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4. มีรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 

 มีผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด 
 
  ผลการดำเนินงานตามแผน   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม 
กิจกรรม 

วันที่ 
สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ/ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 

 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
1 ประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการ

พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน 
(Digital Service Platform) / แผน
แม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อ
ประชาชน ระยะ 3 ปี 

1 คร้ัง ต.ค.63 ธ.ค.63 




2 ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อกำหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนา
เป็นข้อเสนอเชิงมาตรการการ
ดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  

1 คร้ัง ม.ค.64 ก.พ.64 




 รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
3 ประชุมหารือการพัฒนา Platform 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมลูเชงิ
ประจักษ์และระดมความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

1 คร้ัง มี.ค.64 เม.ย.64  

4 ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการ
ดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

1 คร้ัง เม.ย.64 มิ.ย.64  

5 เสนอข้อเสนอเชิงมาตรการการ
ดำเนินงานพัฒนา Platform ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน แก่ผู้บริหารระดับกรม
อนามัย 

1 คร้ัง ก.ค.64 ก.ค.64   
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ดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุม/อบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน (Digital Service 

Platform) / แผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 
การจัดประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 

2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย โดยมีผู้เข้ารับการ
ประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย จำนวน 30 คน มีวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) ในการพัฒนา Platform บริการ (Digital Service Platform) และ  (ร่าง) แผน
แม่บทพอร์ทัลกลางเพ่ือประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) (ฉบับย่อ) เป็นการวางรากฐาน
ของประเทศในการยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงาน
บริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็น
แนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประเทศไทย รวมถึงดำเนินการรวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน พร้อมสำรวจสถานภาพปัจจุบันของงานบริการ เพ่ือนำมาจัดลำดับความสำคัญของงานบริการ
สำหรับประชาชน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ : https://bit.ly/3cBRzbi 
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เอกสารสรุปการประชุมแผนแม่บทบริการพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 
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กิจกรรมที่ 2 : ทบทวน/วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเรื่อง/ประเด็นที่จะพัฒนาเป็นข้อเสนอ
เชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  

1. สำรวจและสอบถามระบบสารสนเทศ/โปรแกรม/ระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนนิงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  

2. จัดทำรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมี
รายการข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้ จำนวน 25 ระบบ และแบ่งกลุ่มคลัสเตอร์ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย คลัสเตอร์แม่
และเด็ก, คลัสเตอร์วัยเรียน, คลัสเตอร์วัยรุ่น, คลัสเตอร์วัยทำงาน, คลัสเตอร์วัยผู้สูงงอายุ และคลัสเตอร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3. วิเคราะห์ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานต่อบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ความสามารถ
ของระบบที่ประชาชนต้องการตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการ 7 ด้าน ดังนี้  

 
ความสามารถของระบบที่ประชาชนต้องการ 

 
3.1 ด้านการรับรู้ (Awareness) ได้แก่ 

- ความเข้าใจในภาครัฐ  
- บริการภาครัฐ 

3.2 ด้านการหาข้อมูล (Information) ได้แก่ 
- การเข้าถึงข้อมูล  
- คุณภาพของข้อมูล 
 

3.3 ด้านการเตรียมรับบริการ (Preparation) ได้แก่ 
- การเตรียมเอกสาร  
- การกรอกแบบฟอร์ม  

ดา้นการรบัรู ้
(Awareness)

ดา้นการหาขอ้มลู
(Information) 

ดา้นการเตรียมรบับริการ
(Preparation)

ดา้นการรบับริการท่ี
หน่วยงาน (Offline 

Service)

ดา้นการรบับริการ
ออนไลน์ (Online 

Service) 

ดา้นการรอผลพิจารณา
(Status Tracking)

ดา้นการมีสว่นรว่มของ
ประชาชน

(Participation)
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3.4 ด้านการรับบริการที่หน่วยงาน (Offline Service) ได้แก ่
- ช่วงเวลาเปิดรับบริการ 
- ความสามารถในการรองรับ  
- คุณภาพการให้บริการ  
- ความสะดวกในการรับบริการ  

