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ผงับรูณาการยุทธศาสตร์ชาติท่ีมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

บรูณาการทกุหน่วย คณุสมบัติสู่เป้าสัมฤทธ์ิ 

จัดการความรู้ 

 

OPERATION 

BIG DATA 



ประชาชนคือศูนย์กลางความรอบรู้พทัิกษ์อนามัย 
ก ากับกิจการปลอดภัยสร้างเศรษฐกิจฐานสขุภาพ 

บูรณาการกลุ่มวัยเป็นกระบวนการร่วมกับส่ิงแวดล้อมสุขภาพ 
เพิม่คุณค่าเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจ 

ปรับแนวคิดบรูณาการ 2 บทบาท เสริมค่า เป้าภารกิจ 



 แก้ข้อจ ากัดการขับเคล่ือนเดิม ANALOG TOP DOWN 

 ท าได้จ ากัด ได้แต่น าร่องกับทีม่คีวามพร้อม 

 ยากที่จะครอบคลุม และ คงคุณภาพ 

 เป็นภาระงานแก่เครือข่าย(ที่ท าไม่ไหวแล้ว) 

 วนเวียน ประชุม อบรม เครือข่าย ไปถึงปชช.น้อย 

 รองรับความครอบคลุมทันทด้ีวยคุณภาพคงที ่

 เริม่ต้นทีป่ระชาชนเป็นศูนย์กลาง คัดกรองประเมนิตนเอง  

 สร้างสมรรถนะการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
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สมดุสขุภาพประจ าตัวออนไลน์ 

กลาง 



PLANNING & ACTIVITY 

คณะท ำงำน

รำยโครงกำร

ฟังกช์ ัน่ 

คณะท ำงำน

แพล็ต

ฟอรม์ดิจติลั 

ศูนย์

ขบัเคล่ือน

จดัซื้อจำ้ง 

ศูนยค์วบคมุ

และก ำกบั

ประสิทธิภำพ 

W
O
RK

 S
H
O
P:

TO
R
 

งานไอท ีกผ. 

เอกชน สถาบนั 

สส. สว. ศอ. 

IN
TERN

A
L SU

RVEY 

ตรวจสอบภายใน 

สว. สส. กผ. 

ศอ. 

PROCURMENT SYSTEM 



ID 8 1234 
56789 000 

PINK 
 BOOK 

-SAVE MOM 
-9 ย่าง 
-คุณลกู 
-DSPM 
 

ID 8 1234 
56789 111 

YELLOW 
BOOK 

-KID DIARY 
-THAI  
  SCHOOL    
  LUNCH 
 

ID 8 1234 
56789 222 

GREEN 
BOOK 

TEENERGY 

ID 8 1234 
56789 445 

RED  
BOOK 

10 ล้าน
ครอบครัว 
ก้าวท้าใจ 

ID 8 1234 
5678 999 

BLUE  
BOOK 

ADL  
3 C 

• บ้านส่วนตัวออนไลน์ 67 ล้านห้อง 

• ประชาชนเป็นเจ้าของ เป็นส่วนตัว  

• มีสวัสดิการ/สิทธ์ิแบบมเีง่ือนไข 

• ระบบสขุภาพใหม่ภายใต้ H-POINT  



ID 8 1234 56789 000 

INACTIVATED 
HOME : ยังไม่ใช้ 
ห้องว่าง 

ประชาชน 
NO LOCKIN 

ID 8 1234 56789 111 

SELF ACTIVATED 
HOME : ใช้แล้ว  
บ้านไม่ว่าง 

ประชาชน  
LOCK IN 

ID 8 1234 56789 222 

CARE GIVER 
SUPPORT  
HOME 

DIGITAL CARE 
VOLUNTEER 

• ประกาศให้ ปชช.เข้าใช้สิทธิ 

• รู้สถานะว่าประชาชนเข้า/ไมเ่ข้าใช้ 

• ระบบแจ้งเตือน/ติดต่อให้เข้าใช้  

• ระบบ อาสาดิจิตอลช่วยเหลือ 



1. Registration Design : Individually Self registration and DVC 

support, Benefit and Condition welfare  

2. Screening Design : All Functions Co-design compost of health 

indicators and health behaviors consolidate to Smart citizen out 

come 

3. Assessment Design : 3 levels Risk assessment , Predict future 

health status,  

4. Behavior Literacy Design: Perception +Decision making , Self 

behavior management , Organization /Community support , 

Connect to care services 

5. Eco-system Design : All partners MOU on line ,Organization 

/Community authorities : Eco-system and Environmental support 



1. เรียนรู้ ท าความเข้าใจการใช้ดิจิตัลท างานทีม่ปีชช.เป็นศูนย์กลาง ตัวอย่างในกรม 
: งานสูงอายุ , 10ล้านครอบครัว, TSC  

