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 ยุทธศาสตร์ที ่4 ปรับเปลีย่นภาครัฐเป็นรัฐบาลดจิิทลั

 ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาก าลงัคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกจิและสังคมดจิิทลั



ทศิทางแนวโน้ม ปีที ่1-2 (Early) ปีที่ 3-5 (Develop) ปีที่ 6-10 (Maturity)

ทิศทางการพฒันารัฐบาล
ดิจิทลั

หน่วยงานรัฐมีการ
เตรียมพร้อมสู่การเช่ือมโยง
และบูรณาการขอ้มูลภายใน
ส่วนราชการระดบักระทรวง 
หรือหน่วยงานภายใน
หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานรัฐมีการท างานท่ี
เข่ือมโยงและบูรณาการ
ขอ้มูลขา้มหน่วยงาน
ปรับปรุงกระบวยการ วธิิการ
ด าเนินงานใหม่

การท างานระหวา่งภาครัฐจะ
เช่ือมโยงและบูรณาการ
เหมือนเป็นองคก์รเดียว

แนวโนม้การปรับเปล่ียน
องคก์ร

การปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานและการใหบ้ริการ
ประชาชน (Work and 
Service Process Redesign)

การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท างานขององคก์ร 
(Organizational Operation 
Reform)

การสร้างค่านิยมและ
วฒันธรรมองคก์ร 
(Organization Value and 
Culture Creation)

ที่มา – ส านักงานก.พ.: “แนวทางพฒันาทักษะด้านดจิทิัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลีย่น
เป็นรัฐบาลดจิทิัล มตคิณะรัฐมนตรีวนัที่ 26 กนัยายน 2560”



 ต้องการทกัษะด้านดจิิทลัทีจ่ะไปสู่การคดิเชิงนวตักรรม และความเข้าใจกระบวนการ     
ด าเนินงาน

 การวางแผนทีต้่องการความเช่ือมโยงระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศ กบัภารกจิของ
องค์กร



แนวทางการให้บริการประชาชน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนภารกิจ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
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การพฒันาสู่องค์กรดจิทิัลภาครัฐ



 คือ การบูรณาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ เข้ากบัภารกจิขององค์กร 
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดบั กระบวนการปฏิบตังิาน(Business) กระบวนการ
จดัเกบ็ข้อมูล(Application) ฐานข้อมูล(Data) โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

(Infrastructure)
และความมัน่คงปลอดภัย Security เพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย

ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า



ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ระดับทั่วไป

Common 
or

Public

ระดับกลาง

Privacy

ระดับความ
มั่นคง

Security
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โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT จัดการอย่างไร
มาตรการ

มาตรฐาน

การบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานต้องค านึงถึง:

เป้าหมาย:

ออกแบบโครงสร้ างพื้ นฐานให้

สามารถรับประกันว่ าระบบจะ

สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง



 การเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งาน

 จัดให้มรีะบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และจ าท าแผนเตรียมความพร้อมกรณฉุีกเฉินในกรณทีีไ่ม่สามารถด าเนินการด้วยวธีิการ
ทางอเิลก็ทรอนิกส์ เพ่ือให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเน่ือง

 การตรวจสอบและประเมนิความเส่ียงด้านสารสนเทศอย่างสม า่เสมอ



 พืน้ที่ (หน่วยงาน/ปลอดภัย)

 ผู้ปฏิบตัิงาน (ก าหนดสิทธิ/ก าหนดขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูล/ขั้นตอนการท าลายข้อมูล/
การรักษาความลบั/การใช้ทรัพย์สินให้คุ้มค่า)

 ข้อมูลสารสนเทศ (การส ารองข้อมูล/การทดสอบช่องโหว่/การน าเข้าและตรวจสอบ/การ
ตรวจสอบอุปกรณ์และข้อมูลตามรอบ)



 พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เร่ือง การรับรองส่ิงพมิพ์ออก 
พ.ศ.2555

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวธีิการในการ
จัดท าหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2553

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การรักษาความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2553

 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553



ทิศทางการบริหารจัดการ 
SOFTWARE APPLICATIONS
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การบริหารจัดการ : การที่ผู้ด าเนินการมีความม่ันใจว่าทีมงานมีความเข้าใจ
การท างานจนบรรลวุัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ Software Application ในยุค Digital Economy

