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สุขภาพคนไทย 2564 น�าเสนอตัวชี้วัดสุขภาพประชากรในระดับพื้นท่ีของ

ประเทศไทย เพื่อสะท้อนความหลากหลายของประเด็นสุขภาพ ทั้งที่จ�าแนกใน

ระดบัจงัหวดั ภมูภิาค เขตสขุภาพพเิศษ รวมถงึพืน้ทีบ่นโลกออนไลน์ โดยในปีนี้

แบ่งเป็น 10 หมวด หมวดที ่ 1 เกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพ หมวด 2-5 เกีย่วกบั

สถานะทางสขุภาพ ได้แก่ สขุภาพกาย จติ สงัคม และอนามยัแม่และเดก็ หมวด 

6-8 เกีย่วกบัประชากรเปราะบาง สิง่แวดล้อม และทรพัยากร หมวด 9 เกีย่วกบั

ระบบบริการสุขภาพ และหมวด 10 เกี่ยวกับสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ  

ซึ่งเป็นการด�าเนินการในพ้ืนที่ที่มีบริบทเฉพาะแตกต่างจากพ้ืนที่ปกติและไม่

สามารถใช้แนวทางบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแบบทั่วไปเพ่ือแก้ไขปัญหา

สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วยงานสาธารณสุข  

4 ด้าน ได้แก่ สาธารณสุขทางทะเล สาธารณสุขชายแดน เขตพ้ืนทีเ่ฉพาะ (ประชากร

ข้ามชาต)ิ และเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ในแต่ละหมวดจะเน้นการน�าเสนอ

ให้เหน็ความหลากหลายของประเดน็สขุภาพในมติต่ิางๆ ของแต่ละพืน้ที่ 

พฤตกิรรมสขุภาพทีส่�าคญั ได้แก่ การสบูบหุรี ่ ดืม่สรุา และการขบัขีย่านพาหนะ

ขณะมนึเมา คนใต้มพีฤติกรรมสูบบหุรีสู่งสุดในทกุภาค ในขณะทีค่นเหนอืมสีดัส่วน

นกัดืม่สงูสดุ รวมถงึการมพีฤตกิรรมดืม่แล้วขบัสงูทีส่ดุ ในปี 2562 คนภาคเหนอื 

มีอัตราตายสูงที่สุด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากพฤติกรรมเส่ียง แต่อีกส่วนหนึ่งอาจ

เกีย่วข้องกบัการทีภ่าคเหนอืมสีดัส่วนผูส้งูอายสุงูทีส่ดุ 

ทกุวันนี ้วถิชีวีติเป็นปัจจยัก�าหนดสขุภาพทีส่�าคญั ปัจจุบนัสาเหตกุารตายหลกั 3 

อนัดบัแรกของคนไทยเกดิจากโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั ทัง้มะเรง็และเนือ้งอก โรคระบบ

ไหลเวียนโลหติ และโรคระบบทางเดินหายใจ ซึง่คนกรงุเทพฯ มแีนวโน้มเสยีชวีติ

จากโรคเหล่านีส้งูกว่าคนในภาคอืน่ 

ในด้านสขุภาพจติ แม้คนกรงุเทพฯ จะมคีวามพร้อมสงูสดุในด้านสถานบรกิารและ

บคุลากรทางสขุภาพจติ แต่ยงัคงมปัีญหาการเข้าถงึ ภาคกลางมคีะแนนสขุภาพจิต

ทีต่�า่กว่าภมูภิาคอืน่มาโดยตลอดในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา แต่ภาคเหนอืมแีนวโน้มการ

ลดลงของสุขภาพจิตที่ชัดเจนที่สุด และยังเป็นภาคที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จ 

สงูกว่าภาพรวมประเทศเกือบ 2 เท่า

ในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศไทย	มีความ
แตกต่างหลากหลาย	 
ทั้งในเรื่องวิถีชีวิต	 
ภูมิอากาศ	ภูมิประเทศ	
ลักษณะทางสังคม	
เศรษฐกิจ	และ
วัฒนธรรม	ซึ่งความ
หลากหลายเหล่านี้ 
นำาไปสู่ความหลากหลาย
ในด้านประเด็นทาง
สุขภาพ

ทั้งสถานะทางสุขภาพ	ปัจจัยเสี่ยง	
และปัจจัยกำาหนดสุขภาพ	
แต่ละพื้นที่จึงมีประเด็นสุขภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะ	การฉายภาพ 
สุขภาพคนไทยในระดับพื้นที่	
จะช่วยให้เห็นความหลากหลาย
ของปัญหา	ความท้าทาย	
และความเหลื่อมล้ำาของประเทศ
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

”

“
10 หมวดตัวชี้วัด	

“สขุภาพพืน้ที”่
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สขุภาพสงัคมของคนไทยโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ด ีคนไทยในทกุภาค

ส่วนมากรูสึ้กปลอดภัยในชมุชนตนเอง แต่ยงัมปีระเดน็เรือ่งสถานะ

ทางเศรษฐกิจและหน้าที่การงานที่สร้างความรู ้สึกเหลื่อมล�้า  

คนกรงุเทพฯ รูสึ้กถกูเลือกปฏบิตัหิรือถูกคุกคามในเรือ่งต�าแหน่ง

หน้าทีก่ารงานสงูกว่าคนในภมูภิาคอืน่อย่างชดัเจน

ประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดที่ลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

โดยภาคเหนอืเป็นภูมิภาคทีมี่อตัราการเกดิต�า่ทีส่ดุ แต่กลับมอีตัรา

การมบีตุรของวยัรุ่นสงูท่ีสดุ เกีย่วกบัภาวะโภชนาการ เด็กทารกใน

กรงุเทพฯ มโีอกาสได้กนินมแม่อย่างเดยีวใน 6 เดอืนแรกสงูทีส่ดุ  

แต่ในขณะเดียวกันมีสัดส่วนภาวะน�้าหนักเกินสูงกว่าภูมิภาคอื่น 

เช่นเดยีวกนั 

ความยากจนยังคงเป็นสาเหตุความเปราะบางที่ส�าคัญ ตั้งแต่ปี 

2560 เป็นต้นมา ภาคใต้มสีดัส่วนคนจนสงูทีส่ดุ และแนวโน้มนีอ้าจ

เห็นชดัมากยิง่ข้ึนเนือ่งจากปัจจบัุนวัยรุ่นภาคใต้มอีตัราเข้าเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาต�่าที่สุด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคยมี

สดัส่วนคนยากจนสูงสดุ ปัจจบุนัยังคงมปีระชากรเปราะบางจาก

สดัส่วนแรงงานนอกระบบทีไ่ม่ได้รบัการคุม้ครองทางสงัคมทีส่งู 

ในด้านสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ พบความเสือ่มโทรม

ของสภาพแวดล้อมทัง้น�า้ อากาศ และมลพษิท่ีเกดิจากขยะมลูฝอย

และกากของเสยีอนัตรายจากอตุสาหกรรม ภาคเหนอืยงัคงประสบ

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงสุด ส่วนขยะกากของเสียอันตราย

จากอตุสาหกรรม พบสงูในจงัหวดัอตุสาหกรรม เช่น ระยอง ชลบรุี 

และสมทุรปราการ ในขณะท่ีภาคใต้ ตะวนัออก และกลางประสบ

ปัญหาขยะทะเล ทีเ่มือ่ประกอบกบัภาวะโลกร้อน ส่งผลต่อความ

เสือ่มโทรมของท้องทะเลไทย

ถึงแม้ในภาพรวมทรัพยากรทางการแพทย์ของประเทศไทยม ี

แนวโน้มท่ีดีขึ้น แต่ช่องว่างความแตกต่างระหว่างภูมิภาคยังคง 

เท่าเดมิ แพทย์ในตะวันออกเฉียงเหนือต้องดูแลประชากรสูงกว่า

แพทย์กรงุเทพฯ เกอืบ 5 เท่า และเมือ่ประกอบกบัความเหลือ่มล�า้

ในด้านความครอบคลุมกองทุนและสวัสดิการของกรุงเทพฯ  

เปรยีบเทยีบกบัภมูภิาคอืน่ๆ จงึไม่น่าแปลกใจทีปั่จจบุนัยงัคงเหน็

ความเหล่ือมล�้าในการใช้และเข้าถึงบริการสุขภาพระหว่าง

ภมูภิาค

ท้ายที่สุด การส�ารวจประเด็นสุขภาพตามเขตสุขภาพพิเศษ  

ทีแ่บ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สาธารณสขุทางทะเล สาธารณสขุ

ชายแดน เขตพืน้ทีเ่ฉพาะ (ประชากรข้ามชาต)ิ และเขตพฒันา

พิเศษภาคตะวันออก พบว่าในแต่ละเขตสาธารณสุขพิเศษ  

มปีระเดน็สขุภาพทีเ่ฉพาะของพืน้ที ่เขตสาธารณสขุทางทะเล 

มีประเด็นเฉพาะ เช่น อุบัติเหตุทางน�้า และโรคน�้าหนีบ  

เขตสาธารณสุขชายแดน มีประเด็นด้านค่าใช้จ่ายบริการ

สขุภาพในพืน้ทีช่ายแดน เขตพืน้ทีเ่ฉพาะ (ประชากรข้ามชาต)ิ 

มปีระเด็นด้านการคุม้ครองสุขภาพ และเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวันออก มีประเด็นเรื่องขนาดประชากรท่ีเติบโตจากการ

ย้ายถิ่น และการรับมือด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมกับ

ประชากรทีเ่พิม่ขึน้

สุขภาพคนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวชี้วัดสุขภาพในระดับ

พื้นที่ในปี 2564 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมไทยมองเห็น

ประเด็นสุขภาพของประเทศไทยที่มีความหลากหลายตาม

บริบทพ้ืนที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพคนไทยที่ดียิ่งขึ้น  

โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั  



สุขภาพคนไทย 2564 10 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่”10

อัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยลดลง

14.9%

ภาคเหนือ

อัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยลดลง	

อัตราการสูบบุหรี่เฉลี่ยลดลง

อัตราการสูบบุหรี่
เฉลี่ยลดลง

5.1%

10.6%

6.2%

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ภาคใต้	

ภาคใต้
มีพฤติกรรม
สูบบุหร่ีสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงอัตรา 
การสูบบุหรี่ในแต่ละภาค
ระหว่าง	ปี	2554	และ	ปี	2560

การสูบบุหรี่และดื่มสุรา เป็นพฤติกรรมส่งผลต่อสุขภาพของคนไทย 

มาช้านาน ข้อมูลการสูบบุหรี่ของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยรวมมี

แนวโน้มลดลง แต่ยังคงเห็นความแตกต่างระหว่างภาคอย่างชัดเจน 

โดยคนในจังหวัดภาคใต้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่สูงสุด

การเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบบุหรี่ในแต่ละจังหวัด 
=

อัตราการสูบบุหรี่ปี 2560 - อัตราการสูบบุหรี่ปี 2554

อัตราการสูบบุหรี่ปี 2554
x100

พฤติกรรมสุขภาพ01
คนภาคเหนือและภาคใต�ม ี

พฤติกรรมเสี่ยงจาก 
การดื่มสุราก่อน
หรือระหว่างขับ
รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์
สูงกว่าคนภาคอื่นๆ	 
โดยเฉพาะนักดื่ม 
ภาคเหนือที่มากกว่า
ครึ่งเคยดื่มแล้วขับ

”

“บริบท
เศรษฐกิจ	สังคม	
และวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง	 
ส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพที่หลากหลาย 
ในแต่ละพื้นที่	
ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหร่ี	 
ด่ืมสุรา	การมีกิจกรรมทางกาย	
การใช้บริการสาธารณสุข	
และพฤติกรรมอ่ืนๆ	
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ที่มา: รายงานสถานการณ์การบริโภคยาสูบของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2562, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้
เพื่อการควบคุมยาสูบ

2554 2560

เชียงใหม่ 22.1 15.1

เชียงราย 19.6 14.5

เพชรบูรณ์ 22.3 20.1

แพร่ 21.3 16.0

แม่ฮ่องสอน 30.6 18.3

ก�าแพงเพชร 23.3 21.4

ตาก 23.1 20.5

นครสวรรค์ 16.8 15.6

น่าน 16.7 15.7

พะเยา 16.0 18.0

พิจิตร 18.2 15.5

พิษณุโลก 21.8 17.4

ล�าปาง 17.8 17.1

ล�าพูน 23.8 20.8

สุโขทัย 22.4 18.3

อุตรดิตถ์ 16.8 16.4

อุทัยธานี 24.5 17.8

2554 2560

กรุงเทพฯ 15.4 15.4

กาญจนบุรี 26.6 17.6

จันทบุรี 19.1 17.3

ฉะเชิงเทรา 18.6 15.9

ชลบุรี 17.3 19.0

ชัยนาท 20.0 19.8

ตราด 20.8 22.8

นครนายก 21.0 22.7

นครปฐม 16.0 13.5

นนทบุรี 14.6 21.1

ปทุมธานี 15.9 15.2

ประจวบคีรีขันธ์ 26.0 22.6

ปราจีนบุรี 22.3 16.8

เพชรบุรี 20.8 20.6

ระยอง 20.7 12.7

ราชบุรี 19.2 17.9

ลพบุรี 22.3 18.0

สมุทรปราการ 17.0 14.0

สมุทรสงคราม 18.3 17.3

สมุทรสาคร 17.0 20.8

สระแก้ว 26.0 22.9

สระบุรี 21.0 16.0

สิงห์บุรี 17.6 18.1

สุพรรณบุรี 16.7 16.5

อยุธยา 17.4 19.8

อ่างทอง 20.0 19.7

2554 2560

กาฬสินธุ์ 24.6 22.9

ขอนแก่น 26.7 17.5

ชัยภูมิ 22.5 19.8

นครพนม 24.6 19.9

นครราชสีมา 21.6 22.4

บุรีรัมย์ 23.4 19.5

มหาสารคาม 23.1 18.0

มุกดาหาร 23.0 19.0

ยโสธร 21.0 20.8

ร้อยเอ็ด 24.1 22.9

2554 2560

เลย 26.2 19.3

ศรีสะเกษ 25.0 19.0

สกลนคร 18.8 25.9

สุรินทร์ 25.0 20.6

หนองคาย 23.3 18.0

หนองบัวล�าภู 26.4 22.8

อ�านาจเจริญ 26.1 22.6

อุดรธานี 23.3 25.0

อุบลราชธานี 22.1 22.8

2554 2560

กระบี่ 22.7 28.4

ชุมพร 25.8 24.0

ตรัง 26.4 24.2

นครศรีธรรมราช 27.4 27.6

นราธิวาส 25.6 20.1

ปัตตานี 29.1 23.4

พังงา 24.4 23.8

พัทลุง 24.0 24.3

ภูเก็ต 20.4 18.7

ยะลา 24.0 21.9

ระนอง 27.6 25.5

สงขลา 22.8 20.1

สตูล 29.4 27.0

สุราษฎร์ธานี 27.0 24.4

อัตราการสูบบุหรี่ 
ในประเทศไทยปี	2554	
และ	2560

ภาคเหนือ

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคใต้	
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ส�าหรับพฤติกรรมการดื่มสุรา พบว่า คนเหนือดื่มสุรา 

