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4. Output ผลผลิต 

4.1 มีรายงานผลการด าเนินงานตามที่ก าหนดในแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

 

แผนการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

ที ่ ตัวช้ีวัด/กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่ได้
ด าเนินการ/ 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
ครบถ้วน 

 รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
1 แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำระบบ

สุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำต ิ
1 ฉบับ 1 พ.ย.64 30 พ.ย. 64 

  

2 จัดท ำรำยกำรข้อมูล สำรสนเทศ และ
ควำมรู้ที่น ำมำใช้ในกำรด ำเนนิงำนตัวชีว้ัด 

1 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 ธ.ค. 64 
  

3 ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนตวัชี้วดั และประเด็นควำมรู้ที่
ให้แก่ผู้รับบริกำร เพ่ือกำรขับเคลื่อน 

1 ครั้ง 1 พ.ย. 64 10 ธ.ค. 64 
  

4 วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องระบบ
สุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ 1 ระบบ 1 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65   

5 กำรออกแบบระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ 
สร้ำงไทย สร้ำงชำติ 1 ระบบ 1 ต.ค. 64 28 ก.พ. 65   
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ด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ตามแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 : แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
 

ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ลงวันที ่29 พฤศจิกำยน 2564 โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 2 : จัดท ารายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 

2.1 รวบรวมข้อมูลและสอบถามผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ 
สร้ำงไทย สร้ำงชำติ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1 : กำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ    
เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยรองรับคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกช่วงวัย 
โดยเชิญผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 5 กลุ่มวัย 
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2.1.2 หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2 : กำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
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2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Focus Group) : ครั้งที่ 1 : กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ โดยด ำเนินกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำรกรมอนำมัย ในวันที่ 23 กันยำยน 2564 เวลำ 09.00 - 12.00   น. 

 
 

2.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Focus Group) : ครั้งที่ 2 : กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรและ
ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ โดยด ำเนินกำร
สัมภำษณ์ผู้บริหำรกรมอนำมัย ในวันที่ 23 กันยำยน 2564 เวลำ 13.00 - 16.00   น. 
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2.2 ความรู้ที่น ามาใช้ โดยก ำหนดเทคนิคและกระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ 
มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 Distributed Ledger Technology (DLT) เป็นระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจำย (Distributed) 
จ ำนวนหลำยเครื่องที่แต่ละเครื่องท ำหน้ำที่เก็บส ำเนำรำยกำรข้อมูลธุรกรรม (Transactions) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไว้บน
เครื่องของตนเอง เพ่ือให้สำมำรถใช้เทคนิคกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้เทคนิคกำรเข้ำและ
ถอดรหัสข้อมูล (Cryptography) ยืนยันกำรเกิดขึ้นของธุรกรรมนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ระบบคนกลำงใด 

 
 

2.2.2 Decentralized Application (DApp) เป็นรูปแบบกำรพัฒนำโปรแกรมท่ีท ำงำนอยู่บน 
Distributed Ledger Technology และฟังก์ชันกำรท ำงำนของโปรแกรมส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ Smart Contract 
และมีกำรเก็บข้อมูลอยู่บน Peer to Peer Storage เช่น IPFS (Interplanetary File System) ผู้ใช้งำนอำจจะไม่
สังเกตเห็นควำมแตกต่ำงขณะใช้งำนเมื่อเปรียบเทียบกับกำรใช้งำนโปรแกรมแบบเดิม เนื่องจำกกำรพัฒนำ Front End 
ของโปรแกรม DApp สำมำรถใช้ภำษำและวิธีกำรแบบดั้งเดิม มีเพียงแต่ระบบหลังบ้ำน (Back End) ที่แตกต่ำงไปจำก
เดิม ธุรกรรมของระบบถูกจัดเก็บอยู่บนระบบ DLT ฟังก์ชันของโปรแกรมท ำงำนอยู่บน Smart Contract ซึ่งถูกเขียนโดย
ใช้ภำษำ Solidity หรือภำษำอ่ืนขึ้นอยู่กับเครือข่ำย DLT ที่โปรแกรมท ำงำนอยู่ 
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2.2.3 Self-Sovereign Identity (SSI) เป็นหลักกำรในกำรให้ผู้ใช้งำนระบบใดๆ เป็นผู้จัดกำรและควบคุม
ตัวตน (Identity) และข้อมูลของตนเอง (Personal Data) โดยไม่ให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำของระบบหรือตัวกลำงใด ๆ 
หรืออีกนัยหนึ่ง SSI เป็นกลุ่มเทคโนโลยีหลำยชนิดที่ท ำงำนร่วมกันเพื่อท ำให้หลักกำรกำรจัดกำรตัวตนแบบ SSI เป็น
จริงได้ เช่นเทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกระจำย เทคโนโลยี DLT และเทคโนโลยีกำรเข้ำรหัสข้อมูล เป็นต้น 

 
 

2.2.4 Data Distribution Service (DDS) เป็นเทคโนโลยีที่ใชใ้นกำรรับส่งข้อมูลแบบ Real-Time  มี
สถำปัตยกรรมแบบ Topic-Centric และมีกำรท ำงำนแบบกระจำย (Distributed) โดยไม่ต้องมีเครื่องแม่ข่ำยกลำง
ซอฟต์แวร์ DDS เป็นซอฟต์แวร์ที่มีกำรใช้งำนแพร่หลำยในอุตสำหกรรมที่มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีควำม
จ ำเป็นต้องรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงระบบหรืออุปกรณ์ท่ีมีควำมแตกต่ำงกัน (หลำยยี่ห้อ หลำยรุ่น หลำย
ผู้ผลิต) อยู่ตลอดเวลำ เช่น อุตสำหกรรมทำงด้ำนพลังงำนอุตสำหกรรมทำงทหำร อุตสำหกรรมกำรบินและกำรขนส่ง 
อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ เป็นต้น 
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กิจกรรมที่ 3 : ก าหนดมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด และประเด็นความรู้ที่ให้แก่
ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อน 