15
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Software Application : ซอฟต์แวร์ประยุกตท์ี่ถูกพฒันาเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง

Digital Economy: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการน าเทคโนโลยดีิจิทัล
มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขาย

“ใช้ Application เพื่อ Support Process”



การบริหารจัดการ Software Application
ในยุค Digital Economy

Goal Setting

Understand Process

Understand Customers

Re-Design Process

Technology Adoption Plan

Design Service Channel

Scheduling

Pilot Implementaion

Continuous 
Improvement

พัฒนาบริการให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้เท่าเทียม ทั่วถึง 
และ สร้างเครื่องมือเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของทุกฝ่าย
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ระบบการให้บริการรับงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(มาตราฐานข้อมูล XBRL Paperless ลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงข้อมูล Realtime)
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บรรยากาศการย่ืนงบการเงิน

ช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนพฤษภาคม
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คือ  ระบบการใหบ้ริการรับงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีXBRL (eXtensible Business Report Language) 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรับงบการเงิน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิมช่องทางในการรับงบการเงินแก่ผูมี้หนา้ท่ีน าส่งงบการเงิน 
นอกเหนือจากการรับขอ้มูลในรูปแบบเอกสารเช่นเดิม

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing) 

การน าส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing )

e-Filing
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ระยะเวลา
ด าเนินการได้ทนัที

(Real Time)

สนับสนุนความมั่นคง
ปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

เช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานพนัธมิตร

9 แห่ง

1

นิติบุคคลทีต้่อง
ส่งงบการเงิน
500,000 ราย

เวบ็ไซต์ของ
กรมพฒันาธุรกจิการค้า

(www.dbd.go.th)

ประมวลผลวเิคราะห์และ
ให้บริการแก่ประชาชน

2

วธีิที ่2 บันทกึข้อมูลผ่านโปรแกรม
XBRL in Excel

/ XBRL / Web Services

วธีิที ่1 กรอกข้อมูลบนหน้า
เวบ็ไซต์ของกรมพฒันาธุรกจิการค้า

กระบวนการน าส่งงบการเงินรูปแบบใหม่ (e-Filing)
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“ลายมอืชือ่อเิล็กทรอนิกส ์” Digital Signature 
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สมคัรสมาชกิ

เพือ่ค าขอใชบ้รกิาร

และช าระ

คา่ธรรมเนียม+

คา่บรกิาร
จดัส่งขอ้มูล

ค าขอและ

ขอ้มูล

การเงิน

จดัส่งไฟล ์

เอกสาร

ใหธ้นาคาร

พมิพเ์อกสาร 

ตรวจสอบขอ้มูล

และส่งมอบ

ใหผู้ร้บับรกิาร

ผูร้บับรกิ

าร

1.

2.

3.

4.
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4. DBD ลายน า้ ปกติจะ

เป็นสเีทาอ่อน หากน าไป

ถ่ายส าเนาท่ีระดบัความ

เขม้ปกติภาพลายน า้จะไม่

ปรากฏ  หากน าไปถ่าย

ส าเนาท่ีระดบัความเขม้

มากกว่าปกติ  ลายน า้จะมี

สเีขม้ไม่คมชดั

4

1. QR Code บรรจุขอ้มูลท่ีส าคญัจ านวน 
250 ตวัอกัษร เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของหนงัสอืรบัรอง  ไดแ้ก่

- เลขทะเบียน

- ชือ่นิติบุคคล 

- วนั เดือน ปี ท่ีจดทะเบียน

- ทุนจดทะเบียน (ตวัเลข) 

- ท่ีต ัง้ส านกังานใหญ่ 

- วนั เดือน ปี ท่ีออกหนงัสอืรบัรอง 

- ชือ่กรรมการ  (บรรจุไดไ้ม่เกินจ านวน

ตวัอกัษรท่ีเหลอือยู่)

โดยใชอ้ปุกรณแ์ละโปรแกรมท่ีสามารถอ่าน

รหสั QR Code ได ้

1

3.  สามารถน าตวัเลข Ref  
ไปตรวจสอบหนา้ website  
www.dbd.go.th  
โดยเขา้เมนู “บรกิาร

