แผนแม่บทดิจิทลั ฉบับสมบูรณ์
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

โครงการจัดทาแผนแม่บทดิจิทลั ของ สวรส. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

คานา
แผนแม่บทดิจทิ ลั ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จัดทาขึน้ ตาม
โครงการจัด ท าแผนแม่บ ทดิจ ิท ัล ของสถาบัน วิจ ยั ระบบสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ประกอบด้ว ย
สาระสาคัญหลัก ดังนี้
- การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
- การวิเคราะห์สถานภาพปั จจุบนั
- ยุทธศาสตร์ดา้ นดิจทิ ลั ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔
- กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ดา้ นดิจทิ ลั พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
- แผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพื่อการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ICT ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
- การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทดิจทิ ลั ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๔
- ปั จจัยและข้อเสนอแนะสู่ความสาเร็จ
โดยมีแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ สวรส. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็ นแนวทางในการนาแผนแม่บทดิจทิ ลั
ของ สวรส. พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ไปปฏิบตั ใิ ห้เป็ นผล (Implementation) ต่อไป
ขอขอบคุณผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขและหน่วยงานในวงงานเครือข่าย
ความร่วมมือ ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการให้ทศั นะ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลทีม่ คี ุณค่า จนทาให้แผนแม่บทดิจทิ ลั
ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ตามหลักการและเป้ าหมายที่
วางไว้
หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักนโยบายและแผน
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
หน้ า
๔

บทสรุปสาหรับผู้บริ หาร
กรอบแนวคิ ดและหลักการเพื่อประกอบการวิ เคราะห์และกาหนดทิ ศทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับแผนแม่บทดิ จิทลั สวรส.

๗

บริ บทการเปลี่ยนแปลงดิ จิทลั ประเทศไทย

๘

ผลการศึกษาแผนกลยุทธ์/แผนแม่บท กฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทดิ จิทลั ๑๓
สวรส. พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
การศึกษาวิ เคราะห์กระบวนการทางาน โครงสร้าง อานาจหน้ าที่ ภารกิ จ ของ สวรส. ๔๖
การศึกษาวิ เคราะห์สภาพปัจจุบนั และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สวรส.

๕๐

การศึกษาแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของหน่ วยงานภายนอก

๕๗

วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

๕๙

การวิ เคราะห์กรอบด้านสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สวรส.

๘๔

การบริ หารจัดการและการติ ดตามประเมิ นผลแผนแม่บทดิ จิทลั ของ สวรส.

๘๖

ปัจจัยและข้อเสนอแนะสู่ความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะแนวนโยบายการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ
(ร่าง) แผนสารองฉุกเฉิ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)

๘๙
๙๘
๑๔๒

เอกสารแนบ ๑
๑๔๘
สรุปการรวบรวมข้อมูล/สัมภาษณ์ ผบ้ ู ริ หาร สวรส. และผูบ้ ริ หารหน่ วยงานเกี่ยวข้อง
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บทสรุปสาหรับผู้บริ หาร
แผนแม่บทดิ จิทลั ฉบับสมบูรณ์
สถาบันวิ จยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

วิ สยั ทัศน์
ยกระดับให้ มีและใช้ ประโยชน์ แพลตฟอร์มดิ จิทลั (Digital Platform) เพือ่ สนับสนุนการวิ จยั
ระบบสุขภาพไทยครบวงจร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาเพื่อ การแปลงรูป วัฒ นธรรมเชิงดิจ ิทลั หรือ Culture Transformation เนื่อ งจากปั จ จัย ทาง
วัฒนธรรมทีเ่ คยมีเคยปฏิบตั กิ นั มาจาเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อเข้าสู่วถิ ที างดิจทิ ลั
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การยกระดับ การส่ ง มอบบริก ารดิจ ิท ัล หรือ Digital Service Delivery Transformation ซึ่ง จ าเป็ น การ
ปรับเปลีย่ นบริการแบบเดิม ๆ ไปสู่รปู แบบดิจทิ ลั ซึง่ มีวงรอบของการพัฒนา (Development Life Cycle)
ทีส่ นั ้ ลงเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของสังคมออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเรี ย นรู้ พ ฤติ ก รรมผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล หรื อ User Experience
Transformation และในที่สุ ด ทุ ก ๆ ระบบงานหรือ บริก ารดิจ ิท ัล ก็ จ ะมีส่ ว นเกี่ ย วข้อ งโดยตรงกั บ
ประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ ์ผลของการบริหารจัดการกระบวนการทางานภายในองค์กรซึง่ จาเป็ นต้อง
มีการบูรณาการข้อมูลและกระบวนงานย่อยในทุกขัน้ ตอน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การปรับ รูป กระบวนการท างานภายในองค์ก ร หรือ Internal Process Transformation เพื่อ ให้ม ีข ีด
ความสามารถด้วยสมรรถนะระดับสูงและมีความทันสมัยเสมอ
งบประมาณ
งบประมาณในการขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ท งั ้ สี่ด้า นตามแผนแม่ บ ทดิจ ิท ัล ของสถาบัน วิจ ยั ระบบ
สาธารณสุข ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ จาแนกตามแผนทีน่ าทาง (Roadmap) ในระยะ ๓ ปี ของแผน
แม่บทดิจทิ ลั ฯ พร้อมผลลัพธ์ความก้าวหน้าของการพัฒนา สรุปได้ดงั นี้

