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คํานํา
การดํา เนิ น งานเพือจัด ทํา แผนพัฒ นาสถิต ิส าขาสุ ข ภาพนี เป็ น ส่ ว นหนึ งของ
การจัดทําระบบสถิตทิ างการของประเทศจากการนํ าแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย ฉบับที 1
(พ.ศ. 2554 – 2558) สู่การปฏิบตั ิ ซึงแผนพัฒนาสถิตฯิ ฉบับนีพร้อมกับแผนพัฒนาสถิติสาขา
ต่างๆ อีก 20 สาขา จะเป็ นรากฐานสําคัญต่อการบริหารจัดการระบบสถิตขิ องประเทศไทยให้ม ี
ประสิทธิภาพ เนืองจากได้มกี ารพิจารณากลันกรองในการคัดเลือกข้อมูลสถิตทิ มีี ความสําคัญและ
จําเป็ นต่อการกําหนดนโยบายในมิตติ ่างๆ เพือนํ าข้อมูลสถิตไิ ปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทัง ในด้านการวางแผนปฏิบตั ิงานและติดตามประเมินผล ก่ อนทีจะนํ าผังสถิติ
ทางการและแผนพัฒนาสถิตไิ ปปฏิบตั เิ พือให้เกิดความสมบูรณ์และนํ าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพือ
แลกเปลียนเชือมโยงกับข้อมูลสถิตขิ องหน่ วยงานราชการทุกหน่ วยต่อไป
ในการจัด ทํ า แผนพัฒ นาสถิติส าขาสุ ข ภาพฉบับ นี คณะอนุ ก รรมการของสาขา
สุขภาพ พร้อมกับคณะทํางาน และผูท้ มีี ส่วนเกียวข้องได้ร่วมมือกันจัดทํา เรียบเรียง และประชุม
หารือ อย่า งเป็ นระบบเพือปรับเปลียนให้เ กิด ความสมบู รณ์ ต ามขัน ตอนทีกํ าหนดไว้เ บือ งต้ น
กระบวนการดังกล่าวได้มกี ารมุ่งเน้นให้เกิดความรอบคอบในการนํ าปจั จัยทีเกียวข้องมาพิจารณา
โดยเริมจากการพิจารณาเหตุผลและความจําเป็ น รวมทัง วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนา
สถิตฯิ ก่อนทีจะกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิตฯิ ขึน พร้อมกับขอบเขตของสาขา ซึง
ได้ชแี จงไว้ในบทที 1 สําหรับบทที 2 จะเป็ นเนือหาสําคัญทีได้พจิ ารณาประกอบในการคัดเลือก
สถิติท างการด้ า นสุ ข ภาพ ซึงได้ แ ก่ สถานการณ์ ด้ า นสุ ข ภาพ รวมทัง นโยบายและทิศ ทาง
ยุทธศาสตร์ทเกี
ี ยวข้อง หลังจากนัน ในบทที 3 คณะอนุ กรรมการฯ ได้วางโครงสร้างและจัดทํา
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⋅ คําสังคณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้าน ที 1/2556 เรือง
แต่งตัง คณะอนุ กรรมการสถิตริ ายสาขา
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บทที 1
บทนํา
1.1 ทีมาของแผนพัฒนาสถิ ติรายสาขา
ประเทศไทยเริมมีการดําเนินงานเกียวกับสถิตขิ องประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมีสํานักงานสถิติ
แห่งชาติเป็ นหน่ วยงานหลักในการผลิตสถิตซิ งส่
ึ วนใหญ่เป็ นสถิตจิ ากการสํารวจ นอกจากนัน ยังมีหน่ วยงาน
ภาครัฐ จํา นวนมากที ผลิต สถิต ิจ ากระบบการรายงานและงานทะเบีย นที เกี ยวข้อ งกับ ภารกิจ และ
การดําเนินงานของหน่ วยงาน แม้ว่าการผลิตสถิตภิ ายใต้ระบบดังกล่าวได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือง แต่ก็
เป็ นการพัฒนาภายใต้ขอ้ จํากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ทีแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเหลือมลํา
ด้านมาตรฐานและคุณภาพของงานด้านสถิติ และในบางกรณีกม็ คี วามซําซ้อนและสิน เปลือง สํานักงานสถิติ
แห่งชาติจงึ ได้จดั ทําแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึงได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเ มือวัน ที 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 นั บเป็ น แผนแม่บทระบบสถิติฉ บับแรกของประเทศ
มีเป้าประสงค์ทจะพั
ี ฒนาระบบสถิตขิ องประเทศให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็ นระบบเพือให้สถิตเิ ป็ นฐาน
สําคัญของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิตฯิ คือ
⋅ การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเครืองมือทีสําคัญคือแผนพัฒนา
สถิตสิ าขาต่างๆ (แผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา)
⋅ การพัฒนาสถิต ิใ ห้ม มี าตรฐาน โดยมีเ ครืองมือ สํา คัญ คือ แนวทางการปฏิบ ตั ิทีดีสํา หรับ
การผลิตสถิตแิ ละการประเมินคุณภาพสถิติ
⋅ การให้บริการสถิตอิ ย่างทัวถึง โดยมีเครืองมือสําคัญคือระบบการเชือมโยงและแลกเปลียน
สถิตริ ะหว่างหน่ วยงานต่างๆ
กลไกสําคัญในการขับเคลือนการดําเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ คือ คณะกรรมการจัดระบบ
สถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม) ซึงได้รบั
การแต่ งตัง จากคณะรัฐมนตรีเมือวันที 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุ กรรมการสถิติสาขาต่ างๆ
รวม 21 คณะ ซึงรัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสารในฐานะประธาน
คณะกรรมการฯ ได้มคี ําสังแต่ง ตัง เมือวันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการฯ ใน
การประชุมครัง ที 1/2555 เมือวันที 20 มกราคม พ.ศ. 2555
คณะอนุ ก รรมการสถิต ิร ายสาขามีภ ารกิจ ในการยกร่า งแผนพัฒ นาสถิต ิร ายสาขาและกํา กับ
การดําเนินงานพัฒนาสถิตริ ายสาขาให้เป็ นไปตามแผนฯ รายงานความก้าวหน้า ปญั หาอุปสรรค และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานสถิตริ ายสาขาประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการฯ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558
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คณะร ัฐมนตรี
แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558
(28 ธ.ค. 2553)

สําน ักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด้าน
ั
(ด้านสงคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม)
(3 พ.ค.2554)
องค์ประกอบ
• รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
# สาร
และการสือ
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
# สาร
สือ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน
# คง
ของมนุษย์
• ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• ปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• ปลัดกระทรวงการคลัง
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ปลัดกระทรวงคมนาคม
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
# วและกีฬา
• ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ปลัดกระทรวงพลังงาน
# แวดล ้อม
• ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง
• เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• ผู ้อํานวยการสํานักงบประมาณ
• ปลัดกรุงเทพมหานคร
• ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
• เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
• ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านสังคม จํานวน 3 ท่าน
• ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านเศรษฐกิจ จํานวน 3 ท่าน
• ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง# แวดล ้อม
จํานวน 3 ท่าน
• ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
รองผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
# สาร
ประธาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
# สาร
รองประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
เลขานุการ ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
วาระ
5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
•

หน้าที
1) กําหนดนโยบายด ้านสถิตข
ิ องประเทศ
2) กํากับ ติดตามการดําเนินงานด ้านสถิตข
ิ องประเทศให ้เป็ นไปตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
3) รายงานความก ้าวหน ้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะรัฐมนตรี
โดยผ่านสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
4) กําหนดนโยบายเกีย
# วกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพือ
# สนับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
5) แต่งตัง2 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ# กีย
# วข ้องเพิม
# เติมได ้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา (24 ก.พ. 2555)
องค์ประกอบ
• ประธาน ปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักของสาขา
• รองประธาน รองปลัดกระทรวง และรองผู ้อํานวยการ สสช
# วชาญในสาขานัน
• อนุกรรมการ หน่วยงานทีเ# กีย
# วข ้อง และผู ้เชีย
2 ๆ

•

•

เลขานุการ หน่วยงานหลัก และ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
วาระ 5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

หน้าที

1) จัดทําผังสถิตท
ิ างการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการข ้อมูลสถิต ิ ในสาขาทีเ# กีย
# วข ้อง และรับผิดชอบอยูใ่ น
ปั จจุบน
ั และวิเคราะห์ความต ้องการข ้อมูลสถิตท
ิ างการ (Data Gap Analysis) โดยวิเคราะห์จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรมต่างๆ และความต ้องการใช ้ข ้อมูลสถิต ิ
2) พิจารณาคัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข ้อมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สํามะโน สํารวจ (ข ้อมูลทีม
# ก
ี ารจัดทําอยู่
แล ้ว) และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
3) พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการทีย
# ังไม่มห
ี น่วยงานใดจัดทํา และประสานให ้มีการผลิตสถิต ิ
ทางการตามผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา
4) นํ าเสนอชุดข ้อมูลทีแ
# สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข ้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์
5) ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ และปรับปรุงสถิตใิ ห ้ได ้มาตรฐาน
6) บริหารจัดการการจัดทํามาตรฐานสถิตแ
ิ ละส่งเสริมการนํ าไปใช ้ประโยชน์
# มโยง แลกเปลีย
7) ประสานงานการเชือ
# น และเผยแพร่สถิตท
ิ างการ
8) ประสานงานด ้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด ้านสถิต ิ
9) จัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิตท
ิ างการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอต่อคณะกรรมการ
จัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด ้าน
10) แต่งตัง2 คณะทํางานฯ และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ# กีย
# วข ้องเพิม
# เติมได ้ตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการ
ทีป
 รึกษา
ด้านวิชาการ
องค์ประกอบ
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาคเอกชน
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาควิชาการ
ประธาน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

หน้าที
ให ้คําปรึกษาแนะนํ า
ด ้านวิชาการในการผลิต
และให ้บริการข ้อมูลสถิต ิ
อย่างทั#วถึง เป็ นธรรม และ
เข ้าถึงได ้ง่าย เพือ
# ให ้ทุก
ภาคส่วนได ้ใช ้ประโยชน์

หน่วยประสานงาน
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ประสาน
ต่างประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน้าที
• ประสานงานทัง2 ในและ
ต่างประเทศในการ
ดําเนินการตามแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ
• ทบทวนแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
• ติดตามผลการ
ปฏิบัตงิ าน

