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ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 13 
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวน
เป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของ
ต่างประเทศ และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ(Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ 

สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่น าไปสู่การมีศักยภาพ 
ในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 
 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( Y2) ประเด็น  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 โดยมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมาย “คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น” ใช้ ตัวชี้วัด คือ “อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพด”ี 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ดี 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
การเสริมสร้างให้คน
ไทยมีสุขภาวะที่ด ี

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและ
มีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  13000101 ไม่น้อยกว่า  
68 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
70 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
72 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
75 ปี 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    3 

ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีในแผนแม่บทภายใต้  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จะมุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัย
เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
โดยมีแนวทางการพัฒนา 5 แผนย่อย ดังนี้ 

 

1) แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและ

เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง จนเกิดเป็นทักษะ
ทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการด ารงชีวิต รวมทั้ง
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย ซึ่งปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะให้บรรลุผล  
เป็นรูปธรรมได้น้ัน จะต้องอาศัยการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ผสานกันการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ 

เป้าหมาย “ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดี
สูงขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุ่มวัย อาทิ  

ผ่านการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้องให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยสะดวก และน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

1.2) พัฒนาภาคีเครือข่ายประชาชน ชุมชม ท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ ยวกับการเจ็บป่วยและ 
ตายจากโรคที่ป้องกันได้ มีศักยภาพในการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะได้ด้วยตัวเอง 
น าไปสู่การพึ่งตัวเอง และมีการกระจายอ านาจการวางแผนการตัดสินใจเพื่อให้ด าเนินการด้านสุขภาพต่าง ๆ 
ตอบสนองต่อความจ าเป็นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง รวมทั้งการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมทุกระดับ  

1.3) การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
แบบบูรณาการทุกระดับ เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

1.4) ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดัน 
การสร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
ประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 
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2) แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมให้มีการจัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม 
จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ โดยชุมชน
และภาคประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อระดับสุขภาวะ นอกจากนี้ส่งเสริมให้ชุมชน  
เป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการอ านวย
ความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของตนเองได้ เพื่อให้ชุมชนเป็นพื้นที่ส าคัญในการจัดการ 
สุขภาวะของแต่ละพื้นที่ ครอบคลุม (1) การสร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ และ 
การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน (2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัย บริการด้านเวชกรรม และระบบบริการสุขภาพ 

เป้าหมาย “จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่
จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Sensitive Conditions: ACSC) 
ลดลง” 

แนวทางการพัฒนา 

2.1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมส าหรับ
ยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พื้นที่สวนสาธารณะในชุมชน โครงข่ายเส้นทางสัญจรทางเท้าและ  
ทางจักรยานที่เช่ือมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพื้นที่นันทนาการของชุมชน การจัดการ
พื้นที่สีเขียวของชุมชน 

2.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ
ประชาชน อาทิ ฉลากสินค้าชุมชนเพื่อสุขภาพ มาตรการลดหย่อนภาษีกับผู้ประกอบการ และสนับสนุน 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยในการเสริมการมีสุขภาวะ 

2.3) สร้างการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
บริการอนามัยแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน รวมทั้งพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพ เพื่อการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
ที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ และระดับจังหวัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขและหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชน ในเรื่องอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

3) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและ
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ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให้ค าปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิดโรคล่วงหน้า 
การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่าย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากร
ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต ทางด้านสุขภาพ 
และจัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืน
ทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจ่ายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพ ตลอดจน  
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน  

เป้าหมาย “มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด 
คือ “การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ”  

แนวทางการพัฒนา 

3.1) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ระบบ 
การบริหารที่มีการกระจายอ านาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
ทั้งด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ เข้าด้วยกันอย่างไม่มีอุปสรรค พร้อมพัฒนาระบบส่งต่อและระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบ 
บริการสุขภาพ 

3.2) ปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง โดยจัดท าแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
ทั้งภาครัฐและผู้ใช้บริการตามฐานะที่ค านึงถึงความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของกลุ่ม 
ผู้มีรายได้น้อย โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางการคลังของประเทศ รวมทั้งบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพให้เกิดความเป็นเอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ การใช้บริการ งบประมาณ 
การเบิกจ่าย และการติดตามประเมินผล  

3.3) น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพกับระบบ 
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพทางไกล เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มี 
ความเชี่ยวชาญ 

 

4) แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นแนวทางการพัฒนาที่จะช่วยลด 

ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ด้วยการพัฒนาสถานพยาบาลให้เพิ่มบุคลากร  
ทางการแพทย์ให้เพียงพอและน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพ
การให้บริการตามมาตรฐานสากลทั่วทุกพื้นที่  
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เป้าหมาย “การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง” และใช้ตัวชี้วัด คือ  
“ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ”  

แนวทางการพัฒนา 
4.1) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวส าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไปยังส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การบริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดให้มีกลไกช่วยเหลือและ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล 
รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้ค าปรึกษา การควบคุม และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพและการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

4.2) พัฒนาก าลังคนและบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนากลไก  
การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายด้านสุขภาพ 

 

5) แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่ประเทศไทยควรเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหมายถึง 
โรคติดต่ออันตรายที่ได้ประกาศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย กาฬโรค ไข้ทรพิษ 
ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง ไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก 
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส และ 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า หรือโรคติดต่ออันตรายมักเกิดการระบาดเป็นระยะ ๆ 
ทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวาง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังและสร้างความพร้อมรับมือ เพื่อยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
เหล่านี้ รวมทั้งจัดเตรียมยาหรือวัคซีนเพ่ือแก้ไขและรักษาผู้ป่วยจากโรคเหล่านี้  

เป้าหมาย “ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่ เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ”  

แนวทางการพัฒนา 
5.1) เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชนเรื่องโรคอุบัติใหม่และ  

โรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและ 
เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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5.2) พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและเวชศาสตร์ป้องกัน ทั้งระบบติดตาม 
ตรวจสอบและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนการให้วัคซีนแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงและการพัฒนา
ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ  

