รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทารายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 – 2560
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
********************************
ผู้มาประชุม
๑. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
๒. นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
๓. นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
๔. นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แทนผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์
๕. นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ แทนผู้อานวยการกองแผนงาน
กรมควบคุมโรค
๖. ดร.รัชนี จันทร์เกษ
แทนผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๗. นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์ แทนผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๘. นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์
แทนผู้อานวยการกองแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๙. นางพรทิพย์ ดารงปัทมา
แทนผู้อานวยการสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
๑๐. นางกุลนันท์ เสนคา
แทนผู้อานวยการกองแผนงาน
กรมอนามัย
๑๑. นางนิธิวดี บัตรพรรณนะ
แทนผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๒. นางสุนีย์ สว่างศรี
แทนผู้อานวยการกองตรวจราชการ
๑๓. นางสาวกนิษฐา บุญธรรมเจริญ กองการต่างประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๔. นางชูจิตร นาชีวะ
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๕. นางสาววันวิสาข์ ขามาก
แทนหัวหน้ากลุ่มดิจิตอลสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖. นายผดุจชัย เคียนทอง
ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
แทนประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 1
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-2๑๗. นพ.ปองพล วรปาณิ

๑๘. นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล
๑๙. นายอภิชา เอกธีรธรรม
๒๐. นพ.ชุมพล เดชะอาไพ
๒๑. นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี
๒๒. ดร.สม นาสอ้าน
๒๓. นพ.สุรพงศ์ ผดุงเวียง
๒๔. นพ.ดุสิต ขาชัยภูมิ

๒๕. นายวิศวพล บทถิจักร์
๒๖. นพ.อนุ ทองแดง
๒๗. นายธีรยศถ์ ทองศรี
๒๘. นพ.สมชาย พีระปกรณ์

นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 2
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วย ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
แทนประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 3
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 3
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แทนประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 4
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 4
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 5
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 5
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 6
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 6
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แทนประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 7
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 8
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 8
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 9
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 9
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แทนประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 10
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 10
ผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 11
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 11
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แทนประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 12
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 12
ที่ปรึกษาเขตสุขภาพที่ 13
ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 13
ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 13

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-3๒๙. นพ.ธงชัย เขมรัตน์ตระกูล

แทนผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๓๐. นางสาวปาณบดี เอกะจัมปกะ

หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หัวหน้ากลุ่มประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
แทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

๓๑. นางสาวพูลสิน ศรีประยูร
๓๒. นายเฉลิมพล จันทะบาล

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้แทนสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๓. นายพินิจ ฟ้าอานวย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสถิตย์ สมพงษ์
2. นางสาวมะลิ สมัครสมาน
3. นางสาวกมลพรรณ อินนุพัฒน์
4. นายพิสิษฎ์พล นางาม
5. นางสาววรรณิศา สุขเรือน
6. นางเสาวนีย์ ภิญโญ
7. นางสาวภัสราภรณ์ ห้อยกรุด
8. นายเผด็จ ชมชื่น
9. นางสาวณชญาดา อุตะมะ
10. นางสาวมนทิรา อุตมานันท์
11. นางสาวกรรณิกา สงคราม
12. นายสิทธิพงษ์ สีแสด
13. นางสาวศิวาพร สังรวม
14. นายมณฑล บัวแก้ว
15. นางบุษรา โพธิ์เที่ยง
16. นางรฐา วัฒนมะโน
17. นางสาวศิรินภา ยะจา
18. นางสาวศศิพร คงทรัพย์

กองแผนงาน กรมการแพทย์
สานักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
สานักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
กองแผนงาน กรมอนามัย
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองตรวจราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองทรัพยากรบุคคล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

