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พิมพ์ที่สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทรศัพท์0�-903-8�57-9

	 “ดอกลำดวน”	เปน็ดอกไมส้นีวลกลิน่หอมและกลบีแขง็
ไม่ร่วงง่าย เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มเย็นและอายุยืน เปรียบ

เสมือนผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรม ความดีงามเป็นแบบอย่าง

แก่ลูกหลาน ดอกไม้ชนิดนี้จึงได้รับเลือกเป็นสัญลักษณ์ของ

ผู้สูงอายุ และวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น

วันผู้สูงอายุไทยพร้อมกับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

 ช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการรายงานว่าไทยกำลังเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริง จาก

การสำมะโนประชากรของสำนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า ปี �550 ประมาณ 1

ใน 10 ของประชากรไทยเป็นผู้สูงวัย และคาดการณ์ว่า

ภายในปี �573สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้น โดย 1 ใน 4

ของประชากรจะเป็นผู้สูงวัย ดังนั้น การเร่งคิดและหา

มาตรการการดูแล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยจึงไม่ใช่เรื่องไกล

ตัวอีกต่อไปแล้วครับ

 เมื่อถึงเดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์มาเยือนกลาย

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีที่หลายหน่วยงานต้องออกโรงมา

เตือนภัยประชาชนเรื่องอุบัติเหตุกันอย่างคึกโครมต้นฉบับนี้

ขออัพเดท	 “สถานการณ์อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการบอก

Hi5Hiso

เมื่อดอกลำดวนแย้มบาน...

นพ.พินิจฟ้าอำนวยผล
สำนักงานพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

กล่าวให้ทุกฝ่ายตระหนักต่อมหันตภัยที่ป้องกันได้ ในแต่ละปี

สังคมไทยต้องสูญเสียบุคลากรไม่น้อยกว่า 10,000คนและ

ทรัพย์สินอีกไม่ต่ำกว่าปีละ �,400 ล้านบาททั้งหมดนี้ยังไม่

รวมมูลค่าความสูญเสียที่มองไม่เห็นอีกจำนวนมหาศาลและ

เสริมข้อมูลในประเด็นนี้ให้กระจ่างชัดในวิถีเสี่ยง“อุบัติเหตุ”	
ภัยฉกาจ	พิฆาตสุขภาวะคนไทย	
 ส่วนโรคร้ายที่แฝงตัวมากับอากาศร้อนอย่าง “โรคกลัว
น้ำ”	 ความเสี่ยงแห่งฤดูร้อน เป็นอีกโรคที่คนไทยคุ้นเคย
กันมานานแต่จนถึงปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยังไม่มีทางรักษา

 อีกประเด็นที่เกี่ยวพันกับอนาคตของสังคมไทย อย่าง	
บ้านแตกสาแหรกขาด	 ตัวเร่ง	 “อาชญากรเด็ก” และ
มองไปข้างหน้า...	ผู้สูงอายุกับภาวะพึ่งพาผู้อื่น ขอฝาก
เคล็ดลับทิ้ งท้ายที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย

ฝ่าวิกฤติ	“สมองเสื่อม”	เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้	
 ขอให้สงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุข สนุก รื่นเริง

ของคนไทยถ้วนทุกคน...เที่ยวอย่างมีสติ ไม่มีน้ำเมา เพื่อให้

สงกรานต์เป็นวาระแห่งความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง

นะครับ

้หวัดสายพันธุ์ใหม่	2009	
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ภาพแสดงแนวโน้มคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ 
จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัยตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2551 

ที่มา : กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ครอบครัวอยู่ร่วมกัน(อยู่กับบิดามารดา) ครอบครัวแยกกันอยู่
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ต้นทุนต้นทาง



ที่มา : “สถานการณ์ครอบครัว”รวบรวมโดยศิริพรเค้าภูไทยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


คำกล่าวที่ว่า	 “สถาบันครอบครัวคือรากฐานของ
คณุภาพสงัคม”	อาจฟงัดเูหมอืน	“คาถา”	ทีถ่กูกลา่วซำ้แลว้
ซำ้เลา่	