5.3) สร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม  
โดยพัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร้าง
ระบบสาธารณสุข เครือข่ายเตือนภัยและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
ในการรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ
เวชศาสตร์ป้องกันทั้งระบบ และเพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินคาดการณ์แนวโน้ม
และโอกาสเกิดปัญหาโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมและ
ป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

5.4) เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มโรคอุบัติใหม่และ 
อุบัติซ้ า สร้างความพร้อมของภาคีเครือข่ายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ โดยควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน 
โรคในประชากรทุกกลุ่ม เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มสถานการณ์
ปัญหาโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้
แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว รวมทั้งพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลด
โรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่ม
เพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

อั ต ร า ค ว าม รอบรู้ ด้ า น สุ ข ภ า ว ะ ข อ ง
ประชากร 

13010101 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็นด้วย

ภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก 
(Ambulatory Care Sensitive Conditions: 
ACSC) ลดลง 

13020101 ไม่เกินร้อยละ 100 ไม่เกินร้อยละ 
100 

ไม่เกินร้อยละ 
100 

ไม่เกินร้อยละ 
100 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
มีระบบสาธารณสุขที่ ได้มาตรฐานที่
ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีข้ึน 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ 

13030101 อันดับที่  
1 ใน 25 

อันดับที่  
1 ใน 20 

อันดับที่  
1 ใน 15 

อันดับที่  
1 ใน 15 

แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อม
ล้ าลดลง 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
ด้านสุขภาพ 

13040101 ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 0.67 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 0.68 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 0.69 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 0.70 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ เรื่องโรค
อุบัติ ใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่ เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

สั ดส่ วนประชาชนที่ มี ค ว ามรู้ สุ ขภาพ  
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

13050101 เพิ่มเป็น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มเป็น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มเป็น 
ร้อยละ 15 

เพิ่มเป็น 
ร้อยละ 20 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสีด าและกรอบสีน้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวชี้วัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที ่1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (13) การเสรมิสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีความสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อายุ 

คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี พบว่า สอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศ คือ Health-Adjusted Life 
Expectancy หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ดัชนี HALE เป็นตัวชี้วัดความยืนยาวของชีวิตที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่และ
ความยืนยาวของชีวิตที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี จัดท าโดยองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization: WHO) สะท้อนการประมาณการจ านวนปีโดยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ของประชากร (Life 
Expectancy) โดยปรับกับผลรวมของสถานะสุขภาพระดับต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิต (Disability Prevalence) 
ซึ่งมีการให้น้ าหนักของสถานะสุขภาพ ตั้งแต่ 0 ซึ่งหมายถึงการตายไปจนถึง 1 ซึ่งหมายถึงสุขภาพสมบูรณ์ที่สุด 
(Optimum Health) ซึ่งจ านวนปีเฉลี่ยการมีชีวิตอยู่จะถูกปรับค่าให้ลดลง หากประชากรทุกคนไม่ได้มีสุขภาพ
ที่สมบูรณ์ที่สุด และจ านวนปีจะลดลงมากหากประชากรที่มีีชีวิตอยูน่ั้นมีสุขภาพไม่ดี   

 นอกจากนี้ ตัวชี้วัดย่อยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) เฉพาะประเด็น 
ด้านสุขภาพ ที่สถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) 
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันก็มีความคล้ายคลึงและมีขอบเขตการประเมิน
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทที่มุ่งเน้นให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น  

 สถาบันการจัดการนานาชาติ ( International Institute for Management Development: IMD)  
มีการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีประเด็นในการจัดอันดับ  
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก (Competitiveness Factors)  คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic 
Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business 
Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยแต่ละกลุ่มหลักมี 5 กลุ่มย่อย (Sub-factors) ซึ่งใน
กลุ่มย่อย (Sub-factors) จะมีจ านวนเกณฑ์ชี้วัดที่แตกต่างกัน โดยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 333 เกณฑ์ชี้วัด  

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562 มีการจัด
อันดับโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดทั้งสิ้น 333 ตัว โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Hard Data) ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) และข้อมูลพื้นฐาน (Background Data) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 ข้อมูลทุติยภูมิ (Hard Data) 
ข้อมูลทุติยภูมินี้ เป็นข้อมูลที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งระดับชาติ  

ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ และความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (Partner Institutes) ซึ่งใน
ปัจจุบันมีอยู่ 56 หน่วยงานทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  
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มาจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ชี้วัด (Criteria Rankings) ระดับกลุ่มเกณฑ์ชี้วัด 
(Factor Rankings) และระดับภาพรวมเปรียบเทียบทุกประเทศ (Overall Rankings) โดยมีข้อมูลทุติยภูมิ
จ านวนทั้งสิ้น 143 เกณฑ์ชี้วัดจากทั้งหมด 333 เกณฑ์ชี้วัด 

 ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง (Executive Opinion Survey: EOS) ซึ่งมี 

การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ โดยจะพิจารณาเป็นสัดส่วนกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ
ประเทศนั้น ๆ และมีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารระดับกลาง-สูง CEO CFO หรือเจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์การท างาน
ระดับนานาชาติ หรือท างานอยู่ในบริษัทที่มีวิสัยทัศน์การด าเนินงานระดับสากล และเป็นคนสัญชาติในประเทศที่
ก าลังประเมินหรือเป็นคนต่างชาติซึ่งอาศัยและท างานอยู่ในประเทศอย่างน้อย 12 เดือน การกระจายแบบสอบถาม 
จะเป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งภาคธุรกิจต้นน้ า ภาคการผลิต การบริการ และการเงิน  

ในการให้ส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็น (Perception) จ านวน 92 เกณฑ์ 
ชี้วัด ภายใต้รูปแบบการตอบในสเกล 1 ถึง 6 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 6 คือมากที่สุด จากนั้นจะน ามาค านวณค่าให้
อยู่ในสเกล 0 - 10 โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

