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5 สถานการณ์สําคัญที่กระทบต่อสุขภาวะ (5 Mega Trends for Health Promotion)
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1. สังคมผู้สงูอายุ 

แนวโน้มประชากรไทยแนวโนมประชากรไทย

ที่มา: การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2553-2583” จัดทําโดย “คณะอนกุรรมการคาดประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583” สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)



1. สังคมผู้สงูอายุ 

ที่มา: คณะอนุกรรมการคาดประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 และ TDRI



1. สังคมผู้สงูอายุ 

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการของรฐับาลใน 50 ปีข้างหน้าฐ

บทความวิจัยประกอบการสัมมนาทางวิชาการของ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังครั้งที่ 10 ประจําปี 2556 เรื่อง “ความเสี่ยงทางการคลัง: ความท้าทายเชิงนโยบาย”ความเสี่ยงทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 5



2. ความเป็นเมอืง (วิถีชีวิต) 

(ที่มา : ทบทวนสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และข้อเสนอเป้าหมายการขับเคลื่อน ในช่วงปี 2558-2560) 



2. ความเป็นเมอืง (วิถีชีวิต) 

การขยายตวัของห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการขยายตวัมากขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องแสดงทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมและการบริโภคของประชากร
ในชนบทที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมือง



2. ความเป็นเมอืง (วิถีชีวิต) 

เด็กและเยาวชนตัง้แต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอดมศึกษาใช้เวลาหน้าจอในแต่ละวันมากถึง 8-9 ชม

ดโทรทัศน์และดละครซีรี่ย์

เดกและเยาวชนตงแตระดบมธยมศกษาถงอุดมศกษาใชเวลาหนาจอในแตละวนมากถง 8 9 ชม.

ดโูทรทศนและดูละครซรย
3 ชั่วโมง 

คุย /Chat ผ่านโทรศัพท์
2 ชั่วโมง 40 นาที

เล่นอินเตอร์เน็ต 
3 ชั่วโมง 30 นาที

ที่มา: โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน, สภาวการณ์เด่นด้านเด็กและเยาวชนในรอบปี 2554-2555  ในรายงานสุขภาพคนไทย ป ี2557



3. ความไม่เป็นธรรม 
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3. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ 

ตัวอย่างของความไม่เป็นธรรมทางสขภาพตวอยางของความไมเปนธรรมทางสุขภาพ
ของไทย

การให้บริการด้านสุขภาพโดยแบ่งตามสิทธิ์
เช่น ผู้สูงอายุ 60 ปีในระยะก่อนตาย: 
ผ้สงอายภายใต้สวัสดิการข้าราชการมีวันนอนผูสูงอายุภายใตสวสดการขาราชการมวนนอน
โรงพยาบาลเฉลี่ยยาวนานกว่าผู้สูงอายุที่ใช้
สวัสดิการอีกรปแบบหนึ่ง โดยรัฐจ่ายค่าสวสดการอกรูปแบบหนง โดยรฐจายคา
สวัสดิการในการรักษาที่สูงกว่า ซึ่ ง ทําให้

ใ ใ ใบุคลากรทางการแพทย์ใส่ใจกับผู้สูงอายุใน
สวัสดิการของข้าราชการมากกว่า

ทีม่า: ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์: TDRI 10



3. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ 

ได้แก่ ประชากรบางกลุ่มที่มีลักษณะจําเพาะุ
และต้องเผชิญกับปัจจัยทางสังคมบาง
ประการที่ทําให้มีความ เปราะบาง ต่อการ

ี ไ ่ไ ้ ั ิ ิสูญเสียสุขภาวะ และ อาจจะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ จากการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ 
แบบทั่วๆไปแบบทวๆไป

ที่มา : แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สรุปผลการดําเนินงานและยุทธศาสตร์การทํางานสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



4. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปรียบเทียบราคาบุหรี่ในแต่ละประเทศุ

$2.25 in China 
$1.66 in 
Vietnam 

$1.40 in Lao PDR 

$1.03 in Cambodia 

$2.56 in Thailand 

$2.36 in Brunei 

$1.17 in 
Philippines 

12ที่มา : www.tobaccoatlas.org/costs/cig_prices/prices/ 

$3.30 in Malaysia $9.29 in 
Singapore

$1.40 in 
Indonesia



5. กระแสรักสุขภาพ

https://www.scbeic.com/THA/document/topic_macro_moneybanking_may14/



5. กระแสรักสุขภาพ
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ความคาดหวังของ สสส. และงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน

สสส. สสส. ทําหน้าที่ “หล่อลื่น” 
ในจดที่ขาด ต่อยอด ขยายผล ในในจุดทขาด ตอยอด-ขยายผล ใน
การสนับสนุนขบวนการสร้างเสริม
สุ ข ภ า พ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ผ่ า น
ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขา และพลังปัญญาส่วนหนึ่งก็
ได้มาจากงานวิจัยของ สวรส.ไดมาจากงานวจยของ สวรส.



