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ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ที่ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/


Presentation template 

by 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0302 กำรสื่อสำรเกี่ยวกับข้อมูล
ด้ำนสุขภำพที่มีควำมน่ำเชือ่ถือ  

 สร้ำงกระแสกำรสื่อสำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสำมำรถเข้ำถึงได้ 

F0403 กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
 

 พัฒนำช่องทำงกลำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพที่ถูกต้อง 
 พัฒนำฐำนข้อมูลกลำง/ช่องทำงที่ประชำชนเขำ้ถึงได้ง่ำย 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.1 กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะและกำรป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคำมสุขภำวะ 
เป้ำหมำย  130101   ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำวะสำมำรถดูแลสุขภำพมีพฤติกรรมสุขภำพที่พึงประสงค์และสำมำรถ

ป้องกันและลดโรคที่สำมำรถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพำะจิตส ำนึกกำรมีสุขภำพดีสูงข้ึน 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ:            (ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)  
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.2 กำรใช้ชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดี 
เป้ำหมำย 130201 จ ำนวนชุมชนสุขภำพดีเพิ่มขึ้น  

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหตุ:            ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)  
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0104 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนที่อยู่อำศัย  สร้ำงกระแสกำรสื่อสำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำมำรถเข้ำถึงได้ 

F0202  กำรบริกำรเชิงรุกมุ่งหมำยกลุ่ม เสี่ยงและ
ผู้ด้อยโอกำส 

 

 ขับเคลื่อนและผลักดันให้หน่วยงำนในพื้นที่สำมำรถขับเคลื่อน
ระบบบริกำรสุขภำพให้เหมำะสมกับบริบทของตนเอง 

 หำกลุ่มเป้ำหมำยเชิงรุกเพ่ือป้องกันมิใช่แก้ปัญหำ 

F0302 ควำมบูรณำกำรในกำรบริหำรจัดกำร
สุขภำพชุมชน 

 กำรบูรณำกำรร่วมกันโดยไม่ทับซ้อนกัน (ภำรกิจ/กลุ่มเป้ำหมำย)  
/ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหำ 

F0402 กำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมี
สุขภำวะที่ดีของตนเองและชุมชน 

 ช่องทำงกำรรับรู้ 
 กำรเข้ำถึงประชำชน 
 คุณภำพขององค์ควำมรู้ทั้งสื่อ 

F0501  กฎระเบียบที่เอื้อ 
 

 พัฒนำกฎหมำย/ พรบ. ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และเหมำะสมกับ
บริบทของชุมชน 
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.3 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพที่ทันสมัยสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะท่ีดี 

เป้ำหมำย 130301 มีระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนที่ประชำกรทุกระดับเข้ำถึงได้ดีขึ้น 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมำยเหต:ุ             ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHATปัจจัย)  
 
 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101  มำตรฐำนตำมหลักวิชำกำร  กำรพัฒนำรูปแบบบริกำรให้เป็นรูปแบบบริกำรเดียว 

F0105  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์และสำธำรณสุขที่ทันสมัย 

 พัฒนำนวัตกรรมที่เหมำะสมกับกำรแพทย์ 

F0303  ฐำนข้อมูลกำรบริกำรสุขภำพที่มี
กำรเชื่อมข้อมูลรำยบุคคลแบบ
ดิจิทัล 

 ฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงหนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
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แผนแม่บทฯประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี  

แผนแม่บทย่อย : 130401 กำรกระจำยบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ 
เป้ำหมำย 13.4 กำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุขมีควำมเหลื่อมล้ ำลดลง 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 

หมำยเหตุ:              ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)  
 
 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 หน่วยบริกำรปฐมภูมิมีเพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

 ปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวเพ่ือให้
สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยปฐมภูมิได้ทันที 

F0402 ควำมครอบคลุมชุดสิทธิประโยชน ์
ขั้นพื้นฐำน 

 ชุดบริกำรที่สำมำรถให้บริกำรปฐมภูมิได้รับกำรสนับสนุนจำก  
3 กองทุนหลัก ซ่ึงจะท ำให้ประชำชนมีสิทธิประโยชนั้นพ้ืนฐำน 
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แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชำชนมีควำมรอบรู้สุขภำพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง  
ภูมิอำกำศมำกขึ้น 

 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะท่ีดี  
แผนแม่บทย่อย : 13.5 กำรพัฒนำและสร้ำงระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 

หมำยเหตุ:              ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย)  
 
 ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสำมำรถเพื่อพยำกรณ์แนวโน้มกำร 
เกิดโรคเพื่อกำรตัดสินใจแบบ real time 

 พยำกรณ์แบบ Real time ครอบคลุมทุกโรค/ภัยสุขภำพท่ีส ำคัญ 
 กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้ 

F0102 ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินฯ ท่ีได้มำตรฐำน  ยกระดับขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเช่ือมโยง และกำรด ำเนินกำรของศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ระดับประเทศเขต 
และจังหวัด ในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินฯ 

F0103 ศูนย์ข้อมูลอ้ำงอิงแลเผยแพร่ท่ีได้มำตรฐำน  พัฒนำศักยภำพทีมบุคลำกรหลักของศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในกำร
บริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ 

 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมและวิจัยด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

F0202  ยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ ำให้ 
พร้อมรับมือ 

 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของห้องปฏิบัติกำรสำธำรณสุข (ครอบคลุมห้องปฏิบัติกำร 
ทุกประเภท) รวมท้ังกำรบูรณำกำรภำคีเครือข่ำย กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูล และกำรบูรณำกำร 
กำรปฏิบัติงำน 

 ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนในภูมิภำค มีควำมมั่นคงทำงสุขภำพและเป็นประเทศ
สมำชิกท่ีเข้มแข็งตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ 

 ประเทศไทยมีบทบำทน ำและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน
กำรป้องกันควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภำพในระดับภูมิภำคและระดับโลก 

F0401 รูปแบบกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงด้ำนโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 
ท่ีเหมำะสม 

 

 พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรทุกระดับให้มีองค์ควำมรู้ท่ีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพฯ และส่งเสริมสนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของบุคลำกรด้ำน 
กำรส่ือสำรควำมเสี่ยงฯ 

 ประเมินผลควำมรู้ ควำมเช่ือมั่น พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ควำมรอบรู้ด้ำนกำรป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

F0402  ช่องทำง รูปแบบกำรเข้ำถึงข้อมูลสุขภำพท่ีถูกต้องของประชำชน  สร้ำงระบบสื่อสำรเตือนภัยสุขภำพ 
 พัฒนำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพและเครือข่ำยกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ภัยสุขภำพใน

ระดับประเทศและระดับชุมชน 
 ส่งเสริมกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสุขภำพเข้ำไปอยู่ในกิจกรรมของชุมชน 

F0403 กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร  เพิ่มประสิทธิภำพกำรส่ือสำรควำมเสี่ยงกับภำคประชำชนในภำวะฉุกเฉินฯ 
 ส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร รวมถึง สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรป้องกันควบคุมโรคฯ 

F0502  มำตรกำรทำงสังคมท่ีรองรับกำรรับมือต่อกำรปรับตัว 
ต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

 เกณฑ์กำรเฝ้ำระวังและประเมินควำมเสี่ยง 
 บูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรขับเคลื่อนนโยบำย/มำตรกำรด้ำนสุขภำพ รับมือปรับตัวต่อ 

โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ ำท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  

http://pptmon.com/
https://pptmon.com/
http://www.pptmon.com/
http://www.pptmon.com/

