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ตัวชี้วัดสุขภาพ

แห่งชาติ
“ตัวชี้วัดสุขภาพต้องน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  

เศรษฐกิจ การเมือง ในระดับโครงสร้าง 

ในระดับพฤติกรรมเฉพาะคน ชุมชน และประเทศ” 

“ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ” ของประเทศไทย  

ถกูพฒันาขึน้ด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมและการแลกเปลีย่น 

เรยีนรูร่้วมกนั ระหว่างหน่วยงานภาครฐั ภาคประชาสงัคม 

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

ต่างๆ ซึ่งได้สรุปกรอบตัวชี้วัดใน 3 องค์ประกอบ ด้วยกัน  

ได้แก่ หนึ่ง สถานะสุขภาพ สอง ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ และ 

สาม ระบบบริการสุขภาพ 

องค์ประกอบแรก สถานะสุขภาพ สุขภาพกาย
คนไทยมพีฒันาการทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง ทัง้อายคุาดเฉลีย่
ที่ยืนยาวขึ้น เป็น 69.5 ปี และ 76.3 ปี ส�าหรับชายและ
หญงิ ตามล�าดบั และอตัราตายวยัแรงงานทีม่แีนวโน้มลด
ต�่าลง จากการศึกษาใน พ.ศ. 2552 พบว่า การสูญเสีย 
ปีสขุภาวะในผูช้าย มสีาเหตอุนัดบัแรกมาจากการตดิสรุา 
และในผู้หญิงจากโรคเบาหวาน แทนที่เอชไอวี / เอดส์  
ซึ่งเป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะในอันดับต้นๆ เมื่อ  

พ.ศ. 2547 มะเร็งและเนื้องอก และอุบัติเหตุ ยังคงเป็น
สาเหตุการตายที่มีอัตราสูงที่สุดของคนไทย การเจ็บป่วย
ด้วยโรคไม่ตดิต่อทีม่อีตัราเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง 
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรค 
เบาหวาน นับเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ต้องเร่งป้องกันและดูแล 

จากการประเมินสุขภาพจิตใน พ.ศ. 2551 และ 
2552 พบสถานการณ์ที่ดีขึ้นเช่นกัน คนไทยส่วนใหญ่ 
มสีขุภาพจติอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน มคีา่คะแนนเฉลีย่ชีว้ดั
ระดับของสุขภาพจิตและความสุขของการด�ารงชีวิตที่ 
เพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนของคนไทยที่เสี่ยงต่อการมีปัญหา 
สุขภาพจิตลดน้อยลงซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขอัตราการ 
ฆ่าตัวตายส�าเร็จที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ 
ผ่านมา จากอัตรา 8.6 ต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2542  
เป็น 5.7 ต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับ 
“คณุภาพของจติใจ” ซึง่เปน็ตวัชีว้ดัสขุภาวะทางปญัญาใน
มติหินึง่ โดยแสดงออกในลกัษณะของพฤตกิรรมการขอโทษ
เมือ่กระท�าผดิ การใหอ้ภยัแกผู่อ้ืน่ความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจ 
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน ก็พบว่า เป็นไป 
ในทางที่ดีขึ้น แม้จะมีข้อบ่งชี้บางอย่างถึงความเคร่งครัด
และการปฏิบัติตามค�าสอนทางศาสนาของคนไทยที่มี 
แนวโน้มลดลง 
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องค์ประกอบที่สอง ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ 
พฤติกรรมสุขภาพนับว่าดีข้ึนในหลายด้าน จำานวนผู้ท่ีบริโภค 
แอลกอฮอล์ในระดับอันตราย ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่มีกิจกรรม
ทางกายและออกกำาลังกายไม่เพียงพอ มีสัดส่วนที่ลดลง 
ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ยังพบพฤติกรรมที่ 
“ขาด” และ “เกนิ” ในการเลอืกกนิอาหารบางประเภท นัน่
คือ มีการกินผักผลไม้ลดน้อยลง แต่ยังนิยมกินอาหาร 
จานด่วน ไขมันสูง และพวกขนมหวาน น้ำาอัดลม โดยเฉพาะ 
ในกลุม่วยัเดก็ จากการสำารวจสขุภาพคนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายใน พ.ศ. 2551 – 2552 พบคนไทยอายุ 15 ปี  
ขึ้นไป ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงสูงถึงร้อยละ 34.7  
และ 32.1 ตามลำาดับ การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนแม่วัยรุ่น 
โดยเฉพาะในช่วงอายุที่น้อยลง ระหว่าง 10 – 14 ปี เป็น 
ขอ้สงัเกตตอ่พฤตกิรรมดา้นอนามยัเจรญิพนัธุท์ีต่อ้งไดร้บั
การใส่ใจและดูแล ในด้านสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ใน 
ภาพรวมนัน้ดขีึน้ ทั้งเรือ่งอากาศ ฝุน่ละออง น้ำา ขยะและ 
กลิน่เหมน็ แตก่ารรว่มใจและประสานกำาลงัในการพฒันา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นยังคงเป็นเรื่องที่สำาคัญ