 
3.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

กรมอนำมัย ในฐำนะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในกำรอภิบำล ระบบส่งเสริมสุขภำพและระบบอนำมัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือประชำชนสุขภำพดี ตระหนักถึงวิกฤตกำรณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่ำว จึงได้มีกำรวิเครำะห์และรวบรวมข้อมูล
ด้ำนมำตรฐำนสุขอนำมัยและอนำมัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรขับเคลื่อนและกำรพัฒนำระบบ
สุขอนำมัยสถำนประกอบกำร และประชำชนปลอดภัยรองรับคุณภำพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลกำรประเมินตนเองที่ก ำหนดให้มีสุขภำพอนำมัยดีแบบวิถีใหม่ ของกรมอนำมัย ใน
สถำนประกอบกำร สถำนที่สำธำรณะ ประชำชน ตลอดจนสำมำรถน ำข้อมูลมำบริหำรจัดกำรสร้ำงควำมรอบรู้และ
สร้ำงควำมม่ันใจให้แก่ประชำชนในกำรใช้บริกำรต่อไป 
 ภำยใต้กำรสอบถำมและรวบรวมข้อมูล โดยกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ ต้อง
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรและผู้ปฏิบัติงำน ดังนี้  
 3.1.1 สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการด าเนินงาน  

- หลักการ/เหตุผลการก าหนดมาตรการ 
 แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ โดยมีตัวแทนจำก
กลุ่มงำนทุกกลุ่มเข้ำร่วมเป็นคณะท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำง
ไทย สร้ำงชำติ เพ่ือให้เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ของ
กรมอนำมัย และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน  
- ความสอดคล้อง กลยุทธ์ PIRAB ได้แก่ 

P : Partnership (กำรสร้ำงพันธมิตร) 
3.1.2 สนับสนุนการการด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  

- หลักการ/เหตุผลการก าหนดมาตรการ 
ด ำเนินกำรจัดจ้ำงเพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ ตำม

ระเบียบพัสดุอย่ำงคุ้มค่ำ กำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ ศักยภำพ และทักษะ 
เพ่ือมุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรพัฒนำงำนบริกำรดิจิทัลอย่ำงเหมำะสม รวมทั้งกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้สำมำรถด ำเนินไปตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ 
โดยให้มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะ 

สื่อสำร และสร้ำงควำมเข้ำใจกับกับบุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบเกี่ยวกับระบบสุขภำพดีวิถี
ไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ  
- ความสอดคล้อง กลยุทธ์ PIRAB ได้แก่ 

I : Investment (กำรลงทุน) 
R : Regulation (กำรก ำกับ ควบคุม) 
A : Advocate (ชี้น ำ สื่อสำร)  
B : Build Capacity (พัฒนำศักยภำพผู้รับบริกำร) 
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3.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
3.2.1 การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ คือ วิธีกำรที่ใช้ในกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศขึ้นมำใหม่ใน

ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจำกกำรสร้ำงระบบสำรสนเทศใหม่แล้ว กำรวิเครำะห์ระบบช่วย
ในกำรแก้ไขระบบสำรสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ โดยกำรวิเครำะห์ระบบ หมำยถึง กำรหำควำมต้องกำร   
(Requirements) ของระบบสำรสนเทศว่ำคืออะไร หรือต้องกำรเพ่ิมเติมอะไรเข้ำมำในระบบ และกำรออกแบบ 
หมำยถึง กำรน ำเอำควำมต้องกำรของระบบมำเป็นแบบแผนหรือเรียกว่ำพิมพ์เขียว 

  3.2.2 แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางและบริการดิจิทัลภาครัฐ คือ มีกำรวำงรำกฐำนของประเทศใน
กำรยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน โดยกำรพัฒนำระบบกลำงของประเทศที่รวบรวมงำนบริกำรภำครัฐเพ่ือ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรติดต่อขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เป็นแนวทำงกำรพัฒนำบริกำร
ดิจิทัลส ำหรับประเทศไทย รวมถึงด ำเนินกำรรวบรวมบริกำรที่เกี่ยวข้องกับประชำชน พร้อมส ำรวจสถำนภำพ
ปัจจุบันของงำนบริกำร เพ่ือน ำมำจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนบริกำรส ำหรับประชำชน 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



10 

 

 
กิจกรรมที่ 4 : วิเคราะห์ปัญหาและความต้องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

  
รูปแบบกำรท ำงำนของระบบที่จะพัฒนำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 3 Pillars of Health Promotion 

ของทำงกรมอนำมัย ได้แก่ (1) ระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ (2) ระบบบริหำรกำรจัดกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ (Admin) หรือ Good Governance เพ่ือพัฒนำระบบสำธำรณสุข คุ้มครองและส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของ
ทุกคนประเทศ อีกทั้งยังสำมำรถตอบสนองต่อนโยบำย ก้ำวทันต่อแนวทำงในกำรด ำเนินงำนระดับโลกอย่ำง World 
Health Organization 

4.1 รูปแบบการท างานของระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
ระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ หรือ Health Literacy อ้ำงอิงตำมกรอบแผนกำรปฏิบัติกำร 

“ประชำชนรอบรู้ Digital Health Literacy” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
(1) เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรข้อมูลสุขภำพของตนเอง เข้ำถึงองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ เข้ำถึงสิทธิประโยชน์

ของภำครัฐ 
(2) เพ่ือให้สำมำรถประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ประเมินสุขภำพในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จำกแบบประเมินที่

ได้มำตรฐำนผ่ำนกำรรองรับระดับโลก รวมระบบสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำและประเมินควำมเสี่ยง 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชำญได้ร่วมให้ค ำแนะน ำอย่ำงถูกวิธี 

(3) เพ่ือให้สำมำรถบันทึกและวิเครำะห์พฤติกรรม กิจกรรมต่ำงๆ ในกำรด ำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อสุขภำพของ
ประชำชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม อำทิเช่น กำรออกก ำลังกำย กำรรับประทำนอำหำร กำรนอน เป็นต้น 