    (×∗ 2) − 2 โดย x เป็นค่าเฉลี่ย 
 

 ข้อมูลพื้นฐาน (Background Data) 
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีที่มาเช่นเดียวกับข้อมูลทุติยภูมิ แต่จะไม่มีการน าข้อมูลในส่วนนี้ไปค านวณ

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือวัดค่าออกมาเป็นคะแนน แต่เป็นเพียงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบในรายงาน 

ตัวชี้วัดย่อยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health and Environment) เฉพาะประเด็นด้านสุขภาพ 
ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีเกณฑ์ชี้วัดรวมทั้งสิ้น 10 เกณฑ์ชี้วัด ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจ (Survey Data) และข้อมูลพื้นฐาน (Background Data) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นด้านสุขภาพ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD)  
ล าดับที่1 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 
4.4.01 ร้อยละของรายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (GDP): Total health 
expenditure - Percentage of GDP 

ร้อยละ World Health Organization, World Health Statistics 
(http://apps.who.int/ghodata/) 

4.4.02 
[B] 

ค่าใช้จ่ายจริงด้านสุขภาพต่อประชากร: Total 
health expenditure per capita  

ดอลล่าร์
สหรัฐต่อหัว  

World Health Organization, World Health Statistics 
(http://apps.who.int/ghodata/) 

4.4.03 
[B] 

ร้อยละของการลงทุนในระบบสุขภาพ: Public 
expenditure on health 

ร้อยละ World Health Organization, World Health Statistics 
(http://apps.who.int/ghodata/) 

4.4.04  
[S] 

สาธารณู ปโภคทางด้ านสุ ขภาพตรงตาม 
ความต้องการของสังคม: Health infrastructure 
meets the needs of society 

คะแนน 
(100) 

IMD annual Executive Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระดับ
ค ว าม เหมาะสมระหว่ า ง ส า ธ า รณู ป โภค ทา ง 
ด้านสุขภาพกับความต้องการของสังคม (คะแนน 1-6) 

4.4.05 
[B] 

ความครอบคลุมของการให้บริการที่จ าเป็น
ทางด้านสาธารณสุข: Universal health care 
coverage index  

คะแนน (80) World Health Organization, 2017 Global 
Monitoring Report 
(http://www.who.int/healthinfo/universal_he
alth_coverage/report/2017/en/) 

4.4.06 อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด: Life expectancy at birth ค่าเฉลี่ย Human Development Report 2018 (UNDP) 
4.4.07 
[B] 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี: Health life 
expectancy 

ค่าเฉลี่ย Euromonitor International 2019 

4.4.08 
[B] 

อั ต ร าก า รต าย ใน เ ด็ ก อ ายุ ต่ า ก ว่ า  5  ปี 
ต่อประชากร: Infant mortality 

อัตราส่วน 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

World Health Organization, World Health Statistics 
(http://apps.who.int/ghodata/) 

4.4.09 สัดส่วนประชากรต่อแพทย์และพยาบาล: 
Medical assistance 

อัตราส่วน Euromonitor International 2019 

4.4.28  
[S] 

คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง: Quality of life คะแนน 
(100) 

IMD annual Executive Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อระดับ
คุณภาพชีวิต (คะแนน 1-6) 

หมายเหต ุ[B] : ข้อมูลทุติยภูม ิ[S] : ข้อมูลจากการส ารวจผู้บริหาร 
 

  

                                           
1 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน World Competitiveness Report ประจ าปี ค.ศ. 2019 
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Y1.1  แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพ
ดีสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร พบว่า ไม่มีดัชนีชี้วัดต่างประเทศ
ที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยที่ 1 ด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ 
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
 

Y1.2  แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมายที่ 1 จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราการนอนโรงพยาบาลโดย

ไม่จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Sensitive Conditions: ACSC) 
ลดลง พบว่า ไม่มีดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนย่อยที่ 2 ด้านการใช้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี   
 

Y1.3  แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมายที่ 1 มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น  ตัวชี้วัด 

ที่เกี่ยวข้อง คือ การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ พบว่า  มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ต่างประเทศ Health-Care Efficiency Index จัดท าโดย Bloomberg  
 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 จัดเก็บข้อมูลและหน่วยวัด ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ดัชนี Health Care Efficiency Index 
เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย  

1) อายุคาดเฉลี่ยประชากร (Life Expectancy)  
2) ร้อยละของรายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) (Relative cost 

health-care spending as a share of GDP, %) รายจ่ายด้านสุขภาพครอบคลุมรายจ่ายในการรักษาพยาบาล  
การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพื่อสะท้อนรายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ  

3) ค่าใช้จ่ายจริงด้านสุขภาพต่อประชากร (Absolute cost health-care spending per capita) 
 

Y1.4  แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เป้าหมายที่ 1 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้อง คือ  

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ไม่พบดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดแผนย่อยที่ 4 ด้านการกระจายสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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Y1.5  แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศมากขึ้น ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ไม่พบดัชนีชี้วัดต่างประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
แผนย่อยที่ 5 ด้านการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าในแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกัน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันท าให้โอกาสการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
อาจน ามาเปรียบเทียบกันได้ยาก  

ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมาย 
(Y1) มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดต่างประเทศ ตัวชี้วัดส าหรับเป้าหมาย (Y2) ส่วนใหญ่ไม่ค่อยพบ 
ความคล้ายคลึงกับตัวชี้วัดต่างประเทศหรือตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลในระดับสากล ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่าตัวชี้วัด 
ที่ระบุในประเด็นนี้ส่วนมากเป็นการวัดความรอบรู้ เกี่ยวกับสุขภาวะชุมชนและประชาชนซึ่งค่อนข้าง
เฉพาะเจาะจงกับความจ าเป็นตามบริบทประเทศไทย จึงท าให้ดัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่พบการใช้งาน
อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ  
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลู
ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

13 ประเด็นการเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและ
มีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 

อายุคาดเฉลี่ ยของ
การมีสุขภาพดี 

13000101 ปี  √ - ดัชนีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี  (Health 
Adjusted Life Expectancy : HALE)  

