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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)
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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
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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
แห่งชาติ (มีเฉพาะภาค)
รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรค และ
โรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558/รายงาน กรมอนามัย
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พ.ศ.
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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. สถิติแห่งชาติ (มี
เฉพาะภาค)
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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การเงินการคลัง
สุขภาพ

ประเด็นรายละเอียด
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ระดับเขต
1) หน่วยบริการสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประสบ
ภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7

แหล่งข้อมูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Medicine กรมการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
และการแพทย์ทางเลือก
การแพทย์ทางเลือก
กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
เขตสุขภาพที่ 1-13
หลักประกันสุขภาพ

