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Change 
ความเปลีย่นแปลง 



ภายใตโ้ครงการวจิยัภาพอนาคตของสถานทีท่ างานในประเทศ
ไทยในปี 2575   

(Thailand’s Future Workplace in 2032) 

ภาพอนาคต ประเทศ
ไทยใน 20 ปี
ขา้งหนา้ 



 

ประชากร 591 ลา้นคน  วยัแรงงาน 290 ลา้นคน  









ดา้นสงัคมและประชากร 



การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากร และแนวโนม้การ

เขา้ส ู่สงัคมผ ูส้งูอาย ุ

อัตราการเพิ่มของประชากรโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2493 – 

2643 จ าแนกตามภูมิภาค 

ท่ีมา: United Nations, 2011b 

ภาพอนาคต ประเทศไทยใน 20 ปีขา้งหน้า  ดา้นสังคมและ
ประชากร    

 



 
• การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก 
ประชากรไทยมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 

• อายขุัยประชากรโลกเพิม่ขึน้ 
และการกา้วสูโ่ลกแหง่ผูส้งูวยั 

• สงัคมไทยเป็นสงัคมผูส้งูอายุ
โดยสมบรูณ์ 



ภาวะความเป็นเมือง การโยกยา้ยถ่ินฐาน และ

ความเสี่ยงของสงัคมไทย 
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แนวโนม้ประชากรเมืองและชนบทของไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2494 – 2593  
ท่ีมา: United Nations, 2011c 

ภาพอนาคต ประเทศไทยใน 20 ปีขา้งหน้า  ดา้นสังคมและประชากร    
 



 

• การขยายตัวของความเป็นเมอืงใน
สงัคมไทย 

• การโยกยา้ยถิน่ฐานภายในประเทศมี
แนวโนม้ลดลง แตก่ารโยกยา้ยถิน่ฐาน
ขา้มชาตเิพิม่สงูขึน้ 

• โครงสรา้งครัวเรอืนไทยมแีนวโนม้ขนาด
เล็กลง 

• สงัคมไทยเป็นสงัคมแหง่ความเสีย่ง
เพิม่ขึน้ 

• คณุภาพชวีติในสงัคมไทยยังคงมปัีญหา 
• สงัคมแหง่ความเสือ่มถอยทางคณุธรรม
จรยิธรรม 
 



ลกัษณะสงัคมไทย 
• สงัคมเมอืง 

• สงัคมเสมอืนจรงิ 

• สงัคมฐานความรูแ้ละสงัคมขอ้มลูขา่วสาร 

• สงัคมแหง่อาชญกรรมทีซ่บัซอ้นและ
หลากหลาย 

• ความหลากหลายของวฒันธรรม 
 



•สงัคมปัจเจกนยิม 

•สงัคมวตัถนุยิม/บรโิภคนยิม 

•สงัคมทีแ่สวงหาการเตมิเต็มใน
จติใจ 

 



แนวโนม้การเปลีย่นแปลงดา้นสขุภาพ
ของประชากรไทย 

 

• คนไทยมแีนวโนม้ป่วยและเสยีชวีติดว้ยโรค
ไมต่ดิตอ่เพิม่ขึน้ 

• จ านวนคนพกิารมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 

• แนวโนม้โรคระบาดและโรคอบุัตใิหม ่

• การบาดเจ็บและอบุัตเิหตมุแีนวโนม้ลดลง 

• คนไทยมแีนวโนม้ป่วยทางจติเพิม่ขึน้ 



พฤติกรรมการบรโิภคไม่เหมาะสม  

 

การบริโภคผกัและผลไมน้อ้ย  

การออกก าลงักายไม่เพียงพอ 

การสบูบุหรี่และด่ืมสรุาหรือ

เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์

ปัญหาทางจิต (อารมณ)์ ภาวะน ้าหนกัเกนิและอว้น 
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หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ประกัน 
สังคม 

สวัสดิการข้า
ราช 
การ 

 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

บ าบัดรักษา 

ส่งเสริม ป้องกัน 
รายบุคคล 

สสส 



Partners 
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model 
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How we implement 
co-creation 



สภาการพยาบาล 

ส านกัการ
พยาบาล 

เครอืขา่ย
พยาบาล
ชุมชน, 

เภสชั 
ทนัตะ 

วชิาชพี

อืน่ๆ 

แพทย ์

นักสรา้งเสรมิสขุภาพ 

Self care  
+ Family care+ 
Community care 

บคุลากรวชิาชพี
สาธารณสขุ 

== 
ระบบบรกิาร
สขุภาพ 

บคุลากรใน
องคก์รอืน่ๆ
ภายนอกระบบ
บรกิารสขุภาพ 

CBL 
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KM 

ICT for HP 

Palliative care 

Happy 8 

นสิติ
นกัศกึษา 
แพทย ์+

สาธารณสุข 

เด็ก เยาวชน : 
ยวุอสม. 

ประชาชน
ท ัว่ไป :  

อสม.,ฯลฯ 
Knowledge & 
Technology 

-ลดปัจจัยเลีย่งหลัก : 
เหลา้ บหุรี ่อบุตัเิหต ุ
- เพิม่พฤตกิรรมทีด่ ี: 

อาหาร  
ออกก าลังกาย 

ชุมชน 



 


