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ตัวช้ีวัดสุขภาพคนไทยป 2550 เสนอ 14 ตัวช้ีวัดสุขภาพ ท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงสุขภาพกาย จิต ปญญา และสุขภาพสังคมของ
คนไทย สังคมไทยกำลังกลายเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคต
อันใกล ภาวะสมองเส่ือม  มหันตภัยเงียบดานสุขภาพกายท่ีมัก
พบบอยในคนสูงอายุ จึงเปนภาวะที่ตองใหความสำคัญ 
ปจจุบันภาวะสมองเส่ือมของคนไทยอยูท่ี 2.3 แสนคน และอีก 
20 ปขางหนาคาดวาจะเปน 4.5 แสนคน และเพ่ิมเปน 1 ลาน
คนในอีก 50 ปขางหนา ในการดูแลผูปวยภาวะสมองเส่ือม 1 คน 
ตองใชผูดูแลอยางนอย 2 คน เฉพาะคาใชจายของผูปวยเอง
ประมาณ 4-6 พันบาทตอเดือน  หากรวมคาใชจายในชีวิต
ประจำวันของผูดูแลเขาไปดวยอาจตองเพ่ิมเปน 8 พัน ถึง 1.6 
หมื่นบาทตอเดือน รวมคาใชจายทั้งผูปวยและผูดูแลในแตละ
เดือนแลวนับวาเปนคาใชจายมิใชนอย ซึ่งเปนภาระใหกับ
ครอบครัวของผูปวยอยางมาก

นอกจากสุขภาพกายของผูสูงอายุแลว สุขภาพกายของวัยแรงงาน
ก็มีความสำคัญเชนกัน แมวาขอมูลรายงานการเฝาระวังโรค 
พบวา แนวโนมของการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบ
อาชีพไดลดลงจาก 7.85 ตอประชากรแสนคน ในป 2541 
เหลือ 4.48 ตอประชากรแสนคน ในป 2547 แตสารพิษบาง
ประเภทกส็งผลใหการเจบ็ปวยของกลุมวัยแรงงานคอนขางสูง 
อันไดแก สารกำจัดศัตรูพืช ดังน้ันตราบใดท่ีประเทศไทยยังผลิต
และนำเขาสารกำจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เกษตรกรและ
ผูใชแรงงานภาคอุตสาหกรรมก็ยอมเปนผูไดรับสารพิษท่ีสำคัญ 

ในดานสุขภาพจิต  พบวา 1 ใน 5 คนไทยกำลังมีทุกขทางใจ 
เน่ืองจากยังเผชิญโรคทางจิตเวช เชน โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล 
โรคจิต และโรคผิดปกติทางอารมณ มีถึง 1.8 ลานคนมี
อาการของโรคซึมเศรา พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยเฉพาะเพศหญิง นอกจากอาการของโรคซมึเศราแลว ความ
เครียดก็เปนปญหาทางสุขภาพจิตอยางหน่ึง สาเหตุสำคัญของ
ความเครียดอันดับแรก คือ เร่ืองเศรษฐกิจการเงิน รองลงไปคือ 
ครอบครัว และอันดับสาม คือ เร่ืองงาน

14 ตัวช้ีวัดสุขภาพคนไทย 2550

ตรงกันขามกับความทกุขใจ น่ันคือ ความสุข  ซ่ึงเปนตัวช้ีวัด
ดานสุขภาพจิตตัวหน่ึง พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 32 
ของโลกทีม่ีความสขุ และเปนประเทศทีม่ีความสขุอนัดบัที่ 7 
จาก 24 ประเทศในเอเชีย การวัดความสุขในประเทศไทยไดมี
หลายหนวยงานหรือสถาบันท่ีพยายามพัฒนาดัชนีช้ีวัดความสุข 
มีท้ังท่ีเหมือนกันและตางกัน  เงินออม หน้ีสิน รายได ส่ิงแวดลอม 
และชุมชนเขมแข็ง เปนตัวชี้วัดที่ไดรับการยอมรับในการวัด
ความสุข 

ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพของคนไทย พบวา ความดันเลือดสูง 
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอลมาก 
อวนเกินไป มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ และการเปนเบาหวาน  
เปนปจจยัเสีย่งท่ีกอใหเกดิโรคโรคหวัใจและหลอดเลอืดท้ังส้ิน 
ดังน้ันการปรับเปล่ียนพฤติกรรมบริโภค จึงเปนส่ิงท่ีควรกระทำ  
นอกจากการสูบบุหร่ีจะเปนปจจัยเส่ียงท่ีกอใหเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดแกตัวผูสูบเองแลว  ควันจากบุหร่ีมือสองก็มีผลตอ
ผูใกลชิดเชนกัน โดยเฉพาะภายในบานเปนแหลงสำคัญท่ีเด็ก
ไดรับควันบุหรี่มากกวาสถานที่อื่น รายงานของกระทรวง
สาธารณสุข สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549 ระบุวา การไดรับควัน
บุหรี่ในบานหรือที่ทำงานเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจเพิ่มขึ้น
รอยละ  25-30 เส่ียงตอการเปนมะเร็งปอดเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 
20-30  และหากผูท่ีไดรับควันบุหร่ีเปนหญิงมีครรภและทารก 
จะทำใหทารกแรกคลอดมน้ีำหนักตัวต่ำกวาปกติ และมีความ
เส่ียงของอาการเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงข้ึน ในเด็กเล็กท่ีไดรับ
ควันบุหร่ีจะเกิดโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบ 
และปอดบวม 

