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การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายประเทศ

กำลังประสบ รวมถึงประเทศไทย เพราะก่อให้เกิดปัญหาทั้ง

ในระยะสัน้และระยะยาว ไมว่า่จะเปน็การทำแทง้ทารกถกูทิง้

ปัญหาเด็กกำพร้า ปัญหาครอบครัว ฯลฯซึ่งปัญหาเหล่านี้มี

แนวโน้มที่จะขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น



“ต้นคิด” ฉบับนี้จึงขอเปิดประเด็นใหญ่ด้วย “แม่วัยใส” 
คลื่นโถมซัดคุณภาพสังคมไทย โดยเด็กสาวกระเตาะ
ตั้งครรภ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเด็กหรือวัยรุ่น

ส่วนใหญ่ยังขาดวุฒิภาวะและความพร้อมที่จะรับบทบาทการ

เป็นคุณแม่ที่ดีอันจะส่งผลต่อคุณภาพสังคมในระยะยาว



ข่าวสุขภาพมีเรื่องที่น่าสนใจให้ติดตาม เตือนภัย “โรค
หัวใจและหลอดเลือด” สำหรับคนทำงานที่ต้องเผชิญหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทุกวันอย่างเลี่ยงไม่ได้มาบริหารดวงตากัน
ดีกว่า อีกเรื่องราวที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันหาคำตอบว่าทำไม
น้องหนูสุขภาพเสื่อมเพราะดู “โฆษณา” 

Hi5Hiso

การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โจทย์ใหญ่ที่ต้องเร่งแก้

นพ.พินิจฟ้าอำนวยผล
สำนักงานพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ปัญหาในวงการแพทย์ที่ใกล้ตัวเราอย่างมาก โดยเฉพาะใน

ยามที่ป่วยไข้ แพทย์ไทยกับแนวโน้ม ไหลเข้า...ไหลออก
กับการเร่งผลิตบุคลากรเพื่อแก้ไขปัญหาแพทย์ขาดแคลน



สำหรับการทำงานเสริมสร้างสุขภาพมีความก้าวหน้าในการ

การจัดทำดัชนีชี้วัดสุขภาพ ที่ใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ
ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานะสุขภาพของคนไทยที่สำคัญคือ

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการทำงาน

ด้านสุขภาพที่เหมาะสม แต่กว่าจะมาเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพ

แห่งชาติต้องทำงานกันอย่างไร และดัชนีชุดนี้สำคัญอย่างไร

กับสุขภาพของคนไทยต้องติดตามในคนต้นคิด ฉบับนี้


ทั้งหมดนี้คือ สารพันเรื่องราวของสุขภาพที่มีทั้งดีและร้ายมา

ฝาก ให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันและเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หลง

ทิศครับ
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ต้นทุนต้นทาง

 การพนันเป็นกิจกรรมที่คนทั่วโลกชื่นชอบ เพราะไม่เพียงให้ความ

ตื่นเต้นเร้าใจแต่ยังอาจได้เงินมาอย่างง่ายๆ

 ด้วยเหตุนี้ การพนันจึงมีอำนาจครอบงำชีวิตจิตใจของผู้ที่

ความคิดอ่านยังไม่เติบโตพอที่จะรู้เท่าทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “วัยรุ่น”

ที่ชอบความสนุกสนานท้าทายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

 การติดตามสถานการณ์ “ติดพนัน” ในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นใน

ประเทศไทยมีอยู่ไม่มากนัก ข้อมูลล่าสุดเป็นผลสำรวจจาก โครงการ

ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (ChildWatch) โดย

สถาบันรามจิตติ ระบุว่าเกือบ 1 ใน 3 ของวัยรุ่นไทยเล่นการพนัน

โดยเฉพาะผู้ชายมีสัดส่วนการเล่นพนันสูงกว่าผู้หญิง

 ในรายงานฉบับนี้ยังระบุว่า วัยรุ่นที่ติดพนันส่วนใหญ่ใช้เงินที่

ผู้ปกครองให้ไว้สำหรับการเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปเล่น

พนัน และยังก่อผลให้มีหนี้สินติดตัว จนนำมาสู่การทำทุกวิถีทางเพื่อ

หาเงินมาชดใช้เจ้าหนี้ เช่น การลักขโมย รีดไถเงิน วัยรุ่นชายบางคน

ยอมขายตัว หรือใช้แฟนเป็นตัว “ขัดดอก” เพื่อให้ได้ค่าตัวครั้งละ

1,500-5,000บาท

 ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ แห่งสถาบันรามจิตติ ได้นำเสนอ

ทางออกต่อสถานการณ์ไว้ว่า “ผู้ใหญ่” คือคนสำคัญในการคลี่คลาย

ปัญหา โดยการสร้างค่านิยมที่ดีในครอบครัว มีกิจกรรมในครอบครัว

ร่วมกันให้มากขึ้นและมีเครือข่ายพ่อแม่ที่เข้มแข็ง


 ไม่อยากจินตนาการเลยว่าหากสังคมวางเฉย ลูกหลาน

ของเรากลุ่มนี้จะมีอนาคตเช่นไร...




ที่มา : เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวงโดยดร.อมรวิชช์นาครทรรพและจุฬาภรณ์มาเสถียรวงศ์สถาบันรามจิตติในรายงานสุขภาพคนไทยพ.ศ.�550

การพนันกลืนกินอนาคตเด็กไทย
ภาพที่ 1 การเล่นพนันในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น อายุ 6-25 ปี 
จำแนกตามเพศ พ.ศ.2548 

รวม ชาย หญิง

ร้อยละ

ภาพที่ 2 การพนันที่นิยมเล่นในกลุ่มที่เด็ก 
และวัยรุ่น อายุ 6-25 ปี พ.ศ.2548 

ไพ่ พนันบอล/
ผลกีฬา

หวยใต้ดิน/
บนดิน

อื่นๆ

ที่มา : โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) 

โดย สถาบันรามจิตติ อ้างใน รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ.2550  
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โรคหัวใจและหลอดเลือดหมายรวมถึง โรคหัวใจขาดเลือด และโรคสมองขาด
เลอืดจากหลอดเลอืดตบีหรอืแตก เปน็โรคทีบ่อ่นทำลายชวีติและสขุภาวะของคนไทย
มากกว่าครึ่งแสนในแต่ละป ี

ในช่วง 5ปีที่ผ่านมา โรคหัวใจและหลอดเลือดคือโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวอันดับ 1

ของคนไทยโดยร้อยละ�8ป่วยด้วยโรคดังกล่าวและเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยรวมมากกว่า

ปีละ65,000คน

ซ้ำยังมีผลสำรวจพบผู้ที่ยังไม่ปรากฏอาการ แต่พบปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวพันต่อการเกิดโรคนี้

ในอนาคตอีกจำนวนมาก 

จากขอ้มลูการสำรวจสภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจรา่งกายครัง้ที่ 3