- ตัวชี้ วัดย่อยด้าน สุขภาพและสิ่ งแวดล้อม 
(Health and Environment) เฉพาะประเด็น
ด้ า นสุ ข ภ าพ  มิ ติ  โ ค ร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ าน 
(Infrastructure ของ World Competitiveness)  

จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจและ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ดูรายละเอียด
ใน 
- รายงานหน้า 5-86 ส าหรับ HALE 

และ  
- ตารางที่ 5.2-19 ส าหรับดัชนีย่อย

ประเด็นด้านสุขภาพ 

- HALE โดย WHO  
- ดัชนีย่อยประเด็น

ด้านสุขภาพ โดย 
IMD 

13.1 แผนย่อยการสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการป้ องกั นและ
ควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่
คุกคามสุขภาวะ 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 
และสามารถป้องกันและลดโรค
ที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็น
สังคมบ่มเพาะจิตส านึกการมี
สุขภาพดีสูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะของประชากร 

13010101   x   -  
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลู
ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

13.2 แผนย่ อยการใช้
ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ด ี

จ านวนชุ มชนสุ ขภาพดี
เพิ่มขึ้น 

อัตราการนอนโรงพยาบาล
โดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะที่
ควรควบคุมด้วยบริการ
ผู้ป่วยนอก (Ambulatory 
Care Sensitive Conditions: 
ACSC) ลดลง 

13020101 ร้อยละ  x    

13.3 แผนย่อยการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่
ทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ด ี

มี ระบบสาธารณสุขที่ ได้
มาตรฐานที่ประชากรทุก
ระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

การจัดอันดับประสิทธิภาพ
ระบบบริการสุขภาพ 

13030101 อันดับ  √ - ดัชนีประสิทธิภาพบริการสุขภาพ  (Health-
Care Efficiency Index)  

 

จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ ดูรายละเอียดในรายงาน
หน้า 5-89 

- Health Care 
Efficiency Index 
โดย Bloomberg 

13.4 แผนย่อยการกระจาย
บริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
มีความเหลื่อมล้ าลดลง 

ดัชนีความก้าวหน้าของ
การพัฒนาคนด้านสุขภาพ 

13040101 ค่า
คะแนน 

ส านักงาน
สภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

x    
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลู
ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั 

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด 
อาทเิชน่ ค านิยาม วธิีการค านวณ 

วิธีการจดัเกบ็ เป็นตน้ 

13.5 แผนย่อยการพัฒนา
และสร้างระบบรับมือและ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ประชาชนมีความรู้ สุขภาพ 
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

สัดส่วนประชาชนที่มี
ความรู้สุขภาพ เรื่อง
โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

13050101   x    

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

  

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ 
เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดดีังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 5
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ี  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   22 

ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี 

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดี
เพิ่มข้ึน 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (อายุเฉลี่ย) /  /  

แผนย่อยการสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม
สุขภาวะ 

ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถ
ดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ ง
ประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่
สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ
จิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร /  /  

แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วย
ภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก 
(Ambulatory Care Sensitive Conditions: 
ACSC) ลดลง 

/   / 

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต /   / 
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดี 

มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร
ทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 

การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ 

/  /  

แผนย่อยการกระจายบริการ
สาธารณสุขอย่างทั่ วถึ งและมี
คุณภาพ 

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ า
ลดลง 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้าน
สุขภาพ 

/  /  

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ /   / 
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ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ด ี(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี
แผนย่อยการพัฒนาและสร้าง
ระบบรั บมื อและปรั บตั วต่ อ 
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด
จากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศมากขึ้น 

สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรค
อุบั ติ ใหม่และโรคอุบั ติ ซ้ าที่ เ กิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 

 /  / 

อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

   / 

หมายเหต:ุ ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 

 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุ นิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้ดวัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเดน็ การเสริมสร้างให้คนไทยมสีุขภาวะที่ด ี(13) 
เป้าหมาย: คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมคีวามเป็นอยู่ดีเพิ่มขึ้น 
Code 13000101: ตัวชี้วัด อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) 
นิยามของตัวชี้วัด 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เป็นตัวช้ีวัดความยืนยาวของชีวิตที่คาดหวังว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี สะท้อนการคาดประมาณจ านวนปีโดยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ของประชากร โดยปรับกับผลรวมของสถานะสุขภาพระดั บต่าง ๆ 
ในแต่ละช่วงชีวิตโดยจ านวนปีเฉลี่ยการมีชีวิตอยู่จะถูกปรับค่าให้ลดลงหากประชากรทุกคนไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และจ านวนปีจะลดลงมากหากประชากรที่มีชีวิต  

อยู่นั้นมีสุขภาพไม่ด ี
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 90 10 0 
Measurable 90 10 0 
Controllable 34 50 16 
Affordable 60 40 0 
Comparable 30 50 20 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
 ไม่มีประเด็นความเห็นในที่ประชุม 
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ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
เนื่องจากตัวชี้วัดและค านิยามมีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิมเล็กน้อยดังแสดงในตาราง เนื่องจากการที่อายุคาดเฉลี่ยจะสูงขึ้นนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบ 

หลายด้านและต้องใช้เวลาด าเนินการพอสมควร ผู้แทนฯ จึงเสนอปรับลดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการด าเนินการที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยปัจจุบันก าหนดเป็นรอบ 

การวัดผลการด าเนินงานทุก 5 ปี ตามองค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขก าลังด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลประเมินอายุคาดเฉลี่ยรายปี เพื่อประโยชน์ 
ในการติดตามผลการด าเนินการตัวชี้วัดนี้อย่างใกล้ชิด 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อายุ คาดเฉลี่ ยของการมี
สุขภาพดี (Health Adjusted 
Life Expectancy: HALE) 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy: HALE) 

ป ี /  กระทรวงสาธารณสุข WHO ตามรอบที่ก าหนด 
โดย WHO (ทุก 5 ปี) 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE)   66.6 66.8    68.3  

ที่มา: http://apps.who.int/gho/data/view.main.HALEXv 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อายุ คาดเฉลี่ ยของการมี
สุขภาพดี (Health Adjusted 
Life Expectancy: HALE) 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ช า ติ  ป ร ะ เ ด็ น  1 3  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ด ี