คณะอนุ กรรมการสถิตริ ายสาขา 21 คณะ ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการสถิ ติด้านสังคม
1) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9) ยุตธิ รรม ความมันคง การเมืองและการปกครอง
คณะอนุกรรมการสถิ ติด้านเศรษฐกิ จ
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การค้า และราคา
15) ขนส่ง และโลจิสติกส์
16) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
17) การท่องเทียวและการกีฬา
18) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการสถิ ติด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสถิ ติรายสาขา
แผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา (รวมสาขาสุขภาพ) คือ เครืองมือสําคัญในการบริหารจัดการเพือให้
• ประเทศมีข้อมูลสถิตทิ สํี าคัญจําเป็ นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ ม เพือวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขา
• หน่ วยสถิตติ ่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิมขึน ด้านการจัดทําข้อมูลและการจัดทําสถิติ
• ประชาชนผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสถิติ
สาขาต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว มีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยําและทันสมัย
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 3 ปี และใช้เป็ นกรอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีของคณะอนุ กรรมการสถิตสิ าขาต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้านฯ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558
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1.3 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิ ติรายสาขา
การจัดทําแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา (รวมสาขาสุขภาพ) ประกอบด้วยขัน ตอนต่างๆ ดังนี
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสําคัญของสถิตสิ าขานัน ๆ จากกฎหมายทีเกียวข้อง การให้
คํานิ ยามทีเกียวข้อง โดยพิจารณาแนวทางการจัด จําแนกข้อ มูล ของสํานัก งานสถิติประเทศต่ างๆ และ
องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เช่ น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจัด จํ า แนกประเภทของ
สหประชาชาติ (UNACC, Administrative Committee on Coordination Programme Classification)
องค์การอนามัยโลก (WHO) ฯลฯ เพือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2) ศึกษาตัวอย่างโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่รายการสถิตแิ ต่ละสาขา ตลอดจนรายการสถิติ
จากประเทศต่างๆ เพือนําแนวคิดทีเหมาะสมมากําหนดโครงสร้างหมวดหมูส่ ถิตริ ายสาขาของประเทศไทย
3) ศึกษาด้านอุปสงค์ ได้แก่ การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาสาขา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับสาขาทีเกียวข้อ ง อาทิ รัฐธรรมนู ญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการระดับกระทรวง เป้าหมายและ
ตัวชีว ดั ระดับสากล และประเทศ เพือให้ทราบความต้องการสถิตทิ สํี าคัญ
4) ศึกษาด้านอุปทาน ได้แก่ การศึกษารายการข้อมูลสถิตเิ กียวกับสาขานัน ๆ ทีมีการจัดทําใน
ป จั จุ บ ัน โดยสืบ ค้ น จากแหล่ ง ต่ า งๆ อาทิ ระบบฐานข้อ มูล ของหน่ ว ยงาน รายงานสถิติป ระจํ า ปี ข อง
หน่ วยงาน รายงานสถิตปิ ระจําปีของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ และเว็บไซต์หน่ วยงานทีเกียวข้อง
5) คั ด เลื อ กรายการสถิ ติ ที มี ค วามสํ า คั ญ จํ า เป็ นต่ อ การกํ า หนดนโยบายและติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของสถานการณ์การพัฒนาให้เป็ น “สถิตทิ างการ” และจัดหมวดหมูต่ ามโครงสร้างทีกําหนด
6) จัดทํา “ผังสถิตทิ างการ” ซึงแสดงหมวดหมู่ และรายการสถิตทิ างการ ความถีในการเผยแพร่
และหน่ ว ยงานรับ ผิด ชอบ ทัง นี ส ถิติท างการบางรายการอาจจะยัง ไม่ ม ีก ารผลิต หรือ ขาดหน่ ว ยงานที
รับผิดชอบในปจั จุบนั หรือมีหลายหน่ วยงานทีผลิตกันอย่างซําซ้อน ซึงคณะอนุ กรรมการฯ จะมีภารกิจใน
การพิจารณากําหนดหน่ วยงานรับผิดชอบให้ชดั เจน
7) วิเ คราะห์ส ถานการณ์ ก ารผลิต ระบบการบริห ารจัด การและเผยแพร่ ส ถิติ และจัด ทํ า
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาสถิตริ ายสาขา
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1.4 ขอบเขตของสาขาสุขภาพ
สถิตสิ าขาสุขภาพมีนิยาม และขอบเขตดังต่อไปนี
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2491) ได้ให้ความหมายของคําว่า “สุขภาพ”
หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการดํารงชีวติ อยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่
ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านัน (Health is defined as a state complete physical, mental
and social well-being and merely the absence of disease infirmity)
พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของคําว่า “สุขภาพ” หมายถึง
ภาวะของมนุ ษย์ทสมบู
ี รณ์ทงั  ทางกาย ทางจิต ทางปญั ญา และทางสังคม เชือมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
คํานิยามทีเกียวข้องกับสาขาสุขภาพ มีดงั ต่อไปนี
1. ปัจจัยเสียงและปัจจัยปกป้ อง (Risk and protective factors)
ป จั จัย เสี ยงและป จั จัย ปกป้ องด้ า นสุ ข ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ งของป จั จัย กํ า หนดสุ ข ภาพ
(Determinant of Health) ปจั จัยทีเป็ นตัวกําหนดสุขภาพ มีทงั  ทีใกล้ตวั ได้แก่ ปจั จัยทางปจั เจกบุคคล
ปจั จัยด้านสิงแวดล้อมทีอยู่รอบตัว และระบบบริการสุขภาพแล้ว ยังมีปจั จัยทีอยู่ไกลตัวออกไป ซึงจะมีผล
หรือเป็ นตัวกําหนดปจั จัยใกล้ตวั อีกทีหนึง ปจั จัยอันเนืองจากมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม เช่น เรืองความยากจน
การจ้างงาน การกีดกันทางสังคม โลกาภิวตั น์ หรือภัยทางธรรมชาติ หรือภาวะโรคร้อน ซึงเป็ นเรืองทีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ
ป จั จัย เสียงต่ อ สุข ภาพประกอบด้ว ยป จั จัย เสียงทีเกิด จากสิงแวดล้อ มและป จั จัย เสียง
ด้า นพฤติกรรม ป จั จัยเสียงทีเกิดจากสิงแวดล้อม เช่น การเกิดอุ บตั ิเหตุ การเกิด ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
ปจั จัยเสียงด้านพฤติกรรม เช่ น การติดสารเสพติด การบริโ ภคอาหารและผลิตภัณฑ์ทเป็
ี นอันตรายต่ อ
สุขภาพและถ้าคนเราสามารถหลีกเลียงปจั จัยเสียงและพฤติกรรมเสียงดังทีกล่าวมาแล้วจะทําให้ร่างกายมี
สุขภาพแข็งแรง และมีความปลอดภัยในชีวติ
ปจั จัยปกป้องด้านสุขภาพ เป็ นปจั จัยด้านดีทช่ี วยให้บุคคลปรับตัวได้อย่างเหมาะสม เพือ
ตอบสนองต่ อ ความเครีย ดหรือ สิงแวดล้อ มทีเป็ นอันตราย ป จั จัย เหล่ านี ได้แ ก่ ขัน ตอนการพัฒ นาการ
พืน ฐานทางอารมณ์ ความสามารถในการแก้ไขปญั หา เป็ นต้น
2. สถานะสุขภาพ (Health Status) เป็ นตัวประเมินสถานการณ์และสะท้อนปญั หาทีแท้จริง
สามารถวัดผลทีแสดงให้เห็นถึงการเปลียนแปลงทางสุขภาพของประชากร ประกอบด้วย การเกิด (Birth)
การตาย (Mortality) การเจ็บปว่ ย (Morbidity) และอายุคาดหมายเฉลีย (Life expectancy)
3. ระบบบริ การสุขภาพ (Health System) ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO)
หมายถึง (1) กิจ กรรมทุ ก อย่า งทีมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ บือ งต้น เพือส่ ง เสริม ฟื น ฟู และ/หรือ รัก ษาสุ ข ภาพ
(2) การบริหารจัดการคน สถาบัน และทรัพยากรร่วมกันเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนทีมารับบริการ โดยรับผิด ชอบความคาดหวังของประชาชนทีมีสทิ ธิ vทางกฎหมาย และปกป้อ ง
ประชาชนเกียวกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเจ็บ ป่ ว ยทางสุ ข ภาพผ่ า นทางกิ จ กรรมต่ า งๆทีหลากหลาย ซึงมี
วัตถุประสงค์เบือ งต้นเพือพัฒนาสุขภาพ
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บทที 2
สถานการณ์ แนวโน้ ม นโยบายและยุทธศาสตร์
ทีเกียวข้องกับการพัฒนาสาขาสุขภาพ
2.1 สถานการณ์ และแนวโน้ มการพัฒนาสาขาสุขภาพ
การทบทวนสถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม การพัฒนาสาขาสุ ข ภาพได้ศึก ษาจากรายงานแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวง
สาธารณสุข มีรายละเอียดดังนี
สถานะสุขภาพคนไทย
1) อายุคาดเฉลียของคนไทยยืนยาวขึน ผูช้ ายจะมีอายุคาดเฉลีย 69.1 ปี ใน พ.ศ. 2553 เพิมเป็ น
71.1 ปี ใน พ.ศ. 2563 และผู้หญิงจะมีอายุคาดเฉลีย 75.7 ปี เพิมเป็ น 77 ปี ตามลําดับ (รายงานการฉาย
ภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568, สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล)
สําหรับอายุคาดเฉลียของการมีสุขภาวะ (HALE) มีแ นวโน้ มเพิมขึน พ.ศ. 2545 ผู้ชายเท่ากับ 57.7 ปี
เพิมเป็ น 59 ปี ใน พ.ศ. 2552 และผู้หญิงกับ 62.4 ปี เพิมเป็ น 68 ปี ตามลําดับ (คณะทํางานการศึกษา
ภาระโลกและปจั จัยเสียง พ.ศ. 2547) อย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างปี ทมีี สุขภาพดี กับอายุคาดเฉลียยัง
มากอยู่ แสดงว่าอายุยนื ยาวมีความเจ็บปว่ ย
2) การสูญเสียปีสุขภาวะ ผูช้ ายไทยสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากการติดสุรา อุบตั เิ หตุจราจร และ
โรคหลอดเลือดสมอง ซึงมีการเปลียนแปลงอันดับแรกของการสูญเสียปี สุขภาวะจากการติดเชือ เอช ไอ วี /
เอดส์ ใน พ.ศ. 2547 เป็ นการติดสุรา ใน พ.ศ. 2552 สําหรับผู้หญิงไทยมีการสูญเสียปี สุขภาวะสูงสุดจาก
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึมเศร้า ซึงต่างจาก พ.ศ. 2547 ทีมีการเปลียนแปลงอันดับ
ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการติดเชือ เอช ไอ วี /เอดส์ เป็ นภาวะซึมเศร้า เป็ นทีน่ าสังเกตว่า การติดเชือ
เอชไอวี/เอดส์ ทีเคยเป็ นสาเหตุหลักของการสูญเสียปี สุขภาวะกลับมีอนั ดับลดลงทัง ในผูช้ ายและผูห้ ญิง โดย
พบว่าสาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะ ทัง ในผูช้ ายและผูห้ ญิงไทย มาจากโรคไม่ตดิ ต่อและโรคเรือ รัง
3) สาเหตุการตาย จากการคาดประมาณแนวโน้ มการตายด้วยโรคต่างๆ ของประชากรไทย
ใน พ.ศ. 2537 – 2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบัตร พบว่า ในอีก 10 ปี ขา้ งหน้า (พ.ศ. 2562)
อุ บ ัติเ หตุ จ ราจร มะเร็ง ตับ และหลอดเลือ ดสมอง เป็ น สาเหตุ ก ารตายทีพบสู ง สุ ด ในผู้ช ายไทย ขณะที
เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตับ เป็ นสาเหตุการตายทีพบมากทีสุดในผู้หญิงไทย จะเห็นได้ว่า
โรคไม่ตดิ ต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน เป็ นปญั หาสําคัญทีทําให้คนไทย
เสียชีวติ เพิมขึน ซึงสอดคล้องกับสถานการณ์การเจ็บป่วยทีสําคัญของคนไทยทีพบว่าแนวโน้มการเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรือ รังทีป้องกันได้ เพิมขึน มาตลอดใน 2 ทศวรรษทีผ่านมา
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4) อัต ราการฆ่าตัวตายมีแ นวโน้ มลดลง ตัง แต่ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2553 พบว่า อัตรา
การฆ่าตัวตายในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2544 มีอตั ราการฆ่าตัวตาย 7.68 ต่อประชากรแสนคน ลดลงอย่าง
ต่อเนืองเป็ นลําดับ จนถึง พ.ศ. 2553 มีอตั ราการฆ่าตัวตาย 5.90 ต่อประชากรแสนคน (โครงการช่วยเหลือ
ผูท้ เสี
ี ยงต่อการฆ่าตัวตาย SUICIDETHAI.COM) อย่างไรก็ตามยังพบว่า การฆ่าตัวตายเป็ นปญั หามากใน
บางพืน ที เช่น ภาคเหนือตอนบน
5) โรคติดเชือ อุบตั ใิ หม่ (Emerging infectious diseases: EID) มีแนวโน้มทวีความรุนแรง
มากขึน และมีผ ลกระทบต่ อ ระบบเศรษฐกิจ และสุ ข ภาพของประชาชนทัวโลกอย่า งมหาศาล (ป ญั หา
ครัง หลังสุดคือ การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ H1N1 2009 ใน พ.ศ. 2552) ในสามทศวรรษที
ผ่านมา โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทเกิ
ี ดขึน ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 75 เป็ นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะอย่างยิง
ทีเกียวข้องกับสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็ นไข้หวัดนกทีมีความเกียวข้องกับนกอพยพและนกป่าตามธรรมชาติและ
โรคซาร์ส ทีมาจากชะมด ป จั จุ บ ัน ทัวโลกให้ค วามสนใจเกียวกับ ความสัม พัน ธ์ส ิงมีชีว ิต ในระบบนิ เ วศ
(Ecological Health) ซึงประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health)
สุขภาพของมนุ ษย์ (Human Health) และสุขภาพของสัตว์ (Animal Health) เป็ นการจัดการเชิงบูรณาการ
เกียวกับความสัมพันธ์ของการเกิดโรคในคน การเกิดในสัตว์และการเปลียนแปลงสภาพสิงแวดล้อม ทีสามารถ
ั หาโรคติดเชืออุ บ ัติใหม่
ใช้อ ธิบายการเพิมขึนของจํานวนโรคอุ บ ัติใหม่ ได้เ ป็ นอย่ างดี การจัด การกับป ญ
จําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง ภายในและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง บนพืน ฐานของ
การจัดความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีใ หม่ๆ อาทิเ ช่น เทคโนโลยีใ นการตรวจวินิจ ฉัย โรค วัค ซีน
ป้อ งกัน โรค ฯลฯ เพือรับ มือ กับความต้องการอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรค โดยเน้ นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถินและภาคประชาสังคมแทนทีจะ
ดําเนินการโดยภาครัฐเป็ นหลักเหมือนอดีตทีผ่านมา นอกจากนีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง ที 2
เมือเดือนธันวาคม 2552ยังมีมติเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง คณะกรรมการโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติขนึ
เพือจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพือการบริหารจัดการโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อย่างบูรณาการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
และจัดทําข้อเสนอการจัดตัง กลไกระดับชาติเพือจัดการกับปญั หาดังกล่าวด้วย
ั หามลพิษ
6) โรคทีเกิ ด จากการประกอบอาชีพ และสิงแวดล้ อ มและป จั จัย เสียงอืนๆ ป ญ
สิงแวดล้อ มได้ส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ขภาพของประชาชนเพิมสูงขึน แต่ ข้อ มูล การศึก ษาวิจยั ส่ว นใหญ่ ยงั ไม่
สามารถชีช ดั ได้ว่าสาเหตุการเกิดโรคต่างๆ ทีเกียวข้องกับปญั หามลพิษทีมาจากภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมี
ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขว่าโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อมมีแนวโน้ มสูงและรุนแรงขึน จาก
รายงานของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ใน พ.ศ. 2550 – 2552 มีการรายงานผูป้ ่วยด้วยโรคสารเคมี
จากการประกอบอาชีพ เพิมขึน ส่ ว นใหญ่ ม ีส าเหตุ ม าจากพิษ สารเคมีกํ า จัด ศัต รูพ ืช และสัต ว์ทีใช้ภ าค
เกษตรกรรม จากพิษสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม รวมทัง จํานวนผูป้ ่วยโรคเหตุจากปจั จัยทางกายภาพทีเกิด
จากการประกอบอาชีพ และสิงแวดล้ อ ม เช่ น ความร้อ น ความเย็น การสันสะเทือ น เสีย ง แสงสว่ า ง
กัมมันตรังสี เป็ นต้น ก็มแี นวโน้มเพิมขึน
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7) สถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ รังจากวิถชี วี ติ ทีเปลียนแปลงไป อันเป็ นผลมา
จากการเผชิญ กับกระแสโลกาภิว ฒ
ั น์ ระบบทุนนิยมทีให้ค วามสํา คัญ กับการพัฒ นา ทางด้านวัต ถุ เกิด
ความเสือมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การดําเนินธุรกิจทีขาดความรับผิด ชอบ
เกิด ค่ านิ ยม วัฒนธรรม วิถีก ารดําเนิ นชีวติ ทีไม่พอเพียงและขาดความสมดุ ล ขาดการใส่ใ จดูแ ลควบคุ ม
ป้องกันปจั จัยเสียงทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีไม่ปลอดภัย มีภยั คุกคามสุขภาพ และ
ไม่เอือ ต่อการสร้างสุขภาพดี โดยเฉพาะอย่างยิงพฤติกรรมเสียง ทีสําคัญจากการบริโภคหวาน มัน เค็ม มาก
บริโภคผักและผลไม้น้อย สูบบุหรี ดืมสุรา ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครียดและไม่สามารถจัดการกับ
อารมณ์ได้เหมาะสม ทําให้มภี าวะนําหนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิตสูง ไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง
นํ าตาลในเลือดสูง และภาวะเมตาบอลิกซินโดรม ซึงเป็ นปจั จัยเสียงหลักทีสําคัญของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ รังที
สามารถป้องกันได้หรือโรควิถชี วี ติ ทีทวีความรุนแรงแพร่ระบาดไปทัวโลก ซึงประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับ
ปญั หาทีวิกฤตเช่นกัน จากข้อมูลเชิงประจักษ์พบคนไทยอายุ 15 ปี ขนึ ไป พ.ศ. 2551 – 2552 มีความชุก
ภาวะนํ าหนักเกินและอ้วน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 24.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง (รอบเอว ≥ 90
ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ในหญิง) ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9
โรคความดันโลหิตสูง 21.4 และภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 เกิดการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง หัวใจ
หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเข้ารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน ในช่วง พ.ศ. 2548 – 2551
เพิมขึน 1.2 – 1.6 เท่า เป็ น 505 , 684, 845 และ 1,149 ต่อแสนประชากร ตามลําดับ หากไม่สามารถสกัด
กัน หรือหยุดยัง ปญั หาได้จะทําให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อ น พิการ และเสียชีว ิตก่ อนวัยอันควร
ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาล จึงจําเป็ นต้อง
รวมพลังของทัง สังคมในการปรับเปลียนวิถชี วี ติ ทีพอเพียงจากการบริโภคทีเหมาะสม การออกกําลังกายที
เพียงพอ และการจัดการอารมณ์ได้เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพอเพียงใน
การป้องกันแก้ไขปญั หาทางด้านสุขภาพและผลกระทบจากโรควิถชี วี ติ และนํ าไปสู่การสร้างสุขภาพดีวถิ ชี วี ติ
ไทยได้อย่างจริงจังและยังยืน
สถานการณ์ ระบบบริ การสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาเรือยมาในทุกมิตมิ หี น่ วยบริการครอบคลุม
ทุกพืน ทีโครงสร้างระบบสุขภาพ มีองค์ประกอบทีสําคัญประกอบด้วย บริการปฐมภูม ิ บริการทุตยิ ภูม ิ บริการ
ตติยภูม ิ บริการเฉพาะทางและระบบส่งต่อ นอกจากนี ยังควรมีระบบสนับสนุ นทีสําคัญ คือ ระบบสนับสนุ น
ทรัพยากร วิชาการ การวิจยั และระบบข้อมูลข่าวสาร
1) สถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วยภาครัฐและเอกชน ซึงสถานพยาบาลส่วนใหญ่เป็ นของ
ภาครัฐและสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า
- สถานพยาบาลภาครัฐ มีจาํ นวนเตียงรวม 116,307 เตียง ซึงในเขตกรุง เทพมหานคร
มีโรงเรียนแพทย์ 9 แห่ง โรงพยาบาลทัวไป 26 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรคและสถาบันเฉพาะโรค 13 แห่ง
และศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม 68 ศูนย์/ 76 สาขา และส่วนภูมภิ าค มีโรงเรียนแพทย์ 13 แห่ง
โรงพยาบาลเฉพาะทาง 48 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 28 แห่ง โรงพยาบาลทัวไป 68 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
ครอบคลุมทุกอําเภอรวม 787 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตเมือง 228 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ตําบล(สถานีอนามัย) 9,755 แห่ง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน 151 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเขต
ชนบท 48,049 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานเมือง 3,108 แห่ง
- ใน พ.ศ. 2552 – 2554 สถานพยาบาลภาคเอกชน มีจํานวนเตียงรวม 32,872 เตียง
โรงพยาบาลเอกชนมี 316 แห่ง คลินิก 18,505 แห่ง สถานประกอบการเพือสุขภาพ 1,268 แห่ง ร้านขายยา
แผนปจั จุบนั 11,603 แห่ง ร้านขายยาแผนปจั จุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จทีไม่ใช่ยาอันตราย 3,838 แห่ง และ
ร้านขายยาโบราณ 2,022 แห่ง
2) ระบบส่งต่อผู้ป่วย ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัต ิว่า รัฐต้อง
จัดส่งและส่งเสริมการสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รบั บริการทีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทัวถึง
การพัฒ นาระบบส่ง ต่ อ ในภาพรวมของประเทศ ซึงทุก จัง หวัด ได้ดํา เนิน การพัฒ นาระบบส่ง ต่ อ ผู้ป ่ว ย
อย่า งต่ อ เนื องและเป็ น รูป ธรรมโดยมีก ารแต่ ง ตัง คณะกรรมการพัฒ นาระบบส่ ง ต่ อ ผู้ป่ ว ยระดับ จัง หวัด
จัดระบบกํากับ ติดตามประเมินผล มีการประชุมและตกลงร่วมกันทบทวนบทเรียนจากการส่งต่อทีมีปญั หา
มีนวัตกรรมการระบบ IT (Refer online) มาประกอบการดําเนินงานรับส่งต่อผูป้ ่วย ทําให้การประสานการส่ง
ต่ อ ผู้ป่ ว ยมีป ระสิท ธิภ าพยิงขึน การปฏิเ สธการส่ ง ต่ อ ผู้ป่ ว ยทุ ก ระดับ ลดลงกว่ า ปี ที ผ่ า นมาเล็ก น้ อ ย
แต่ การปฏิเสธการส่งต่ อผู้ป่วยข้ามเขตและส่วนกลางพบมากทีสุดในเกือ บทุก จัง หวัด ซึงต้อ งใช้เ วลาใน
การประสานงานนาน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพบการปฏิเสธค่อนข้างสูง
3) การมีหลักประกันสุขภาพ คนไทยมีหลักประกันสุขภาพเพิมขึนจากร้อยละ 92.5 ใน พ.ศ.
2545 เป็ นร้อยละ 99.9 ใน พ.ศ. 2554 ทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึน โดยผูป้ ่วยนอกใช้บริการสุขภาพ
เพิมขึนจาก 102.9 ล้านครัง ใน พ.ศ. 2545 เป็ น 153.4 ล้านครัง ใน พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยในใช้บริการ
สุขภาพเพิมขึนจาก 3.4 ล้านคน ใน พ.ศ. 2545 เป็ น 5.6 ล้านคน ใน พ.ศ. 2553 (สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2554)
4) อัตราการใช้บริการสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพของประชาชนในสถานพยาบาลทีมีเตียงไว้
รับผูป้ ว่ ย มีแนวโน้มเพิมขึน จาก 1.8 ครัง ต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2544 เป็ น 3.4 ครัง ต่อคนต่อปี ใน พ.ศ. 2552
โดยใน พ.ศ. 2544 – 2552 อัตราการใช้บริการผูป้ ่วยนอกสูงสุดทีกรุงเทพมหานคร (4 – 6 ครัง ) และตําทีสุด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1.2 – 3 ครัง ) และอัตราการใช้บริการผูป้ ่วยในเพิมขึน จากร้อยละ 10 ใน พ.ศ.
2538 เป็ นร้อยละ 14.7 ใน พ.ศ. 2550 โดยสูงสุดทีกรุงเทพมหานครและตําสุดทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แสดงว่า ทรัพยากรสุขภาพส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
5) การใช้บริการสุขภาพตามสังกัดและระดับของสถานบริการ ในช่วง พ.ศ. 2545 – 2552
สัดส่วนผู้ป่วยนอกตามสังกัดของโรงพยาบาล สูงสุดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ
2 ใน 3 (ร้อยละ 65) รองลงมา คือ โรงพยาบาลเอกชน ประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 24) และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 4) เช่นเดียวกับสัดส่วนผู้ป่วยในสังกัดของโรงพยาบาล ทีสูงสุดในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุ ข (ร้อ ยละ 73) รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชน (ร้อ ยละ 20) และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 3)
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6) การเข้าถึงบริการสุขภาพ การดําเนินการตามนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า
ส่ง ผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้บ ริก ารในสถานพยาบาลเมือเจ็บ ป่ว ยเพิมมากขึน ร้อ ยละ 49
ใน พ.ศ. 2534 เป็ นร้อยละ 75.3 ใน พ.ศ. 2548 และร้อยละ 68.5 ใน พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะในกลุ่มทีไม่ม ี
หลักประกันสุขภาพใดๆ มีสดั ส่วนการใช้บริการในสถานพยาบาลเพิมมากขึน จาก ร้อยละ 47 ใน พ.ศ. 2534
เป็ นร้อ ยละ 66.6 ใน พ.ศ. 2548 และร้อ ยละ 55 ใน พ.ศ. 2552 และกลุ่ มทีมีส วัส ดิก ารข้าราชการ และ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีรอ้ ยละการใช้บริการในสถานพยาบาลเมือเจ็บปว่ ยทีสูงทีสุดกว่ากลุ่มอืนๆ
กําลังคนด้านสุขภาพ
1) สถานการณ์กําลังคนด้านสุขภาพ
- สาขาแพทย์ พ.ศ. 2552 พบว่า มีแพทย์ขนึ ทะเบียนทีสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
แพทยสภา จํานวน 39,187 คน (หักจํานวนทีไม่สามารถติดต่ อได้ เสียชีวติ ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาต และ
ทีทํางานอยู่ต่างประเทศถาวร) คาดว่าจะมีแพทย์ปฏิบตั ิงานในประเทศ จํานวน 35,789 คน หรือคิดเป็ น
อัตราส่วนต่อประชากร 1: 1,773 แต่จากการสํารวจของสํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ และ
การสํ า รวจทรัพ ยากรสาธารณสุ ข ของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า ใน พ.ศ. 2553 มีแ พทย์
ปฏิบตั งิ านในสถานบริการสาธารณสุข เพียง 26,162 คน หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1: 2,428
ในขณะทีความต้องการของประเทศควรเป็ น 1: 1,500 – 1,800 นอกจากปญั หาการขาดแคลนแล้ว ยังมี
ปญั หาด้านการกระจาย จากข้อมูลพบว่ามีสดั ส่วนแพทย์อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเพียงร้อยละ 50.4 ของ
ั หาการสู ญ เสีย พบว่ า
จํา นวนแพทย์ท ัง หมด ในขณะทีต้ อ งรับ ภาระดู แ ลประชาชนกว่ า ร้อ ยละ 80 ป ญ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังมีปญั หาการเสียแพทย์จากการลาออก โดยใน พ.ศ. 2546 มีแพทย์
ลาออกสูงถึง 795 คน และยังคงมีการสูญเสียจํานวนมากในปจั จุบนั
- สาขาทันตแพทย์ พ.ศ. 2552 มีทนั ตแพทย์ปฏิบตั งิ าน จํานวน 10,571 คน (ทันตแพทย
สภา, 2553) แต่จากการสํารวจของสํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ และการสํารวจทรัพยากร
สาธารณสุ ข ของสํา นัก นโยบายและยุท ธศาสตร์ พบว่ า ใน พ.ศ. 2553 มีท นั ตแพทย์ป ฏิบ ตั ิง านใน
สถานบริการสาธารณสุข เพียง 5,112 คน หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1: 12,427
- สาขาเภสัชกร พ.ศ. 2552 มีปฏิบตั ิงานให้บริการจํานวน 24,401 คน (สภาเภสัชกรรม,
2553) แต่ จาการสํ า รวจของสํ า นั ก งานวิจ ยั และพัฒ นากํ า ลัง คนด้า นสุ ข ภาพ และการสํ า รวจทรัพ ยากร
สาธารณสุขของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า ใน พ.ศ. 2553 มีเภสัชกรทีปฏิบตั งิ านในสถานบริการ
สาธารณสุข เพียง 8,134 คน หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1: 7,810
- พยาบาลวิช าชีพ พ.ศ. 2552 มีจาํ นวนทีปฏิบ ตั ิง านให้บ ริก าร 120,948 คน (สภา
การพยาบาล, 2553) แต่จากการสํารวจของสํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ และการสํารวจ
ทรัพยากรสาธารณสุขของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พบว่า ใน พ.ศ. 2553 มีพยาบาลทีปฏิบตั งิ านใน
สถานบริการสาธารณสุข เพียง 138,710 คน หรือคิดเป็ นสัดส่วนต่อประชากรเท่ากับ 1: 458
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2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับการพัฒนาสาขาสุขภาพ
การศึกษานโยบายและและยุทธศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องเป็ นการศึกษาด้านอุปสงค์เพือให้ทราบความต้องการ
สถิติทสํี าคัญและจําเป็ นด้านสุขภาพ โดยได้ศกึ ษานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศทีเกียวข้อง และ
เป้าหมายและตัวชีว ดั การพัฒนาระดับนานาชาติ ได้แก่
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ.2555-2559)
(3) แผนพัฒ นาสุ ขภาพแห่ ง ชาติใ นช่ ว งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับที 11
(พ.ศ. 2555-2559)
(4) แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 – 2558)
(5) แผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) : ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข
(6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ปี พ.ศ. 2553-2562
(7) เป้าหมายและตัวชีวดั การพัฒนาระดับนานาชาติ : เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals – MDG)
2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ระบุถงึ สิทธิด้านสุขภาพของประชาชน
ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดังนี
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ แห่งความแตกต่างในเรืองถินกําเนิด
เชือ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่ อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได้
มาตรการทีรัฐกําหนดขึน เพือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน ย่อมไม่ถอื เป็ นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา 51 บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขทีเหมาะสมและได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ทิ ธิไ ด้รบั การรักษาพยาบาลจากสถานบริก ารสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ย
บุ ค คลย่อ มมีส ิท ธิไ ด้ร บั การบริก ารสาธารณสุ ข จากรัฐ ซึงต้อ งเป็ น ไปอย่า งทัวถึง และมี
ประสิทธิภาพ
บุ ค คลย่อ มมีส ิท ธิไ ด้ร บั การป้ อ งกัน และขจัด โรคติด ต่ อ อัน ตรายจากรัฐ อย่า งเหมาะสม
โดยไม่เ สียค่ าใช้จ่ายและทันต่ อ เหตุ ก ารณ์
มาตรา 52 เด็กและเยาวชน มีสทิ ธิในการอยูร่ อดและได้รบั การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปญั ญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
เป็ นสําคัญ
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เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ ให้ปราศจาก
การใช้ความรุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไม่เป็ นธรรม ทัง มีสทิ ธิได้รบั การบําบัดฟืนฟูในกรณีทมีี เหตุดงั กล่าว
การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทํามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เฉพาะเพือสงวนและรักษาไว้ซงสถานะของครอบครั
ึ
ว
หรือประโยชน์สงู สุดของบุคคลนัน
เด็กและเยาวชนซึงไม่มผี ูด้ ูแลมีสทิ ธิได้รบั การเลีย งดูและการศึกษาอบรมทีเหมาะสมจากรัฐ
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล คําชีแ จง และเหตุผลจากหน่ วยราชการ หน่ วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน ก่อนการอนุ ญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดทีอาจ
มีผลกระทบต่อคุณภาพสิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียสําคัญอืนใดทีเกียวกับตน
หรือชุมชนท้องถิน และมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือนํ าไปประกอบการ
พิจารณาในเรืองดังกล่าว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในทีดิน และการออกกฎทีอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
สําคัญของประชาชน ให้รฐั จัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทัวถึงก่อนดําเนินการ
มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึงเป็ นผูบ้ ริโภคย่อมได้รบั ความคุม้ ครองในการได้รบั ข้อมูลทีเป็ น
ความจริง และมีสทิ ธิรอ้ งเรียนเพือให้ได้รบั การแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทัง มีสทิ ธิรวมตัวกันเพือ
พิทกั ษ์สทิ ธิของผูบ้ ริโภค
ให้มอี งค์การเพือการคุม้ ครองผู้บริโภคทีเป็ นอิสระจากหน่ วยงานของรัฐ ซึงประกอบด้วย
ตัวแทนผู้บริโ ภค ทําหน้ าทีให้ค วามเห็นเพือประกอบการพิจารณาของหน่ ว ยงานของรัฐในการตราและ
การบังคับใช้กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพือคุม้ ครองผูบ้ ริโภครวมทัง
ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเป็ นการคุ้มครองผู้บริโภค ทัง นีให้รฐั สนับสนุ น
งบประมาณในการดําเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลทีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุ รกั ษ์ บํารุงรักษา และ
การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครอง ส่งเสริม
และรัก ษาคุณ ภาพสิงแวดล้อ ม เพือให้ดํา รงชีพ อยู่ไ ด้อ ย่า งปกติแ ละต่ อ เนื องในสิงแวดล้อ มทีจะไม่
ก่ อ ให้เ กิด อัน ตรายต่ อ สุข ภาพอนามัย สวัส ดิภ าพ หรือ คุณ ภาพชีว ติ ของตน ย่อ มได้ร บั ความคุ ้ม ครอง
ตามความเหมาะสม
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทัง ทางด้านคุณภาพ
สิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศกึ ษาและประเมินผลกระทบต่ อ
คุณภาพสิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มกี ระบวนการรับฟงั ความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มสี ่ว นได้เสียก่ อ น รวมทัง ได้ให้องค์การอิส ระซึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ งแวดล้ อ มและสุ ข ภาพ และผู้ แ ทนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที จั ด การการศึ ก ษาด้ า นสิ งแวดล้ อ มหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558
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สิทธิของชุมชนทีจะฟ้องหน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิน
หรือองค์กรอืนของรัฐทีเป็ นนิตบิ ุคคล เพือให้ปฏิบตั หิ น้าทีตามบทบัญญัตนิ ี ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
มาตรา 80 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี
(2) ส่ง เสริม สนับสนุ น และพัฒนาระบบสุขภาพทีเน้ นการสร้างเสริมสุขภาพอันนํ าไปสู่
สุขภาวะทียังยืนของประชาชน รวมทัง จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขทีมีมาตรฐาน
อย่า งทัวถึง และมีป ระสิท ธิภ าพ และส่ ง เสริม ให้เ อกชนและชุ ม ชนมีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาสุ ข ภาพและ
การจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มหี น้ าทีให้บริการดังกล่าวซึงได้ปฏิบตั หิ น้ าทีตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จริยธรรม ย่อมได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมาย
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 ( พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 มีประเด็นยุทธศาสตร์ทเกี
ี ยวข้องกับ
สาขาสุขภาพ ดังต่อไปนี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที 4.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมคิ ุม้ กัน
ตัง แต่ระดับปจั เจก ครอบครัว และชุมชน เพือให้เป็ นสังคมทีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลียนแปลง
และบริหารจัด การความเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสําคัญ กับการสร้างความมันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคน ในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมทีมีคุณภาพ ได้รบั การคุม้ ครอง
ทางสังคมทีครอบคลุมทัวถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพืน ฐานใน
การสร้างอาชีพและรายได้ทมัี นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างเสมอภาค ได้รบั การคุม้ ครอง
สิทธิ ผลประโยชน์และความมันคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อย่างเท่าเทียม และสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้
อย่างมีศกั ดิ vศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐทีโปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิ ดโอกาสการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(5.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขนั  พืนฐาน และเน้ นการสร้างภูมคิ ุ้มกัน
ระดับปจั เจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
(5.2.1) พัฒนาระบบบริก ารสาธารณะให้มคี ุ ณ ภาพและมีช่ อ งทางการเข้า ถึง อย่า ง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขัน พืน ฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุตธิ รรม เพือสร้างโอกาสให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะทีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทัวถึง รวมทัง ลดความแตกต่างคุณภาพบริการสาธารณะในระหว่างพืน ทีและกลุ่มคน โดยสนับสนุ นการกระจาย
อํานาจสู่ทอ้ งถินตามกรอบทีรัฐธรรมนู ญกําหนด ทัง บริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม กระบวนการ
ยุตธิ รรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพและการศึกษาของประเทศ การกระจายทรัพยากร
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และมีระบบการจูงใจให้บุคลากรมีการกระจายทีเหมาะสมภายใต้มาตรการ
การเงินการคลังทียังยืน
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ยุทธศาสตร์ที 4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่ งการเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่าง
ยังยื
 น มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลียนแปลง โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วง
วัยให้มภี มู คิ ุม้ กันเพือเข้าสู่สงั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยังยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิตใิ ห้มคี วามพร้อมทัง ด้านร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปญั ญาทีรอบรู้
และมีจติ ใจทีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูค้ ุณค่าความเป็ นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ ควบคู่กบั การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอือต่อ
การพัฒนาคน รวมทัง ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถินให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมคิ ุม้ กันให้คนในชุมชน
และเป็ นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
แนวทางการพัฒนา
(5.1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม ส่งเสริมให้คนไทยมีบุตร
ทีมีคุณภาพและมีการกระจายตัวประชากรทีสอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพืน ที
(5.1.1) ส่งเสริมคู่สมรสทีมีความพร้อมให้มบี ุตรเพิมขึน และรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์
ไม่ให้ตํากว่าระดับทีเป็ นอยูป่ จั จุบนั โดย
1) ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุท์ เหมาะสมในทุ
ี
กช่วงวัยอย่างทัวถึงได้มาตรฐาน
และมีคุณภาพ รวมทัง กําหนดมาตรการทีเอือ ต่ อการมีบุต รเพิมขึนอย่างมีคุ ณภาพทัง ในด้านภาษีและ
สวัสดิการในการเลีย งดูบุตร
2) ส่ง เสริมให้มรี ะบบการจัดการความรูใ้ นเรืองครอบครัว ศึกษา อาหารศึกษา
พฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศทีเหมาะสมปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อม
พ่อแม่ก่อนตัง ครรภ์ ระหว่างตัง ครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด
(5.3) การส่งเสริมการลดปจั จัยเสียงด้านสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะ
ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข
(5.3.1) การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มคี วามสมบูรณ์แข็งแรงทัง ร่างกายและจิตใจ
โดยการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การลดปจั จัยเสียงจาก
สภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพทีมีผลต่อสุขภาพ การพัฒนาระบบและกลไกเฝ้าระวังความมันคงทาง
สุขภาพจากปจั จัยคุกคามสุขภาพทีแฝงมากับกระบวนการพัฒนา รวมทัง มุ่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนานโยบายสาธารณะทีเอือ ต่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรเพือการป้องกันและการรักษา
เบือ งต้น และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสือสารต่อสังคมเพือการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
(5.3.2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มคี ุณภาพอย่างทัวถึง โดยเฉพาะระบบบริการ
ขัน พืน ฐาน ควบคู่กบั การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาด้านเวชศาสตร์ผูส้ ูงอายุ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทัง การผลิตและการกระจาย
บุค ลากร ค่าตอบแทน และการอํานวยความสะดวกในชีว ติ ความเป็ นอยู่ เพือเป็ นสิงจูงใจให้บุค ลากรมี
การกระจายทีเหมาะสม รวมทัง การใช้มาตรการการเงินการคลังเพือสุขภาพทีมีประสิทธิภาพและยังยืน
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ยุทธศาสตร์ที 4.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือความมันคง

ทางเศรษฐกิ จและสังคม มุ่งเชือมโยงมิตขิ องการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิตขิ องความร่วมมือ
กับประเทศในภูมภิ าคต่างๆ บนพืน ฐานของการพึงพาซึงกันและกัน และมีภูมคิ ุม้ กันต่อกระแสการเปลียนแปลง
จากภายนอก โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชือมโยงกับ
ประเทศเพือนบ้านและภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทัง เชือมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือแบบหุน้ ส่วนการพัฒนาทียังยืนบนพืน ฐานของผลประโยชน์ ร่วมกันทัง ในระดับอนุ ภูมภิ าคและ
ภูมภิ าค และสร้างปฏิสมั พันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศ
ไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาคส่วนให้มที กั ษะทีทันต่อ
การเปลียนแปลง ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชือมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมือ
อนุ ภูมภิ าค ปรับปรุง กฎระเบียบการขนส่ง คนและสินค้าเพือลดต้นทุนการดําเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตัง แต่ระดับชุมชนท้องถินให้กา้ วทันการเปลียนแปลง
แนวทางการพัฒนา
(5.6) การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการป้ องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม
ยาเสพติด ภัยพิบตั ิ และการแพร่ระบาดของโรคภัย ทีส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จาก
ผลกระทบในด้านความมันคงแห่งชีวติ เศรษฐกิจ ความเป็ นอยู่ เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนในภูมภิ าค
โดย
(5.6.3) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชือและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที
เกิดขึน ใหม่ในโลก โดยสร้างศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลด้านสาธารณสุข รวมทัง การแพร่
ระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่และโรคระบาดซํา
2.2.3 แผนพัฒนาสุขภาพแห่ งชาติ ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที 11
(พ.ศ. 2555-2559)
กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังนี
เป้ าประสงค์
1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิน และภาคีเครือข่าย มีศกั ยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ลดการเจ็บปว่ ยจากโรคทีป้องกันได้หรือโรคทีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มี
การใช้ภมู ปิ ญั ญาไทยและมีส่วนร่วมจัดการปญั หาสุขภาพของตนเองและสังคมได้
2. มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทีไวพอ ทันการณ์ และสามารถจัดการปญั หาภัยคุกคามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบสุขภาพเชิงรุกทีมีประสิทธิภาพ มุง่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
4. มีระบบบริการทีมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปญั หา
สุขภาพและมีความสัมพันธ์ทดีี ระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั บริการ
5. มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพและเป็ นเอกภาพ
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ตัวชีYวดั
1. ร้อยละของตําบลทีมีการจัดการสุขภาพทีเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด
2. อัตราปว่ ย อัตราตายจากภัยพิบตั ิ โรคระบาดและภัยสุขภาพ
- อัตราปว่ ยด้วยโรคระบาดอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ าํ
- อัตราตายจากภัยพิบตั ติ ามธรรมชาติ
- อัตราปว่ ยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ และสิงแวดล้อม
3. อัตราปว่ ยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และอัตราการควบคุมภาวะเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงในผูป้ ว่ ย
4. ร้อยละของประชากรเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้องเพิมขึน (ออกกําลังกาย
บริโภคผัก/ผลไม้ รับประทานอาหารหวาน/มัน/เค็ม เลือกซือ ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีมี อย.
สูบบุหรีและดืมสุรา)
5. สัดส่วนการลงทุนด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6. อัตราการปฏิเสธการส่งต่อ
7. อัตราการเสียชีวติ ผูป้ ว่ ยภายใน 28 วัน
8. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรเฉลียและระหว่างภูมภิ าค
9. ร้อยละของโรงพยาบาลทีประสบปญั หาทางการเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
1. ยุท ธศาสตร์ก ารเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็ง ของภาคี สุ ข ภาพในการสร้ างสุข ภาพ
ตลอดจนการพึงพาตนเองด้านสุขภาพบนพืYนฐานภูมิปัญญาไทย : ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาท
ของประชาชน ชุมชน ท้องถินและภาคีเครือข่ายสุขภาพให้มศี กั ยภาพ มีความเข้มแข็ง ในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค มีวฒ
ั นธรรมการดูแลรักษาสุขภาพทีดีทงั  ในระดับบุคคล ครอบครัว และช่วยเหลือเกือกูลกันใน
สังคม มีจติ สํานึกและร่วมสร้างสิงแวดล้อมทีดีต่อสุขภาพ มีกระบวนการจัดการปญั หาสุขภาพชุมชน ท้องถิน
ของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทัง ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม โดยใช้
ข้อมูลทีครบถ้วน รอบด้าน การหาทางออกร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศให้เข้มแข็งทัง ในระดับโลก ภูมภิ าคและชายแดน พัฒนาศักยภาพวิถกี ารดูแลสุขภาพจากภูมปิ ญั ญา
ไทยให้มคี วามปลอดภัย มีคุณภาพและเป็ นทียอมรับ พัฒนาระบบการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื บ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้มมี าตรฐาน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที
เหมาะสมด้านการแพทย์แผนไทยในการตรวจและรักษาโรคให้มากขึน ตลอดจนส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
เพือการพึงพาตนเองด้านสุขภาพ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง เตื อนภัย และการจัดการภัยพิ บตั ิ อุบตั ิ เหตุ
และภัยสุขภาพ : ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว
สารพิษ สารเคมี การก่อการร้าย การจลาจล ฯลฯ การเกิดโรคระบาดต่างๆ ทัง ทีอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ํา สารก่อ
อันตรายในสิงแวดล้อม ในอาหาร สิงแวดล้อ มเป็ นพิษ อุบตั เิ หตุ ตลอดจนภัยสุขภาพอืนๆ พัฒนาระบบ
การเฝ้าระวัง เตือนภัยและการจัดการภัยพิบตั ิ ภัยสุขภาพ ตลอดจนการฟื นฟูสภาพภายหลังการเกิดภัย
พิบตั ิ อุบตั เิ หตุและภัยสุขภาพ
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3. ยุทธศาสตร์การมุ่งเน้ นการส่งเสริ มสุขภาพ การป้ องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครอง
ผู้บริ โภคด้ านสุขภาพ เพือให้ คนไทยแข็งแรงทังY ร่างกาย จิ ตใจ สังคม และปัญญา : ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุกโดยการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและระบบการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคทีมีประสิทธิผล เพิมสัดส่วนการลงทุนในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึน สร้าง
จิตสํานึก ด้านสุขภาพให้ส งั คมมีก ารตืนตัว ให้ค วามสําคัญ ต่ อ สุขภาพ มีก ารสร้างนโยบายสาธารณะทีดี
มีความปลอดภัยด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โภชนาการการประกอบอาชีพ สร้างสิงแวดล้อมที
เกือกูลต่อสุขภาพ การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพสําหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กไทย ทัง ร่างกาย จิตใจ และสติปญั ญา พัฒนาระบบ การควบคุม ป้องกันการใช้สารตัง ต้นในการผลิตยา
เสพติด และเฝ้ าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติด ชนิ ดใหม่ พัฒนาและส่ ง เสริมการใช้แ นวปฏิบตั ิด้าน
พฤติกรรมสุขภาพสําหรับประชาชน สร้างมาตรการทางสังคมในการควบคุมพฤติกรรมเสียงทางสุขภาพที
สําคัญ ส่งเสริมการออกกําลังกายและการมีสุขภาพจิตทีดี
4. ยุท ธศาสตร์การเสริ มสร้างระบบบริ การสุขภาพให้ มีมาตรฐานในทุ กระดับเพื อ
ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้ าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่ อที ไร้รอยต่ อ : .ให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและการให้บริการในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงบริการได้
อย่างมีคุณภาพ ทัง ภาวะปรกติและฉุ กเฉิน มีการกระจายทรัพยากรสุขภาพทีเหมาะสม โดยมีบุคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขทีเพียงพอในทุกระดับ มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างเหมาะสม พัฒนา
ความเชียวชาญด้านการแพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมพืนทีตามความจําเป็ น ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้สะดวก มีคุณภาพ มาตรฐานทีดีในทุกระดับ จัดบริการสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนชายขอบ พัฒนาการเข้าถึงบริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุม
มากขึน พัฒนาระบบส่งต่อโดยประชาชนไม่ถูกปฏิเสธการส่งต่อและได้รบั การดูแลทีดีระหว่างการส่งต่อ
ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในการรับบริการ ขยายขีดความสามารถในการบําบัดรักษา
ยาเสพติด สร้างกลไกเพือสร้างความสัมพันธ์ทีดี และการไกล่เกลียลดความขัดแย้ง ระหว่างผู้รบั บริก าร
และผู้ให้บริการเมือเกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์ สนับสนุ นให้เกิดความเข้าใจทีถูกต้องตรงกันระหว่างบุคลากร
ทางการแพทย์และประชาชนในเรืองกระบวนการรักษาสิทธิประโยชน์ และความคาดหวัง เพือให้ผู้บริการ
สามารถปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุขและผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกกลางระดับชาติ ในการดูแลระบบบริ การสุขภาพ และ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรให้ มีประสิ ทธิ ภาพ : ให้ความสําคัญกับการสร้างกลไกการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพให้เกิดความเป็ นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล จัดตัง กรรมการนโยบายระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ (National Health Service Delivery Board) เพือวางระบบบริการของประเทศ สร้างความสมดุล
ระหว่างผูซ้ อื และผูใ้ ห้บริการ กําหนดทิศทางการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดความเหลือมลําของ 3 กองทุน (กองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า และ
กองทุน ประกัน สัง คม) พัฒ นาระบบการดูแ ลสุข ภาพแรงงานข้า มชาติ บริห ารจัด การทรัพ ยากรให้ม ี
การกระจายอย่างเหมาะสม เร่งผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพให้มปี ริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ มี
การกระจายกําลังคนทีเหมาะสม เป็ นธรรมและทัวถึง มีระบบข้อมูลสุขภาพ ทีแม่นยํา ครบถ้วน ทันเวลา
สามารถใช้ประโยชน์ได้ สร้างระบบงานให้สามารถสร้างกําลังใจและแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์และ
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สาธารณสุขมีความสุขและเห็นคุณค่าของการทํางาน ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการ
ด้านสุขภาพ (Public Private Partnership : PPP) สร้างกลไกการบูรณาการแผนงาน/โครงการ กิจกรรม
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่ วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขทัง ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
องค์กรต่ างๆในระดับท้องถิน สนับสนุ นการวิจยั ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขทีเป็ นปญั หาทีสําคัญของ
ประเทศ ตลอดจนการนําความรูม้ าใช้ในการพัฒนางาน
2.2.4 แผนบริ หารราชการแผ่นดิ น (พ.ศ. 2555 – 2558)
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555 – 2558) มีนโยบายทีเกียวข้องกับสาขาสุขภาพ
ดังต่อไปนี
นโยบายที 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
การดํา เนิน นโยบายสัง คมและคุณ ภาพชีว ติ ของรัฐ บาลมุ่ง ให้ค นไทยมีคุณ ภาพชีว ติ ทีดี
มีศกั ยภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมทีมีคุณภาพ โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ยกระดับองค์ความรูใ้ ห้ได้มาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่ม พร้อมทัง ปฏิรูป
ระบบการผลิตครูปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน แก้ปญั หาหนีสนิ ครู เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเพือสร้างทุนปญั ญาของชาติ
และเพิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุ ษย์เพือรองรับการเปิ ดเสรีประชาคมอาเซียน รวมทัง ส่งเสริมให้
ผูต้ อ้ งการมีงานทําและสถานประกอบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตําแหน่ งงานว่างและความต้องการแรงงานได้
โดยสะดวก ให้การคุม้ ครองแรงงาน ดูแลหลักประกันความมันคงในการทํางานแก่ผใู้ ช้แรงงานตามกฎหมาย
เร่งยกระดับแรงงานให้ประเทศไทยเป็ นประเทศทีใช้แรงงานมีฝีมอื ทัง ระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพือ
จัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเพือรองรับการเคลือนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพ การให้บริการสุขภาพทัง
ระบบอย่างบูรณาการเชือมโยงในทุกระดับ จัดให้มรี ะบบสารสนเทศทางสาธารณสุขทีมีประสิทธิภาพ พัฒนา
สถานบริการปฐมภูมทิ สมบู
ี รณ์แบบทัวประเทศ ควบคู่กบั ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอกับ
ประชากรในพืนทีและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชากร
ตัง แต่ในช่วงตัง ครรภ์และทุกช่วงวัยจัดให้มมี าตรการสร้างสุขภาพเพือลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจาก
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ รัง และขับเคลือนให้ประเทศไทยเป็ นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริก ารด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลในภูมภิ าคเอเชีย
นอกจากนี รัฐบาลจะดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทนํ าในการร่วม
เทิดทูนสถาบันหลักและร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็ นประเทศทีอยู่สบาย อนุ รกั ษ์ ทํานุ บํารุง และบูรณปฏิสงั ขรณ์
แหล่งศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และให้บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ทุกแขนงทุกสาขาอาชีพให้ได้รบั การดูแลและมีคุณภาพชีวติ ทีดี ส่งเสริมความร่วมมือและเชือมโยงทาง
วัฒนธรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั อารยประเทศและประชาคมอาเซียน พร้อมทัง นํ าวิถชี วี ติ
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาท้องถินมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิน
ให้เป็ นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สําหรับการส่งเสริมความมันคงของชีวติ และสังคม รัฐบาลมุ่งพัฒนาให้ครอบครัว
และสังคมไทยมีความมันคงอบอุ่น สนับสนุ นบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นําทางศาสนาให้เป็ นทียึดเหนียว
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ทางจิตใจของประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนในทุกรูปแบบ ควบคุมแหล่ง
อบายมุขสิงเสพติดและป้องกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจังต่อผูก้ ระทําความผิด ให้โอกาสประชาชน
ทีมีฐานะยากจนได้มที อยู
ี ่อาศัยเป็ นของตนเอง อีกทัง สนับสนุ นบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศ ปกป้องสิทธิของสตรี จัดสิงอํานวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์
จัด การศึก ษาจัด สวัส ดิก าร และหาอาชีพ ให้แ ก่ ผู้ด้อ ยโอกาส ผู้พ กิ ารหรือ ทุพ พลภาพ รวมทัง ส่ง เสริม
การเรียนรูก้ ารเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัยโดยน้ อมนํ าหลักการแก้ไขปญั หาจราจรตามแนว
พระราชดําริไปสู่การปฏิบตั แิ ละถือเป็ น “วาระแห่งชาติ” โดยมีเป้าประสงค์เชิงนโยบาย ตัวชีว ดั กลยุทธ์และ
วิธกี ารดําเนินการในแต่ละนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ดังนี
4.3 นโยบายพัฒนาสุขภาพของประชาชน
เป้ าประสงค์เชิ งนโยบายและเป้ าหมาย/ ตัวชีYวดั
เป้ าหมาย
ตัวชีYวดั
1. ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่าง
- ร้อยละของสถานบริการสุขภาพทีได้รบ
ั การ
ครอบคลุม มีคุณภาพ และมีโอกาสเข้าถึงบริการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้ม ี
ได้อย่างเท่าเทียมกัน
คุณภาพและมาตรฐาน
2. ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพืน ฐานที
- สัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และ
เพียงพอทัง บุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์
สาธารณสุขต่อประชากรในแต่ละภูมภิ าค
และสถานพยาบาล
- สัดส่วนของเครืองมือแพทย์ทสํ
ี าคัญต่อ
ประชากรในแต่ละภูมภิ าค
3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรม
- อัตราการเพิมการเจ็บปว่ ยด้วยโรคเรือ รัง 5 โรค
สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุม และลดปจั จัย
ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
เสียงต่อโรคเรือ รัง ภัยพิบตั แิ ละภัยสุขภาพ
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
- ร้อยละของประชากร เป้าหมายทีมีพฤติกรรม
เสียงต่อสุขภาพ เช่น บุหรี สุรา การมี
เพศสัมพันธ์ทไม่
ี ปลอดภัย
4. ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการ - อัตราการเข้ามาใช้บริการสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ
รักษาพยาบาลของชาวต่างชาติ
- รายได้ของประเทศจากการส่งออกยารักษาโรค
และวัคซีน
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กลยุทธ์/วิ ธีดาํ เนิ นการ
นโยบาย
1. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสุขภาพทัง ระบบอย่างมี
บูรณาการ เชือมโยงในทุกระดับจัดให้มรี ะบบ
สารสนเทศทางสาธารณสุขทีมีประสิทธิภาพ และ
เร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ให้เพียงพอกับปริมาณงานทีเพิมขึน ตาม
ข้อเท็จจริงในปจั จุบนั เพิมขีดความสามารถของ
โรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ศูนย์ความเป็ นเลิศทีกระจายอยูใ่ นส่วนภูมภิ าค
และมีระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ยไปสู่โรงพยาบาลต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง สนับสนุ นให้
โรงพยาบาลในระดับต่างๆ มีเครืองมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์และห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ททัี นสมัย รวมทัง พัฒนาสถานบริการ
ปฐมภูมใิ นเขตเมืองและชนบททีสมบูรณ์แบบทัว
ประเทศ
2. ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
โดยกําหนดแผนงานแก้ไขปญั หาขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับจํานวนประชากรใน
พืน ทีและสนับสนุ นให้มกี ารเร่งผลิตแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์เพือให้กลับไปปฏิบตั งิ านใน
ภูมลิ ําเนาเดิมในชนบท พร้อมกับการสร้างขวัญ
กําลังใจในเรืองของความก้าวหน้าในอาชีพ และการ
มีค่าตอบแทนทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
3. จัดให้มมี าตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย
เพือลดอัตราปว่ ย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่
ติดต่อเรือ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง
อย่างมีบรู ณาการและครบวงจร ตัง แต่การมี
นโยบายสาธารณะทีเอือ ต่อการลดปจั จัยเสียงทาง
สุขภาพ จัดให้มกี ารสือสารสาธารณะของรัฐเพือ
การปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ให้ความรู้
ป้องกันโรคเพือการดูแลรักษาสุขภาพตนเองของ

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- พัฒนาระบบบริการสุขภาพ คุณภาพการ
ให้บริการ ศักยภาพของสถานพยาบาล และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการจัดบริการทุก
ระดับ
- พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและระบบสารสนเทศ
สาธารณสุขให้มคี วามเชือมโยงระหว่างระบบ
หลักประกันสุขภาพในแต่ละระดับบริการ

- เพิมการผลิตและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร

-

-

-

ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มกี ารกระจาย
เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของ
พืน ทีในแต่ละภูมภิ าค
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ระบบการพัฒนา
บุคลากร และการสร้างระบบส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ เพือสร้างขวัญกําลังใจ
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข
พัฒนานโยบายสาธารณะ สิงแวดล้อม และ
สภาพแวดล้อมทีเอือ ต่อสุขภาพ
พัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค และปจั จัยเสียงทีคุกคามต่อสุขภาพ
และระบบเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุ กเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เสริมสร้างความรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการ
ดําเนินชีวติ และการสร้างเสริมสุขภาพทีจะ
นําไปสู่การดูแลตนเองด้านสุขภาพ
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นโยบาย
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน การให้บริการเชิงรุก ตลอดจน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพ
4. พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทุกคนให้เป็ นนักจัดการสุขภาพชุมชน
ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
สนับสนุ นอุปกรณ์พนื ฐานทีจําเป็ นเพือให้สามารถ
เป็ นกําลังสําคัญในการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน พัฒนาแกนนํ าสุขภาพครอบครัวและการ
สาธารณสุขมูลฐาน ทีชุมชน ท้องถิน มีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสุขภาพและจัดการปญั หาสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยังยืน
5. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนตัง แต่ในช่วง
ตัง ครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิตภิ าวะ
วัยชรา และผูพ้ กิ ารสนับสนุ นโครงการส่งเสริม
เชาวน์ปญั ญาของเด็ก และให้ความช่วยเหลือ
แนะนํ าฝึกอบรม ผูป้ ฏิบตั งิ านศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อน
วัยเรียน สนับสนุ นโครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพสตรีเพือดูแลสุขภาพของสตรีและเด็ก
อย่างบูรณาการทัวประเทศรวมทัง เผยแพร่ให้
ความรูแ้ ละดูแลป้องกันการตัง ครรภ์ในวัยรุ่นและ
การตัง ครรภ์ทไม่
ี พงึ ประสงค์ และลดความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี สนับสนุ นโครงการจัดตัง ศูนย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารเพือดูแล
ผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารให้มคี ุณภาพชีวติ ทีดี โดยให้
ได้เข้าถึงการบริการอย่างมีศกั ดิ vศรี มีคุณภาพ
และเป็ นธรรม รวมทัง ให้มรี ะบบการฟืนฟูสุขภาพ
ในชุมชนจัดการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกเพือ
เผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพผ่านสือแขนงต่างๆ
อย่างเป็ นระบบ
6. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออก
กําลังกายและเล่นกีฬาเพือสร้างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยทีดี สร้างนิสยั ความมีนํ าใจเป็ นนักกีฬา
และใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพือหลีกเลียงการ
22

กลยุทธ์/วิ ธีการ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผบู้ ริโภค รวมทัง สนับสนุ นให้มกี ลไกการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภคภาคประชาชน
- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในการดําเนินกิจกรรมด้าน
สุขภาพ และสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนา
และแก้ไขปญั หาสาธารณสุขชุมชน

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยพัฒนา

สุขภาพอนามัย พัฒนาเครือข่ายสถานบริการ
ระบบบริการ ระบบการฟื นฟูสุขภาพ
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสตรีผูส้ งู อายุ และ
คนพิการ
- พัฒนาระบบการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพทัง
การสร้าง การจัดการ การสือสาร และการ
เผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพทีหลากหลาย และ
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

- พัฒนาเครือข่ายการกีฬา กิจกรรมนันทนาการ

และการออกกําลังกายเพือสร้างเสริมสุขภาพและ
การมีสมรรถภาพทางกายทีดี
- พัฒนาโครงสร้างพืน ฐานทางการกีฬาโดยการ
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นโยบาย
หมกมุ่นมัวสุมกับอบายมุขและยาเสพติด

กลยุทธ์/วิ ธีการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายและสร้าง
ความตระหนักเพือการปรับเปลียนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน
7. ขับเคลือนให้ประเทศไทยเป็ นเลิศในผลิตภัณฑ์ - พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค วัคซีน
และการบริการด้านสุขภาพและการรักษา
สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ
พยาบาลในภูมภิ าคเอเชียโดยประสานความ
บุคลากร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนทีเกียวข้องในการสร้าง
- พัฒนากลไกควบคุมมาตรฐานบริการ/
ความก้าวหน้าในทางวิชาการ และไม่ก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมมาตรฐานการผลิต
ผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย
ผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ
สนับสนุ นเอกชนให้จดั บริการศูนย์พกั ฟื นผูป้ ว่ ยที
มีมาตรฐาน รวมทัง แก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบที
เกียวข้องเพือให้มกี ารใช้บุคลากรทางการแพทย์
ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอือ อํานวย
ต่อการดําเนินงาน
2.2.5 แผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) : ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข
นโยบายที :1 นโยบายเร่งด่วนทีจะเริ มดําเนิ นการในปี แรก
ประเด็น นโยบายที : 1.2 กํ า หนดให้ก ารแก้ ไ ขและป้ อ งกัน ปญั หายาเสพติด เป็ น วาระ
แห่งชาติ

เป้ าหมายเชิ งนโยบาย : 1.2(1) ปญั หายาเสพติดลดลงและไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุข

ของสังคม
ภารกิ จยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง : ประชาชนผู้
เสพ ผูต้ ดิ ยาและสารเสพติดได้รบั การบําบัดรักษา
ฟืนฟู เฝ้าระวัง ควบคุมการใช้วตั ถุเสพติด เพือ
สามารถดําเนินชีวติ ได้
เป้ าหมายการให้บริ การหน่ วยงาน : ประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจทัศนคติทถูี กต้องเกียวกับ
สุขภาพจิตและผูท้ อยู
ี ก่ บั ปญั หาสุขภาพจิตได้รบั การ
ดูแลสุขภาพจิต รวมทัง ได้รบั การยอมรับในการ
ดํารงชีวติ ร่วมกับผูอ้ นในสั
ื
งคม

ตัวชีYวดั
ประชาชน ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาและสารเสพติดผ่านการ
บําบัดรักษา และฟืนฟูตามเกณฑ์ทกํี าหนด

1. ประชาชนมีความรูแ้ ละทักษะในการป้องกันการ
ติดสารเสพติด
2. ผูเ้ สพ /ผูต้ ดิ ทีได้รบั การติดตามตามเกณฑ์ที
กําหนดและเลิกได้หยุดได้
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1)
2)

3)

4)

เป้ าหมาย
ประชาชนผูเ้ สพ และผูต้ ดิ ยาเสพติดได้รบั
การบาบัด รักษา ฟืนฟูได้อย่างถูกต้อง
ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาและสารเสพติดได้รบั การ
บําบัดรักษาฟื นฟูอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
หน่ วยงานทีเกียวข้องได้นําข้อมูลและองค์
ความรูด้ า้ นการตรวจพิสจู น์ไปใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด
ตัวยาและสารตัง ต้นทีเป็ นวัตถุเสพติดทีใช้
ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมไม่รวไหลออกนอกระบบการ
ั
ควบคุมและนํ าไปใช้ในทางทีผิด

ตัวชีYวดั
1. ผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดผ่านการบําบัดรักษาและ
ฟืนฟูตามเกณฑ์ทกํี าหนด
2. จํานวนผูป้ ว่ ยยาและสารเสพติดได้รบั การบริการ
ด้านการแพทย์ระดับตติยภูม ิ (คน) (ปี 55-58 =
12,970 ต่อปี)

ประเด็นนโยบายที : 1.5 เร่งนํ าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชนกลับมาสู่พนื ทีจังหวัดชายแดนใต้
เป้ าหมายเชิ งนโยบาย : 1.5(2) ประชาชนได้รบั การพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึงตนเอง
มีรายได้พอเพียงต่อการดารงชีวติ และมีการกระจายรายได้ทเป็
ี นธรรม และมีคุณภาพชีวติ ทีดี
ภารกิ จยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย
ตัวชีYวดั
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง : ประชาชน อัตราปว่ ยหรือตายด้วยปญั หาสุขภาพทีสาคัญของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 อันดับแรกลดลง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มสี ุขภาพดี
เป้ าหมายการให้บริ การหน่ วยงาน :
1. ประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั 1. อัตราการตายปริกําเนิดของทารก ไม่เกิน 9 ต่อการ
เกิดมีชพี พันคนต่อปี
การบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที
2. อัตราการฝากครรภ์ครัง แรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
สอดคล้องกับสภาพปญั หาเฉพาะของพืน ที
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ต่อปี
3. อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 36 ต่อการเกิดมีชพี
พันคนต่อปี
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ได้รบั การ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบน
เยียวยาจิตใจ
ฐานข้อมูล VMS1 ทีมีความเสียงต่อการมีปญั หาสุขภาพจิต
ได้รบั การดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานทีกําหนด
1

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังปญั หาสุขภาพจิตสําหรับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ (Violencerelated Mental Health Surveillance System: VMS.
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นโยบายที : 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที : 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
เป้ าหมายเชิ งนโยบาย : 4.3(1) ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ
และมีโอกาสเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน
ภารกิ จพืYนฐาน
เป้ าหมาย
ตัวชีYวดั
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง : ประชาชนมี หลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และ
มีโอกาสเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน
เป้ าหมายการให้บริ การหน่ วยงาน :
1. ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพทัง ในภาวะปกติ
1. จํานวนประชาชนทีเจ็บป่วยฉุ กเฉินได้รบั บริการ
และภาวะฉุ กเฉินทีมีคุณภาพมาตรฐานอย่างทัวถึง
การแพทย์ฉุกเฉินทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
และเป็ นธรรม
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
สถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HA
2. ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และ
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
สาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพทีมีคุณภาพ
สถานบริการสังกัด สป. ทุกระดับ
มาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีดุลยภาพ
2. ผูใ้ ห้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
(มาตรฐาน HA และ เกณฑ์รางวัล HCQA)
3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รบั องค์ 1. จํานวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที
ความรูท้ มีี คุณภาพ
ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
2. ความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
4. ผูร้ บั บริการได้รบั ประโยชน์จากห้องปฏิบตั กิ ารทาง ห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รบั
การแพทย์และสาธารณสุขทีมีมาตรฐาน
การรับรองตามมาตรฐานสากล
5. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
1. จํานวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รบั การ
ประกอบการเพือสุขภาพ และ ผูป้ ระกอบโรคศิลปะ มี ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
คุณภาพตามมาตรฐาน
สุขภาพ
2. จํานวนสถานประกอบการเพือสุขภาพทีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
3. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
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เป้ าหมาย

6. ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพจิตจากหน่ วย
บริการจิตเวชและเครือข่ายทีมีคุณภาพมาตรฐาน
ภายใต้การบริหารองค์กรและสมรรถนะบุคลากรทีมี
ประสิทธิภาพ
7. ประชาชนทุกคนได้รบั บริการการแพทย์ฉุกเฉินทีมี
คุณภาพมาตรฐานอย่างทัวถึง
8. องค์ความรูส้ ามารถประยุกต์ไปสู่การกําหนด
นโยบายด้านสุขภาพ (ภายใต้ผลผลิตการวิจยั เพือ
พัฒนาระบบสุขภาพ)
9. สถานพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐาน ความ
ปลอดภัย และการเรียนรู้

