ข้ อ มูล สาหรั บสื่ อ มวลชน

เจาะสถานการณ์ “เจ็บ-ตาย” สไตล์ ไทย
เป็ นเรื่ องน่ ายินดีทขี่ อ้ มูลสาธารณสุขบ่งชี้วา่ ช่วงเวลา 5 ปี ทผี่ า่ นมา สถานการณ์สุขภาพกายโดยภาพรวม
ของคนไทยดีข้ ึ น เนื่ องจากการพัฒนาในทางทีด่ ขี ้ ึ นทั้งปัจจัยด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ตลอดจนการ ดูแล
สุขภาพ ฯลฯ
จากการคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของคนไทย เมื่อปี 2552 โดย สานักงานพัฒนา นโยบาย สุขภาพ
ระหว่างประเทศ ชี้วา่ อายุคาดเฉลี่ยของชายไทยประมาณ 71.0 ปี ส่วนหญิงไทยอายุคาดเฉลี่ยประมาณ 77.5 ปี
ทว่า ข้อมูลทีน่ ่าสนใจและเอาใจใส่คอื อายุคาดเฉลี่ ยของการมีสุ ขภาพดี ผูช้ าย อยู่ประมาณ 65 ปี ส่วน
ผูห้ ญิงประมาณ 68.1 ปี ในขณะทีป่ ระเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปนุ่ มี อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ของชาย
อยู่ที่ 73 ปี ส่วนหญิงอยู่ที่ 78 ปี
แล้ วอะไรคือ ปัจจัยที่บนั่ ทอนสุ ขภาพคนไทย? หนึ่งในปัจจัยสาคัญ คือ โรคเรื้อ รั ง...

อายุคาดเฉลี่ยคนไทยสู งขึน้
จาก การคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ ยของคนไทย เมื่อปี 2554 โดย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิ ดล พบว่า อายุคาดเฉลี่ยคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ น โดยปี 2548 ผูช้ ายมีอายุคาดเฉลี่ย 67.9 ปี
และผูห้ ญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 74.9 ปี มาในปี 2554 ผูช้ ายมีอายุคาดเฉลี่ย 69.5 ปี และผูห้ ญิงมีอายุ คาด เฉลี่ย 76.3 ปี
(ดังภาพที่ 1)
หากคาดประมาณต่อไปอีก 14 ปี ขา้ งหน้า ในปี 2568 ชายไทยจะมีอายุเ ฉลี่ย 71.9 ปี และ หญิงไทย 77.6 ปี
ซึ่งสะท้อนว่า อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยมีการปรับในทิศทางเพิ่มสูงขึ้ นเรื่ อยๆ
ภาพที่ 1 อายุคาดเฉลี่ ย จาแนกตามเพศ พ.ศ. 2548-2568

ที่มา :

การคาดประมาณใน พ.ศ. 2548-2568 จากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568
การคาดประมาณใน พ.ศ. 2554 จากสารประชากร มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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คนไทยป่ วยด้ วยโรคเรือ้ รังสู งขึน้
ข้อมูล อั ตราป่ วยด้ วยโรคเรื้ อ รั ง พ.ศ. 2548-2552 พบว่า คนไทยป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังเพิ่มสูงขึ้ น
โรคทีม่ าแรงเป็ น อันดับหนึ่ง คือ โรคความดันโลหิ ตสูง โดยใน ปี 2548 มีอตั ราป่ วย 534 ต่อแสน
ประชากร ต่อมาในปี 2552 พบว่าทะยานสูงขึ้ นเป็ น 981 ต่อแสนประชากร
อั นดับสอง คือ โรคหัวใจ ปี 2552 มีอตั ราป่ วย 793 ต่อแสนประชากร
อั นดับสาม โรคเบาหวาน ปี 2552 มีอตั ราป่ วย 736 ต่อแสนประชากร
เมื่อดูภาพรวมของอัตราป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง พบว่า ทุกโรคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ นทั้งหมด (ดังภาพที่ 2)
ส่วนอัตราป่ วยด้วยโรคมะเร็ง สถานการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นไม่มาก โดยปี 2548 มีอตั ราป่ วย 114 ต่อ
แสนประชากร เพิ่มเป็ นอัตราป่ วย 133 ต่อแสนประชากร ในปี 2552
ภาพที่ 2 อัตราป่ วยด้ วยโรคเรื้ อ รั ง พ.ศ. 2548-2552

ที่ มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

มะเร็ง คือ มัจจุราชหมายเลข 1
จาก ข้ อ มูล อัตราตายตามสาเหตุที่ สาคัญ พ.ศ. 2548-2552 ระบุวา่ คนไทยเสี ยชี วิตด้ วยโรคมะเร็ งและเนื้อ
งอกมากที่ สุ ด โดยปี 2548 มีอตั ราตาย 81.4 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็ นอัตราตาย 88.3 ต่อแสนประชากร ในปี 2552
สาเหตุรองลงมาคือ อุบตั เิ หตุและการเป็ นพิษ ปี 2552 มีอตั ราตาย 55.6 ต่อแสนประชากร ลดลงจากปี 2549 ซึ่งมี
อัตราตายเท่ากับ 59.8 ต่อแสนประชากร (ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 อัตราตายตามสาเหตุที่ สาคัญ พ.ศ. 2548-2552

ที่ มา : สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สาเหตุการตายในปี 2552 มีอกี 2 โรคทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง คือ โรคหัวใจ มีอตั ราตาย 29.0 ต่อแสนประชากร
และโรคความดันโลหิ ตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง มีอตั ราตาย 24.6 ต่อแสนประชากร
ไม่ว่าจะอยู่ในช่ วงอายุใด ทุกคนต่ างคาดหวังสุ ขภาพที่ ดี แต่ แน่ นอนว่ า...สุ ขภาพดีไม่ขาย อยากได้ ต้ลง
อง
มือ ปฏิบตั ิ...
ที่ มา : สุขภาพกาย อ้างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554
สื บค้ นจาก : www.hiso.or.th/hiso/picture/report/thaihealth2011/thai2011_2.pdf

3