โดยรูปแบบของกำรจัดกำร ประเมิน บันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล จะถูกประมวลผล วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดหำที่
ผู้เชี่ยวชำญหรือค ำแนะน ำที่เหมำะสมต่อสุขภำพ พร้อมทั้งยังสำมำรถเก็บเป็น Health Point เพ่ือใช้ส ำหรับแลก 
Reward (Conditional Welfare) หรืออ่ืนๆ ต่อไป 

 

แผนผังรูปแบบกำรท ำงำนของระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ 
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รูปแบบกำรท ำงำนของระบบฯ จะถูกบูรณำกำรจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เช่น 
ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ของกรมกำรปกครอง ข้อมูลที่ประชำชนเป็นผู้กรอกเข้ำสู่ระบบ หรือฐำนข้อมูลจำกองค์กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเชื่อมข้อมูลกับระบบเดิมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้ำหมำยสัมฤทธิ์มุ่งเน้นไปที่ด้ำน
กำรศึกษำ ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนดิจิทัล และพฤติกรรมสุขภำพ เพ่ือสร้ำงสมดุล “นิเวศน์
สุขภำพออนไลน์” ให้กับประเทศตำมนโยบำยเมืองรอบรู้สุขภำพ 
 ทั้งนี้รูปแบบกำรท ำงำนของระบบฯ สำมำรถยืดหยุ่นต่อกำรเพ่ิม/ลด พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ตำมแผน
บูรณำกำรคลัสเตอร์ ทั้ง 66 Key Message ของกรมอนำมัย พร้อมทั้งสนับสนุนแผนกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกลยุทธ
สุขภำพและปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภำพ (A2IM) แก้ไขข้อจ ำกัดในกำรขับเคลื่อนรูปแบบเดิมๆ รองรับกำรเข้ำใช้งำน
ระบบที่ให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรสุขภำพรวมถึงสำมำรถคัดกรองสุขภำพได้ด้วยตนเอง 
 กำรบูรณำกำรออกแบบระบบจะถูกแบ่งตำมกลุ่มวัย หรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “คลัสเตอร์” โดยรูปแบบระบบ
ดังกล่ำวจะถูกปรับใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละคลัสเตอร์ ทั้ง 5 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อสมุดบันทึกสุขภำพ คลัสเตอร์ 

1 Pink Book คลัสเตอร์แม่และเด็ก 

2 Yellow Book คลัสเตอร์วัยเรียน 

3 Yellow Book คลัสเตอร์วัยรุ่น 

4 Red Book คลัสเตอร์วัยท ำงำน 

5 Blue Book คลัสเตอร์วัยสูงอำยุ 
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4.2 รูปแบบการท างานของระบบบริหารการจัดการ 
กำรออกแบบระบบบริหำรกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Admin) หรือ Good Governance อ้ำงอิงตำมกรอบ

หลักกำรจัดท ำแผนของคลัสเตอร์และกองส ำนักท่ีส ำคัญ  
กรอบหลักกำรจัดท ำแผนของคลัสเตอร์และกองส ำนักท่ีส ำคัญ 

1) ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนให้สอดรับตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำย
ร่วมกันเป็น Value Chain Strategic Rout Map 

2) จัดท ำแผนปฏิบัติกำร และขับเคลื่อนด้วยกรอบแนวคิด House Model โดนบูรณำกำรทุกภำคส่วน
เป็น National Program เช่น เขตสุขภำพ / ภำคีเครือข่ำยทุกระดับ 

3) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำร และขับเคลื่อนด้วย Digital Model/ระบบ Online โดย Plug-in Digital 
Platform กลำงของกรมอนำมัย เช่น Health book/ Digital Platform น ำข้อมูลควำมรู้ไปวำง
รวมถึงสวัสดิกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

4) ขับเคลื่อนและบูรณำกำรควำมรู้รอบด้ำนสุขภำพ (HL) ในแผนงำน/ โครงกำรของกรมอนำมัย 
5) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ Covid-19 โดยบูรณำกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อโคโรน่ำไวรัส 2019 และบรรเทำ ควำมเดือดร้อน พร้อมทั้งเพ่ิมกำรเข้ำถึงบริกำรของ
ประชำชนภำยใต้แผนงำน/โครงกำรของกรมอนำมัย 

6) ขับเคลื่อนและบูรณำกำรร่วมกันกับภำคีเครือข่ำยภำยใต้ setting เดียวกัน 
7) ใช้กลยุทธ PIRAB บูรณำกำรกำรด ำเนินงำน (Plugin) ในกำรขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำรของกรม

อนำมัย 
8) ขับเคลื่อนด้วยผ่ำนระบบปฏิบัติกำร (Operation) ที่เข้ำถึงประชำชน พ้ืนที่ และสถำนประกอบกำร 

โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำงและด้อยโอกำศเช่น ผู้พิทักษ์อนำมัย 
9) ขับเคลื่อนเป็นต้นแบบบริกำรจ ำเพำะ หรือเป้นเลิศด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ (Care Excellent) ให้

ครอบคลุมชุมชนและพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกับชุดสิทธิประโยชน์ โดยศูนย์อนำมัยเป็นเจ้ำภำพวำงระบบ
บริกำรให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
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กิจกรรมที่ 5 : การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
 

5.1 รูปแบบการท างานของระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
     5.1.1 ตำรำงสรุปรูปแบบกำรท ำงำนของระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ 

ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 

SECTION 1  ข้อมูลทั่วไป (GENERAL DATA) 

1 ลงทะเบียน ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ / Log In 

    ลงทะเบียนใหม่ 

2 ข้อมูลส่วนบุคคล ฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์  

   ข้อมูลจำกกำรลงทะเบียนใหม่ 

    แก้ไขข้อมูล 

3 หนังสือรับรองด้ำนสุขภำพ อัพโหลด 

   ลบ 

   แก้ไข 

    เชื่อมจำกระบบอื่นๆ(ห้ำมแก้ไข) 

4 คะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รบ แสดงคะแนนสุขภำพ 

   กิจกรรมเข้ำร่วมเพื่อสะสมคะแนน 

    รำงวัลส ำหรับแลกคะแนน 

5 สวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน สวัสดิกำรที่มีอยู่ 

    สวัสดิกำรทั้งหมด 

6 ประวัติกำรท ำรำยกำร กิจกรรมกำรใช้ระบบ 

SECTION 2 ข้อมูลสุขภาพ (HEALTH DATA) 