อันเป็นครั้งล่าสุดพบข้อมูลที่ส่งสัญญาณเตือนว่าโรคนี้น่าจะยังรั้งตำแหน่งโรคร้ายที่บั่นทอน

สุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทยไปอีกพักใหญ่ เพราะพบปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแฝงอยู่ใน

ร่างกายของกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก ทั้งเรื่องของการสูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง มีอาการ

เบาหวานคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงการมีเส้นรอบเอวหรือน้ำหนักเกินมาตรฐานมีกิจกรรม

ทางกายไม่เพียงพอ

“โรคหัวใจ
และหลอดเลือด”

เตือนภัย

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/HealthReport/report_download.php?download1=6&lesson1=6&lesson_id=91&zone=3&manu=1&page=
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ต้นคิด5
ตุลาคม2552ที่มา : ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยนพ.วิชัยเอกพลากรในรายงานสุขภาพคนไทยพ.ศ.�550



ข้อมูลสำคัญอันน่ารู้ที่เกี่ยวพันกับความเสี่ยง

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการสำรวจครั้งนี้

ได้แก่

• ผู้ชายไทยเกือบครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจำ

• ผู้ชายมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้หญิง

• พบอาการเบาหวาน ระดับคลอเลสเตอรอล

ในเลือดสูง และการทำกิจกรรมทางกายไม่

เพียงพอจนน้ำหนักและเส้นรอบเอวเกิน

มาตรฐาน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่พบในผู้หญิง

มากกว่าผู้ชาย

• ผู้ชายที่อยู่ในกรุงเทพฯ พบภาวะเสี่ยงจาก

อาการเบาหวานมากกว่าผู้ชายในภาคอื่นถึง

�เท่า

• คนกรุงเทพฯ มีระดับคลอเลสเตอรอลใน

เลือดสูงกว่าคนอีสานประมาณ3เท่า

• มีคนจำนวนไม่น้อยที่พบปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่า 4

ปัจจัยรวมอยู่ในตัวคนๆเดียวโดยพบในคน

กรุงเทพฯมากที่สุด (ร้อยละ 3) รองลงมา

คือ ภาคกลาง (ร้อยละ �.1)  ภาคใต้

(ร้อยละ 1.5)  ภาคเหนือ (ร้อยละ 1.1)

และอีสาน(ร้อยละ0.8)ตามลำดับ



 การลดปัจจัยเสี่ยงร่วมเหล่านี้ลง จะทำให้

ลดการป่วยหรือเสียชีวิตจากกลุ่มโรคนี้ได้



“โรคหัวใจ
และหลอดเลือด”

การลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

ต้องดำเนินการทั้งด้านมาตรการรัฐ และการ

ปฏิบัติตัวของเราแต่ละคนควบคู่กันได้แก่

มาตรการรัฐ  

- การจดัการดา้นนโยบายทีเ่กีย่วกบัอาหาร

และการบริโภคของประชาชน

- การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการ

สร้างเสริมสุขภาพ

- การพฒันาคณุภาพบรกิารทางดา้นสขุภาพ

ที่มา : การสำรวจสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 อ้างใน รายงานสุขภาพคนไทย 

พ.ศ.2550 หน้า 18 

การปฏิบัติระดับบุคคล 

- กินผัก ผลไม้ให้มากขึ้น และลดอาหาร

ขนมผลไม้ที่มีรสหวาน

- ไม่สูบบุหรี่

- ออกกำลังกายให้มากขึ้น

- ฝึกจิตใจให้ผ่อนคลายความเครียด

แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณทำได้แน่ หากตั้งใจ

จริงว่าอยากมีสุขภาพดีไปนานๆ 



ภาพแสดงสัดส่วนประชากรในแต่ละภาคที่พบปัจจัยเสี่ยงที่ก่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ตั้งแต่ 1 จนถึงมากกว่า 4 ปัจจัยเสี่ยง 

ความเสี่ยงที่เลี่ยงได้! 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้า “สุขภาพร่างกาย” ในส่วน เรื่องเล่าข่าวสุขภาพ www.hiso.or.th 
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ผลิตเพิ่มเท่าตัวใน10ปี
ข้อมูลที่รวบรวมจากแพทยสภาและโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวง

สาธารณสุขพบว่าในช่วง10ปีระหว่างพ.ศ.�540-�549สถาบันการผลิตแพทย์ทั้งสังกัด

ภาครัฐและเอกชนผลิตแพทย์จบใหม่ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว

• แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการผลิตแพทย์ในภาครัฐ อันประกอบด้วย 3

สังกัดใหญ่ ได้แก่ (1) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (�) กระทรวง

สาธารณสุขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (3) สังกัดหน่วยงานอื่นๆ

เพิ่มขึ้นจากปีละ877คนในปี�540เป็น1,677คนในปี�549

• แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากปีละ 37 คน ในปี

�540เป็น75คนในปี�549

ในภาพรวมแพทย์จบใหม่ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นจาก914คน ในปี �540 เป็น 1,75�คน

ในปี�549



ยังเร่งผลิตเพิ่มยิ่งกว่าเดิม
สำหรับภาพอนาคตไปจนถึงปี �556 หรืออีกประมาณ 4ปีข้างหน้า สถาบันการผลิต

แพทยต์ัง้เปา้วา่จะเพิม่กำลงัการผลติแพทยใ์หเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศอยา่งเรง่ดว่น

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/HealthReport/report�005-�007Thai.php?manu=1

กับแนวโน้มไหลเข้า...ไหลออก
แพทย์ไทย

การทีผู่ป้ว่ยตอ้งนัง่รอการตรวจรกัษาจากแพทยท์า่มกลางความแออดัคบัคัง่และใชเ้วลายาวนานเปน็

ชั่วโมงๆทำให้หลายคนอดตั้งคำถามในใจไม่ได้ว่าเมื่อไหร่กันนะเมืองไทยจะมีแพทย์มากพอเสียที

ลองมาดูกันว่าทุกวันนี้เราผลิตแพทย์ได้มากน้อยแค่ไหน
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ที่มา :หนังสือการสาธารณสุขไทยพ.ศ.�548-�550

โดยการผลิตแพทย์ตามแผนการรับปกติจะอยู่ที่ 1,000-1,400 คน ต่อปี

สมทบด้วยแพทย์จบใหม่จากแผนเร่งรัดผลิตแพทย์เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่าปีละ

600คน



เหลียวมองปัญหา“หมอรัฐลาออก”
ขณะที่สถาบันการแพทย์ทำหน้าที่เต็มกำลังในการเร่งผลิตบุคลาการสู่

สังคม ทว่า ผลที่ได้กลับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะในแต่ละปีมีแพทย์