อยา่งไรกต็ามสถติชิดุหนึง่ทีจ่ดัทำโดยกรมพนิจิและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน ที่นำประเด็นพื้นฐานครอบครัวไปพิจารณาชีวิต

ความเป็นอยู่ของเยาวชนที่ถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนทั่วประเทศ ยืนยันให้เห็นว่าคำกล่าวข้างต้นยังเป็น

ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลแนวโน้มของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดย

สถานพินิจฯทั่วประเทศระหว่างปีพ.ศ.�54�-�551พบว่าในช่วง

10 ปี เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดจนถูกส่งตัวเข้าสถานพินิจฯมี

พื้นฐานมาจากครอบครัวที่พ่อและแม่แยกกันอยู่มากกว่าครอบครัวที่

พ่อและแม่ใช้ชีวิตร่วมกัน 

พูดง่ายๆ คือ แนวโน้มแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เยาวชนที่

ก่ออาชญากรรมกระทำผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็น “เด็กบ้านแตก”

มากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่


 นี่คือบทพิสูจน์หนึ่งถึงความสำคัญของ “สถาบัน

ครอบครัว” ที่ส่งผลต่อสุขภาวะของสังคมอย่างไม่อาจ

ปฏิเสธได้

บ้านแตกสาแหรกขาด
ตัวเร่ง“อาชญากรเด็ก”
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ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนภาระโรค 3 กลุ่มโรค (ร้อยละ) ตามกลุ่ม 

กลุ่มอายุ  0-4  5-14  15-44  45-59  60+  รวม 

-โรคติดต่อ 55.3 33.6 �5.6 14.6 10.3 �0.�

-โรคไม่ติดต่อ 3�.9 34.7 50.7 73.7 85.8 65.1

-อุบัติเหตุ 11.7 31.6 �3.7 11.7 3.9 14.8

ต้นคิด
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วิถเีสี่ยง

“อุบัติเหตุ”ภัยฉกาจ

ในการศึกษาเพื่อจัดลำดับความสูญเสียสุขภาวะของคนไทย

โดยใช้จำนวนปีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควรและจำนวน

ปีที่สูญเสียจากความพิการของคนไทยในช่วงปี �54� และ �547

พบว่า อุบัติเหตุเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าสุขภาวะไปจากคนไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรวัยแรงงานและประชากรเพศชาย



คุกคามสุขภาพคนทุกวัย
โรคติดต่อจัดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญใน

วัยเด็ก และลดลงเรื่อยๆ ในวัยรุ่น วัยทำงานจนถึงผู้สูงอายุ ใน

พิฆาตสุขภาวะคนไทย
ขณะที่โรคไม่ติดต่อทำให้เกิดการสูญเสียในวัยทำงานและเพิ่มขึ้นในวัยกลางคนและ

ผู้สูงอายุ และอุบัติเหตุจราจรทำให้เกิดการสูญเสียในวัยทำงาน โดยในวัยรุ่นมีสัดส่วน

การสูญเสียจากโรคและอุบัติเหตุทั้ง3กลุ่มพอๆกัน(ดังตารางที่1)

สืบค้นได้จากLink:http://www.hiso.or.th/hiso/proReport/pro�_report17.php
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ตารางที่ 2 แสดงภาระโรคและการบาดเจ็บ 10 อันดับแรก(%) พ.ศ.2542 
และ 2547 

ลำดับที่  ปี 2542  ลำดับที่ ปี 2547 

1 โรคเอดส์ 14.0% โรคเอดส์ 9.4%

�อุบัติเหตุจราจร 6.6% อุบัติเหตุจราจร 7.1%

3โรคหลอดเลือดสมอง 5.8% โรคหลอดเลือดสมอง 6.5%

4โรคเบาหวาน 4.6% โรคเบาหวาน 4.5%

5มะเร็งตับ 3.8% มะเร็งตับและท่อน้ำดี 4.1%

6โรคหัวใจขาดเลือด �.9% การติดแอลกอฮอล์ 3.6%

7โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง �.6% โรคซึมเศร้า 3.3%

8โรคซึมเศร้า �.5% โรคหัวใจขาดเลือด 3.3%

9ข้อเข่าเสื่อม �.�% โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 3.1%

10ภาวะโลหิตจาง �.1% โรคจิตเภท �.�%

 รวม 10 อันดับแรก 47.1% รวม 10 อันดับแรก 47.1%  

ปีที่สูญเสียจากการตาย ปีที่สูญเสียจากความพิการ

เพศชาย

ปีที่สูญเสีย(x1,000ปี)