1 ข้อมูลสุขภำพ ประมำลผลสุขภำพโดยรวม 

   ประมำลผลกำรประเมินสุขภำพตนเอง 

    ประมวลผลกำรประเมินสุขภำพโดยแพทย์ 

2 บันทึกข้อมูลสุขภำพ กรอกข้อมูลสุขภำพ 

    

แก้ไขข้อมูลสุขภำพ 
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ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 

3 บันทึกข้อมูลสำรอำหำร กรอกข้อมูลสำรอำหำรที่ได้รับ 

   แก้ไขข้อมูลสำรอำหำรที่ได้รับ 

   ค ำแนะน ำสำรอำหำรที่ควรได้รับ 

    
ค ำแนะน ำสำรอำหำรที่ไม่ควรรับประทำนหรือควร
รับประทำนในปริมำณที่น้อย 

4 
บันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีนทำง
กำรแพทย์ 

ค ำแนะน ำกำรได้รับวัคซีน 

    ข้อมูลกำรได้รับวัคซีน 

5 ประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ สวัสดิกำรที่ใช้ในกำรรักษำ 

   สวัสดิกำรที่สำมำรถใช้ได้ 

   บันทึกประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ 

    แก้ไขประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ 

6 บันทีกพัฒนำกำรสุขภำพ บอกข้อมูลกำรพัฒนำกำรสุขภำพ 

    แนะน ำพัฒนำกำรด้ำนสุขภำพ 

7 บันทึกข้อมูลกำรออกก ำลังกำย บันทึกข้อมูลกำรออกก ำลังกำย 

   แก้ไขข้อมูลกำรออกก ำลังกำย 

    ค ำแนะน ำกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสม 

8 
บันทึกโรคประจ ำตัว หรืออำกำร
บำดเจ็บที่มีผล 

บันทึกโรคประจ ำตัว หรืออำกำรบำดเจ็บที่มีผลกับกำรออก
ก ำลังกำย 

   แก้ไขโรคประจ ำตัว หรืออำกำรบำดเจ็บที่มีผลกับกำรออก
ก ำลังกำย 

    ค ำแนะน ำกำรออกก ำลังกำยท่ีเหมำะสม 

9 บันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร บันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร 

   แก้ไขข้อมูลกำรบริโภคอำหำร 

    ค ำแนะน ำในกำรบริโภคอำหำร 

10 บันทักข้อมูลทำงอำรมณ์ บันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์ 

   แก้ไขบันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์ 

    
กิจกรรมที่แนะน ำส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำรมณ์ 
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ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 

11 บันทึกข้อมูลกำรหำยใจ บันทึกข้อมูลกำรหำยใจ 

   แก้ไขบันทึกข้อมูลกำรหำยใจ 

    แนะน ำวิธีกำรหำยใจที่ถูกวิธี 

12 บันทึกข้อมูลกำรนอน บันทึกข้อมูลกำรนอน 

   แก้ไขข้อมูลกำรนอน 

    แนะค ำข้อมูลกำรนอนที่ถูกต้อง 

13 บันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ บันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ 

   แก้ไขบันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ 

    แนะน ำวิธีกำรดื่มน้ ำ 

14 บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง บันทึกข้อมูลกำรดื่มแอลกอฮอลล์ 

   แก้ไขบันทึกข้อมูลกำรดื่มแอลกอฮอล์ 

   บันทึกข้อมูลกำรสูบบุหรี่ 

   แก้ไขบันทึกข้อมูลกำรสูบบุหรี่ 

    ค ำแนะน ำด้ำนสุขภำพ 

SECTION 3 : ประเมินและค าแนะด้านสุขภาพ 

1 ประเมินสุขภำพ ประเมินสุขภำพตนเอง 

   แก้ไขประเมิน 

   วิเครำะห์ผลกำรประเมินโดยระบบ 

    ค ำแนะน ำสุขภำพ 

2 ประเมินสุขลักษณะอนำมัย ประเมินสุขลักษณะอนำมัยด้วยตนเอง 

   แก้ไขกำรประเมิน 

   วิเครำะห์ผลกำรประเมินโดยระบบ 

    ค ำแนะน ำด้ำนสุขลักษณะอนำมัย 

3 ประเมินพฤติกรรมอนำมัย ประเมินพฤติกรรมอนำมัยตนเอง 

   แก้ไขกำรประเมิน 

   วิเครำะห์ผลกำรประเมินโดยระบบ 

    ค ำแนะน ำด้ำนพฤติกรรมอนำมัย 
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ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 

4 
ประเมินสุขลักษณะสภำพแวดล้อม
บริเวณท่ีพักอำศัพ 

ประเมินสุขลักษณะสภำพแวดล้อมบริเวณที่พักอำศัพ 

   แก้ไขประเมิน 

   วิเครำะห์ผลกำรประเมินโดยระบบ 

    ค ำแนะน ำด้ำนสุขลักษณะสภำพแวดล้อม 

SECTION 4 : ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ 

1 ข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสุขภำพ คลังควำมรู้สุขภำพ 

   กิจกรรมท ำลำยสุขภำพ 

    Notification อ้ำงอิงกับสุขภำพของผู้ถือ 

2 ศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ ที่อยู่และเบอร์โทรของศูนย์ 

    สถำนที่ 

3 รับค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ Chatbot ขอรับค ำปรึกษำ 

    ช่องทำงกำรรับค ำปรึกษำ 

SECTION 5 : เอกสารทางการแพทย์ (ด้านสุขภาพ) CLINICAL DOCUMENT 

1 เอกสำรทำงกำรแพทย์(ด้ำนสุขภำพ) อัพโหลด 

   ลบเอกสำร 

    เอกสำรที่เชื่อมจำกระบบ 
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     5.1.2 รูปแบบกำรท ำงำนของระบบบริหำรกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Admin) 

ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 
ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ 