จำนวนหนึ่งลาออกจากภาครัฐทั้งที่ไปทำงานในภาคเอกชนและที่เปลี่ยนไป

ทำอาชีพอื่น ซึ่งแม้ไม่ถึงขั้นเป็นการการสูญเสียกำลังคนด้านสุขภาพไปจาก

ระบบสาธารณสุขโดยสิ้นเชิง แต่ก็ส่งผลกระทบไม่น้อย เนื่องจากประชาชน

ส่วนใหญ่ของประเทศยังต้องพึ่งบริการของภาครัฐ

ในช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ ได้ เกิดสถานการณ์ใหญ่ครั้ งหนึ่ งขึ้นกับ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยแพทย์จำนวนหนึ่งได้ลาออกไป

ทำงานในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดในปี �539 ส่งผลให้

โรงพยาบาลชุมชนที่ตั้งอยู่ในอำเภอต่างๆถึง�1แห่งไม่มีแพทย์ประจำเลย

จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ “ฟองสบู่แตก” และนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในปี

�540 สถานการณ์ขาดแคลนแพทย์ในภาครัฐกระเตื้องขึ้น เนื่องจาก

โรงพยาบาลเอกชนก้าวสู่ภาวะซบเซา ต่อมาเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในปี

�544-�546 สถานการณ์การลาออกของแพทย์กลับรุนแรงใหม่อีกครั้ง แม้

ลดลงบ้างในปี �547 แต่ก็เพิ่มขึ้นอีกในปี �548 เป็นต้นมา หลังรัฐบาล

ในขณะนั้นประกาศนโยบายปลุกปั้นประเทศไทยเป็น“เมดิคัลฮับ”

ทุกวันนี้ การเร่งสร้างแพทย์จบใหม่ให้ไหลเข้าสู่ระบบเพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนยังคงเดินหน้าควบคู่ไปกับแรงดึงดูดแพทย์ออกไปทำงานในระบบ

เอกชนที่ต่างมุ่งเป้าทำกำไรตอบสนองผู้มีรายได้ดีและชาวต่างชาติ


 โดยที่แพทย์19จาก�0คนร่ำเรียนด้วยเงินภาษีรัฐและต่าง

ก็สั่งสมประสบการณ์จากการรักษาคนชนบทที่ยากจนเมื่อครั้งเป็น

“หมอฝึกใหม่”แทบทั้งสิ้น

ภาพที่ 1แสดงจำนวนแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2540-2549 

�00
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1,000

1,�00

1,400

1,600

�540 �541 �54� �543 �544 �545 �546 �547 �548 �549

37 30 58 40 66 79 56 81 71 75

877

1,148
1,177

1,���
1,�7�

1,504
1,4��

1,575
1,659 1,677ภาครัฐ

ภาคเอกชน

พ.ศ.0

ที่มา : แพทยสภาและโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
อ้างใน หนังสือการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550 หน้า 259 

จำนวนคน

ภาพที่ 2 จำนวนแพทย์ที่ไหลเข้า-ออกในระบบราชการ ระหว่างปีงบประมาณ 
2537-2549 

1,800
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1,�00
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0

�538 �539�540 �541�54� �543 �544�545�546 �547 �548�549
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830
893 883 878

1,013 998
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1,188

�60
344 336 �99
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98

8� 38 39 3� 37

777

�04 �01
�76

564

795

468
663

110
9330

ที่มา : สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อ้างใน หนังสือการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550 หน้า 264 

แพทย์จบใหม่
แพทย์ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

จำนวนคน

พ.ศ.

แพทย์ทีล่าออก
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แวดวงวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่า “โฆษณา”คั่นรายการ

มอีทิธพิลตอ่การชีน้ำพฤตกิรรมบรโิภคอยา่งลน้เหลอื โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งต่อเด็กๆผู้ซึ่งยังมี “ภูมิต้านทาน”ต่อความเย้ายวน

รุกเร้าจากภาพและเสียงในสปอตโฆษณาน้อยนัก..


สหรัฐอเมริกาประเทศที่ประชาชนติดการชมรายการโทรทัศน์กัน

อย่างงอมแงมมีการสำรวจพบว่าในช่วง

40ปีที่ผ่านมาเด็กและวัยรุ่นสหรัฐฯ

มีรูปร่างอ้วนเพิ่มจำนวนมากขึ้น

ถึง3เท่า

เพราะดู“โฆษณา”!!!
น้องหนูสุขภาพเสื่อม

ข้อมูลดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่วิจัย

ในเรื่องนี้ เรียกร้องให้ผู้ผลิตและร้านอาหาร

ทั้งหลายปรับแนวทางการโฆษณา จากการ

ชักชวนให้ เด็กกินอาหารหวาน มัน เค็ม

หันมาบริโภคอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารสูง

และมีแคลอรี ไขมัน เกลือ และน้ำตาลต่ำ

เพราะนิสัยการเลือกและรับประทานอาหาร

มักเริ่มเพาะบ่มขึ้นในช่วงวัยเด็ก และมี

แนวโน้มว่าจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของ

คนๆนั้นในระยะยาว

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/ghealth4_�0.php
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เรื่องจริงจากจอตู้พันธุ์ไทย 
สถาบันศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐออกโรงเตือนว่า โฆษณา

ที่ฉายอยู่ทางโทรทัศน์กลายเป็นสื่อ ชักจูงใจให้เด็กๆ ทั้งหลายหันมานิยม

บริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพียงน้อยนิด ทว่า อุดมไปด้วย

แคลอรีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

สถาบันแห่งนี้ระบุว่า โฆษณาทางโทรทัศน์มีอิทธิพลมากต่อการเลือกซื้อ

อาหารของเด็กอายุ �-11 ปี และส่งผลกระทบต่อการบริโภคอาหารอย่าง

น้อยสุดก็ในระยะสั้นของเด็กๆเหล่านั้น


“การทำการตลาดของสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ในปัจจุบันได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาว” ไมเคิล 

แม็คจินนิสนักวิชาการอาวุโสของสถาบันการแพทย์ของสถาบันศึกษาวิทยา-

ศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้จัดทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนำเสนอแก่รัฐสภา

สหรัฐฯกล่าว

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี �537 เป็นต้นมา สินค้าอาหารชนิดใหม่ๆ ได้พุ่งเป้า

เจาะตลาดกลุ่มเด็กอเมริกันเพิ่มขึ้น โดยรายการสินค้าซึ่งมุ่งกลุ่มเป้าหมายที่

เด็กมีการจดทะเบียนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 5� รายการ เป็น

500รายการในปี�547หรือใน10ปีในปีเดียวกันนั้นบริษัทเหล่านี้ยังได้

ทุ่มเงินกว่า 1หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 4.09 แสนล้านบาท) ในการทำ

ตลาดสินค้าอาหารเครื่องดื่มเพื่อเจาะตลาดเด็กและวัยรุ่นในประเทศแห่งนี้

มีข้อมูลระบุด้วยว่า 4 ใน 10ของสินค้าอาหารและเครื่องดื่มยอดฮิตใน

ท้องตลาดเป็นสินค้าที่เด็กวัย8-1�ปีบอกว่าพวกเขาสามารถซื้อเองได้โดยไม่

ต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อน


 นัน่หมายถงึวา่การโฆษณาทีพุ่ง่ตรงไปทีค่วามสนใจของเดก็วยันี้

สามารถทำยอดขายได้อย่างมหาศาล

เพราะดู“โฆษณา”!!!