เอดส์

อุบัติเหตุจราจร
หลอดเลือดสมอง
ติดแอลกอฮอล์
มะเร็งตับ/ท่อน้ำดี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
หัวใจขาดเลือด

เบาหวาน
ตับแข็ง
ซึมเศร้า

0 100 �00 300 400 500 600 700 800

645
584

33�
33�

�80
187
184
175

144
137

ที่มา : คณะทำงานจัดทำภาระโรค พ.ศ.2547 

ภาพที่ 2 ภาระโรค (พันปี) รายสาเหตุ 10 อันดับแรกเพศหญิง 

ภาพที่ 1 ภาระโรค (พันปี) รายสาเหตุ 10 อันดับแรกเพศชาย 

0 100 �00 300 400

ต้อกระจก
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ข้อเข่าเสื่อม
มะเร็งตับและท่อน้ำดี

อุบัติเหตุจราจร

หัวใจขาดเลือด

ซึมเศร้า
เบาหวาน

เอดส์

หลอดเลือดสมอง 313
�91

�71

191
14�

1�5
1�4
118

115

111

ปีที่สูญเสียจากการตาย ปีที่สูญเสียจากความพิการ

ปีที่สูญเสีย(x1,000ปี)

เพศหญิง
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รั้งอันดับร้ายคงเส้นคงวา
เมื่อเรียงลำดับโรคที่ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุดพบว่า โรคเอดส์

อุบัติเหตุจราจรโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและมะเร็งตับเป็นสาเหตุ

5 อันดับแรกที่ทำให้เกิดการสูญเสียตามลำดับ โดยอุบัติเหตุครองอันดับนำ

อย่างคงเส้นคงวาและเป็นรองเพียงโรคเอดส์เท่านั้น(ดังตารางที่�)

ที่มา : คณะทำงานจัดทำภาระโรค พ.ศ.2542, 2547 



คือภัยฉกาจของหนุ่มไทย
เมื่อจำแนกตามเพศพบว่า โรคเอดส์ อุบัติเหตุจราจร โรคหลอดเลือด

สมอง การติดแอลกอฮอล์และการใช้แอลกอฮอล์ระดับอันตราย และ

โรคมะเร็งตับ เป็นสาเหตุของการสูญเสียที่สำคัญในเพศชาย (ดังภาพที่ 1)

ในขณะที่โรคหลอดเลือดสมอง โรคเอดส์ โรคเบาหวาน โรคซึมเศร้า และ

โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการสูญเสียที่สำคัญในเพศหญิง(ดังภาพที่�)

ในบรรดาสาเหตุดังกล่าว อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุก่อภาระโรคให้แก่

ชายไทยมากเป็นอันดับสองสำหรับผู้หญิงเป็นสาเหตุอันดับที่หก

นับเป็นอีกหนึ่งภัยที่ป้องกันได้ที่ยัง “ยั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่”คร่าความเป็น

ปกติสุขไปจากชีวิตคนไทยทุกวัยอย่างน่าเศร้า


 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลรื่นเริงต่างๆในรอบปีรวมถึง

“สงกรานต์”ที่กำลังจะมาถึง
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ความเสี่ยงแห่งฤดูร้อน

ครึง่หลงัของเดอืนกมุภาพนัธท์ีผ่า่นมามขีา่วสะเทอืนขวญัคนรกัสตัว์

อีกครั้ง เมื่อโรคพิษสุนัขบ้าคร่าชีวิตเจ้าของกิจการร้านขายสัตว์เลี้ยง

ในตลาดนัดสวนจตุจักร โดยผู้เคราะห์ร้ายทำงานประจำเป็นเจ้าหน้าที่

ในกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตัวในการระวังภัยจากโรคดังกล่าวขึ้น