-4เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
- คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1475/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทารายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 – 2560
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการจัดทารายงานสุขภาพคนไทย
ระดับเขต ประธานการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมสรุปได้ว่า นโยบายเรื่องเขตสุขภาพเป็นเรื่องสาคัญและเป็นครั้งแรก
ที่มีการจัดทารายสุขภาพคนไทยระดับเขต กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคาสั่ง ที่ 1475/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 – 2560 ขึ้น โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์) เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ ประธาน CIO เขตสุขภาพทุกเขต ผู้แทนทุกกรม หน่วยงานในกากับ ได้แก่
สปสช. สสส. และ สช. เป็ น กรรมการ ผู้ อานวยการกองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข เป็นเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 35 คน มีอานาจหน้าที่ ในการจัดทารายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ.
2555 – 2560 ขึ้น และขอให้ประธาน CIO แต่ละเขตสุขภาพ จัดตั้งคณะทางานย่อยในแต่ละเขตสุขภาพ เพื่อ
จัดทารายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต ต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 2.1 ร่างหลักการและแนวทางการดาเนินการในการจัดทาหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทย
ระดับเขต
เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การจัดทารายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต กาหนดให้การจัดทา
รายงานทุก 2 ปี โดยฉบั บแรกให้ ดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “รายงาน
สุขภาพคนไทยระดับเขต” ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Regional Health Profile” ให้ทุกส่วนราชการในกระทรวง
สาธารณสุขมีส่วนร่วม และให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการใน
การจัดทารายฉบับนี้ ซึ่งข้อมูลในแต่ละเรื่อง ต้องมีแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจน เป็นข้อมูลย้อนหลัง 6 ปี (พ.ศ. 2555
-2560) เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ไม่ใช่ข้อมูลดิบ และการนาเสนอต้องเป็นการบรรยายให้กระชับเท่าที่จาเป็น
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบกับหลักการและแนวทางการดาเนินการในการจัดทาหนังสือ รายงาน
สุ ข ภาพคนไทยระดั บ เขต และมอบหมายให้ ก องยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานเพิ่ ม ข้ อ มู ล เขตสุ ข ภาพที่ 13
กรุงเทพมหานคร เข้าไปในเนื้อหารายงานและแต่งตั้งผู้แทนจากกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการเพิ่มเติม

-5วาระที่ 2.2 กรอบการจัดทาหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต และ วาระที่ 2.3 ผู้รับผิดชอบแต่ละ
หัวข้อรายงาน
เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณากรอบการจัดทาหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทยระดับ
เขต และ วาระที่ 2.3 ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อรายงาน ไปพร้อมกัน โดยทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีการการแจ้งเวียน
กรอบการจัดทาหนั งสือ รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต และให้เสนอความคิดเห็ นกลับมายังกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 แล้ว ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประมวลความคิดเห็นและปรับตามข้อเสนอของ
แต่ละหน่วยงาน เป็นกรอบรายงานฯ ใหม่ ดังเอกสารที่แจกในที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานเขต 2) ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนระดับเขต 3) สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพของประชาชน
ระดับเขต 4) พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนระดับเขต และ 5) ทรัพยากรสุขภาพระดับเขต
ที่ประชุมพิจารณา และมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มีมติดังนี้
หัวข้อที่
ประเด็นรายละเอียด
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพ
1.1
ลักษณะภูมิประเทศ
1.2
การแบ่งเขตการปกครอง
1.3
สัดส่วนเขตเมือง
บทที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนระดับเขต
2.1
ด้านเศรษฐกิจ
1) – 3)
4) ข้อมูลจาเพาะทางเศรษฐกิจ
2.2

2.3

ด้านสังคม
2.2.1 ประชากร ทุกหัวข้อ
2.2.2 ด้านการศึกษา ทุกหัวข้อ

มติที่ประชุม
มอบหมายให้ ประธาน CIO เขตสุขภาพที่ 1-13
รับผิดชอบรายงาน
มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
รายงาน
มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
รายงาน
มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
ข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบ

มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
รายงาน
2.2.3 ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม
มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
ทุกหัวข้อ
รายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 1) – 6)
มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
รายงาน
7) ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าวัตถุอัตราทาง เนื่องจากข้อมูลนี้ มีประโยชน์ในการสะท้อนปัญหา
การเกษตร ปี 2559 (ข้อมูลระดับประเทศ) การใช้สารเคมีทางการเกษตร จึงขอให้ไปทบทวนหา
ข้อมูลจากในระดับพื้นที่เขต/จังหวัด
มอบหมายให้ กรมควบคุ มโรคไปประสานว่ าจะใช้
ข้อมูลอะไรบ่งชี้ และแจ้ งมายังกองยุทธศาสตร์และ
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มติที่ประชุม

แผนงาน
2.4
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทุกหัวข้อ
มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
รายงาน
บทที่ 3 สถานะสุขภาพและปัญหาสุขภาพของประชาชน ระดับเขต
3.1
ตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพทั่วไป
1) LE, 3) ตายมารดา, 4) ทารกตาย และ มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
5) เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ตาย
รายงาน
2) Hale
มอบให้ IHPP รับผิดชอบรายงาน
3.2
ภาระโรค ทุกหัวข้อ
มอบให้ IHPP รับผิดชอบรายงาน
3.3
การเจ็บป่วยและตายด้วยโรคที่สาคัญ
มอบหมายให้ ส านั ก งานเขตสุ ข ภาพที่ 1 -13
รับผิดชอบการจัดทาสาเหตุการป่วยและตายรายเขต
10 ลาดับแรก ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2560 (ถ้ามี)
3.3.1 โรคติดต่อทั้งป่วยและตาย ขอข้อมูลราย ให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
เขต พ.ศ. 2555 – 2559 ทุกหัวข้อ
3.3.2 โรคไม่ติดต่อทั้งป่วยและตาย ขอข้อมูล มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
รายเขต พ.ศ. 2555 – 2559 ทุกหัวข้อ
รายงาน
3.4
สุขภาพจิต
3.4.1 ระดั บ สุ ขภาพจิ ตคนไทย รายภาค มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานรับผิดชอบ
3.4.2 ฆ่าตัวตายสาเร็จ รายเขต
รายงาน
3.4.3 ป่วยทางสุขภาพจิต ทุกหัวข้อ
มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบรายงาน
3.4.4 เพิ่มหัวข้อ โรคสมาธิสั้น รายเขต
มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบรายงาน
3.4.5 เพิ่มหัวข้อ IQ และ EQ รายเขต
มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบรายงาน
3.5
เพิ่ม โรคจากการประกอบอาชีพ
มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับผิดชอบรายงาน
3.5.1 โรคจากการประกอบอาชี พ ภาค
การเกษตร
3 . 5 . 1 โ ร ค จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
ภาคอุตสาหกรรม
บทที่ 4 พฤติกรรมของประชาชน ระดับเขต
4.1
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขต
1) การสูบบุหรี่ และ 2) การดื่มแอลกอฮอล์ มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับผิดชอบรายงาน
3) การรับประทานผักผลไม้
มอบหมายให้ ก รมควบคุ ม โรค และกรมอนามั ย
รับผิดชอบรายงาน
4) การออกกาลังกาย 5) ภาวะอ้วน และ 6) มอบหมายให้กรมควบคุมโรครับผิดชอบรายงาน
พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ
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7) การใช้บริการสุขภาพ (รายภาค)

มติที่ประชุม
ขอให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น การสารวจการใช้บริการ
สุขภาพ (รายภาค)