ออนไลน/์ตรวจสอบหนงัสอื

รบัรองนติิบุคคล

อเิลก็ทรอนกิส“์จะพบหนา้

หนงัสอืรบัรองท่ีมีขอ้ความ

ตรงกนั 

2. Micro Text   เอกสาร
ตน้ฉบบัสามารถอ่านโดยการใช ้

แว่นขยายส่องดจูะพบขอ้ความ  

“ กรมพฒันาธุรกจิการคา้  

Department of Business 
Development ” หากน าไป
ถ่ายส าเนาจะไม่สามารถอ่าน

ขอ้ความดงักล่าวได ้

2

3 24



ตวัอย่างใบเสรจ็คา่ธรรมเนียม
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โดยใช้โปรแกรมท่ีสามารถอ่าน 
รหสั QR Code ได้เช่น QR Code Reader
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แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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มาตรฐานชุดข้อมูล

มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล

มาตรฐานการพัฒนา
ระบบ

OPEN DATA
30



คลงัข้อมูลธุรกจิ
(DATA INFORMATION KNOWLEDGE INTELLIGENCE)
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Business Data Warehouse

32



Business Intelligence



วางแผนด าเนินงานตามเป้าหมาย/รับผลกระทบ

รายงานผล

อะไร / ท าไม / ผลกระทบอยา่งไร

ความสัมพนัธ์ของขอ้มูล

เช่ือมโยงขอ้มูล

หน่วย A

ก าหนดเป้าหมาย และปัญหา

หน่วย B หน่วย C หน่วย D

วางแผน

แสดงผล

วเิคราะห์
จดัชุด
ข้อมูล

บูรณาการ

แหล่งข้อมูล



แนวทางการให้บริการประชาชน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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Scope of Reengineering

Process

Organization

Technology

Infrastructure

Simplified work flows

Flattened Organization

Integrated system

Customer service oriented
36



Core Business

Customer Centric

Practical
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Single Team

IT 
Team

Regulation 
Team

Process 
Team

ระดบับริหาร

ระดบัปฏิบัติการ

ระดบันโยบาย
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41

การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน

(ปรับกระบวนงานและเทคโนโลยสีนับสนุน)
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e-Starting Business
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เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กรมสรรพากร

ระบบงาน
จดทะเบียน
นิติบุคคล

ระบบงานบริการข้อมูลนิติบุคคล
(Web Services)

นิติบุคคล
รายใหม่ 1. จดทะเบียน

นิติบุคคล

2. จัดเก็บข้อมูลกลุ่ม
เลขประจ าตัว

ผู้เสียภาษี

4. โอนย้ายข้อมูล
เข้าสู่ระบบงาน

ของหน่วยงานพันธมิตร

3. Load
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ผ่าน Web Services

โดยการตั้งเวลา
Load

W
eb

 S
er

vic
es

กลุ่มเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี
OFFLINE

(ใช้ช่ัวคราวจนกว่ากรมสรรพากร
พร้อมที่จะใช้ Single Number)

Web Service 
Client

Request 
Response

DBD PARTNER

1. ให้ Certificate แก่
RD เพ่ือติดตั้งที่ 
Application Server

2. ให้ตัวอย่างโปรแกรม 
Web Services 
Client เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาระบบ

1. เตรียมเคร่ือง Server 
พร้อม Application 
Server Software

2. ตดิตัง้ Certificate 
เข้ากบั Application 
Server

3. เช่ือมตอ่กบั DBD
ผา่น HTTPS

4. พฒันาโปรแกรม
ส าหรับ Load ข้อมลู

DBD PARTNER
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ENTERPRISE ARCHITECTURE ของ
หน่วยงานภาครัฐ                             



 เทคโนโลยไีม่สอดคล้องกบักระบวนการปฏิบตัิงาน

 เทคโนโลยทีีใ่ช้มคีวามซับซ้อนเกนิความจ าเป็น

 เทคโนโลยถูีกใช้ไม่คุ้มค่า

 เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว

 เทคโนโลยตีอบโจทก์ความต้องการไม่ครบ

 กฎระเบยีบไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน



 การบูรณาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ เข้ากบัภารกจิขององค์กร 

อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดบั Business Application Data Infrastructure