อีกครั้งทั้งที่โรคพิษสุนัขบ้าหาใช่โรคแปลกหน้าสำหรับสังคมไทยแต่

อย่างใดซ้ำลักษณะการระบาดยังเกิดในลักษณะที่เป็น

แบบแผนชัดเจนทว่า คนไทยมักไม่รู้กันมากนักว่า

โรคนี้เริ่มต้นเข้าช่วง “พีค” ของการระบาดตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมของทุกปี แต่มักเข้าใจ

กันว่าเป็นโรคที่มาพร้อมกับไอร้อนและข้าวเหนียว

มะม่วงในช่วงเดือนเมษายน



ย้อนรอยโรคร้ายที่ยังรักษาไม่ ได้
โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนซึ่งสามารถ

พบได้ตลอดทั้งปี หากแต่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยสัตว์ที่

เป็นโรคสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น ตื่นเต้น

“โรคกลัวน้ำ”

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/health_event/ghealth_event19.php
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เมษายน2553ที่มา :ฤดูร้อนร้อนทั้งอากาศร้อนทั้งโรคโดยไกรยงวิชกูลสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ตกใจง่าย กระวนกระวาย กินอาหารได้น้อยลง ไวต่อแสง

และเสียงกัดทุกสิ่งทุกอย่างต่อมาก็จะเป็นอัมพาตลิ้นแข็ง

ขากรรไกรแข็งหางตกชักและตายในเวลาประมาณ10วัน

นับจากวันที่มีอาการ

โรคนี้ติดต่อไปยังคนโดยการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เช่น สุนัข แมวหนู กระรอก ฯลฯที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด

ข่วนหรือเลียบริเวณที่มีแผลรอยข่วนหรือน้ำลายของสัตว์ที่

มีเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางตาปากและจมูกเป็นต้น

ทั้งนี้ มนุษย์รู้จักโรคร้ายนี้มานานกว่า 500 ปีแล้ว

สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ“เรบีส์ไวรัส”(Rabies)

ปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาหายผู้ป่วยมักคงสภาพอยู่ได้นาน

ไม่เกิน 1 สัปดาห์ และเสียชีวิต เนื่องจากการเป็นอัมพาต

ของกล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจ

สำหรบัประเทศไทย	สาเหตกุารระบาดสำคญัทีส่ดุ
เกดิจากสตัวเ์ลีย้งสดุฮตินัน่คอื	สนุขั	นัน่เอง	



เผยแบบแผนการระบาด
จากรายงานผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ของสำนัก

ระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี

พ.ศ.�546-�550 พบว่า อัตราผู้ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามี

แนวโน้มลดลง แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละปีแล้ว พบว่า มี

จำนวนผู้ป่วยมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมของ

ทุกปี


ย้ำวิธีป้องกันและรักษาเบื้องต้น

เราทุกคนสามารถป้องกันโรคนี้ได้ โดยการนำสัตว์เลี้ยง

ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 ครั้ง และควร

ภาพแสดงสถิติการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ระหว่างปี 2546-2550 

ระมัดระวังไม่ให้ถูกสัตว์เลี้ยงหรือสุนัขจรจัดที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

กัดข่วนหรือเลียบริเวณที่มีแผลรอยข่วน

ด้านการักษาอาการเบื้องต้นนั้นเมื่อถูกสุนัข

หรือสัตว์กัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลายๆครั้งและเช็ดแผลด้วยแอลกอฮอล์

ใส่ยารักษาแผลสดและรีบไปพบแพทย์

ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมยังจัดว่าอยู่

ในช่วงที่พบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดมากที่สุดดังนั้น

การป้องกันและเฝ้าระวังโรคร้ายที่ยังไม่มีทางรักษาโรคนี้

จึงเป็นเรื่องสำคัญและต้องย้ำเตือนกับคนรอบตัวให้

มีความรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง

เพราะ“นาททีอง”ในการปอ้งกนัตน

จากโรครา้ยนีอ้ยูท่ีก่ารปอ้งกนั

และสกดัพษิรา้ยกอ่นลกุลามเทา่นัน้

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข., 2550 

2546 2547 2548 2550 2549 
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ผู้สูงอายุกับภาวะพึ่งพาผู้อื่น
มองไปข้างหน้า...