บทที่ 5 ทรัพยากรสุขภาพ ระดับเขต
5.1
ก าลั งคนด้ านสุ ขภาพทั้ งภาครั ฐและเอกชน มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
ระดับเขต
โดยประสานข้อมูลกับ CHRO เขตสุขภาพ
5.2
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
และให้ มี นิ ยามในทุ กเรื่ อง เช่ น เรื่ องเตี ยงที่ ใช้ จริ ง
(Active Bed) ในสถานบริการสุขภาพ
5.3
สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน
มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
5.4
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
 จ านวนอุ ป กรณ์ การแพทย์ ที่ ส าคั ญ ใน - มอบหมายให้กรมการแพทย์ จัดทาชนิดเครื่องมือ
แพทย์ที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน และแจ้งมายังกอง
ระดับเขต
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
- มอบหมายให้ เ ขตสุ ข ภาพที่ 1-13 รั บ ผิ ด ชอบ
รายงาน
5.5
การมีหลักประกันสุขภาพ ทุกหัวข้อ
-มอบหมายให้ เ ขตสุ ข ภาพที่ 1-13 รั บ ผิ ด ชอบ
รายงาน
- มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทาคา
นิ ยามให้ ชั ดเจน ก่ อนส่ งให้ ส านั กงานเขตสุ ขภาพ
ดาเนินการ
5.6
การใช้ บ ริ การของผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน
ระดับเขต
1) จานวนและสัดส่วนผู้ป่วยนอก
มอบหมายให้เขตสุขภาพที่ 1-13 รับผิดชอบรายงาน
2) การใช้บริการผู้ป่วยนอก
3) จานวนผู้ป่วยใน
4) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน
5) อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
6) จ านวนและสั ดส่ วนการให้ บริ การ -มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อก ทางเลือก ร่วมกับ สานักงานเขตสุขภาพที่ 1-13
ระดับเขต
รับผิดชอบรายงาน
บทที่ 6 เพิ่มหัวข้อ การเงินการคลังสุขภาพ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สุ ข ภ า พ แ ล ะ
หลักประกันสุขภาพ คิดตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการเงิน
การคลังสุขภาพ และแจ้งมายังกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
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มติที่ประชุม
สรุปภาพรวมการจัดทารายงาน สุขภาพคนไทยระดับเขต - มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดทา
Template ที่ประกอบด้วย แบบรายงาน คานิยาม
ช่วงเวลา แหล่งข้อมูลที่ใช้ สูตรคานวณ ให้ชัดเจน
ในแต่ ล ะหั ว ข้ อ รายงาน เพื่ อ ให้ ทุ ก เขตสุ ข ภาพ
รายงานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และให้ ส่ ง ไปยั ง
สานักงานเขตสุขภาพที่ 1-13
- มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดทา
รายงานในลั กษณะเชิงวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
สถานการณ์สุขภาพระดับเขต และแนวโน้มอนาคต
ไม่ใช่รายงานที่นาเสนอเฉพาะข้อมูลอย่างเดียว
- มอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดตั้ง
กองบรรณาธิ การ ในการจัด ท าหนั งสื อ รายงาน
สุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560
วาระที่ 2.4 ระยะเวลาการดาเนินการ
เลขานุการได้เสนอแผนการดาเนินงาน รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 – 2560 สรุปได้ว่า
ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561 จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเขตสุขภาพ และนามา
สังเคราะห์เป็นร่างรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 – 2560 และจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างรายงานใน
เดือน มีนาคม 2561 จัดทารายงานในรูปแบบ E-book และหนังสือ ในเดือน เมษายน – มิถุนายน 2561 และ
เผยแพร่ รายงาน ในการประชุมชี้แจงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ 2562 ในเดือน กรกฎาคม
2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติว่า ให้เลื่อนระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทารายงาน
และการจัดการประชุม ออกไป 1 เดือน โดยมีแผนการดาเนินงานดังนี้
ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเขตสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561
ยกร่างรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต
ปลายเมษายน 2561
จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่าง รายงานสุขภาพคนไทย
ระดับเขต
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
ปรั บ แก้ ไ ขรายงานและจั ด ท ารู ป เล่ ม เป็ น หนั ง สื อ
กรกฎาคม 2561
เผยแพร่ในการประชุมชี้แจงนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2562

-9วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดทาช่องทางในการประสานข้อมูลในการจัดทาหนังสือ รายงานสุขภาพคนไทยระดับ
เขต เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือไลน์ และกาหนดให้มีการประชุมในครั้งถัดไปอีก 1 เดือน
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ และให้ฝ่ายเลขาฯ ดาเนินการตามเสนอ
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานกล่าวปิดประชุม และขอบคุณทุกท่านที่มาประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นายเฉลิมพล จันทะบาล ผู้จดรายงานการประชุม
น.ส.พูลสิน ศรีประยูร ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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ข้อสรุปหลังการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560