1 ลงทะเบียน ฐำนข้อมูลจำกกระทรวง / กรม 
    ลงทะเบียนใหม่ 
2 ข้อมูลหน่วยงำน ข้อมูลหน่วยงำน 
   แก้ไขข้อมูลหน่วยงำน 
   อัพโหลดเอกสำรหน่วยงำน 
   แก้ไขเอกสำรที่อัพโหลด 
   ลบเอกสำรที่อัพโหลด 
   เชื่อมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
   เพ่ิมข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 
   แก้ไขข้อมูลเจ้ำหน้ำที่ 
   ลบข้อมูลหน้ำที่ 
   เพ่ิมลำยเซนต์อิเลกทรอนิกส์ 
   แก้ไขลำยเซนต์อิเลกทรอนิกส์ 
   ลบลำยเซนต์อิเลกทรอนิกส์ 

3 ประวัติกำรท ำรำยกำร กิจกรรมกำรใช้ระบบ 

SECTION 1  ข้อมูลทั่วไป (GENERAL DATA) 
4 กำรจัดกำรคะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ กำรจัดกำรคะแนนสุขภำพ 
   กำรจัดกำรกิจกรรมเข้ำร่วมเพื่อสะสมคะแนน 
    กำรจัดกำรรำงวัลส ำหรับแลกคะแนน 
5 กำรจัดกำรสวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน กำรจัดกำรสวัสดิกำรที่มีอยู่ของภำครัฐ 
    กำรจัดกำรสวัสดิกำรที่มีอยู่ของภำคเอกชน 

SECTION 2 ข้อมูลสุขภาพ (HEALTH DATA) 
1 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลสุขภำพ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
2 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลสำรอำหำร แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
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ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 
ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ 

3 
กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีนทำง
กำรแพทย์ 

แก้ไขแบบฟอร์ม 

   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
4 ประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
5 กำรจัดกำรบันทึกพัฒนำกำรสุขภำพ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
6 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรออกก ำลังกำย แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
7 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
8 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
9 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรหำยใจ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 

    

เพ่ิมค ำแนะน ำ 
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ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 
ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ 

10 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรนอน แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 

11 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 

12 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 

SECTION 3 : ประเมินและค าแนะด้านสุขภาพ 
1 กำรจัดกำรแบบประเมินสุขภำพ แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
2 กำรจัดกำรประเมินสุขลักษณะอนำมัย แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 
3 กำรจัดกำรประเมินพฤติกรรมอนำมัย แก้ไขแบบฟอร์ม 
   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 
    เพ่ิมค ำแนะน ำ 

4 
กำรจัดกำรประเมินสุขลักษณะสภำพแวดล้อม
บริเวณท่ีพักอำศัย 

แก้ไขแบบฟอร์ม 

   เพ่ิมแบบฟอร์ม 
   ลบแบบฟอร์ม 

    
เพ่ิมค ำแนะน ำ 
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ส่วนที่ ชื่อส่วน รายการ 
ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ 

SECTION 4 : ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
1 กำรจัดกำรข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสุขภำพ แสดงคลังควำมรู้ที่มีอยู่ 
   เพ่ิมควำมรู้ 
   แก้ไขควำมรู้ 
    ลบควำมรู้ 
2 กำรจัดกำรศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ รำยกำรที่อยู่และเบอร์โทร สถำนที่ 
   แก้ไขข้อมูล 
   ลบข้อมูล 
    เพ่ิมข้อมูล 
3 กำรจัดกำรรับค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ กำรจัดกำร Chatbot 

   รำยกำรที่อยู่และเบอร์โทร สถำนที่ ช่องทำงกำรรับ
ค ำปรึกษำ 

   แก้ไขข้อมูล 
   ลบข้อมูล 
    เพ่ิมข้อมูล 
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5.2 การท างานของระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
5.2.1 SECTION 1 ข้อมูลทั่วไป (General data) 

5.2.1.1 ลงทะเบียน 
เพ่ือแก้ข้อจ ำกัดกำรขับเคลื่อนเดิมที่เป็นรูปแบบ Analog เป็นดิจิตอลโมเดล ลดภำระแก่

หน่วยงำน ประมวลผลได้รวดเร็ว และครอบคลุมกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ ระบบลงทะเบียนจะเป็นใน
รูปแบบ Single Sign-On เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมกำรปกครอง เช่น ฐำนข้อมูลเลข 13 หลัก หรือ ข้อมูล
ทะเบียนรำษฎร ข้อมูลภูมิล ำเนำ ให้พร้อมเรียกดูข้อมูลได้เสมอ ในรูปแบบของ SMART CITIZEN 
DIGITAL PLATFORM 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ลงทะเบียน) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ลงทะเบียน) 

5.2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 
กำรรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชำชนจะถูกจัดอย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งำน

คอนเสป Self care private home online โดยใช้ทะเบียนบ้ำนเป็นตัวตั้งต้น และใช้ระบบบริกำรต่ำงๆ
เข้ำมำต่อเติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ภำยใน หรือที่เรียกว่ำ บ้ำนส่วนตัวออนไลน์ 67 ล้ำนห้อง ที่มปีระชำชนเป็น
เจ้ำของส่วนตัว กำรเข้ำถึงข้อมูลต้องใช้กุญแจพำสเวิร์ดของเจ้ำของเท่ำนั้น  ข้อมูลส่วนบุคคลชื่อ เลข
ประชำชน บ้ำนเลขที่ จะใช้เพ่ือระบุตัวตนเมื่อจ ำเป็น ข้อมูลสถำนะสุขภำพเก็บแยก อนุญำตให้น ำมำ
ประเมินภำพรวมแบบกลุ่มได้ 
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กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล) 

5.2.1.3 หนังสือรับรองด้ำนสุขภำพ 
หนังสือรับรองสุขภำพจะถูกเชื่อมโยงเข้ำสู่ระบบต่ำงๆ ที่หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยได้มีกำรบันทึก

ไว้ เพ่ือเป็นประวัติในกำรประเมินสุขภำพ คัดกรอง และให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แม่และ
เด็ก จะได้รับสมุดสุขภำพสีชมพู พิมพ์แจกหลังคลอด โดย กรมฯ มีเป้ำหมำยในกำรออกสมุดสุขภำพให้กับ
ทุกกลุ่มช่วงวัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (หนังสือรับรองสุขภำพ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (หนังสอืรับรองสุขภำพ) 