ตัวชีYวดั
4. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ใน
เขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที
กฎหมายกําหนด
หน่ วยบริการจิตเวชผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน (HA)
สัดส่วนผูป้ ว่ ยฉุ กเฉินระดับวิกฤต(สีแดง) ทีมาด้วย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2555
1. จํานวนผลงานวิจยั
2. ผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ประโยชน์
1. ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HA ร้อยละ 30
2. ร้อยละของสถานพยาบาลทีต่ออายุการรับรอง
ขัน 3 ในปีงบประมาณ ซึงมีคะแนนเฉลียการ
พัฒนาการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน ซึงมีคะแนนตัง แต่
2.8 ขึน ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

นโยบายที :1 ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาทีสมดุลสู่สงั คม
ประเด็นนโยบายที :1.11 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
เป้ าหมายเชิ งนโยบาย : (1) ประชาชนทุกคนได้รบั บริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว
และเป็ นธรรม
ภารกิ จพืYนฐาน
เป้ าหมาย
ตัวชีYวดั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบหลักประกัน
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง : คนไทยมี
หลักประกันสุขภาพ ได้รบั บริการสุขภาพอย่างทัวถึง สุขภาพถ้วนหน้า
และมีคุณภาพ
เป้ าหมายการให้บริ การหน่ วยงาน : ประชาชนผูม้ ี 1. จํานวนผูต้ ดิ เชือ เอช.ไอ.วี. และผูป้ ว่ ยเอดส์ได้รบั
การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนือง
สิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ
2. จํานวนผูป้ ว่ ยไตวายเรือ รังได้รบั การดูแลสุขภาพ
3. จํานวนผูป้ ว่ ยโรคจิตเวชทีเข้าถึงยาทีจําเป็ นและ
ได้รบั การดูแลสุขภาพทีเหมาะสม
4.จํานวนผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที
26
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ตัวชีYวดั
ได้รบั การควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค
5. ผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพและได้รบั การคุม้ ครองสิทธิ
6. ระดับคะแนนความพึงพอใจของประชาชนต่อ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นโยบายที : 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเด็นนโยบายที :4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
เป้ าหมายเชิ งนโยบาย : 4.3(3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม
สามารถควบคุม และลดปจั จัยเสียงต่อโรคเรือ รัง ภัยพิบตั ิ และภัยสุขภาพ
ภารกิ จพืYนฐาน
เป้ าหมาย
เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง : ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้อง และอยูใ่ นสภาพ
แวดล้อมทีเหมาะสมสามารถลดภาระโรคและภัย
คุกคาม ตลอดจนได้รบั การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้าน
สุขภาพ

เป้ าหมายการให้บริ การหน่ วยงาน :
1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถูกต้อง โดยการ
จัดการสุขภาพทีเหมาะสม

ตัวชีYวดั
1. จํานวนผูต้ ดิ เชือ HIVรายใหม่
2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รบั การตรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ทกํี าหนด
3. ตําบลทีมีการจัดการสุขภาพทีเข้มแข็งตามเกณฑ์
มาตรฐานทีกําหนด
4. อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จไม่เกิน 6.5 ต่อ
ประชากรแสนคน
5. อัตราตายทารก ไม่เกิน 16.7 ต่อการเกิดมีชพี พัน
คนต่อปี
6. อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง ร้อยละ 2
7. อัตราตายโรคหัวใจขาดเลือดลดลง ร้อยละ 1
8. อัตราปว่ ยตายด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง
ร้อยละ 0.12
9. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 18 ต่อการเกิดมี
ชีพแสนคนต่อปี

1. จํานวนภาคีเครือข่ายทีมีการดําเนินงานด้าน
สุขภาพในพืน ทีอย่างต่อเนือง
2. อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ไม่เกิน
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เป้ าหมาย

2. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองทีทันสมัยและมี
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การ
บังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกัน ลดปญั หา
ทีมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทัง เตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุ กเฉินด้านสาธารณสุข
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบั บริการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุม รักษาและฟืนฟูสภาพ เฉพาะ
โรคติดต่อสําคัญ โรคอุบตั ใิ หม่และภัยสุขภาพทีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. เครือข่ายมีระบบข่าวกรองทีทันสมัยและมี
ศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค การ
บังคับใช้กฎหมาย และการจัดการป้องกัน ลดปญั หา
ทีมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทัง เตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุ กเฉินด้านสาธารณสุข
5. ประชาชนและหน่ วยงานทีเกียวข้องได้รบั
ประโยชน์จากความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย
6. เครือข่ายและประชาชนได้รบั การถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพจิต
7. การก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนกทีมีคุณภาพในระดับอุตสาหกรรม
ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก
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ตัวชีYวดั
ร้อยละ 8 ต่อปี
3. อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานรายใหม่ ไม่เกิน ร้อยละ 4
ต่อปี
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตาม
แนวทาง/มาตรฐานทีกรมควบคุมโรคกําหนด

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมตาม
เกณฑ์ทกรมควบคุ
ี
มโรคกําหนด
ร้อยละของเครือข่ายเป้าหมายสามารถให้บริการตาม
แนวทาง/มาตรฐานทีกรมควบคุมโรคกําหนด

ประชาชนและหน่ วยงานทีเกียวข้องนําข้อมูลและองค์
ความรูจ้ ากการวิจยั และประเมินความเสียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อเนือหาและรูปแบบ
การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพจิต
ความสําเร็จของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก ในระดับ
อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การ
อนามัยโลกแล้วเสร็จตามแผน
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2.2.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ปี พ.ศ. 2553-2562
เพือให้ส อดคล้อ งกับธรรมนู ญ ว่ าด้ว ยระบบสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ในการพัฒ นาระบบข้อ มูล
ข่าวสารสุขภาพ การจัดให้มแี ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จึงนับเป็ นเครืองมือที
สําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เป็ น
หนึงในระบบย่อยของระบบสุขภาพ ทัง นีแผนยุทธศาสตร์จะกําหนดกลไกทีทําหน้ าทีกําหนดนโยบาย และ
บริหารนโยบายด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ รวมทัง กําหนดทิศทางการบูรณาการระบบข้อมูลสุขภาพ
และทิศทางสําหรับการจัดทําแผนปฏิบตั ิการการพัฒนาระบบข้อ มูลข่าวสารสุขภาพย่อยของหน่ วยงานที
เกียวข้อง เพือให้เกิดระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพทีดีขนึ อย่างเป็ นรูปธรรมและสัมฤทธิ vผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนาระบบสถิติ
ของประเทศสาขาสุขภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 ได้
กําหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพไว้ 5 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนากลไกสนับสนุ นด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลทีเหมาะสมและตอบสนองต่อผูใ้ ช้
ยุทธศาสตร์ที 3 การกําหนดมาตรฐานด้านข้อมูลและพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาระบบจัดการและการเชือมโยงข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาระบบและกลไก เพือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สือสารเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร
โดยทัง 5 ยุทธศาสตร์ มีความเชือมโยงสัมพันธ์กนั และส่งผลต่อเป้าหมาย ก็คอื การมีขอ้ มูล
ทีมีคุณภาพ ตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ โดยมีระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที 1 การพัฒนากลไกสนับสนุนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
เป้ าหมาย
1) มีกลไกทีรับผิดชอบด้านนโยบายและแผนด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับประเทศ
และระดับพืน ที ตัง แต่ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น รวมถึงเชือมโยงกับระดับนานาชาติ และทําหน้าที
เชือมประสานแผนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพอย่างต่อเนือง
2) มีกลไกประสานความร่วมมือระหว่างภาคีทเกี
ี ยวข้อง ในด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ทัง ในระบบข้อมูลภาพรวม ระบบข้อมูลเฉพาะ ระบบข้อมูลระดับพืนที และระบบข้อมูลระดับนานาชาติโดย
อาศัยการทํางานแบบเครือข่าย
3)มีก ารจัด ทํากฎหมายหรือ ข้อ ตกลงทีสําคัญ เพือให้ก ารดํา เนินงานด้านข้อ มูล ข่าวสาร
สุขภาพ มีค วามสอดคล้อ งและมีมาตรฐานเดียวกัน รวมทัง เกิด การเชือมโยงแลกเปลียนข้อ มูล ระหว่า ง
หน่ วยงาน
4)มีก ารผลิต และพัฒ นาบุค ลากรด้า นข้อ มูล ข่า วสารสุข ภาพทีเพีย งพอกับ การทํา งาน
ระดับชาติ และระดับพืนที
5) มีการพัฒนาศักยภาพ และสร้างกลไกเครือข่ายด้านระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ทีมี
การแลกเปลียนและสร้างความรูร้ ว่ มกัน
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6) มีการสนับสนุ นงบประมาณ เพือการดําเนิ นงานด้านระบบข้อ มูลข่าวสารสุ ขภาพที
เพียงพอและต่อเนือง
ยุทธวิ ธี
1.1 การจัดตัง กลไกระดับชาติดา้ นระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
1.2 การกําหนดกลไกทางกฎหมายและข้อตกลงทีเกียวข้อง
1.3 การวางแผนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที 2 การบูรณาการและพัฒนาระบบข้อมูลที เหมาะสมและตอบสนองต่ อ
การใช้
เป้ าหมาย
1) มีการกําหนดชุดดัชนีชวี ดั สุขภาพแห่งชาติ ทีใช้ในการติดตามระบบสุขภาพในภาพรวม
ทีครอบคลุมดัชนีชวี ดั ด้านสถานะสุขภาพ ด้านปจั จัยทีส่งผลต่อสุขภาพ และด้านระบบ
บริการสุขภาพ
2) มีระบบข้อมูลสถิตชิ พี การเกิด การตาย ทีมีประสิทธิภาพ และได้ขอ้ มูลทีมีคุณภาพ
ได้แก่ ข้อมูลการตายมารดา ทารก และสาเหตุการตาย
3) มีระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บ ทีมีประสิทธิภาพ ได้ขอ้ มูลทีทันเวลา ตาม
ลักษณะของโรคและการบาดเจ็บ ตลอดจนมีระบบข้อมูลทะเบียนโรคเรือ รังทีสําคัญ
ครอบคลุมข้อมูลจากภาคเอกชน พร้อมทัง มีระบบเตือนภัยการระบาดของโรคทีสําคัญ
4) มีระบบข้อมูลเฝ้าระวังปจั จัยคุกคามสุขภาพ ได้แก่ การเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้อม
การเฝ้าระวังปจั จัยเสียงต่อการระบาดของโรค อุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั รวมทัง การเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ และปจั จัยทางสังคมทีกระทบต่อสุขภาพทีมีการบูรณาการภาคส่วนที
เกียวข้องในการจัดเก็บข้อมูลทีครอบคลุมและต่อเนือง
5) มีระบบข้อมูลบริการสุขภาพ ในสถานบริการระดับปฐมภูม ิ และระดับโรงพยาบาล ที
ครอบคลุมทัง ภาครัฐ และเอกชน โดยมีมาตรฐานกลางของข้อมูลร่วมกัน สามารถรวม
ข้อมูลในระดับทีสูงขึน และแลกเปลียนข้อมูลได้ โดยมีทงั  ข้อมูลการรักษา ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟืนฟูสมรรถภาพ
6) มีระบบข้อมูลทรัพยากรทีครอบคลุม ครบถ้วน เป็ นปจั จุบนั ทัง ภาครัฐและเอกชน ได้แก่
ข้อมูลทรัพยากรบุคคล สถานพยาบาล และงบประมาณ รวมทัง มีระบบบัญชีรายจ่าย
สุขภาพ ทีครบถ้วนต่อเนือง และระบบข้อมูลการเงินและค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาล ที
มีมาตรฐาน และวิเคราะห์ได้
7) มีระบบการสํารวจทางสุขภาพทีครอบคลุม ต่อเนือง มีการบูรณาการเพือลดความซําซ้อน
โดยมีการกําหนดมาตรฐานร่วมกัน และมีการวางแผนและจัดการอย่างเป็ นระบบ โดย
การทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานทีเกียวข้อง
8) มีระบบข้อมูลสุขภาพในระดับพืน ที ทีมีความครอบคลุม และมีการใช้เพือการจัดการระบบ
สุขภาพในระดับพืน ที
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ยุทธวิ ธี
2.1 การจัดทําดัชนีชวี ดั สุขภาพแห่งชาติ
2.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสถิตชิ พี
1) การพัฒนาความครบถ้วนของข้อมูลทารกตาย
2) การพัฒนาความครบถ้วนของข้อมูลมารดาตาย
3) การพัฒนาความถูกต้องของข้อมูลสาเหตุการตาย
2.3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและการบาดเจ็บ และทะเบียนโรค
1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาดและระบบเตือนภัย
2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
3) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั
4) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคมะเร็ง
5) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคหัวใจหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน
6) การพัฒนาระบบทะเบียนโรคติดต่อเรือ รัง
7) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม
8) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปญั หาสุขภาพจิต
2.4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพือการป้องกันและเฝ้าระวังปจั จัยคุกคามสุขภาพ
1) การเฝ้าระวังปจั จัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2) การเฝ้าระวังปจั จัยด้านสังคม
3) การเฝ้าระวังสิงคุกคามสุขภาพจากการทํางาน
4) การเฝ้าระวังความเสียงจากภัยพิบตั ิ
5) การเฝ้าระวังปจั จัยทางเศรษฐกิจ
6) การเฝ้าระวังปจั จัยทางการเมืองและนโยบาย
7) การเฝ้าระวังปจั จัยทางศาสนาและวัฒนธรรม
8) การเฝ้าระวังสือ
9) การเฝ้าระวังด้านประชากร
10) การเฝ้าระวังการเปลียนแปลงความรูแ้ ละเทคโนโลยี
2.5 การพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ
1) การพัฒนาฐานข้อมูลผูร้ บั บริการ
2) การพัฒนาฐานข้อมูลประชากรในพืน ทีและบริการด้านส่งเสริมป้องกัน
3) การพัฒนาระบบข้อมูลบริการสถานพยาบาลเอกชน
2.6 การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรและค่าใช้จา่ ยสุขภาพ
1) การพัฒนาระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล
2) การพัฒนาระบบข้อมูลสถานบริการสุขภาพ
3) การพัฒนาระบบข้อมูลเครืองมือแพทย์ทสํี าคัญ
4) การพัฒนาระบบข้อมูลรายจ่ายสุขภาพ
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5) การพัฒนาระบบข้อมูลการเงินการคลังสถานพยาบาล
2.7 การพัฒนาระบบการสํารวจทางสุขภาพ
1) การกําหนดความต้องการข้อมูลจากการสํารวจ
2) การออกแบบระบบการสํารวจสุขภาพแห่งชาติ
3) การพัฒนามาตรฐานข้อมูลการสํารวจให้มมี าตรฐาน
4) การวางแผนด้านการงบประมาณและกลไกเชิงสถาบัน
2.8 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพืน ที
1) การพัฒนากลไกระดับจังหวัด
2) การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน
3) การพัฒนาการเผยแพร่ขอ้ มูลและใช้ประโยชน์ระดับพืน ที
4) การพัฒนาระบบสนับสนุ นทรัพยากรในการขับเคลือนระดับพืน ที
ยุทธศาสตร์ที 3 การกําหนดมาตรฐานด้านข้อมูลและพัฒนาคุณภาพของข้อมูล
เป้ าหมาย
1) มีมาตรฐานด้านโครงสร้างของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูล ผู้ป่ว ยนอกและผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาล ข้อมูลบริการระดับปฐมภูม ิ ข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน และข้อมูลด้านการเงิน
2) มีมาตรฐานด้านการจําแนกประเภทและรหัส ได้แก่ รหัสโรคและหัตถการ รหัสบริการ
ปฐมภูม ิ รหัสยา เวชภัณฑ์ และเครืองมือแพทย์ รหัสชันสูตรทางห้องปฏิบตั กิ าร รหัส
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รหัสสถานพยาบาลและหน่ วยงานด้านสุขภาพ รหัส
สิทธิการรักษา รหัสทัวไป ฯลฯ เพือใช้เป็ นมาตรฐานในการเชือมโยงแลกเปลียนระหว่าง
ฐานข้อมูลของหน่ วยงานต่างๆ
3) มีมาตรฐานในด้านการเชือมโยงแลกเปลียนข้อ มูล โดยจะเกียวข้อ งกับรูปแบบของ
ฐานข้อมูลในการแลกเปลียน อาทิเช่น การใช้มาตรฐานของข้อมูลแบบ XML หรือ HL7
ในการแลกเปลียนข้อมูลทัง นีจะเกิดขึน จากการตกลงร่วมกัน และความเป็ นไปได้ใ น
การใช้รูปแบบต่างๆ รวมทัง มาตรฐานของการแลกเปลียนฐานข้อมูล รายบุค คล ทีมี
การปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคล
4) มีกลไกเชิงสถาบันในการจัดทําและบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ทัง ใน
ด้านการพัฒนา บํารุ ง รัก ษา พัฒ นาศัก ยภาพ และสนั บสนุ น การใช้มาตรฐานข้อ มูล
สุขภาพ
5) มีกลไกในการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของข้อมูลทีต่อเนือง ได้แก่ กลไกการตรวจสอบ
การพัฒนาศัก ยภาพ ระบบนิเ ทศและให้คําปรึกษา ระบบแรงจูงใจ กลไกการรับรอง
คุณภาพ การพัฒนาคู่มอื การพัฒนาเครืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธวิ ธี
3.1 การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างของข้อมูล
1) การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบริการโรงพยาบาล
2) การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลบริการระดับปฐมภูม ิ
3) การพัฒนามาตรฐานโครงสร้างข้อมูลการเงิน
3.2 การพัฒนามาตรฐานการจําแนกประเภทและรหัส
1) การจําแนกประเภทและรหัสโรคและบริการสุขภาพ
2) การจําแนกประเภทและรหัสยา เวชภัณฑ์ และเครืองมือแพทย์
3) การจําแนกประเภทและรหัสทีใช้อา้ งอิงทัวไป
3.3 การพัฒนามาตรฐานในด้านการเชือมโยงแลกเปลียนข้อมูล
1) มาตรฐานด้านรูปแบบของข้อมูลเพือการแลกเปลียน
2) มาตรฐานด้านการแลกเปลียนข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
3.4 การพัฒนากลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
1) จัดทํามาตรฐานข้อมูลสุขภาพทีสําคัญ
2) ดําเนินการนํามาตรฐานข้อมูลสุขภาพไปสู่การใช้งานในระบบ
3) บํารุงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลสุขภาพ
3.5 การพัฒนากลไกการพัฒนาและควบคุมคุณภาพของข้อมูล
1) ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของข้อมูล
2) การพัฒนาศักยภาพ การนิเทศ และให้คาํ ปรึกษา
3) ระบบแรงจูงใจ และการรับรองคุณภาพของข้อมูล
4) การพัฒนาคู่มอื เครืองมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที 4 การพัฒนาระบบการจัดการและการเชือมโยงข้อมูล
เป้ าหมาย
1) มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกส์ในสถานพยาบาลทีครบถ้วน และมีมาตรฐาน
2) มีระบบส่งต่อและเชือมโยงข้อมูลทีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3) มีระบบจัดการคลังข้อมูลทีมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
4) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีมีประสิทธิภาพ
5) มีระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และสร้างองค์ความรูใ้ หม่ โดยการศึกษาวิจยั ใน
เชิง ลึก และนํ า เสนอสารสนเทศอย่ างเป็ น ระบบ เพีอตอบสนองต่ อ การใช้ง าน และ
เสริมสร้างองค์ความรูใ้ หม่
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ยุทธวิ ธี
4.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพอิเล็กโทรนิกส์ในสถานพยาบาล
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุ ขภาพอิเล็กโทรนิกส์ในสถานพยาบาล (Electronic
Health Record)
4.2 การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและเชือมโยงข้อมูลทุกระดับ ในทุกภาคส่วน
1) การพัฒ นาระบบส่ ง ต่ อ ข้อ มูล และเชือมโยงข้อ มูล ระหว่ า งสถานพยาบาล กับ
จังหวัด และส่วนกลาง
2) การพัฒนาระบบและช่องทางสําหรับการรายงานโรคเพือการเตือนภัย
3) การพัฒนาการเชือมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงาน
4.3 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลให้มปี ระสิทธิภาพ
1) การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูล
4.4 การพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ
1) การพัฒ นาระบบความปลอดภัย ของข้อ มู ล สุ ข ภาพในสถานพยาบาลและใน
หน่ วยงานทีรับส่งข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
4.5 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนําเสนอสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
1) การพัฒนาระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล
2) การพัฒนาระบบการนําเสนอข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาระบบและกลไกเพือส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ สื อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เป้ าหมาย
1) มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุขภาพ ทีทําหน้ าทีรวบรวมข้อมูลสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
และจัด การข้อ มูล ให้ อ ยู่ ใ นรูป แบบทีเหมาะสม เข้า ถึง ได้ และตอบสนองต่ อ การใช้
ประโยชน์
2) มีรูปแบบและช่ อ งทางทีเหมาะสมต่ อ การสือสารข้อ มูล ข่าวสารสุ ขภาพ ทีครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายทีเป็ นผูใ้ ช้ในระดับต่างๆ
3) มีการนําข้อมูลข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างต่อเนือง
4) ประชาชนรับทราบข้อมูลสุขภาพของตนเอง และชุมชน ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ยุทธวิ ธี
5.1 การพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารสุขภาพ
1) ศึกษา รวบรวม ความต้องการใช้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้
2) รวบรวมข้อมูลสุขภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
3) จัดทําข้อมูลสุขภาพทีครอบคลุมประเด็นต่างๆ ให้เป็ นระบบ
4) จัดทําสือข้อมูลสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ทีสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
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5.2 การพัฒนารูปแบบและช่องทางการสือสารข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
1) การพัฒนารูปแบบการสือสารข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
2) การพัฒนาช่องทางการเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
5.3 การพัฒนากลไกในการกลันกรองและตรวจสอบข้อมูลทีเผยแพร่
5.4 การพัฒนากลไกการใช้ขอ้ มูลเพือนโยบายและการจัดการด้านสุขภาพ
1) การใช้ขอ้ มูลเพือการกําหนดนโยบาย
2) การใช้ขอ้ มูลเพือการขับเคลือนนโยบายสาธารณะ
3) การใช้ขอ้ มูลเพือการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
4) การใช้ขอ้ มูลเพือการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพ
2.2.7 เป้ าหมายและตัวชีYวดั การพัฒนาระดับนานาชาติ
เป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG)
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) มีเอกลักษณ์อยู่ทความมุ
ี
่งมันในการบรรลุขอ้
ผูกพันของปฏิญญาสหัสวรรษ (Millennium Declaration) ปฏิญ ญานี ผ่านการรับรองมติ ณ การประชุม
สุด ยอดแห่งสหัสวรรษในเดือนกันยายน 2543 ซึงร่วมลงนามโดยผู้นําโลกทีมุ่งมันจะขจัดความยากจนให้
หมดไปจากโลกและยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชน ระบบสหประชาชาติมอี าณัตใิ นการสนับสนุ น
รัฐบาล ประชาสังคม และภาคเอกชนเพือให้บรรลุเป้าหมาย MDGs ซึงประกอบด้วย 8 เป้าหมายใหญ่ 18
เป้าหมายย่อย และ 48 ตัวชีวดั ในแต่ละเป้าหมายใหญ่ มีการตัง เป้าหมายย่อยอย่างน้ อยหนึงประการ
เป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบเวลาทีจะสินสุดลงในปี 2558 มี MDG+ ซึงเป็ นตัวชีวดั ทีประเทศไทย
เสนอเพิมเติม มีเป้าหมายทีเกียวข้องกับสุขภาพ ดังนี
ประเด็น
สุขภาพเด็ก

MDG

MDG+

เป้ าหมายย่อย
ตัวชีYวดั
ลดอัตราตายของเด็กอายุ ⋅ อัตราการตายของเด็กอายุตํากว่าห้าปี
ตํากว่าห้าปีลงสองในสาม ⋅ อัตราการตายของทารก.
ในช่วงปี 2533-2558
⋅ สัดส่วนเด็กอายุตํากว่าหนึงปี ทได้
ี รบั
วัคซีนป้องกันโรคหัด
ลดอัตราการตายของ
⋅ อัตราการตายของทารกในเขตพืน
 ทีสูง
ทารกให้เหลือ 15 ต่อการ จังหวัดภาคเหนือและสามจังหวัด
เกิดมีชพี 1,000 ภายใน
ชายแดนภาคใต้
ปี 2549
⋅ อัตราการตายของเด็กอายุตํากว่าห้าปี
ลดอัตราการตายของเด็ก ในเขตพืน ทีสูง จังหวัดภาคเหนือ และ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อายุตํากว่าห้าปีในเขต
พืน ทีสูง จังหวัด
ภาคเหนือบางแห่ง และ
สามจังหวัดชายแดน
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558
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ประเด็น