บทที่
หัวข้อ
1 ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลพืน้ ฐานเขต
สุขภาพ

ประเด็นรายละเอียด
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
1.2 การแบ่งเขตการปกครอง
1.3 สัดส่วนเขตเมือง

2

ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุขภาพประชาชน
ระดับเขต

ด้านเศรษฐกิจ
1) ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดต่อหัว
(ไม่มีข้อมูลระดับเขต)
2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร
ไทย (ข้อมูลประเทศ)

แหล่งข้อมูล
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.1

รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและ
จังหวัด พ.ศ. 2558 (สศช.)
รายได้ประชาชาติของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 แบบปริมาณ
ลูกโซ่
3) สัดส่วนคนจนเมื่อวัดด้านรายจ่าย ข้อมูลจากการสารวจภาวะ
เพื่อการอุปโภคบริโภค (ระดับภาค/
เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน
จังหวัด)
ประมวลผลโดย สศช. (2558)
ทาทุกปี
4) ข้อมูลจาเพาะทางเศรษฐกิจ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นิคมอุตสาหกรรม/โรงงาน/สถาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกอบการ (ระดับภาค/เขต/จังหวัด)
5) อัตราการมีงานทา จาแนกตาม
รายงานภาวะการทางานของ
อาชีพ/อุตสาหกรรม (ภาค/จังหวัด/
ประชากร ไตรมาส 3 ปี 2559
ประเทศ)
6) จานวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ รายงานสถิตินักท่องเที่ยว พ.ศ.
ต่างชาติ ประเภท Visitor (จังหวัด/ภาค/ 2558
ประเทศ)
2.2
ด้านสังคม
2.2.1 ประชากร
1) ประชากร (จาแนกตามเพศ/อายุ) กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
2) ประชากรสัญชาติไทยเคลื่อนย้าย กระทรวงสาธารณสุข สนง.
จังหวัด และสถิติจังหวัด
3) ประชากรต่างด้าว
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
4) โครงสร้างประชากรเขต
เอาข้อมูลจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยมาคานวณเอง
5) อัตราการพึ่งพิงวัยเด็กและผู้สูงอายุ เอาข้อมูลจากกรมการปกครอง
ต่อวัยแรงงานเขต
กระทรวงมหาดไทยมาคานวณเอง
2.2.2 ด้านการศึกษา
1) อัตราการอ่านหนังสือของ
รายงานการสารวจการอ่าน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เขตสุขภาพที่ 1-13
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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ประเด็นรายละเอียด
ประชากร (จาแนกภาค)

แหล่งข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หนังสือของประชากร พ.ศ. 2558
สานักงานสถิติแห่งชาติ (ทุก 2 ปี)
สามะโนประชากร พ.ศ. 2553
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานสถิติแห่งชาติ