สงูทีส่ดุ โดยมคีา่เฉลีย่จงัหวดัทีร่อ้ยละ 34.6 เปรยีบเทยีบ

กับค่าเฉลี่ยจังหวัดภาคใต้ที่ร้อยละ 14.9

ที่มา: การส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ 
การดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560,  
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: การส�ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2560, 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	ปี	2560

ภาคเหนือ
ด่ืมสุราสูงท่ีสุด

สัดส่วนของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป
ที่ดื่มสุราก่อนหรือระหว่าง
ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์

กรุงเทพฯ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคใต้	

เคยเป็นบางครั้ง เคยเป็นประจำา

ภาคกลาง
ใช้เวลากับกิจกรรม
ท่ีมีการเคล่ือนไหว
น้อยสูงท่ีสุด

18.4%

40.1%

5.1%

5.3%

8.5%



13

ที่มา: การส�ารวจกิจกรรมทางกายของประชากร พ.ศ. 2558, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: การส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

อีกสาเหตุส�าคัญของปัญหา

สขุภาพ เกดิจากการมกีจิกรรม

ทางกายไม่เพียงพอ โดยรวม

แล้วพบว่าคนภาคเหนือใช้

เวลาท�างานออกแรง และเล่น

กีฬา/ออกก�าลังกายในแต่ละ

วันสูงกว่าคนในภาคอื่น ใน

ขณะที่คนภาคกลางใช้เวลา

กับกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว

น้อยสูงสุดในทุกภาค

การรับบริการสุขภาพในช่วง	
12	เดือนที่ผ่านมา	ปี	2562

การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ

ระยะเวลาเฉลี่ย	(นาที)	ของกิจกรรมทางกาย	ในแต่ละกลุ่มต่อวัน	
ของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	จำาแนกตามประเภทกิจกรรม

การทำางานออกแรง										การเดินทาง										

การเล่นกีฬา/ออกกำาลังกาย									การเคลื่อนไหวน้อย

นาที

ภาคเหนือ

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคใต้	

กรุงเทพฯ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคใต้	

กรุงเทพฯ

หมายเหตุ: การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การใช้บริการ
ด้านต่างๆ ส�าหรับส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพที่
ดีขึ้น เช่น การไปรับการฉีดวัคซีน การไปฝากครรภ์/
ตรวจครรภ์ การไปรับบริการวางแผนครอบครัว  
การตรวจสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรค การไปรับยาบ�ารุง  
และการไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ

การรับบริการส่ ง เสริมสุขภาพ  

ถือ เป็นพฤติกรรมเพื่ อป้องกัน

การเกิดโรค ซึ่งพบว่าคนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราสูงสุด 

ในทุกภาคที่ร้อยละ 17.4 

สว่นการรบับรกิารทนัตกรรม พบวา่

คนกรุงเทพฯ สูงกว่าภาคอื่นอย่าง

ชัดเจนที่ร้อยละ 13.3

คนกรุงเทพฯ	รับบริการทันตกรรมสูงสุด 
แต่รับบริการส่งเสริมสุขภาพต่ำาสุด

131.2

114.8

83.7

102.8

การรับบริการทันตกรรม
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ในป ี2563 ประเทศไทยและทั่วโลกไดเ้ผชญิกบั

การระบาดของโควิด-19 การป้องกันการแพร่

ระบาดเป็นพฤติกรรมสุขภาพที่ประชาชนพึงมี 

เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ โดยเฉพาะการสวมใส่

หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เมื่อต้นปี 2564  

พบแนวโน้มการใสห่นา้กากอนามยัอยา่งถกูตอ้ง 

ของคนกรุงเทพฯ ราว 97% และมีแนวโน้ม 

ลดลงตามสถานการณ์การระบาดที่ดีขึ้น จนถึง 

92% ในช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนมีการ

ระบาดระลอกใหม่ ที่ท�าให้สัดส่วนประชาชนที่

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องมีแนวโน้มกลับ

สูงขึ้นอีกครั้งที่ 98%

ที่มา: โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์ (ระบบเอไอ AiMASK) ในการประเมินการ
ใส่หน้ากากอนามัย, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการซูเปอร์เอไอเอ็นจิเนียร์ 

แนวโน้มการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง
ของคนกรุงเทพฯ

รายงานประจำาวันที่

21	ม.ค.-22	เม.ษ.	2564

96.58% 98.14%

14	มี.ค.
ประกาศคลัสเตอร์

การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ของชาวกรุงเทพฯ
เปลี่ยนแปลงตาม 
ระดับความรุนแรง 
ของการระบาด

91.62%

24
	ม
.ค
.

31
	ม
.ค
.

7	
ก.
พ
.

14
	ก
.พ
.

21
	ก
.พ
.

28
	ก
.พ
.

7	
มี.
ค.

14
	ม
ี.ค
.

21
	ม
ี.ค
.

28
	ม
ี.ค
.

4	
เม
.ย
.

11
	เม
.ย
.

18
	เม
.ย
.
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สุขภาพกายโดยรวม

ข อ ง ค น ไ ท ย ใ น ทุ ก

พื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น

หากพิจารณาอายุคาด

เฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มี

แนวโน้มสูงขึ้นในทุก

ภูมิภาค โดยเฉพาะใน

ภาคตะวันตก ภาคใต้ 

และกรุงเทพฯ 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากร 
ในประเทศไทย	ปี	2443-2568	(ปี)

สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ	สังคม	
และระบบ 
การจัดการ
สาธารณสุข	 
เป็นอิทธิพลสำาคัญ	
ที่ทำาให้สุขภาพ
กายของคน 
ในแต่ละ
พื้นที่มีความ 
แตกต่างกัน

สุขภาพกาย	 
หมายถึง	 
สภาวะแห่งความ
สมบูรณ์ของร่างกาย	
ไม่ใช่เฉพาะการ
ปราศจากโรคและ
ทุพพลภาพเท่านั้น

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย 2543-2573, 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปริมณฑล

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออกภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อ 
แรกเกิดมี
แนวโน้ม 
สูงขึ้นใน 

ทุกภูมิภาค

สุขภาพกาย 02คนในกรุงเทพฯ
และภาคกลาง 
มีภาวะอ้วน	
สูงสุดในทุกภาค
ที่ร้อยละ

40.4

71.1
72.2

73.6
75.0

68.1

68.3

69.3
67.7

69.3

71.7 72.2 72.5

69.4

72.3
73.8

75.3

70.1
70.9 71.472.0

74.1
76.3

68.7 69.1 69.4
67.6

69.5 69.7 70.1

68.9
69.7 70.6

75.469.7

78.5

72.8

”

“



สุขภาพคนไทย 2564 10 หมวดตัวชี้วัด “สุขภาพพื้นที่”16

ส�าหรบัสาเหตกุารตาย ในป ี2562 พบวา่ สาเหตกุารตาย 3 อนัดบัแรก  

ได้แก่ มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด โรคระบบไหลเวียนโลหิต และ 

โรคระบบทางเดนิหายใจ คนกรงุเทพฯ ทัง้ชายและหญงิมอีตัราการตาย 

จากมะเร็งและเนื้องอก และโรคระบบทางเดินหายใจสูงเมื่อ 

เปรียบเทียบกับภาคอื่น ส่วนผู้ชายในภาคเหนือมีอัตราตายจากโรค

ระบบทางเดนิหายใจสงูสดุในทกุภาค สว่นผูห้ญงิในภาคเหนอืมสีาเหตุ

การตายจากโรคระบบไหลเวียนโลหิตสูงกว่าผู้หญิงในภูมิภาคอื่น

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2553-2562, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อัตราตายต่อประชากร	1,000	คน	
ปี	2553-2562	

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

ภาค	ใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราตายต่อประชากรในทุกภาคมี 

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือและกรุงเทพฯ ที่มีอัตรา

ตายสูงสุดที่ 8.5 และ 8.2 รายต่อประชากร 1,000 คน

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 213.6 170.1 146.6 106.7 106.7 116.4 147.3 101.9 102.0 72.6 149.8 107.6

โรคระบบไหลเวียนโลหิต 107.6 102.8 145.7 104.6 149.5 117.1 104.5 74.9 132.7 96.3 132.2 95.7

โรคระบบทางเดินหายใจ 106.6 76.6 97.0 63.5 110.2 66.7 81.6 47.4 69.4 39.5 90.9 56.5

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2562, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ต่อประชากร 100,000 คน)

อัตราตายจาก	มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด	โรคระบบไหลเวียนโลหิต	และ	โรคระบบทางเดินหายใจ	ปี	2562

(หน่วย	:	ต่อประชากร	1,000	คน)
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การเจ็บป่วยในระหว่าง	1	เดือนที่ผ่านมา	
ปี	2562	(ร้อยละ)

สัดส่วนประชากรไทยที่มีภาวะอ้วน	ปี	2551-2557	(ร้อยละ)

รวม

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

ในปี	2558	การตายจากโรคติดเชื้อ
และปรสิตเป็นสาเหตุการตายอันดับ	3	
ของคนไทย	แต่ในปี	2562	สาเหตุการ
ตายจากโรคติดเชื้อตกไปเป็นอันดับ	5	 
โดยมีโรคระบบทางเดินหายใจขึ้นมา
เป็นสาเหตุการตายอันดับ	3	แทน

ในด้านปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เช่น ภาวะโรคอ้วน มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย  

โดยเฉพาะภาคกลาง ที่มีสัดส่วนสูงในปี 2557  

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องเฝ้าระวัง รวมถึง

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ 

วถิชีวีติ เพือ่ลดโอกาสการเจบ็ปว่ยและการเสยีชวีติ 

ก่อนวัยอันควรต่อไปในอนาคต

ภาคเหนือ

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคใต้	

รวม

กรุงเทพฯ

การเจ็บป่วยในปี 2562 พบว่าคนไทย

ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 70 ไม่มีอาการ

เจ็บป่วยใน 1 เดือนก่อนสัมภาษณ์ 

ภาคเหนือมีสัดส่วนผู้มีอาการเจ็บป่วย

สูงสุด โดยเฉพาะการรู้สึกป่วยหรือ 

ไม่สบายที่ร้อยละ 18.5 และการเจ็บ

ป่วยจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�าตัว

มากกว่า 1 ใน 5
ไม่เจ็บป่วย												ป่วย/รู้สึกไม่สบาย											อุบัติเหตุ/ถูกทำาร้าย/ทำาร้ายตัวเอง										

โรคเรื้อรัง/โรคประจำาตัว

ปี	2551-2552																					ปี	2557

ที่มา: ส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ที่มา: การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 และ 5,  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หมายเหตุ: ภาวะอ้วนหมายถึงผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กก./ม.2

40.4

40.4

38.1

44.2

32.0
30.9

34.2

34.7

37.5

36.0

35.2

35.1
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สุขภาพจิต03

การฆ่าตัวตาย
มีแนวโน้มเป็น
ปัญหาเพิ่มขึ้น
ในทุกภูมิภาค
ของไทย	
แต่ความรุนแรงของปัญหา
และสถานการณ์สุขภาพจิต
ของประชากรยังคงมีความ
แตกต่างในแต่ละพื้นที่	เช่น
เดียวกับความพร้อมทาง
ทรัพยากรสาธารณสุขด้าน
สุขภาพจิตและการเข้าถึง
บริการจิตเวช

ในทศวรรษที่ผ่ านมา อัตราการ 

ฆ่ า ตั ว ต ายส� า เร็ จ ขอ งคน ไทยมี  

แนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2563 

ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ซึ่งพบว่า ในภาพรวม

ทั้งประเทศมีอัตราพุ่งขึ้นถึง 7.8 คน 

ต่อแสนประชากร ภูมิภาคที่มีอัตรา

การฆา่ตวัตายสงูทีส่ดุไดแ้ก ่ภาคเหนอื  

โดย 3 จังหวัดแรก คือ จังหวัดตาก 

แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ซึ่งมีอัตรา

การฆ่าตัวตายสูงกว่าภาพรวมของ

ประเทศถึงเกือบ 2 เท่า

หมายเหตุ: * ปี 2563 เป็นข้อมูลรายงานในปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-  30 กันยายน 2563)  
โดย ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 มีรายงานอัตราการฆ่าตัวตายภาพรวมของประเทศ พ.ศ. 2563  
เท่ากับ 7.3 คนต่อประชากร 100,000 คน แต่ยังไม่มีข้อมูลรายงานจ�านวนและอัตราจ�าแนกตามภูมิภาค

ที่มา: รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ปี 2553-2563, ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

จำานวนและอัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จ	 
ปี	2553-2563	 
(ต่อประชากร	100,000	คน)

อัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จรายภาค	
ปี	2562	และ	2563
(ต่อประชากร	100,000	คน)