สุขภาพสตรีมคี รรภ์

MDG

MDG+

โรคเอดส์

MDG

MDG+

มาลาเรีย วัณโรค
และ โรคหัวใจ

MDG

MDG+
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เป้ าหมายย่อย
ตัวชีYวดั
ภาคใต้ลงครึงหนึงในช่วง
ปี 2548-2558
ลดอัตราการตายของ
⋅ อัตราการตายของมารดา
มารดาลงสามในสีในช่วง ⋅ สัดส่วนการคลอดบุตรทีได้รบั การดูแล
ปี 2533-2558
จากบุคลากรสาธารณสุข
ลดอัตราการตายของ
⋅ อัตราตายของมารดาในเขตพืน
 ทีสูงสาม
มารดาให้เหลือ 18 ต่อ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
การเกิดมีชพี 100,000
ภายในปี 2549
ชะลอและลดการแพร่
⋅ อัตราการติดเชือ
 HIVในสตรีมคี รรภ์
ระบาดของโรคเอดส์
⋅ อัตราการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน
ภายในปี 2558
ชายระดับมัธยมศึกษา
⋅ จํานวนเด็กกําพร้าจากโรคเอดส์
ลดอัตราการติดเชือ HIV ⋅ อัตราการติดเชือ HIVในประชากรวัย
ในประชากรวัยเจริญ
เจริญพันธุ์
พันธุใ์ ห้เหลือร้อยละ 1
⋅ อัตราการติดเชือ
 HIVในผูฉ้ ีดยาเสพติด
ภายในปี 2549
ป้องกันและลดการเกิด ⋅ อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายด้วย
โรคมาลาเรีย และโรค
โรคมาลาเรีย
สําคัญอืนๆ ภายในปี
⋅ อัตราผูป้ ว่ ยและอัตราการตายด้วยโรค
2558
วัณโรค
⋅ อัตราการรักษาหายขาดเมือใช้ DOTS
รักษาผูป้ ว่ ยวัณโรค
ลดอัตราการเกิดโรค
⋅ อัตราการเกิดโรคมาลาเรียใน 30
มาลาเรียใน 30 จังหวัด
จังหวัดชายแดน
ชายแดนให้เหลือ 1.4 ต่อ ⋅ อัตราผูป้ ว่ ยและอัตราการตายด้วย
ประชากร 1,000 ภายใน
โรคหัวใจ
ปี 2549
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บทที 3
ผังสถิติทางการสาขาสุขภาพ
3.1 แนวคิ ดในการจัดโครงสร้างสถิ ติทางการสาขาสุขภาพ
สถิตทิ างการ2 (Official Statistics) หมายถึง ข้อความหรือตัวเลข ทีเป็ นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะ
ของสิงต่างๆ ในประเทศ ทีประมวลตามความเป็ นจริงจากข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ
และเป็ นสถิตทิ มีี ความสําคัญต่อการใช้ในการกําหนดนโยบายเพือการพัฒนาประเทศ
สําหรับประเทศไทยในระยะแรก ได้กําหนดคุณสมบัตขิ องสถิตทิ างการไว้ ดังนี
1) สถิตทิ ใช้
ี ในการกําหนดนโยบายเพือการพัฒนาประเทศ
2) สถิตทิ มีี การผลิตอย่างต่อเนือง โดยหน่ วยงานทีมีความพร้อม
3) สถิติทมาจากระบบการผลิ
ี
ต ทีถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐาน
คุณภาพ ทีกําหนด
4) สถิตทิ รัี บรองให้ใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
ผัง สถิต ทิ างการ (นํ าเสนอในหัว ข้อ 3.2) มีส่ว นประกอบสํา คัญ คือ โครงสร้างสถิต ทิ างการ
(หมวด หมู่ หมู่ย่อย) ชือสถิตทิ างการ รายการสถิตทิ างการ และหน่ วยงานรับผิดชอบ สถิตทิ างการภายใต้
ผังสถิตทิ างการจะเป็ นสถิตทิ างการทีมีความสําคัญและจําเป็ นในการกําหนดนโยบายเพือการพัฒนาประเทศ
ซึงจะต้องพัฒนาให้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนในระยะต่อไป
โครงสร้างสถิตทิ างการซึงเป็ นส่วนหนึงของผังสถิตทิ างการ พิจารณาจากข้อมูลทีจําเป็ นต่อ
การประเมินและติดตามสถานการณ์การพัฒนา และการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที
สําคัญของสาขาสุขภาพตามทีได้นําเสนอในบทที 2 และตัว ชีว ดั สากลทีเกียวข้อง รวมทัง กรอบแนวคิด
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต ประเทศไทย มาประยุกต์ใ ช้จดั ระบบสถิติส าขา
สุขภาพ ได้โครงสร้างสถิตทิ างการ(หมวด หมู่ หมูย่ อ่ ย) ดังต่อไปนี
1. ปจั จัยเสียงและปจั จัยปกป้อง (Risk and Protective Factors and determinants)
1.1 Personal condition
1.1.1 ความยากจน (Poverty)
1.1.2 การศึกษา (Educational attainment)
1.1.3 วุฒภิ าวะทางอารมณ์ (Emotional maturity)
1.1.4 สุขภาพจิตเชิงบวก (Positive mental health)
1.1.5 การว่างงาน (Unemployment)
1.1.6 การหย่าร้าง (Divorce)
1.1.7 การช่วยเหลือทางสังคม (Social support)
2
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1.2 พฤติกรรมสุขภาพ/พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ
1.2.1 การออกกําลังกาย
1.2.2 การบริโภคอาหาร
1.2.3 การบริโภคสุรา (Alcohol consumption)
1.2.4 การสูบบุหรี
1.2.5 การติดเชือ HIV
1.2.6 การตรวจสุขภาพ
1.3 อนามัยสิงแวดล้อม
1.3.1 อนามัยสิงแวดล้อมและสุขาภิบาล
2. สถานะสุขภาพ (Health Status)
2.1 สถิตชิ พี
2.1.1 ประชากร
2.1.2 การเกิด
2.1.3 การตาย
2.2 การปว่ ยการตายด้วยโรคสําคัญ และสาเหตุ
2.2.1 การปว่ ยการตายด้วยโรคติดต่อทีสําคัญ
2.2.2 การปว่ ยการตายด้วยโรคไม่ตดิ ต่อทีสําคัญ
2.2.3 การปว่ ยการตายด้วยโรคทางจิต
2.2.4 สาเหตุการปว่ ยการตาย
3. ระบบบริการสุขภาพ (Health Service System)
3.1 การส่งเสริมสุขภาพ
3.1.1 อนามัยแม่และเด็ก
3.1.2 อนามัยเจริญพันธุ์
3.1.3 ภาวะโภชนาการ
3.2 การป้องกันและควบคุมโรค
3.2.1 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.2.2 การสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันโรค
3.2.3 การคัดกรอง
3.3 การรักษาพยาบาลและฟืนฟู
3.4 การคุม้ ครองผูป้ ว่ ยและผูบ้ ริโภค
3.4.1 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.4.2 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการส่งเสริมสุขภาพ
3.4.3 การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านสุขภาพภาคประชาชน
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3.5 การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข
3.5.1 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ
3.5.2 การใช้บริการสาธารณสุข
3.5.3 การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต (Access to mental health services)
3.6 ทรัพยากรสุขภาพ
3.6.1 บุคลากรสาธารณสุข
3.6.2 สถานพยาบาล
3.6.3 เตียงผูป้ ว่ ย
3.6.4 งบประมาณด้านสุขภาพ
3.7 ผลลัพธ์ระบบบริการสุขภาพ (Outcome)

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

39

40
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

3.2 ผังสถิ ติทางการสาขาสุขภาพ
ตารางข้างล่างนีนําเสนอผังสถิตทิ างการ ประกอบด้วยโครงสร้างสถิตทิ างการ ชือสถิตทิ างการ รายการสถิตทิ างการ หน่ วยงานรับผิดชอบ สําหรับสถานการณ์
สถิตทิ างการจะพิจารณาจากสภาพปจั จุบนั ของข้อมูลสถิตทิ างการเพือนํ าไปใช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถิตทิ างการ (บทที 4) ต่อไป ในกรณีทสถิ
ี ตทิ างการ
นัน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสาขาอืน แต่มคี วามสําคัญต่อสาขาสุขภาพ จะระบุไว้ในช่องหมายเหตุว่าเป็ นสถิตทิ างการสาขาใด ในกรณีทสถิ
ี ตทิ างการในผังนีเป็ น
สถิตทิ างการทีสาขาอืนต้องการใช้ ก็จะระบุไว้ในช่องหมายเหตุว่าสาขาใดต้องการใช้
โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

1. ปจั จัย
เสียงและ
ปจั จัย
ปกป้อง

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

1.1 Personal 1.1.1 ความ
condition
ยากจน

สัดส่วนคนจน

1.1.2 การศึกษา 1) อัตราการอ่าน
(Educational
ออก-เขียนได้
attainment)
(Literacy rate)
2) ประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
3) ร้อยละของ
เด็กไทยทีมีเชาวน์
ปญั ญาในเกณฑ์
มาตรฐาน

รายการสถิ ติทางการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

สัดส่วนคนจนเมือวัดด้าน
สศช.
รายจ่ายเพือการอุปโภค
บริโภค จําแนกตามกลุ่ม
วัยประชากรและพืน ที
(ในเขต / นอกเขต)
อัตราการอ่านออกเขียน
สป.ศธ.
ได้ (Literacy rate)
ศูนย์เทคโนโลยี
จําแนกตามกลุ่มอายุ
สารสนเทศและ
เพศ เขตการปกครอง
การสือสาร
จํานวนปี การศึกษาเฉลีย
สํานักงาน
ของคนไทย (อายุ 15 ขึน เลขาธิการสภา
ไป)
การศึกษา
ร้อยละของเด็กไทยทีมี
กรมสุขภาพจิต
เชาวน์ปญั ญาในเกณฑ์
มาตรฐาน

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

หมายเหตุ

นร.

อยูใ่ นสาขารายได้
และรายจ่ายของ
ครัวเรือน

ศธ.

อยูใ่ นสาขา
การศึกษา

ศธ.

อยูใ่ นสาขา
การศึกษา

สธ.

ข้อมูลสถิตพิ ร้อมเผยแพร่
ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากรที
มีอายุ 6 -15 ปี ทมีี เชาวน์

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

1.1.3 วุฒภิ าวะ
ทางอารมณ์
(Emotional
maturity)

ร้อยละของคนไทย
ทีมีความฉลาดทาง
อารมณ์ในระดับดี

ร้อยละของคนไทยทีมี
ความฉลาดทางอารมณ์
ในระดับดี

กรมสุขภาพจิต

สธ.

1.1.4
สุขภาพจิตเชิง
บวก (Positive
mental health)

1) ร้อยละของ
ประชากรทีมี
ความสุข
(Happiness)

ร้อยละของประชากรทีมี
ความสุข (จากการ
สํารวจ)

กรมสุขภาพจิต

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ปญั ญาในเกณฑ์
มาตรฐาน
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทีมีอายุ 6 -15 ปี ทงั  หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ทุกปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ไทยทีมีความฉลาดทาง
อารมณ์ในระดับดี (จาก
การสํารวจ)
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทัง หมดจากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ไทยทีมีความสุข (จาก
การสํารวจ)
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทัง หมดจากการสํารวจ

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

2) สุขภาพจิตของ
คนไทยอายุ 15 ปี
ขึน ไป

คะแนนเฉลียสุขภาพจิต
ของคนไทย อายุ 15 ปี
ขึน ไป จําแนกตาม
โครงสร้างกําลังแรงงาน
อาชีพ อุตสาหกรรม และ
รายได้เฉลียต่อเดือน
อัตราการว่างงาน

(Sub-domain)

1.1.5 การ
อัตราการว่างงาน
ว่างงาน
(Unemployment)
1.1.6 การหย่า อัตราการหย่าร้าง
ร้าง (Divorce)

อัตราการหย่าร้าง

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สสช.

ทก.

สสช.

ทก.

ยังไม่ม ี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

หมายเหตุ

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ล่าสุดปี 2557
(สํารวจสุขภาพจิต
(ความสุข) คนไทย)

อยูใ่ นสาขา
แรงงาน
ยังไม่มหี น่วยงานจัดทํา
ตัวชีว ดั นี
ปจั จุบนั มีขอ้ มูล จํานวน
การจดทะเบียนครอบครัว
จากการทะเบียน (สมรส
หย่า รับรองบุตร รับบุตร
บุญธรรม เลิกรับบุตรฯ
ฐานะของภริยา ฐานะ
แห่งครอบครัว) จําแนก
ตามจังหวัด ของสํานัก
บริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ซึงการ
ใช้ขอ้ มูลจากการทะเบียน

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

1.1.7 การ
ช่วยเหลือทาง
สังคม (Social
support)

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

1.2 พฤติกรรม 1.2.1 การออก
สุขภาพ/
กําลังกาย
พฤติกรรม
เสียงต่อ
สุขภาพ

ร้อยละของ
ประชากรทีรูส้ กึ ว่า
สังคมให้ความ
ช่วยเหลือดี

ร้อยละของประชากรที
รูส้ กึ ว่าสังคมให้ความ
ช่วยเหลือดี (จากการ
สํารวจ)

1) การเล่นกีฬาหรือ
ออกกําลังกายของ
ประชากรอายุ 11 ปี
ขึน ไป

ร้อยละของประชากรอายุ
11 ปี ขนึ ไปทีเล่นกีฬา
หรือออกกําลังกาย
จําแนกตามเพศ เขตการ
ปกครอง และภาค

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

กรมสุขภาพจิต

สธ.

สสช.

ทก.

2) การเล่นกีฬาหรือ ร้อยละของการออกกําลัง กรมควบคุมโรค
ออกกําลังกายของ กายมากกว่าหรือเท่ากับ
สํานักโรคไม่
ประชากรอายุ 15- 30 นาที/3 วันต่อสัปดาห์
ติดต่อ

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
อาจไม่สะท้อนสภาพ
ความเป็ นจริง
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ทุกปี
ตัวตัง จํานวนประชากรที
รูส้ กึ ว่าสังคมให้ความ
ช่วยเหลือดี (จากการ
สํารวจ)
ตัวหาร จํานวนประชากร
(จากการสํารวจ)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ทุก 4 ปี ล่าสุดปี 2554
(สํารวจพฤติกรรมการ
เล่นกีฬาหรือออกกําลัง
กายของประชากรและ
สุขภาพจิต)
จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่
ทางเว็บไซต์

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

74 ปี

1.2.2 การ
บริโภคอาหาร

ในประชากรไทยอายุ 1574 ปี

1) ความชุกของการ ร้อยละของการบริโภค
รับประทานผักและ ผักและผลไม้มากกว่า
ผลไม้
หรือเท่ากับ 5 หน่วย
มาตรฐานต่อวัน ใน
ประชากรไทย อายุ 1574 ปี

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

(สํารวจ
พฤติกรรมเสียง
ของโรคไม่ตดิ ต่อ
และการบาดเจ็บ)

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่
ติดต่อ
(สํารวจ
พฤติกรรมเสียง
ของโรคไม่
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
www.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)
ตัวตัง จํานวนประชากร
อายุ 15-74 ปี ทออก
ี
กําลังกายมากกว่าหรือ
เท่ากับ 30 นาที/3 วันต่อ
สัปดาห์
ตัวหาร จํานวนประชากร
อายุ 15-74 ปี
จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่
ทางเว็บไซต์
www.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)
ตัวตัง จํานวนประชากร
อายุ 15-74 ปี ที
รับประทานผักและผลไม้
มากกว่าหรือเท่ากับ 5
หน่วยมาตรฐาน/วัน
ตัวหาร จํานวนประชากร
อายุ 15-74 ปี

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

2) พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของ
ประชากร

รอยละของประชากรอายุ
6 ปขึน ไป จําแนกตาม
ความถีในการบริโภค
อาหารในแตละกลุมต่อ
สัปดาห์
ความชุก(ร้อยละ)ของ
ผูบ้ ริโภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ในประชากร
อายุ 15-24 ปี

(Sub-domain)

1.2.3 การ
บริโภคสุรา
(Alcohol
consumption)
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

1) ความชุกของ
ผูบ้ ริโภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ใน
ประชากร อายุ 1524 ปี

2) ความชุกของ
ผูบ้ ริโภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ใน
ประชากรอายุ 15 ปี
ขึน ไป

ความชุก(ร้อยละ) ของ
ผูบ้ ริโภคเครืองดืม
แอลกอฮอล์ในประชากร
อายุ 15 ปี ขนึ ไป

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สสช.
(สํารวจ
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร
ของประชากร)

ทก.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
จัดทําทุก 4 ปี ล่าสุด ปี
พ.ศ. 2556

สสช.
(สํารวจ
พฤติกรรมการ
สูบบุหรีและดืม
สุราของ
ประชากร)

ทก.

สสช.
(สํารวจ
พฤติกรรมการ
สูบบุหรีและดืม
สุราของ

ทก.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ จัดทําทุก 3 ปี
ล่าสุดปี 2556 ออกผล
เป็ นรายภาค
ตัวตัง จํานวนประชากร
อายุ 15-24 ปี ทีดืม
เครืองดืมแอลกอฮอล์ใน
รอบ 12 เดือนทีผ่านมา
ตัวหาร จํานวนประชากร
อายุ 15-24 ปี ขนึ ไป
ทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ จัดทําทุก 3 ปี
ล่าสุดปี 2556
ตัวตัง จํานวนประชากร
อายุ 15 ปี ขนึ ไป ทีดืม

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

(Sub-domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

เครืองดืมแอลกอฮอล์ใน
รอบ 12 เดือนทีผ่านมา
ตัวหาร จํานวนประชากร
อายุ 15 ปี ขนึ ไปทัง หมด
จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่
ทางเว็บไซต์
www.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)

ประชากร)

1.2.4 การสูบ
บุหรี

3) ความชุกของการ ความชุก (ร้อยละ) ของ กรมควบคุมโรค
ดืมแอลกอฮอล์
การดืมเครืองดืม
สํานักโรคไม่
อย่างหนัก
แอลกอฮอล์อย่างหนักใน
ติดต่อ
ประชากรไทยอายุ 15-74
(สํารวจ
ปี
พฤติกรรมเสียง
ของโรคไม่
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)
1) การสูบบุหรีของ อัตราการสูบบุหรีของ
สสช.
ประชากร
ประชากร (อายุ 15 ปี ขนึ
(สํารวจ
ไป) จําแนกตามเพศ
พฤติกรรมการ
สูบบุหรีและดืม
สุราของ
ประชากร)

ทก.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 3 ปี (ล่าสุด
ปี 2554)
ตัวตัง จํานวนประชากรที
มีอายุตงั  แต่ 15 ปี ขนึ ไปที
เป็ นผูส้ บู บุหรีปจั จุบนั
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทีมีอายุตงั  แต่ 15 ปี ขนึ ไป
ณ ช่วงเวลาทีดําเนินการ
สํารวจ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

2) ปริมาณการสูบ
บุหรี

ปริมาณการสูบบุหรี
(มวนต่อคนต่อวัน)

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

3) ความชุกของการ ความชุก (ร้อยละ) ของ
ั บนั
สูบบุหรีของ
การสูบบุหรีในปจจุ
ประชากร
ของประชากรไทย อายุ
15-74 ปี

1.2.5 การติด
เชือ HIV

อัตราการติดเชือ
HIV ในกลุ่มหญิง
ตัง ครรภ์

ร้อยละของหญิงที
ตัง ครรภ์ทติี ดเชือ HIV
(หญิงทีมาฝากครรภ์ที

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สสช.
(สํารวจ
พฤติกรรมการ
สูบบุหรีและดืม
สุราของ
ประชากร)

ทก.

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่
ติดต่อ
(สํารวจ
พฤติกรรมเสียง
ของโรคไม่
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)
กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

สธ.

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ทุก 3 ปี (ล่าสุดปี 2554)
ตัวตัง ผลรวมสะสม
ปริมาณมวนทีสูบของผู้
สูบบุหรีปจั จุบนั
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทีมีอายุตงั  แต่ 15 ปี ขนึ ไป
ั บนั
ทีเป็ นผูส้ บู บุหรีปจจุ
ณ ช่วงเวลาทีสํารวจ
จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่
ทางเว็บไซต์
ww.thaincd.com ล่าสุด
ปี 2553)

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี รวบรวม
ข้อมูลจากสํานักงาน

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานพยาบาลรัฐในปี
นัน )

1.2.6 การตรวจ สตรีอายุ 35 ปี ขนึ
สุขภาพ
ไปผ่านการประเมิน
ทักษะการตรวจเต้า
นมด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องจาก
เจ้าหน้าที
สาธารณสุข

ร้อยละของสตรีอายุ 35
ปี ขนึ ไปผ่านการประเมิน
ทักษะการตรวจเต้านม
ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
จากเจ้าหน้าที
สาธารณสุข

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
สาธารณสุขจังหวัด
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐ
แต่ไม่รวมภาคเอกชน
ตัวตัง จํานวนหญิง
ตัง ครรภ์ทติี ดเชือ HIV
(จากหญิงทีมาฝากครรภ์ที
สถานพยาบาลรัฐ)
ตัวหาร จํานวนหญิง
ตัง ครรภ์ทงั  หมด(จาก
หญิงทีมาฝากครรภ์ที
สถานพยาบาลรัฐ)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี รวบรวม
ข้อมูลจากการนิเทศงาน
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด, รพศ., รพท.,
รพช.,สถานีอนามัย
ตัวตัง จํานวนสตรีอายุ
35 ปี ขนึ ไปทีผ่านการ
ประเมินทักษะการตรวจ
เต้านมด้วยตนเองได้

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

1.3 อนามัย
สิงแวดล้อม
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3
4

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

1.3.1 อนามัย
1) ร้อยละของ
ร้อยละของครัวเรือนทีมี
สิงแวดล้อมและ ครัวเรือนทีมีการใช้ การใช้เชือ เพลิงแข็งใน
สุขาภิบาล
เชือ เพลิงแข็ง
การประกอบอาหาร3

สสช.
(สํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ครัวเรือน)

ทก.

2) ร้อยละของ
ร้อยละของครัวเรือนทีมี
ครัวเรือนทีมีการใช้ การใช้สว้ มทีถูก
ส้วมทีถูก
สุขลักษณะ4
สุขลักษณะ

สสช.
(สํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและ
สังคมของ

ทก

เป็ นมลพิษอากาศในอาคารซึงเป็ นสาเหตุหนึงทีก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
การมีและใช้สว้ มทีถูกสุขลักษณะเป็ นพฤติกรรมสุขภาพทีส่งผลต่ออัตราปว่ ยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
อย่างถูกต้องจาก
เจ้าหน้าทีสาธารณสุข
ตัวหาร จํานวนสตรีอายุ
35 ปี ขนึ ไปทัง หมดใน
พืน ที
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ล่าสุดปี 2556
(ต้องกําหนดนิยาม และ
ประมวลผลเพิมเติม)
ตัวตัง จํานวนครัวเรือนที
มีการใช้เชือ เพลิงแข็งใน
การประกอบอาหาร
ตัวหาร จํานวนครัวเรือน
ทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนครัวเรือนที
มีการใช้สว้ มชักโครกและ

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

ครัวเรือน)

2. สถานะ
สุขภาพ

2.1 สถิตชิ พี
(Vital
Statistics)

2.1.1 ประชากร จํานวนประชากร
กลางปี

จํานวนประชากรกลางปี
จําแนกตามกลุ่มอายุ
เพศ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

2.1.2 การเกิด

อัตราเกิดมีชพี

อัตราเกิดมีชพี ต่อ
ประชากร 1,000 คน
จําแนกเพศ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

2.1.3 การตาย

1) อัตราตาย

อัตราตายต่อประชากร
1,000 คน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
หรือส้วมซึม
ตัวหาร จํานวนครัวเรือน
ทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ฐานข้อมูลประชากร สธ.
ใช้ขอ้ มูลจากกรมการ
ปกครอง
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ใช้ขอ้ มูลจาก
กรมการปกครอง
ตัวตัง จํานวนการเกิดมี
ชีพในหนึงปี
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนการตายใน
หนึงปี
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง
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2) อัตราตายตาม
กลุ่มอายุ

อัตราตายตามกลุ่มอายุ
ต่อประชากร 1,000 คน

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

3) อัตราตายทารก

อัตราตายของทารกต่อ
การเกิดมีชพี 1,000 คน
จําแนกเพศ

กรมการแพทย์
สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

สธ.

4) อัตราตายของ
อัตราตายของเด็กอายุตาํ
เด็กอายุตากว่
ํ า 5 ปี กว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชพี
1,000 คน จําแนกเพศ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนคนตายใน
กลุ่มอายุหนึงๆ
ตัวหาร จํานวนประชากร
วัยกลางปี ในกลุ่มอายุ
หนึงๆ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนทารกอายุ
ตํากว่า 1 ปี ตายในปี หนึง
ตัวหาร จํานวนเด็กเกิดมี
ชีพ 1,000 คน

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนเด็กตาย
อายุตากว่
ํ า 5 ปี
ตัวหาร จํานวนเด็กเกิด
มีชพี 1,000 คน

หมายเหตุ

สาขาประชากรฯ
มีรายการ อัตรา
การตายของทารก
ต่อการเกิดมีชพี
1,000 คน จาก
การสํารวจของ
สสช.
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

2.2 การปว่ ย
การตายด้วย
โรคสําคัญ
และสาเหตุ

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

2.2.1 การปว่ ย
การตายด้วย
โรคติดต่อที
สําคัญ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

5) อัตราตายของ
มารดา

อัตรามารดาตายต่อการ
เกิดมีชพี 100,000 คน

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

สธ.

6) อัตราการฆ่าตัว
ตาย (Suicide)

อัตราการฆ่าตัวตาย
กรมสุขภาพจิต
สําเร็จต่อประชากร
100,000 คน จําแนกตาม
เพศและอายุ

สธ.

1) อัตราปว่ ยโรค
อุจจาระร่วง
(Diarrhoea
disease)

อัตราปว่ ยโรคอุจจาระ
ร่วงต่อประชากรแสนคน

สธ.

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนมารดาตาย
ตัวหาร จํานวนเด็กเกิดมี
ชีพ 100,000 คน
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูท้ ฆ่ี าตัว
ตายสําเร็จ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรกลางปี แยก
ชาย-หญิง
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
www.boe.moph.go.th
รวบรวมจากรายงานของ
สถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ สถานพยาบาล
สังกัด กทม. และ รพ.
เอกชนบางส่วน และ
มหาวิทยาลัย ทุกสัปดาห์

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง
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2) อัตราป่วยโรค อัตราปว่ ยโรคคอตีบต่อ
คอตีบ(Diphtheria) ประชากรแสนคน

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สธ.

3) อัตราปว่ ยโรคหัด อัตราปว่ ยโรคหัดต่อ
(Measles)
ประชากรแสนคน

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ไม่ครอบคลุม
โรงพยาบาลเอกชนทุก
แห่ง และคลินิกเอกชน
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
อุจจาระร่วง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
คอตีบ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรกลางปี
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
หัด
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

4) อัตราปว่ ยโรคไข้ อัตราปว่ ยโรคไข้สมอง
สมองอักเสบ
อักเสบต่อประชากรแสน
(Nsetningitis)
คน

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สธ.

5) อัตราปว่ ยโรคไอ อัตราปว่ ยโรคไอกรนต่อ
กรน (Pertussis)
ประชากรแสนคน

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สธ.

6) อัตราปว่ ยโรค
ปอดอักเสบ
(Pneumonia)

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สธ.

อัตราปว่ ยโรคปอด
อักเสบต่อประชากรแสน
คน

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
ไข้สมองอักเสบ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรกลางปี
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
ไอกรน
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
ปอดอักเสบ
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

7) อัตราปว่ ยโรค
ไข้เลือดออก

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

อัตราปว่ ยโรค
กรมควบคุมโรค
ไข้เลือดออกต่อประชากร สํานักระบาด
แสนคน
วิทยา

กระทรวง
สธ.
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8) อัตราปว่ ยตาย
ร้อยละการปว่ ยตายด้วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรค
สํานักระบาด
วิทยา

สธ.

9) อัตราปว่ ยโรค
อัตราปว่ ยโรคมาลาเรีย
มาลาเรีย (Malaria) ต่อประชากรแสนคน ทัว
ประเทศ ภาค

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
ไข้เลือดออก
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
สถานการณ์ขอ้ มูล
เช่นเดียวกับ 1) อัตรา
ปว่ ยโรคอุจจาระร่วง
ตัวตัง จํานวนผูเ้ สียชีวติ
จากไข้เลือดออก
ตัวหาร จํานวนผูป้ ว่ ย
ไข้เลือดออก
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
รายงานจากสถานบริการ
สุขภาพทุกสัปดาห์
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
มาลาเรีย (คนไทยและ
ชาวต่างชาติ)

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

10) อัตราการตาย
ด้วยโรคมาลาเรีย

อัตราการตายด้วยโรค
กรมควบคุมโรค
มาลาเรียต่อประชากร
สํานักโรคติดต่อ
แสนคน จําแนกตามกลุ่ม นําโดยแมลง
อายุ

สธ.

11) ความชุกของ
ผูป้ ว่ ยโรควัณโรค
(Tuberculosis)

อัตราปว่ ยโรควัณโรคต่อ
ประชากรแสนคน

กรมควบคุมโรค
สํานักวัณโรค

สธ.