2) ประชากรที่สาเร็จการศึกษาสูง
กว่าระดับประถมศึกษา (มีเฉพาะข้อมูล
ภาค ปี 2553)
2.2.3 ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม
1) การนับถือศาสนา (จาแนกภาค) รายงานการสารวจภาวะทาง
สังคมวัฒนธรรมและสุขภาพจิต
พ.ศ. 2557, สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (ทุก 3 ปี)
2) การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม รายงานการสารวจภาวะทางสังคม
(จาแนกภาค)
วัฒนธรรมและสุขภาพจิต พ.ศ.
2557, สานักงานสถิติแห่งชาติ
(ทุก 3 ปี)
3) การใช้เวลาว่างของประชากร
รายงานการสารวจการใช้เวลา
(รายภาค/จังหวัด)
ว่างของประชากร พ.ศ. 2558
สานักงานสถิติแห่งชาติ (ทุก 5 ปี)
4) ความสุขและความพึงพอใจใน รายงานการสารวจความพึงพอใจ
ชีวิต (รายภาค/จังหวัด)
ในชีวิตคนไทย พ.ศ. 2555
(มีปีเดียว)
2.3
ด้านสิ่งแวดล้อม
1) คุณภาพอากาศ (รายจังหวัด มี รายงานสถานการณ์มลพิษ
29 จังหวัด)
ประเทศไทย พ.ศ. 2558, กรม
ควบคุมมลพิษ
2) คุณภาพแม่น้า/น้าบาดาล/น้า
รายงานสถานการณ์มลพิษ
เสีย (รายภาค)
ประเทศไทย พ.ศ. 2558, กรม
ควบคุมมลพิษ
3) อุบัติภัยด้านมลพิษ (รายจังหวัด รายงานสถานการณ์มลพิษ
รวม 16 จังหวัด)
ประเทศไทย พ.ศ. 2558, กรม
ควบคุมมลพิษ
4) การร้องเรียนปัญหามลพิษ (ราย รายงานสถานการณ์มลพิษ
ภาค)
ประเทศไทย พ.ศ. 2558, กรม
ควบคุมมลพิษ
5) ขยะมูลฝอย (รายจังหวัด)
รายงานสถานการณ์มลพิษ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558, กรม
ควบคุมมลพิษ
6) สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- การใช้ส้วม (รายภาค)
รายงานสารวจการเปลีย่ นแปลง
ประชากร สนง.สถิติแห่งชาติ
(ทุก 10 ปี)
- การกาจัดขยะในครัวเรือน
รายงานสารวจการเปลีย่ นแปลง
(รายภาค)
ประชากร สนง.สถิติแห่งชาติ
(ทุก 10 ปี)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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ประเด็นรายละเอียด
- น้าดื่ม น้าใช้
7) ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร ปี 2559 (ข้อมูล
ระดับประเทศ)
2.4
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ครัวเรือนที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (รายภาค/
จังหวัด)

3

สถานสุขภาพและ 3.1
ตัวชี้วัดสภาวะสุขภาพทั่วไป
ปัญหาสุขภาพของ
1) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE)
ประชาชนระดับ
รายภาค/จังหวัด/ประเทศ
เขต
2)
(Hale)
3)
4)
5)
เขต)
3.2

แหล่งข้อมูล
รายงานสารวจการเปลีย่ นแปลง
ประชากร สนง.สถิติแห่งชาติ
(ทุก 10 ปี)
กรมวิชาการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานการสารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
สนง. สถิติแห่งชาติ (ทุกปี)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ.
2553 – 2583, สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บ
ของประชากรไทย พ.ศ. 2557,
IHPP
อัตราตายมารดา (รายเขต)
รายงานมรณบัตร (กยผ.)
ทารกตาย (รายเขต)
รายงานมรณบัตร (กยผ.)
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ตาย (ราย รายงานมรณบัตร (กยผ.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

IHPP
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ภาระโรค
1) อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะ
ภาระโรคระดับเขตสุขภาพ
IHPP
ภาพรวม จาแนกตามเพศ และเขต (มี
และภูมิภาคของประเทศไทย
เฉพาะ ปี 2554)
พ.ศ. 2554 ,IHPP
2) อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะปรับ ภาระโรคระดับเขตสุขภาพ
IHPP
ฐาน จาแนกตามการสูญเสียปีสุขภาวะ
และภูมิภาคของประเทศไทย
สาคัญ 5 อันดับแรก ระดับเขต (มีเฉพาะ พ.ศ. 2554 ,IHPP
ปี 2554)
3.3
การเจ็บป่วยและตายด้วยโรคที่สาคัญ สิบอันดับแรกของเขตสุขภาพ : คทง.เขตสุขภาพที่ 1-13
3.3.1 โรคติดต่อ ทั้งป่วยและตาย ข้อมูลรายเขต พ.ศ. 2555 - 2559
1) โรคติดต่อทั่วป้องกันได้
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13
ด้วยวัคซีน (หัด, บาดทะยัก, คอตีบ, ไอ
กรน, โปลิโอ) (รายเขต)
2) โรคอุจจาระร่วง (รายเขต) สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13
3) โรคเอดส์ (รายเขต)
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13
4) วัณโรค (รายเขต)
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13
5) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13
(รายเขต)
6) ไข้เลือดออก (รายเขต)
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13

