
 1

 
ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน 

 
 

เหลียวหลัง เพ่ือ แลหนา 
เจาะลึกวิจัย “ภาระโรค” 

 
ความหมายโดยสรุปของ “ปสุขภาวะ” ก็คือปที่มีสุขภาพสมบูรณ มีชีวิตตามปกติ ทํากิจกรรมได

ตามปกติ...เมื่อนําผลรวมของปสุขภาวะที่สูญเสียไปของประชากรทั้งหมดมารวมกัน ก็จะไดผลลัพธที่ชี้ถึงสภาวะ
สุขภาพไดชัดเจนมากกวาการพิจารณาจากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรอยางเดียวเหมือนที่ผานมา  

------------------------------------------------ 
  

ณ วันนี้ ทั่วโลกตระหนักดีแลววาการพัฒนาระบบสาธารณสุขบนทิศทาง “สรางนําซอม” ที่เนน
ความสําคัญของการปองกันไมใหเจ็บปวย นําไปสูคุณภาพชีวิตเหนือการทุมทุนดานการรักษาพยาบาล 
 การปองกันที่ไดผลเปรียบเสมือนการสรางปอมปราการที่ไมเพียงมีความแข็งแรง แตยังตองตั้งอยูบนจุด
ยุทธศาสตรที่ถูกตองเหมาะสม 
 เชนเดียวกับการวางแผนปองกันโรคภัยไขเจ็บที่มีมากมายนับรอยนับพันใหแกประชาชน ที่ตองอาศัย
ขอมูลและความรูท่ีชัดเจนรอบดานเพียงพอ เพื่อนําทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ตรงจุดท่ี
เปนความเสี่ยงหลักๆ  
 ชวงประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผานมา แวดวงการวิจัยดานสาธารณสุขของประเทศไทยไดเกิดความ
เคล่ือนไหวในการบุกเบิกแนวทางใหมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ชี้บอกสถานการณสุขภาพของคนไทยที่ชัดเจนพอ
สําหรับการนําไปใชวางแผนสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคไดอยางสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จริง  

อีกทั้งเปนขอมูลที่เอ้ือใหวางแผนทํางานเชิงรุกไดมากกวาขอมูลที่พยากรณจากอัตราการปวยและการ
ตาย ซ่ึงชี้บอกเพียงสาเหตุปลายทางดังที่เคยใชมาในอดีต 

การศึกษาแนวใหมดังกลาว ซ่ึงถือเปน “เครื่องมือใหม” ในการวัดสถานะสุขภาพของประชาชนไทย
แบบองครวม ประกอบข้ึนดวยการประมวลใหเกิดขอมูลสําคัญ 2 สวน ไดแก 

หนึ่ง การศึกษาภาระโรค (burden of disease) ของคนไทย ที่คิดมาจากความสูญเสียที่เกิดมาจาก
การตายกอนวัยอันควรและความสูญเสียจากการเจ็บปวยหรือพิการ ที่มักรูจักกันในชื่อวา “ปสุขภาวะท่ีสูญเสีย
ปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพ (disability-adjust life years หรือ DALYs)  

สอง การศึกษา การประเมิน และเปรียบเทียบภาระโรคจากปจจัยเสี่ยง (comparative risk 
assessment หรือ CRA)   
 ขอมูลน้ีเผยแพรเปนครั้งแรกเมื่อป 2544 ดําเนินการโดยคณะนักวิชาการของสํานักนโยบายและแผนฯ 
(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร) กระทรวงสาธารณสุข โดยรวบรวมสถิต ิขอมูลสุขภาพคน
ไทยในป 2542 
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     ผลจากการศึกษาไดถูกนําไปใชอางอิงและเปนขอมูลในการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนงานดาน
สาธารณสุขของประเทศไทยตลอดชวงหลายปที่ผานมา เพราะใหขอมูลโรคที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพ และสราง
ความทุกขทรมาน บั่นทอนคุณภาพชีวิต รวมท้ังระบุยอนถึงปจจัยเส่ียงท่ีนํามาสูการเกิดโรคดังกลาว โดยมีการ
เรียงลําดับความสําคัญใหเห็นชัดเจน  
 ในป 2552 นี้ ผลศึกษาตอเนื่องดวยระเบียบวิธีการศึกษาเดียวกัน ที่ โครงการศึกษาภาระโรคและปจจัย
เสี่ยงของประเทศไทย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ จัดทําข้ึน โดยใชขอมูลถัดมา 5 ป คือ 
พ.ศ.2547 เสร็จสมบูรณ และพรอมนําเสนอตอสังคมไทยแลว 
 
• ขาวดี คนไทยสูญเสียสุขภาวะนอยลง!  