2.2.2 การปว่ ย 1) อัตราปว่ ยด้วย อัตราปว่ ยด้วยโรคหัวใจ
การตายด้วยโรค โรคหัวใจและหลอด และหลอดเลือดต่อ
ไม่ตดิ ต่อที
เลือด (I00-I52)
ประชากร
สําคัญ

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่
ติดต่อ

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูเ้ สียชีวติ
จากโรคมาลาเรีย
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
รายงานจากสถานบริการ
สุขภาพทุกไตรมาส
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
วัณโรคทุกประเภท
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคหัวใจหลอดเลือด
(คน)

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)
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5

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

2) อัตราปว่ ยด้วย
โรคความดันโลหิต
สูง (I10-I15)

อัตราปว่ ยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูงต่อประชากร

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่
ติดต่อ

สธ.

3) อัตราปว่ ยด้วย
โรคเบาหวาน
(E10-E14)

อัตราปว่ ยด้วย
โรคเบาหวานต่อ
ประชากร

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่
ติดต่อ

สธ.

4) อัตราปว่ ยด้วย
โรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69)

อัตราปว่ ยด้วยโรคหลอด กรมการแพทย์
เลือดสมองต่อประชากร5 สถาบันประสาท
วิทยา

สธ.

อัตราอาจเป็ นต่อ 100, 1,000, 10,000 หรือ 100,000 ตามความเหมาะสม

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคความดันโลหิตสูง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคเบาหวาน
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

5) อัตราปว่ ยด้วย
โรคถุงลมโปง่ พอง
(J40-J47)

อัตราปว่ ยด้วยโรคถุงลม
โปง่ พองต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

6) อัตราปว่ ยด้วย
โรคมะเร็งปาก
มดลูก (C53)

อัตราปว่ ยด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

7) อัตราปว่ ยด้วย
โรคมะเร็งเต้านม
(C50)

อัตราปว่ ยด้วยโรคมะเร็ง
เต้านมต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคหลอดเลือดสมอง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคถุงลมโปง่ พอง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคมะเร็งปากมดลูก
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

8) อัตราปว่ ยด้วย
โรคมะเร็งปอด
(C33-C34)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง
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อัตราปว่ ยด้วยโรคมะเร็ง
ปอดต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

9) อัตราตายด้วย อัตราตายด้วยโรคหัวใจ
โรคหัวใจและหลอด และหลอดเลือดต่อ
เลือด (I00-I52)
ประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

10) อัตราตายด้วย
โรคหัวใจขาดเลือด
(I20-I25)

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

อัตราตายด้วยโรคหัวใจ
ขาดเลือดต่อประชากร

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
โรคมะเร็งเต้านม
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยจาก
โรคมะเร็งปอด
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ี
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
จากโรคหัวใจหลอดเลือด
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
ี
จากโรคหัวใจขาดเลือด
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

11) อัตราตายด้วย
โรคหลอดเลือด
สมอง (I60-I69)

อัตราตายด้วยโรคหลอด
เลือดสมองต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

12) อัตราตายด้วย
โรคความดันโลหิต
สูง (I10-I15)

อัตราตายด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูงต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

13) อัตราตายด้วย
โรคเบาหวาน
(E10-E14)

อัตราตายด้วย
โรคเบาหวานต่อ
ประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

14) อัตราตายด้วย
โรคถุงลมโปง่ พอง

อัตราตายด้วยโรคถุงลม
โปง่ พองต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง

สธ.

(Sub-domain)

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
ี
จากโรคหลอดเลือดสมอง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ี
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
จากโรคความดันโลหิตสูง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
ี
จากโรคเบาหวาน
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

(J40-J47)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สาธารณสุข
สนย.
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15) อัตราปว่ ยด้วย อัตราปว่ ยด้วยโรคกลุ่ม
โรคกลุ่มเนืองอก
เนืองอกผิดปกติต่อ
ผิดปกติ (C00-C97) ประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

16) อัตราตายด้วย อัตราตายด้วยโรคกลุ่ม
โรคกลุ่มเนืองอก
เนืองอกผิดปกติต่อ
ผิดปกติ (C00-C97) ประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
ี
จากโรคถุงลมโปง่ พอง
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยที
นอนโรงพยาบาลด้วย
โรคกลุ่มเนืองอกผิดปกติ
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ี
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
จากโรคกลุ่มเนืองอก
ผิดปกติ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรกลางปี
(สนย.สป.สธ.)

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

17) อัตราตายด้วย
โรคมะเร็งปาก
มดลูก (C53)

อัตราตายด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

18) อัตราตายด้วย
โรคมะเร็งเต้านม
(C50)

อัตราตายด้วยโรคมะเร็ง
เต้านม ต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

19) อัตราตายด้วย
โรคมะเร็งปอด
(C33-C34)

อัตราตายด้วยโรคมะเร็ง
ปอดต่อประชากร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

ความชุก (ร้อยละ) ของ
โรคเสพติดสุรา (Alcohol
dependence) ใน
ประชากรทัวไป

กรมสุขภาพจิต

สธ.

(Sub-domain)

2.2.3 การปว่ ย 1) ความชุกของโรค
การตายด้วยโรค เสพติดสุรา
ทางจิต
(Alcohol
dependence) ใน

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
ี
จากโรคมะเร็งปากมดลูก
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ี
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
จากโรคมะเร็งเต้านม
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูท้ ตาย
ี
จากโรคมะเร็งปอด
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี (สนย.สป.สธ.)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ทีเป็ นโรคเสพติดสุราจาก

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

ประชากรทัวไป

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

2) ความชุกของโรค
ซึมเศร้า
(Depressive
disorder (MDD,
Dysthymia) ใน
ประชากรทัวไป

ความชุก(ร้อยละ) ของ
โรคซึมเศร้า
(Depressive disorder
(MDD, Dysthymia) ใน
ประชากรทัวไป

กรมสุขภาพจิต

สธ.

3) ความชุกของโรค
วิตกกังวล (Anxiety
disorders (GAD,
Panic disorder) ใน
ประชากรทัวไป

ความชุก(ร้อยละ) ของ
โรควิตกกังวล (Anxiety
disorders (GAD, Panic
disorder) ในประชากร
ทัวไป

กรมสุขภาพจิต

สธ.

กรมสุขภาพจิต
(สํารวจทาง
ระบาดวิทยาของ

สธ.

4) ความชุกของโรค ความชุก(ร้อยละ) ของ
จิตเภท
โรคจิตเภท
(Schizophrenia)
(Schizophrenia) ใน

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
การสํารวจ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรจากการสํารวจ
(ทุกปี )
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ทีเป็ นโรคซึมเศร้าจาก
การสํารวจ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรจากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ทีเป็ นโรควิตกกังวลจาก
การสํารวจ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรจากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากร

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

ในประชากรทัวไป

ประชากรทัวไป

โรคทางจิตเวช)

5) ความชุกของ
ภาวะบกพร่องทาง
สติปิญญา (Mental
Retardation) ใน
ประชากรทัวไป

ความชุก(ร้อยละ) ของ
ภาวะบกพร่องทาง
สติปญั ญา (Mental
Retardation) ใน
ประชากรทัวไป

กรมสุขภาพจิต

สธ.

6) ความชุกของโรค ความชุก(ร้อยละ) ของ
ออทิสติก (Autistic) โรคออทิสติก (Autistic)
ในประชากรทัวไป ในประชากรทัวไป

กรมสุขภาพจิต

สธ.

7) ความชุกของ
เด็กและวัยรุน่ ไทยที
มีปญั หาการเรียนรู้
(Learning

กรมสุขภาพจิต

สธ.

ความชุก(ร้อยละ) ของ
เด็กและวัยรุน่ ไทยทีมี
ปญั หาการเรียนรู้
(Learning Disability)

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ทีปว่ ยเป็ นโรคจิตเภท
จากการสํารวจ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรจากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากรที
มีภาวะบกพร่องทาง
สติปญั ญาจากการสํารวจ
ตัวหาร จํานวนประชากร
จากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ทีปว่ ยเป็ นโรคออทิสติก
จากการสํารวจ
ตัวหาร จํานวนประชากร
จากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนเด็กและ
วัยรุน่ ไทยทีมีปญั หาการ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

Disability)
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2.2.4 สาเหตุ
การปว่ ยการ
ตาย

8) ความชุกของ
ความชุก(ร้อยละ) ของ
กรมสุขภาพจิต
โรคสมาธิสนั 
โรคสมาธิสนั  (ADHD) ใน
(ADHD) ในเด็กและ เด็กและวัยรุน่
วัยรุน่

สธ.

9) ความชุกของ
โรคสมองเสือม
(Dementia) ใน
ประชากรทัวไป

ความชุก(ร้อยละ) ของ
กรมสุขภาพจิต
โรคสมองเสือม
(Dementia) ในประชากร
ทัวไป

สธ.

1) สาเหตุการปว่ ย
ของผูป้ ว่ ยใน

สาเหตุการปว่ ยของ
ผูป้ ว่ ย 10 อันดับแรก

สธ.

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
เรียนรูจ้ ากการสํารวจ
ตัวหาร จํานวนเด็กและ
วัยรุน่ ไทยจากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนเด็กและ
วัยรุน่ เป็ นโรคสมาธิสนั 
จากการสํารวจ
ตัวหาร จํานวนเด็กและ
วัยรุน่ จากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนประชากร
ทีปว่ ยเป็ นโรคสมองเสือม
จากการสํารวจ
ตัวหาร จํานวน
ประชากรจากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

3. ระบบ
บริการ
สุขภาพ

(Domain)

3.1 การ
ส่งเสริม
สุขภาพ

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.1.1 อนามัย
แม่และเด็ก

2) สาเหตุการตาย

สาเหตุการตาย 10
อันดับแรก

1) หญิงตัง ครรภ์
ฝากครรภ์ครัง แรก
อายุครรภ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 12
สัปดาห์

ร้อยละหญิงตัง ครรภ์ฝาก
ครรภ์ครัง แรกอายุครรภ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12
สัปดาห์

2) หญิงตัง ครรภ์ที
ได้รบั การดูแลก่อน
คลอด 5 ครัง ตาม
เกณฑ์

ร้อยละหญิงตัง ครรภ์ที
ได้รบั การดูแลก่อนคลอด
5 ครัง ตามเกณฑ์

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.
กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน
ตัวตัง จํานวนหญิง
ตัง ครรภ์ฝากครรภ์ครัง
แรกอายุครรภ์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
ตัวหาร จํานวนหญิง
ตัง ครรภ์ทฝากครรภ์
ี
ทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก

สธ.

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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3) ทารกแรกเกิด
นําหนักน้อย

ร้อยละของทารกแรกเกิด
นําหนักน้อยกว่า 2,500
กรัม ทัวประเทศ เพศ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน
ตัวตัง จํานวนหญิง
ตัง ครรภ์ทได้
ี รบั การดูแล
ก่อนคลอด 5 ครัง ตาม
เกณฑ์
ตัวหาร จํานวนหญิง
ตัง ครรภ์ทงั  หมดทีมาฝาก
ครรภ์ในสถานบริการนัน ๆ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน
ตัวตัง จํานวนทารกแรก
เกิดมีชพี นําหนักแรกเกิด
น้อยกว่า 2,500 กรัม
ตัวหาร จํานวนทารก

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

4) การเลีย งลูกด้วย ร้อยละทารกแรกเกิดถึง
นมแม่อย่างเดียว 6 ตํากว่า 6 เดือนทีกินนม
เดือน
แม่อย่างเดียว

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

สธ.

5) เด็กแรกเกิดถึง 5 ร้อยละของเด็กแรกเกิด
ปี มพี ฒ
ั นาการสมวัย ถึง 5 ปี มพี ฒ
ั นาการ
สมวัย

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
แรกเกิดมีชพี ทีได้รบั การ
ชังนําหนักทัง หมดในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน
ตัวตัง จํานวนทารกอายุ
0-6 เดือนทีกินนมแม่
อย่างเดียวภายใน 24
ชัวโมงในช่วงเวลาที
กําหนด
ตัวหาร จํานวนทารก
อายุ 0-6 เดือนทัง หมดใน
ช่วงเวลาเดียวกัน
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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6) เด็กปราศจาก
ฟนั ผุ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี
ปราศจากฟนั ผุ

กรมอนามัย
สํานักทันตสาธารณสุข

สธ.

ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี
ปราศจากฟนั ผุ

กรมอนามัย
สํานักทันตสาธารณสุข

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน ทุก 6 เดือน
ตัวตัง จํานวนเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 5 ปี ทตรวจ
ี
ตามเกณฑ์อนามัย 55
พบว่ามีพฒ
ั นาการสมวัย
ตัวหาร จํานวนเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 5 ปี ทตรวจ
ี
ตามเกณฑ์อนามัย 55
ทัง หมดในช่วงเวลา
เดียวกัน
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุ 3
ปี ปราศจากฟนั ผุ
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
3 ปี ททํี าการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุ

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.1.2 อนามัย
เจริญพันธุ์

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

1) ร้อยละของแม่
คลอดบุตร อายุ 10
- 19 ปี

ร้อยละของแม่คลอดบุตร
อายุ 10 - 19 ปี

กรมอนามัย
สํานักอนามัย
เจริญพันธุ์

สธ.

2) อัตราการคลอด
ของหญิงอายุ 15 19 ปี

อัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15-19 ปี

กรมอนามัย
สํานักอนามัย
เจริญพันธุ์

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

หมายเหตุ

12 ปี ปราศจากฟนั ผุ
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
12 ปี ททํี าการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน
ตัวตัง จํานวนแม่อายุ
10 - 19 ปี ทคลอดบุ
ี
ตร
ตัวหาร จํานวนแม่คลอด
บุตรทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
*ไม่สามารถหา
ข้อมูลอัตราการ
เผยแพร่ ทุกปี
ตัง ครรภ์ได้
ข้อมูลครอบคลุม
สถานพยาบาลภาครัฐทุก
สังกัด แต่ไม่รวมข้อมูล
จากสถานพยาบาล
เอกชน
ตัวตัง จํานวนการคลอด

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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3.1.3 ภาวะ
โภชนาการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

3) อัตราการ
คุมกําเนิด

อัตราคุมกําเนิดของหญิง
สสช.
วัยเจริญพันธุอ์ ายุ 15 (สํารวจ
49 ปี
สถานการณ์เด็ก
และสตรีใน
ประเทศไทย:
MICS)

ทก.

1) ร้อยละของเด็ก
อายุตากว่
ํ า 15 ปี ม ี
ภาวะอ้วน

ร้อยละของเด็กอายุตาํ
กว่า 15 ปี มภี าวะอ้วน
จําแนกเพศ

สธ.

กรมอนามัย
สํานัก
โภชนาการ

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

หมายเหตุ

มีชพี ของหญิงอายุ 1519 ปี
ตัวหาร จํานวนหญิงอายุ
15-19 ปี ทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
อยูใ่ นสาขา
เผยแพร่
ประชากรฯ
ตัวตัง จํานวนผูร้ บั บริการ
ทีกําลังใช้วธิ คี มุ กําเนิดวิธี
ใดวิธหี นึง
ตัวหาร จํานวนหญิงวัย
เจริญพันธุอ์ ายุ 15 - 49
ปี ทอยู
ี ก่ นิ กับสามี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ เผแพร่ทกุ ปี
(เดือนสิงหาคม) จาก
รายงาน 43 แฟ้ม)
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุตาํ
กว่า 15 ปี ทมีี ภาวะอ้วน
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
ตํากว่า 15 ปี ทชัี งนําหนัก
และวัดส่วนสูงทัง หมด
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

2) ร้อยละของ
ร้อยละของประชาชนอายุ
ประชาชนอายุ 15 15 ปี ขึน ไปมีภาวะอ้วน
ปี ขึน ไปมีภาวะอ้วน ลงพุง
ลงพุง

3.2 การ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค

3.2.1 การ
ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
กรมอนามัย
สํานัก
โภชนาการ

1) ความครอบคลุม ร้อยละของคนพม่าใน
กรมควบคุมโรค
ของการจ่ายยา
ไทยทีได้รบั ยารักษากลุ่ม สํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง
รักษากลุ่มโรค
โรคเท้าช้าง
เท้าช้างแก่คนพม่า
ในไทย

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี (เดือน
สิงหาคม)
ตัวตัง จํานวนประชาชน
อายุ 15 ปี ขนึ ไปทีมีภาวะ
อ้วนลงพุง
ตัวหาร จํานวนประชาชน
อายุ 15 ปี ขนึ ไปทีวัดรอบ
เอวทัง หมด

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนคนพม่าใน
ประเทศไทยทีได้รบั ยา
รักษากลุ่มโรคเท้าช้าง
ตัวหาร จํานวนคนพม่า
ทัง หมดในประเทศไทย
จากการสํารวจคนพม่าใน
พืน ที แต่จาํ นวนทีเป็ น
การประมาณการ เพราะ
ปญั หาการสํารวจจํานวน

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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3.2.2 การสร้าง
เสริมภูมคิ มุ้ กัน
โรค

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

2) ความครอบคลุม 1)ร้อยละของผูป้ รากฏ
ของการติดตามผู้ อาการเท้าช้างทีได้รบั
ปรากฏอาการ
การติดตามดูแล
เท้าช้าง

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อ
นําโดยแมลง

สธ.

1) ร้อยละของเด็ก
อายุครบ 1 ปี ที
ได้รบั วัคซีน BCG,
DTP-HB3, OPV3
และ MMR

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อ
ทัวไป

สธ.

ร้อยละของเด็กอายุครบ
1 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน BCG,
DTP-HB3, OPV3 และ
MMR รายไตรมาส

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
พม่าทัง หมดในพืน ทีทีมี
ทัง ถูกกฎหมายและหลบ
ซ่อน(การสํารวจคนพม่า
ในพืน ที)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี มีขอ้ มูล
จาก รพ.สต.ทุกแห่งทีมีผู้
ปรากฏอาการเท้าช้าง
ตัวตัง จํานวนผูป้ รากฏ
อาการเท้าช้างทีได้รบั
การติดตามดูแล
ตัวหาร จํานวนผูป้ รากฏ
อาการเท้าช้างทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุ
ครบ 1 ปี ทีได้รบั วัคซีน
BCG, DTP-HB3, OPV3
และ MMR จาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐาน สนย.

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

2) ร้อยละของเด็ก ร้อยละของเด็กอายุครบ กรมควบคุมโรค
อายุครบ 2 ปี ที
2 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน DTP4, สํานักโรคติดต่อ
ได้รบั วัคซีน DTP4, OPV4, JE2 รายไตรมาส
ทัวไป
OPV4, JE2

สธ.

3) ร้อยละของเด็ก
อายุครบ 3 ปี ที
ได้รบั วัคซีน JE3

สธ.

ร้อยละของเด็กอายุครบ
3 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน JE3
รายไตรมาส

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อ
ทัวไป

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
ครบ 1 ปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุ
ครบ 2 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน
DTP4, OPV4, JE2
จากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน สนย.
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
ครบ 2 ปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุ
ครบ 3 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน
JE3 จากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน สนย.
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
ครบ 3 ปี

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง
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4) ร้อยละของเด็ก ร้อยละของเด็กอายุครบ กรมควบคุมโรค
อายุครบ 5 ปี ที
5 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน DTP5, สํานักโรคติดต่อ
ได้รบั วัคซีน DTP5, OPV5 รายไตรมาส
ทัวไป
OPV5

สธ.

5) ร้อยละของ
นักเรียนชัน ป.1 ที
ได้รบั วัคซีน MMR

สธ.

ร้อยละของนักเรียนชัน
ป.1 ทีได้รบั วัคซีน MMR

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อ
ทัวไป

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนเด็กอายุ
ครบ 5 ปี ทได้
ี รบั วัคซีน
DTP5, OPV5
จากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน สนย.
ตัวหาร จํานวนเด็กอายุ
ครบ 5 ปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐาน สนย.
ตัวตัง จํานวนนักเรียน
ชัน ป.1 ทีได้รบั วัคซีน
MMR
ตัวหาร จํานวนนักเรียน
ชัน ป.1 ทัง หมด
ฐานข้อมูลประชากรจาก
สนย.

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

6) ร้อยละของ
นักเรียนชัน ป.6 ที
ได้รบั วัคซีน dT

3.2.3 การคัด
กรอง

ร้อยละของนักเรียนชัน
ป.6 ทีได้รบั วัคซีน dT

อัตราการคัดกรอง อัตราการคัดกรองมะเร็ง
มะเร็งปากมดลูกใน ปากมดลูกในหญิงวัย
หญิงวัยเจริญพันธุ์ เจริญพันธุ์

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคติดต่อ
ทัวไป

สธ.

กรมการแพทย์
(สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ)

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนนักเรียน
ชัน ป.6 ทีได้รบั วัคซีน
dT จากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน สนย.
ตัวหาร จํานวนนักเรียน
ชัน ป. 6 ทัง หมด
จากฐานข้อมูลประชากร
จาก สนย.
รายงานจาก
สถานพยาบาลกรมการ
แพทย์ เป็ นข้อมูลของ
ระบบบริการตติยภูมแิ ละ
สูงกว่าในสถานพยาบาล
เฉพาะทางของกรมการ
แพทย์ เป็ น Tertiary
and supra tretiary
medical care of
Hospital base
ตัวตัง จํานวนหญิงวัย

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)
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3.3 การ
รักษา
พยาบาลและ
ฟืนฟู

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

6) การสํารวจคัด
กรองผูส้ งู อายุตาม
กลุ่มศักยภาพตาม
ความสามารถใน
การประกอบกิจวัตร
ประจําวัน
(Activities of Daily
Living : ADL)
อัตราความสําเร็จ
ของการรักษาโรค
วัณโรค

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

ร้อยละของผูส้ งู อายุ
จําแนกตามกลุ่ม
ศักยภาพตาม
ความสามารถในการ
ประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (Activities of
Daily Living : ADL)

กรมอนามัย
สํานักส่งเสริม
สุขภาพ
กลุ่มอนามัยวัย
ทํางาน

สธ.

อัตราความสําเร็จของ
การรักษาโรควัณโรค

กรมควบคุมโรค
สํานักวัณโรค

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
เจริญพันธุไ์ ด้รบั การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก
ตัวหาร หญิงวัยเจริญ
พันธุท์ รัี บการตรวจรักษา
ทีสถานพยาบาลกรมการ
แพทย์
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูส้ งู อายุ 3
กลุ่ม (กลุ่มติดสังคม กลุ่ม
ติดบ้าน และกลุ่มติด
เตียง
ตัวหาร จํานวนผูส้ งู อายุ
ทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี ข้อมูลจาก
รายงานค้นรายปว่ ย ทุก
3 เดือน
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยพบ
เชือ รายใหม่ทได้
ี รบั การ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

3.4 การ
คุม้ ครอง
ผูป้ ว่ ยและ
ผูบ้ ริโภค

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.4.1 การ
คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

1) ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจยา

1.1) จํานวนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจยา

1.2) จํานวนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจยา จําแนก
ตามภาค
2) ทะเบียนตํารับยา 2.1) จํานวนทะเบียน
ตํารับยา
3) ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจด้าน
วัตถุเสพติด
4) ทะเบียนตํารับ
วัตถุเสพติด

3.1) จํานวนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจด้านวัตถุ
เสพติด
4.1) จํานวนทะเบียน
ตํารับวัตถุเสพติด

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
รักษาหายและรักษาครบ
รวมกัน
ตัวหาร จํานวนผูป้ ว่ ย
พบเชือ รายใหม่ทขึี น
ทะเบียนรักษา
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

5) ใบรับแจ้ง
เครืองสําอาง
ควบคุม

5.1) จํานวนใบรับแจ้ง
ผลิตเครืองสําอาง
5.2) จํานวนใบรับแจ้ง
นําเข้าเครืองสําอาง
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5.3) จํานวนคําขอจดแจ้ง
ผลิตเครืองสําอางผ่าน
Internet
5.4) จํานวนคําขอจดแจ้ง
นําเข้าเครืองสําอางผ่าน
Internet
5.5) จํานวนคําขอจดแจ้ง
ผลิตเครืองสําอางผ่าน
OSSC
5.6) จํานวนคําขอนําเข้า
จดแจ้งเครืองสําอางผ่าน
OSSC
5.7) จํานวนคําขอจดแจ้ง
ผลิตและนําเข้า
เครืองสําอางผ่าน

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
6) ใบจดทะเบียน
จํานวนใบจดทะเบียน
สถานประกอบการ สถานประกอบการผลิต
ด้านเครืองมือ
หรือนําเข้าเครืองมือ
แพทย์
แพทย์
7) ใบอนุญาต
7.1) จํานวนใบอนุญาต
เครืองมือแพทย์
ผลิต นําเข้า หรือขาย
เครืองมือแพทย์
8) ใบรับแจ้ง
8.1) จํานวนใบรับแจ้ง
รายละเอียด
รายละเอียดการผลิต
เครืองมือแพทย์
หรือนําเข้าเครืองมือ
แพทย์
9) หนังสือรับรอง
9.1) จํานวนหนังสือ
ประกอบการนําเข้า รับรองประกอบการ
เครืองมือแพทย์
นําเข้าเครืองมือแพทย์
10) ใบอนุญาต
10.1) จํานวนใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจวัตถุ ประกอบธุรกิจวัตถุ
อันตราย
อันตราย จําแนกตาม
ประเภทใบอนุญาต
10.2) จํานวนใบรับแจ้ง
การดําเนินการเกียวกับ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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11) ทะเบียนวัตถุ
อันตราย

วัตถุอนั ตราย ชนิดที 2
จําแนกตามประเภท
ใบอนุญาต
10.3) จํานวนสถานที
ประกอบการผลิต นําเข้า
ส่งออก มีไว้ครอบครอง
ซึงวัตถุอนั ตราย จําแนก
ตามชนิดวัตถุอนั ตราย
ชนิดที 2
10.4) จํานวนสถานที
ประกอบการผลิต นําเข้า
ส่งออก มีไว้ครอบครอง
ซึงวัตถุอนั ตราย จําแนก
ตามชนิดวัตถุอนั ตราย
ชนิดที 3
จํานวนทะเบียนวัตถุ
อันตราย

12) ใบอนุญาต
12.1) จํานวนใบอนุญาต
สถานทีผลิต-นําเข้า สถานทีผลิต-นําเข้า
อาหาร
อาหารทีได้รบั อนุญาต

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

อาหารและยา

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

13) ใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหาร

14) การร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

และมีสถานะคงอยู่ 3 ปี
ย้อนหลัง
12.2) จํานวนใบอนุญาต
สถานทีผลิต-นําเข้า
อาหารทีมีสถานะคงอยู่
จําแนกตามประเภท
อาหารทีอนุญาต
12.3) จํานวนใบอนุญาต
สถานทีผลิต-นําเข้า
อาหารทีมีสถานะคงอยู่
จําแนกตามจังหวัด
13.1) จํานวนใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหารทีมี
สถานะคงอยู่ จําแนก
ตามประเภทใบอนุญาต
3 ปี ยอ้ นหลัง
13.2) จํานวนใบอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหารทีมี
สถานะคงอยู่ จําแนก
ตามประเภทอาหาร
จํานวนการร้องเรียน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่

สํานักงาน
คณะกรรมการ

สธ.

