
ชี้เป้าปัญหาวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 
เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังแก้ไขและด าเนินงานต่อไปในปี 2562 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถานการณ์วัยท างาน  

ข้อมูลก าลังแรงงานจากผลส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยท างานหรืออายุ 15 ปี ขึ้นไป จ านวน 46.77 ล้านคน 
ในเขตสุขภาพที่ 3 ประชากรทั้งหมด 2,995,999 คน ประชากรวัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี รวม 
1,944,512 คนคิดเป็นร้อยละ 64.90 ของประชากรทุกกลุ่มวัย  

ในสถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยท างาน คือ ปัญหาโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุทางถนน ความรุนแรงใน
ครอบครัว การติดสุรา/ยาเสพติด ความเครียด ซึมเศร้า จนเป็นเหตุให้เกิดการฆ่าตัวตาย จากสถิติ การเจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจาก
พฤติกรรมและวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งสามารถป้องกันได้ และผู้ที่ป่วยแล้ว หากดูแลสุขภาพไม่ดี จะน าไปสู่การ
เจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วย โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ตาบอดจากเบาหวาน และภาวะไตเรื้อรัง 
ข้อมูลสถานการณ์โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปี 2560 พบอัตราการตายด้วยโรคเบาหวาน ร้อย
ละ 22.00 โรคความดันโลหิต ร้อยละ 13.1 หลอดเลือดสมอง 47.80 และหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 144.10 
ต่อแสนประชากร (สถิติสาธารณสุข พ.ศ.2560 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) นอกจากนี ้ปี 2561 เขตสุขภาพท่ี 3 พบว่าวัยท างานป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 4.77 ป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิต ร้อยละ 22.10 ซึ่งความเจ็บป่วยทางกายก็อาจส่งผลต่อจิตใจได้ เช่น เกิดความเครียด 
ซึมเศร้าจากโรคที่ป่วย 
 คนไทยฆ่าตัวตายปีละ 3,900 รายเฉลี่ยทุกชั่วโมง การฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก    
ร้อยละ 1.4 จ านวนกว่า 800,000 คนต่อปี หรือ 11.69 ต่อประชากรแสนคน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 1.5 ล้าน
คนในปี พ.ศ.2563 โดยมีคนพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าคนที่ฆ่าตัวตายส าเร็จ 20 เท่าตัว ส าหรับไทยมีอัตรา
การฆ่าตัวตายส าเร็จปี 2556 - 2560 เท่ากับ 8.2, 6.08, 6.31, 6.35 และ 6.35 ต่อประชากรแสนคน 
ตามล าดับ ซึ่งพบการฆ่าตัวตายสูงสุดในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็น 8.2 ต่อประชากรแสนคน โดยเขตสุขภาพที่ 3 
พบว่าอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 7.75, 6.94, 6.81, 7.63 และ 8.16 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ 
โดยปี 2560 พบอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด จังหวัดอุทัยธานี รองลงมา ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร, จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท และ จังหวัดพิจิตร  มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 7.89, 7.69, 6.67, 6.07 และ 
4.61 ต่อประชากรแสนคน (รายงานสถิติฆ่าตัวตาย กระทรวงมหาดไทย, มบ1) นอกจากความเครียดจะส่งผล
ต่อสุขภาพกายแล้วยังส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของคนวัยท างานอีกด้วย ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นตัวสะท้อนที่
ท าให้เห็นถึงการมีภาวะความเครียด โดยแนวโน้มของผู้ที่ฆ่าตัวตายส่วนใหญ่ คือ กลุ่มคนในวัยท างาน  

ส่วนสถานการณ์อุบัติเหตุ จากการจัดเก็บสถิติโรคฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับคนไทย โดยเฉพาะในช่วงวัย
ท างาน อายุ 18 - 60 ปี ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561 พบว่ามีการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินผ่านสาย
ด่วน 1669 ในเรื่องอุบัติเหตุมากที่สุด รองลงมาคือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคหัวใจ 
ส่วนสาเหตุที่คนวัยท างานเป็นโรคหัวใจมากขึ้น เนื่องจากมีความเครียด ไม่มีเวลาพักผ่อน และใช้เวลาอยู่ กับ
การท างานค่อนข้างมาก และความเครียดยังกระตุ้นให้หัวใจท างานหนักขึ้น หัวใจบีบตัวและเต้นเร็วขึ้น หรือ
อาจส่งผลให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ ท าให้เลือดมีความหนืดเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีไขมันในเลือดสูงและเกิดอุดตัน
หลอดเลือดได้ง่าย อีกท้ังอาจะท าให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน หรือที่เรียกหัวใจวายได้ด้วย 
 



จ านวนประชากรเขตสขุภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนประชากรวัยท างาน อายุ 15-59 ปี เขตสุขภาพที ่3  

ล าดับ จังหวัด จ านวน/คน 
1 นครสวรรค์ 392,929 
2 พิจิตร 289,691 
3 ชัยนาท 187,686 
4 ก าแพงเพชร 414,474 
5 อุทัยธานี 171,248 

