


เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

V01 บุคลากรด้านสาธารณสุข 
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V02 เครือข่ายและภาคีการพัฒนา V03 เครื่องมือและกลไกการท างาน V04 ประชาชน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกนัและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสขุภาวะ 
เป้าหมาย  130101  ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมพีฤติกรรมสขุภาพทีพ่ึงประสงค์และสามารถปอ้งกันและลดโรคที่

สามารถป้องกันไดเ้กิดเป็นสังคมบม่เพาะจิตส านึกการมีสขุภาพดีสงูขึ้น 

 F0101  องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
     ความรอบรู้ด้านสุข   
     ภาวะ 

 F0102  คุณลักษณะพื้นฐานที่
     ส าคัญเกี่ยวกับความรู้
     ด้านสุขภาพ 

 

 F0201 องค์กรต้นแบบด้าน       
     สุขภาพ   

 F0202  มาตรการและนโยบาย
     การมีส่วนร่วมของทุก
     ภาคส่วนที่ชัดเจน      

 F0203  การถ่ายทอดองค์ความรู้
     จากบุคลากรด้าน 
     สาธารณสุข 

 F0301  เทคโนโลยีการเฝ้าระวัง
 และตอบโต้ความเสี่ยง
 ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง 

 F0302  การสื่อสารเกี่ยวกับ 
     ข้อมูลด้านสุขภาพทีมี่
     ความน่าเชื่อถือ  

 F0401  รากฐานองค์ความรู้            
     และทักษะด้านสุขภาพ 

 F0402  การตระหนักถึง 
     ความส าคัญของการมี
     สุขภาวะท่ีดี 

 F0403  การเข้าถึงข้อมูล   
     ข่าวสาร 

 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงทีคุ่กคามสขุภาวะ 

 F0501   บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้พื้นฐานมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะท่ีดี 

 F0502   ก าลังคนด้านสุขภาพที่พร้อมพัฒนาอาสาสมัครให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 F0503   การบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

 F0504   ระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 
 

ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะจิตส านึกการมี
สุขภาพดีสูงข้ึน 

ปี 2562 ปี 2563 



เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

จ านวนชุมชนสุขภาพดี
เพ่ิมขึ้น  

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี  
ปี 2563 

V01สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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V02 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ V03 ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ V04 ประชาชน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจ านวนชุมชนสขุภาพดีเพิ่มขึ้น  

แผนแม่บทย่อย : 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมสีุขภาวะที่ด ี
เป้าหมาย 130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดเีพ่ิมขึ้น  

 F0101  สถานทีท่ีอ้ื่อต่อกิจกรรม
     ด้านสุขภาพ  

 F0102  โครงสร้างพื้นฐานบริการ
     สาธารณะเป็น      
     Universal  Design 

 F0103  มาตรฐานการจัดการ
     สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

 F0104  การบริหารจัดการด้านที่
     อยู่อาศัย 

 F0301 การบริหารปัญหาและ
 ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพใน
 พื้นได้ด้วยตนเอง 

 F0302 ความบูรณาการในการ
 บริหารจัดการสุขภาพ
 ชุมชน 

 F0303 เวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
    ชุมชน/ระหว่างชุมชน 

 

 F0401  ความรู้ ความเข้าใจ ใน
     การดูแลตัวเองขั้น   
     พื้นฐานทีถู่กต้อง 

 F0402  การตระหนักถึง    
     ความส าคัญของการมี
     สุขภาวะท่ีดีของตนเอง 
     และชุมชน 

 

 F0501  กฎระเบียบทีเ่อื้อ 
 F0502  มาตรการภาครัฐที่เอื้อต่อชุมชน 

 F0201  ระบบข้อมูลและการ   
    บริการที่เชื่อมโยงกับ
    ระบบสุขภาพปฐมภูมิและ
    ระบบบริการอ่ืน ๆ  

 F0202  การบริการเชิงรุก มุ่งเป้า
     หมายกลุ่มเสี่ยง และ
     ผู้ด้อยโอกาส 

 F0203  เทคโนโลยีทีส่นับสนุน
     การบริการทาง 
     การแพทย์ 

 F0204   การสร้างเสริมอาชีพเพื่อ
      เพิ่มรายได้ชุมชน 
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V01 ระบบสุขภาพ 

 F0101  มาตรฐานตามหลักวิชาการ 

 F0102  ระบบบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ 

 F0103  การเข้าถึงยาและเวชภณัฑ์ที่จ าเป็น 

 F0104  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลทีท่ันสมัย 

 F0105  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
      ที่ทันสมัย 

เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

มีระบบสาธารณสุขท่ีได้
มาตรฐานที่ ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี  

 F0301  ระบบการบริหารจัดการ 

 F0302  ทรัพยากรสนับสนุนด้านสุขภาพทีเ่หมาะสม 

 F0303  ฐานข้อมูลการบริการสุขภาพที่มีการเชื่อมข้อมูลรายบุคคลแบบดิจิทัล 

 