แมส้ดัสว่นครวัเรอืนทีม่ปีญัหาหนีส้นิ ไมม่เีงนิออม
และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจะยังคงสูง แต่การ 
ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งของสดัสว่นคนจนในประเทศ ทีเ่หลอื
เพียงร้อยละ 8.1 ใน พ.ศ. 2552 ถือเป็นภาพสะท้อน 
ด้านบวกของความมั่นคงในชีวิตคนไทยที่ดีขึ้น อย่างไร
กต็าม ความแตกตา่งในการกระจายรายไดร้ะหวา่งคนรวย
และคนจนที่สูงถึง 11 – 15 เท่า ซึ่งเป็นรากเหง้าของ 
ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมด้านอื่นๆ รวมถึง 
ดา้นสขุภาพของคนไทยทีย่งัคงไมม่แีนวโนม้ลดลง จงึเปน็ 
เป็นความเปราะบางที่จะกระทบต่อความมั่นคงรวมถึง
เสถียรภาพของสังคมไทยในอนาคตได้ นอกจากนี้  
การพัฒนาศักยภาพชุมชนไทย ซึ่งจาก “ดัชนีชุมชน 
เข้มแข็ง” ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ก็เป็นอีกประเด็นที่
ต้องได้รับความสำาคัญควบคู่กันไปในการสร้างความเข้มแข็ง 
และความมั่นคงของประเทศตั้งแต่ในระดับฐานราก

เมือ่พจิารณา “ดชันคีรอบครวัอบอุน่” ของประเทศ
ที่อยู่ในระดับต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุง เช่นเดียวกับ 
สัดส่วนพ่อและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึสถานการณค์วามสมัพนัธใ์นครวัเรอืนไทย
ว่ากำาลังมีปัญหา โดยเฉพาะในด้านบทบาทหน้าที่และ
สมัพนัธภาพของสมาชกิในครอบครวั ดงันัน้ “ครอบครวั” 
ถือเป็น ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพของแต่ละบุคคลที่มีบทบาท
สำาคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพปัญหาเหล่านี้ย่อม 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย 

องค์ประกอบที่สาม ระบบบริการสุขภาพ 
จากการดำาเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
กล่าวได้ว่า คนไทยเกือบร้อยละ 100 มีหลักประกันใน
การเขา้ถงึบรกิารสขุภาพทีจ่ำาเปน็ได ้โดยมภีาระและความ
เสีย่งอนัเกดิจากคา่ใชจ้า่ยการรกัษาพยาบาลทีล่ดนอ้ยลง 
จำานวนครัวเรือนที่ยากจนจากการเจ็บป่วยลดลงจาก 
280,000 ครัวเรือน ใน พ.ศ. 2543 เหลือ 88,000  
ครวัเรอืน ใน พ.ศ. 2551 อยา่งไรกต็าม พบวา่ การอดุหนนุ
งบประมาณภาครัฐในด้านสุขภาพยังมีลักษณะที่ไม่ 
เทา่เทยีม โดยเฉพาะในการใหบ้รกิารผูป้ว่ยในทีโ่นม้เอยีง
ไปยังคนรวยมากกว่าคนจน เช่นเดียวกับการกระจาย
ทรัพยากรทางสุขภาพ โดยเฉพาะบุคลากร และครุภัณฑ์ 
ทีม่ลีกัษณะกระจกุตวัสงู เมือ่พจิารณาในดา้นประสทิธภิาพ 
จากสถานะสุขภาพของคนไทยโดยรวมเปรียบเทียบ 
กบัรายจา่ยสขุภาพรวมทัง้ประเทศ ซึง่อยูใ่นระดบัทีด่กีวา่
หลายประเทศ ชีใ้หเ้หน็ถงึความมปีระสทิธภิาพของระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยในระดับหน่ึง โดยท่ีผ่านมา 
รายจา่ยสขุภาพรวมของไทยคอ่นขา้งคงที ่คดิเปน็ประมาณ
ร้อยละ 3.5 – 4.0 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ หรือ GDP แต่การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายจ่าย
ด้านยา โดยเฉพาะยานอกบัญชียาหลักซึ่งมีราคาแพง  
ถอืเปน็ประเดน็ทีต่อ้งมกีารกำากบัและดแูลอยา่งเหมาะสม 
เชน่เดยีวกบัในเรือ่งคณุภาพและประสทิธผิลของการรกัษา  
ที่พบอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควรควบคุมได้
ด้วยบริการแบบผู้ป่วยนอกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง แม้อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในหรือการเสียชีวิต
ใน 28 วันจะลดลงก็ตาม
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12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ

หมวดตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลัก*

1. สุขภาพกาย 1.1 อายุคาดเฉลี่ย
1.2 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
1.3 อัตราตายวัยแรงงาน

สถานะสุขภาพ2. สุขภาพจิต 2.1 อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จ
2.2 ร้อยละของประชาชนที่มีความสุขในการด�ารงชีวิต

3. สุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณ 
   หรือปัญญา

3.1 ดัชนีสุขภาวะทางปัญญา

4. พฤติกรรมสุขภาพ 4.1 ร้อยละของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่อันตราย 
ในรอบปีที่ผ่านมา

4.2 ร้อยละของผู้ที่สูบบุหรี่ในรอบปีที่ผ่านมา
4.3 ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่น

ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ

5. คุณภาพสิ่งแวดล้อม 5.1 ดัชนีคุณภาพอากาศ
5.2 ดัชนีคุณภาพน�้าของแหล่งน�้า
5.3 ปริมาณการใช้สารท�าลายโอโซน

6. ความมั่นคงของชีวิต 6.1 ร้อยละของจ�านวนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน

7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว 7.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
7.2 ร้อยละพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

8. ศักยภาพชุมชน 8.1 ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง

9. ความมั่นคงของสังคม 9.1 ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนที่รวยที่สุด 20% แรก  
ต่อคนที่จนที่สุด 20% สุดท้าย

10. ความเป็นธรรมและการเข้าถึง
บริการสุขภาพ

10.1 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากงบประมาณรัฐเปรียบเทียบระหว่าง 
Quintile ที่ 1 และ Quintile ที่ 5

10.2 ผลกระทบความยากจนจากค่าใช้จ่ายด้านบริการสาธารณสุข
10.3 อัตราผู้ป่วยในรายครั้งที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในกรณี 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

ระบบบริการสุขภาพ
11. ประสิทธิภาพของระบบบริการ

สุขภาพ
11.1 ร้อยละของรายจ่ายด้านสุขภาพต่อ GDP
11.2 ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาบัญชีหลักต่อรายจ่ายด้านยา

12. คุณภาพและประสิทธิผล 
ของระบบบริการสุขภาพ

12.1 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคที่ควรจะควบคุมได้ด้วยบริการ
แบบผู้ป่วยนอก

12.2 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในและอัตราการเสียชีวิตใน 28 วัน

*สุขภาพคนไทย 2554 น�าเสนอ “12 ตัวช้ีวัดหลัก” โดยในแต่ละหมวดตัวช้ีวัดสุขภาพแห่งชาติแสดงในพ้ืนท่ีท่ีมีสีพ้ืนหลัง
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