เขต 3 1,456,028 
(ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 

พิจิตร 
ประชากร 541,868 

นครสวรรค ์
ประชากร 1,065,334 คน 

 

อุทัยธานี 
ประชากร 329,942 คน 

ก าแพงเพชร 
ประชากร 729,133 

ชัยนาท 
ประชากร 329,722 คน 

ประชากรท้ังหมด 2,995,999 คน 
ประชากรวัยท างาน อายุ 15 – 59 ปี 

รวม 1,944,512  คน 
(คิดเป็น 64.90% ของประชากรทุกกลุ่มวัย) 



สภาพปัญหาสุขภาพวัยท างาน เขตสุขภาพที่ 3 
 ความส าคัญของปัญหา  สภาพปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ วิกฤตการณ์
ทางการเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตกลุ่มวัยท างาน (อายุ 15 – 59 ปี) 
กลุ่มวัยท างานมีภาวะแทรกซ้อนของความเครียดและโรคเรื้อรังท่ีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง 
เบาหวาน ความดัน โรคทางจิตเวช ปัญหาการเสพสารเสพติด/สุรา ตลอดจนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอันตราย
ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 

  โรคซึมเศร้า เป็นโรคเรื้อรังและพบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย พบประมาณ 350 ล้านคนทั่วโลก โดยมี
ความชุกอยู่ที่ร้อยละ 2-10 ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย ส าหรับประเทศไทย โรคซึมเศร้าเป็นอันดับที่ 3  ในผู้หญิง 
และเป็นอันดับ 8 ในผู้ชาย โดยในปี 2557 กรมสุขภาพจิตมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงถึง 12 ล้านคน พบมีแนวโน้ม
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 6 ล้านคน มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย 6 แสนคน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า 5 แสน
คน แต่คาดการณ์ว่าคนไทยน่าจะมีภาวะซึมเศร้าราว 1.2 ล้านคน โดยประชากรไทยมีโอกาสป่วยราว 2.3% 

 
 

ตัวชี้วัด 
รายการ
ข้อมูล 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ์ อุทัยธานี ชัยนาท 
ภาพรวมเขต 

(ตค.60-กย.61) 
ร้อยละของการเข้าถึงบริการ 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
เป้าหมาย≥ ร้อยละ 55 
 

ที่มา :รพ.พระศรีมหาโพธิ ์

เป้าหมาย 13,525 10,364 20,099 6,223 6,633 56,844 

ผลงาน 9,119 4,126 10,323 4,410 2,840 30,818 

ร้อยละ 67.42 39.81 51.36 70.87 42.82 54.22 

ที่มา : การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบ ๒ ปี ๒๕61 

จากตารางที่ ๑ ข้อมูลร้อยละของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า
มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เท่ากับร้อยละ 54.22 จังหวัดที่มีการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามาก
ที่สุด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี รองลงมาจังหวัดก าแพงเพชร เท่ากับร้อยละ 70.87, 67.42 มีค่าเป้าหมายไม่
เกินค่าที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ร้อยละของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เขตสุขภาพที่ 3  
 

จุดพื้นที่สีแดง การเข้าถึงบริการซึมเศร้าต่ า 
จุดพื้นที่สีเขียว การเข้าถึงบริการซึมเศร้าสูง 
 

อุทัยธานี 

ชัยนาท 



 

 

ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ภาพรวมเขต 
(ตค.60-กย.61) 

ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัว
ตายไม่กลับมาท าร้าย
ตัวเองภายใน 1 ปี 
≥ ร้อยละ 90 
 
ที่มา : ตรวจราชการ 
2/2561 

เป้าหมาย 282 177 362 155 164 1,140 

ผลงาน 267 165 345 144 161 1,082 

ร้อยละ 94.95 93.65 95.51 93.37 98.20 94.91 

จากตารางที่ 2 ข้อมูลร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ปี 2561 เขต
สุขภาพที่ 3 พบว่า มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เท่ากับร้อยละ 94.91 
จังหวัดทีม่ีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท รองลงมา
จังหวัดนครสวรรค์ เท่ากับร้อยละ 98.20, 95.51  มีค่าเป้าหมายไม่เกินค่าที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลบัมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ป ีเขตสุขภาพที่ 3  

อุทัยธานี 

ชัยนาท 

จุดพื้นที่สีแดง มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ต่ ากว่าร้อยละ 90 

จุดพื้นที่สีเขียว มีผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองภายใน 1 ปี ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 



 

 

ตัวชี้วัด 
รายการ
ข้อมูล 

ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค ์ อุทัยธานี ชัยนาท 
ภาพรวมเขต 
(มค.-ธค.60) 

อัตราการฆ่าตัวตาย
ส าเร็จไม่เกิน 6.3  
ต่อแสนประชากร 
 

ที่มา : ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
(31 ธ.ค. 60) 

ประชากร 728,058 542,110 1,064,055 329,666 329,750 2,993,639 

ผลงาน 59 34 77 31 21 222 

อัตรา 8.10 6.27 7.24 9.40 6.37 7.42 

 

ที่มา ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
จากตารางที่ ๓ ข้อมูลอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มีอัตราการฆ่าตัว

