
ระดับที่ 5 : Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก 

ค่าเป้าหมาย 
Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย 

สร้างชาติ 

รอบท่ี 1 : 5 เดือนแรก  

 
ผลลัพธ์ของการค านวณ 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม 
2564 – กุมภาพันธ์ 2565 เท่ากับ ขั้นตอนที่  2 ซ่ึงเป็นเกณฑ์การประเมินระดับที่ 5 

Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย 
สร้างชาติ  ได้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ขั้นตอน รายละเอียด 
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0.6 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

0.8   

1.0 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 



ผลลัพธ์การด าเนินงานการพฒันาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  
 
ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ปัญหาและความต้องระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
  

วิเคราะห์ความต้องการของระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ที่จะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางกรมอนามัย ดังนี้ 

(1) ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  
(2) ระบบบริหารการจัดการของเจ้าหน้าที่ (Admin) หรือ Good Governance  
เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข คุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของทุกคนประเทศ อีกท้ังยังสามารถ

ตอบสนองต่อนโยบาย ก้าวทันต่อแนวทางในการด าเนินงานระดับโลกอย่าง World Health Organization 

ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ หรือ Health Literacy อ้างอิงตามกรอบแผนการ
ปฏิบัติการ “ประชาชนรอบรู้ Digital Health Literacy” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) เพ่ือให้สามารถจัดการข้อมูลสุขภาพของตนเอง เข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เข้าถึงสิทธิ
ประโยชน์ของภาครัฐ 

(2) เพ่ือให้สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ประเมินสุขภาพในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง จากแบบ
ประเมินที่ได้มาตรฐานผ่านการรองรับระดับโลก รวมระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมให้ค าแนะน าอย่างถูกวิธี 

(3) เพ่ือให้สามารถบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรม กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อ
สุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การออกก าลังกาย การรับประทาน
อาหาร การนอน เป็นต้น 

โดยรูปแบบของการจัดการ ประเมิน บันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล จะถูกประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
จัดหาที่ผู้เชี่ยวชาญหรือค าแนะน าที่เหมาะสมต่อสุขภาพ พร้อมทั้งยังสามารถเก็บเป็น Health Point เพ่ือใช้
ส าหรับแลก Reward (Conditional Welfare) หรืออ่ืนๆ ต่อไป



บูรณาการจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการ
ปกครอง ข้อมูลที่ประชาชนเป็นผู้กรอกเข้าสู่ระบบ หรือฐานข้อมูลจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเชื่ อมข้อมูลกับ
ระบบเดิมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายสัมฤทธิ์มุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านดิจิทัล และพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือสร้างสมดุล “นิเวศน์สุขภาพออนไลน์” ให้กับประเทศตามนโยบายเมือง
รอบรู้สุขภาพ 
 ทั้งนี้รูปแบบการท างานของระบบฯ สามารถยืดหยุ่นต่อการเพ่ิม/ลด พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ตามแผน
บูรณาการคลัสเตอร์ ทั้ง 66 Key Message ของกรมอนามัย พร้อมทั้งสนับสนุนแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์
สุขภาพและปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ (A2IM) แก้ไขข้อจ ากัดในการขับเคลื่อนรูปแบบเดิมๆ รองรับการเข้าใช้งาน
ระบบที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างสมรรถนะการจัดการสุขภาพรวมถึงสามารถคัดกรองสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
 การบูรณาการออกแบบระบบจะถูกแบ่งตามกลุ่มวัย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “คลัสเตอร์” โดยรูปแบบระบบ
ดังกล่าวจะถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคลัสเตอร์ ทั้ง 4 ดังนี้ 

ที ่ ชื่อระบบ คลัสเตอร์ 

1 MCH Pink Book คลัสเตอร์แม่และเด็ก 

2 Child and Teen Group Yellow Book คลัสเตอร์วัยเรียนและวัยรุ่น 

3 Work Group Red Book คลัสเตอร์วัยท างาน 

4 Aging Blue Book คลัสเตอร์วัยสูงอายุ 

 