ความคาดหวังของ สสส. และงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน

• ประเด็นผู้สูงอายุ 
จากสรปสถานการณ์ผ้สงอาย การดําเนินงานนั้นยังขาดงานวิจัยเชิงจากสรุปสถานการณผูสูงอายุ การดาเนนงานนนยงขาดงานวจยเชง
โครงสร้างที่สามารถนําไปต่อยอดการทํางาน โดยมีข้อเสนอนี้คือ

ิ ั ิ ้ ี ้ ้ ั ใ ้1. งานวิจัยเชิงระบบด้านการเตรียมความพร้อมผู้สุงอายุและสังคมให้
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยศึกษา Burden of Health ทั้งเชิง

้ ้ โระบบเศรษฐกิจ และสังคม รวมทังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. การศึกษาระบบกลไกดูแลผู้ สูงอายุของประเทศไทย ทั้งเชิง
เศรษฐกิจ เชิงสังคม และเชิงสุขภาพ เพื่อดําเนินการด้านสร้างและฐ ุ
จัดเตรียมระบบดูแลผู้สูงอายุได้ในอนาคต 



• ประเด็นความเป็นเมือง/ การเข้าส่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความคาดหวังของ สสส. และงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน

ประเดนความเปนเมอง/ การเขาสูประชาคมเศรษฐกจอาเซยน
 
สสส ได้มีการดําเนินงานด้าน Primary Prevention คือการควบคมปัจจัยสสส. ไดมการดาเนนงานดาน Primary Prevention คอการควบคุมปจจย
เสี่ยง การปรับสภาพแวดล้อม และการรณรงค์ แต่ยังขาดการทํางานด้าน 
Secondary Prevention ที่ต้องมีการทํางานสอดรับกันอย่างเป็นระบบSecondary Prevention ทตองมการทางานสอดรบกนอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะด้านการบริการในระบบสาธารณสุข ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจากการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้

1. การวิจัยระบบการรักษาผู้ติดสุราและยาสูบในระบบสาธารณสุข 
็ ็ ้2. การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบการบริการ ระบบ

การสนับสนุน และระบบการส่งต่อ 

โดยทั้งสองส่วนต้องสามารถวัดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และมีสรุปแนวทาง
โ ื่ ํ ไป ่ ั ิ ี่ ี่ ้ ่ ไปนโยบายเพือนําไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทีเกียวข้องต่อไป



• ประเด็นกระแสรักสขภาพ

ความคาดหวังของ สสส. และงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน

ุ

Policy and practice in physical activity and sedentary behavior:

การศึกษาเพื่อทบทวนนโยบายและการดําเนินงานของไทยที่มีผลต่อการเพิ่ม PA และลด Sedentary และศึกษา
เพื่อมองไปข้างหน้าในปี พ.ศ. 2563 

- งานสํารวจการมี PA ของคนไทย

- งานศึกษาสถานการณ์ด้าน PA 

- การ Built environment ของไทย 

ึ ้- งานศึกษาด้าน SROI ของ PA 

- งานศึกษาเพื่อพัฒนา ดัชนีชี้วัดเมืองที่เหมาะสมต่อการเดิน (Walkability Index) 

ง นศึกษ นโยบ ยที่ ื้ ต่ ก ใช้จัก ย น- งานศกษานโยบายทเออตอการใชจกรยาน 

- การศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบและกลไกด้านนโยบายที่จะมีผลต่อการเพิ่ม PA ของคนไทย ซึ่งอาจจะแยก
วิเคราะห์นโยบายใน settings ต่างๆ เช่น โรงเรียน workplace รวมถึงเรื่อง investment ในเชิง policyg ๆ p p y

งานศึกษาเชิงระบบที่เสนอมานี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการโลก ISPAH 2016 
(International Congress on Physical Activity and Public Health) ที่ สสส. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ซึ่ง
เราได้วางแผนจะมีการผลักดัน policy ระดับชาติ และระดับภูมิภาคเอเชียในงานประชุมนี้ด้วย



ความคาดหวังของ สสส. และงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการทํางาน

• ประเด็นความเป็นเมือง/ กระแสรักสุขภาพ
Food environment policy:Food environment policy: 
- การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของนโยบาย /มาตรการ

้ ั ั ั ้ ้ ี่ ่ ใ ้ ี ีด้านการจัดการปัจจัยแวดล้อมด้านอาหาร ทีส่งผลให้คนมีสุขภาพดี 

- การศึกษามาตรการจัดการปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารในโรงเรียนใน 
Public/ Private sector  

- การศึกษาว่า best buy policy ในเรื่อง Food environment คือการศกษาวา best buy policy ในเรอง Food environment คอ
อะไร แนวทางที่ควรขับเคลื่อนสําหรับประเทศไทยเป็นอย่างไร 

ประเด็นเหล่านี้ เป็นประเด็นที่ระดับสากลกําลังดําเนินการอย่ผ่านประเดนเหลาน เปนประเดนทระดบสากลกาลงดาเนนการอยูผาน
เครือข่ายสากลชื่อ INFOMA ซึ่ง สสส. ก็เป็นสมาชิกด้วย