5.2.1.4 คะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ 
 เมื่อกำรประเมิน วิเครำะห์ และจัดข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบ Output ส ำหรับผลของกำรดูแล

สุขภำพ จะออกมำในรูปแบบของ Health Points กำรได้รับแต้มจำกกำรจัดกำรและดูแลสุขภำพของ
ประชำชน ท ำให้สุขภำพกลำยเป็นส่วนที่ประชำชนจะได้รับมูลค่ำ หรือสวัสดิกำร และท ำให้เงินกลับมำสู่
ประชำชนด้วยกำรดูแลสุขภำพ เช่น กำรออกก ำลังกำย, คัดกรองโควิท แล้วได้รับแต้มสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (คะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (คะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ) 

5.2.1.5 สวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน 
เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์สิทธิสวัสดิกำรของประชำชนแต่ละกลุ่ม ให้ทรำบถึง

สวัสดิกำรที่ประชำชนมีสิทธิในกำรติดต่อขอรับบริกำร พร้อมทั้งแจ้งสวัสดิกำรที่แต่ละคนมีอยู่แล้ว ณ 
ปัจจุบัน โดยสำมำรถทรำบสถำนะ ช่องทำงกำรติดต่อ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสวัสดิกำรใหม่ๆ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (สวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (สวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน)  
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5.2.1.6 ประวัติกำรท ำรำยกำร 
เป็นกำรเก็บบันทึกประวัติกำรท ำรำยกำรทั้งหมดของประชำชนผู้ใช้งำนระบบ เช่น ประวัติกำรประเมินสุขภำพ

ตนเอง ประวัติกำรบันทึกพฤติกรรมสุขภำพ เป็นต้น 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ประวัติกำรท ำรำยกำร) 

 
กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ประวัติกำรท ำรำยกำร) 

  
5.2.2 SECTION 2 ข้อมูลสุขภำพ (HEALTH DATA) 

ตำมแผนกำรปฏิบัติกำรประชำชนรอบรู้ (Digital Health Literacy) เพ่ือให้สำมำรถบันทึกข้อมูล
สุขภำพ เช่น กำรพักผ่อน กำรบริโภคอำหำร กำรออกก ำลังกำย หรือที่เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ  PERSONAL 
RECORD เพ่ือวิเครำะห์ประมวลผล ให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสมกับในแต่ละช่วงวัย ตำมแนวทำง พฤติกรรม
สุขภำพที่พึงประสงค์ = NU+ACT+DENT+RH+HYG+ENV 66 KEY MESSAGES จ ำเป็นต้องบังคับให้
ทำงกรมมีกำรปรับล ำดับควำมส ำคัญหรือเพ่ิมปัญหำเข้ำมำ เพ่ือหำควำมรู้ด้ำนสุขภำพส่งถึงประชำชน 
พร้อมทั้งประมวลผลออกมำในรูปแบบของ H-POINT  

5.2.2.1 ข้อมูลสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (ข้อมูลสุขภำพ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (ข้อมูลสุขภำพ) 

5.2.2.2 บันทึกข้อมูลสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลสุขภำพ) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ -ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลสุขภำพ) 
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5.2.2.3 บันทึกข้อมูลสำรอำหำร 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลสำรอำหำร) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลสำรอำหำร) 

5.2.2.4 บันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีนทำงกำรแพทย์ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีน
ทำงกำรแพทย์) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีนทำง
กำรแพทย์) 

5.2.2.5 ประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (ประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ) 

  

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (ประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ) 
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5.2.2.6 บันทึกพัฒนำกำรสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกพัฒนำกำรสุขภำพ) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกพัฒนำกำรสุขภำพ) 

5.2.2.7 บันทึกข้อมูลกำรออกก ำลังกำย บันทึกโรคประจ ำตัว หรืออำกำรบำดเจ็บ 

 
กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำร

ออกก ำลังกำย บันทึกโรคประจ ำตัว หรืออำกำรบำดเจ็บ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรออก

ก ำลังกำย บันทึกโรคประจ ำตัว หรืออำกำรบำดเจ็บ) 

5.2.2.8 บันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรบริโภค
อำหำร) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร) 
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5.2.2.9 บันทักข้อมูลทำงอำรมณ์ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ -ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์) 

5.2.2.10 บันทึกข้อมูลกำรหำยใจ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรหำยใจ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ -ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรหำยใจ) 

5.2.2.11 บันทึกข้อมูลกำรนอน 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรนอน) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรนอน) 
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5.2.2.12 บันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ) 

5.2.2.13 บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลสุขภำพ (บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง) 

5.2.3 SECTION 3 : ประเมินและค ำแนะด้ำนสุขภำพ 
ระบบประเมินได้ถูกออกแบบกำรประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รับข้อมูลกำรประเมินจำก

ผู้ใช้งำนระบบ ประมวลผลข้อมูล ให้ค ำแนะน ำปรึกษำที่เหมำะสม โดย เริ่มต้นที่ประชำชนเป็นศูนย์กลำง
กำรคัดกรองประเมินตนเอง พร้อมทั้งระบบรองรับกำรเฝ้ำระวังและกำรประเมินตนเองในภำคประชำชน  
ด้วยดิจิตอลโมเดลเ พ่ือน ำข้อมูลที่ ได้รับ ไปท ำเรื่องของกำร  National Surveillance, National 
Assessment Dashboard, National Intervention ( -P ข้อเสนอเชิงนโยบำย -M โมเดลรูปแบบ
มำตรฐำน เช่น มหัศจรรย์พันวัน -Lหัวข้อต่ำงๆ) ต่อได้ในทันที โดยไม่จ ำเป็นต้องเริ่มต้นที่โรงพยำบำลแต่
มำจำกภำคประชำชนโดยแท้จริง 

5.2.3.1 ประเมินสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมินสุขภำพ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมินสุขภำพ)  
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5.2.3.2 ประเมินสุขลักษณะอนำมัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมิน
สุขลักษณะอนำมัย) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมิน
สุขลักษณะอนำมัย) 