ในสายตาของคนวัยทำงานที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในบ้าน

เส้นทางไปทำงานและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

อาจไม่รู้สึกชัดเจนนักถึงการคืบคลานเข้ามาของ“สังคมผู้สูงวัย”

ซึ่งมีการประโคมข่าวว่ากำลังเกิดขึ้นกับนานาประเทศทั่วโลกรวมถึงบ้านเรา

โดยสัดส่วนประชากรไทยปัจจุบันดังที่แสดงในตารางที่1ได้สะท้อนให้เห็นว่า

ประชากรวัยเกิน60ปีได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อ50ปีก่อนมากกว่าเท่าตัวคือ

จากร้อยละ5.4ของประชากรทั้งหมดในปี�503เป็นร้อยละ11.8ในปีปัจจุบัน

และกำลังขยายตัวยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยวิทยาการด้านการแพทย์

และความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขผสมโรงด้วยค่านิยมของครอบครัวไทย

ยุค40ปีที่ผ่านมาที่นิยมมีลูกไม่เกิน�คน

พ.ศ. จำนวนประชากรรวม จำนวนประชากร ร้อยละของประชากร 

  อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป 
�503 �6,�57,916 1,506,000 5.4
�513 34,397,371 1,680,900 4.9
�5�3 44,8�4,540 �,91�,000 6.3
�533 54,509,500 4,014,000 7.4
�543 6�,�36,000 5,867,000 9.4
�548 64,765,000 6,693,000 10.3
�550 65,711,000 7,038,000 10.7
�553 67,04�,000 7,5��,800 11.8
�563 70,8�1,000 11,888,000 16.8
�568 7�,�86,000 14,45�,000 �0.0

ตารางแสดงจำนวนประชากรรวม จำนวนประชากรสูงอายุ 
สัดส่วนของประชากรสูงอายุ และอายุมัธยฐานของประชากร พ.ศ. 2503-2568 

ที่มา : โครงการวิจัยการสำรวจและศึกษาภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ภาคของไทย  
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

สืบค้นได้จากwww.dtamsc.com
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ภาพที่ 1 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และ อัตราส่วนพึ่งพิงทาง
อายุ พ.ศ.2480-2550 

7.8 7.8 8.8

ประชากรอายุ60ปีขึ้นไป
อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ

�480 �490 �503 �513 �5�3 �533 �543 �550
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ผลพวงสำคัญที่เกิดตามมาจากโครงสร้างประชากรเช่นนี้ก็คือ ความ

ต้องการพึ่งพาจากผู้สูงอายุจากสมาชิกที่มีอายุน้อยกว่าในการดำเนินกิจวัตร

ประจำวันที่จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน



สถานการณ์พึ่งพิงของผู้สูงอายุไทยในช่วง70ปี
ขอ้มลูจากการสำรวจอยา่งตอ่เนือ่งโดยสำนกังานสถติแิหง่ชาตใินชว่ง70ปี

คือระหว่างปี �480-�550พบว่าภาวการณ์พึ่งพิงของผู้ที่มีอายุ 60ปีขึ้นไป

ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยเพิ่มจาก ร้อยละ 7.8 ในปีพ.ศ.�480

เป็นร้อยละ16.0ในปีพ.ศ.�550(ดังภาพที่1)


พึ่งพิงเรื่องการทำงานบ้านมากที่สุด

ในการศึกษาดังกล่าวได้มีการสำรวจถึงกิจวัตรที่ผู้สูงอายุต้องพึ่งพิงผู้อื่น

พบว่า ในกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น กิจวัตรพื้นฐาน การขับถ่าย

และการทำงานบ้านอาจต้องอาศัยผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการ

ตรวจร่างกายครั้งที่3พ.ศ.�546-�547ได้ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงใน

กิจวัตรประจำวันในระดับไม่สูงนักทั้งนี้ กิจวัตรที่เป็นปัญหาและต้องพึ่งพิง

ผู้อื่นมากที่สุด ได้แก่การทำงานบ้านรองลงมาคือการขับถ่ายและกิจวัตร

พื้นฐานตามลำดับ(ดังภาพที่�)

ข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นเพียง “หนังตัวอย่าง” ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุค

“สังคมผู้สูงวัย” เท่านั้น เพราะนับจากนี้ อัตราการขยายตัวของประชากรวัย

เกิน 60ปี จะเร่งตัวเองจนขยายฐานประชากรผู้สูงวัยให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

ภายในปี�568หรือ15ปีนับจากนี้
 

 การเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากเราคาดหวัง “คุณภาพชีวิต” ในยาม

แก่ชรา




ที่มา : 1) พ.ศ.2480, 2490, 2503, 2513, 2523, 2533 และ 2543 สำมะโนประชากรและเคหะ

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 2) การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ภาพที่ 2 ภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546-2547 

ที่มา :  รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย 

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 

ร้อ
ยล
ะ
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เรื่องเด่น

Good

“วิถีเสี่ยง” ใน “ต้นคิด” ฉบับนี้ ได้นำเสนอให้เห็นภาพเบื้องต้นว่า

อุบัติเหตุจราจร เป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดการสูญเสียทั้งจากการ

ตายและความพิการแก่คนไทยมากเพียงไรในช่วงที่ผ่านมา

ณ เดือนเมษายนอันเป็นเดือนที่ครองสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

สูงสุดในรอบปี “ต้นคิดเรื่องเด่น” ขอทำหน้าที่สานต่อ เพื่อคลี่ให้เห็นภาพที่

ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทย เพื่อ

ทบทวนเป็นข้อเตือนใจให้ทุกฝ่ายตระหนักต่อมหันภัยที่ป้องกันได้ในเรื่องนี้



ตายเจ็บเพิ่ม4-6เท่าในรอบ20ปี!
ในรอบ �0 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการ

บาดเจ็บเพิ่มขึ้น ประมาณ 6 เท่า และอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจร

เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า และอาจสัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจ โดยในช่วงที่

ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี การเกิดอุบัติเหตุจราจรมีแนวโน้มที่ลดลงบ้าง (พ.ศ.

�540-�544)แล้วกลับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.�545เป็นต้นมา(ดังภาพที่1)



 “สถานการณ์อุบัติเหตุ”  
อัพเดท 

ท้องถนนกรุงเทพฯครองแชมป์เสี่ยงสูงสุด
จังหวัดที่ครองสถิติเป็นพื้นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด

ในประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งปี�550-�551ไดแ้ก่กรงุเทพมหานคร

ขณะที่จังหวัดยะลาและแม่ฮ่องสอนครองแชมป์จังหวัดที่มีจำนวนผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยที่สุด ในปี �550 และ �551 ตามลำดับ

(ดังภาพที่�)



เหยื่อรายใหญ่คือ“วัยแรงงาน”
อุบัติเหตุเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญต่อการสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

หรือทำให้เกิดการบาดเจ็บพิการ

ในบรรดาประเภทของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆพบ

ว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมาก

ที่สุดโดยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยแรงงาน(ดังภาพที่3)
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ต้นคิด11
เมษายน2553

ที่มา : บทความสังคมไทยกับการบริโภคสื่อเพื่อสุขภาพโดยสินธุ์ราชสีห์แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

                         ในบรรดาประเภท 
                    ของการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
                        จากอุบัติเหตุต่างๆ 
         พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง 
        สร้างความเสียหายต่อชีวิต 
    และทรัพย์สินมากที่สุด 
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ที่มา : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ต้นคิด

1�1�

สาวสาเหตุสำคัญ
“เมา-ไม่สวมหมวกนิรภัย”

