
โดย 
 นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา 

รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 



ที่มา:ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิwww.nesdc.go.th 



ท่ีมา:ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdc.go.th 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ที่มา:ส านักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ www.nesdc.go.th 



สถานการณ์สุขภาพ เป้าหมายคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย(LE) 85 ปี   และ HALE   75 ปี ในปี 2579  

    ที่มา :สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่มา : ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
         https://www.hiso.or.th/hiso/visualize/Index.php?links=v231 

ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย จ าแนกตามกลุ่มโรค ภาระโรคของประชากรไทย พ.ศ. 2547, 2552 และ 2557 

ที่มา : Burden of Disease Research Program Thailand; IHPP  



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

 ร้อยละหญิงต้ังครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ 
คร้ังแรกก่อนหรือ
เท่ากับ 12 สัปดาห์ 
ร้อยละ 74.14 

 ร้อยละหญิงต้ังครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
และกรดโฟลิก        
ร้อยละ 79.59 

 เด็ก 0-5 มีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 84.5 

 เด็ก 0-5  สูงดีสมส่วน      
    ร้อยละ 62.9  
 ภาวะทุพโภชนาการ 
      - ผอม  ร้อยละ 7.7 
 - อ้วน   ร้อยละ 9.2  
 - เต้ีย    ร้อยละ 13.3 
 

 ภาวะโภชนาการเด็ก  
 อายุ 6 - 14 ปี  
  - สูงดีสมส่วน ร้อยละ 58.1 
  - เริ่มอ้วน&อ้วน ร้อยละ 11.5 
 - เต้ีย ร้อยละ 10.3 
 - ผอม ร้อยละ  3.9 
 เด็กอายุ 12 ปี ปราศจาก 
 ฟันผุ  ร้อยละ 70 

 อัตราการคลอดมีชีพ 
 ในหญิงอายุ 15-19 ปี 

ต่อประชากรหญิงอายุ 
15 - 19 ปีพันคน     
ร้อยละ 27.76 

 อัตราการคลอดมีชีพ   
ในหญิงอายุ 10-14 ปี 
ต่อประชากรหญิงอายุ 
10-14 ปีพันคน     
ร้อยละ 0.97 

 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) 
ของประชาชนวัยท างาน
อายุ 18 - 59 ปกติ    
ร้อยละ 48.13 

 ค่าเส้นรอบเอวใน 
 ประชากรอายุ 18-59 ปี 

ปกติ  ร้อยละ 54.2 

 คนพิการอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 55.41  

 คนพิการท่ีอยู่ในวัยท างาน 
อายุระหว่าง 15 - 59 ปี    
ร้อยละ 40.81  

คนพิการท่ีมีอายุระหว่าง 15-59 
ปี และคนพิการวัยสูงอายุ 
(อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความ
พิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกายมากที่สุด ร้อยละ 
44.11และร้อยละ 56.34 
ตามล าดับ  

คนพิการท่ีอยู่ในวัยเด็กและวัย
ศึกษา (0- 21 ปี) 

  มีอัตราส่วนของคนพิการทาง
สติปัญญามากที่สุด            
ร้อยละ 30.39 

 
 
 

 ประเภทผู้สูงอายุตามกลุ่ม
ศักยภาพ 

   - ติดสังคม  96.75 % 
   - ติดบ้าน    2.66 % 
   - ติดเตียง    0.59 % 
 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ 
 พึงประสงค์ ร้อยละ 33.8  
 มี CP จ านวน 256,536 คน 
 (รง.ผลการขับเคลื่อน รอบ 6 

เดือนกรมอนามัย ปี 64) 

มารดา เด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มวัย 



ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

GOAL 
LE = 85  Year 

HALE = 75 Year 



Good health  Well-being 
 เป้าหมายท่ี 3  ตาม Sustainable  Development Goals: 

SDGs  “ชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนใน ทุก     
ช่วงวัย” หรือ “สร้างหลักประกันการมีสุขภาพดีและส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย” 

 สุขภาพดี พิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ  
    1) สุขภาวะทางกาย (Physical Wellbeing) มีร่างกาย

 สมบูรณ์ แข็งแรง  
    2) สุขภาวะทางจิต (Mental Wellbeing) ไม่เครียด   

 การไม่วิตกกังวล การมีความพึงพอใจในชีวิต 
    3) ทางสังคม (Social Wellbeing) การอยู่ร่วมกันด้วยดี          

 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบข้าง มีครอบครัวอบอุ่น  
 ชุมชนเข้มแข็ง 

    4) สุขภาวะทางปัญญา (Intellectual well-being)  
 การมีทักษะชีวิต การเรียนรู้ต่อเนื่อง 

การส่งเสริมสุขภาพ  
(Health Promotion) 

Good health  
 Well-being 

 
คนไทยมีอายุ 
คาดเฉลี่ย(LE)  
85 ปี   และ 

HALE   75 ปี  
ในปี 2579  

 