มีแหล่งข้อมูลพร้อม
เผยแพร่

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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3.4.2 การ
คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้าน
การส่งเสริม
สุขภาพ

15) การตรวจสอบ
สิงปนเปื อนใน
อาหารและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

การตรวจพบแบคทีเรีย
ในอาหารสด/อาหารปรุง
สุก การตรวจสาร
ปนเปื อนในอาหาร/
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ฯลฯ

สถานประกอบการ
เพือสุขภาพทีผ่าน
การรับรอง
มาตรฐาน

จํานวนสถาน
ประกอบการเพือสุขภาพ
ทีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
อาหารและยา
กองพัฒนา
ศักยภาพ
ผูบ้ ริโภค
สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ
(สบส.)

กระทรวง

สธ.

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

ปจั จุบนั ข้อมูลยังขาดการ
จัดเก็บทีเป็ นระบบ/
ต่อเนือง (มีการสุม่ สํารวจ
เป็ นครัง คราวของหลาย
กอง/กรมของกระทรวง
สาธารณสุข) จึงควรมี
การคัดเลือกกลุ่มสินค้า/
สิงปนเปื อนทีสําคัญเพือ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็ นระบบและต่อเนือง
ขณะนีอยูร่ ะหว่างการ
พัฒนาโปรแกรมให้ทกุ
จังหวัดบันทึกข้อมูลเข้า
มายังส่วนกลาง คาดว่าจะ
มีขอ้ มูลนําเสนอในปี
2558 เป็ นข้อมูลเฉพาะ
สถานประกอบการทีผ่าน

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.4.3 การ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ด้านสุขภาพภาค
ประชาชน
3.5 การเข้าถึง 3.5.1 ความ
ระบบบริการ ครอบคลุมการมี
สาธารณสุข หลักประกัน
สุขภาพโดยรัฐ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

หมูบ่ า้ นจัดการ
สุขภาพ

จํานวนหมูบ่ า้ นจัดการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

สธ.

ร้อยละความ
ครอบคลุมสิทธิใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพของ
ประเทศ

ร้อยละความครอบคลุม
สํานักงาน
สิทธิในระบบหลักประกัน หลักประกัน
สุขภาพของประเทศ
สุขภาพแห่งชาติ
(สป.สช.)

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
การขึน ทะเบียนกับ
กระทรวงสาธารณสุข
เท่านัน
(มีความต้องการใช้ขอ้ มูล
การจดทะเบียนพาณิชย์
ของกระทรวงพาณิชย์
และข้อมูลของ
กระทรวงมหาดไทย เพือ
ตรวจสอบจํานวนสถาน
ประกอบการ และส่งเสริม
ให้จดทะเบียนรับรอง
มาตรฐาน เนืองจากไม่ม ี
มาตรการบังคับ)
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
Web site กรม สบส./สช.
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 3 เดือน
ความซําซ้อนของสิทธิ
(ใช้สทิ ธิหลักในการ
คํานวณเพียงสิทธิเดียว

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

(Sub-domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
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เท่านัน )
ตัวตัง จํานวนผูม้ สี ทิ ธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า+ สิทธิประกัน
สุขภาพกองทุนอืน +
บุคคลทีมีปญั หาสถานะ
และสิทธิ
(สถานพยาบาลทุกแห่ง,
สํานักบริหารการ
ทะเบียน และ สป.สช.)
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทัง ประเทศ (ทุกสถานะ :
สถานะคนไทยใน
ต่างประเทศ, บุคคลทีไม่
อยูต่ ามทะเบียนบ้าน(รอ
ยืนยันสิทธิ) และสถานะ
คนต่างด้าว)
(กรมบัญชีกลาง และ
สนง.ประกันสังคม)

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.5.2 การใช้
บริการ
สาธารณสุข

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

1) อัตราการใช้
บริการผูป้ ว่ ยนอก/
ในสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า
(ครัง ต่อคนต่อปี )

อัตราการใช้ใช้บริการ
สํานักงาน
หลักประกัน
ผูป้ ว่ ยนอก/ใน สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วน สุขภาพแห่งชาติ
หน้า (ครัง ต่อคนต่อปี )

2) อัตราการใช้
บริการสถาน
พยาบาลของ
ประชากรไทย

อัตราการใช้บริการผูป้ ว่ ย
นอก/ผูป้ ว่ ยในของ
ประชากรไทย (ครัง ต่อ
คนต่อปี )

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.

สธ.

3) ผูป้ ว่ ยนอกที
ได้รบั บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
และ/หรือการแพทย์
ทางเลือก

ร้อยละของผูป้ ว่ ยนอกที
ได้รบั บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและ/
หรือการแพทย์ทางเลือก
ทีได้มาตรฐานในสถาน
บริการสาธารณสุข

กรมพัฒนา
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก

สธ.

-

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ เผยแพร่รายปี
ตัวตัง จํานวนครัง การใช้
บริการในแผนกผูป้ ว่ ยนอก
หรือแผนกผูป้ ว่ ยใน
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทีลงทะเบียนในพืน ที
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนครัง การใช้
บริการในแผนกผูป้ ว่ ยนอก
หรือแผนกผูป้ ว่ ยใน
ตัวหาร จํานวนประชากร
ทีลงทะเบียนในพืน ที
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ทุก 3 เดือน
มีขอ้ มูลครอบคลุมสถาน
บริการของภาครัฐแต่ไม่
มีขอ้ มูลสถานบริการ
ภาคเอกชน
ตัวตัง จํานวนผูม้ ารับ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง
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4) การเข้ารับการ
รักษาแบบผูป้ ว่ ยใน
ของผูป้ ว่ ยจิตเวช
(Admission to
hospital)

อัตราการเข้ารับการ
รักษาแบบผูป้ ว่ ยในของ
ผูป้ ว่ ยจิตเวช จําแนกราย
โรค (จํานวน 10 โรค)

กรมสุขภาพจิต

สธ.

5) จํานวนวันนอน
ของผูป้ ว่ ยจิตเวช

จํานวนวันนอนของ
ผูป้ ว่ ยจิตเวช จําแนกราย
โรค (จํานวน 10 โรค)

กรมสุขภาพจิต

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
บริการด้านการแพทย์
แผนไทยในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ
ตัวหาร จํานวนผูม้ ารับ
บริการของสถาน
สาธารณสุข
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยจิต
เวชจําแนกรายโรคทีรับ
ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
ภาครัฐ
ตัวหาร จํานวนผูป้ ว่ ยจิต
เวชทัง หมด จําแนกราย
โรค
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูม้ ปี ญั หา
สุขภาพจิตเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพจิตในสถาน
บริการสาธารณสุขจาก

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.5.3 การเข้าถึง
ระบบบริการ
สุขภาพจิต
(Access to
mental health
services)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

1) อัตราผูม้ ปี ญั หา
สุขภาพจิตทีเข้ารับ
บริการในสถาน
บริการสาธารณสุข
ทุกระดับ

อัตราของผูม้ ปี ญั หา
สุขภาพจิตเข้ารับบริการ
สุขภาพจิตในสถาน
บริการสาธารณสุขทุก
ระดับจากการสํารวจ

กรมสุขภาพจิต

สธ.

2) อัตราการเข้าถึง
บริการของผูป้ ว่ ย
จิตเวช

อัตราการเข้าถึงบริการ
กรมสุขภาพจิต
ของผูป้ ว่ ยจิตเวช จําแนก
รายโรค (จํานวน 10
โรค)

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
การสํารวจ
ตัวหาร จํานวนผูม้ ปี ญั หา
สุขภาพจิตทัง หมดจาก
การสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุก 5 ปี
ตัวตัง จํานวนผูม้ ปี ญั หา
สุขภาพจิตเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพจิตในสถาน
บริการสาธารณสุขจาก
การสํารวจ
ตัวหาร จํานวนผูม้ ปี ญั หา
สุขภาพจิตทัง หมด
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยจิต
เวชทีได้รบั การวินจิ ฉัย
และรับบริการดูแลรักษา
ตามแนวทางมาตรฐาน
ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
ตัวหาร จํานวนผูป้ ว่ ยจิต

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

(Sub-domain)

3.6 ทรัพยากร 3.6.1 บุคลากร
สุขภาพ
สาธารณสุข

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
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1) สัดส่วนแพทย์ต่อ สัดส่วนแพทย์ต่อ
สํานักงาน
ประชากร
ประชากร จําแนก
ปลัดกระทรวง
จังหวัด 12 เครือข่าย
สาธารณสุข
บริการสุขภาพ ภาค
สนย.
2) สัดส่วนทันตสัดส่วนทันตแพทย์ต่อ
สํานักงาน
แพทย์ต่อประชากร ประชากร จําแนกจังหวัด ปลัดกระทรวง
12 เครือข่ายบริการ
สาธารณสุข
สนย.
สุขภาพ ภาค
3) สัดส่วนเภสัชกร สัดส่วนเภสัชกรต่อ
สํานักงาน
ต่อประชากร
ประชากร จําแนก
ปลัดกระทรวง
จังหวัด 12 เครือข่าย
สาธารณสุข
บริการสุขภาพ ภาค
สนย.
4) สัดส่วนพยาบาล สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพ
สํานักงาน
วิชาชีพต่อ
ต่อประชากร จําแนก
ปลัดกระทรวง
ประชากร
จังหวัด 12 เครือข่าย
สาธารณสุข สนย.
บริการสุขภาพ ภาค
5) สัดส่วนพยาบาล สัดส่วนพยาบาลเทคนิค
สํานักงาน
เทคนิคต่อประชากร ต่อประชากร จําแนก
ปลัดกระทรวง

กระทรวง

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
เวชจําแนกรายโรคทีคาด
ประมาณการจากความ
ชุกทีได้จากการสํารวจ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

6) อัตราส่วน
จิตแพทย์ต่อ
ประชากร

จังหวัด 12 เครือข่าย
บริการสุขภาพ ภาค
อัตราส่วนจิตแพทย์ต่อ
ประชากรแสนคน

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
สาธารณสุข
สนย.
กรมสุขภาพจิต

กระทรวง

สธ.

7) อัตราพยาบาล
วิชาชีพผูไ้ ด้รบั การ
พัฒนาหลักสูตร
เฉพาะทางการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชต่อ
ประชากร

อัตราพยาบาลวิชาชีพผู้ กรมสุขภาพจิต
ได้รบั การพัฒนาหลักสูตร
เฉพาะทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชต่อ
ประชากรแสนคน

สธ.

8) ร้อยละของ
นักจิตวิทยาคลินิก
ต่อประชากร

ร้อยละของนักจิตวิทยา
คลินิกต่อประชากรแสน
คน

สธ.

กรมสุขภาพจิต

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนจิตแพทย์
ทัวไปทีให้บริการตรวจ
รักษา
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนพยาบาล
วิชาชีพผูไ้ ด้รบั การ
พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนจิตวิทยา
คลินิกทีให้บริการด้าน

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง
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9) ร้อยละของนัก
ร้อยละของนักสังคม
สังคมสงเคราะห์จติ สงเคราะห์จติ เวชต่อ
เวชต่อประชากร
ประชากรแสนคน

กรมสุขภาพจิต

สธ.

10) ร้อยละของ
จิตแพทย์เด็กและ
วัยรุน่ ต่อประชากร

ร้อยละของจิตแพทย์เด็ก
และวัยรุน่ ต่อประชากร
แสนคน

กรมสุขภาพจิต

สธ.

11) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบ่ า้ น

จํานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบ่ า้ น

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนนักสังคม
สงเคราะห์ให้บริการด้าน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี
ตัวตัง จํานวนจิตแพทย์
เด็กและวัยรุน่ ทีให้บริการ
ด้านสุขภาพจิตและจิต
เวช
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
Web site กรม สบส./สช.

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

3.6.2 สถาน
พยาบาล

3.6.3 เตียง
ผูป้ ว่ ย

1) สถานพยาบาลที จํานวนสถานพยาบาลที
มีเตียงรับผูป้ ว่ ยไว้ มีเตียงรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ ง
ค้างคืน
คืน จําแนกตามสังกัด
และจังหวัด
2) สถานพยาบาลที จํานวนสถานพยาบาลที
ไม่มเี ตียงรับผูป้ ว่ ย ไม่รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน
ไว้คา้ งคืน (คลินิก) (คลินิก) จําแนกตาม
สังกัด และจังหวัด
3) ผูป้ ระกอบโรค
จํานวนผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะ
ศิลปะ จําแนกตามสาขา
(9 สาขา) จําแนก
ประเภท (ภาคเอกชน/
คลินิก)
1) เตียงผูป้ ว่ ยต่อ จํานวนเตียงผูป้ ว่ ยต่อ
ประชากร
ประชากร

2) เตียงจิตเวชต่อ
ประชากร

จํานวนเตียงจิตเวชต่อ
ประชากรหมืนคน

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สนย.
กรมสุขภาพจิต

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
Web site กรม สบส./
สพรศ.

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่ ทุกปี

สธ.

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนเตียงจิต
เวชทีมีในสถานบริการ
ภาครัฐ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

(Sub-domain)
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3.6.4
1) ร้อยละของ
งบประมาณด้าน งบประมาณด้าน
สุขภาพ
สุขภาพต่อ
งบประมาณทัง หมด
2) ร้อยละของ
งบประมาณ
สุขภาพจิตต่อ
งบประมาณด้าน
สุขภาพของประเทศ

3.7 ผลลัพธ์
ระบบบริการ
สุขภาพ

รายการสถิ ติทางการ

1) อัตราการกลับ
เข้า รักษาซํา
(Readmission)
ของผูป้ ว่ ยจิตเวช
ภายใน 28 วัน หลัง
จําหน่าย

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กระทรวง

ร้อยละของงบประมาณ
ด้านสุขภาพต่อ
งบประมาณทัง หมด

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สนย.

สธ.

ร้อยละของงบประมาณ
สุขภาพจิตต่อ
งบประมาณด้านสุขภาพ
ของประเทศ

กรมสุขภาพจิต

สธ.

อัตราการกลับเข้ารักษา
ซําของผูป้ ว่ ยจิตเวช
ภายใน 28 วัน หลัง
จําหน่าย จําแนกรายโรค
(จํานวน 10 โรค)

กรมสุขภาพจิต

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
ตัวหาร จํานวนประชากร
กลางปี
มีแหล่งข้อมูลพร้อม
เผยแพร่

มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวน
งบประมาณสุขภาพจิตที
ได้รบั ตาม ปี งบประมาณ
ตัวหาร จํานวน
งบประมาณด้านสุขภาพ
ทัง หมดของประเทศ
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยจิต
เวชทีกลับเข้ารักษาซํา
ภายใน 28 วันหลัง
จําหน่าย จําแนกรายโรค
ตัวหาร จํานวนผูป้ ว่ ยจิต

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group)

(Domain)

ชือสถิ ติทางการ

(Sub-domain)

2) อัตราการฆ่าตัว
ตายสําเร็จของ
ผูป้ ว่ ยโรคจิตเวช
(Suicide in
Psychiatric
patients)

รายการสถิ ติทางการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

อัตราการฆ่าตัวตาย
กรมสุขภาพจิต
สําเร็จของผูป้ ว่ ยโรคจิต
เวช (Suicide in
Psychiatric patients)
จําแนกรายโรคจิตเวช 10
โรค

กระทรวง

สธ.

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
เวชทัง หมดทีจําหน่าย
กลับบ้านทัง หมด จําแนก
รายโรค
มีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม
เผยแพร่
ตัวตัง จํานวนผูป้ ว่ ยโรค
จิตเวชทีเสียชีวติ จากการ
ฆ่าตัวตายทัง ใน
โรงพยาบาลและใน
ชุมชน (จําแนกรายโรค
10 โรค)
ตัวหาร จํานวนผูป้ ว่ ยจิต
เวชทัง หมด (จําแนกราย
โรค)

หมายเหตุ
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บทที 4
สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาสถิติทางการสาขาสุขภาพ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถิตทิ างการจําเป็ นต้องทราบถึงสถานการณ์ของสถิตทิ างการใน
ปจั จุบนั ซึงพิจารณาโดยสังเขปได้สองด้าน คือ ด้านการผลิตสถิตทิ างการ และด้านความพร้อมของหน่ วย
สถิติ
ด้านการผลิตสถิตทิ างการ ตัวอย่างสถานการณ์และแนวทางการพัฒนา เช่น
• การบริห ารจัด การ - รายการสถิต ิท ียัง ไม่ มผ
ี ู้รบั ผิด ชอบจัด ทํา หรือ เรืองเดียวกันทีมี
ผูร้ บั ผิดชอบจัดทํามากกว่า 1 หน่ วยงาน เป็ นต้น
• การผลิต/จัดทําสถิต ิ - รายการสถิตย
ิ งั ไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้องแม่นยํา จําเป็ นต้องพัฒนา
วิธกี ารจัดทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือรายการสถิตยิ งั ไม่ได้จาํ แนกมิตติ ่างๆ ทีจําเป็ นต่อการนํ าไปใช้
ประโยชน์ เช่น จําแนกเพศ จําแนกกลุ่มอายุ หรือรายการสถิตยิ งั ไม่ได้นําเสนอในระดับทีจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ เช่น นํ าเสนอระดับจังหวัด หรือรายการสถิติยงั ไม่ได้มกี ารประมวลผลอย่างสมําเสมอ ยังขาด
ช่องทางการเผยแพร่ หรือเผยแพร่ไม่สมําเสมอ ล่าช้า เป็ นต้น
ด้านความพร้อมของหน่ วยสถิติ หน่ วยสถิติ หมายถึง หน่ วยงานทีทําหน้าทีรับผิดชอบสถิตทิ างการ
ของหน่ วยงาน โดยอาจเป็ นหน่ วยทีผลิตข้อมูลสถิตเิ องหรือรวบรวมข้อมูลจากภายในหน่ วยงานหรือนํ าข้อมูล
ของหน่ วยงานอืนมาประมวลเป็ นสถิติ สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาหน่ วยสถิตสิ ามารถพิจารณาได้
ดังต่อไปนี
• บุ ค ลากร เช่ น การมีจํานวนบุ ค ลากรจํากัด บุ ค ลากรมีค วามรู้ค วามเชียวชาญไม่เ พียงพอ
เป็ นต้น
• เครืองมือ ในการผลิต /จัด ทํ า สถิต ิ ห รือ การเผยแพร่ เช่ น ซอฟต์ แ วร์ใ นการประมวลผล
คอมพิวเตอร์ ระบบต่างๆ เป็ นต้น
• ทรัพยากรสนับสนุ น เช่ น งบประมาณนโยบาย การอบรม การจัด จ้างหน่ วยงานภายนอก
เป็ นต้น
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4.1 สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาการผลิ ตสถิ ติทางการสาขาสุขภาพ
จากการพิจารณาสถานการณ์สถิตทิ างการสาขาสุขภาพ จําแนกตามรายการสถิตทิ างการ พบว่า มี
สถิตทิ างการทัง สิน 154 รายการ โดยจําแนกตามสถานะได้เป็ น รายการสถิตทิ างการทีมีความสมบูรณ์พร้อม
เผยแพร่ มีจาํ นวน 143 รายการ รายการสถิตทิ างการทีอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ มีจํานวน 6
รายการ (ยังไม่มหี น่ ว ยงานรับผิด ชอบ 1 รายการ ขาดการจัด เก็บข้อ มูล อย่างเป็ นระบบและต่ อ เนื อง 5
รายการ) รายการสถิตทิ างการทีอยู่ในสาขาอืนแต่สาขานีต้องการใช้มจี าํ นวน 5 รายการ (สาขารายได้และ
รายจ่ายของครัว เรือ น 1 รายการ สาขาการศึก ษา 2 รายการ สาขาแรงงาน 1 รายการ และสาขา
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 1 รายการ) สรุปจํานวนรายการสถิตทิ างการ จําแนกตามสถานการณ์
สถิตทิ างการได้ดงั ตารางต่อไปนี
รายการสถิ ติทางการ
จําแนกตามสถานการณ์ สถิ ติทางการ

1. รายการสถิตทิ างการทีมีขอ้ มูลสถิตพิ ร้อม

จํานวน
(รายการ)
143

เผยแพร่ (มีแหล่งข้อมูล มีการจัดทําอย่าง
ต่อเนือง)

2. รายการสถิตทิ างการทีต้องพัฒนาหรือจัดทํา
ให้ต่อเนือง
2.1 รายการสถิตทิ างการทียังไม่ม ี
หน่วยงานรับผิดชอบ
2.2 รายการสถิตทิ างการทีขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง

3. รายการสถิตทิ างการทีอยูใ่ นสาขาอืน
รวม

แนวทางดําเนิ นการ
หน่วยงานรับผิดชอบนําข้อมูลขึน เผยแพร่ใน
ระบบ และประเมินคุณภาพข้อมูลเพือกําหนด
แนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถิติ
ทางการในระยะต่อไป

6
1

5
5

มีแหล่งข้อมูลทีมีความเป็ นไปได้มากกว่า 1
แหล่ง โดย สสช. รับไปดําเนินการ และจะ
นําเสนอผลให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบและต่อเนือง
สาขาสุขภาพไม่ตอ้ งพัฒนาสถิตทิ างการในส่วนนี
(มีรายการสถิตทิ างการอยูใ่ นสาขานัน ๆ)

154
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4.1.1 รายการสถิติท างการทีมีข้อ มูล สถิติพ ร้อ มเผยแพร่ จํานวน 143 รายการ ซึงหน่ ว ยงาน
รับผิดชอบจะต้องนํ าข้อมูลเข้าระบบเพือเผยแพร่ และประเมินคุณภาพข้อมูลด้วยตัวเองเพือกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถิตทิ างการในระยะต่อไป ได้แก่
กรมการแพทย์ จํานวน 3 รายการ
1) อัตราตายของทารกต่อการเกิดมีชพี 1,000 คน จําแนกเพศ (สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี)
2) อัตราปว่ ยด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร (สถาบันประสาทวิทยา)
3) อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
กรมควบคุมโรค จํานวน 23 รายการ
สํานักระบาดวิทยา
1) อัตราปว่ ยโรคอุจจาระร่วงต่อประชากรแสนคน
2) อัตราปว่ ยโรคคอตีบต่อประชากรแสนคน
3) อัตราปว่ ยโรคหัดต่อประชากรแสนคน
4) อัตราปว่ ยโรคไข้สมองอักเสบต่อประชากรแสนคน
5) อัตราปว่ ยโรคไอกรนต่อประชากรแสนคน
6) อัตราปว่ ยโรคปอดอักเสบต่อประชากรแสนคน
7) อัตราปว่ ยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน
8) ร้อยละการปว่ ยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
สํานักโรคติดต่อทัวไป
9) ร้อยละของเด็กอายุครบ 1 ปีทได้
ี รบั วัคซีน BCG – M/MMR รายไตรมาส
10) ร้อยละของเด็กอายุครบ 2 ปีทได้
ี รบั วัคซีน DTP4/OPV4/JE2 รายไตรมาส
11) ร้อยละของเด็กอายุครบ 3 ปีทได้
ี รบั วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี รายไตรมาส
12) ร้อยละของเด็กอายุครบ 5 ปีทได้
ี รบั วัคซีน DTP/ OPV ครัง ที 5 ในไตรมาสทีรายงาน
13) ร้อยละของนักเรียนชัน ป.1 ทีได้รบั วัคซีน MMR
14) ร้อยละของนักเรียนชัน ป.6 ทีได้รบั วัคซีน dT
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง
15) อัตราการตายด้วยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคน จําแนกตามกลุ่มอายุ
16) อัตราปว่ ยโรคมาลาเรียต่อประชากรแสนคน ทัวประเทศ ภาค
17) ร้อยละของคนพม่าในไทยทีได้รบั ยารักษากลุ่มโรคเท้าช้าง
18) ร้อยละของผูป้ รากฏอาการเท้าช้างทีได้รบั การติดตามดูแล
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19)
20)
21)
22)
23)

สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ
อัตราปว่ ยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร
อัตราปว่ ยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร
อัตราปว่ ยด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร
สํานักวัณโรค
อัตราปว่ ยโรควัณโรคต่อประชากรแสนคน
อัตราความสําเร็จของการรักษาโรควัณโรค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จํานวน 1 รายการ
1) ร้อ ยละของผู้ป่ว ยนอกทีได้รบั บริก ารด้านการแพทย์แ ผนไทยและ/หรือ การแพทย์
ทางเลือกทีได้มาตรฐานในสถานบริการสาธารณสุข
กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ จํานวน 4 รายการ
1) จํานวนสถานประกอบการเพือสุขภาพทีผ่านการรับรองมาตรฐาน
2) จํานวนหมูบ่ า้ นจัดการสุขภาพ
3) จํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น
4) จํ า นวนผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ จํ า แนกตามสาขา (9 สาขา) จํ า แนกประเภท
(ภาคเอกชน/คลินิก)
กรมสุขภาพจิต จํานวน 27 รายการ
1) ร้อยละของเด็กไทยทีมีเชาวน์ปญั ญาในเกณฑ์มาตรฐาน
2) ร้อยละของคนไทยทีมีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับดี
3) ร้อยละของประชากรทีมีความสุข (จากการสํารวจ)
4) ร้อยละของประชากรทีรูส้ กึ ว่าสังคมให้ความช่วยเหลือดี (จากการสํารวจ)
5) อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จต่อประชากร 100,000 คน จําแนกตามเพศและอายุ
6) ความชุก (ร้อยละ) ของโรคเสพติดสุรา (Alcohol dependence) ในประชากรทัวไป
7) ความชุก(ร้อยละ) ของเด็กและวัยรุน่ ไทยทีมีปญั หาการเรียนรู้ (Learning Disability)
8) ความชุก(ร้อยละ) ของภาวะบกพร่องทางสติปญั ญา (Mental Retardation) ใน
ประชากรทัวไป
9) ความชุก(ร้อยละ) ของโรคจิตเภท(Schizophrenia) ในประชากรทัวไป
10) ความชุก (ร้อ ยละ) ของโรคซึมเศร้า (Depressive disorder (MDD, Dysthymia)
ในประชากรทัวไป
11) ความชุก(ร้อยละ) ของโรควิตกกังวล (Anxiety disorders (GAD, Panic disorder)
ในประชากรทัวไป
12) ความชุก(ร้อยละ) ของโรคสมองเสือม (Dementia) ในประชากรทัวไป
13) ความชุก(ร้อยละ) ของโรคสมาธิสนั  (ADHD) ในเด็กและวัยรุน่
14) ความชุก(ร้อยละ) ของโรคออทิสติก (Autistic) ในประชากรทัวไป
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15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