และ Security เพ่ือขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า



สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านต่างๆ ที่มีการส ารวจ

52
ที่มา:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอจีเีอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/

https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/


ก าหนด
วสัิยทัศน์
และพนัธกจิ
ขององค์กร

จุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค์ระยะ
ส้ันและระยะยาว

ก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือการบรรลุ
วสัิยทัศน์

จดัท าแผน
ปฏิบัตกิาร

ด าเนินการ
ตามแผนงาน
โครงการ

ประเมนิผล
การปฏิบัตงิาน
ตามแผนงาน

แผนงบประมาณ
แผน ICT + EA

(สถาปัตยกรรมองค์กร)
แผนพฒันาบคุลากร

แผนยุทธศาสตร์

การบริหารจดัการองค์กรดจิทิัล

53



ความสัมพนัธ์กจิกรรมกบัผลผลติ

กจิกรรมรอง 1

กจิกรรมสนับสนุน 1

กจิกรรมสนับสนุน 2

กจิกรรมรอง 2

กจิกรรมหลกั 1

กจิกรรมหลกั 2

ผลผลติ 1

ผลผลติ 2

Technology
54



EGA Enterprise Reference Model

55ทีม่า:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอจีีเอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/

https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/


สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร สรอ.

56ทีม่า:  สถาปัตยกรรมองค์กรของอจีีเอ (EGA Enterprise Architecture)   https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/

https://www.ega.or.th/th/content/890/3925/


ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2560-2564

ตวัอย่างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศทัว่ไป

57

• Services defined as units of business logic, but…
• Flow of control – bound into service logic
• Transformation of data formats bound into service logic
• Tight coupling between services makes them fragile



การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture : SOA)

ที่มา:  (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2560-2564 58

• Services defined as units of business logic separated from…
• Flow of control and routing
• Data transformation and protocol transformation

ออกเอกสาร

จดทะเบียน
รับช าระ

ค่าธรรมเนียม

รับและตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นค าร้อง

ปรับปรุงข้อมูล



ฐานข้อมูล

ค่าบ ารุงรักษา

1

5

3

4

2

6

Used space : …
Free space : …
มูลค่า ...
Growth rate :…

Used space : …
Free space : …
มูลค่า ...

-ระบบวสัดุคงคลงั
-ระบบควบคุม
ทรัพย์สิน

-ระบบค่าเล่าเรียนบุตร
-จัดซ้ือจัดจ้าง
-งบประมาณภูมภิาค
-ระบบบุคลากร

-ระบบ KM 
-ระบบ Intranet 

-ระบบสารบรรณ
-ระบบจองรถ/ห้อง
ประชุม
ค่าบ ารุงรักษา  1

ฐานข้อมูล Back Office

7 8 9

Used space : …
Free space : …
มูลค่า ...

1.Application 
ระบบงาน (Image)

ปี 2549

2. Application 
ระบบงาน (Text)

ปี 2548

3.Application 
ระบบงานเพ่ือการ
วเิคราะห์  (text)

ปี 2550

4. Application
เพ่ือพนัธมิตร

ปี 2554

5. Application
ระบบงานเช่ือมโยง
ข้อมูล Web service

ปี 2549

Used space : …
Free space : …

มูลค่า...

Used space : …
Free space : …
มูลค่า...

Used space : …
Free space : …
มูลค่า...

Used space : …
Free space : …
มูลค่า...