5.2.3.3 ประเมินพฤติกรรมอนำมัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมิน
พฤติกรรมอนำมัย) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมิน
พฤติกรรมอนำมัย) 

5.2.3.4 ประเมินสุขลักษณะสภำพแวดล้อมบริเวณที่พักอำศัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมิน
สุขลักษณะสภำพแวดล้อมบริเวณท่ีพักอำศัย) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำสุขภำพ (ประเมิน
สุขลักษณะสภำพแวดล้อมบริเวณท่ีพักอำศัย) 
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5.2.4 SECTION 4 : ศูนย์ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ 
ปรับปรุงรูปแบบกำรเข้ำถึงศูนย์ช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชำญ และกำรให้ค ำแนะน ำ มีระบบบริกำร 

โครงสร้ำง เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบบริกำรกำรจัดกำรควำมรู้ สำมำรถเข้ำถึงคลังควำมรู้ข้อมูลของ
กรมอนำมัยได้ สร้ำงสมรรถนะกำรจัดกำรสุขภำพด้วยตนเองให้แก่ประชำชน 

5.2.4.1 ข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลอืด้ำนสุขภำพ (ข่ำวสำรและ
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ (ข่ำวสำรและควำมรู้
ด้ำนสุขภำพ)  
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5.2.4.2 ศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลอืด้ำนสุขภำพ (ศูนย์ติดต่อ
ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ (ศูนย์ติดต่อ
ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ) 

5.2.4.3 รับค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลอืด้ำนสุขภำพ (รับค ำปรึกษำ
ด้ำนสุขภำพ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ (รับค ำปรึกษำด้ำน
สุขภำพ) 

5.2.5 SECTION 5 : เอกสำรทำงกำรแพทย์ (ด้ำนสุขภำพ) CLINICAL DOCUMENT 
ประชำชนสำมำรถอัพโหลดเอกสำรทำงกำรแพทย์ที่เก่ียวข้องในด้ำนสุขภำพ เช่น ใบแสดงกำรรับ

วัคซีน ณ วันที่ปัจจุบัน เพ่ือเป็นกำรเก็บประวัติและใช้ในครั้งต่อไป หรือสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนๆ ที่
มีกำรบันทึกข้อมูลเหล่ำนี้ไว้ 

5.2.5.1 เอกสำรทำงกำรแพทย์(ด้ำนสุขภำพ) 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - เอกสำรทำงกำรแพทย์ (ด้ำนสุขภำพ) 
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กำรออกแบบหน้ำจอระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - เอกสำรทำงกำรแพทย์ (ด้ำนสุขภำพ) 

5.2.6 กำรท ำงำนของระบบบริหำรกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (Admin) 
5.2.6.1 ลงทะเบียน 

ระบบหลังบ้ำนส ำหรับจัดกำรกำรลงทะเบียน ลดภำระแก่หน่วยงำน ประมวลผลได้รวดเร็ว และ
ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ ระบบลงทะเบียนจะเชื่อมโยงในรูปแบบ Single Sign-On เชื่อมโยง
ข้อมูลกับกรมกำรปกครอง เช่น ฐำนข้อมูลเลข 13 หลัก หรือ ข้อมูลทะเบียนรำษฎร ข้อมูลภูมิล ำเนำ ให้
พร้อมเรียกดูข้อมูลได้เสมอ ในรูปแบบของ SMART CITIZEN DIGITAL PLATFORM 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำร - ระบบบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ลงทะเบียน) 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบบริหำรจัดกำร - ระบบบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ลงทะเบียน)  
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5.2.6.2 ข้อมูลหน่วยงำน 
ระบบบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือบริหำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำน กำรเชื่อมต่อแก้ไขจัดกำร

สิทธิกำรใช้งำนระบบ  โดยสำมำรถเพ่ิมลด แก้ไข ข้อมูลส่วนต่ำงๆ เพ่ือแก้ข้อจ ำกัดกำรขับเคลื่อนเดิมที่
เป็นรูปแบบ Analog เป็นดิจิตอลโมเดล ลดภำระแก่หน่วยงำน ประมวลผลได้รวดเร็ว และครอบคลุมกำร
ด ำเนินงำนมำกกว่ำ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำร - ระบบบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ข้อมูลหน่วยงำน) 

5.2.6.3 ประวัติกำรท ำรำยกำร 

 

กำรออกแบบหน้ำจอระบบบริหำรจัดกำร - ระบบบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ (ประวัติกำรท ำรำยกำร) 
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5.2.7 ระบบบริหำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ - ระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ 
5.2.7.1 ระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - SECTION 1  ข้อมูลทั่วไป 

(GENERAL DATA) 
5.2.7.1.1 กำรจัดกำรคะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ 

ระบบบริหำรจัดกำรคะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ เพ่ือ
จัดกำรคะแนนและรำงวัลส ำหรับผู้ใช้งำน เพ่ือท ำกำรกำรประเมิน วิเครำะห์ และจัดข้อมูลอย่ำง
เป็นระเบียบ Output ส ำหรับผลของกำรดูแลสุขภำพ ที่จะออกมำในรูปแบบของ Health 
Points กำรได้รับแต้มจำกกำรจัดกำรและดูแลสุขภำพของประชำชน ท ำให้สุขภำพกลำยเป็น
ส่วนที่ประชำชนจะได้รับมูลค่ำ หรือสวัสดิกำร ท ำให้เงินกลับมำสู่ประชำชนด้วยกำรดูแลสุขภำพ 
เช่น กำรออกก ำลังกำย, คัดกรองโควิท แล้วได้รับแต้ม 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
คะแนนสุขภำพและรำงวัลที่ได้รับ) 
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5.2.7.1.2 กำรจัดกำรสวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน 
ระบบบริหำรจัดกำรระบบสมุดสุขภำพ จัดกำรข้อมูลทั่วไปในเรื่องของสวัสดิกำรจำก

ภำครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์สิทธิสวัสดิกำรของประชำชนแต่ละ
กลุ่ม ให้ทรำบถึงสวัสดิกำรที่ประชำชนมีสิทธิในกำรติดต่อขอรับบริกำร พร้อมทั้งแจ้งสวัสดิกำรที่
แต่ละคนมีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบัน โดยสำมำรถทรำบสถำนะ ช่องทำงกำรติดต่อ และมีระบบแจ้ง
เตือนเมื่อมีสวัสดิกำรใหม่ๆ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
สวัสดิกำรจำกภำครัฐและเอกชน) 
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5.2.7.2 ระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - SECTION 2 ข้อมูลสุขภำพ 
(HEALTH DATA) 

ระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ จัดกำรบริหำรข้อมูลภำยใน
ระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ ส ำหรับผู้ดูแล เพ่ือปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติกำร
ประชำชนรอบรู้ (Digital Health Literacy) เพ่ือให้สำมำรถบันทึกข้อมูลสุขภำพ เช่น กำรพักผ่อน กำร
บริโภคอำหำร กำรออกก ำลังกำย หรือที่เรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ PERSONAL RECORD เพ่ือวิเครำะห์
ประมวลผล ให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสมกับในแต่ละช่วงวัย ตำมแนวทำง พฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์ = 
NU+ACT+DENT+RH+HYG+ENV 66 KEY MESSAGES จ ำเป็นต้องบังคับให้ทำงกรมมีกำรปรับล ำดับ
ควำมส ำคัญหรือเพ่ิมปัญหำเข้ำมำ เพ่ือหำควำมรู้ด้ำนสุขภำพส่งถึงประชำชน พร้อมทั้ งประมวลผลออกมำ
ในรูปแบบของ H-POINT  

5.2.7.2.1 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลสุขภำพ) 
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5.2.7.2.2 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลสำรอำหำร 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลสำรอำหำร) 

5.2.7.2.3 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีนทำงกำรแพทย์ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมลูทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลกำรได้รับวัคซีนทำงกำรแพทย์) 

5.2.7.2.4 ประวัติกำรเข้ำรับกำรรักษำ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (ประวัติ
กำรเข้ำรับกำรรักษำ) 
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5.2.7.2.5 กำรจัดกำรบันทึกพัฒนำกำรสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกพัฒนำกำรสุขภำพ) 

5.2.7.2.6 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรออกก ำลังกำย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ – ข้อมูลทั่วไป (กำร
จัดกำรบันทึกข้อมูลกำรออกก ำลังกำย) 

5.2.7.2.7 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลกำรบริโภคอำหำร) 
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5.2.7.2.8 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลทำงอำรมณ์) 

5.2.7.2.9 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรหำยใจ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลกำรหำยใจ) 

5.2.7.2.10 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรนอน 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลกำรนอน) 
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5.2.7.2.11 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลกำรดื่มน้ ำ) 

5.2.7.2.12 กำรจัดกำรบันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ข้อมูลทั่วไป (กำรจัดกำร
บันทึกข้อมูลกำรพฤติกรรมเสี่ยง)  
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5.2.7.3 ระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - SECTION 3 : ประเมินและค ำ
แนะด้ำนสุขภำพ 

ระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ จัดกำรบริหำรข้อมูลภำยใน
ระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ ส ำหรับผู้ดูแล เพ่ือจัดกำรระบบประเมินที่ได้ถูกออกแบบ
กำรประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รับข้อมูลกำรประเมินจำกผู้ใช้งำนระบบ ประมวลผลข้อมูล ให้
ค ำแนะน ำปรึกษำที่เหมำะสม โดย เริ่มต้นที่ประชำชนเป็นศูนย์กลำงกำรคัดกรองประเมินตนเอง พร้อมทั้ง
ระบบรองรับกำรเฝ้ำระวังและกำรประเมินตนเองในภำคประชำชน ด้วยดิจิตอลโมเดลเพื่อน ำข้อมูลที่ได้รับ 
ไ ป ท ำ เ รื่ อ ง ข อ ง ก ำ ร  National Surveillance, National Assessment Dashboard, National 
Intervention (-P ข้อเสนอเชิงนโยบำย -M โมเดลรูปแบบมำตรฐำน เช่น มหัศจรรย์พันวัน -Lหัวข้อต่ำงๆ) 
ต่อได้ในทันที โดยไม่จ ำเป็นต้องเริ่มต้นที่โรงพยำบำลแต่มำจำกภำคประชำชนโดยแท้จริง 

5.2.7.3.1 กำรจัดกำรแบบประเมินสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำ
ด้ำนสุขภำพ (กำรจัดกำรแบบประเมินสุขภำพ)  
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5.2.7.3.2 กำรจัดกำรประเมินสุขลักษณะอนำมัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำ
ด้ำนสุขภำพ (กำรจัดกำรแบบประเมินสุขลักษะอนำมัย) 

5.2.7.3.3 กำรจัดกำรประเมินพฤติกรรมอนำมัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ประเมินและค ำแนะน ำ
ด้ำนสุขภำพ (กำรจัดกำรแบบประเมินพฤติกรรมอนำมัย) 

5.2.7.3.4 กำรจัดกำรประเมินสุขลักษณะสภำพแวดล้อมบริเวณท่ีพักอำศัย 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ – ประเมินและค ำแนะน ำ
ด้ำนสุขภำพ (กำรจัดกำรแบบประเมินสุขลักษณะสภำพแวดล้อมบริเวณที่พักอำศัย) 

 

 



52 

 

5.2.7.4 ระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - SECTION 4 : ศูนย์ช่วยเหลือด้ำน
สุขภำพ 

5.2.7.4.1 กำรจัดกำรข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้ำน
สุขภำพ (กำรจัดกำรข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสุขภำพ) 

5.2.7.4.2 กำรจัดกำรศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้ำน
สุขภำพ (กำรจัดกำรศูนย์กำรติดต่อช่วยเหลือด้ำนสุขภำพ) 

5.2.7.4.3 กำรจัดกำรรับค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ 

 

กำรออกแบบกำรท ำงำนระบบบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพดีวิถีไทยใหม่ สร้ำงไทย สร้ำงชำติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้ำน
สุขภำพ (กำรจัดกำรรับค ำปรึกษำด้ำนสุขภำพ) 