กรณีประเทศไทยแม้มีการพัฒนากฎระเบียบด้านการโฆษณาขนม

และอาหารที่ก่อความเสี่ยงต่อสุขภาพทางสื่อวิทยุโทรทัศน์มาตั้งแต่ปี

�551แต่การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวยังมีปัญหา

จากการติดตามสถานการณ์การโฆษณาในรายการเด็กทางโทรทัศน์

ชว่งเชา้วนัเสารแ์ละวนัอาทติย์ของเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม�551พบวา่

• เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการโฆษณาช่อง3ใช้เวลา14.01นาทีช่อง

5ใช้เวลา10.06นาทีช่อง7ใช้เวลา10.46นาทีและช่อง9

ใช้เวลา15.45นาทีซึ่งหากดูเฉพาะเวลาในการโฆษณาขนมเด็ก

พบว่า ช่อง 3 ใช้เวลา 4.0�นาที ช่อง 5 ใช้เวลา �.41นาที

ช่อง7ใช้เวลา6.51นาทีและช่อง9ใช้เวลา8.13นาทีซึ่ง

นับว่าสูงมาก

• การโฆษณาสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า

เดียวกันกฎหมายกำหนดให้โฆษณาได้ไม่เกินชั่วโมงละ4ครั้ง

แต่ไม่เกิน�ครั้งภายในเวลาออกอากาศครึ่งชั่วโมงทว่ากลับพบ

โฆษณาซ้ำกันถึง4ครั้งในครึ่งชั่วโมงและมีแนวโน้มสูงขึ้น

• การแสดงขอ้ความคำเตอืนในขนมเดก็5ชนดิ (มนัฝรัง่ขา้วโพด

ข้าวเกรียบ ขนมปังกรอบ เวเฟอร์สอดไส้) ว่า “ควรบริโภค

แต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” มีน้อยมาก บางยี่ห้อ

ขนาดข้อความเล็กเกินกว่าจะอ่านออก บางชนิดก็ใช้สีที่กลืนไป

กับฉากหลังจนแทบมองไม่เห็น

• พบการปรับเปลี่ยนวิธีนำเสนอชื่อสินค้า จากการพูดชื่อสินค้า

ซ้ำๆมาเป็นใช้เพลงที่มีชื่อสินค้านั้น เพื่อให้เด็กจดจำสินค้าได้

ง่ายขึ้น


ข้อมูลจาก แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ที่มา :“โฆษณาทีวีทำลายสุขภาพเด็กไทย”ในเรื่องเล่าข่าวสุขภาพ
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ต้นคิด

10

คลื่นโถมซัดคุณภาพสังคมไทย
“แม่วัยใส”

ต้นคิด
เรื่องเด่น

Good

ปรากฏการณ์“แม่วัยใส”ขยายตัวเป็นประเด็นโจษขานกันในโลก

ตะวันตกเมื่อสิบกว่าปีก่อนและข้อมูลล่าสุดชี้ว่าวันนี้ประเทศไทยก้าวเดิน

ตามแล้ว!


หากเป็นครอบครัวไทยยุค “แม่พลอย”สาวน้อยวัยกระเตาะแค่ 15-16ก็รับบท

แม่ได้อย่างไม่มีเหตุให้ตะขิดตะขวงใจ เพราะการออกเรือนตั้งแต่เริ่มเป็นสาวถือเป็นขั้นตอนปกติของ

ชีวิตในยุคนั้น อีกทั้งโครงสร้างครอบครัวที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มีผู้อาวุโสเป็นที่ปรึกษาและ

แวดล้อมด้วยญาติมิตรคับคั่งโอบเอื้อให้การรับบทแม่เป็นไปได้ตามครรลอง

แต่สำหรับครอบครัวยุคใหม่ที่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งโลกของสาวน้อยต่างยังอยู่ในโลกของการศึกษา

เล่าเรียน การรับบทแม่ตั้งแต่วัยใสมักกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อผลสะเทือนทั้งต่อชีวิตตนเอง ลูก คนรอบข้าง และสังคม

โดยรวมเพราะขาด“ตัวช่วย”และความพร้อมให้ดำเนินบทบาทแม่ได้อย่างมีคุณภาพ

แม้มีรายงานสม่ำเสมอว่าผู้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ตัดสินใจมีลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกัน รายงาน

สถานการณ์ต่อไปนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นอีกด้านหนึ่งที่น่าจับตาอย่างยิ่งนั่นคือแนวโน้ม“แม่วัยใส”ซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่ยัง

ขาดวุฒิภาวะที่จะเป็นแม่กำลังขยายจำนวนในสังคมไทย

อีกทั้งยังชี้บอกว่าสังคมของเราในวันนี้มีเด็กหญิงที่ยังไม่เคยลิ้มรสการเป็นวัยรุ่นแต่ต้องก้าวสู่ภาวะ “แม่” เสียแล้ว

รวมอยู่ด้วย!!!



สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event�6.php
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“แม่วัยใส” กลายเป็นประเด็น 
ท้าทายสังคมตะวันตก 
มาตั้งแต่ปี คศ.1995 
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1.35

1.4

ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง นครนายก ตราด

ร้อยละ

อัตราการเพิ่มของร้อยละเด็กหญิง

ต้นคิด11
ตุลาคม2552

คลื่นโถมซัดคุณภาพสังคมไทย
“แม่วัยใส” 1.37

1.�9

1.�3
1.19 1.18
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0.5

1.0

1.5

�.0

�.5

พัทลุง อยุธยา นครนายก แพร่ พังงา

�.�3

1.69
1.47 1.44 1.4�

ที่มา :การตั้งครรภ์.....ในวันและวัยที่ไม่พร้อมโดยชัญญาภรณ์น้ำค้างในสถานการณ์ข่าวสุขภาพ

ถึงยุค“ขาขึ้น”ของ“แม่วัยใส”
ขอ้มลูแนวโนม้สถานการณก์ารมบีตุรของเดก็หญงิในประเทศไทยทีจ่ดัทำ

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำการศึกษาการตั้งครรภ์ก่อน

วัยอันควรของเด็กหญิงในประเทศไทย อายุระหว่าง 9-16ปีที่คลอดบุตรใน

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

ในระหว่างปี�545-�550พบว่า

• จังหวัดที่มีสถานการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสูงสุด 5 อันดับ

แรก ได้แก่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยองนครนายกและตราด

(ภาพที่1)

• เด็กหญิงอายุ 6-19 ปีที่คลอดบุตรมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศ

ร้อยละ 0.6760สูงสุด โดยจังหวัดพัทลุงมีอัตราเพิ่มสูงกว่า � เท่า

รองลงมาคืออยุธยามีอัตราเพิ่มสูงกว่า1.6เท่าและอีก3จังหวัด

ที่มีอัตราเพิ่มระหว่าง 1.4-1.5 เท่า ได้แก่ นครนายก แพร่ และ

พังงาตามลำดับ(ภาพที่�)