     
ไม่น้อยกว่า 68 ปี ไม่น้อยกว่า 

70 ปี 
ไม่น้อยกว่า 

72 ปี 
ไม่น้อยกว่า  

75 ปี 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     ไม่น้อยกว่า 68 ปี ไม่น้อยกว่า 
69 ปี 

ไม่น้อยกว่า 
70 ปี 

ไม่น้อยกว่า  
72 ปี 

ผลการด าเนินงาน   66.6 66.8    68.3       
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แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
เป้าหมาย: ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิด เป็นสังคม 
บ่มเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
Code 13010101: ตัวชี้วัด อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร 
นิยามของตัวชี้วัด 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง  
(1) ความสามารถของประชาชนในการค้นหาค าตอบที่ต้องการ  
(2) การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็น  
(3) การตรวจสอบและท าความเข้าใจข้อมลูที่ได้รับมา และ  
(4) ประพฤติปฏิบัติโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกบัสถานการณ์ความจ าเป็น 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี สะท้อนการประมาณการจ านวนปีโดยเฉลี่ยของการมีชีวิตอยู่ของประชากร โดยปรับกับผลรวมของสถานะสุขภาพระดับต่าง ๆ ใน

แต่ละช่วงชีวิตโดยจ านวนปีเฉลี่ยการมีชีวิตอยู่จะถูกปรับค่าให้ลดลงหากประชากรทุกคนไม่ได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และจ านวนปีจะลดลง มากหากประชากรที่มีชีวิต 
อยู่นั้น มีสุขภาพไม่ดี 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการค านวณมาจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีการสุ่มจากทุกภาค โดยแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพมีจ านวนค าถามทั้งหมด 87 ข้อ แต่ละ
ค าถามจะให้ผู้ตอบเลือกระดับคะแนน จาก 4 (ท าได้ง่ายมาก/เข้าใจง่ายมาก) ถึง 0 (ท าไม่เป็น/ไม่รู้) จากนั้นน าค าตอบมาคิดคะแนน อาทิ หากตอบว่า ท าได้ง่ายมาก/เข้าใจ
ง่ายมาก ก็จะได้ 4 คะแนน หากตอบว่า ท าไม่เป็น/ไม่รู้ จะได้ 0 คะแนน แต่ละบุคคลมีโอกาสที่จะได้คะแนนสูงสุด คือ 348 คะแนน ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ตัดว่าระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพเพียงพอหรือไม่ คือ 261 คะแนน ถ้าคะแนนรวมของบุคคลหนึ่ง ๆ สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ให้ถือว่า มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ ถ้าคะแนนน้อยกว่า 
ให้ถือว่ามีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 40 50 10 
Measurable 34 50 16 
Controllable 67 33 0 
Affordable 50 50 0 
Comparable 44 34 22 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) สถานการณ์ปัจจุบันอัตราความรอบรู้เลยเป้าไปแล้ว (ควรปรับเป้าให้สูงขึ้น) 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
เนื่องจากตัวชี้วัดและค านิยามสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ผ่านมา พบว่า อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะประชาชนอยู่ในระดับร้อยละ 65 ในปี พ.ศ. 2563 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ 

เพื่อให้ค่าเป้าหมายในช่วงปี 2566 - 2580 สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงก าหนดให้อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะประชาชนสูงขึ้น
เป็นล าดับ โดยคาดว่าภายในปี 2580 ประชาชนคนไทยจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะคิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งเป็นระดับที่ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชากร 

ร้อยละประชากรผ่านเกณฑ์การมีระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 

ร้อยละ /  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร         65 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576  -2580 

อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ของประชากร 
 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  13  
แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุ มปั จ จั ย เ สี่ ย งที่ คุ ก ค าม 
สุขภาวะ  

     

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     ร้อยละ 50 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

ผลการด าเนินงาน         65      
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แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะทีด่ี  
เป้าหมาย: จ านวนชุมชนสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 
Code 13020101: ตัวชี้วัด อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Sensitive Conditions: ACSC) ลดลง 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 13020101_1: ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
นิยามของตัวชี้วัด 

อัตราผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคเรื้อรังส าคัญ ได้แก่ ลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด  เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทั้งที่จริงแล้ว หากผู้ป่วยได้รับ 
การรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องในเบื้องต้น ในระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดี โรคเหล่านี้ควรควบคุมด้วยการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ประมวลผลโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 40 30 30 
Measurable 90 10 0 
Controllable 34 16 50 
Affordable 50 34 16 
Comparable 80 20 0 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) เป้าหมายกับตัวช้ีวัดดูไม่สอดคล้องกัน 
2) ตัวชี้วัดไม่สะท้อนเป้าหมายเท่าที่ควร 
3) เป้าหมายกับตัวช้ีวัดอาจจะไม่สอดคล้องกัน เป็นการวัดทางอ้อม 
4) ตัวชี้วัดอาจจะเป็นการวัดทางอ้อม 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดดังกล่าวแทบไม่มีความเหมาะสมกับเป้าหมาย จึงควรมีการจัดท าตัวชี้วัด นิยามและวิธีการวัดใหม่เป็นการทดแทนตัวชี้วัดเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องคือ “เมืองสุขภาพด”ี 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดที่เสนอทดแทนคือ เมืองสุขภาพดี ไม่เหมาะสม เนื่องจากเมืองสุขภาพดีเกิดขึ้นจากองค์ประกอบสามอย่าง คือ กายภาพ มาตรการ