2562 2563

กรุงเทพฯ 2.6 3.0

กลาง 5.8 6.8

เหนือ 9.4 10.9

ตะวันออกเฉียงเหนือ 7.0 8.5

ใต้ 6.1 6.6

จังหวัดตาก	แม่ฮ่องสอน	
และเชียงใหม่	
มีอัตราการฆ่าตัวตาย

เท่า2สูงกว่าภาพรวม
ของประเทศ
ถึงเกือบ

ปี	2563 
คนไทย 
ฆ่าตัวตาย
สำาเร็จถึงกว่า 

5พันคน	

คิดเป็นอัตรา 
สูงที่สุดใน 
ภาคเหนือ	 
ถึง	10.9 คน 
ต่อแสนประชากร

”

“

*

*
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ตาก 16.4

แม่ฮ่องสอน 15.4

เชียงใหม่ 14.9

สระแก้ว	 12.5

จันทบุรี 12.2

น่าน 12.0

เชียงราย 11.7

พะเยา 11.7

แพร่ 11.5

ลำาปาง 11.5

ที่มา: อัตราการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ 2563, ศูนย์ป้องกัน 
การฆ่าตัวตายระดับชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  
กรมสุขภาพจิต

10	จังหวัดที่มีอัตราการ
ฆ่าตัวตายสำาเร็จสูงที่สุด	 
ปี	2563
(ต่อประชากร	100,000	คน)

ส�าหรบัสถานการณ์สุขภาพจิตของประชากรทัว่ไป 

ชี้วัดจากคะแนนสุขภาพจิต (ความสุข) ที่มีการ

ส�ารวจทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ พบว่า คนภาคกลางมีคะแนน

สุขภาพจิตต�่ากว่าคนไทยในภูมิภาคอื่นมาโดย

ตลอดในช่วงของการส�ารวจระหว่างปี 2557  

ถึง 2561 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีของการส�ารวจ

เดียวกัน ภาคเหนือเป็นภูมิภาคเดียวที่ค่าคะแนน

สุขภาพจิตมีแนวโน้มลดลง จากที่เคยสูงที่สุดเมื่อ

เทียบกับภูมิภาคอื่นในปีส�ารวจ 2557 กลายเป็น

ภูมิภาคที่มีค่าคะแนนต�่าเป็นอันดับ 2 รองจาก 

ภาคกลางในปี 2561

ภาคกลาง
มีคะแนนสุขภาพจิต
ต่ำากว่าคนไทยใน
ภูมิภาคอ่ืน

ภาคเหนือ
เป็นภูมิภาคเดียวท่ีค่า
คะแนนสุขภาพจิตมี
แนวโน้มลดลง	

คะแนนสุขภาพจิตเฉลี่ยของคนไทยรายภาค	
2557,2558	และ2561

ที่มา: การส�ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557-2558, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
       การส�ารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ. 2561, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ภาคเหนือ

ภาคกลาง	

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ	

ภาคใต้	

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

	ปี	2557 	ปี	2558 	ปี	2561
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ในเร่ืองการเข้าถึงบริการด้านจิตเวช หากพิจารณาถึงความพร้อมของทรัพยากร

ในการดแูลประชาชนในเรือ่งนี ้ ท้ังในด้านสถานบรกิารและบคุลากรทางสขุภาพจิต  

กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่ดูจะมีความพร้อมมากที่สุด โดยเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน

ประชากรต่อจ�านวนนักจิตวิทยา 1 คน ดีที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ที่นักจิตวิทยา 1 คนใน 2 ภูมิภาคนี้ต้อง

ดูแลจ�านวนประชากรสูงกว่านักจิตวิทยา 1 คนในกรุงเทพฯ ถึง 5-6 เท่า อย่างไร

ก็ตาม การเข้าถึงบริการจิตเวชของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกรุงเทพฯ กลบัพบว่ามี

อตัราการเข้าถึงทีต่�า่ท่ีสดุเมือ่เทยีบกบัภูมภิาคและจังหวดัอ่ืนในประเทศ แม้สาเหตุ

ส่วนหนึ่งอาจมาจากการที่ความชุกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกรุงเทพฯ ค่อนข้าง

สูงกว่าพื้นที่อื่น อีกทั้งเป็นไปได้ที่ผู ้ป่วยจ�านวนหนึ่งอาจเข้ารับบริการจิตเวช 

ในสถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในระบบการจัดเก็บข้อมูล แต่ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้

เห็นว่า ผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในเมืองหลวง ซึ่งไม่เฉพาะเพียงผู้ท่ีมีอาการโรคซึมเศร้า 

น่าจะยงัมอีปุสรรคและประสบปัญหาในการเข้าถงึบรกิารสุขภาพจิตทีจ่�าเป็นมาก

อยู่พอควร

5	จังหวัดท่ีมีอัตราการเข้าถึงบริการจิตเวชของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 
ต่ำาท่ีสุด	เทียบกับคาดประมาณผู้ป่วยในพ้ืนท่ี

หมายเหตุ: ร้อยละการเข้าถึงบริการของ 
ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคซึมเศร้า  
(ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด) เทียบกับคาดประมาณ 
ผู้ป่วยในพื้นที่แต่ละจังหวัด

ที่มา: รายงานอัตราการเข้าถึงบริการ 
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปีงบประมาณ 2563, 
HDC Dashboard กระทรวงสาธารณสุข

สัดส่วนประชากร 
ต่อนักจิตวิทยา	1	คน

ประชากร	(คน)/นักจิตวิทยา	1	คน

จังหวัดที่ไม่ม ี
นักจิตวิทยา 
ในพื้นที่เลย	 
ประกอบด้วย	 

ตราด	 
แพร่	เลย	

สมุทรสงคราม	
หนองบัวลำาภู	

อ่างทอง

 กรุงเทพฯ 
เป็นพื้นที่ที่ดูจะมี 

ความพร้อมมากที่สุด	โดย
เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วน
ประชากรต่อจำานวน 

นักจิตวิทยา	1	คน	ดีที่สุด

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ทั่วประเทศ

สมุทรปราการ

ระยอง

ชลบุรี

ภูเก็ต

ทั่วประเทศ

ประมาณการณ์
ความชุกของโรคซึมเศร้า14.5 %

46.6 %

47.0 %

47.8%

50.0 %

69.5%

5.1 %

2.4 %

2.4 %

2.4 %

2.4 %

2.7 % ที่มา: ประมวลข้อมูลเป็นรายภาคจาก รายงานข้อมูลทรัพยากร
สาธารณสุข ประจ�าปี 2562, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

97,992

118,794

155,303

181,553

69,192

27,270
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ผู้ท่ีรู้สึกปลอดภัย 
ในการเดินตาม
ลำาพังในชุมชน 
ตอนกลางคืน
(ร้อยละ)

สุขภาพสังคม 04
กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ทั่วประเทศ
ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็ก
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 
2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

โดยรวม คนไทยส่วนมากรู ้สึกปลอดภัยในชุมชนตนเอง แม้ต ้อง 

เดินตามล�าพังในชุมชนตอนกลางคืน ผู ้ชายโดยเฉลี่ยรู้สึกปลอดภัย

มากกว่าผู้หญิงท่ีร้อยละ 89.6 เปรียบเทียบร้อยละ 75.9 เม่ือดูรายภาค 

จะพบว่าทั้งผู ้หญิงและผู ้ชายในภาคกลางมีสัดส่วนที่รู ้สึกปลอดภัย 

น้อยที่สุดในทุกภาค

ผู้ชาย
ภาคเหนือ

8.4

รู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ
เรื่องฐานะยากจนมาก

ที่สุดที่ร้อยละ

ของผู้หญิงกรุงเทพฯ	
รู้สึกมากสุดในเรื่อง

ตำาแหน่งหน้าที่การงาน

”

ในขณะที่

8.9
ร้อยละ

สุขภาพสังคมในที่นี้	หมายถึง	

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัว	
และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
คนไทยโดยมากรู้สึกปลอดภัย	และไม่ได้รู้สึกถูกเลือกปฏิบัติหรือคุกคาม	

มีเรื่องความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจที่อาจเป็นสาเหตุ
สร้างความรู้สึกแบ่งแยกได้	โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ		

“
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พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ทีม่สีถานการณ์ 

ไม่สงบมาเป็นเวลายาวนาน พบว่า ตั้งแต ่

ปี 2555 เป็นต้นมา จ�านวนเหตุการณ์

ความไม่สงบลดลงอย่างต่อเน่ือง

ในด้านการรูส้กึถกูเลอืกปฏิบตัหิรอืคกุคาม 

ผู ้หญิงกรุงเทพฯ รู ้สึกมากสุดในเรื่อง

ต�าแหน่งหน้าที่การงาน แต่รู ้สึกในเร่ือง 

เชื้อชาติหรือการอพยพย้ายถิ่นต�่าสุด 

ท่ีร้อยละ 1.7 ต�่ากว่าผู้หญิงในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือกว ่าครึ่ ง  ส ่วนผู ้ชาย

กรุงเทพฯ รู ้สึกถูกเลือกปฏิบัติในเรื่อง

ต�าแหน่งหน้าที่การงานสูงท่ีสุดท่ีร้อยละ 

10.5 มากกว่าภาคกลางเท่าตัว ในขณะที่

ผู ้ ชายภาคเหนือรู ้สึก ถูกเ ลือกปฏิบัต ิ

เร่ืองฐานะยากจนมากที่สุดท่ีร้อยละ 8.4 

สัดส่วนผู้หญิงท่ีรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ 
หรือคุกคามใน	12	เดือนท่ีผ่านมา	 
ใน	5	ประเด็นหลัก	(ร้อยละ)

สัดส่วนของผู้ชายท่ีรู้สึกถูกเลือกปฏิบัติ 
หรือคุกคามใน	12	เดือนท่ีผ่านมา	 

ใน	5	ประเด็นหลัก	(ร้อยละ)

ตำาแหน่งหน้าที่การงาน ฐานะยากจน เชื้อชาติหรือการอพยพย้ายถิ่น ศาสนาหรือความเชื่อ รสนิยมทางเพศ

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯภาคกลาง ภาคกลางภาคเหนือ ภาคเหนือภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคใต้ ภาคใต้

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

แนวโน้มสถานการณ์ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี เสียชีวิต	 
(คน)

บาดเจ็บ 
(คน)

2547 374 552 

2548 533 1,017 

2549 658 1,101 

2550 892 1,670 

2551 448 965 

2552 490 1,075 

2553 452 927 

2554 512 1,039 

2555 507 1,021 

2556 521 1,019 

2557 429 754 

2558 312 581 

2559 309 630 

2560 250 374 

2561 218 265 

2562 180 243 

2563 107 150 

1,472 

2,084 

1,996 

2,396 

1,053 

970 

1,092 

1,161 

1,850 

1,791 

1,354 

942 

815 

581 

544 

411 

285 

จำานวนเหตุการณ์

หมายเหตุ: ข้อมูลถึงพฤศจิกายน 2563

ที่มา: สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2547 – 2563, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต ้
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ข้อมูลจากส�านักงานพัฒนาธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์รายงานว่า ในปี 

2562 พบปัญหาร ้องเรียนที่ศูนย ์ 

รับเรื่องร ้องเรียนปัญหาออนไลน์  

39,592 เร่ือง กว่าคร่ึงเป็นปัญหาซื้อ

ขายออนไลน์ท่ีร้อยละ 55.6 และ 

ท่ีเหลอืเป็นปัญหาเวบ็ไซต์ผิดกฎหมาย

สัดส่วนครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดท่ีได้รับ 
ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากภายนอก		(ร้อยละ)

การได้รับการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากภายนอกอาจสามารถช่วยเยียวยา

ครอบครัวที่ยากจนได้ ซ่ึงครัวเรือนยากจนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละ 80.4 และ 78.8 ได้รบัความช่วยเหลอื สงูกว่าครวัเรอืนยากจนในกรงุเทพฯ 

เกือบ 4 เท่า ซ่ึงหากดูรายละเอียดจะพบว่าครัวเรือนในกรุงเทพฯ ได้รับโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต�่ากว่าครัวเรือนในภาคอื่นๆ อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะ

ครัวเรือนที่ยากจนท่ีสุดในกรุงเทพฯ ยังมีรายได้และเงินฝากที่มากเพียงพอ  

จึงไม่เข้าเง่ือนไขการได้เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ: 
• เป็นการถามการได้รับความช่วยเหลือประเภทต่างๆ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินบ�าเหน็จบ�านาญหลังเกษียณ โครงการช่วยเหลือจาก
ภายนอกอื่นๆ และความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนหรือความช่วยเหลือทางการศึกษาอื่นๆ  
ส�าหรับสมาชิกในครัวเรือนอายุ 5-24 ปี ท่ีก�าลังเรียนในระดับประถมศึกษาหรือสูงกว่า

• ครัวเรือนที่ยากจนที่สุด หมายถึง ครัวเรือนที่มีดัชนีความมั่งคั่งใน 2 กลุ่มล่างสุด 

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ได้รับ ไม่ได้รับ

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคใต้

20.6 46.5 80.4 78.8 64.1

79.4 53.5 19.6 21.2 35.9

พื้นที่ออนไลน์	
เป็นพื้นที่ทางสังคมที่
สำาคัญอีกแห่งในยุค
ปัจจุบันที่ทุกภาคส่วน
ควรให้ความสนใจ

ปัญหาซ้ือขายออนไลน์

ปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

อ่ืนๆ

55.6%

43.9%

0.5%

ครัวเรือนยากจนในภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ	80.4	และ	78.8	ได้รับ
ความช่วยเหลือ	สูงกว่าครัวเรือน 
ยากจนในกรุงเทพฯ	เกือบ 4เท่า

ครัวเรือนที่ยากจน
ที่สุดในกรุงเทพฯ	
ยังมีรายได ้

และเงินฝากที่ 
มากเพียงพอ

	จึงไม่เข้าเงื่อนไขการ
ได้เข้าร่วมโครงการ
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อนามัยแม่และเด็ก05
การเกิดในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงในทุกปี 

เพียงในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา อัตราเกิด

มีชีพลดจาก 12.7 รายต่อ 1,000 คน เป็น 9.1 

รายต่อ 1,000 คน โดยกรุงเทพฯ และภาคใต้มี

อัตราเกิดสูงที่สุดติดต่อกันมาโดยตลอด ซึ่งอาจ

เป็นเพราะทัง้สองแห่งนีม้สีดัส่วนคนวยัเจรญิพนัธุ ์

สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ  

ที่มีวัยแรงงานเข้ามาท�างานจ�านวนมาก

สถานการณ์อนามัย 
แม่และเด็กของ
ประเทศไทยพบว่า 

มีการเกิด
ลดลง 
ในทุกภาค	
และภาคเหนือยังคง 
มีความท้าทาย 
ในการจัดการ 
การตั้งครรภ์และ 
มีบุตรในวัยรุ่น	
ในด้านภาวะโภชนาการ	 
ทุกภูมิภาค	(ยกเว้นกรุงเทพฯ)	 

มีปัญหาเรื่อง 
เด็กผอมแห้ง 
เท่าๆ	กับ 
เด็กน้ำาหนักเกิน

2550 2562

อัตราเกิดมีชีพลดลง

	รายต่อ		1,000 คน
12.7 9.1

อัตราเกิดมีชีพต่อประชากร	
1,000	คน	จำาแนกรายภาค	 
พ.ศ.	2550-2562

ที่มา: สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2550 - 2562, 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

รวม

ภาคใต้
12.7 12.4 12.1 12.0

12.4 12.5
11.6

11.0
10.4 10.2 10.1

9.6 9.1

19.3
18.7

17.7 17.2
17.8 18.2

16.5
15.5 15.0 15.1 14.8

14.2
13.4

2
5

5
0

2
5

5
5

2
5

5
4

2
5

5
3

2
5

5
2

2
5

5
1

2
5

6
0

2
5

5
9

2
5

5
8

2
5

5
7

2
5

5
6

2
5

6
1

2
5

6
2

16.0 15.8
15.3 15.1

15.8 15.9
15.2

14.1
13.4 13.0 12.8 12.4 11.7

10.510.2 10.1 10.0
10.5 10.5

9.8
9.3 8.8 8.6 8.4 8.0 7.5

13.8 13.5
12.9 12.6

13.2 13.1

11.9
11.4 10.9 10.7 10.5 10.1

9.5
9.7 9.4 9.4 9.7 9.7 9.8

9.1 8.8 8.4 8.3 8.1 7.7 7.4

ต่อประชากร	1,000	คน

กรุงเทพฯ	
และภาคใต ้
มีอัตราเกิดสูงที่สุด

ติดต่อกันมา 
โดยตลอด

ทารกในกรุงเทพฯ	

ราว 2 ใน 3  
ได้กินนมแม่เป็นหลัก 
ในช่วง	6	เดือนแรก	
ในขณะที่เด็กภาคใต้

ถึง	1 ใน 5 
ได้กินนมแม ่
ต่อเนื่องถึง	2	ปี	

”

“
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ในเรื่องโภชนาการ ในช่วง 6 เดือนแรก ทารกในกรุงเทพฯ มีสัดส่วน

การได้กินนมแม่สูงที่สุด โดยราว 1 ใน 4 ของทารกกรุงเทพฯ  

มีโอกาสได้กินนมแม่อย่างเดียว ส่วนการกินนมแม่ในระยะยาว  

พบว่าเดก็ในภาคใต้ถงึ 1 ใน 3 ท่ีได้กนินมแม่ตดิต่อกนัอย่างน้อย 1 ปี 

ที่มา: แม่วัยรุ่นอยู่ที่ไหน: แผนที่ภูมิศาสตร์-สถานการณ์แนวโน้ม ข้อมูลแม่วัยรุ่นระดับพื้นที่, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

การเข้าใจสถานการณ์ในระดับ

พ้ืนท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่งเรื่อง

แม่วยัรุ่น พบว่า จังหวดัส่วนใหญ่

มีอัตราการคลอดในแม่วัยรุ่นอยู่

ในช่วง 30-39 รายต่อประชากร

หญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

แต่หากพิจารณาในระดับอ�าเภอ 

จะพบว่ามีหลายอ�าเภอที่มีอัตรา

การคลอดในแม่วัยรุ ่นแตกต่าง

กบัอตัราในระดบัจงัหวัดอย่างมาก  

เช่น น่าน ที่มีค่าเฉลี่ยจังหวัดต�่า 

แต่มีบางอ�าเภอที่มีอัตราสูงกว่า 

50 รายต่อประชากรหญิงอายุ 

15-19 ปี 1,000 คน

อัตราการคลอดในวัยรุ่น	15-19	ปี	ต่อประชากรหญิง 
อายุ	15-19	ปี	1,000	คน	ปี	2561

ส�าหรบัภาวะโภชนาการของเดก็อายตุ�า่กว่า 5 ปี  

เดก็ในกรงุเทพฯ พบความเหลือ่มล�า้ในด้านภาวะ

โภชนาการ เนื่องจากมีสัดส่วนเด็กแคระแกร็น 

สูงที่สุดที่ร ้อยละ 17 แต ่ในขณะเดียวกัน  

พบภาวะน�้าหนักเกินสูงที่สุดถึงร้อยละ 17.2 

สัดส่วนเด็กท่ีกินนมแม่	ปี	2562	(ร้อยละ)

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

26.4 63.5

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ

3.725.7

8.0

ภาคกลาง

ภาคกลาง

8.426.438.6

16.5
ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

15.029.534.1

14.2 18.313.536.2

14.1

ภาคใต้

ภาคใต้

21.334.444.2

14.0

รวม

15.024.640.7

ทารกท่ีกินนม
แม่อย่างเดียว	
6	เดือนแรก

เด็ก	12-15	เดือน
ท่ีกินนมแม่ 
ติดต่อกัน	1	ปี

เด็ก	20-23	เดือน
ท่ีกินนมแม่ 
ติดต่อกัน	2	ปี

ทารกท่ีกินนม
แม่เป็นหลัก	 
6	เดือนแรก

4.5

9.1

8.3

7.5

6.8

17.0

13.4

14.5

12.0

12.9

17.2

9.4

9.8

8.6

6.1

ภาวะโภชนาการเด็กอายุต่ำากว่า	5	ปี	(ร้อยละ)

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะน้ำาหนักเกินภาวะเต้ีย
แคระแกร็นภาวะผอมแห้ง

0-19

20-29

30-39

40-49

50-100

3 จังหวัด

 12 จังหวัด

43 จังหวัด

 19 จังหวัด

0 จังหวัด

	ระดับจังหวัด 	ระดับอำาเภอ
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สุดท้ายในเร่ืองของความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 

พบว่า เด็กไทยได้รับวัคซีนพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 80 

โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความครอบคลุม

ของวัคซีนสูงกว่าภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะโปลิโอ คอตีบ 

ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบชนิดบี และหัด คางทูม 

และหัดเยอรมัน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
มีความครอบคลุม
ของวัคซีนสูงกว่า
ภูมิภาคอ่ืน

เด็กไทยได้รับ 
วัคซีนพ้ืนฐาน
มากกว่าร้อยละ

80

วัณโรค 2555 2562

กรุงเทพฯ 97.7 99.0

ภาคกลาง 97.7 99.6

ภาคเหนือ 99.1 98.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96.6 98.8

ภาคใต้ 97.6 97.6

โปลิโอ 2555 2562

กรุงเทพฯ 78.8 82.4

ภาคกลาง 90.1 81.2

ภาคเหนือ 96.8 89.1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91.8 94.7

ภาคใต้ 90.5 85.7

คอตีบ	ไอกรน	บาดทะยัก 2555 2562

กรุงเทพฯ 79.2 83.8

ภาคกลาง 87.8 83.3

ภาคเหนือ 96.5 91.1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 91.1 97.0

ภาคใต้ 89.4 87.8

ตับอักเสบ 2555 2562

กรุงเทพฯ 66.4 86.7

ภาคกลาง 80.3 81.1

ภาคเหนือ 90.9 89.7

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 86.6 96.0

ภาคใต้ 83.1 87.6

หัด	คางทูม	หัดเยอรมัน 2555 2562

กรุงเทพฯ 91.3 90.7

ภาคกลาง 95.6 90.7

ภาคเหนือ 97.9 95.1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 95.8 96.9

ภาคใต้ 93.2 92.0

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนปี	2555	 
และปี	2562	จำาแนกรายภาค	(ร้อยละ)

ท่ีมา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 และ 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
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ประชากรกลุ่มเปราะบาง 06

ความเปราะบาง 
ของประชากร
พิจารณาได้ในหลายมิติ
จากหลากหลายปัจจัย	
ทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคม	ปัจจัยข้อจำากัดทาง
ร่างกายและสุขภาพ	หรือแม้แต่
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาส
และอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชากร
ในแต่ละช่วงวัย

ความยากจนเป็นปัจจัยที่น�าไปสู ่

ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 

และสังคมตามมาในหลายเร่ือง  

ในทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนคนจน

ในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 14.2  

ของประชากรทั้งหมดในปี 2553 

เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2562

สิ่งที่น ่าสนใจคือ ภูมิภาคที่มีสัดส ่วน

คนจนสูงที่สุดซึ่งแต่เดิม คือ ภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 

ได้เปลี่ยนเป็นภาคใต้ ซึ่งล่าสุดมีสัดส่วน

คนจนสูงที่สุดถึงร้อยละ 11.3
หมายเหตุ: เป็นการคิดสัดส่วนประชากรที่ยากจนเมื่อวัดด้านรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค จ�าแนกตามภาคและพื้นที่
ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ฉบับปรับปรุง), 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สัดส่วนของคนจนในประเทศไทย	2553-2562	(ร้อยละ)
ร้อยละของประชากร

สัดส่วนของคนจนปี	2562	

29.7%

15.0%

0.2%

กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ทั่วประเทศ

10.8
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5.4 4.9

4.3
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4.5 6.9   
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13.2
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19.8

17.4 17.0

10.3

13.0

0.6

4.2

11.3

6.2
6.7

8.4

“ประชากรกลุ่มเปราะบาง	หมายรวมถึง	
กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	
ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย	ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ	
เด็กในครัวเรือนยากจน	ผู้สูงอายุ	คนเร่ร่อนไร้บ้าน	ผู้ติดเชื้อ	HIV	
และผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง	ซึ่งรวมถึงการเจ็บป่วยทางจิต”
(บวรศรม	ลีระพันธ์	และคณะ,	2559)

แม้ในปี	2562 
ภาพรวมสัดส่วนคนจน
ในประเทศจะลดลง	
แต่ความแตกต่าง 
ในแต่ละพื้นที่ยังคงมีอยู่	

ปัจจุบันภาคใต้
กลายเป็นภูมิภาค
ที่มีสัดส่วน
คนจนสูงที่สุด
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ความพิการเป ็นอีกหนึ่งป ัจจัยที่ เป ็น 

ข้อจ�ากัดทางร่างกายและสุขภาพที่น�าไป

สู่ความเปราะบางในการด�ารงชีวิตเช่น

เดียวกัน ในปี 2560 ประเทศไทยมี

ประชากรที่พิการประมาณ 3.7 ล้านคน 

คดิเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรท้ังหมด 

ในวยัท�างาน 15 ปีขึน้ไป ก�าลงัแรงงาน

ไทย เกินกว่าครึ่งเป ็นกลุ ่มแรงงาน 

นอกระบบ ทีย่งัคงไม่ได้รบัการคุ้มครอง

ทางสังคมจากการท�างานอย่างเหมาะสม  

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นภมิูภาคที่

มสัีดส่วนแรงงานนอกระบบสงูทีส่ดุมาก

ถงึประมาณ 3 ใน 4 ของแรงงานท้ังหมด

ในภูมิภาค โดยกลุ่มประชากรที่มีความ

เปราะบางมากสุดในเร่ืองนี ้ ได้แก่ กลุม่

แรงงานสงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป

ร้อยละประชากรท่ีพิการ	(2560)	และร้อยละ
ประชากรสูงอายุ	(2563)	แบ่งตามภาค

แรงงานนอกระบบ	ปี	2563	 
ตามภาค ตามกลุ่มอายุ	

ที่มา: การส�ารวจความพิการ พ.ศ. 
2560, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

การคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 
(ฉบับปรับปรุง), ส�านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

ณ	31	ธ.ค.	2563	มีคนพิการ
ท่ีได้รับการออกบัตรประจำาตัว 
คนพิการจำานวน	

(ร้อยละ	3.12	ของประชากรไทย)

2,076,313คน

(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์,	2564)

54.8
ในจำานวนนี้ร้อยละ

เป็นผู้สูงอายุ	60	ปี	ขึ้นไป

7.0

6.5

4.3

23.0

20.4

16.1

14.3

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(รวมกรุงเทพฯ)

5.3

15.4
ภาคใต้

และมีประชากร
สูงอายุร้อยละ

5.5 18.1
ประเทศไทยมีประชากร 
ท่ีพิการร้อยละ

ที่มา: การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ภาคเหนือ
เป็นภูมิภาคท่ีมีร้อยละ 
ประชากรท่ีพิการสูงท่ีสุด 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับสัดส่วน 
ผู้สูงอายุของประชากร 
ในภูมิภาคท่ีสูงกว่า 
ภูมิภาคอ่ืนๆ
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อัตราการเข้าเรียนสุทธิของเด็กวัยเรียน	(ร้อยละ)	

เยาวชนอายุ	15-24	ปี		กลุ่ม	NEET	ปี	2553	และ	2563	(ร้อยละ)

NEET

เด็กวัยประถมศึกษาที่กำาลัง
เรียนในระดับประถมศึกษา 
หรือสูงกว่า

เด็กวัยม.ต้นที่กำาลังเรียน 
ในระดับม.ต้นหรือสูงกว่า

เด็กวัยม.ปลายที่กำาลังเรียน 
ในระดับม.ปลายหรือสูงกว่า

ที่มา: การส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 

ที่มา: ประมวลจากการส�ารวจภาวะการท�างานของ
ประชากร พ.ศ. 2553 และ 2563 (ไตรมาส 3), 
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

Not	in	Education,	 
Employment	or	Training

ปี	2553

ปี	2563
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ภาคตะวันออก
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ภาคตะวันออก
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ภาคใต้้

ภาคใต้้
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ในวัยเด็กและเยาวชน การเข้าถึง