การท างานของระบบบริหารการจัดการ 
การออกแบบระบบบริหารการจัดการของเจ้าหน้าที่ (Admin) หรือ Good Governance อ้างอิงตามกรอบ

หลักการจัดท าแผนของคลัสเตอร์และกองส านักท่ีส าคัญ ดังภาพ 
กรอบหลักการจัดท าแผนของคลัสเตอร์และกองส านักท่ีส าคัญ 

1) ขับเคลื่อนและบูรณาการการด าเนินงานให้สอดรับตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
เป็น Value Chain Strategic Rout Map 

2) จัดท าแผนปฏิบัติการ และขับเคลื่อนด้วยกรอบแนวคิด House Model โดนบูรณาการทุกภาคส่วนเป็น 
National Program เช่น เขตสุขภาพ / ภาคีเครือข่ายทุกระดับ 

3) จัดท าแผนการปฏิบัติการ และขับเคลื่อนด้วย Digital Model/ระบบ Online โดย Plug-in Digital 
Platform กลางของกรมอนามัย เช่น Health book/ Digital Platform น าข้อมูลความรู้ไปวางรวมถึง
สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 

4) ขับเคลื่อนและบูรณาการความรู้รอบด้านสุขภาพ (HL) ในแผนงาน/ โครงการของกรมอนามัย 
5) จัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ Covid-19 โดยบูรณาการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 และบรรเทา ความเดือดร้อน พร้อมทั้งเพ่ิมการเข้าถึงบริการของประชาชนภายใต้
แผนงาน/โครงการของกรมอนามัย 

6) ขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภายใต้ setting เดียวกัน 
7) ใช้กลยุทธ PIRAB บูรณาการการด าเนินงาน (Plugin) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของกรม

อนามัย 
8) ขับเคลื่อนด้วยผ่านระบบปฏิบัติการ (Operation) ที่เข้าถึงประชาชน พ้ืนที่ และสถานประกอบการ 

โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาศเช่น ผู้พิทักษ์อนามัย 
9) ขับเคลื่อนเป็นต้นแบบบริการจ าเพาะ หรือเป้นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Care Excellent) ให้

ครอบคลุมชุมชนและพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงกับชุดสิทธิประโยชน์ โดยศูนย์อนามัยเป็นเจ้าภาพวางระบบบริการ
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 2 : การออกแบบระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

 

แผนผังรูปแบบการท างานของระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

2.1 การท างานของระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
2.1.1 SECTION 1 ข้อมูลทั่วไป (General data) 

2.1.1.1 ลงทะเบียน 
เพ่ือแก้ข้อจ ากัดการขับเคลื่อนเดิมที่เป็นรูปแบบ Analog เป็นดิจิตอลโมเดล ลดภาระแก่หน่วยงาน 

ประมวลผลได้รวดเร็ว และครอบคลุมการด าเนินงานมากกว่า ระบบลงทะเบียนจะเป็นในรูปแบบ Single 
Sign-On เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง เช่น ฐานข้อมูลเลข 13 หลัก หรือ ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูล
ภูมิล าเนา ให้พร้อมเรียกดูข้อมูลได้เสมอ ในรูปแบบของ SMART CITIZEN DIGITAL PLATFORM 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป (ลงทะเบียน) 

2.1.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล 
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจะถูกจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานคอน

เสป Self care private home online โดยใช้ทะเบียนบ้านเป็นตัวตั้งต้น และใช้ระบบบริการต่างๆเข้ามาต่อ
เติมเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายใน หรือที่เรียกว่า บ้านส่วนตัวออนไลน์ 67 ล้านห้อง ที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ



ส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลต้องใช้กุญแจพาสเวิร์ดของเจ้าของเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลชื่อ เลขประชาชน 
บ้านเลขที่ จะใช้เพ่ือระบุตัวตนเมื่อจ าเป็น ข้อมูลสถานะสุขภาพเก็บแยก อนุญาตให้น ามาประเมินภาพรวม
แบบกลุ่มได้ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล) 