ตายส าเร็จเท่ากับ 7.42  ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนด   
(ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน) 

เมื่อวิเคราะห์รายจังหวัด พบว่า จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จสูงที่สุด 
รองลงมาจังหวัดก าแพงเพชร  โดยมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเท่ากับ 9.40, 8.10 ต่อประชากรแสนคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3 อัตราการฆ่าตัวตาย เขตสุขภาพที่ 3  

อุทัยธานี 

ชัยนาท 

จุดพื้นที่สีแดง การฆ่าตัวตายส าเร็จเกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
จุดพื้นที่สีเขียว การฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
 



it,kI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : มรณะบัตร ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
อัตราการตายจากการฆ่าตัวตาย (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 1 สถานการณ์การฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 

6.3 4.93 
4.55 

1.92 

4.05 

5.7 

4.93 

0

2

4

6

8

ก าแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค ์ พิจิตร อุทัยธานี เขต 3 

อตัราการฆ่าตัวตาย  (ต่อแสนประชากร) 

อุทัยธานี 

ชัยนาท 

จุดพื้นที่สีแดง การฆ่าตัวตายส าเร็จเกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
จุดพื้นที่สีเขียว การฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร 
 



 

 

การประเมินความสุขคนไทย เขตสุขภาพที่ 3 
ในกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบสร้างสุขโดยใช้โปรแกรมสร้างสุขวัยท างานในชุมชนและสถานประกอบการ  

 

จังหวัด อ าเภอ เป้าหมาย(คน) 
ร้อยละความสุขของกลุ่มตัวอย่าง 

น้อยกว่าคนทั่วไป เท่ากับคนทั่วไป สูงกว่าคนทั่วไป 

ก าแพงเพชร 
พรานกระต่าย 

99 2.02 33.33 64.65 ทรายทองวัฒนา 
ปางศิลาทอง 

นครสวรรค ์
ตาคล ี

99 1.01 44.44 54.55 ลาดยาว 
เก้าเลีย้ว 

ชัยนาท 
มโนรมย์ (สปก.) 

99 - 21.21 78.79 สรรพยา 
หนองมะโมง 

อุทัยธาน ี
หนองฉาง 

101 - 20.00 80.00 ทัพทัน 
สว่างอารมณ ์

พิจิตร 
เมืองพิจิตร 

97 2.06 36.08 61.86 ดงเจริญ 
ทับคล้อ 

รวมเขตสุขภาพท่ี 3 495 1.01 30.91 68.08 
 

ที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
จากตารางที่ ๓ ข้อมูลร้อยละความสุขของประชาชนวัยท างาน ปี 2561 เขตสุขภาพที่ 3 พบว่า มี

ความสุขสูงกว่าคนทั่วไป ร้อยละ 68.08 เท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ 30.91 ซึ่งมีความสุขสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 50 ของประชาชนวัยท างานมีความสุขเท่ากับหรือสูงกว่าคนทั่วไป) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ประชาชนวัยท างานมีความสุข เขตสุขภาพที่ 3  

อุทัยธานี 

ชัยนาท 

จุดพื้นท่ีสีแดง มีความสุขต่ ากว่า รอ้ยละ 50 
จุดพื้นท่ีสีเขียว มีความสุขสูงเกิน รอ้ยละ 50 
 



นโยบายกรมสุขภาพจิต: กลุ่มวัยท างาน 
 เน้นการสงเสริมใหประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต โดยพัฒนาโปรแกรมการ
เสริมสร้างความสุขของประชาชนวัยท างาน พัฒนาหลักสูตรการใหการปรึกษาเพ่ือลดความขัดแยงในครอบครัว
พัฒนาและสนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจ (Psychosocial Care) ในโรงพยาบาลชุมชนที่
ครอบคลุมมิติดานสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตของวัยท างานที่เปนกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง
ผู้ป่วยสุรา/ยาเสพติด และกลุมที่มีปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลทางสังคมจิตใจ กลุ่มเสี่ยงวัยท างานที่ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและมีปัญหาเสี่ยงต่อการติดสุรา/  ยาเสพติดใน
โรงพยาบาลชุมชน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในชุมชน
และสถานประกอบการ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในชุมชน
โดยเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 

 
 
 

 

 

มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน “กลุ่มวัยท างาน ปี 2562” 

ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนวัยท างานมีความสุขในการด าเนินชีวิต 

 พัฒนาศักยภาพวิทยากร (Basic Csg) 

 พัฒนาองค์ความรู้สนับสนุน (แนวทางปฏิบัติ Psychosocial clinic) 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลทางสังคมจิตใจใน รพช. 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในสถาน
ประกอบการ 

 พัฒนาองค์ความรู้สนับสนุน (Fact sheet) ร่วมพัฒนาเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใช้ประเมิน
สถานประกอบการที่ขอตรวจประเมินซ้ า 

 ร่วมตรวจประเมิน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยท างานในชุมชนโดย
เชื่อมโยงกับระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) 

 บูรณาการแนวทางการด าเนินงาน 

 นิเทศติดตาม 

 