การศึกษาที่ มีคุณภาพเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ก�าหนดโอกาสในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในระยะยาว การเข้าถึง

การศกึษาของประชากรวยัเรยีนของ

ไทยยังคงมีช่องว่างพอสมควร โดย

เฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายขึ้นไป โดยภาคใต้เป็นภูมิภาค

ที่มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิต�่าที่สุด 

ซึ่ ง เป ็นไปได ้ว ่า เยาวชนเหล ่านี้  

ส่วนหนึ่งอาจออกจากระบบศึกษา

และเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างไร

ก็ตาม การส�ารวจภาวะการท�างาน

ของประชากรไทย พบว่า มีเยาวชน

ไทยอายุ 15-24 ปี ถึงร้อยละ 12.1 

(ประมาณ 1.1 ล้านคน จากจ�านวน

เยาวชนในประเทศทัง้หมดประมาณ 

9 ล้านคน) ทีไ่ม่ได้อยู่ท้ังในระบบการ

ศึกษา และระบบการจ้างงานหรือ

การท�างานใดๆ (not in education, 

employment or training: NEET) 

ซึ่งจ�านวนมากมีเหตุผลจากความ

ยากจน ต้องช่วยท�างานบ้านหรือ

ดู แ ล ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว  

รวมถึง ป่วยหรือพิการ ซึ่งนับเป็น 

กลุม่มีความเปราะบางทัง้ทางโอกาส

ในการศึกษา และการพัฒนาทักษะ

เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ในระยะยาว โดย ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ มีสัดส่วนของเยาวชน

กลุ่ม NEET สูงที่สุด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

	มีสัดส่วนของเยาวชน 
กลุ่ม	NEET	สูงที่สุด
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สิ่งแวดล้อม07

โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ	เสียง	และมลพิษที่เกิดจาก
ขยะมูลฝอย	และกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 
จำาเป็นต้องเร่งแก้ไขเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภูเก็ต 13.7

ระนอง 15.2

พังงา 15.4

กระบี่ 16.0

ตรัง 16.2

สตูล 16.3

นครศรีธรรมราช 16.4

สุราษฎร์ธานี 16.5

พัทลุง 16.6

ยะลา 17.0

นราธิวาส 17.0

สงขลา 17.2

ชุมพร 17.3

ปัตตานี 17.5

ระยอง 23.0

ชลบุรี 23.4

ตราด 23.4

จันทบุรี 23.5

ประจวบคีรีขันธ์ 23.8

สระแก้ว 23.8

ฉะเชิงเทรา 23.8

ปราจีนบุรี 24.1

บุรีรัมย์ 24.2

เพชรบุรี 24.2

นครนายก 24.3

สุรินทร์ 24.3

สมุทรปราการ 24.4

นครราชสีมา 24.4

ปทุมธานี 24.4

ราชบุรี 24.5

สมุทรสงคราม 24.5

สุพรรณบุรี 24.5

นครปฐม 24.5

นนทบุรี 24.5

กรุงเทพ 24.6

พระนครศรีอยุธยา 24.6

กาญจนบุรี 24.6

อ่างทอง 24.7

สิงห์บุรี 24.7

สระบุรี 24.8

สมุทรสาคร 24.8

ลพบุรี 24.8

ชัยนาท 24.9

ชัยภูมิ 25.3

อุทัยธานี 25.4

ศรีสะเกษ 25.4

นครสวรรค์ 25.8

ยโสธร 26.3

ร้อยเอ็ด 26.5

มหาสารคาม 26.5

เพชรบูรณ์ 26.6

พิจิตร 26.8

ขอนแก่น 27.0

ก�าแพงเพชร 27.3

อ�านาจเจริญ 27.6

กาฬสินธุ์ 28.0

ค่าเฉล่ียฝุ่น	PM2.5	
ปี	2562	รายจังหวัด
เรียงจากต่ำาสุดไปสูงสุด
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

อุบลราชธานี 28.0

มุกดาหาร 28.4

พิษณุโลก 29.0

สกลนคร 28.8

หนองบัวล�าภู 29.1

อุดรธานี 29.2

หนองคาย 29.4

เลย 29.4

ตาก 29.5

นครพนม 29.8

บึงกาฬ 29.8

สุโขทัย 30.1

อุตรดิตถ์ 30.7

แพร่ 30.9

น่าน 31.1

ล�าปาง 31.1

พะเยา 31.3

ล�าพูน 31.5

แม่ฮ่องสอน 31.7

เชียงใหม่ 31.8

เชียงราย 32.0

ที่มา: Attavanich, W. 2020. Social 
Cost of Air Pollution from Par-
ticulate Matter 2.5 Micrometers  
(PM2.5) in Thailand. 

มีค่าเฉลี่ยฝุ่น	PM2.5	รายปีสูงกว่าเกณฑ์ 
ที่องค์การอนามัยโลกกำาหนดกว่า	

10
3 เท่า

ประเด็นสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นท้าทายของทุกพื้นที่ในประเทศไทย

”“
จังหวัดในประเทศไทย	
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การเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผา

ในการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการ

อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดฝุ ่น PM2.5  

ซึ่งเป็นฝุ ่นที่มีขนาดเล็กมาก สามารถ

แพร่กระจายเข้าสู ่ทางเดินหายใจและ

กระแสเลอืด และแทรกซมึสูก่ระบวนการ

ท�างานของอวัยวะต่างๆ และยังเพิ่ม

ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งอีกด้วย

ที่มา: สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ของประเทศไทย ปี 2561, กรมควบคุมมลพิษ

คุณภาพทางเสียงเป็นอีก

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อคุณภาพ

ชวีติของประชาชน ผูท้ีอ่าศยั

อยูร่มิท้องถนน โดยเฉพาะใน

เขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

มีจ�านวนวันที่มีระดับเสียง

เฉล่ีย 24 ช่ัวโมงสูงเกิน 

ค ่ ามาตรฐานประมาณ 

ครึ่งหนึ่งในปี 2561

ค่าเฉล่ียระดับเสียงและร้อยละจำานวนวันท่ี
ระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน	ปี	2561

	พ้ืนท่ีท่ัวไป 	พ้ืนท่ีริมถนน

มาตรฐาน

59.9 59.3

64.1
69.9 70

ร้อยละจำานวนวันท่ีระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน

ต่า
งจั
งห
วัด

ต่า
งจั
งห
วัด

กรุ
งเ
ทพ

แล
ะป
ริม
ณ
ฑล

กรุ
งเ
ทพ

แล
ะป
ริม
ณ
ฑล

ค่าเฉล่ียระดับเสียง

สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว	(ตารางเมตรต่อคน)

เดซิเบลเอ

จำานวนและสัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว(ตารางเมตรต่อคน)	
ในกรุงเทพมหานคร	ปี	2552-2563

13,995

16,781

21,228

14,730

17,753

21,975

24,48223,801

15,838

19,339

22,843

25,067

ปี	
2

5
5

2
ปี	

2
5

5
5

ปี	
2

5
5

8
ปี	

2
5

6
1

ปี	
2

5
5

3
ปี	

2
5

5
6

ปี	
2

5
5

9
ปี	

2
5

6
2

ปี	
2

5
5

4
ปี	

2
5

5
7

ปี	
2

5
6

0
ปี	

2
5

6
3

3.9

4.7

5.9 6.1 6.4

6.7 6.9 7.0

5.0 5.4

4.1 4.4

ที่มา: ฐานข้อมูลและ
ระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ของกรุงเทพมหานคร, 
กรุงเทพมหานคร3.9

7.0

9.0

ตารางเมตร
ต่อคน

ตารางเมตร
ต่อคน

ตารางเมตร
ต่อคน

ปี	2552

ปี	2563

องค์การอนามัยโลก
กำาหนดพื้นที่สีเขียวไว้่ที่

เนื่องจากเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ มีประชากรหนาแน่น และมีโอกาส

ที่จะต้องประสบกับมลพิษด้านต่างๆ ค่อนข้างมาก จึงมีความ

พยายามจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของประชาชน 

มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการพื้นที่สีเขียวที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก 

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จาก 3.9 ตารางเมตรต่อคนในปี 2552  

เป็น 7.0 ตารางเมตรต่อคนในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังคง

ต�่ากว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าที่ 9 ตารางเมตรต่อคน

0.7% 1.2% 49.5%12%

องค์การอนามัยโลกเสนอ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย	PM2.5	รายปี
ไม่เกิน	10	มคก./ลบ.ม.	 
ซึ่งทุกจังหวัดในประเทศไทย 
มีค่าเฉลี่ยรายปีเกินกว่าเกณฑ์ที่
องค์การอนามัยโลกกำาหนดทั้งสิ้น	
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เมืองที่มีประชากรจ�านวนมาก มักมี

ป ัญหาเรื่องขยะมูลฝอยจ�านวนมาก 

ตามมาด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจ

คือการก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง  

หลายจังหวัดไม่ได้มีปริมาณขยะมูลฝอย

มากติด 10 อันดับแรก แต่กลับมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่ก�าจัดไม่ถูกต้องติด 10 

อนัดบัแรก เช่น ลพบรุ ีบรุรีมัย์ ฉะเชงิเทรา 

สุรินทร์ และร้อยเอ็ด จังหวัดเหล่านี้  

ควรเร่งหาแนวทางในการจัดการขยะ

มูลฝอยอย่างถูกวิธี

10	อันดับจังหวัด 
ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงท่ีสุด 
ปี	2562

10	อันดับจังหวัด 
ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีกำาจัด 
ไม่ถูกต้องสูงสุดปี	2562

ปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
ออกนอกบริเวณโรงงาน	(ปริมาณท่ีขนส่ง	ตัน/ปี) 
ใน	5	จังหวัด	ปี	2559-2563

ที่มา: รายงานสรุปปริมาณกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมออกนอกบริเวณโรงงาน ปี 2559-2563, กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การเติบโตของอุตสาหกรรมส่งผลต่อ 

ส่ิงแวดล้อมเช่นกัน แนวโน้มในช่วง 5 ปี

ที่ผ่านมาพบการเพิ่มขึ้นของกากของเสีย

อันตรายจากอุตสาหกรรม โดยจังหวัด 

ที่มีปริมาณกากของเสียอันตรายสูงสุด 

เป็นจังหวัดที่มีขนาดของอุตสาหกรรม

ใหญ่ ได้แก่ ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ 

ฉะเชิงเทรา และอยุธยา การจัดการ 

กากของเสียอันตรายเหล่าน้ีเป็นประเด็น

ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เกิด 

ผลกระทบด้านลบต่อสขุภาพของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ท่ีมา: สถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทย ปี 2562, ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ

กรุงเทพมหานคร 4,957,970

ชลบุรี 1,054,007

นครราชสีมา 916,606

สมุทรปราการ 862,218

นนทบุรี 728,277

ขอนแก่น 683,678

อุบลราชธานี 657,245

ปทุมธานี 605,254

เชียงใหม่ 601,469

สงขลา 601,403

สมุทรปราการ 542,613

นครราชสีมา 386,170

ปทุมธานี 308,848

ลพบุรี 289,737

ชลบุรี 244,503

บุรีรัมย์ 234,100

ฉะเชิงเทรา 215,233

สุรินทร์ 169,181

ขอนแก่น 166,623

ร้อยเอ็ด 156,457

ปริมาณขยะมูลฝอย	(ตัน)ปริมาณขยะมูลฝอย	(ตัน)

หลายจังหวัดไม่ได้มี
ปริมาณขยะมูลฝอย
มากติด	10	อันดับแรก	 
แต่กลับมีปริมาณ 
ขยะมูลฝอยที่กำาจัด 
ไม่ถูกต้อง 
ติด	10	อันดับแรก

392,724 432,303 402,640 439,835 423,283

114,014 127,979 137,199 137,074 120,561

65,744 75,533 86,452 88,058 74,728

62,233 75,078 79,376 74,345 67,774

190,074 206,594 246,057 245,472 234,210

2559

2559

2559

2559

2559

2560

2560

2560

2560

2560

2561

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

2562

2563

2563

2563

2563

2563

ระยอง

ชลบุรี

สมุทรปราการ

ฉะเชิงเทรา

อยุธยา
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2556

2562

25592553
125,896 ไร ่

149,061 ไร่ 

58,516 ไร่

83,175 ไร่

 102,363

23,397

 15,329

7,972 

ทรัพยากรธรรมชาติ 08

พ้ืนท่ีป่าไม้
ปัจจบัุนประเทศไทยมพีืน้ทีป่่าไม้คดิเป็นประมาณ 1 ใน 3 

ของพืน้ท่ีท้ังหมด ภาคเหนอืเป็นภมูภิาคท่ีมป่ีาไม้มากท่ีสุด

เกนิครึง่ของพ้ืนทีท่ัง้หมดในภมิูภาค ซ่ึงป่าไม้นบัเป็นแหล่ง

อาหารและทรัพยากรทางธรรมชาติที่สะท้อนความอุดม

สมบูรณ์ของพืน้ที ่แต่ขณะเดียวกนักม็คีวามเสีย่ง โดยเฉพาะ

จากปัญหาไฟไหม้ป่าและการเผาป่าท่ีน�าไปสู่ปัญหาฝุ่นควนั

และมลพษิทางอากาศทีเ่ป็นภัยต่อสขุภาพ ข้อมลูปี 2562 

พบพืน้ท่ีการเกดิไฟไหม้ป่าในไทยท้ังสิน้ประมาณ 1.49 แสนไร่  

เพิม่สงูขึน้กว่า 2.5 เท่าจากปี 2561 และสงูทีส่ดุในรอบ 10 ปี  

โดยที ่2 ใน 3 ของพืน้ทีท่ีเ่กดิไฟไหม้นัน้อยู่ในภาคเหนอื

เป้าหมายตาม
“นโยบายป่าไม้
แห่งชาติ”	
ซ่ึงเห็นชอบโดยครม.	 
ในปี	2562	คือ	ประเทศไทย 
จะต้องมีพ้ืนท่ีป่า	ไม่น้อยกว่า	 
40%	ของประเทศ	แบ่งเป็น 
ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่า	 
25%	และป่าเศรษฐกิจ 
และป่าชุมชน 
ไม่น้อยกว่า	15%	