2.1.1.3 หนังสือรับรองด้านสุขภาพ 
หนังสือรับรองสุขภาพจะถูกเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบต่างๆ ที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้มีการบันทึกไว้ 

เพ่ือเป็นประวัติในการประเมินสุขภาพ คัดกรอง และให้ค าแนะน าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แม่และเด็ก จะ
ได้รับสมุดสุขภาพสีชมพู พิมพ์แจกหลังคลอด โดย กรมฯ มีเป้าหมายในการออกสมุดสุขภาพให้กับทุกกลุ่มช่วง
วัย 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป (หนังสอืรับรองสุขภาพ) 

2.1.1.4 คะแนนสุขภาพและรางวัลที่ได้รับ 
 เมื่อการประเมิน วิเคราะห์ และจัดข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ Output ส าหรับผลของการดูแล

สุขภาพ จะออกมาในรูปแบบของ Health Points การได้รับแต้มจากการจัดการและดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ท าให้สุขภาพกลายเป็นส่วนที่ประชาชนจะได้รับมูลค่า หรือสวัสดิการ และท าให้เงินกลับมาสู่
ประชาชนด้วยการดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย, คัดกรองโควิท แล้วได้รับแต้มสุขภาพ 



 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป (คะแนนสุขภาพและรางวัลที่ได้รับ) 

2.1.1.5 สวัสดิการจากภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้ทราบถึงสวัสดิการ

ที่ประชาชนมีสิทธิในการติดต่อขอรับบริการ พร้อมทั้งแจ้งสวัสดิการที่แต่ละคนมีอยู่แล้ว ณ ปัจจุบัน โดย
สามารถทราบสถานะ ช่องทางการติดต่อ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมีสวัสดิการใหม่ๆ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป (สวัสดิการจากภาครัฐและเอกชน)  



2.1.1.6 ประวัติการท ารายการ 
เป็นการเก็บบันทึกประวัติการท ารายการทั้งหมดของประชาชนผู้ใช้งานระบบ เช่น ประวัติการประเมินสุขภาพ

ตนเอง ประวัติการบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น 

 
การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป (ประวตัิการท ารายการ) 

  

2.1.2 SECTION 2 ข้อมูลสุขภาพ (HEALTH DATA) 
ตามแผนการปฏิบัติการประชาชนรอบรู้ (Digital Health Literacy) เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูล

สุขภาพ เช่น การพักผ่อน การบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  PERSONAL 
RECORD เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผล ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับในแต่ละช่วงวัย ตามแนวทาง พฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ = NU+ACT+DENT+RH+HYG+ENV 66 KEY MESSAGES จ าเป็นต้องบังคับให้ทางกรมมีการ
ปรับล าดับความส าคัญหรือเพ่ิมปัญหาเข้ามา เพ่ือหาความรู้ด้านสุขภาพส่งถึงประชาชน พร้อมทั้งประมวลผล
ออกมาในรูปแบบของ H-POINT  

 
การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  

(ข้อมูลสุขภาพ)  



2.1.2.1 บันทึกข้อมูลสุขภาพ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ -ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลสุขภาพ) 

2.1.2.2 บันทึกข้อมูลสารอาหาร 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลสารอาหาร) 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.3 บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนทางการแพทย์ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนทางการแพทย์) 

2.1.2.4 ประวัติการเข้ารับการรักษา 

  

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(ประวัติการเข้ารับการรักษา) 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.5 บันทึกพัฒนาการสุขภาพ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกพัฒนาการสุขภาพ) 

2.1.2.6 บันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย บันทึกโรคประจ าตัว หรืออาการบาดเจ็บ 

 
การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  

(บันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย บันทึกโรคประจ าตัว หรืออาการบาดเจ็บ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2.7 บันทึกข้อมูลการบริโภคอาหาร 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลการบริโภคอาหาร) 

2.1.2.8 บันทักข้อมูลทางอารมณ์ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ -ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลทางอารมณ์) 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.9 บันทึกข้อมูลการหายใจ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ -ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลการหายใจ) 