เมื่อเปรียบเทียบภาระโรคจากการศึกษาที่ผานมา 2 ครั้ง คือ ผลที่พบในป 2542 และ 2547 พบวา 
ความสูญเสียปสุขภาวะตอประชากรไทย 1,000 คน ลดลงจาก 158.1 DALYs เปน 156.3 DALYs ในป 
2547  

การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย ยังคงเปนปญหาสําคัญอันดับหน่ึงอยางตอเน่ืองในการศึกษาทั้ง 2 คร้ัง 
แมในครั้งนี้ไดกอใหเกิดการสูญเสียปสุขภาวะต่ํากวาเมื่อ 5 ปที่ผานมาก็ตาม คือ ลดลงจาก 1.3 ลาน DALYs 
เปน 9.4 แสน DALYs มีการวิเคราะหวาสาเหตุหลักเปนเพราะผูติดเชื้อ HIV เขาถึงยาตานไวรัสเพิ่มข้ึนตาม
นโยบายของรัฐบาลและการสนับสนุนจากกองทุนโลก สงผลใหมีชีวิตยืนยาวขึ้นจาก 1 ปเปน 9 ป รวมทั้ง
คาดการณวาจํานวนผูติดเชื้อใหมลดลงกวาป 2542  

สําหรับกลุมโรคที่กระทบตอสุขภาวะของคนไทยพบวากลุมโรคไมติดตอมีอัตราเพ่ิมข้ึนถึง รอยละ 10 
และเมื่อพิจารณาถึงโรคที่เปนสาเหตุของความสูญเสียปสุขภาวะของเพศชายและหญิง 10 อันดับแรก พบวา โรค
ติดเหลา ไดกลายเปนโรคที่มีการสูญเสียปสุขภาวะเพิ่มข้ึนมาเปนอันดับ 3 แตในภาพรวมโรคที่นําไปสูการสูญเสีย
สุขภาวะ 10 อันดับแรกยังไมแตกตางจากการศึกษาในครั้งที่ผานมา 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบโรคสําคัญท่ีทําใหคนไทยสูญเสียปสุขภาวะ ระหวางป 2542 และ 2547 (แบงตามเพศ)   
 

อันดับ 
โรคสําคัญ 

ชาย หญิง 

1 การติดเชื้อเอชไอวี เอดส โรคหลอดเลือดสมอง 
2 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนสง การติดเชื้อเอชไอวี เอดส 
3 โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน 
4 โรคติดเหลา ภาวะซึมเศรา 
5 มะเร็งตับ โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
6 โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคขอเส่ือม 
7 ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนสง 
8 โรคเบาหวาน มะเร็งตับ 
9 โรคตับแข็ง ภาวะหูหนวก 
10 ภาวะซึมเศรา ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
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• “สุรา” ปจจัยเสี่ยงที่ตองจับตา 

ความชุกของการดื่มแอลกอฮอลของคนไทยทั้งหญิงและชายมีเพ่ิมขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผาน 
และผลของการดื่มแอลกอฮอลนี้เองเปนตนเหตุของการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรคมะเร็ง ตับแข็ง การถูกทํา
รายและทํารายตนเอง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางจิตเวท และโรคอ่ืนๆ จนกลายเปนปจจัยเสี่ยงที่มีภาระ
โรคสูงสุดในการศึกษาครั้งนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลระหวางป 2542 และ 2547 พบวาผูชายที่ดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นจาก รอยละ 42 
เปน รอยละ 73 ขณะที่ผูหญิงก็ดื่มเพิ่มข้ึน จาก รอยละ 10 เปน รอยละ 35 

ผูศึกษาระบุวาเมื่อรวมผลทั้งหมดแลวพบวาการดื่มแอลกอฮอลทําใหมีผูเสียชีวิตประมาณ 20,000 ราย 
หรือรอยละ 5.2 จากที่พบทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ และมีความสูญเสียปสุขภาวะจากการตายและพิการ 8.4 
แสน DALYs หรือคิดเปน รอยละ 8.6 จากทั้งหมด 
 
ตารางแสดงปจจัยเสี่ยงสําคัญ 5 อันดับแรกของคนไทย (แบงตามเพศ) 
 