ข้อมูลเพิ่มเติมจากกองอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยแสดงให้เห็นว่าแม้

อัตราการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีอายุน้อยกว่า �0ปี ตั้งแต่ปี �54�-�549มี

ตัวเลขขึ้นๆ ลงๆ อยู่บ้าง แต่หากมองในภาพรวมพบว่ามีแนวโน้มไปใน

ลักษณะ“ขาขึ้น”(ภาพที่3)



ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของเด็กหญิงอายุ 9-16 ปีที่คลอดบุตร 
ในประเทศไทย 


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ้างใน http://www.m-society.go.th/
content_stat_detail.php?pageid=165 

ภาพที่ 2 อัตราเพิ่มของร้อยละเด็กหญิงอายุ 9-16 ปีที่คลอดบุตร 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  อ้างใน http://www.m-society.go.th/
content_stat_detail.php?pageid=165 
 

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event�6.php
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ต้นคิด

1�

ต้นคิด

1�

ครองสัดส่วนถึงหนึ่งในห้าของแม่ที่มาคลอดปีนี้
เฉพาะในปี�55�นี้ข้อมูลจากระบบรายงานเฉพาะกิจ โรงพยาบาล

สายใยรักแห่งครอบครัว พบว่า อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า �0 ปีที่

คลอดบุตรซึ่งมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายปี�551กลับสูงขึ้นอีกตั้งแต่ต้นปี

�55�จนถึงปัจจุบัน(เดือนสิงหาคม)อีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า

ปีที่ผ่านมาด้วย(ภาพที่4)

ข้อเท็จจริงเหล่านี้นำไปสู่คำถามมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของ

เราขณะเดียวกันก็ผลักดันให้เราต้องไปให้ไกลกว่าการจบด้วยคำถาม


 เพราะสถานการณ์นี้เรียกร้องให้เราต้องคิดและทำอะไรกัน

อีกมากมายทีเดียว





แม้ผู้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์
ตัดสินใจมีลูกลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ขณะเดียวกันแนวโน้ม“แม่วัยใส”
ซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่ยังขาดวุฒิภาวะ
ที่จะเป็นแม่กำลังขยายจำนวนในสังคมไทย
อีกทั้งยังมีเด็กหญิงที่ไม่เคยลิ้มรส
การเป็นวัยรุ่นแต่ก็ต้องก้าวสู่ภาวะ
“แม่”เสียแล้วรวมอยู่ด้วย!!!
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ร้อยละ

พ.ศ.

ร้อยละ

เดือน

ต้นคิด13
ตุลาคม2552
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13

สถานะ “แม่” นั้นเลิกกลางคันไม่ได้ และจะนำความสุข ความ

ภูมิใจต่อเมื่อเป็นในวัยที่พร้อมต่อไปนี้คือ10ข้อแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่า

จะไม่ก้าวสู่การเป็นแม่แบบไม่พร้อม

1. วยัรุน่ชายหญงิควรวางตวัตอ่กนัอยา่งสภุาพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั

และเรียนรู้ถึ งความคิดต่างกันของหญิงชายในเรื่ อง เพศ

ความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างชายหญิง จะเป็นการ

ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

•ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่มีความรัก เพศสัมพันธ์เป็นการ

หาความสุขร่วมกันและไม่ต้องผูกพัน

•ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์เพราะความรัก ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับชาย

ใดจะต้องการมีความผูกพันกับชายคนนั้น

�. วัยรุ่นชายควรคิดเสมอว่าวัยรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกับแม่พี่น้อง

ควรช่วยเหลือและให้เกียรติ

3. หลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวกัน เพราะอาจนำไปสู่การมีเพศ

สัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้

4. หลีกเลี่ยงการไปพักค้างคืนร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือตามลำพัง

5. หลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันตามลำพังในที่ลับตาคน

6. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปลี่ยวโรงแรมและสถานเริงรมย์ทุก

รูปแบบ

7. หลีกเลี่ยงการนัดหมายกับเพศตรงข้ามในยามวิกาล โดยเฉพาะ

วัยรุ่นหญิง

8. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือสารเสพติดใดๆ เพราะ

อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ

9. วัยรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อยและมิดชิด ไม่ควรแต่งกายใน

ลักษณะที่ยั่วยุให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศ

10.หลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ชวนออกไปเที่ยวข้างนอกโดยเฉพาะกับ

คนแปลกหน้า

รับบท“แม่”เมื่อยังไม่พร้อม
“หลุมดำ”ชีวิตที่หลีกเลี่ยงได้

ต้นคิด
ตุลาคม2552

ภาพที่ 3 ร้อยละของมารดาที่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี 
พ.ศ.2542-2549 

ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2550  
อ้างใน http://rh.anamai.moph.go.th/static.htm 

ภาพที่ 4 อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปีที่คลอดบุตร 
ปีงบประมาณ 2552 

ที่มา : ระบบรายงานเฉพาะกิจ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
อ้างใน http://www.saiyairakhospital.com/newdemo/admin/user_report.html 
 

13
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วิถีสุข

ต้นคิด

14

เมื่อชีวิตต้องเผชิญหน้าจอ
มาบริหารดวงตากันดีกว่า

ชีวิตคนยุคใหม่หนีไม่พ้นการใช้คอมพิวเตอร์ที่แสดงข้อมูลผ่านจอ

แบนๆซึ่งเปล่งทั้งแสงและรังสีมาสู่สายตาของคนเรา

สิ่งที่เกิดตามมาแก่ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำระยะเวลานานๆ

คือผลกระทบต่อสายตาตั้งแต่ระดับเบาะๆ เช่นตาแห้ง ไปจนถึงเกิด

อาการสายตาเสื่อมสมรรถภาพอย่างไม่อาจเรียกคืน

ฉะนั้น กลเม็ดในการถนอมดวงตา 

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ “ต้นคิด” 

ชวนคุณทำตั้งแต่วันนี ้

สิบเรื่องยิ่งทำยิ่งเห็นผลดี
1. ควรใช้สายตาที่มีแสงสว่างเพียงพอและหลีกเลียงการเพ่งมองเป็นเวลา

นานๆซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตา

�. ควรสวมแว่นตากันแดดทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงจ้า

3. หลีกเลียงการใช้มือสกปรกขยี้ตา และเครื่องสำอางที่ตกค้างอยู่บน

ผ้าเช็ดหน้าอาจทำให้เกิดการติดเชื้ออักเสบได้

4. ในกรณีที่ใช้สายตาทำงานมากๆ เช่น อ่านหนังสือ ควรหาช่วงพักผ่อน

สายตาอาจใช้วิธีทอดสายตาออกไปไกลๆหรือมองต้นไม้สีเขียวบ้าง

5. การนอนอย่างเพียงพอในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ถือเป็นการพักผ่อน