2. ส่ือสารทมีงานให้มรีปูแบบการขับเคล่ือนงานร่วมกัน  

 Single setting for all settings management 

 Single procedure for all procedures 

3. เตรียม Benefit for Registration สิทธ์ิ/ประโยชน์:การเสียสิทธ์ิ/ประโยชน์ 

 สิทธิประโยชน์จากรัฐ สิทธิประโชน์จากท้องถิ่น สิทธิประโยชน์จากเอกชน 

4. จัดการความรู้เพือ่ก าหนดคุณสมบัติปชช.น าไปสู่สุขภาพดีอายุยืนยาว 75 ปี 

 เป้าหมายสุขภาพทีพ่งึประสงค์ น าไปก าหนดคุณสมบัติและพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ 

 น าคุณสมบัติ/พฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ไปเป็นแบบคัดกรอง 

 น าผลคัดกรองประมวลผลบอกความเสี่ยง และรูปแบบการปรับพฤติกรรมในระบบออนไลน์ 

5. การจัดการระบบ Health point เพือ่น าไปสู่ Condition welfare  

 



ปรับเป้าสัมฤทธ์ิ(Ultimate goal) เป็น Smart Citizenซ่ึงหมายถึง

ประชาชนที่มอีงค์ประกอบทีท่  าให้สุขภาพดีอายุยืนยาว เช่น จ านวนคน

หุ่นดี สุขภาพดี เป็นจ านวนร้อยละเท่าไรของประชากรในกลุ่มวัยน้ันๆ 

ปรับเป้าหมายทีพ่งึประสงค์ คือผลลัพธ์สุขภาพซ่ึงเป็นดัชนีบง่บอก

สุขภาพการมสีุขภาพดีและอายุยืนยาว น ามาเป็น KPI เช่น 1BMIปกติ 

=1Smart citizen ควรเสนอให้มค่ีาที่วัดได้เป็นวิทยาศาสตร์ หากมี

หลายตัวเป็นค่าเดียวด้วยการใช้ค่าความเส่ียงรวมหลายดัชนี  

น าดัชนีบง่บอกสุขภาพมาก าหนด ทักษะหรือพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์

เช่น วัยท างานมพีฤติกรรมออกก าลังกาย 150 นาทต่ีอสัปดาห์ กินผัก

วันละ 4 ทัพพ ีแปรงฟัน2นาทีเช้าเย็น นอนมากกว่า 8 ช่ัวโมง = ปัจจัย

ท าให้ได้วัยท างานหุ่นดีสุขภาพดี(KPI=BMI)เพือ่น ามาเป็นแบบคัด

กรองออนไลน์ 



 Value chain  ม ี3 ส่วน ทีม่สัีมพันธ์เชือ่มกัน วางไว้ 3 แถว 

1) กระบวนการขับเคล่ือน P:M:Lแบบอนาล็อคเดิมทีจั่ดการความรู้มาอย่างดีมี

คุณค่าส่งผลสูงต่อผลผลิต  

2) กระบวนการในสมดุสุขภาพออนไลน์ RSABE เป็นการขับเคล่ือน P:M:L ใน

ระดับบุคคลด้วยดิจิตัล เสริมหรือใช้แทนข้อ 1 

3) กระบวนการขับเคล่ือน PIRAB ซ่ึงเป็นปัจจัยน าเข้า เพือ่ให้กระบวนการ

ขับเคล่ือน P:M:Lข้อ1มปีระสิทธิภาพ 

 น ากิจกรรมในValue chain มาแบง่การขับเคล่ือนและผลผลิตเป็นphase 3-

6-9-12 เดือน 



หน่วยงาน function จะบูรณาการงานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ

ไม่ใช่น างานเดิมมาวางในHouse model เพือ่รับงบอย่างเดียว 

ส่วนที ่function จะบูรณารประกอบด้วย   
 การบูรณาการในระดับป้าสัมฤทธ์ิ  

 การบูรณาการในระดับผลลัพธ์  

 การบูรณาการในแบบคัดกรองในสมดุสุขภาพออนไลน์ โดยก าหนด พฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ตาม

งานที่รับผดิชอบ ซ่ึงส่งผลต่อการเป็น Smart citizen ทุกคนในกลุ่มวัยเช่น BMI ปกติ และ/

หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การตรวจเต้านมในหญงิวัยท างานในกลุ่มอายุที่ก าหนด  

 

 