3.5 ด้านการรับบริการออนไลน์ (Online Service) ได้แก่ 
- ความเชื่อมั่นต่อบริการออนไลน์  
- ความสะดวกในการรับบริการออนไลน์  
- การเข้าถึงบริการออนไลน์  

3.6 ด้านการรอผลพิจารณา (Status Tracking) ได้แก่ 
- การติดตามสถานะ  
- การพิจารณาผล  
- การแจ้งผล  

3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) ได้แก่ 
- การแสดงความคิดเห็น 
- การออกแบบระบบ 
- การมีข้อมูลเปิด 
- การติดตามการดำเนินงานของรัฐ 
 

 จากการวิเคราะห์ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานต่อบริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแบ่งการใช้
งานของผู้รับบริการ(ประชาชน) และผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ) ในการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบ 5 โมเดล ดังนี้ 

Model 0: การให้บริการ e-Information สำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบแบบ offline 
หรือประชาชนยังจำเป็นต้องเดินทางไปรับบริการของหน่วยงาน  

  Model 1: การเชื่อมโยงรูปแบบ e-Service Directory 
สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบริการ Online แต่ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบให้
เชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานภายนอกได้ เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนต้องใช้เวลา
และงบประมาณในการเชื่อมโยงซึ่งประชาชนจะต้องเข้าสู่ระบบตามวิธีการที่ระบบงาน
ของหน่วยงานนั้นได้กำหนดไว้เพ่ือรับบริการต่อไป 
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  Model 2: การเชื่อมโยงรูปแบบ e-Service Directory & Use Back-End Shared Component 

สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบริการดิจิทัล (e-Service) แบบ Online ที่สามารถเชื่อมโยง
กับ GDX/Linkage Center เป็นต้น ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบของหน่วยงาน โดยที่ประชาชน
ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบของหน่วยงานอีกครั้ง 

Model 3: การเชื่อมโยงรูปแบบ Share Front-End & Use Shared Component 
สำหรับหน่วยงานที่มีระบบบริการดิจิทัล (e-Service) แบบ Online โดยผู้ใช้ไม่ต้อง
ดำเนินการข้ามระบบ (System-to-System) ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่าน
เทคโนโลยี Application Programming Interface (API) ไปยังระบบงานบริการดิจิทัล
ของหน่วยงาน ในขณะที่เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน สามารถทำงานผ่านระบบของ
หน่วยงานของตนเองได้ตามขีดความสามารถของระบบของหน่วยงานและที่ได้เชื่อมโยงไว้  

  Model 4: การเชื่อมโยงรูปแบบ Single Platform including Workflow 
สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนผ่านระบบ Front Office ของ Platform ระบบ
บริการหลักด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP 
ECO-System Platform) ได ้ครบวงจร และเจ ้าหน ้าท ี ่ของหน ่วยงานสามารถ
ดำเนินการผ่านระบบ Back Office ของแพลตฟอร์มระบบบริการหลักด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-System Platform) 

  
 ผลการวิเคราะห์กระบวนงานและโอกาสในการพัฒนารูปแบบการทำงานเพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. Platform ระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) โดยรองรับการบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลระบบที่อยู่ ตามภารกิจของกรมอนามัย และการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม รองรับการบูรณาการข้อมูลระบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับ
ให้บริการประชาชนในทุกช่วงวัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

2. ระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) โดยรองรับการเชื่อมโยงกับ Platform 
ระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) แบบ Single Sign-on ที่สามารถ
ประเมินคัดกรอง วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และนำเสนอบริการด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดคุณลักษณะ 

3. ระบบบริการสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Book Platform) โดยรองรับการเชื่อมโยงกับ 
Platform ระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) 

4. ระบบบริการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Entrepreneur Environment Health Platform) 
โดยรองรับการเชื่อมโยงกับ Platform ระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform) 

5. การเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกภาครัฐ โดยรองรับการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพและการบูรณา
การข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม 
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4.1.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการ 
 

ดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน 
Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินการของกรม
อนามัย การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการกำหนดมาตรการ ใช้กลยุทธ์ 
PIRAB ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ P : Partnership (การสร้างพันธมิตร), I : Investment (การลงทุน), R : Regulation (การ
กำกับ ควบคุม), A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร) และ B : Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. การขับเคลื่อนการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การวางแนว
ทางการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม เพื ่อพัฒนางานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชน
ปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยเป็นรายบุคคลและรองรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม กลยุทธ์ PIRAB ได้แก่ P : Partnership (การสร้างพันธมิตร), I : Investment 
(การลงทุน), R : Regulation (การกำกับ ควบคุม) และ A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร)  

2. การสนับสนุนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม การวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ เพ่ือพัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนางานบริการดิจิทัลของ
ผู้บริหารหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถกำหนดโจทย์การพัฒนาที่ชัดเจน
และบุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถนำไปดำเนินการต่อได้อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ PIRAB ได้แก ่B : 
Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) 

3. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
ติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ให้มีการสรุปผลการดำเนินงาน  
ปัญหา และอุปสรรค์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ PIRAB ได้แก ่A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร) 
 

 สำหรับหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนผ่านระบบ Front Office ของ Platform ระบบบริการหลักด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-System Platform) ได้ครบวงจร และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก็สามารถดำเนินการผ่านระบบ Back Office ของแพลตฟอร์มระบบบริการหลักด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (National PP ECO-System Platform)    
 หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
พัฒนาโปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application กรมอนามัย สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 
บูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางของกรมอนามัย โดยคำนึงถึง 
“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (People-Centered Government) ตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้บริการ เกิด
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีสุขภาวะที่
ดี จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง กรมอนามัย ต้องสามารถคัดกรองปัจจัยเสี ่ยงและปัจจัยส่งเสริม

สุขภาพของประชาชนและมีระดับแจ้งเตือนสภาวะสุขภาพเฉพาะราย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
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- ระดับสีเขียว สำหรับกรณีท่ีไม่มีความเสี่ยง หรือ มีความเสี่ยงระดับต้น และมีปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
ระดับดี โดยใน Application จะมีระบบเพื่อจัดการตนเอง และปัญหาต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ 
YouTube เฉพาะรายบุคคล ตลอดจนมีการนำเสนอสินค้ามาตรฐานด้านสุขภาพ เทคนิคปฏิบัติที่
ถูกต้อง ร้านค้าสุขภาพ แสดงอยู่ใน Application 

- สีเหลือง สำหรับความเสี่ยงปานกลาง มีปัจจัยสุขภาพระดับต่ำ ซึ่งควรได้รับการดูแลเบื้องต้น โดย
ใน Application จะมีสหวิชาชีพครอบครัวเป็นทีมให้คำปรึกษา 

- สีแดง สำหรับความเสี่ยงระดับรุนแรง และปัจจัยส่งเสริมสุขภาพที่ต่ำมากซึ่งต้องได้รับการ
ช่วยเหลือระดับวิกฤตจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ต้องมีบริการเฉพาะด้าน โดย Application 
จะมีเบอร์โทร Hot Line สำหรับการปรึกษาและสถานที่ที่จะเข้าไปพบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสถานที่
ที่มีความปลอดภัยและเป็นความลับ 

2. การพัฒนาโปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application  ต้องบูรณาการร่วมกันและเชื่อมโยง
ข้อมูลภายใต้ Digital Platform กรมอนามัย  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ระดับกรม  

- มีมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่กรมอนามัยกำหนด สำหรับรองรับการเชื่อมโยงระบบ
บริการสุขภาพและการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เหมาะสม ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

- การบริการรูปแบบ Single Sign-on สำหรับประเมินคัดกรอง วิเคราะห์พฤติกรรมของ
ผู้ใช้งาน และนำเสนอบริการด้านสุขภาพที่มีประโยชน์อย่างเหมาะสม  

2) ระดับคลัสเตอร์   
- ม ีการบ ูรณาการร ่วมก ันภายในคล ัสเตอร์ และผ ่านการพ ิจารณาจากคณะกรรมการฯ  

ของคลัสเตอร์ 
- สามารถรองรับการเชื ่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application  