ภาครัฐ และการมีส่วนร่วมชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเกินจากขอบเขตการท างานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ที่ประชุมสรุปว่าควรใช้ตัวชี้วัดเดิม 
“อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Sensitive Conditions: ACSC)” ร่วมกับตัวช้ีวัดใหม่เพิ่มเติม 
คือ “ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต” โดยใช้ต าบลจัดการสุขภาพเป็นเครื่องมือ หรือเป็นกลไก กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จึงจะท า
ให้แผนย่อยน้ีบรรลุเป้าหมายได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการด าเนินการตัวชี้วัดนี้อยู่บ้าง แต่เนื่องจากข้อมูลที่มียังไม่มีความสมบูรณ์ ที่ปรึกษาจึงเห็นควรว่า  ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย  
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการด าเนินการตัวชี้วัดนี้อยู่บ้าง แต่เนื่องจากข้อมูลที่มียังไม่มีความสมบูรณ์ ที่ปรึกษาจึงเห็นควรว่า  ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูล

ประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรตามความเห็นของที่ประชุมคือให้ใช้ตัวช้ีวัดเดิมและเพิ่มตัวชี้วัด ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเดิม 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น 
ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก 
( Ambulatory Care Sensitive Conditions: 
ACSC)  

อัตราผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล
ด้วยโรคลมชัก ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ร้อยละ  / 
 

กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care 
Sensitive Conditions: ACSC)  

        

ที่มา: http://zone6.cbo.moph.go.th/phi/report/view/?s%5Bscope%5D=2&s%5Bregion%5D=06&s%5Bprovince%5D=&s%5Bdistrict%5D=&s%5Bsubdistrict%5D=&s%5Bhospcode 
%5D=&s%5Bcup%5D=&s%5Breports%5D=321&id=&repid=321&catid=117&embeded=&frameid= 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราการนอนโรงพยาบาลโดยไม่
จ าเป็น ด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วย
บริการผู้ป่ วยนอก (Ambulatory 
Care Sensitive Conditions: ACSC)  

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
13 แผนย่อยการใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ด ี 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน               

  
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   35 

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 13010101_1: ตัวชี้วัด ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
นิยามของตัวชี้วัด 

 ต าบล หมายถึง หน่วยการปกครองท้องที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ประกอบดว้ยหมู่บ้านราว 20 หมู่บ้าน รวมกันตามมาตรา 29  
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่ระดับต าบล ใช้ต าบลจัดการสุขภาพเป็นเครื่องมือ หรือเป็นกลไก กระบวนการ วิธีการ มาตรการ  

ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในการสร้างชุมชน สร้างสุขปฏิบัติการระดับต าบลในการน าประเด็นตามบริบท และหรือประเด็นที่เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ/ระดับเขต (พชอ./พชข.) มาด าเนินการแล้วเกิดความฉลาด (ความรอบรู้) ของชุมชนที่น าไปสู่เป้าหมายชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน” 
ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย 

เกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง หลักในการพิจารณาตัดสินต าบลจัดการคุณภาพชีวิตที่บันทึกรายละเอียดในฐานข้อมูลต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
www.thaiphc.net ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 

(1) ประเด็นเป้าหมายการสร้างสุขของต าบลที่คนในต าบลร่วมกันก าหนดเอง 
(2) แกนน าขับเคลื่อน (GateKeeper) ทีมท างาน และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
(3) แผนการขับเคลื่อนงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
(4) การด าเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
(5) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิตในประเด็นเป้าหมายของต าบลที่คนในต าบลมีอิสระในการก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลเอง  

อย่างน้อย 3 ใน 5 ข้อ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
 วิธีการวัด: น าเข้าข้อมูลข้างต้นโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 วิธีการค านวณ: จ านวนต าบลที่ผ่านเกณฑต์ าบลจัดการคุณภาพชีวิต
ชุมชนสร้างสุข

 ×  100  

 

http://www.thaiphc.net/
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

ร้อยละ  / กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต         

ที่มา: ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (http://www.thaiphc.net) 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  13  
แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ 
ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ
ควบคุ มปั จ จั ย เ สี่ ย ง ที่ คุ ก ค าม 
สุขภาวะ  

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน               

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   37 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
เป้าหมาย: มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น 
Code 13030101: ตัวชี้วัด การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วยดัชนีย่อยคือ  
(1) การลงทุนในด้านสุขภาพ และ  
(2) อายุคาดเฉลี่ย 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
อันดับที่ได้ มาจากดัชนีย่อยคือการลงทุนในด้านสุขภาพ (คิดเป็นร้อยละเทียบกับ GDP) และอายุคาดเฉลี่ย (คิดเป็นจ านวนปี) 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 44 42 14 
Measurable 90 10 0 
Controllable 90 10 0 
Affordable 34 66 0 
Comparable 80 20 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ไม่มีประเด็นความเห็นในที่ประชุม 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
เนื่องจากตัวชี้วัดและค านิยามสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บท จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แม้หน่วยงานที่ จัดท ามิได้ท าการจัด

อันดับเป็นประจ าทุกปี แต่ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดที่ระบุในแผนแม่บทมาตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ เท่าที่มีการสืบค้นข้อมูลยังไม่พบว่ามีตัวชี้วัดอื่นที่สามารถใช้ทดแทน จึงเสนอให้
ใช้ตัวชี้วัดเดิมไปก่อนจนกว่าจะมีตัวชี้วัดใหม่ที่สามารถทดแทนได ้
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ที่ประชุมเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวประเมินประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขผ่านการลงทุนหรืองบประมาณด้านสุขภาพต่ออายุคาดเฉลี่ยประชา กร ท าให้ 
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีแม้จะมีการลงทุนด้านสุขภาพไม่มาก นอกจากนี้ ผลการจัดอันดับเป็นผลเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคู่เทียบ (Relative Performance)  
จึงท าให้การประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าวอาจจะยังไม่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาระบบบริการสุขภาพได้โดยตรง อีกทั้งหน่วยงานเจ้าภาพจัดอั นดับตัวชี้วัด (Bloomberg) 
ไม่ได้ด าเนินการจัดอันดับอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การใช้งานตัวชี้วัดดังกล่าวท าได้ไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังไม่พบตัวชี้วัดใดที่จะมาทดแทนตัวชี้วัดนี้ได้ จึงมีมติให้ใช้
การจัดอันดับอย่างเดิมไปก่อนในขณะน้ี หากพบตัวชี้วัดอื่นที่มีความเหมาะสมและมีความถี่ในการรายงานผลที่สม่ าเสมอมากกว่า ค่อยพิจารณาในครั้งถัดไป 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นสมควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรตามการก าหนดค่าเป้าหมายเดิม 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

การจัดอันดับระสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ  

การจัดอันดับระสิทธิภาพระบบบริการ
สุขภาพ 

อันดับ /  กระทรวงสาธารณสุข Bloomberg - 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
การจัดอันดับระสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ      41 27  

ที่มา: http://knoema.com/infographics/opambfb/health-care-efficiency-around-the-world 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

การจัดอันดับระสิทธิภาพ
ระบบบริการสุขภาพ 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 13 แผนย่อย
การพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพ 
ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ด ี

     

อันดับที่ 1 ใน 25 อันดับที่ 1  
ใน 20 

อันดับที่ 1 
ใน 15 

อันดับที่ 1 
ใน 15 

ผลการด าเนินงาน      41 27        
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แผนย่อยการกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
เป้าหมาย: การเข้าถึงบริการสาธารณสุขมีความเหลื่อมล้ าลดลง 
Code 13040101: ตัวชี้วัด ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 13040101_1: ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
นิยามของตัวชี้วัด 

การวัดความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวประกอบด้วยดัชนีย่อยด้านสุขภาพ 4 ตัว คือ  
 (1) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์  
 (2) ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน  
 (3) ร้อยละของประชากรที่พิการ และ  
 (4) ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ตัวชี้วัดท าในระดับจังหวัด โดยดัชนีย่อย  

(1) ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ หมายถึง ร้อยละของจ านวนทารกแรกเกิดที่มีอายุน้อยกว่า 28 วัน ที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 2,500 กรัม  
ต่อจ านวนทารกแรกเกิดทั้งหมด   

(2) ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยที่เป็นผู้ป่วยใน หมายถึง ร้อยละของจ านวนผู้ป่วยในต่อจ านวนประชากรทั้งหมด  
(3) ร้อยละของประชากรที่พิการ หมายถึง ร้อยละของประชากรที่พิการต่อจ านวนประช ากรทั้งหมด และ  
(4) ร้อยละของคะแนนสุขภาพจิต หมายถึง คะแนนรวมที่ได้จากการตอบแบบสอบถามวัดสุขภาพจิต จ านวน 15 ข้อ ที่มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้านของ

สุขภาพจิต คือ สภาพจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน  
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 43 57 0 
Measurable 63 37 0 
Controllable 90 10 0 
Affordable 10 70 20 
Comparable 60 40 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ตัวชี้วัดไม่สะท้อนเป้าหมายเรื่องความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เช่น คนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่างกัน พื้นที่เมือง-พื้นที่ชนบท 
2) ดัชนีย่อยหลายตัวไม่เชื่อมโยงการเข้าถึงบริการสุขภาพเท่าที่ควร เช่น ประชาชนพิการอาจมาจากปัจจัยอื่น ๆ 
3) ดูเป็นการกระจายตัวของโรงพยาบาล ของหมอ ตามสัดส่วนพ้ืนที่ น่าจะชัดกว่า 
4) ควรดูอัตราการเข้าถึงบริการ เช่น อัตราแพทย์ต่อประชากรในแต่ละพื้นที่ 
5) สัดส่วนของแพทย์ พยาบาล ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพอื่น ๆ 
6) ควรจะวัดจ านวนโรงพยาบาล / ศูนย์บริการสุขภาพ ที่เพิ่มมากขึ้น และหมอ / พยาบาล มีมากขึ้น หรือสัดส่วนของหมอ พยาบาลต่อประชากร มีความพอเพียง 

เหมาะสม   
7) ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ 
8) เป้าหมายของการวัด ควรให้ชัดเจน เนื่องจากการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข กับความสอดคล้องฯ ไม่ชัดเจน น่าจะพูดถึงการบริการของหน่วยงานหรือไม่ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
แม้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่ตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่ถือว่าครอบคลุมเป้าหมาย เพราะเป้าหมายระบุเรื่องความเหลื่อมล้ าด้วย จึงสรุป 

ได้ว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับหน่ึง แต่ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องความเหลื่อมล้ ายิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอตัวชี้วัดใหม่/เพิ่มเติม/ปรับปรุง 
ควรเพ่ิมเติมตัวชี้วัดที่มีความเก่ียวข้องคือ “จ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน” 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัด “ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ” มีความเหมาะสมแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมาย และให้ความเห็นว่า

ตัวชี้วัด “จ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน” ที่เสนอเพิ่มเติมไว้นั้น อาจไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนัก จึงเสนอให้ใช้ตัวชี้วัดอื่นเพิ่มเติม คือ “ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ” 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ตัวชี้วัดเดิม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นสมควรให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม 

แม้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีการด าเนินการตัวชี้วัดนี้อยู่บ้าง แต่เนื่องจากข้อมูลที่มียังไม่มีความสมบูรณ์ ที่ปรึกษาจึงเห็นควรว่า  ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ควรเพ่ิมตัวช้ีวัด “ระบบสุขภาพปฐมภูม”ิ เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย  
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเดิม เห็นควรว่าให้ใช้ค่าเป้าหมายเดิม  
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม เห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนา
คนด้านสุขภาพ 

ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนา 
คนด้านสุขภาพ 

คะแนน /  กระทรวงสาธารณสุข ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและ 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

2 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านสุขภาพ      0.5656   

ที่มา: http://social.nesdc.go.th/social/Default.aspx?tabid=70 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีความก้าวหน้า
ของการพัฒนาคน
ด้านสุขภาพ 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 13 แผนย่อย 
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

     

ทุกจังหวัดไม่ต่ ากว่า 0.67 ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 

0.68 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 

0.69 

ทุกจังหวัด 
ไม่ต่ ากว่า 

0.70 

ผลการด าเนินงาน      0.5656         
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อใหค้รอบคลุมเป้าหมาย  
Code 13040101_1: ตัวชี้วัด ระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
นิยามของตัวชี้วัด 