ในดานสุขภาพสังคม เร่ืองส่ิงแวดลอมเปนสวนหน่ึงของสังคมท่ี
กระทบตอสุขภาพของคนไทย  มากกวาคร่ึงหน่ึงของเสียอันตราย
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่ยังไมไดถูกกำจัดอยางถูกตอง 
ทำใหสารเคมีจากของเสียปนเปอนสูระบบนิเวศนและระบบหวง
โซอาหารได ดังน้ันภาครัฐควรเรงสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนย
กำจัดของเสียอันตรายใหมากข้ึน  
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ในสังคมที่มีการแขงขันกันสูง การโฆษณาถือวามีสวนสำคัญ
ในการสงเสริมระบบทุนนิยม ซ่ึงมีผลตอสุขภาพของเราดวยเชน
กัน พบวา การทุมงบโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารมูลคากวา 
1,000 ลานบาทตอป  ทำใหผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับความ
นิยมมากขึน้ จนทำใหใชเกินความจำเปนในผูบริโภคบางราย 
ปญหาสำคัญที่พบในการใชอาหารเสริม คือ ไมเห็นผลตาม
สรรพคุณดังท่ีโฆษณา  

ขอมูลจากสำนกังานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) 
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบวา 
สัญญาอสังหาริมทรัพย และอาหาร เปนเร่ืองท่ีผูบริโภครองเรียน
มากท่ีสุด  ระบบการพทัิกษสิทธิผูบริโภค เพ่ือไมใหถูกเอารัด
เอาเปรียบในรูปแบบตางๆ จึงมีความสำคัญที่ตองผลักดันให
เกิดข้ึนโดยเร็ว

สุขภาพสังคมถูกวัดดวยดานเศรษฐกิจเชนกัน  พบวา คนไทยมี
คาใชจายและหน้ีสินเพ่ิมข้ึน  และ1 ใน 3 ของหน้ีส้ินเปนหน้ีสิน
ท่ีไมกอใหเกิดรายได เชน หน้ีสินท่ีกูมาเพ่ือใชจายในครัวเรือน 
เปนตน นอกจากน้ีพบวา 1 ใน 3 ของครัวเรือนท้ังหมดในป พ.ศ. 
2547 มีรายจายของการเลนการพนนั โดยเฉพาะในกรงุเทพ
มหานครและปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีท่ีสัดสวนของครัวเรือนมีรายจาย
ดานน้ีสูงกวาภาคอ่ืน  

เมื่อกลาวถึงเรื่องเศรษฐกิจแลว จำเปนตองกลาวถึงตัวชี้วัด
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดดานสุขภาพปญญาไปดวย 
คนสวนใหญมองวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเร่ืองของคนชนบทท่ีมี
วิถีชีวิตในภาคเกษตรกรรมเทาน้ัน แตในความเปนจริง เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำมาประยุกตกับภาคธุรกิจได เนื่องจาก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดำเนินชีวิตที ่ทุกภาค
สวนของสังคมสามารถนำไปปฏิบัติไดเชนกัน โดยมีเงื่อนไข 
หรือปจจัยนำเขา 2 ประการ คือ คุณธรรม และความรอบรู 
โดยเงื ่อนไขสองประการนี ้ไดถูกนำไปสู กระบวนการที ่มี
องคประกอบ 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล 
และการมีระบบคุมกันท่ีดี ผลลัพธท่ีไดจะมีกอใหเกิดความสมดุล 
และความม่ันคงย่ังยืนของสังคม

นอกจากดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจท่ีสังคมตองแสดงความ
เปนหวงแลว กลุมเด็กและวัยรุนก็ตองไดรับความสนใจดวย 
เน่ืองจากพบวามีถึง 1 ใน 3 ของเด็กและวัยรุนไทยมีการเลน
การพนัน  ความรุนแรงท่ีเกิดจากการพนัน คือ การทำรายรางกาย 
การลกัขโมย การขูกรรโชกทรพัย และการคาประเวณ ี  นอก
จากนี้ยังพบปญหาการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมของกลุมเด็ก
และวัยรุนที่ไมเหมาะสม เด็กและวัยรุนใชเวลาประมาณ 8 
ช่ัวโมงตอวันไปกับการเลนเกมคอมพิวเตอร ดูหนังจากแผนซีดี 
ฟงเพลงจากเคร่ืองเลน MP3  ใชอินเตอรเนต และคุยโทรศัพท  
พิษภัยจากการใชส่ือท่ีไมเหมาะสมนำไปสูพฤติกรรมท่ีใชความ
รุนแรง และมีปญหากับดานสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงการเรียน
ดวยความไมเทาเทียมกันดานการศึกษา สะทอนถึงสุขภาพสังคม
ของไทยดวยเชนกัน เห็นชัดเจนระหวางโอกาสดานการศึกษาท่ี
ไมเทาเทียมกันระหวางเด็กในเมืองและชนบท ภาคอีสานเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีเด็กไมไดเรียนตอหลังจากจบการศึกษาในระดับชวงช้ัน
ตางๆ มากท่ีสุด  การขาดแคลนทุนทรัพยเปนสาเหตุสำคัญท่ีไม
ไดเรียนตอ ดังน้ัน การศกึษานอกระบบโรงเรยีนจึงเปนแหลง
รองรับเด็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเหลาน้ี อยางไรก็ตามการจัดสรร
ทรัพยากรจากภาครัฐยังคงมีความไมเทาเทียมอยางชัดเจน
ระหวางการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรยีน
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