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Thai Health Promotion Foundation 

• Also known as ThaiHealth, was established by 
the Health Promotion Foundation Act in 2001. 
Its objectives include the reduction of sickness 
and death, and general improvements in 
quality of life. The philosophy of ThaiHealth is 
that all Thais can attain better lives, in a self-
reliant way, though increases in cooperation. 

  
• ThaiHealth receives annual revenue of about 

US$35 million, derived from 2 percent of the 
excise taxes on tobacco and alcohol. 
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Marc Lalonde, 1974 

 Health risk factors 
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ปจัจยัทางสงัคมทีส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ 
(Social Determinants of Health) 
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OTTAWA CHARTER (1986) 

การสรา้งเสรมิสขุภาพ คอื กระบวนการทีช่ว่ยให ้
ผูค้น สามารถควบคมุ และเพิม่พนูสขุภาพใหก้บั
ตนได ้ 

 

Health promotion is the process of 
enabling people to increase control over, 
and to improve, their health.              
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การสรา้งนโยบายสาธารณะเพือ่การสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

เสริมงานการ
สร้างเสริม

สขุภาพในระบบ
บริการสขุภาพ  

การสรา้งสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ตอ่การสรา้งเสรมิ

สขุภาพ  

การเพ่ิม
ความสามารถด้าน

การสร้างเสริม
สขุภาพของชมุชน 

การพฒันาทกัษะ
การสร้างเสริม
สขุภาพส่วน

บคุคล 



“สขุภาพ” 
 ประกอบดว้ยมติขิองสขุภาพกาย (Physical Health) 
สขุภาพจติ (Mental Health) สขุภาพทางสังคม (Social 
Health)และสขุภาพทางปัญญา (Spiritual Health) 

(พระราชบัญญัตสิขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550)  

 “การใดๆทีมุ่่งกระท าเพือ่สรา้งเสรมิใหบ้คุคลมสีขุภาวะ
ทางกาย จติและสังคม โดยสนับสนุนพฤตกิรรมของบุคคล 
สภาพสังคม และสิ่งแวดลอ้มที่จะน าไปสู่การมีร่างกายที่
แข็งแรง สภาพจติทีส่มบรูณ์ อายยุนืยาว และคณุภาพชวีติทีด่”ี 

การสรา้งเสรมิสขุภาพ  
(Health Promotion) 

               พระราชบญัญัตกิองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพ พ.ศ. 2544 
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การสรา้งเสรมิสขุภาพ (Health Promotion) 

• ป้องกนั ไม่ใหบุ้คคลตอ้งตกอยู่ในสภาพการ
เจ็บป่วย 

• จดัการ ปัจจัยเสีย่งตา่งๆ โดยการควบคมุมใิห ้
ปัจจัยเสีย่งต่างๆ เหล่านัน้มผีลกระทบต่อ
สขุภาพของประชากร รวมทัง้ท าลายปัจจัยเสีย่ง
ตา่งๆ เหลา่นัน้ และมุง่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพทีด่ ี 
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• หลกีเลีย่ง ความเสีย่งของปัญหาสขุภาพ
ทัง้หลายโดยปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของแตล่ะ
บคุคลจากพฤตกิรรมเสีย่งตอ่ปัญหาสขุภาพสู่

พฤตกิรรมทีป่ลอดภัย จากพฤตกิรรมทีป่ลอดภัย
นีจ้ะน าไปสูว่ถิกีารด าเนนิชวีติ (Life Style) ของ
แตล่ะคนจนกลายเป็นคา่นยิม วถิปีฏบิัตใินดา้น
พฤตกิรรมสขุภาพของสงัคมและน าไปสูก่ารมี
สขุภาวะทีด่ ี(Well being) ของบคุคล 
ครอบครัว ชมุชน และสงัคม 
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Thai National 
Health Examination 

  Survey 

2014 



ท่ีมา : ศ.นพ.วิชัย เอกพลากรและคณะ.การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 .กรกฎาคม 2559.  

Prevalence of Obesity in Thai Population 
Aged > 15 yrs.  2009 and 2014 

men 
    women 
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   2009    2014 
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ท่ีมา : ศ.นพ.วิชัย เอกพลากรและคณะ.การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 .กรกฎาคม 2559.  

Percentage of physically active  Thai 
Population Aged > 15 yrs.  2009 and 2014 

low 
moderate 
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ท่ีมา : ศ.นพ.วิชัย เอกพลากรและคณะ.การส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งท่ี 5 .กรกฎาคม 2559.  

Percentage of fruite & veg consumtion inThai 
Population Aged > 15 yrs.  2009 and 2014 

men 
women 
total 

2009 2014 



แนวโนม้การเปลีย่นแปลงดา้นสขุภาพของ
ประชากรไทย 

• คนไทยมแีนวโนม้ป่วยและเสยีชวีติดว้ย 

โรคไมต่ดิตอ่ ( NCD )เพิม่ขึน้ 

• จ านวนคนพกิารมแีนวโนม้เพิม่ขึน้ 

• แนวโนม้โรคระบาดและโรคอบุตัใิหม ่

• การบาดเจ็บและอบุตัเิหตมุแีนวโนม้ลดลง 

• คนไทยมแีนวโนม้ป่วยทางจติเพิม่ขึน้ 
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Lifestyle Trends in Thailand 



Potential Partnerships with Japan 

Obesity 
 

Physical 
Activity 

Fruits&Veg 
Accidents 

Healthy Lifestyles for Women? 



 
 

นักสรา้งเสรมิสขุภาพ 
Health Promoter 
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The Economy of a Runner 

  Sport  fashion 

  Running shoes 

  Sport devices 

  Sport accessories 

  Sport events 

  Sport beverage 

  Sport personal 
care 

   







การลงทนุดา้นสขุภาพ 



 

Thank you 