-4บทที่

หัวข้อ

ประเด็นรายละเอียด
แหล่งข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7) โรคอุบัติใหม่ โปรดระบุ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 1-13
โรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก อีโบล่า
3.3.2 โรคไม่ติดต่อทั้งป่วยและตาย ข้อมูลรายเขต พ.ศ. 2555 - 2559
1) มะเร็งทุกชนิด (รายเขต) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2) ความดันโลหิตสูง (รายเขต) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3) เบาหวาน (รายเขต)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
4) หัวใจ (รายเขต)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5) อุบัติเหตุทางถนน (รายเขต) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6) หลอดเลือดสมอง (รายเขต) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (รายเขต) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3.4
สุขภาพจิต
3.4.1 ระดับสุขภาพจิตคนไทย รายภาค รายงานการสารวจสุขภาพจิตคน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ไทย พ.ศ. 2558, สนง. สถิตแิ ห่งชาติ
3.4.2 ฆ่าตัวตายสาเร็จ รายเขต
รายงานมรณบัตร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3.4.3 ป่วยทางสุขภาพจิต
- โรควิตกกังวล รายเขต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- โรคซึมเศร้า รายเขต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- โรคจิตเภท รายเขต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- โรคออทิสติก รายเขต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- โรคสมาธิสั้น รายเขต
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- ระดับสติปญ
ั ญา รายเขต กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
- ระดับความฉลาดทาง
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
อารมณ์ รายเขต
3.5 โรคจากการประกอบอาชีพ
3.5.1 โรคจากการประกอบอาชีพ
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
ภาคการเกษตร
- ร้อยละผลเสี่ยงและไม่ปลอดภัย

จากการสัมผัสสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกร
4

3.5.1 โรคจากการประกอบอาชีพ
ภาคอุตสาหกรรม
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนระดับเขต
4.1 พฤติกรรม
1) การสูบบุหรี่ (รายเขต พ.ศ. 2558)
สุขภาพ ระดับเขต 2) การดื่มแอลกอฮอล์ (รายเขต พ.ศ.
2558)
3) การรับประทานผักผลไม้ (รายเขต
พ.ศ. 2558)

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรค
โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558 กรม
ควบคุมโรค / รายงานสารวจ
พฤติกรรมบุหรี่และสุรา, สนง. สถิติ
แห่งชติ (มีเฉพาะภาค)
รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรค และ
โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558/รายงาน กรมอนามัย
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พ.ศ.

-5บทที่

หัวข้อ

ประเด็นรายละเอียด
4) การออกกาลังกายหรือกิจกรรมทาง
กาย (มีเฉพาะรายภาค)
5) ภาวะอ้วน / น้าหนักเกิน (รายเขต
พ.ศ. 2558)
6) พฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ
การสวมหมวกนิรภัย (รายเขต)

4.2 การส่งเสริม
สุขภาพ ระดับเขต

5

ทรัพยากรสุขภาพ
ระดับเขต

7) การสารวจการใช้บริการสุขภาพ
(รายภาค)
1) พัฒนาการเด็กสมวัย ระดับเขต

แหล่งข้อมูล
2556, สนง. สถิติแห่งชติ (มีเฉพาะ
ภาค)
รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) /
รายงานสารวจพฤติกรรมการออก
กาลังกาย (รายภาค)
รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558 กรม
ควบคุมโรค
รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558 กรม
ควบคุมโรค มูลนิธิไทยโรคส์
รายงานอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2558 สานักงานสถิติแห่งชาติ
กรมอนามัย

2) ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน
กรมควบคุมโรค
ทุกประเภท BCG/DTP-HB3/OPV3/JE1
ระดับเขต
5.1 กาลังคนด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน ระดับเขต
1) แพทย์
รายงานทรัพยากรสุขภาพ /
สานักงานเขตสุขภาพ
2) ทันตแพทย์
3) เภสัชกร
4) พยาบาลวิชาชีพ
5) นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นักกายภาพบาบัด เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยเหลือ
คนไข้ สายงานสนับสนุน อสม.
5.2 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
1) รพศ./รพท. (จานวน รพ./เตียง) สานักงานเขตสุขภาพ / รายงาน
ทรัพยากรสุขภาพ /
2) รพช. (จานวน รพ./เตียง)
กรมที่มีสถานบริการ โดยให้มี
3) รพ.สังกัดกรม
นิยามในทุกเรื่อง เช่น เตียงที่ใช้จริง
(Active Bed) ในสถานบริการ
4) รพ.สังกัดกระทรวงอื่นๆ และ
สุขภาพ
หน่วยงานอื่นๆ
5) รพ.สต. (จานวน)
6) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
(จานวน)
7) คลินิกหมอครอบครัว (จานวน)
8) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
(จานวน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

เขตสุขภาพที่ 1- 13 โดย
ประสานข้อมูลกับ CHRO
เขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1- 13
เขตสุขภาพที่ 1- 13
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์
และกรมควบคุมโรค
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เขตสุขภาพที่ 1- 13
เขตสุขภาพที่ 1- 13
เขตสุขภาพที่ 1- 13
เขตสุขภาพที่ 1- 13
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ประเด็นรายละเอียด
แหล่งข้อมูล
5.3 สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน
1) โรงพยาบาลเอกชน (จานวน/เตียง) รายงานกรม สบส. / สนง. เขต
สุขภาพที่ 1- 13
2) คลินิกเอกชน (จานวน)
รายงานกรมสนับสนุนฯ
3) ร้านขายยา (จานวน)
อย. / สนง. เขตสุขภาพ
4) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สบส. / สนง. เขตสุขภาพ
(จานวน)
- สปาเพื่อสุขภาพ
- นวดเพื่อสุขภาพ
- นวดเพื่อเสริมสวย
5.4 เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กรมการแพทย์ จัดทาชนิด
 จานวนอุปกรณ์การแพทย์ที่
เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและเป็น
สาคัญในระดับเขต ได้แก่
ปัจจุบัน แล้วแจ้งให้ กอง
- CT
ยุทธศาสตร์และแผนงาน
- MRI
- เครื่องเร่งอนุภาค Linear
Accelerator (LINAC)
- Digital Mammogram

- Robot Surgery
- Fluoroscopy machine
- Hybrid OR.
- ER.CP.service
- Basic Endoscopy
Laparoscopy
5.5 การมีหลักประกันสุขภาพ
- ความครอบคลุมการมีหลักประกัน สนง. เขตสุขภาพ
สุขภาพระดับเขต
- จานวนประชากรไทย จาแนกตาม สนง. เขตสุขภาพ
สิทธิการรักษาพยาบาล ระดับเขต
5.6 การใช้บริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ระดับเขต
1) จานวนและสัดส่วนผู้ป่วยนอก
รายงานทรัพยากรสุขภาพ /
ระดับเขต จาแนกตามระดับ
สานักงานเขตสุขภาพ
สถานบริการ
2) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก
รายงานทรัพยากรสุขภาพ /
ระดับเขต
สานักงานเขตสุขภาพ
3) จานวนผู้ป่วยใน ระดับเขต
รายงานทรัพยากรสุขภาพ /
สานักงานเขตสุขภาพ
4) อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน
รายงานทรัพยากรสุขภาพ /
ระดับเขต
สานักงานเขตสุขภาพ
5) อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
รายงานทรัพยากรสุขภาพ /
ระดับเขต
สานักงานเขตสุขภาพ
6) จานวนและสัดส่วนการให้บริการ รายงาน Service Traditional

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เขตสุขภาพที่ 1- 13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1- 13
เขตสุขภาพที่ 1-13

เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่
เขตสุขภาพที่
เขตสุขภาพที่
เขตสุขภาพที่
เขตสุขภาพที่
เขตสุขภาพที่

1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13

เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13
เขตสุขภาพที่ 1-13ร่วมกับ
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หัวข้อ
การเงินการคลัง
สุขภาพ

ประเด็นรายละเอียด
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ระดับเขต
6.1 หน่วยบริการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

แหล่งข้อมูล
Medicine กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ

