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8 สขุภาพคนไทย 2555

และภาวะเจรญิพนัธุข์องคนไทย จากในอดตี 30-50 ปีก่อน  
ที่จ�านวนเด็กเกิดในประเทศเคยมากถึงกว่าหนึ่งล้านคน 
ปัจจุบัน ได้ลดเหลือเพียงประมาณ 7-8 แสนคน  
เช่นเดียวกับ อัตราเจริญพันธุ์รวม จากที่เคยมีมากถึง 6 
ลดลงเหลือเพียง 1.6 เหตุผลส�าคัญที่สอง คือ สุขภาพ 
ที่ดีกว่าแต่ก่อนและแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น
ของคนไทย จากในอดีตโดยเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 50 ปี 
ปัจจุบัน ได้เพิ่มเป็น 73 ปี อันเป็นผลจากคุณภาพ 
การด�ารงชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ระบบบรกิารทางสขุภาพของประเทศ อย่างไรกด็ ีขณะนี้ 
คนไทยตายราว 4 แสนกว่าคนต่อปี ประเด็นที่ส�าคัญ 
คอื การตาย และการเจบ็ป่วยในปัจจบุนัมสีาเหตมุาจาก
โรคไม่ติดต่อ จากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่ 
ไม่เหมาะสมของคนไทยเพิม่ขึน้กว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก 

ในประเดน็ “การย้ายถิน่” อตัราการย้ายถิน่ภายใน
ประเทศของคนไทย แม้จะมีลักษณะยืดหยุ่นตามสภาพ
เศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลา แต่ทีผ่่านมามแีนวโน้มลดลง 
โดยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด 
ในปี 2552 สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจาก การขยายตัว 
ของ “ความเป็นเมือง” ในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็น 
“การขยายเมืองไปหาคน” เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่เป็น 
“คนย้ายถิ่นไปหาเมือง” ผลกระทบจากการย้ายถิ่นต่อ
สุขภาพ ทั้งทางกายและทางจิตใจของตัวผู ้ย้ายถิ่น  
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวต้นทาง โดยเฉพาะเด็กและ
คนชรา เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องเฝ้าระวังและให้การ
เกื้อหนุน 

ในปีนี้ สุขภาพคนไทย 2555 น�าเสนอ 11 ตัวชีว้ดั 
ภายใต้หัวเรื่อง “ประชากรไทยกับสุขภาพ” ซึ่งพยายาม
สะท้อนข้อมูลตัวเลขและข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลง 
ทีก่�าลงัเกดิขึน้กบัประชากรไทยในด้านต่างๆ ทัง้การเกดิ 
การตาย และการย้ายถิ่น อีกทั้ง น�าเสนอนัยยะของ 
การเปลีย่นแปลงทางประชากรทีม่ต่ีอบรบิทของประเทศ 
และสขุภาพคนไทยในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพ
ชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผลกระทบต่อก�าลังแรงงาน
และมิติทางเศรษฐกิจ ด้านครอบครัวและการเกื้อหนุน
ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึง วิวัฒนาการของนโยบายทางประชากร
ของประเทศที่ผ่านมา และในอนาคต

ปัจจุบัน ประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้าง
ต�า่ จ�านวนประชากรในราชอาณาจักรไทยตามส�ามะโน
ประชากรและเคหะ ครั้งล่าสุด ปี 2553 อยู่ที่ 65.9 
ล้านคน (รายงานผลล่วงหน้า) ในจ�านวนนี้ประมาณ 
เกือบ 3 ล้านคนเป็นคนที่ ไม่มีสัญชาติไทย แม้ “ขนาด” 
ของประชากรจะค่อนข้างเกือบคงที่ หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก 
แต่ “โครงสร้างอายุ” ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กลับมีสัดส่วน 
เพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด และ 
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก กล่าวได้ว่า ประเทศไทย
ก�าลังก้าวสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์

เหตผุลส�าคญัทีอ่ธบิายการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง 
ประชากรข้างต้น คอื การลดลงอย่างต่อเนือ่งของอตัราเกดิ 
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ประชากรไทยกับสุขภาพ

“จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง 

และลักษณะของประชากรไทยในมิติต่างๆ 

การคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่จะ 

เกดิขึน้และการวางแผนเตรยีมความพร้อม 

เพือ่รบัมอืโดยเฉพาะในประเดน็ด้านสขุภาพ 

เป็นสิ่งที่ส�าคัญและท้าทายต่อสังคมไทย”
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911 ตวัชีว้ดัประชากรไทยกบัสขุภาพ

ปัจจบุนั กระแสความต้องการแรงงานย้ายถิน่ข้าม
ชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้ม 
ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี แรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก
ยังคงมีปัญหาเรื่องสถานภาพและการไม่มีหลักประกัน
ทางสขุภาพ ซึง่เป็นอปุสรรคทีส่�าคญัต่อการเข้าถงึบรกิาร
สุขภาพที่จ�าเป็น จากการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชีย จ�านวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารักษา
ตัวในประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะเป็นผลดี
ต่อเศรษฐกจิของประเทศ การเฝ้าระวงัและเตรยีมรบัมอื
กับผลกระทบในด้านลบที่อาจจะมีต่อระบบบริการ
สาธารณสุขและคุณภาพของบริการส�าหรับคนไทยเป็น
เรื่องที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความส�าคัญ

จากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่เกิดขึ้น 
จ�านวนการเกิดของเด็กไทยที่น้อยลงอย่างต่อเนื่อง  
อาจไม่ใช่ประเดน็ทีส่�าคญัเท่าว่า จะท�าอย่างไรให้การเกดิ 
และการเตบิโตของเดก็ไทยทกุคนเป็นไปอย่างม ี“คณุภาพ” 
ที่ผ่านมา การพัฒนามนุษย์และโอกาสในการได้รับ 
การศึกษาของคนไทยนับว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตรา 
การเข้าเรียนหนังสือในทุกระดับชั้นสูงขึ้น เช่นเดียวกับ 
จ�านวนปีของการศึกษาโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ดี “ความ 
ไม่เท่าเทียม” ของการได้รับโอกาสในการศึกษานี้  
ก็พบว่ายังคงมีอยู่สูงเมื่อเปรียบเทียบตามระดับรายได้
หรือในแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู ่“สงัคม
ผู้สูงอายุ” ย่อมกระทบต่อขนาดของก�าลังแรงงานและ
ภาคการจ้างงานในประเทศ รวมถงึภาวะพึง่พงิทีเ่พิม่ขึน้
ของประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน อีกทั้ง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง 
ท�าให้ความสามารถในการดแูลและเกือ้หนนุ “ผูส้งูอาย”ุ 
มแีนวโน้มลดลงตามจ�านวนเดก็เกดิทีล่ดลงมาโดยตลอด 
การพฒันาเพือ่เพิม่ผลติภาพแรงงานไทย และเพิม่ทกัษะ
การท�างานแก่แรงงานสูงวัยให้สามารถอยู่ ในตลาด
แรงงานได้ยาวนานขึน้ พึง่พงิตนเองได้มากขึน้ เป็นเรือ่ง
ที่ควรเร่งส่งเสริม เช่นเดียวกับการสนับสนุนการออม 
การขยายความครอบคลุมของระบบหลักประกันทาง 
รายได้แก่ผูส้งูอาย ุและการส่งเสรมิบทบาทของ “ชมุชน” 
ในการดแูลและเกือ้หนนุผูส้งูอายใุนอนาคตให้เพิม่มากขึน้

จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ระดับ “การ
บริโภคทรัพยากร” รวมถึง “การปล่อยของเสีย” ของ 
คนไทยทีก่่อให้เกดิผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความส�าคัญกับ 
“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และความพยายามใน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ทรพัยากรและพลงังาน 
รวมถงึ กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ป็นสาเหตหุรอืปัจจยัเร่งให้เกดิ 
“ภาวะโลกร้อน” จงึเป็นเรือ่งทีท่กุฝ่ายต้องสนบัสนนุและ
สร้างความตระหนัก 

การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนประชากรสูงอายุ น�าไปสู่ 
ข้อเสนอต่อการวางแผนเตรียมรับมือของระบบบริการ
สุขภาพไทยที่จะมีอัตราการใช้บริการในอนาคตที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะบริการสุขภาพที่มีต้นทุนสูง ในด้านหนึ่งถือ
เป็นผลดจีากการด�าเนนิโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วน
หน้าทีท่�าให้คนไทยโดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายเุข้าถงึบรกิาร
ที่จ�าเป็นได้ดีขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ภาระค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะมาจากภาครัฐ ดังนั้น 
จ�าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินถึงผลกระทบที่ 
จะเกิดจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้น และการตึงตัว
ของทรัพยากรทางสุขภาพที่มี ในปัจจุบัน ทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคคลและด้านสถานพยาบาล 

ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายประชากร
ของไทยมุ่งการลดอัตราเพิ่มประชากร ด้วยเกรงว่าการ
เพิ่มของประชากรที่มากเกินไปจะกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าประสบ
ความส�าเร็จอย่างสูง แต่หลังจากนี้ ในสถานการณ์ 
ที่จ�านวนการเกิดมีแนวโน้มลดลง การก�าหนดทิศทาง
นโยบายที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือการ
ออกมาตรการเพือ่เอือ้ต่อการมบีตุร การพฒันาคณุภาพ
ประชากรในด้านต่างๆ จึงเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ
ส�าหรับประเทศไทย เพื่อการมีประชากรที่เหมาะสม  
ทั้งในด้านของ“ปริมาณ” และในด้าน “คุณภาพ”
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