อันดับ 
ปจจัยเสี่ยง
สําคัญ 

ชาย หญิง 

1 การดื่มแอลกอฮอล การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย 
2 การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ระดับความดันโลหิตสูง 
3 การสูบบุหรี่ ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน 
4 การไมสวมหมวกนิรภัยของผูใชจักรยานยนต ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
5 ระดับความดันโลหิตสูง ขาดการออกกําลังกาย 

 
 สัญญาณเสี่ยงท่ีควรเรงใสใจ 

เมื่อนําขอคนพบในการศึกษาทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน พบวามีขอมูลท่ีนาสนใจอีกหลายประเด็น เชน 
o ประชากรที่มีอายุระหวาง 35-65 ป (ยกเวนประชากรหญิง วัย 45-54 ป) ทั้งชายและหญิงมี

คาเฉลี่ยดัชนีมวลกายเพิ่มสูงข้ึน  
o ประชากรทั้งหญิงและชาย วัย 40 ปข้ึนไป มีสัดสวนของผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้น 
o คนไทยท่ีมีการเคล่ือนไหวรางกายในระดับที่ไมเพียงพอที่จะใหผลดีตอการสรางเสริมสุขภาพมี

สัดสวนเพ่ิมข้ึนจากเมื่อ 5 ปที่ผานมา ประมาณ 2 เทา 
o ประชากรในชนบทที่ดื่มน้ําไมสะอาดมีอัตราเพ่ิมขึ้นจาก รอยละ 50 เปน รอยละ 62 

 
เหลานี้คือสัญญาณแหงความเสี่ยงที่ตองเรงใสใจ 

 
ที่มา รายงานสรุป ภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชาชนไทยในป พ.ศ.2547 จัดทําโดย สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาระโรค และ ปสุขภาวะ 

มาจากไหน? 
 

ทพญ.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ นักวิจัยหลักที่ทําการศึกษาเรื่องนี้ทั้ง 2 ครั้ง ที่ผานมา อธิบายวา การวัด
ภาระโรค เปนการคํานวณความสูญเสียทางสุขภาพจากการเจ็บปวย พิการ หรือเสียชีวิตกอนอายุที่คาดหมายออกมา
โดยตีเปนจํานวนป  ที่ผานมา เราใชตามคามาตรฐานขององคการอนามัยโลก คือ ผูชาย 80 ป ผูหญิงใช 82.5 ป  

หากเราแตละคนมีสุขภาพที่ดีสมบูรณแข็งแรงก็ควรจะไปไดถึงอายุที่คาดหมาย แตถาตายกอน อยางตาย
ไปตอนอายุ ๕๐ ป ก็เทากับสูญเสีย “ปสุขภาวะ” ไป ๓๐ ป หรือถาเจ็บปวย พิการ ไมสามารถใชชีวิตไดอยางมี
คุณภาพเต็มรอยก็จะมีการแปรออกมาเปนสัดสวนตัวเลขปสุขภาวะที่สูญเสียไป  

ความหมายโดยสรุปของ “ปสุขภาวะ” ก็คือปที่มีสุขภาพสมบูรณ มีชีวิตตามปกติ ทํากิจกรรมได
ตามปกติ น่ีคือสุขภาพสมบูรณ แตถาใครเกิดพิการ เจ็บปวยหรือประสบอุบัติเหตุแลวพิการ ก็จะเริ่มไมมีสุขภาวะ
แลว เราจะทอนตัวปนี้ท่ีคิดวาสุขภาวะไดสูญเสียไป ถาตายคือสูญเสียไป 1 ปเต็มๆ แตถาเกิดเจ็บปวยพิการแขน
ขาดอยางที่วา ก็คิดวาเรามสุีขภาพดีเพียง 85 เปอรเซ็นต ก็หมายถึงวาเรามีความพิการ 15 เปอรเซ็นตของปสุขภาพดี
เต็มท่ี ฉะนั้นปนั้นเรามีความพิการเกิดข้ึน 15 เปอรเซ็นต สมมุติวาเรามีชีวิตอยูในสภาพแขนขาด 5 ป เทากับวาเรามี
ความสูญเสียเกิดขึ้น 0.15 ป ทุกๆ 5 ป  

เมื่อนําผลรวมของปสุขภาวะที่สูญเสียไปของประชากรทั้งหมดมารวมกัน ก็จะไดผลลัพธแสดงออกมา
ใหเห็นภาพรวมการสูญเสียปสุขภาวะของคนในประเทศ ซ่ึงจะเปนตัวชี้ถึงสภาวะสุขภาพไดชัดเจนมากกวาการ
พิจารณาจากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรอยางเดียวเหมือนที่ผานมา  
 

ขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ กิติมาภรณ 081 449 7479 
 