Internet 
Access

Network Security

CAT

หน่วยงาน

หน่วยงาน

ภูมิภาค

แผนผงัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 2 3

4 5 6

7 8
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Bu
sin

es
s P

ro
ce

ss
Ap

pl
ica

tio
n

Da
ta

In
fra

st
ru

ct
ur

e

ระบบ
HIS

ระบบ
PACS / LIS

ระบบ
PIS

ระบบ
FMIS

ระบบ
RTIS

ข้อมูลแลกเปลี่ยน
ระหว่างโรงพยาบาล การเรียกเกบ็

ค่า
รักษาพยาบา

ล

ข้อมูลค่า
รักษาพยาบาล

ข้อมูล43
แฟ้ม

ข้อมูลประวัติ
การรักษา 

OPD

ข้อมูล
ประวัติการ

รักษา

ข้อมูล
แผน

การรักษา

ข้อมูลการใช้ยา
และเวชภัณฑ์

ข้อมูลคลังยา
และเวชภัณฑ์

Server

ระบบฐานข้อมลู
MySQL

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Virtual 
Server

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Virtual 
Server

ระบบ
ฐานข้อมูล
MS SQL

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Server

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Server

ระบบ
ฐานข้อมูล
MS SQL

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Server

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Server

ระบบ
ฐานข้อมูล
MySQL

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Virtual 
Server

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Virtual 
Server

ระบบ
ฐานข้อมูล
MySQL

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Virtual 
Server

ระบบปฏบิตักิาร
Windows 
Server

Virtual 
Server

Private 
Cloud

ข้อมูลประวัติ
การรักษา 

IPD

ข้อมูลประวัติ
ARDT

X-ray , 
Ultrasou

nd

CT , MRI Laboratory
Pathology

DB M
S

OS
Se

rv
er

กฎหมาย/ข้อบังคบั/
ระเบียบ/นโยบาย ประเทศ
- พระราชกฤษฎีการเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2523 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
- พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2545

ข้อบังคับ/ระเบียบ/
นโยบาย องค์กร

- หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน แนบท้าย
ข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2552

มาตรฐาน
- มาตรฐานการรักษา
โรคมะเร็งแต่ละชนิด
- Hospital accreditation

OpenID, Source Code 
Security Scan (SQL 
Injection/Cross-site 
Scripting), Application 
Performance Monitoring 
(Load/Response time, 
Uptime Monitoring,

ก าหนดล าดับชั้นความลับ
ข้อมูล, Data Owner, 
Data Standard 
Document Change 
Control, Database 
Change Control, SAN 
Storage, 
Backup,RecoveryHTTPS, AD-Policy, 
Cloud Monitoring, 
Security Monitoring, Log 
Mgt. Vulnerability 
Monitoring, Firewall 
Monitoring,   VPN, 
VLAN, Access Control, 
CCTV, Antivirus, Backup, 
Recovery 

สถาปัตยกรรมการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง :  Low Level Architecture _ Future

TDC

ทีม่า : เอกสารประกอบ การน าเสนอสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร(EA) รุ่นที่ 2.



Enterprise Architecture of Health Information 

Exchange

Business 

Process

Application

Data

Infrastruct

ure

ผู้ป่วย รพ.
สต.

รพ.ชช
.

รพ.ท. รพ.ศ. รพ.เฉพาะ
ทาง

EZFor
m

EZModul
e

EZRepor
t

Application Tools

Thai Database  Connector 
(TDC)

Thai Care Cloud (TCC) Nation
al
HIS

Thai COCCA Care cloud

CDKNETPalliative Care

ข้อมูลแลกเปล่ียน
ระหว่าง

โรงพยาบาล

ข้อมูล 43 แฟ้ม ข้อมูล TMT ข้อมูล SNOMED-CT
ข้อมูล

X-ray & Imaging
ข้อมูล ผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ

Public Cloud ( Healthcare 

platform)

Server 
รพ.

Server 
สสจ.

Server 
เขต

Server 
กรม

Server 
สธ.

Server for Analysis

ทีม่า : การน าเสนอสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร(EA) ของผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2.



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

63

สถานะ คุณสมบัต ิ
ขดีความสามารถของ
- Application
- Data
- Infrastructure
- Security

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระบวนงาน  ระบบงาน  
ข้อมูล  เครือข่ายและ
หน่วยงานที่รับผดิชอบ

ก าหนดทิศทางของ     
องค์กรด้านภารกจิและ 

IT ในอนาคต

การใช้ IT ร่วมกนั
อย่างคุ้มค่า

การใช้ IT เตม็
ประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงาน



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
 ความชัดเจนของผู้บริหารและนโยบาย

 การบริหารจัดการทีมงาน

 การพัฒนากระบวนงาน

 การพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน

 การปรับปรุงกฎหมาย,ระเบียบ,กฎเกณฑ์

 การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก

 การจัดท า TOR

 การบริหารโครงการ

 การบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลง

 การสื่อสาร

 การสร้างพันธมิตร



ขอบคุณครับ
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