แผนแม่บทย่อย : 13.3 การพัฒนาระบบบริการสขุภาพที่ทนัสมัยสนบัสนุนการสร้างสขุภาวะที่ดี 
เป้าหมาย 130301 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานทีป่ระชากรทกุระดบัเข้าถึงได้ดขีึ้น 

V02 ก าลังคนด้านสขุภาพ 

 F0201  การจัดการก าลังคนด้านสุขภาพเพียงพอต่อความต้องการ 
     ของผู้ป่วย 

 F0202  การบริหารจัดการก าลังคนที่รองรับการบรกิารในภาวะ   
     ฉุกเฉิน 

 F0203  การพัฒนาบุคลากรเพื่อการให้บริการในพื้นที่ชนบท 

 F0204  แรงจูงใจส าหรับองค์กรวิชาชีพด้านสุขภพ 

V03 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีระบบสาธารณสุขที่ไดม้าตรฐานทีป่ระชากรทุกระดบัเข้าถึงได้ดขีึ้น 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

 ปี 2562 ปี 2563 



เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

การเข้าถึงบริการ 
สาธารณสุขมีความ

เหลื่อมล้ าลดลง 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี  
ปี 2563 

แผนแม่บทย่อย : 130401 การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 13.4 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 

V01 ระบบบริหารจัดการ 
    ด้านสาธารณสุข  
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V02ก าลังคนทางการแพทย์ V03 เครือข่าย V04 ประชาชน 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

 F0401  ความรู้ความเข้าใจการใช้
    สิทธิของตนเอง 

 F0402  ความครอบคลุมชุดสิทธิ   
    ประโยชน์ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 F0301  บริการสร้างเสริมสุขภาพที่
 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 F0302  การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่
 ชัดเจนจากทุกภาคส่วน 

 

 F0101 หน่วยบริการปฐมภูมิมีเพียงพอ
   ต่อความต้องการของ  
   ประชาชน 

 F0102 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่
   เข้ามาดูแลประชาชนในทุก
   พ้ืนที่ 

 F0103 บริการการรักษาพยาบาลมี
   คุณภาพและเป็นมาตรฐาน
  เดียวกัน 

 F0104 บริการสุขภาพตามบริบทของ
   ปัญหาในแต่ละพื้นที่ 

 F0105 ระบบการส่งต่อที่เข้าถึงได้ง่าย 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 F0501  กฎหมายที่เอื้อต่อการการพัฒนาระบบริการปฐมภูมิให้สามารถครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

 F0502  เทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 F0201 หลักสูตรการผลิตแพทย์  เวช
    ศาสตร์ครอบครัวใหส้ามารถ
    เข้าถึงประชาชนในทุกระดับ 

 F0202  ก าลังคนทางการแพทย์ที่
    เหมาะสมกับแต่พ้ืนที่ 

 F0203  ระบบและมาตรการจูงใจท่ี
    ดึงดูดบุคลากรในระบบ 



เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย 

ประชาชนมีความ
รอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

ปี 2563 
แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เร่ืองโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศมากขึ้น 
 

V01 โครงสร้างพื้นฐาน 
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V02 การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข 

 

V03 เครือข่ายเฝ้าระวัง 
และเตือนภัย 

V04 การสื่อสาร 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตวัต่อโรคอุบัตใิหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสร้างระบบรับมอืปรับตวัต่อโรคอุบัติใหม ่อุบัติซ้ าทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

 F0101 เทคโนโลยีทีท่ันสมัย   
    สามารถเพื่อพยากรณ์
    แนวโน้มการเกิดโรคเพื่อ
    การตัดสินใจแบบ  
    real time 

 F0102 ศูนยป์ฏิบัติการภาวะ   
    ฉุกเฉินฯ ที่ได้มาตรฐาน 

 F0103 ศูนยข์้อมูลอ้างอิงและ
    เผยแพร่ที่ได้มาตรฐาน 

 

 

 

 F0301 ความพร้อมการรับมือกับ
 ภาวะฉุกเฉินจากโรคอุบัติ
 ใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรค
 ระบาด 

 F0302 กลไกความร่วมมือของ
 เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง
 ระดับชาติและนานาชาติ 

 

 F0401 รูปแบบการสื่อสารความ
    เสี่ยงด้านโรคอุบัติใหม่
    และโรคอุบัติซ้ าที ่   
    เหมาะสม 

 F0402  ช่องทาง รูปแบบ การ   
     เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่
     ถูกต้องของประชาชน 

 F0403 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 F0404 การสื่อสาร ประสานงาน
    ภายในองค์กร และ    
    องค์กรภาคีเครือข่าย 

 F0501  กฎหมาย มาตรการภาครัฐ  

 F0502  มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 F0201  ระบบเฝ้าระวังป้องกัน 
 ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรค
 อุบัติซ้ า และโรคติดต่อ
 อันตราย 

 F0202  ยกระดับระบบรับมือ
 ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
 อุบัติซ้ าให้พร้อมรับมือ 


