
ตัวช้ีวัด 1.33 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
(รอบ 5 เดือนหลัง) 

ระดับ 2 : Advocacy/ Intervention  
มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)      
เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
 

2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

กรมอนามัย ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้มีการวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนและ
การพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองที่ก าหนดให้มีสุขภาพอนามัยดี
แบบวิถีใหม่ ของกรมอนามัย ในสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถน าข้อมูลมา
บริหารจัดการสร้างความรอบรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการใช้บริการต่อไป 
 ภายใตก้ารสอบถามและรวบรวมข้อมูล โดยการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
ต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้  
 2.1.1 สร้างการมีส่วนร่วมและมิตรภาพการด าเนินงาน  

- หลักการ/เหตุผลการก าหนดมาตรการ 
 แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ โดยมีตัวแทน
จากกลุ่มงานทุกกลุ่มเข้าร่วมเป็นคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภายใน  
- ความสอดคล้อง กลยุทธ์ PIRAB ได้แก่ 

P : Partnership (การสร้างพันธมิตร) 
2.1.2 สนับสนุนการการด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  

- หลักการ/เหตุผลการก าหนดมาตรการ 
ด าเนินการจัดจ้างเพ่ือด าเนินการจัดท าระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 

ตามระเบียบพัสดุอย่างคุ้มค่า การวางแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ศักยภาพ 
และทักษะ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนางานบริการดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถด าเนินไปตาม
แผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ โดยให้มีการสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค รวมถึง
รับฟังข้อเสนอแนะ 

สื่อสาร และสร้างความเข้าใจกับกับบุคลากรในหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
ดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ  
- ความสอดคล้อง กลยุทธ์ PIRAB ได้แก่ 

I : Investment (การลงทุน) 
R : Regulation (การก ากับ ควบคุม) 
A : Advocate (ชี้น า สื่อสาร)  
B : Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) 



2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
2.2.1 การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศขึ้นมา

ใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง หรือระบบย่อยของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว การ
วิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วยก็ได้ โดยการวิเคราะห์ระบบ 
หมายถึง การหาความต้องการ   (Requirements) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการเพ่ิมเติม
อะไรเข้ามาในระบบ และการออกแบบ หมายถึง การน าเอาความต้องการของระบบมาเป็นแบบแผนหรือ
เรียกว่าพิมพ์เขียว 

  2.2.2 แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางและบริการดิจิทัลภาครัฐ คือ มีการวางรากฐานของ
ประเทศในการยกระดับการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบกลางของประเทศที่รวบรวมงาน
บริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เป็น
แนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลส าหรับประเทศไทย รวมถึงด าเนินการรวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน พร้อมส ารวจสถานภาพปัจจุบันของงานบริการ เพ่ือน ามาจัดล าดับความส าคัญของงานบริการ
ส าหรับประชาชน 

  2.2.3 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) คือ กฎหมาย PDPA (Personal Data 
Protection Act) เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือน าไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเรา
ในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน 

  2.2.4 การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล (Digital ID) คือ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ
บุคคล เป็นกระบวนการส าคัญก่อนท าธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความส าคัญ ให้ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกัน ลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปลอมแปลงตัวตน การหลอกลวงหรือฉ้อโกง และดูแลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมีธรรมาภิบาลและมาตรฐานในการ
ประกอบธุรกิจที่ดีตลอดทั้งกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 เหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้ 
การพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ เป็นการยกระดับการบริการภาครัฐให้เป็น

รูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ ส าหรับอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถติดต่อและท าธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐได้ทุกที่ทุกเวลา โดยแนวทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ให้มีความต่อเนื่องควบคู่ไปกับการยกระดับการบริการภาครัฐให้เป็น
รูปแบบดิจิทัล ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภายใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมของกรมอนามัย ท าให้เห็นความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินการของกรมอนามัย การพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
น าเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้  ใช้กลยุทธ์ PIRAB ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ P : 
Partnership (การสร้างพันธมิตร), I : Investment (การลงทุน), R : Regulation (การก ากับ ควบคุม), A : 
Advocate (ชี้น า สื่อสาร) และ B : Build Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) รวมถึงการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 