ที่มา: เนื้อที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. 2516, 2521, 2531, 2541, 2551, 2562, ข้อมูลสารสนเทศ กรมป่าไม้

พ้ืนท่ีป่าไม้ในแต่ละภูมิภาค	
ช่วงปี	2516-2562

2516
35.4

30.3

25.623.8

33.2

23.8
2541

2551

2562 2521

2531

ภาคกลาง

2516
67.0

56.0

47.456.0

52.5

43.1
2541

2551

2562 2521

2531

ภาคเหนือ

2516
30.1

18.5

14.016.3

15.0

12.4
2541

2551

2562 2521

2531ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2516
26.1

24.9

20.727.0

24.3

17.2
2541

2551

2562 2521

2531

ภาคใต้

2516
43.2

34.2

28.033.4

31.7

25.3
2541

2551

2562 2521

2531
ทั่วประเทศ

ที่มา: เอกสาร “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ”

ป่าอนุรักษ์
25%

ป่าเศรษฐกิจ 
และป่าชุมชน

15%

ปี	2562	

ภาคเหนือมี 
ไฟไหม้ป่ากินพ้ืนท่ี
กว่าหน่ึงแสนไร่

ภาคเหนือ

ภาคกลางและ	ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้้

ทั่วประเทศ

ขนาดพ้ืนท่ี 
การเกิดไฟไหม้
ป่า	(ไร่)	ช่วงปี		
2553-2562

ความอุดมสมบูรณ ์
และการจัดการ 
การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่มีอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะป่าไม้และ
ทรัพยากรทางทะเล	 
รวมถึงแหล่งที่ดินทำากิน	

เป็นปัจจัยสังคม
กำาหนดสุขภาพ
ของประชากรและ
เป็นเงื่อนไข 
ที่สำาคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
ของประเทศ ที่มา: สถิติการเกิดไปป่า พ.ศ. 2553-2562, ส่วนควบคุมไฟป่า 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภาคใต้และ
จังหวัดติดทะเล
ประสบปัญหาขยะ
ทะเลถึงเกือบ	

ล้านช้ิน
1.6

”

“
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ทะเลและพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบรูณ์ไม่แพ้ป่าไม้ เอ้ือประโยชน์ต่อการ

พัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านการเป็นแหล่ง

อาหาร  ทรัพยากรใต้ทะเลและชายฝั่ง 

รวมถึง แหล่งท่องเที่ยว แต่ประชากรใน

พื้นที่ทะเลก็ประสบกับความเสี่ยงต่อการ

ด�ารงชีวิตและสุขภาพเช่นกัน ท้ังท่ีเกิด

จากธรรมชาต ิเช่น พาย ุน�า้ท่วม ดนิโคลน

ถล่ม รวมถึง ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 

และท่ีเกิดจากน�้ามือมนุษย์ โดยเฉพาะ

ปัญหาขยะทะเล และการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิของน�้าทะเลจากภาวะโลกร้อน

ท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศทางทะเล 

10	อันดับจังหวัด 
ท่ีมีปริมาณขยะทะเลมากท่ีสุด	 

10	อันดับประเภทขยะทะเลท่ีมากท่ีสุด	ปี	2561และ	2562

ปริมาณขยะทะเลใน	24	จังหวัด
ติดชายทะเล	ปี	2562

ที่มา: ข้อมูลปริมาณขยะทะเลในประเทศไทย  
ปีงบประมาณ 2562, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ที่มา: ข้อมูลปริมาณขยะทะเลในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561-2562, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สมุทรปราการ 197,379

สุราษฎร์ธานี 153,919

ภูเก็ต 146,377

สงขลา 121,391

ชุมพร 103,309

ระยอง 90,983

สตูล 89,487

เพชรบุรี 75,771

พังงา 72,975

ฉะเชิงเทรา 66,511

2561 จำานวน	(ช้ิน) 2562 จำานวน	(ช้ิน)

อันดับ	1 ถุงพลาสติกอื่นๆ	 41,005 ขวดเครื่องดื่ม	
(พลาสติก)	 251,181

อันดับ	2 กล่องอาหาร	(โฟม)	 34,780 ถุงพลาสติกอื่นๆ	 172,739

อันดับ	3 ห่อ/ถุงอาหาร	(ท๊อฟฟี่,
มันฝรั่งอบกรอบ	อื่นๆ) 30,909 เศษโฟม	 160,782

อันดับ	4 ถุงก๊อปแก๊ป	 29,935 ขวดเครื่องดื่ม	(แก้ว) 110,448

อันดับ	5 ขวดเครื่องดื่ม	(แก้ว)	 26,151
ห่อ/ถุงอาหาร	(ท๊อฟฟี่, 
มันฝรั่งอบกรอบ	อื่นๆ)	 94,531

อันดับ	6 ขวดเครื่องดื่ม	(พลาสติก)	 25,216 ถุงก๊อปแก๊ป	 74,695

อันดับ	7 หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม	 17,861 กระป๋องเครื่องดื่ม	 73,562

อันดับ	8 ฝาจุกขวด	(พลาสติก)	 17,690 กล่องอาหาร	(โฟม)	 71,585

อันดับ	9 เศษโฟม	 15,191 ถ้วย/จาน	(โฟม)	 65,611

อันดับ	10 บุหรี่/ก้นกรองบุหรี่	 12,056 กล่องอาหาร	(พลาสติก) 59,638

ขยะประเภทอื่นๆ 99,287 ขยะประเภทอื่นๆ 434,098

ปริมาณขยะ	(ช้ิน)

ปริมาณ 
ขยะมูลฝอย	 
(ช้ิน)

197,379

441

350,081

1,568,870

ปริมาณขยะทะเลทั้งหมด

ปริมาณขยะทะเลทั้งหมด

ปี	2561

ปี	2562
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ในปี 2562 ปริมาณขยะทะเลใน 24 

จังหวัดติดชายทะเลของไทยในภาคใต้ 

ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีจ�านวน

มากถึงเกือบ 1.6 ล้านชิ้น  ส่วนใหญ่เป็น

ขยะพลาสติก โฟม และแก้ว โดยจังหวัด

ท่ีประสบปัญหามากท่ีสุดได้แก่ สมุทร- 

ปราการ สุราษฎร ์ธานี  และภู เ ก็ต  

ความเสียหายของสภาพแนวปะการัง 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาโลกร้อน  

เป ็นอีกหนึ่ งสถานการณ์ความเสี่ยง 

ที่ก�าลังเกิดขึ้นกับทะเลไทยในหลายพื้นที่

ลักษณะการถือครองท่ีดินของเกษตรกร	ปี	2562	(ร้อยละ)

ความเหล่ือมล้ำาการถือครองท่ีดินในประเทศไทย

สัดส่วนพ้ืนท่ีแนวปะการังท่ีพบว่ามีสภาพ	 
“เสียหายมาก”ใน	10	จังหวัดติดชายทะเล	(ร้อยละ)

นครศรีธรรมราช 15.5 84.5

พังงา 2.8 14.8 26.6 7.7 48.1

ตราด 8.2 1.3 11.6 55.8 23.1

กระบี่ 26.7 40.5 18.4 14.4

ประจวบคีรีขันธ์ 42.7 32.2 10.4 5.3 9.1

ภูเก็ต 23.3 16.7 33.3 20.0 6.7

ระยอง 10.7 24.1 41.2 18.5 5.5

สุราษฎร์ธานี 39.1 6.9 43.0 5.7 5.3

ชลบุรี 25.6 7.8 41.8 21.3 3.5

ชุมพร 11.3 3.4 84.7 0.6

หมายเหตุ  สภาพแนว
ปะการัง แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี 
ปานกลาง เสียหายและ
เสียหายมาก จังหวัดที่มี
การส�ารวจและประเมิน
สภาพแนวปะการัง  
โดยไม่พบพื้นที่  
“เสียหายมาก” 
ได้แก่ ระนอง ตรัง 
สตูล จันทบุรี สงขลา 
ปัตตานี และนราธิวาส

ทรัพยากรท่ีดิน	
เป็นปัจจัยการผลิตท่ีส�าคัญต่อความมั่นคงในชีวิต

และอาชีพของประชากรในภาคการเกษตร รวมถึง 

ความมั่นคงทางอาหารของประเทศในภาพรวม 

อย่างไรก็ตาม การถือครองที่ดินในประเทศไทย 

ยังคงมีความกระจุกตัวสูง โดยการศึกษาหนึ่งพบว่า

ผู้ถือครองที่ดิน 4 ใน 5 ของจ�านวนผู้ถือครองที่ดิน

ทั้งหมดในประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู ้ถือครอง 

รายย่อย มกีารถอืครองทีด่นิคิดเป็นเพยีงร้อยละ 20 

หรือ 1 ใน 5 ของที่ดินทั้งหมด ซ่ึงข้อมูลน้ีสะท้อน

ให้เหน็ถงึปัญหาความไม่เท่าเทยีมและความเหลือ่มล�า้ 

ในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินของคนในประเทศ
ของผู้อื่น:	ได้ทำาฟรี	(ไม่มีเอกสาร)/รับจำานองหรือขายฝาก

ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2562, ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา: ดวงมณี เลาวกุล (2556), การศึกษาการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในสังคมไทย

ผู้ถือครองท่ีดิน 
รายใหญ่	

ถือครองท่ีดินถึง	

ของทีดิ่นทัง้หมด
ในประเทศ

ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้้

ทั่วประเทศ

ดีมาก ดี ปานกลาง เสียหาย เสียหายมาก

ที่มา: รายงานการส�ารวจความเสียหายของปะการัง พ.ศ. 2563, สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ข้อมลูในปี 2562 พบภาพรวมของ

เกษตรกรไทย มีสัดส่วนที่ถือครอง

ที่ดินเป็นของตนเองโดยไม่ติด

ภาระผูกพันใดๆ เพียงประมาณ  

1 ใน 4 (ร้อยละ 27.9) โดยสดัส่วนนี ้

ต�่าท่ีสุดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และ

ภาคกลาง

ของตนเอง	 ของตนเอง:จำานอง/ขายฝากคนอื่น	 ของผู้อื่น:	เช่า	

20% 

80% 
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ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจ�าปี 2562, ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจ�านวนประชากรรายจังหวัด ปี 2562, กรมการปกครอง 

การกระจายตัวของบุคลากรทางการ

แพทย์วิชาชีพต่างๆ โดยเฉพาะ แพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล  

ในแต่ละภูมิภาคของไทยยังคงมีความ

เหลื่อมล�้า โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

ความพร ้อมและความเพียงพอของ

บุคลากรเมื่ อ เทียบเป ็นสัดส ่วนกับ

ประชากรในภาพรวมของประเทศม ี

แนวโน้มดขีึน้ อีกทัง้ ช่องว่างความแตกต่าง 

ระหว่างภูมิภาคก็พบว่ามีแนวโน้มลดลง

ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง

ทรัพยากรสุขภาพ09

ความเพียงพอ	 
และการจัดสรร 
ทรัพยากรสุขภาพ

ที่ไม่เหลื่อมล้ำา 
มากเกินไปเชิง
พื้นที่	ทั้งในด้าน
บุคลากร	สถาน
พยาบาล	อุปกรณ์
และเครื่องมือ
ทางการแพทย์	
รวมถึง	การคลัง
สุขภาพ		
เป็นเงื่อนไขที่สำาคัญต่อ
การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ที่จำาเป็นและมีคุณภาพ	 
ได้อย่างเท่าเทียมกันของ
ประชากรในทุกพื้นที่ 
ของประเทศ

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพ

กรุงเทพฯ  576  5,376  1,925  163

ภาคกลาง  1,737  8,019  4,096  405

ภาคเหนือ  1,914  7,426  4,815  419

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2,629  11,186  6,409  521

ภาคใต้  2,032  7,681  4,911  387

ทั่วประเทศ  1,700  8,275  4,424 384

สัดส่วนจำานวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์	1	คน	ปี	2562

สัดส่วนจำานวนประชากรต่อแพทย์	1	คน	 
ช่วงปี	2547-2562

เชิงพื้นที่ในเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู ่ ในกรณ ี

ของแพทย์ ใน 10 จังหวัดที่มีสัดส่วน

ประชากรต่อแพทย์ดีที่สุดในประเทศ 

หลายจังหวัดอยู ่ในภาคกลาง รวมท้ัง

กรุงเทพฯ อีกจ�านวนหนึ่งเป็นจังหวัด

เมอืงใหญ่ในแต่ละภมูภิาค เช่น พษิณโุลก

และเชียงใหม่ในภาคเหนือ ชลบุรีในภาค

ตะวันออก หรือ ขอนแก่นในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้

เหน็ถงึความเหล่ือมล�า้ทีย่งัคงอยู ่ซึง่ไม่ได้

มี เฉพาะระหว ่างภูมิภาคในประเทศ

เท่านั้น แต่เป็นระหว่างจังหวัดในแต่ละ

ภูมิภาคด้วยเช่นกัน

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
ภาคใต้

ทั่วประเทศ2,629คน

แพทย์	1	คน
ต้องดูแลประชากร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สูงกว่าแพทย์
ในกรุงเทพฯ	
เกือบ	 	เท่า5

(หน่วย	:	คน)

7,466

4,834

3,982

3,305

3,134

879
576

1,700
1,814
2,032
2,629

”

“
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70.5

ในด้านสถานพยาบาล กรงุเทพฯ เป็นพืน้ท่ี

ที่มีบริบทแตกต่างจากภูมิภาคอื่น โดยมี

สัดส่วนของโรงพยาบาลและเตียงผู้ป่วยใน

ของภาคเอกชนสูงที่สุดถึงร้อยละ 70.5 

และ 42.6 ของจ�านวนโรงพยาบาลและ

เตียงท้ังหมด ตามล�าดับ ขณะที ่ในภมูภิาคอืน่ 

มากกว ่าร ้อยละ 70 (ในภาคกลาง)  

ถงึร้อยละ 90 (ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื)  