2.1.2.10 บันทึกข้อมูลการนอน 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลการนอน) 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2.11 บันทึกข้อมูลการดื่มน้ า 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลการดื่มน้ า) 

2.1.2.12 บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง 

  

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลสุขภาพ  
(บันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง)  



2.1.3 SECTION 3 : ประเมินและค าแนะด้านสุขภาพ 
ระบบประเมินได้ถูกออกแบบการประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รับข้อมูลการประเมินจากผู้ใช้งาน

ระบบ ประมวลผลข้อมูล ให้ค าแนะน าปรึกษาที่เหมาะสม โดย เริ่มต้นที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการคัดกรอง
ประเมินตนเอง พร้อมทั้งระบบรองรับการเฝ้าระวังและการประเมินตนเองในภาคประชาชน ด้วยดิจิตอล
โม เดล เ พ่ือน าข้ อมู ลที่ ไ ด้ รั บ  ไปท า เ รื่ อ งของการ  National Surveillance, National Assessment 
Dashboard, National Intervention (-P ข้อเสนอเชิงนโยบาย -M โมเดลรูปแบบมาตรฐาน เช่น มหัศจรรย์
พันวัน -Lหัวข้อต่างๆ) ต่อได้ในทันที โดยไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นที่โรงพยาบาลแต่มาจากภาคประชาชนโดย
แท้จริง 

2.1.3.1 ประเมินสุขภาพ 

 
การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าสุขภาพ  

(ประเมินสุขภาพ)  



2.1.3.2 ประเมินสุขลักษณะอนามัย 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าสุขภาพ  
(ประเมินสุขลักษณะอนามัย) 

2.1.3.3 ประเมินพฤติกรรมอนามัย 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าสุขภาพ  
(ประเมินพฤติกรรมอนามัย) 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3.4 ประเมินสุขลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าสุขภาพ  
(ประเมินสุขลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีพักอาศัย) 

2.1.4 SECTION 4 : ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
ปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึงศูนย์ช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญ และการให้ค าแนะน า มีระบบบริการ 

โครงสร้าง เครื่องมือ เทคโนโลยี รูปแบบบริการการจัดการความรู้ สามารถเข้าถึงคลังความรู้ข้อมูลของกรม
อนามัยได้ สร้างสมรรถนะการจัดการสุขภาพด้วยตนเองให้แก่ประชาชน 

2.1.4.1 ข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ  
(ข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ)  



2.1.4.2 ศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ  
(ศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ) 

2.1.4.3 รับค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ  
(รับค าปรึกษาด้านสุขภาพ) 

2.1.5 SECTION 5 : เอกสารทางการแพทย์ (ด้านสุขภาพ) CLINICAL DOCUMENT 
ประชาชนสามารถอัพโหลดเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในด้านสุขภาพ เช่น ใบแสดงการรับ

วัคซีน ณ วันที่ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการเก็บประวัติและใช้ในครั้งต่อไป หรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบอ่ืนๆ ที่มี
การบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ 

 
 
 



2.1.5.1 เอกสารทางการแพทย์(ด้านสุขภาพ) 

 

การออกแบบหน้าจอระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - เอกสารทางการแพทย์ (ด้านสุขภาพ) 

2.1.6 การท างานของระบบบริหารการจัดการของเจ้าหน้าที่ (Admin) 
2.1.6.1 ลงทะเบียน 

ระบบหลังบ้านส าหรับจัดการการลงทะเบียน ลดภาระแก่หน่วยงาน ประมวลผลได้รวดเร็ว และ
ครอบคลุมการด าเนินงานมากกว่า ระบบลงทะเบียนจะเชื่อมโยงในรูปแบบ Single Sign-On เชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมการปกครอง เช่น ฐานข้อมูลเลข 13 หลัก หรือ ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลภูมิล าเนา ให้พร้อม
เรียกดูข้อมูลได้เสมอ ในรูปแบบของ SMART CITIZEN DIGITAL PLATFORM 

