิมอัตราโทษจากเดิมที่ระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 บาท เป็นระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านบาท 
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