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างคลัสเตอร์ได้ 
- สามารถคัดกรองปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและมีระดับแจ้งเตือน

สภาวะสุขภาพเฉพาะราย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
o ระดับสีเขียว สำหรับกรณีที่ไม่มีความเสี่ยง หรือ มีความเสี่ยงระดับต้น และมีปัจจัย

ส่งเสริมสุขภาพระดับดี โดยใน Application จะมีระบบเพื่อจัดการตนเอง และปัญหา
ต่าง ๆ เช่น คลิปวิดีโอ YouTube เฉพาะรายบุคคล ตลอดจนมีการนำเสนอสินค้า
มาตรฐานด้านสุขภาพ เทคนิคปฏิบัติที่ถกูต้อง ร้านค้าสุขภาพ แสดงอยู่ใน Application 

o สีเหลือง สำหรับความเสี่ยงปานกลาง มีปัจจัยสุขภาพระดับต่ำ  ซึ่งควรได้รับการดูแล
เบื้องต้น โดยใน Application จะมีสหวิชาชีพครอบครัวเป็นทีมให้คำปรึกษา 

o สีแดง สำหรับความเสี่ยงระดับรุนแรง และปัจจัยส่งเสริมสุขภาพที่ต่ำมากซึ่งต้อง
ได้รับการช่วยเหลือระดับวิกฤตจากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ต้องมีบริการเฉพาะด้าน 
โดย Application จะมีเบอร์โทร Hot Line สำหรับการปรึกษาและสถานที่ที่จะเข้าไป
พบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่ีมีความปลอดภัยและเป็นความลับ 

- สามารถออกแบบและพัฒนาตามกรอบแนวทาง Digital Platform กรมอนามัย  
3) ระดับหน่วยงาน  

- โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและมีการจัดเก็บแบบ 
Digital บนระบบ Cloud Computing โดยมีหน่วยงานราชการรองรับอย่างเป็นทางการ 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต้องมีการรักษาความปลอดภัย 
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- โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application สำหรับสนับสนุนคุณภาพชีวิตสำหรับ
ทุกช่วงอายุ ซึ ่งควรได้รับการปกป้องความเสี่ยงทางสุขภาพ  การส่งเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการดูแล สนับสนุน อย่างเสมอภาค ตลอดช่วงเวลา 

- โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application จะต้องมีมาตรฐานอย่างเป็นทางการ มี
การออกแบบด้วยองค์ประกอบความรู้ที่ดีที่สุด มีความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และ
มีการรับรองจากภาครัฐ 

- โปรแกรม/ระบบสารสนเทศ/Mobile Application ต้องสามารถบันทึกแต้มสุขภาพ 
(Health Point) ด้วยการบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน
เฉพาะราย เช่น การออกกำลังกาย การปฏิบัติตนตามหลักโภชนาการ เป็นต้น 

- การพัฒนา Mobile Application ควรนำ Application ขึ้นบน Store (iOS/Android) 
ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของกรมอนามัย เท่านั้น 

- สามารถออกแบบและพัฒนาตามกรอบแนวทาง Digital Platform กรมอนามัย 

 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมหารือการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ

รวบรวมข้อมลูเชงิประจักษ์และระดมความคดิเห็นจากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
 

ประชุมหารือพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม ในสว่นแนวทางการ
พัฒนาแพลตฟอร์มกลางและบริการดิจิทัลภาครัฐ ต้องมีการพฒันาเทคโนโลยีและลักษณะเชิงสถาปัตยกรรมของ
แพลตฟอร์มกลาง และขัน้ตอนการพัฒนา รวมถึงข้อพึงระวังในการจัดทำแพลทฟอร์ม คือ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะ
สำหรับสิ่งที่เราจะให้บริการ 

 
สรุปผลการประเมินประชุมแนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มกลางภาครัฐ 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ :- 
ส่วนที่ 1: การอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 
 1.1 ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ ระดับใด 

1.2 ภายหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ ระดับใด 
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