การเข้าถึงบริการ หมายถึง ความยากล าบากหรืออุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยพิจารณาจาก 
(1) สภาพทางภูมิศาสตร์ (Geographical Accessibility) พิจารณาจาก  

1) ระยะทางจากบ้านถึงหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโดยหน่วยบริการต้องอยู่ในต าบล กรณีเป็นต าบลใหญ่ที่มีพื้นที่กว้ างต้องมี
หน่วยบริการมากกว่า 1 หน่วย  

2) ระยะทางจากบ้านถึงหน่วยบริการอย่างน้อยเดินทางไม่เกิน 30 นาท ี
3) วิธีการเดินทางที่สะดวก 

(2) หลักประกันด้านสุขภาพ (Financial Accessibility) พิจารณาจากความสามารถในการจ่ายค่าบริการทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม เช่น การมี
หลักประกันสุขภาพประเภทต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการ 

(3) บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน (Service Accessibility) พิจารณาจากความสามารถของหน่วยบริการในการให้บริการเป็นที่ยอมรับ 
ในเชิงวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และคุณภาพบริการ เช่น การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการที่ไม่ท าให้ประชาชนรู้สึกมีก าแพงขวางกั้นเมื่อต้องมาใช้บริการ 
ผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการสื่อสารในการให้บริการที่ดี 

บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรก 
ต่อเนื่อง และผสมผสาน ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี ้ 

(1) บริการสุขภาพแบบองค์รวมแต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จ าเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ 
และการผ่าตัด ยกเว้นการผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาชาเฉพาะที่  
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(2) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค  
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ป่วยใน  การคลอด และ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน  

(3) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยต้ังแต่การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต  
(4) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์ แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก  
(5) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและค าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับ

บริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ  
(6) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผน 

การดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได ้ 
(7) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพรวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
วิธีการวัด: สัมภาษณ์ประชาชนคนไทยจ าแนกตามกลุ่มวัยตามแบบส ารวจการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิของประชาชนคนไทย การส าร วจนี้แบ่งระดับและ

ตีความหมายของการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิตามจ านวนข้อค าถามที่ผู้ตอบเลือกตอบ (จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 12 ข้อ) โดยหากมีจ านวนข้อที่เลือกตอบว่า  
“เป็นอุปสรรค เข้าถึงบริการยาก” น้อยกว่า 6 ข้อ ให้หมายความว่าเข้าถึงบริการ แต่ถ้ามากกว่า 6 ข้อ ก็ให้หมายความว่า ไม่เข้าถึงบริการ 

 

วิธีการค านวณ: 
จ านวนประชาชนคนไทยที่เข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ

จ านวนประชาชนคนไทยทีท่ าการส ารวจทั้งหมด
 𝑋 100 

 
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน

ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ร้อยละการเข้ าถึ งบริการสุขภาพ 

ปฐมภูมิของประชาชน 
ร้อยละ  / ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

กระทรวงสาธารณสุข 
รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ         

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 13 แผนย่อย
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

ผลการด าเนินงาน               
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แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวตอ่โรคอุบัติใหมแ่ละโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
เป้าหมาย: ประชาชนมีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น 
Code 13050101: ตัวชี้วัด สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศมากขึ้น 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 13050101_1: อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอบุัติซ้ า 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เมื่อเทียบกับประชาชนทั้งหมด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
 เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (อาจปรับรอบความถี่การเก็บข้อมูลในกรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม่) 
1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 30 29 41 
Measurable 63 37 0 
Controllable 100 0 0 
Affordable 60 30 10 
Comparable 30 30 40 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) เป้าหมายอาจจะไม่สอดคล้องกับชื่อแผนย่อย การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ 
2) การวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านเดียว อาจจะไม่ครอบคลุมกับแผนย่อย 
3) วัดแค่มิติเดียวเรื่องความรอบรู้ อาจจะมองถึงความส าเร็จ / ระดับการจัดการรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
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4) ควรเป็นตัวชี้วัดเชิงระบบ ไม่ใช่วัดการมีความรู้ 
5) ควรวัดเรื่องความพร้อมในการรับมือของระบบสาธารณสุขของประเทศมากกว่า 
6) ดูเป็นการกระจายตัวของโรงพยาบาล ของหมอ ตามสัดส่วนพ้ืนที่ น่าจะชัดกว่า 
7) น่าจะวัดในด้านการเตรียมความพร้อมและการที่จะเกิดขึ้นของโรคใหม่ ๆ 
8) KPI ให้ค านิยามที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย โดยเพ่ิมการยกตัวอย่างให้ผู้อ่านได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดดังกล่าวมีความกับเป้าหมาย 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าชื่อตัวช้ีวัดดังกล่าวไม่เหมาะสม มีมติให้ใช้ตัวช้ีวัด “อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า” ทดแทน เพื่อให้

เกิดความสอดคล้องกับการก าหนดขององค์การอนามัยโลก 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่จึงไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการจัดเก็บอย่างน้อย 3 ปี เพื่อน ามาท า Baseline  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมและใช้ตัวชี้วัดใหม่ซึ่งมีความสอดคล้องกับการก าหนดขององค์การอนามัยโลกเป็นตัวช้ีวัดทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การยกเลิกตัวชี้วัด สัดส่วนประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และ

โรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากขึ้น และใช้ตัวชี้วัด อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทดแทนได้ดังนี ้
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Code 13050101_1: ตัวชี้วัดทดแทน อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
นิยามของตัวชี้วัด  
  ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้สุขภาพ เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า เมื่อเทียบกับประชาชนทั้งหมด 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

เก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง (อาจปรับรอบความถี่การเก็บข้อมูลในกรณีที่เกิดโรคอุบัติใหม่) 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

ร้อยละ  / กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อัตราประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า         
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราประชาชนมีความรอบรู้
สุขภาพเรื่องโรคอุบัติใหม่และ
โรคอุบัติซ้ า 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น 13  
แผนย่อยการพัฒนาและสร้างระบบ
รับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
แ ล ะ โ ร ค อุ บั ติ ซ้ า ที่ เ กิ ด จ า ก 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน               
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