หน้า 4

แผนแม่บทดิจทิ ลั ของสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
งบประมาณ รวมทัง้ สิ้ น ๗๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ระยะที่ ๑-๒๕๖๒
ระยะที่ ๒-๒๕๖๓
ระยะที่ ๓-๒๕๖๔
๒๗,๐๐๐,๐๐๐
๒๖,๐๐๐,๐๐๐
๒๒,๕๐๐,๐๐๐
พัฒนาความพร้อมด้านดิจทิ ลั สู่ ก้าวสู่บริการทีม่ ผี ใู้ ช้บริการเป็ น
ก้าวสู่ระบบดิจทิ ลั
มาตรฐานร่วมและคุม้ ค่า
ศูนย์กลาง
ทีม่ คี วามยืดหยุน่
ผลลัพธ์ความก้าวหน้ าตามหลักการ Maturity Model
Customer-Centric Service
Standardized & Optimized
Adaptive Infrastructure
ก้าวสู่บริ การ Platform วิ จยั ระบบสุขภาพไทย ในยุคเศรษฐกิ จและสังคมดิ จิทลั
หลักการ
บริบทการเปลีย่ นแปลงดิจทิ ลั ประเทศไทย ในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่าง ๆ ในระดับชาติ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็ นแนวทางของแผนแม่บทดิจทิ ลั ของ สวรส. ระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาดิจทิ ลั ประเทศไทย กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลง การป้ องกันภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรฐาน และ
บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อันจะเป็ นผลให้แผนแม่บทดิจทิ ลั ของ สวรส. ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) บวกกับแผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ สวรส. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เป็ น
เครื่องมือและกลไกในการพัฒนาด้านดิจทิ ลั ของ สวรส. ได้อย่างสั มฤทธิ ์ผล ในการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ และ
สังคมดิจทิ ลั ภายใต้หลักธรรมาภิบาลทีด่ แี ละการพัฒนาแบบยังยื
่ นตามหลักสากล
กลไกในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิ บตั ิ
สวรส. ควรยึดกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทดิจทิ ลั ของ สวรส. ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยการจัดตัง้
องค์ ก รในรู ป แบบของ PMO (Program Management Office) ตามแนวทางสากล ท าหน้ า ที่ค รบวงจร
ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์แผนฯ การทาความเข้าใจและเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในโครงการ
ทีจ่ ะดาเนินการตามแผนฯ การร่วมให้คาปรึกษาทัง้ ทางเทคนิคและการบริหารจัดการ การประเมินความเสีย่ ง
และความเปลี่ยนแปลง การเป็ นกลไกอานวยความสะดวกด้านกฎระเบียบและวิธกี าร และการติดตามและ
ประเมินผล
ปัจจัยและข้อเสนอแนะสู่ความสาเร็จ
ปั จจัยและข้อเสนอแนะสู่ความสาเร็จ ในการพัฒนาด้าน ICT/Digital ประกอบด้วย การมีภาวะผู้นา
(Leadership) การปรับปรุงหรือจัดทาระเบียบวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างการพัฒนาด้าน ICT (Procurement Rules)
การแต่ งตัง้ ที่ปรึก ษาจากภายนอก (External Consultant) การรู้เ ท่าทัน ICT/Digital (ICT/Digital Literacy)
การบริหารโครงการที่มปี ระสิทธิผล การออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์กรที่เหมาะสม การที่แผนแม่บทดิจทิ ลั
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จาเป็ นต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท/
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT/Digital ระดับชาติ การพัฒนาแบบยังยื
่ น (ICT Sustainability & Eco-system) การมี
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กลยุทธ์การลงทุนด้าน ICT/Digital ที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานให้ทนั สมัย (Business
Process Redesign: BPR) การกาหนดตัวชี้วดั โครงการตามหลักธรรมาภิบาล การให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา การยึดผู้ใช้บริการ (User) เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา การประยุกต์ใช้รูปแบบวุฒ ิ
ภาวะในการพัฒนาด้าน ICT/Digital (Maturity Model) การปรับสู่โครงสร้างสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารรูปแบบใหม่ และการบริหารจัดการด้านความมันคงปลอดภั
่
ยได้อย่างลงตัว
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