2.1 เนื้อหาวิชาตรงเเละสอดคล้องกับหัวข้อ ระดับใด 
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหัวข้อนี้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ระดับใด 
2.3 วิทยากรมีความรอบรู้เเละความเชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม ระดับใด 
2.4 วิทยากรสามารถบริหารเวลาได้ดี ระดับใด 
2.5 วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ ระดับใด 
2.6 วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามเเละแสดงความเห็นได้ดี ระดับใด 
2.7 วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเเละเป็นประโยชน์ ระดับใด 
2.8 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการอบรมมีความเหมาะสม ระดับใด 
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ส่วนที่ 1: การอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 
ตาราง ก่อนและหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ระดับใด 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากที่สุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด  
(1) 

1. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ ระดับใด - 10.34 20.69 58.62 10.34 
2. ภายหลังการอบรมท่านมีความรู้เรื่องนี้ ระดับใด 27.59 65.52 6.90 - - 

 
ส่วนที่ 2 : ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

ตาราง ระดับความพึงพอใจต่อการประชุมฯ 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 

มากที่สุด  
(5) 

มาก  
(4) 

ปานกลาง  
(3) 

น้อย  
(2) 

น้อยท่ีสุด  
(1) 

1. เนื้อหาวิชาตรงเเละสอดคล้องกับหัวข้อ ระดับใด 65.52 31.03 3.45 - - 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมหัวข้อนี้มีประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงาน ระดับใด 
55.17 41.38 3.45 - - 

3. วิทยากรมีความรอบรู้เเละความเชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม ระดับใด 82.76 17.24 - - - 

4. วิทยากรสามารถบริหารเวลาได้ดี ระดับใด 72.41 27.59 - - - 

5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ ระดับใด 79.31 20.69 - - - 

6. วิทยากรเปิดโอกาสให้ซักถามเเละแสดงความเห็นได้ดี ระดับใด 75.86 24.14 - - - 

7. วิทยากรสามารถตอบคำถามได้ชัดเจนเเละเป็นประโยชน์ ระดับใด 68.97 31.03 - - - 
8. การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ระหว่างการอบรมมีความ

เหมาะสม ระดับใด 
72.41 27.59 - - - 
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กิจกรรมที่ 4 : ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

 
ดำเนินการยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ให้ครอบคลุมการกำหนดมาตรการ ใช้กลยุทธ์ PIRAB ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ P : Partnership (การสร้างพันธมิตร), I : Investment (การลงทุน), R : Regulation (การกำกับ ควบคุม), A : 
Advocate (ชี้นำ สื่อสาร) และ B : Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. การขับเคลื่อนการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การวางแนว
ทางการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อม เพื ่อพัฒนางานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชน
ปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยเป็นรายบุคคลและรองรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม กลยุทธ์ PIRAB ได้แก่ P : Partnership (การสร้างพันธมิตร), I : Investment 
(การลงทุน), R : Regulation (การกำกับ ควบคุม) และ A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร)  

2. การสนับสนุนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม การวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ศักยภาพ และทักษะ เพ่ือพัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนางานบริการดิจิทัลของ
ผู้บริหารหน่วยงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถกำหนดโจทย์การพัฒนาที่ชัดเจน
และบุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถนำไปดำเนินการต่อได้อย่างเหมาะสม กลยุทธ์ PIRAB ได้แก ่B : 
Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) 

3. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
ติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมให้สามารถดำเนินไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ให้มีการสรุปผลการดำเนินงาน  
ปัญหา และอุปสรรค์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ กลยุทธ์ PIRAB ได้แก ่A : Advocate (ชี้นำ สื่อสาร) 
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ยกร่างข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
แหล่งที่มา : https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 

20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/1_30/3.4_PA%201.30.pdf 
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กิจกรรมที่ 5 : เสนอข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน แก่ผู้บริหารระดับกรมอนามัย 
 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในการวางแนวทางการพัฒนา Platform ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนางานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชนปลอดภัยรองรับ
คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยเป็นรายบุคคลและรองรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
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ข้อเสนอเชิงมาตรการการดำเนินงานพัฒนา Platform 
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

แหล่งที่มา : https://planning.anamai.moph.go.th/web-upload/ 
20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/1_30/3.5_PA%201.30.pdf 

 
 