 

การออกแบบหน้าจอระบบบริหารจัดการ - ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ (ลงทะเบียน) 

  



2.1.6.2 ข้อมูลหน่วยงาน 
ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงาน การเชื่อมต่อแก้ไขจัดการสิทธิ

การใช้งานระบบ  โดยสามารถเพ่ิมลด แก้ไข ข้อมูลส่วนต่างๆ เพ่ือแก้ข้อจ ากัดการขับเคลื่อนเดิมที่เป็นรูปแบบ 
Analog เป็นดิจิตอลโมเดล ลดภาระแก่หน่วยงาน ประมวลผลได้รวดเร็ว และครอบคลุมการด าเนินงาน
มากกว่า 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการ - ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ (ข้อมูลหน่วยงาน) 

2.1.6.3 ประวัติการท ารายการ 

 

การออกแบบหน้าจอระบบบริหารจัดการ - ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ (ประวัติการท ารายการ) 

  



2.1.7 ระบบบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ - ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
2.1.7.1 ระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - SECTION 1  ข้อมูลทั่วไป 

(GENERAL DATA) 
5.2.7.1.1 การจัดการคะแนนสุขภาพและรางวัลที่ได้รับ 

ระบบบริหารจัดการคะแนนสุขภาพและรางวัลที่ได้รับ ส าหรับผู้ดูแลระบบ เพ่ือจัดการ
คะแนนและรางวัลส าหรับผู้ใช้งาน เพ่ือท าการการประเมิน วิเคราะห์ และจัดข้อมูลอย่างเป็น
ระเบียบ Output ส าหรับผลของการดูแลสุขภาพ ที่จะออกมาในรูปแบบของ Health Points การ
ได้รับแต้มจากการจัดการและดูแลสุขภาพของประชาชน ท าให้สุขภาพกลายเป็นส่วนที่ประชาชนจะ
ได้รับมูลค่า หรือสวัสดิการ ท าให้เงินกลับมาสู่ประชาชนด้วยการดูแลสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย
, คัดกรองโควิท แล้วได้รับแต้ม 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการคะแนนสุขภาพและรางวัลที่ได้รับ) 

  



5.2.7.1.2 การจัดการสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชน 
ระบบบริหารจัดการระบบสมุดสุขภาพ จัดการข้อมูลทั่วไปในเรื่องของสวัสดิการจาก

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของประชาชนแต่ละกลุ่ม ให้
ทราบถึงสวัสดิการที่ประชาชนมีสิทธิในการติดต่อขอรับบริการ พร้อมทั้งแจ้งสวัสดิการที่แต่ละคนมี
อยู่แล้ว ณ ปัจจุบัน โดยสามารถทราบสถานะ ช่องทางการติดต่อ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อมี
สวัสดิการใหม่ๆ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชน) 

  



2.1.7.2 ระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - SECTION 2 ข้อมูลสุขภาพ (HEALTH 
DATA) 

ระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ จัดการบริหารข้อมูลภายในระบบ
สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ส าหรับผู้ดูแล เพ่ือปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประชาชนรอบรู้ 
(Digital Health Literacy) เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ เช่น การพักผ่อน การบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกาย หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า PERSONAL RECORD เพ่ือวิเคราะห์ประมวลผล ให้ค าแนะน าที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ ใ น แ ต่ ล ะ ช่ ว ง วั ย  ต า ม แ น ว ท า ง  พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์  = 
NU+ACT+DENT+RH+HYG+ENV 66 KEY MESSAGES จ าเป็นต้องบังคับให้ทางกรมมีการปรับล าดับ
ความส าคัญหรือเพ่ิมปัญหาเข้ามา เพ่ือหาความรู้ด้านสุขภาพส่งถึงประชาชน พร้อมทั้งประมวลผลออกมาใน
รูปแบบของ H-POINT  

5.2.7.2.1 การจัดการบันทึกข้อมูลสุขภาพ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลสุขภาพ) 

  