จํานวนวันนอนของผูป้ ว่ ยจิตเวช จําแนกรายโรค (จํานวน 10 โรค)
อัตราการเข้ารับการรักษาแบบผูป้ ว่ ยในของผูป้ ว่ ยจิตเวช จําแนกรายโรค (จํานวน 10 โรค)
อัตราการเข้าถึงบริการของผูป้ ว่ ยจิตเวช จําแนกรายโรค (จํานวน 10 โรค)
อัตราของผูม้ ปี ญั หาสุขภาพจิตเข้ารับบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับจากการสํารวจ
ร้อยละของจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ ต่อประชากรแสนคน
ร้อยละของนักจิตวิทยาคลินิกต่อประชากรแสนคน
ร้อยละของนักสังคมสงเคราะห์จติ เวชต่อประชากรแสนคน
อัตราพยาบาลวิชาชีพผูไ้ ด้รบั การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชต่อประชากรแสนคน
อัตราส่วนจิตแพทย์ต่อประชากรแสนคน
จํานวนเตียงจิตเวชต่อประชากรหมืนคน
ร้อยละของงบประมาณสุขภาพจิตต่องบประมาณด้านสุขภาพของประเทศ
อัตราการกลับเข้ารักษาซําของผูป้ ่วยจิตเวชภายใน 28 วัน หลังจําหน่ าย จําแนกราย
โรค (จํานวน 10 โรค)
อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จของผูป้ ่วยโรคจิตเวช (Suicide in Psychiatric patients)
จําแนกรายโรคจิตเวช 10 โรค

กรมอนามัย จํานวน 12 รายการ
1) ร้อยละของหญิงทีตัง ครรภ์ทติี ดเชือ HIV (หญิงทีมาฝากครรภ์ทสถานพยาบาลรั
ี
ฐในปีนนั  )
2) อัตรามารดาตายต่อการเกิดมีชพี 100,000 คน
3) ร้อยละของเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมพี ฒ
ั นาการสมวัย
4) ร้อยละของทารกแรกเกิดนําหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จําแนกตามเพศ
5) ร้อยละเด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟนั ผุ
6) ร้อยละเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟนั ผุ
7) ร้อยละทารกแรกเกิดถึงตํากว่า 6 เดือนทีกินนมแม่อย่างเดียว
8) ร้อยละของแม่คลอดบุตร อายุ 10 - 19 ปี
9) อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี
10) ร้อยละของเด็กอายุตํากว่า 15 ปีมภี าวะอ้วน จําแนกตามเพศ
11) ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึน ไปมีภาวะอ้วนลงพุง
12) ร้อยละของผูส้ ูงอายุ จําแนกตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวัน (Activities of Daily Living : ADL)
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สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 27 รายการ
1) จํานวนการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2) จํานวนคําขอจดแจ้งนําเข้าเครืองสําอางผ่าน Internet
3) จํานวนคําขอจดแจ้งผลิตเครืองสําอางผ่าน Internet
4) จํานวนคําขอจดแจ้งผลิตเครืองสําอางผ่าน OSSC
5) จํานวนคําขอจดแจ้งผลิตและนําเข้าเครืองสําอางผ่านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6) จํานวนคําขอนําเข้าจดแจ้งเครืองสําอางผ่าน OSSC
7) จํานวนทะเบียนตํารับยา
8) จํานวนทะเบียนตํารับวัตถุเสพติด
9) จํานวนทะเบียนวัตถุอนั ตราย
10) จํานวนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนําเข้าเครืองมือแพทย์
11) จํานวนใบรับแจ้งการดําเนินการเกียวกับวัตถุอนั ตราย ชนิดที 2 จําแนกตามประเภท
ใบอนุ ญาต
12) จํานวนใบรับแจ้งนําเข้าเครืองสําอาง
13) จํานวนใบรับแจ้งผลิตเครืองสําอาง
14) จํานวนใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต หรือนําเข้าเครืองมือแพทย์
15) จํานวนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจด้านวัตถุเสพติด
16) จํานวนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจยา
17) จํานวนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจยา จําแนกตามภาค
18) จํานวนใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจวัตถุอนั ตราย จําแนกตามประเภทใบอนุ ญาต
19) จํานวนใบอนุ ญาตผลิต นําเข้า หรือขายเครืองมือแพทย์
20) จํานวนใบอนุ ญาตผลิตภัณฑ์อาหารทีมีสถานะคงอยู่ จําแนกตามประเภทใบอนุ ญาต 3
ปียอ้ นหลัง
21) จํานวนใบอนุ ญาตผลิตภัณฑ์อาหารทีมีสถานะคงอยูจ่ าํ แนกตามประเภทอาหาร
22) จํานวนใบอนุ ญาตสถานทีผลิต-นํ าเข้าอาหารทีได้รบั อนุ ญาตและมีสถานะคงอยู่ 3 ปี
ย้อนหลัง
23) จํานวนใบอนุ ญาตสถานทีผลิต-นํ าเข้าอาหารทีมีสถานะคงอยู่ จําแนกตามประเภท
อาหารทีอนุ ญาต
24) จํานวนใบอนุ ญาตสถานทีผลิต-นําเข้าอาหารทีมีสถานะคงอยูจ่ าํ แนกตามจังหวัด
25) จํานวนสถานทีประกอบการผลิต นํ าเข้า ส่ งออก มีไว้ค รอบครองซึงวัต ถุ อ ันตราย
จําแนกตามชนิดวัตถุอนั ตราย ชนิดที 2
26) จํานวนสถานทีประกอบการผลิต นํ าเข้า ส่ งออก มีไว้ค รอบครองซึงวัต ถุ อ ันตราย
จําแนกตามชนิดวัตถุอนั ตราย ชนิดที 3
27) จํานวนหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครืองมือแพทย์
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จํานวน 35 รายการ
1) ร้อยละของสตรีอายุ 35 ปี ขนึ ไปผ่านการประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
อย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุข
2) จํานวนประชากรกลางปี จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ
3) อัตราเกิดมีชพี ต่อประชากร 1,000 คน จําแนกตามเพศ
4) อัตราตายของเด็กอายุตํากว่า 5 ปีต่อการเกิดมีชพี 1,000 คน จําแนกตามเพศ
5) อัตราตายต่อประชากร 1,000 คน
6) อัตราตายตามกลุ่มอายุต่อประชากร 1,000 คน
7) อัตราตายด้วยโรคกลุ่มเนืองอกผิดปกติต่อประชากร
8) อัตราตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร
9) อัตราตายด้วยโรคถุงลมโปง่ พองต่อประชากร
10) อัตราตายด้วยโรคเบาหวานต่อประชากร
11) อัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม ต่อประชากร
12) อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร
13) อัตราตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร
14) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากร
15) อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือดต่อประชากร
16) อัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร
17) อัตราปว่ ยด้วยโรคกลุ่มเนืองอกผิดปกติต่อประชากร
18) อัตราปว่ ยด้วยโรคถุงลมโปง่ พองต่อประชากร
19) อัตราปว่ ยด้วยโรคมะเร็งเต้านมต่อประชากร
20) อัตราปว่ ยด้วยโรคมะเร็งปอดต่อประชากร
21) อัตราปว่ ยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกต่อประชากร
22) สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก
23) สาเหตุการปว่ ยของผูป้ ว่ ย 10 อันดับแรก
24) ร้อยละหญิงตัง ครรภ์ทได้
ี รบั การดูแลก่อนคลอด 5 ครัง ตามเกณฑ์
25) ร้อยละหญิงตัง ครรภ์ฝากครรภ์ครัง แรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์
26) อัตราการใช้บริการผูป้ ว่ ยนอก/ผูป้ ว่ ยในของประชากรไทย (ครัง ต่อคนต่อปี)
27) สัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร จําแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค
28) สัดส่วนพยาบาลเทคนิคต่อประชากร จําแนกจังหวัด เขต ภาค
29) สัดส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร จําแนกจังหวัด เขต ภาค
30) สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร จําแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค
31) สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร จําแนกจังหวัด 12 เครือข่ายบริการสุขภาพ ภาค
32) จํานวนสถานพยาบาลทีมีเตียงรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน จําแนกตามสังกัด และจังหวัด
33) จํานวนสถานพยาบาลทีไม่รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน(คลินิก) จําแนกตามสังกัด และจังหวัด
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34) จํานวนเตียงผูป้ ว่ ยต่อประชากร
35) ร้อยละของงบประมาณด้านสุขภาพต่องบประมาณทัง หมด
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ จํานวน 9 รายการ
1) คะแนนเฉลีย สุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปี ขนึ ไป จําแนกตามโครงสร้างกําลัง
แรงงาน อาชีพ อุตสาหกรรม และรายได้เฉลียต่อเดือน
2) ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปี ขนึ ไปทีเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย จําแนกตามเพศ
เขตการปกครอง และภาค
3) รอยละของประชากรอายุ 6 ปขึน ไป จําแนกตามความถีในการบริโภคอาหารในแต
ละกลุมต่อสัปดาห์
4) ความชุก(ร้อยละ) ของผูบ้ ริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-24 ปี
5) ความชุก(ร้อยละ) ของผูบ้ ริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขนึ ไป
6) อัตราการสูบบุหรีของประชากร (อายุ 15 ปีขนึ ไป) จําแนกตามเพศ
7) ปริมาณการสูบบุหรี (มวนต่อคนต่อวัน)
8) ร้อยละของครัวเรือนทีมีการใช้เชือ เพลิงแข็งในการประกอบอาหาร
9) ร้อยละของครัวเรือนทีมีการใช้สว้ มทีถูกสุขลักษณะ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 2 รายการ
1) ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ
2) อัตราการใช้ใช้บริการผูป้ ว่ ยนอก/ในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ครัง ต่อคนต่อปี)
4.1.2 รายการสถิติทางการทีต้องพัฒนาหรือจัดทําให้ต่อเนือง มีจํานวน 6 รายการ จําแนกตาม
สถานการณ์สถิตทิ างการ ได้ดงั นี
4.1.2.1 รายการสถิตทิ างการทียังไม่มหี น่ วยงานรับผิดชอบ จํานวน 1 รายการ
1) อัตราการหย่าร้าง
4.1.2.2 รายการสถิตทิ างการทีขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง จํานวน 5
รายการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จํานวน 1 รายการ
1) การตรวจพบแบคทีเรียในอาหารสด/อาหารปรุงสุก การตรวจสารปนเปื อนใน
อาหาร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฯลฯ
กรมควบคุมโรค สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ จํานวน 4 รายการ (สํารวจพฤติกรรมเสียงของ
โรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ)
1) ร้อยละของการออกกําลังกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 นาที/3 วันต่อสัปดาห์ใน
ประชากรไทยอายุ 15-74 ปี
2) ร้อยละของการบริโภคผักและผลไม้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 หน่ วยมาตรฐานต่อ
วัน ในประชากรไทย อายุ 15-74 ปี
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3) ความชุก (ร้อยละ) ของการดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์อย่างหนักในประชากรไทย
อายุ 15-74 ปี
4) ความชุก (ร้อยละ) ของการสูบบุหรีในปจั จุบนั ของประชากรไทย อายุ 15-74 ปี
4.1.3 รายการสถิตทิ างการทีอยูใ่ นสาขาอืนทีสาขานีตอ้ งการใช้ มีจาํ นวน 5 รายการ ได้แก่
1) สัดส่วนคนจนเมือวัดด้านรายจ่ายเพือการอุปโภคบริโภค จําแนกตามกลุ่มวัยประชากร
และพืน ที (ในเขต / นอกเขต) – สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
2) อัตราการอ่านออกเขียนได้ (Literacy rate) จําแนกตามกลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง –
สาขาการศึกษา
3) จํานวนปีการศึกษาเฉลียของคนไทย (อายุ 15 ปีขนึ ไป) – สาขาการศึกษา
4) อัตราการว่างงาน - สาขาแรงงาน
5) อัต ราคุ ม กํ า เนิ ด ของหญิ ง วัย เจริญ พัน ธุ์ อ ายุ 15 – 49 – สาขาประชากรศาสตร์
ประชากรและเคหะ
รายละเอียดสถานการณ์สถิตทิ างการ และแนวทางการพัฒนา เฉพาะสถิตทิ างการทีต้องพัฒนาหรือ
จัดทําให้ต่อเนือง (ตารางที 4.1) มีดงั นี
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ตารางที 4.1 สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาการผลิ ตสถิ ติทางการสาขาสุขภาพ
ตาราง 4.1 แสดงสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิตทิ างการ เฉพาะทีสถิตทิ างการทีต้องพัฒนาหรือจัดทําให้ต่อเนือง
โครงสร้างสถิ ติทางการ
ชือสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group) (Domain) (Sub-domain)
1. ปจั จัย 1.1 Personal 1.1.6 การหย่า อัตราการหย่าร้าง
เสียงและ condition
ร้าง (Divorce)
ปจั จัย
ปกป้อง

รายการสถิ ติ
ทางการ
อัตราการหย่าร้าง

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ
ยังไม่ม ี
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวง
-

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ
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ยังไม่มหี น่วยงานจัดทํา
ตัวชีว ดั นี ปจั จุบนั มีขอ้ มูล
จํานวนการจดทะเบียน
ครอบครัวจากการทะเบียน
(สมรส หย่า รับรองบุตร
รับบุตรบุญธรรม เลิกรับ
บุตรฯ ฐานะของภริยา
ฐานะแห่งครอบครัว)
จําแนกตามจังหวัด ของ
สํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ซึงการใช้
ข้อมูลจากการทะเบียนอาจ
ไม่สะท้อนสภาพความเป็ น
จริง

แนวทางการพัฒนา
ตัวชีว ดั นีสามารถ
ประมวลผลได้จาก
โครงการสํารวจที
สําคัญของ สสช. โดย
ต้องพิจารณาผลทีได้
จากการประมวลผล
และเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากสํานัก
ทะเบียนราษฎร์ดว้ ย
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โครงสร้างสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group) (Domain) (Sub-domain)
1.2
1.2.1 การออก
พฤติกรรม กําลังกาย
สุขภาพ/
พฤติกรรม
เสียงต่อ
สุขภาพ

ชือสถิ ติทางการ
2) การเล่นกีฬาหรือ
ออกกําลังกายของ
ประชากรอายุ 1574 ปี

รายการสถิ ติ
ทางการ
ร้อยละของการออก
กําลังกายมากกว่า
หรือเท่ากับ 30
นาที/3 วันต่อ
สัปดาห์ในประชากร
ไทยอายุ 15-74 ปี

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่
ติดต่อ
(สํารวจพฤติกรรม
เสียงของโรคไม่
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)
1.2.2 การ
1) ความชุกของการ ร้อยละของการ
กรมควบคุมโรค
บริโภคอาหาร รับประทานผักและ บริโภคผักและ
สํานักโรคไม่
ผลไม้
ผลไม้มากกว่าหรือ ติดต่อ
เท่ากับ 5 หน่วย
(สํารวจ
มาตรฐานต่อวัน ใน พฤติกรรมเสียง
ประชากรไทย อายุ ของโรคไม่
15-74 ปี
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)
1.2.3 การ
3) ความชุกของการ ความชุก (ร้อยละ) กรมควบคุมโรค
บริโภคสุรา
ดืมแอลกอฮอล์
ของการดืม
สํานักโรคไม่
(Alcohol
อย่างหนัก
เครืองดืม
ติดต่อ
consumption)
แอลกอฮอล์อย่าง
(สํารวจ
หนักในประชากร พฤติกรรมเสียง

กระทรวง

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

สธ.

จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ww.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)

สธ.

จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ww.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)

สธ.

จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ww.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)

แนวทางการพัฒนา

โครงสร้างสถิ ติทางการ
ชือสถิ ติทางการ
หมวด
หมู่
หมู่ย่อย
(Group) (Domain) (Sub-domain)

รายการสถิ ติ
ทางการ

หน่ วยงาน
รับผิ ดชอบ

สถานการณ์ สถิ ติ
ทางการ

แนวทางการพัฒนา

ไทยอายุ 15-74 ปี

1.2.4 การสูบ
บุหรี
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3. ระบบ
บริการ
สุขภาพ

3.4 การ
คุม้ ครอง
ผูป้ ว่ ยและ
ผูบ้ ริโภค

3.4.1 การ
คุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

ของโรคไม่
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)
3) ความชุกของการ ความชุก (ร้อยละ) กรมควบคุมโรค
สูบบุหรีของ
ของการสูบบุหรีใน สํานักโรคไม่
ประชากร
ปจั จุบนั ของ
ติดต่อ
ประชากรไทย อายุ (สํารวจ
15-74 ปี
พฤติกรรมเสียง
ของโรคไม่
ติดต่อและการ
บาดเจ็บ)
สํานักงาน
15) การตรวจสอบ การตรวจพบ
สิงปนเปื อนใน
แบคทีเรียในอาหาร คณะกรรมการ
อาหารและ
สด/อาหารปรุงสุก อาหารและยา
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ การตรวจสาร
ปนเปื อนในอาหาร/
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ฯลฯ

กระทรวง

สธ.

จัดเก็บข้อมูลไม่ต่อเนือง
(มีขอ้ มูลสถิตเิ ผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ ww.thaincd.com
ล่าสุดปี 2553)

สธ.

ปจั จุบนั ข้อมูลยังขาดการ พัฒนาการจัดเก็บ
จัดเก็บทีเป็ นระบบ/
ข้อมูลให้เป็ นระบบ
ต่อเนือง (มีการสุม่ สํารวจ และต่อเนือง
เป็ นครัง คราวของหลาย
กอง/กรมของกระทรวง
สาธารณสุข) จึงควรมีการ
คัดเลือกกลุ่มสินค้า/สิง
ปนเปื อนทีสําคัญเพือ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็ นระบบและต่อเนือง

107

4.2 สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่ วยสถิ ติสาขาสุขภาพ
สถานการณ์ ของหน่ วยสถิติควรครอบคลุมจุดแข็งและข้อจํากัดด้านการประสานงาน บุคลากร
งบประมาณ วิธกี ารดําเนินงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ซึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทีเหมาะสม อาทิ การพัฒนากลไกประสานงาน บุคลากร และงบประมาณ การจัดให้มกี ารประเมิน
คุณภาพข้อมูลสถิติและหน่ วยสถิติ การเชือมโยงและแลกเปลียน การสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานที
เกียวข้อง ฯลฯ
4.2.1 สถานการณ์ ของหน่ วยสถิ ติสาขาสุขภาพ
ในภาพรวมการดํา เนิ นงานสถิติส าขาสุ ขภาพ มีห น่ ว ยสถิติซึงเป็ น หน่ ว ยงานในสัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึงจัดทําข้อมูลสถิตทิ างการจากการปฏิบตั งิ าน (Administrative data) ได้แก่ ข้อมูล
จากรายงานโรงพยาบาล (Hospital based) ข้อมูลทีรายงานจากชุมชน (Community base) และบางส่วน
เป็ นข้อมูลสถิตทิ ได้
ี จากการสํารวจ (Sampling survey) ซึงมีจดุ แข็งและข้อจํากัด ดังนี
• จุดแข็ง
1) มีหน่ วยงานรับผิดชอบรวบรวมข้อมูลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ระดับประเทศ
2) มีตวั ชีว ดั ด้านสุขภาพทีจัดทําอย่างต่อเนือง
3) มีการจัดทํามาตรฐานข้อมูลเฉพาะด้านสุขภาพ
• ข้อจํากัด
1) บุคลากรมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อภาระงานทีมากขึน เนืองจากหน่ วยสถิตเิ ป็ น
หน่ วยงานสนับสนุ น (back office) ไม่ได้เป็ นสายงานหลักขององค์กร จึงมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพน้อยกว่าสายงานหลัก ทําให้เจ้าหน้าทีทีทํางานด้าน
ข้อมูลสถิตมิ กั จะโอนย้ายไปสู่สายงานหลักเมือมีโอกาสก้าวหน้า จึงขาดแคลน
บุคลากรทีเชียวชาญด้านสถิติ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรใหม่ เป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลสถิติ และการพัฒนาหน่ วยสถิตใิ ห้เข้มแข็งในระยะยาว
2) บทบาทหน้าทีของบางหน่ วยงาน ไม่ใช่ภารกิจหลัก ทําให้การจัดทําข้อมูลด้าน
สุขภาพจึงเป็ นภารกิจรองทีมีความสําคัญน้อย
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่ วยงานนอกสังกัดและภาคเอกชนทําได้ยาก ไม่ม ี
กฎหมายรองรับ
4) ไม่มบี ุคลากรด้านสถิตปิ ระจําแต่ละหน่ วยงาน หรือบุคลากรทีจบทางด้านสถิติ
โดยตรงมีจาํ กัด
5) เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลไม่มคี วามเชียวชาญเฉพาะด้านสาธารณสุข
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4.2.2 แนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่ วยสถิ ติสาขาสุขภาพ
การพัฒนาหน่ วยสถิตสิ าขาสุขภาพ ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาทีสําคัญ ดังนี
1) พัฒนาหน่ ว ยสถิติขององค์ก รให้เ ข้มแข็ง เพือรองรับภารกิจ ทีเพิมขึนเป็ นประเด็น
สําคัญระดับประเทศการพัฒนาหน่ วยสถิติจําเป็ นจะต้องพิจารณาภาพรวมหน่ ว ยสถิติของทุ กองค์ก ร
พร้อ มๆ กัน เพือยกระดับ /เชือมโยงระบบบริห ารจัด การหน่ ว ยสถิติของประเทศให้เ ป็ น สายงานทีมี
ความก้าวหน้ าเทียบเท่าสายงานหลักอืนๆ ขององค์กรโดยประสานกับสํานักงาน กพ. เพือพิจารณาให้
ยกระดับวิชาชีพสถิตใิ ห้มวี ทิ ยฐานะทีได้รบั ค่าวิชาชีพในตําแหน่ งราชการ และสามารถเทียบโอนตําแหน่ ง
ในสายงานวิชาการและสามารถโอนย้ายให้เกิดความก้าวหน้าในหน่ วยสถิตดิ ้วยกันแบบข้ามหน่ วยงาน
เพือให้มบี ุคลากรทีมีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลต่ างๆ ทีมีอยู่สามารถทํางานในสายงานได้
อย่างต่ อเนือง และมีความก้าวหน้ าในอาชีพการงาน ซึงจะเป็ นแรงกระตุ้นให้มบี ุคลากรรุ่นใหม่ๆ เข้า
ทํางานในหน่ วยสถิติขององค์กรเพิมขึนและพอเพียงต่ อ ภาระงานพร้อมทัง สนับสนุ นงบประมาณและ
เครืองมือทีจะใช้ในการปฏิบตั งิ านให้เพียงพอ
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิตแิ ละบุคลากรทีทํางานด้านสถิติ เพือให้บุคลากรมี
ความสามารถพัฒนาและบริหารจัดการสถิตขิ องประเทศได้อย่างมีคุณภาพและยังยืนในระยะยาวอีกทัง
ควรสนับสนุ นความก้าวหน้ าและการเติบโตในสายอาชีพนักสถิตขิ องหน่ วยงานในกระทรวง/กรมต่างๆ
ให้ชดั เจน
3) กําหนดแนวทางการเก็บรวบรวมข้อ มูลจากหน่ วยงานนอกสังกัด และภาคเอกชน
เพือให้ได้ขอ้ มูลทีแสดงภาพรวมของประเทศ
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4.3 แผนปฏิ บตั ิ การพัฒนาสถิ ติทางการสาขาสุขภาพ พ.ศ. 2556-2558
โครงการ/กิจกรรมทีควรดําเนินการเพือพัฒนาสถิติทางการและหน่ วยสถิติในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2556-2558 ดังนี
4.3.1 แผนปฏิ บตั ิ การด้านการพัฒนาสถิ ติทางการสาขาสุขภาพ
สถิ ติทางการ/
รายการสถิ ติทางการ
1) อัตราการหย่าร้าง

โครงการ/กิ จกรรม
ผลิตสถิตทิ างการ “อัตราการ
หย่าร้าง”
ผลิตสถิตทิ างการ “การ
ตรวจสอบสิงปนเปื อนใน
อาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ”
- พัฒนาการจัดเก็บข้อมูล
ให้เป็ นระบบและต่อเนือง

2) การตรวจสอบสิงปนเปื อนใน
อาหารและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
- การตรวจพบแบคทีเรียใน
อาหารสด/อาหารปรุงสุก
การตรวจสารปนเปื อนใน
อาหาร/ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ฯลฯ
3) การเล่นกีฬาหรือออกกําลังกาย โครงการสํารวจพฤติกรรม
ของประชากรอายุ 15-74 ปี
เสียงของโรคไม่ตดิ ต่อและ
- ร้อยละของการออกกําลัง
การบาดเจ็บ
กายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 - บูรณาการรายการสถิติ
นาที/3 วันต่อสัปดาห์ใน
จากการสํารวจฯ ร่วมกับ
ประชากรไทยอายุ 15-74 ปี
สสช.
- นําโครงการสํารวจฯ เข้า
4) ความชุกของการรับประทาน
เป็ นส่วนหนึงของ
ผักและผลไม้
แผนปฏิบตั ริ าชการของ
- ร้อยละของการบริโภคผัก
กรม
และผลไม้มากกว่าหรือ
เท่ากับ 5 หน่วยมาตรฐานต่อ - ขอตัง งบประมาณเพือ
จัดทําโครงการสํารวจฯ
วัน ในประชากรไทย อายุ
ของปี ถดั ไป
15-74 ปี
5) ความชุกของการดืม

ปี งบประมาณ พ.ศ.
หน่ วยงานรับผิดชอบ
2556 2557 2558
 สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
-

-



สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

-

-



กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

-

-



กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

-

-



กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

แอลกอฮอล์อย่างหนัก
- ความชุก (ร้อยละ) ของการ
ดืมเครืองดืมแอลกอฮอล์
อย่างหนักในประชากรไทย
อายุ 15-74 ปี
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สถิ ติทางการ/
รายการสถิ ติทางการ

โครงการ/กิ จกรรม

6) ความชุกของการสูบบุหรี

ของประชากร
- ความชุก (ร้อยละ) ของการ
สูบบุหรีในปจั จุบนั ของ
ประชากรไทย อายุ 15-74 ปี

ปี งบประมาณ พ.ศ.
หน่ วยงานรับผิดชอบ
2556 2557 2558
 กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ

4.3.2 แผนปฏิ บตั ิ การด้านการพัฒนาหน่ วยสถิ ติสาขาสุขภาพ
หน่ วยงาน
(ระดับกรม)
1) สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

2) สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

โครงการ/ กิ จกรรม
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสถิตแิ ก่หน่วยสถิตติ ่างๆ
- ประเมินความต้องการการ
อบรม
- จัดอบรมให้ความรูด้ า้ นสถิติ
ตามความต้องการของ
หน่วยสถิติ
2) จัดทําแผนพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายงานด้าน
สถิติ (Career path)
- ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
อัตรากําลังและ
ความก้าวหน้าในสายงาน
ด้านสถิติ
พัฒนาแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ปี งบประมาณ พ.ศ.
หน่ วยงานที เกียวข้อง
2556 2557 2558

 หน่วยสถิตทิ รัี บผิดชอบ
ผลิตสถิตทิ างการ

-





-

-



สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
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ตัวย่อ
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

นร.

สํานักนายกรัฐมนตรี

สธ.

กระทรวงสาธารณสุข

สนย.

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สสช.

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

116

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

117

118

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

119

120

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

121

122

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

123

124

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

125

126

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

127

128

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

129

130

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

131

132

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

133

134

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

135

136

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

137

138

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

139

140

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

141

142

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

143

144

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

145

146

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาสุขภาพ ฉบับที 1 พ.ศ. 2556 - 2558