ของโรงพยาบาลและเตียงผูป่้วยในทัง้หมด 

อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงอื่นๆ 

10	จังหวัดท่ีดีมากท่ีสุด 10	จังหวัดท่ีดีน้อยท่ีสุด

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ประจ�าปี 2562, ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจ�านวนประชากรรายจังหวัด ปี 2562, กรมการปกครอง 

ที่มา: รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข  
ประจ�าปี 2562, ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรุงเทพฯ 576 

พิษณุโลก	 1,064 

นครนายก	 1,105 

สมุทรสาคร 1,129 

ชลบุรี 1,153 

ขอนแก่น 1,136 

เชียงใหม่	 1,286 

ปทุมธานี 1,344 

จันทบุรี	 1,449 

สระบุรี	 1,527 

หนองบัวลำาภู 4,748 

บึงกาฬ 4,512 

นครพนม 4,157 

กาฬสินธุ์	 3,642 

กำาแพงเพชร 3,593 

สกลนคร 3,423 

เพชรบูรณ์ 3,364 

ร้อยเอ็ด 3,288 

บุรีรัมย์ 3,263 

ชัยภูมิ 3,240 

สัดส่วนจำานวนประชากรต่อแพทย์	ปี	2562	(คนต่อแพทย์	1	คน)

29,504
เตียง

5.09.4

42.6 14.9

28.1

354
แห่ง		7.9

63.3

28.5

0.3
42,085
เตียง		

66.8

8.7

1.1

23.4

279
แห่ง		

6.5

75.3

18.3

27,502
เตียง		

75.4

9.3

15.3

393
แห่ง		

85.5

10.2
4.3

39,172
เตียง

86.1

7.66.3

19,763
เตียง

0.2

80.2

6.8

12.8

129
แห่ง		

70.5

8.5
12.4

7.0

1.6

215
แห่ง		

77.7

15.3

6.5

0.5

สัดส่วนโรงพยาบาลและเตียง	 
ในแต่ละภูมิภาค	ปี	2562 (ร้อยละ) 

กระทรวงสาธารณสุข	 												กระทรวงอื่นๆ		 							หน่วยงานอิสระ												องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น										เอกชน

กรุงเทพฯ	
มีสัดส่วนของโรงพยาบาล

เอกชน	
สูงที่สุดถึงร้อยละ

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

เตียง	 

เตียง	 

เตียง	 เตียง	 

เตียง	 

ภาคกลาง

ภาคเหนือ ภาคใต้

ภาคตะวัน
ออกเฉียง
เหนือ
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ในด้านการคลงัสขุภาพ ปัจจบุนั มากกว่าร้อยละ 99 ของประชากรไทย 

ได้รับการคุ้มครองทางการเงินจากภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในการ

เข้ารับบริการสุขภาพที่จ�าเป็น ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (บตัรทอง) ประกนัสังคม และสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึง พนักงานส่วนท้องถิ่น ซ่ึงแต่ละกองทุน

หรือระบบสวัสดิการมีขอบเขตสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพ และ

ทรัพยากรการคลังที่ยังค่อนข้างแตกต่างกันในหลายเรื่อง ดังนั้น 

สัดส่วนความครอบคลุมของแต่ละกองทุนและระบบสวสัดิการในแต่ละ

ภูมิภาคท่ีมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกรุงเทพฯ 

และภาคกลาง กับภูมิภาคอื่นๆ จึงยังเป็นอีกมิติความเหลื่อมล�้า 

เชิงพ้ืนที่ที่ยังต้องประเมินและเฝ้าระวัง

จำานวนประชากรในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(หน่วย	:	ล้านคน)

ล้านคน

หลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ	

พนักงานส่วนท้องถิ่น	

ประกันสังคม

ผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ	

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ	

ครูเอกชน	

ผู้ประกันตนพิการ	

ผู้ที่ยังไม่ได ้
ลงทะเบียนสิทธิ

47.5

12.6

5.1

0.63

0.52

0.09

0.02

0.6

กลุ่มคนที่อยู่อาศัยบน 
แผ่นดินไทยแต่ยัง 

ไม่มีหลักประกันทาง
สุขภาพ	อาจได้แก่

กลุ่มคนไร้รัฐ	คนไทย
ที่ไม่มีบัตรประชาชน
จากสาเหตุการตก

สำารวจหรือไปมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านกลาง	
คนเร่ร่อน	แรงงาน

ข้ามชาติที่ไม่มี
เอกสาร	เป็นต้น

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�า
ปีงบประมาณ 2562, ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ที่มา: การส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท./หน่วยงานอิสระภาครัฐ

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน ไม่มีสวัสดิการสวัสดิการจากนายจ้าง

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(บัตรทอง)

ภาคเหนือกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้้ ทั่วประเทศ

} } } } } }
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ร้อยละการมีสวััสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาล
ในแต่ละภูมิภาค	
ปี	2562	
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ความแตกต่างเชิงพื้นที่ของความพร้อมและการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ

ต่างๆ ข้างต้น น่าจะเป็นเหตุผลอธิบายความแตกต่างที่พบเก่ียวกับ

พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการ

สุขภาพที่จ�าเป็นเมื่อต้องการหรือเจ็บป่วยของคนในแต่ละพื้นที่ยังคงมีอยู ่

ได้เป็นอย่างดี

คนกรุงเทพฯ	ใช้บริการ
สุขภาพที่รพ.และคลินิก
ภาคเอกชน	รวมถึง	รพ.	
สังกัดมหาวิทยาลัยและ
สังกัดอื่นของรัฐมากที่สุด	

ขณะที่	
คนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือใช้บริการ 
ผู้ป่วยนอกที่รพ.สต.	 
และใช้บริการผู้ป่วยใน 
ที่รพ.ชุมชน	รพ.ศูนย์	หรือ
ทั่วไปรวมกัน 
มากที่สุด

หมายเหตุ: สถานที่ที่เข้ารับบริการสุขภาพส�าหรับการเจ็บป่วยผู้ป่วยนอกครั้งสุดท้าย 
(ในรอบ 30 วัน) และการเจ็บป่วยผู้ป่วยในครั้งสุดท้าย (ในรอบ 12 เดือน) 
ที่มา: การส�ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562, ส�านักงานสถิติแห่งชาติ

ไม่ได้รักษา
ซื้อยากินเอง
รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข
รพ.	ชุมชน
รพ.ทั่วไป/ศูนย์
รพ.	ของมหาวิทยาลัย/สังกัดอื่นของรัฐ
รพ./คลินิก	เอกชน
อื่นๆ

พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย (ร้อยละ)
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51.0

49.2

46.7

11.6

10.9

15.6

16.9

16.2

12.5

14.8

8.8

2.2

8.7

14.7

18.6

19.6

24.1

15.6

18.4

20.0

6.5

25.6

6.6

2.2

4.1 10.6

3.9 14.1

14.0

0.2
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ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคใต้้

ภาคใต้้

ทั่วประเทศ

ทั่วประเทศ

}
}

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก
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เขตสุขภาพพิเศษ10
ปี	2563	
คณะรัฐมนตรีมีมต ิ
เห็นชอบร่างแผน
ปฏิบัติการสาธารณสุข	 
เขตสุขภาพพิเศษ 
แห่งชาติ	ระยะที่	1	
(พ.ศ.	2562-2565)	
โดยมีพื้นที่เป้าหมาย
ครอบคลุม

“สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ”	
เป็นการดำาเนินการในพื้นที่ที่มีบริบทเฉพาะ	แตกต่าง
จากพื้นที่ปกติ	และไม่สามารถใช้แนวทางบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุขแบบทั่วไป	เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุม	ประกอบด้วย
งานสาธารณสุข	4	ด้าน	ได้แก่	

สาธารณสุข
ชายแดน	
Border	Health

พัฒนาศักยภาพ	กลไก 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านระบบป้องกันสุขภาวะ
อนามัยในพ้ืนท่ีชายแดน	

02

เขตพื้นที่เฉพาะ	
(ประชากรข้ามชาติ)

Migrant	Health

พัฒนารูปแบบหลักประกันสุขภาพ
แรงงานข้ามชาติ

03

19 จังหวัด

สาธารณสุขทางทะเล	
สาธารณสุขชายแดน	
เขตพื้นที่เฉพาะ	(ประชากรข้ามชาติ)	
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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ภูเก็ต
กระบ่ี

สุราษฎร์ธานี

ระนอง

ระยอง

พังงา

สมุทรสาคร	
สมุทรปราการ	
ปทุมธานี	
กรุงเทพมหานคร

ตาก

น่าน

สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

สาธารณสุข
ทางทะเล
Marine	Health

พัฒนา	บูรณาการเครือข่ายดูแล
ช่วยเหลือประชาชน	นักท่องเท่ียว	
และสร้างคุณค่าของสาธารณสุข

ทางทะเลสู่มูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ

01

Eastern	Economic		
Corridor	:	EEC

เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ให้ทันสมัย	และส่งเสริมการ 

เป็น	Medical	hub	

04

พื้นที่เป้าหมาย
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บริบทภูมิศาสตร์ทางทะเลน�าไปสู่ความท้าทาย

ท่ีส�าคัญทางสาธารณสุขหลายเรื่อง หนึ่งในนั้น

คือ การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิด

เหตุจ�าเป็นอย่างทนัท่วงทขีองประชาชนท้องถิน่

และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่อาจจะประสบ 

การเจ็บป่วยกะทันหัน เช่น กรณีโรคน�้าหนีบ 

หรือโรคเหตุลดความกดอากาศ ซึ่งเกิดจากการ

ด�าน�้าลึกแล้วลอยตัวขึ้นผิวน�้าเร็วเกินไป หรือ 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางทะเลท่ีมีจ�านวน

เหตุการณ ์ เกิดบ ่อยมากข้ึนซ่ึงหลายครั้ ง 

มคีวามรุนแรง เช่น ในกรณเีรอืฟินกิส์ล่มทีภ่เูกต็

ในปี 2561

ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายทะเลทั้งหมด	
24	จังหวัด	(รวมกรุงเทพฯ) 

จำานวนมากเป็นจังหวัด
ในภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ 
ทางเศรษฐกิจแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางทะเล	 
รวมถึง	ที่อยู่อาศัยของประชาชน 
บริเวณชายฝั่งและบนเกาะแก่ง 
น้อยใหญ่ในทะเล	

สาธารณสุขทางทะเล01

ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ พังงา และ

สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น 5 จังหวัด

ชายทะเลที่มีจ�านวนนักท่องเท่ียว

ต่างชาตสิงูทีส่ดุของไทย ถกูก�าหนด 

เป ็นพื้นที่ เป ้ าหมายของงาน

สาธารณสขุทางทะเลในระยะแรก

โดยมุ ่ ง เ น ้ นการ พัฒนาและ 

บูรณาการเครือข่ายเพื่อการดูแล

ช่วยเหลอืประชาชน นกัท่องเท่ียว

และสร ้างคุณค ่าสู ่มูลค ่าทาง

เศรษฐกิจ

5	จังหวัดติดชายทะเล	ที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุด	ปี	2562	
จำานวนนักท่องเท่ียว	(คน)

ชลบุรี 8,636,346

เพชรบุรี 8,410,769

ระยอง 7,310,599

ภูเก็ต 3,977,545

นครศรีธรรมราช 3,723,472

ภูเก็ต 10,598,921

ชลบุรี 9,966,574

กระบี่ 4,312,606

สุราษฎร์ธานี 3,591,556

พังงา 3,470,414

ที่มา: สรุปจากข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ รายจังหวัด ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ชาวต่างชาติ ชาวไทย

จำานวนอุบัติเหตุทางน้ำา	จังหวัดติดชายทะเล

หมายเหต:ุ เลือกเฉพาะอบุตัเิหตทุางน�า้ 
ที่เกิดในพื้นที่ 23 จังหวัดติดชายทะเล 
ยกเว้น กรุงเทพฯ

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลสถิติอุบัติเหต ุ
ทางน�้า ปี 2560-2563, กรมเจ้าท่า 

ปี	2561	 
ที่จังหวัดภูเก็ต	
เกิดอุบัติเหตุ 
เรือฟินิกส์ 

ประสบคลื่นลมแรง 
ทำาให้เรือล่ม	
มีผู้เสียชีวิต	 

47	คน

39 62

ครั้ง
63

5

 ปี	2561

3

34

ครั้ง

6

 ปี	2563 (ณ ตุลาคม)

40
12

ครั้ง
46 106

12

 ปี	2562

ครั้ง
58 64

14

12

 ปี	2560

บาดเจ็บ								สูญหาย								เสียชีวิต

ผลกระทบ	โควิด-19	 
ส่งผลให้ในช่วง	 
ม.ค.-ต.ค.	2563	 
จำานวนนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติในประเทศไทย

ลดลง	
ร้อยละ	
และ	นักท่องเที่ยวชาวไทย 
ลดลงร้อยละ	50.7	 
จากปี	2562

78.9

จำานวนผู้ป่วยโรคน้ำาหนีบ	

ที่มา: รายงานสรุปจ�านวนผู้ป่วยโรคน�้าหนีบ ปี 2559-2563, 
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ชาวประมง
นักท่องเที่ยวไทย
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ครูสอน/ไกด์ดำาน้ำา	 
ลูกเรือท่องเที่ยว

30

16
18

10
12

 ปี	2563  ปี	2562  ปี	2561  ปี	2560  ปี	2559

18 10

3

3

3

5

5

5

6

3

5

3

3

5

3

3

1

1
1

Marine	Health

จำานวนผู้เสียหาย	(คน)
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จุดเน้นสาธารณสุขชายแดน

เรียกเก็บได้									เรียกเก็บไม่ได้

2,287

435

519

171

40% 60%

สาธารณสุขชายแดน

หลายพื้นที่เป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีปัญหา

คนไรร้ฐัหรอืมปีญัหาสถานะทางทะเบยีน 

สถานพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหา

การให้บริการสุขภาพแก่ประชากร 

ข้ามชาติที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายไม่ได้ และ

ปัญหาความยากล�าบากในการควบคุม

โรคติดต่อตามแนวชายแดน เช่น  วัณโรค 

เอชไอว/ีเอดส ์มาลาเรยี รวมถงึ โควดิ-19  

ที่ก�าลังเป็นประเด็นในปัจจุบัน ท�าให้

การพัฒนาความร่วมมือและกลไกการ

ท�างานสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ในการป้องกันควบคุมโรค การส่งต่อ 