สายตาที่ดีวิธีหนึ่ง

6. การแต่งหน้าอาจทำให้เกิดถุงใต้ตาและรอยเหี่ยวย่นได้ง่าย

เพราะเนื้อครีมที่เข้มข้นอาจทำให้ต้องใช้แรงกดในการทา

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับผิวรอบ

ดวงตาโดยเฉพาะเนื้อครีมบางเบาไม่มีสารก่อให้

เกิดอาการระคายเคือง

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/ghealth1_�.php
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7. ถ้าดวงตาเกิดอาการบวมแดงหรือดูอิดโรยไม่สดใสให้ใช้สำลีชุบน้ำเย็น

หรือผ้าห่อน้ำแข็งวางบนเปลือกตาทั้งสองข้าง

8. บริหารดวงตาโดยการกลอกลูกตาไปมาเป็นวงกลม เริ่มจากตามเข็ม

นาฬิกาครบหนึ่งรอบแล้วกรอกทวนเข็มนาฬิกาทำอย่างนี้ซ้ำๆกันวันละ

�-3ครั้งแล้วนอนหงายหรือนั่งหลับตาสักพักซึ่งอาจใช้แตงกวาฝานชิ้น

บางๆแปะไว้บนเปลือกตาทั้งสองข้างเมื่อลืมตาขึ้นมาจะทำให้ดวงตาดู

มีชีวิตชีวาขึ้น



โยคะสายตาหลากท่วงท่าที่น่าลอง
• ถอดแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ออกเสียก่อน จากนั้นเอาฝ่ามือทั้ง

สองข้างถูกันไปมาอย่างเร็วจนรู้สึกร้อน  แล้วให้หลับตาแล้วเอา

ฝ่ามือทั้งสองข้างมานาบกับหนังตานานประมาณ1นาทีทำให้รู้สึก

ถึงความร้อนที่แผ่ซ่านซึมเข้าไปสู่ดวงตาของเราและให้ผ่อนคลาย

ความเคร่งเครียดทั้งมวลลงพร้อมทั้งหายใจลึกๆ

• จากนั้นเอามือออกลืมตาขึ้นแล้วเคลื่อนลูกตาจากซ้ายไปขวาโดย

มองไปยังที่ไกลๆจากมุมซ้ายสุดแล้วกวาดสายตาไปยังมุมขวาสุด

ทำซ้ำๆกัน 4ครั้ง เสร็จแล้วหลับตาถูมือให้ร้อนแล้วเอานาบกับ

หนงัตาอกีพรอ้มทัง้ผอ่นคลายความเครง่เครยีดดว้ยการหายใจลกึๆ

• เคลื่อนสายตาจากมุมขวาบนไปยังมุมซ้ายล่างเป็นเส้นทแยงมุม

4ครั้ง เสร็จแล้วพักโดยหลับตานาบฝ่ามือที่ถูกันจนร้อนแล้วลงที่

หนังตาดังเช่นตอนต้น

• กวาดสายตาเป็นวง (เหมือนเอาสายตาจ้องดูเส้นวงกลมวงใหญ่ที่มี

คนเขียนขึ้นข้างหน้าของเรา) ให้เคลื่อนสายตาตามทิศทางเคลื่อน

ตัวของเข็มนาฬิกา4รอบแล้วพักโดยการนาบฝ่ามือที่ถูกันจนร้อน

แล้วลงที่หนังตา ขั้นตอนสุดท้าย เคลื่อนลูกตาจากบนสุดลงมายัง

จุดล่างสุด โดยมองไปยังจุดไกลๆที่สุดด้านบนแล้วกวาดสายตา

15

ลงมายังจุดด้านล่างอย่างช้าๆ ทำ 4 ครั้ง แล้วพักโดยการนาบ

ฝ่ามือที่ถูกันจนร้อนแล้วลงที่หนังตา

ผู้รู้บอกว่าบทฝึกการบริหารดวงตาดังกล่าวนี้ เราอาจทำต่อหน้า

ดวงตะวันที่กำลังเริ่มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าในตอนเช้าตรู่หรือกำลังจะตกดินใน

ตอนย่ำค่ำก็ได้


 วิธีเช่นนี้จะทำให้ดวงตาของเราได้รับ “ปราณะ”หรือพลังชีวิต

จากดวงตะวันส่งผลให้ดวงตาแข็งแรงขึ้น





ดร.มาซายูกิ ทาเทมิชิ แพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโตโฮ กรุงโตเกียว

ประเทศญี่ปุ่นนำเสนอรายงานการศึกษาปัญหาสุขภาพสายตาจากต้อหินด้วย

เหตุจากคอมพิวเตอร์ในวารสารจักษุแพทย์วิทยาเมื่อไม่นานมานี้ว่าจากการ

ตรวจสุขภาพสายตาของพนักงานบริษัท ข้าราชการทั้งหลายที่สายตาสั้น พบ

ว่าเกือบทั้งหมดมีประวัติต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

ในการศกึษาครัง้นี้ดร.ทาเทมชิิรวบรวมขอ้มลูจากพนกังานกวา่10,000คน

ดว้ยการทดสอบสายตาพรอ้มกบัใหต้อบแบบสอบถาม เชน่ เรือ่งการใชส้ายตา

กบัจอคอมพวิเตอรม์ากนอ้ยแคไ่หนระยะเวลาเทา่ไร เปน็ตน้ ไดผ้ลวา่พนกังาน

จำนวนนี้ร้อยละ5มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาโดย1ใน3ของพนักงานกลุ่มนี้

น่าจะเป็นต้อหินโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นอยู่ก่อนแล้วยังต้องมาใช้สายตากับ

คอมพิวเตอร์มากๆยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้น

ในบ้านเรายังไม่เคยมีการศึกษาในเรื่องนี้มาก่อน แต่ข้อมูลจากญี่ปุ่นก็น่า

จะเป็นการเตือนให้เราต้องระวังภัยในเรื่องนี้กันให้จงดี 


ที่มา:http://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/ghealth4_�3.php

ต้อหินจากคอมพิวเตอร์เรื่องจริงที่ ไม่มีใครอยากเจอ

ที่มา :เคล็ดลับ...เพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีของคุณในเรื่องเล่าข่าวสุขภาพ
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สร้างมาตรฐานดัชนีชี้วัดสุขภาพ 
จัดกระบวนทัพ

ทำไมต้องมีการจัดทำระบบข้อมูลใน



 

 เรื่องนี้



 จริงๆ โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการของ

ศูนย์ระบบข่าวสารสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์หลัก

คอืพฒันาดชันชีีว้ดัสขุภาพทีเ่ปน็มาตรฐานเหมอืน

เวลาที่เราพูดถึงดัชนีชี้วัดความร่ำรวยหรือชี้วัด

รายได้ของประเทศ เช่นGDPที่ทุกคนเข้าใจกัน

ซึ่งในเรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันเราจะทำดัชนี

ชี้วัดสุขภาพอย่างไรให้เป็นระบบมาตรฐาน ที่ทุก

คนสามารถเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้



แสดงว่าที่ผ่านมาดัชนีชี้วัดสุขภาพที่



 

