


เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

V01 บุคลากรดา้นสาธารณสุข
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

V02 เครือข่ายและภาคีการพฒันา V03 เครือข่ายและภาคีการพฒันา V04 ประชาชน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ยแผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
แผนแม่บทย่อย : 13.1 การสร้างความรอบรูด้้านสขุภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสขุภาวะ
เป้าหมาย  130101 ประชาชนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาวะสามารถดูแลสขุภาพมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์และสามารถป้องกันและลดโรคที่

สามารถป้องกันไดเ้กิดเป็นสงัคมบ่มเพาะจิตส านกึการมสีุขภาพดีสงูขึ้น

 F0101 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ
ความรอบรู้ด้านสขุ
ภาวะ

 F0102 คุณลักษณะพื้นฐานที่
ส าคัญเกี่ยวกับความรู้
ด้านสุขภาพ

 F0201 องค์กรต้นแบบด้าน
สุขภาพ

 F0202 มาตรการและนโยบาย
การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนที่ชัดเจน

 F0203 การถ่ายทอดองค์ความรู้
จากบุคลากรด้าน
สาธารณสุข

 F0301 เทคโนโลยีการเฝา้ระวัง
และตอบโต้ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง

 F0302 การสื่อสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านสุขภาพทีมี่
ความน่าเชื่อถือ 

 F0401 รากฐานองค์ความรู้
และทักษะด้านสุขภาพ

 F0402 การตระหนักถึง
ความส าคัญของการมี
สุขภาวะทีดี่

 F0403 การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ

 F0501 บุคลากรทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้พื้นฐานมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีในการสรา้งความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ดี

 F0502   ก าลังคนด้านสุขภาพที่พรอ้มพัฒนาอาสาสมัครให้มคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ

 F0503   การบริหารจัดการด้านสขุภาพที่มีประสิทธิภาพ

 F0504   ระบบฐานข้อมูลด้านสขุภาพ

ประชาชนมีความรอบรู้
ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพมีพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์
และสามารถป้องกันและ
ลดโรคที่สามารถป้องกัน
ได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะจิตส านึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น

ปี 2562 ปี 2563



เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

จ านวนชุมชนสุขภาพดี
เพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
ปี 2563

V01สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

V02 การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพ V03 ภาคีเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ V04 ประชาชน

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

ปี 2562

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อจ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อย : 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมาย 130201 จ านวนชุมชนสุขภาพดเีพิ่มขึ้น 

 F0101  สถานทีท่ี่อือ้ต่อกิจกรรม
ด้านสุขภาพ 

 F0102 โครงสร้างพื้นฐานบริการ
สาธารณะเป็น
Universal  Design

 F0103 มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

 F0104 การบริหารจัดการด้านที่
อยู่อาศัย

 F0301 การบริหารปัญหาและ
ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพใน
พื้นได้ด้วยตนเอง

 F0302 ความบูรณาการในการ
บริหารจัดการสุขภาพ
ชุมชน

 F0303 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน/ระหว่างชุมชน

 F0401  ความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลตัวเองขั้น
พื้นฐานทีถู่กต้อง

 F0402 การตระหนักถึง
ความส าคัญของการมี
สุขภาวะทีด่ีของตนเอง 
และชุมชน

 F0501 กฎระเบียบทีเ่อื้อ

 F0502 มาตรการภาครัฐที่เอื้อต่อชุมชน

 F0201  ระบบข้อมูลและการ
บริการที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสุขภาพปฐมภูมแิละ
ระบบบริการอื่น ๆ 

 F0202 การบริการเชงิรุก มุ่งเป้า
หมายกลุ่มเสี่ยง และ
ผู้ด้อยโอกาส

 F0203 เทคโนโลยทีีส่นบัสนนุ
การบริการทาง
การแพทย์

 F0204 การสร้างเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ชุมชน



เป้าหมายแผน
แม่บทย่อย

ประชาชนมีความ
รอบรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึน้

ปี 2563
แผนแม่บทย่อย : 130501 ประชาชนมีความรอบรูส้ขุภาพ เรื่องโรคอุบัตใิหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศมากขึ้น

V01 โครงสร้างพื้นฐาน
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หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า

V02 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสขุ

V03 เครือข่ายเฝ้าระวัง
และเตือนภัย

V04 การสื่อสาร

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทยอ่ย

ปี 2562

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการการพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

แผนแม่บทฯประเด็น (13) การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
แผนแม่บทย่อย : 13.5 การพัฒนาและสรา้งระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัตใิหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

 F0101 เทคโนโลยีทีท่ันสมยั
สามารถเพื่อพยากรณ์
แนวโน้มการเกิดโรคเพื่อ
การตัดสินใจแบบ 
real time

 F0102 ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินฯ ที่ไดม้าตรฐาน

 F0103 ศูนย์ข้อมลูอ้างอิงและ
เผยแพร่ที่ไดม้าตรฐาน

 F0301 ความพร้อมการรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉินจากโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรค
ระบาด

 F0302 กลไกความร่วมมือของ
เครือข่ายทุกภาคส่วนทัง้
ระดับชาติและนานาชาติ

 F0401 รูปแบบการสื่อสารความ
เสี่ยงด้านโรคอบุัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่
เหมาะสม

 F0402 ช่องทาง รูปแบบ การ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่
ถูกต้องของประชาชน

 F0403 การเข้าถึงข้อมูลขา่วสาร

 F0404 การสื่อสาร ประสานงาน
ภายในองค์กร และ
องค์กรภาคีเครือข่าย

 F0501 กฎหมาย มาตรการภาครัฐ 

 F0502  มาตรการทางสังคมที่รองรับการรับมือต่อการปรับตัวต่อโรคอบุัติใหม่ อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ

 F0201 ระบบเฝ้าระวังป้องกัน 
ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า และโรคติดต่อ
อันตราย

 F0202  ยกระดับระบบรับมือ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ าให้พร้อมรับมือ