ผู้ป่วยและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสขุ รวมถงึ การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

ด้ านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 

ในพืน้ทีช่ายแดนเปน็เรือ่งทีม่คีวามส�าคญั

02
Border	Health

ไทย-เมียนมา	10  จังหวัด

ไทย-เมียนมา

ความร่วมมืองานวัณโรค	
งานเอชไอวี/เอดส์	 
งานมาลาเรีย

ตาก-เมียวดี
ระนอง-เกาะสอง

จังหวัดเป้าหมาย-คู่ความร่วมมือ

ไทย-ลาว

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อชายแดน	การส่งต่อผู้ป่วย	
การพัฒนาแนวทางควบคุม
วัณโรคตามแนวชายแดน

น่าน	-ไชยบุรี
จังหวัดเป้าหมาย-คู่ความร่วมมือ

ไทย-	กัมพูชา

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเฝ้าระวังโรค	
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข	การพัฒนาแกนนำา
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

สระแก้ว	-	บันเตียมินเจย
จังหวัดเป้าหมาย-คู่ความร่วมมือ

ไทย-มาเลเซีย
ระบบการป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติ	
การระบาดของโรคติดต่อ	
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 
การส่งต่อ	และแนวทางการดูแล
สุขภาพประชาชนตามแนวชายแดน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็น

มิตรด้วยการพัฒนาแกนน�าอาสาสมัคร

สาธารณสุขต่างชาติ หรือ อสต. เพื่อ 

ส่ง เสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่

จ�าเป็นให้กับประชากรทุกกลุ่มในพื้นที่

ชายแดนที่ มีความหลากหลายทาง 

เชื้อชาติและวัฒนธรรมสูง เป็นอีกหนึ่ง 

จุดเน้นท่ีส�าคัญในงานสาธารณสุขชายแดน  

(ซึ่งการส่งเสริมพัฒนา อสต. นับเป็นจุด

เน้นของงานสาธารณสุขในพื้นที่ไม่ติด

ชายแดนที่มีประชากรข้ามชาติอาศัย

และท�างานอยู่ เป็นจ�านวนมากด้วย 

เชน่กนั) ในระยะแรกของการด�าเนนิงาน 

ดา้นสาธารณสขุชายแดน พืน้ทีเ่ปา้หมาย  

4 จังหวัดชายแดน ได้แก่ น่าน ตาก 

ระนอง และ สระแก้ว

อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ต่างชาติ	 
หรือ	อสต.	 
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่จำาเป็นให้กับประชากร
ทุกกลุ่มในพื้นที่ชายแดนที่มี 
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมสูง

สัดส่วนค่าบริการสุขภาพที่เรียกเก็บจาก
ประชากรข้ามชาติที่มารับบริการเฉพาะ
จังหวัดชายแดน	ปี	2563

67%

73%

36%

33%

27%

64%

ไทย-กัมฑูชา		6		จังหวัด

ไทย-ลาว		11		จังหวัด

ไทย-มาเลเซีย		4		จังหวัด

หมายเหตุ: 
1. เฉพาะสถานพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ทั่วประเทศ (ไม่รวมในกรุงเทพฯ)
2. 31 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก ราชบุรี 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร จันทบุรี ตราด 
สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ บึงกาฬ เลย 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา สงขลา 
สตูล ยะลา นราธิวาส

ที่มา: ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพแก่ประชากรข้ามชาติเฉพาะจังหวัดชายแดน  
ปี 2563, Health Data Center, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงสาธารณสุข 

ล้านบาท

ครอบคลุมพื้นที่	31	จังหวัด 
ที่มีพรมแดนติดกับ	4	ประเทศเพื่อนบ้าน	 

ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการ 
เคลื่อนย้ายประชากร 
ข้ามชาติและการค้าขนส่ง
ชายแดนที่มีพลวัตสูง 
ทั้งที่ผ่านช่องทางข้ามแดนที่เป็น
ทางการและช่องทางธรรมชาติ		
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ข้อท้าทายที่ส�าคัญของงานสาธารณสุข

ในด้านนี้เป็นเรื่องการพัฒนารูปแบบ

และการขยายความครอบคลุมของหลัก

ประกันสุขภาพให้กับประชากรข้ามชาติ

ทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

สุขภาพที่จ�าเป็นและคุ้มครองภาระ 

ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่ เกิดขึ้นให้กับ 

ผูป้ว่ยและผูร้บับรกิารประชากรขา้มชาต ิ 

เขตพื้นที่เฉพาะ	(ประชากรข้ามชาติ)03
Migrant	Health

ในขณะเดยีวกนัเพือ่เปน็การลดภาระทางการคลงัใหก้บัสถานพยาบาลผูใ้ห้

บริการจากค่าบริการสุขภาพที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากกลุ่มประชากร

ข้ามชาติที่มารับบริการ ซึ่งที่ผ่านมามีสัดส่วนถึงร้อยละ 50-60 ของ 

ค่าบริการสุขภาพที่เรียกเก็บ ณ สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

โดยเฉพาะจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่มารับบริการแต่ไม่มี

หลักประกันทางสุขภาพ 

สัดส่วนค่าบริการสุขภาพที่เรียกเก็บ 
จากประชากรข้ามชาติที่มารับบริการ

หมายเหตุ: เฉพาะสถานพยาบาลในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ัวประเทศ (ไม่รวมในกรุงเทพฯ)

ที่มา: ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพแก่ประชากรข้ามชาติ ปี 2558-2563, 
Health Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: จ�านวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนระบบ
หลักประกันสุขภาพ ปี 2559- 2563,  
กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2564)

เรียกเก็บได้									เรียกเก็บไม่ได้

3,534

5,546

5,332

6,944

5,723

7,499

2558  

2559 

2560

2561

2562

2563

ล้านบาท

43%

43%

37%

46%

45%

44%

57%

57%

63%

54%

55%

56%

จำานวนการซื้อบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานและคนข้ามชาติ

 578,748 

 154,776 

44,870 37

2,015

คน

 ปี	2563

780,446

 198,315  119,407 

21,758 30

1,000

คน

 ปี	2562

 340,510 

554,817

186,386

26,288 24

751

คน

 ปี	2560

 768,266 

90,407 22

691

908,214465,826
คน

 ปี	2561

1,465,160

 ปี	2559

1,543,055

 939,623504,526

97,375 168

1,363

คน

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

เวียดนาม

อื่นๆ

เน้นกลุ่มประชากรข้ามชาติ	 

โดยเฉพาะ 
แรงงานข้ามชาต ิ
และผู้ติดตามจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	 
77	จังหวัดทั่วประเทศ	
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ระบบหลักประกันสุขภาพ	
สำาหรับประชากร 
ข้ามชาติที่สำาคัญ	

2

1
ได้แก่	

ระบบ
ประกันสังคม

ประ เทศ ไทยมี ร ะบบหลั กประกั น 

สุขภาพส� าหรับประชากรข้ ามชาติ  

ที่ส�าคัญ 2 ระบบได้แก่ ระบบบัตร

ประกันสุขภาพแรงงานและคนข้าม

ชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุข (มีระยะ

เวลาความครอบคลุมของบัตรอยู่ในช่วง  

3 เดือน ถึง 2 ปี) และระบบประกันสังคม 

ที่มา: ข้อมูลจ�านวน
แรงงานต่างด้าวประกัน
ตนแยกตามสัญชาติ  
ปี 2559 – 2563, 
ส�านักงานประกันสังคม 

ที่มา: จ�านวนบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ 
ปี 2559-2563, กอง
เศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ
ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

จำานวนผู้ประกันตน 
แรงงานข้ามชาติ
ภายใต้ระบบ
ประกันสังคม	
(คน)

จำานวนผู้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนประกัน
สุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

306,924

494,229รวม 635,003 1,216,258 1,198,418 1,055,783

79,874

93,724

13,707

402,484

110,767

100,267

21,485

788,121

265,546

108,279

54,312

793,213

226,838

115,314

63,053

714,087

181,013

106,469

54,214

 ปี	2559  ปี	2560  ปี	2561  ปี	2562  ปี	2563

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

สัญชาติอื่นๆ

ในระยะแรกนี้ พื้นที่เป้าหมายของงาน

สาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากร

ข้ามชาติ) ครอบคลุม 7 จังหวัดได้แก่ 

ตาก ระนอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ

ปทุมธานี กรุงเทพฯ และระยอง

ระบบบัตรประกันสุขภาพ
แรงงานและคนข้ามชาติ	
โดยกระทรวงสาธารณสุข	
(มีระยะเวลาความ
ครอบคลุมของบัตรอยู่ 
ในช่วง	3	เดือน	ถึง	2	ปี)	

สอง 
ระบบ

ส�าหรับกลุ่มประชากรที่มีปัญหาเรื่อง

สทิธแิละสถานะทางทะเบยีน โดยเฉพาะ

ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์จ�านวนมากที่ยัง

ไม่ได้รับสัญชาติไทย มีกองทุนประกัน

สุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและ 

สิทธิให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพที่

จ�าเป็นอยู่ 

ปีงบประมาณ จำานวน	(คน)

2559 562,983

2560 576,857

2561 519,070

2562 543,994

2563 549,201

 พ.ศ.
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ชลบุรี

ระยอง

ฉะเชิงเทรา

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก04
Eastern	Economic		Corridor	:	EEC

ครอบคลุมพื้นที่	3	จังหวัด	ได้แก่	
ชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรา	 
ซึ่งเป็นพื้นที่ภายใต้

โครงการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก	
หรือ	Eastern	
Economic	
Corridor	 
(EEC)	
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม	 
การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อไปสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจ 
และเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ 
ให้กับประเทศ

แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 

ดั ง ก ล่ า ว ค า ด ว่ า จ ะ น� า ไ ป สู่ ก า ร 

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ในหลายด้าน  

เช่น การเปลี่ยนแปลงความเป็นเมือง 

และการเพิ่มขึ้นของประชากรจาก

ภายนอกที่ เข้ามาลงทุนและท�างาน 

ในพื้นที่  จากผลการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-

2583 ภูมิภาคตะวันออกเป็นพื้นที่  

ที่คาดว่าจะมีอัตราเพิ่มของจ�านวน

ประชากรเมืองสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ

ภูมิภาคอื่น

ควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตและที่ผ่านมาของพื้นที่ภายใต้

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard 

ประสิทธิภาพการจัดการสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเป็นปัญหาตามมา 

เช่น ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งเป็นโทษต่อสุขภาพที่พบในพื้นที่มาบตาพุด

และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ปัญหาการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 

เป็นต้น ล้วนเป็นความท้าทายทางสุขภาพที่ส�าคัญในพื้นที่ EEC เช่นเดียวกับ 

ผลกระทบทางสงัคมทีอ่าจเกดิขึน้จากการขยายตวัของสภาพเมอืงและประชากร

ที่สะท้อนจากอัตราตายของประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนที่พบว่า ระยอง

ชลบุรีและฉะเชิงเทราเป็น 3 ใน 5 จังหวัดที่มีอัตราตายสูงที่สุด

จำานวนประชากรเมืองและอัตราเพิ่มเฉลี่ย	รายภูมิภาค	 
ปี	2553-2583	จำานวนประชากรเมือง	(ล้านคน)

ภูมิภาค/ปี 2553 2563 2573 2583 อัตราเพิ่มต่อปี	
(2553-2583) (%)

กรุงเทพฯ 7.69 8.36 8.46 8.14 0.2

ปริมณฑล 3.18 4.94 6.36 7.41 4.4

กลาง 1.19 1.69 1.96 2.00 2.3

ตะวันออก 2.20 3.65 4.86 5.70 5.3

ตะวันตก 1.20 1.53 1.79 1.87 1.9

เหนือ 3.95 5.18 6.24 6.38 2.1

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.49 8.91 10.88 11.06 3.4

ใต้ 2.81 3.84 5.11 6.02 3.8

ที่มา: รายงานการศึกษาผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
ประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2562, ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภูมิภาคตะวันออกเป็น
พื้นที่ที่คาดว่า 
จะมีอัตราเพิ่มของ 
จำานวนประชากรเมือง

สูงที่สุด
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การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของระบบ

บริการสุขภาพในพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อรองรับการ

ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งบริการผู้ป่วยนอก  

ผู้ป่วยใน และ บริการสุขภาพอื่นๆ ตามการพัฒนาและ 

การขยายตวัของจ�านวนประชากรในพืน้ที ่เปน็อกีประเด็น 

ที่ควรเป็นจุดเน้นของงานสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูล 3 ฐาน  
ประกอบด้วยข้อมูลจากกระทรวง
สาธารณสุข ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ�ากัด

ที่มา: รายงานสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  
ปี 2561, แผนงานสนับสนุนการ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด

ที่มา: อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของประชากรไทย ปีงบประมาณ 2557-2563, 
Health Data Center ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข 

จำานวนการใช้บริการผู้ป่วยนอก	
ใน	3	จังหวัด	EEC

 ปี	2557  ปี	2558  ปี	2559  ปี	2560  ปี	2561  ปี	2562  ปี	2563
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จำานวนคน

1,000	คน	หรือ	ครั้ง

จำานวนการใช้บริการ	ผู้ป่วยใน	
ใน	3	จังหวัด	EEC

 ปี	2557  ปี	2558  ปี	2559  ปี	2560  ปี	2561  ปี	2562  ปี	2563
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จำานวนวัน

จำานวนคน

1,000	คน	หรือ	วัน

อัตราตายจากอุบัติเหต ุ
ทางถนน	ปี	2561

5	จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุด	 
(ต่อแสนประชากร)

ระยอง 65.5

ชลบุรี 49.6

จันทบุรี 49.0

สระบุรี 48.1

ฉะเชิงเทรา 47.6

< 25.9

25.9-37.5

37.5-49.0

49.0-60.6

> 60.6

อัตราตาย	
เฉลี่ยประเทศอยู่ที่

ต่อแสนประชากร
29.9

ต่อแสนประชากร
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