 เราใช้กันอยู่ยังมีปัญหา


 ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของระบบข้อมูลข่าว

สารด้านสุขภาพที่กระจัดกระจายและมีตัววัด

คนต้นคิด

แพทย์ อนามัย โดยเน้นกระบวนการให้คนกลุ่ม

ต่างๆ ช่วยกันลงมติว่า เราควรจะใช้อะไรเป็น

ดัชนีชี้วัดสุขภาพ แล้วมาประมวลดูว่า ในคำว่า

มิติด้านสุขภาพ เขามองเรื่องอะไร ซึ่งรวมไปถึง

สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพปัญญา และอีก

อย่างคือ เรื่องสถานะสุขภาพ โดยมองว่าอะไรที่มี

ผลตอ่สถานะสขุภาพจากนัน้นำสิง่ทีไ่ดม้าประมวล

กันว่าอันไหนควรนำไปใช้ต่อ

 หลังจากนั้น เมื่อเราได้ขั้นตอนต่างๆ

เรียบร้อย ก็จะจัดประชุมใหญ่ โดยเชิญกลุ่มคนที่

เกี่ยวข้องตั้งแต่กลุ่มคนที่ เราเคยไปสัมภาษณ์

บางส่วนกลุ่มนักวิชาการกลุ่มทางด้านกระทรวง

ที่มีความเชี่ยวชาญ แล้วหาข้อสรุป เช่น ถ้าเรามี

ข้อมูลดัชนีชี้วัดสุขภาพ �0ตัว ในแต่ละกลุ่มเขา

มองอย่างไร บางกลุ่มก็มีการเสนอเพิ่มและลดใน

การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อนำมาสร้างดัชนีชี้วัดสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

หลายภาคส่วนของสังคม ในการจัดเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง

คนต้นคิดฉบับนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผศ.ดร.พิมลพรรณอิสระภักดีจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

ในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีชี้วัดสุขภาพเหล่านี้

หลายตัว ซึ่งบางตัวคนก็ไม่เข้าใจ เพราะคนจาก

หนว่ยงานหนึง่อาจไมเ่ขา้ใจขอ้มลูของอกีหนว่ยงาน

หนึ่ง และที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานไหนเป็น

เจ้าภาพในเรื่องนี้จริงๆเลย



แล้ ว โครงการนี้ เ ข้ า ไ ปแก้ ปัญหา



 

 ดังกล่าวอย่างไร



 สิ่งที่เราทำ เป็นการใช้กระบวนการวิจัย

ในการพัฒนาตัวชี้วัด เราอยากให้ทุกคนเข้าใจ

เรื่องดัชนีชี้วัดสุขภาพเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น

เราจึงต้องมองว่าใครที่จะมีส่วนให้ข้อมูล หรือว่า

ทำความเข้าใจกับตรงนี้ได้ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

ระดับคนในชุมชน ในหมู่บ้าน กระทั่งกลุ่มคนที่มี

ความรูใ้นเรือ่งสขุภาพอนามยัจรงิๆเชน่นกัวชิาการ

ซึ่งมีความรู้เรื่องนี้ และกลุ่มของผู้ให้บริการ เช่น
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บางหัวข้อ หลังจากได้ตรงนั้น เราก็นำเสนอไปที่

โครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อทำตัวดัชนีชี้วัดออกมา



ขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหน


 ขั้นตอนอยู่ที่สำนักพัฒนาระบบข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ ได้นำโครงการดัชนีชี้วัดด้าน

สุขภาพกลับเข้าไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง

เหมือนกับการทำขั้นตอนสุดท้ายซึ่งจะมีการระดม

สมองกันอีก เพราะว่าตัวดัชนีชี้วัดสุขภาพเดิมมี

เยอะมากๆ ซึ่งจากการที่ได้ไปประชุมครั้งสุดท้าย

ดัชนีชี้วัดสุขภาพนี้ได้รับการยอมรับจากที่ประชุม

เพราะถือว่าเป็นงานวิจัย แต่ว่าตัวดัชนีชี้วัด

ทั้งหมดมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามที่ประชุมเห็น

สมควร ส่วนการผลักดันในโครงการใหญ่ก็กำลัง

ผลักดันให้คณะกรรมการระดับชาตินำไปใช้ค่ะ



ประชาชน
หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะ



 

 เข้ามามีส่วนร่วมหรือใช้ประโยชน์จาก



 

 ข้อมูลได้อย่างไรบ้าง


 ได้ เคยไปร่วมกับคณะวิจัยโครงการ

สุขภาพชุมชนซึ่งมีแนวคิดที่จะทำดัชนีชี้วัดสุขภาพ

ระดับชุมชน เห็นว่าตัวดัชนีชี้วัดสุขภาพเหล่านี้

สามารถนำไปใช้เก็บข้อมูลจากชุมชนได้ ซึ่งถ้าเขา

ทำได้จริง คนในชุมชนก็มองเห็นสถานะสุขภาพ

ของตัวเองตรงนั้นได้จากการที่ได้ลงชุมชนเราได้

เห็นประชาชนตื่นตัว เหมือนเป็นการกระตุ้นทาง

อ้อมให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างเช่นเวลาที่เรา

ไปคุยเรื่องสุขภาพปุ๊บ ประชาชนก็จะนึกถึงเรื่อง

สุขภาพนึกถึงสิ่งที่จะทำให้สุขภาพดีหรือไม่ดีเช่น

ถ้าครอบครัวแตกแยกก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตส่งผล

ต่อความสุขในครอบครัว



มองอนาคตของการทำงานในเรื่อง



 

 นั้นๆ
ต่อไปในระยะยาวอย่างไร


 ตอนนี้กำลังมองว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ

หลักและต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะทำให้คนยอมรับ

นอกจากนี้การเก็บข้อมูลแต่ละแหล่งมารวมกัน

เจ้าภาพหลักนี่ล่ะจะเป็นคนบอกว่าถึงเวลาแล้วนะ

ที่เราจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งที่ทำตัวนี้ขึ้นมาหรือ

วา่ทำอยา่งไรทีจ่ะทำใหห้นว่ยงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง

ส่งข้อมูลที่ เก็บได้มาให้ทุกๆ ปีเพื่อทำดัชนีวัด

สุขภาพแห่งชาติ

 อยากฝากว่าถ้ามีการยอมรับก็จะง่ายต่อ

การติดตามประเมินผลสุขภาพของคนถ้าเรามอง

ย้อนกลับไปเวลาที่คนพูดถึงเรื่องมิติสุขภาพ มัน

รวมถึงสุขภาพกาย สุขภาพจิต ซึ่งรวมไปถึง

สุขภาพสังคมถ้าสุขภาพดี สังคมก็ดีประเทศก็ดี

สิ่งแวดล้อมดีแน่นอน

 ถ้าทุกคนยอมรับดัชนีชี้วัดสุขภาพและ

ช่วยกันผลักดันออกมา เราก็จะรู้ว่าสังคมตอนนี้

เป็นอย่างไร สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร คือได้

องค์รวมทั้งหมดซึ่งสามารถนำไปผลักดันนโยบาย

ในระดับประเทศได้

 เพราะคนที่ ดู จะได้ รู้ ว่ าสุขภาพของ

ประชาชนในแต่ละแห่งเป็นอย่างไร ตรงไหนเข้า

เกณฑ์ หรือตรงไหนต้องได้รับการช่วยเหลือหรือ

เข้าไปสนับสนุน

ถ้าทุกคนยอมรับดัชนีชี้วัดสุขภาพ และ
ช่วยกันผลักดันออกมา เราก็จะรู้ว่าสังคม
ตอนนีเ้ปน็อยา่งไรสิง่แวดลอ้มเปน็อยา่งไร
คือได้องค์รวมทั้งหมดซึ่งสามารถนำไป
ผลักดันนโยบายในระดับประเทศได้
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ต้นคิด

18 ดัชนีชี้วัดสุขภาพ (Health Indicator) ถือ

เป็นเครื่องมือสำคัญที่บ่งชี้สถานะสุขภาพของ

ประชากร ประเมินความสำเร็จของนโยบาย

สุขภาพ รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ

ตัดสินใจเพื่อการกำหนดนโยบายหรือวางแผนใดๆ

สำหรับผู้บริหาร

ปัจจุบัน ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพมีอยู่มากมาย

และหลากหลายระดับ

ปฏิกรณ์
ปัญญา

ทั้งที่เป็นผลผลิตร่วมกันขององคก์รระดบันานาชาติ

เช่นองค์การอนามัยโลก, องค์การสหประชาชาติ

ฯลฯตลอดจนชุดดัชนีที่จัดทำขึ้นในระดับภูมิภาค

ระดับชาติและระดับท้องถิ่น

การทบทวนกรอบแนวคิดกระบวนการจัดทำ

ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพ และตัวดัชนีชี้วัดสุขภาพ

กรณีศึกษาองค์การระดับนานาชาติและระดับชาติ

ของต่างประเทศ เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่แผน

งานพัฒนาระบบข้อมูลข่ าวสารสุขภาพ

สนับสนุนให้มีการจัดทำขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับนักวิชาการและ

หนว่ยงานทีส่นใจใชศ้กึษาและพฒันาตอ่ยอด

ในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

ในเล่ม คณะผู้ศึกษาประกอบด้วย

ผศ.องัสนา บญุธรรม ดร.ศรณัญา เบญจกลุ

และนส.สุกัลยา คงสวัสดิ์ ได้ทบทวนชุด

ดัชนีชี้วัดสุขภาพรวม16ชุดดัชนีจาก

4องค์กรนานาชาติประกอบด้วยองคก์ารอนามยั

โลก (WHO) องคก์ารสหประชาชาติ (UN) องค์การ

เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(OECD)  และประชาคมยุโรป (EU) นอกจากนี้

คณะผู้ศึกษายังนำข้อมูลดังกล่าวมาสังเคราะห์และ

จัดทำเป็นชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพพื้นฐาน รวม 36

ดัชนีชี้วัด พร้อมกับเสนอแนะให้ใช้ในการจัดเก็บ

ข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย เพื่อให้เกิดชุดข้อมูล

ที่ สามารถสะท้อนสถานการณ์สุขภาพระดับ

ประเทศได้คมชัดกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งมีฐานที่

สอดคล้องกับสากลมากยิ่งขึ้น


 ถือได้ว่านี่เป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งบน

เส้นทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

สุขภาพของประเทศไทยผู้สนใจคลิกเข้าไป

ศึกษาได้ที่ http://www.hiso.or.th/hiso/

proReport/pro1_reportL1_1.php



แหล่งประมวลดัชนีชี้วัด
สุขภาพจากโลกสากล
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ต้นคิด19
ตุลาคม2552

Hilight
Hiso

เมื่อวันที่31กรกฎาคม�55�สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง“ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

ที่สุดในโลก”ณ ห้องดวงกมล โรงแรมสยามซิตี้

ถนนศรีอยุธยาโดยมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้ความ

สนใจเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง เพื่อร่วมกันสร้าง

ยุทธศาสตร์และกำหนดเป้าหมายในการปฏิรูป

ประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ใน

ขณะนี้เป็นจำนวนมาก

ในการนี้ศ.นพ.ประเวศวะสี ให้แนวคิดซึ่งจะ

ช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ไว้ว่า ในขณะนี้ทั่วโลกต่างกำลังประสบวิกฤติทาง

เศรษฐกิจอย่างรุนแรง แต่ประเทศไทยกลับได้รับผล

กระทบจากปัญหานี้ไม่มาก ทั้งนี้เพราะประเทศไทย

มทีนุทางสงัคมมทีรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีด่ี

และที่สำคัญคือ มีนักปราชญ์และบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถอยู่มากมาย แต่การที่จะนำทรัพยากร

เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่าง

มีประสิทธิภาพได้นั้น อย่างแรกที่ต้องทำคือ ต้องมี

ความมุ่งมั่น (Purpose) ร่วมกัน สองต้องมีการสร้าง

หลักเกณฑ์(Principle)ที่เป็นธรรมและต้องเปิดพื้นที่

ศิริพรเค้าภูไทย
นักวิชาการ

สำนักงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ




ทางสังคมและปัญญาซึ่งจะทำให้ภาคีทุกภาคส่วนได้

มาเรียนรู้ร่วมกันสุดท้ายคือ การลงมือปฏิบัติร่วมกัน

(Participation)

นอกจากนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ยังได้กล่าวถึง

กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยไว้ว่า

การปฏิรูปควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับฐานรากของประเทศ

นั่นก็คือ ชุมชนท้องถิ่น เรื่อยไปจนถึงระดับจังหวัด

อีกทั้ งยังต้องมีการสร้างและขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะที่ดี และไม่ว่าจะทำงานในระดับใดก็ควรใช้

ทางสายกลางในการทำงาน

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยตาม

ประเด็นการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับภารกิจของภาคี

เครือข่ายต่างๆทั้งนี้สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ ซึ่งเป็นภาคีที่ทำงานเกี่ยวกับการ

ร่วมสร้างประเทศไทย
ให้น่าอยู่ที่สุดในโลก

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ได้ร่วมหารือกับ

ภาคีเครือข่ายในกลุ่มย่อยที่ว่าด้วยเรื่องของศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย จากการหารือที่ประชุมได้

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบการทำงานและบทบาท

หน้าที่ของศูนย์ข้อมูลฯไว้ในเบื้องต้น



คณะทำงานจะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปสังเคราะห์

เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลเพื่อ

ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะต่อไป
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