5.2.7.2.2 การจัดการบันทึกข้อมูลสารอาหาร 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลสารอาหาร) 

5.2.7.2.3 การจัดการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนทางการแพทย์ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนทางการแพทย์) 

5.2.7.2.4 ประวัติการเข้ารับการรักษา 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(ประวัติการเข้ารับการรักษา) 

  



5.2.7.2.5 การจัดการบันทึกพัฒนาการสุขภาพ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกพัฒนาการสุขภาพ) 

5.2.7.2.6 การจัดการบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ – ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการออกก าลังกาย) 

5.2.7.2.7 การจัดการบันทึกข้อมูลการบริโภคอาหาร 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการบริโภคอาหาร) 

 

 

 

 

 

 



5.2.7.2.8 การจัดการบันทึกข้อมูลทางอารมณ์ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลทางอารมณ์) 

5.2.7.2.9 การจัดการบันทึกข้อมูลการหายใจ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการหายใจ) 

5.2.7.2.10 การจัดการบันทึกข้อมูลการนอน 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการนอน) 

 

 

 

 

 



5.2.7.2.11 การจัดการบันทึกข้อมูลการดื่มน้ า 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการดื่มน้ า) 

5.2.7.2.12 การจัดการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ข้อมูลทั่วไป  
(การจัดการบันทึกข้อมูลการพฤติกรรมเสี่ยง)  



2.1.7.3 ระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - SECTION 3 : ประเมินและค าแนะ
ด้านสุขภาพ 

ระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ จัดการบริหารข้อมูลภายในระบบ
สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ส าหรับผู้ดูแล เพ่ือจัดการระบบประเมินที่ได้ถูกออกแบบการประเมิน
ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รับข้อมูลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ประมวลผลข้อมูล ให้ค าแนะน าปรึกษาที่
เหมาะสม โดย เริ่มต้นที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางการคัดกรองประเมินตนเอง พร้อมทั้งระบบรองรับการเฝ้า
ระวังและการประเมินตนเองในภาคประชาชน ด้วยดิจิตอลโมเดลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับ ไปท าเรื่องของการ  
National Surveillance, National Assessment Dashboard, National Intervention ( -P ข้อเสนอเชิง
นโยบาย -M โมเดลรูปแบบมาตรฐาน เช่น มหัศจรรย์พันวัน -Lหัวข้อต่างๆ) ต่อได้ในทันที โดยไม่จ าเป็นต้อง
เริ่มต้นที่โรงพยาบาลแต่มาจากภาคประชาชนโดยแท้จริง 

5.2.7.3.1 การจัดการแบบประเมินสุขภาพ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าด้านสุขภาพ  
(การจัดการแบบประเมินสุขภาพ)  



5.2.7.3.2 การจัดการประเมินสุขลักษณะอนามัย 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าด้านสุขภาพ  
(การจัดการแบบประเมินสุขลักษะอนามัย) 

5.2.7.3.3 การจัดการประเมินพฤติกรรมอนามัย 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าด้านสุขภาพ  
(การจัดการแบบประเมินพฤติกรรมอนามัย) 

5.2.7.3.4 การจัดการประเมินสุขลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณท่ีพักอาศัย 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ประเมินและค าแนะน าด้านสุขภาพ 
(การจัดการแบบประเมินสุขลักษณะสภาพแวดล้อมบริเวณที่พักอาศัย) 

 

 

 

 

 



2.1.7.4 ระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - SECTION 4 : ศูนย์ช่วยเหลือด้าน
สุขภาพ 

5.2.7.4.1 การจัดการข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ  
(การจัดการข่าวสารและความรู้ด้านสุขภาพ) 

5.2.7.4.2 การจัดการศูนย์ติดต่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ – ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
(การจัดการศูนย์การติดต่อช่วยเหลือด้านสุขภาพ) 

5.2.7.4.3 การจัดการรับค าปรึกษาด้านสุขภาพ 

 

การออกแบบการท างานระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ - ศูนย์ช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
(การจัดการรับค าปรึกษาด้านสุขภาพ) 