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข

ในปี �551 ชี้ให้เห็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิด

อุบัติเหตุได้แก่การดื่มสุราและการไม่สวมหมวกนิรภัย

(ดังภาพที่4)



แต่ละปีตายหลักหมื่นสูญทรัพย์นับพันล้าน
ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมวลให้

เห็นขนาดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินจาก

อุบัติเหตุในรายไตรมาส (3 เดือน) นับตั้งแต่เดือน

มกราคม �550 - มีนาคม �55� ที่แม้แสดงแนวโน้ม

ขึ้นๆ ลง แต่ข้อมูลในแต่ละไตรมาสชี้ให้เห็นจำนวน

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ต่ำกว่า �,500

คน/ไตรมาสหรือไม่ต่ำกว่า10,000คนในแต่ละปี

ขณะที่มูลค่าความเสียหายขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ600

ล้านบาท/ไตรมาสหรือไม่ต่ำกว่าปีละ �,400ล้านบาท

ต่อปี(ดังภาพที่5)



ตัวเลขจำนวนคดีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ไม่ต่ำกว่า

�0,000 คดี/ไตรมาส หรือร่วมแสนคดีในแต่ละปี ไม่

เพียงชี้ให้เห็นภาระหน้าที่อันหนักอึ้งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในการดำเนินการตามกฎหมาย


 แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าอุบัติเหตุบนท้องถนน

ส่งผลสะเทือนต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากมายใน

แต่ละปี



ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    

ภาพที่ 1 แสดงจำนวนอุบัติเหตุ อัตราการบาดเจ็บและอัตราตาย (ต่อแสนประชากร) จากอุบัติเหตุ  
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อัตราตาย

ตกต่ำ ฟื้นตัว ฟองสบู่ ตกต่ำ ฟื้นตัว

กรุงเทพฯ นครราชสีมา ขอนแก่น
สงขลา ชลบุรี

บุรีรัมย์ สระบุรี เชียงราย
เชียงใหม่

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจราจรสูงสุด ปี 2550 
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จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจราจรสูงสุด ปี 2551 

กรุงเทพฯ นครราชสีมา เชียงใหม่
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี

สงขลา สระบุรี บุรีรัมย์
ขอนแก่น

พระนครศรีอยุธยา
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จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจราจรต่ำสุด ปี 2550 

นครนายก สตูล
อุทัยธานี

ระนอง สมุทรสงคราม
ปราจีนบุรี

ยะลา

ภาพที่ 2 แสดงจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงสุดและต่ำสุด ระหว่างปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 
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ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข อ้างใน สถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและ

อุบัติเหตุการขนส่ง พ.ศ.2541-2550 สำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 2551 

ภาพที่ 4 ร้อยละของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ 
อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และดื่มสุรา ปี 2541-2550 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ้างใน ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2552 คณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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ต้นคิด13
เมษายน2553

13

ภาพที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละของการบาดเจ็บรุนแรงของผู้ที่ได้รับ
อุบัติเหตุการขนส่ง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2541-2550 
 

ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข อ้างใน สถานการณ์แนวโน้มการบาดเจ็บและ

อุบัติเหตุการขนส่ง พ.ศ.2541-2550 สำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุข 2551 
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ภาพที่ 5 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตาย และมูลค่าความเสียหาย 
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จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจราจรต่ำสุด ปี 2550 

นครนายก สตูล กำแพงเพชร
อุทัยธานี นราธิวาส
สมุทรสงคราม แม่ฮ่องสอน

ปราจีนบุรี

ยะลา
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จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจราจรต่ำสุด ปี 2551 

สมุทรสาคร สตูล อำนาจเจริญ
ระนอง ยะลา

นราธิวาส นครนายก สมุทรสงคราม
แพร่

แม่ฮ่องสอน

ภาพที่ 2 แสดงจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงสุดและต่ำสุด ระหว่างปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 
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วิถีสุข

ต้นคิด

14

ฝ่าวิกฤติ“สมองเสื่อม”เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้
แม้มีข่ าวคราวจากโลกสากลต่อแนวโน้ม โรค

“สมองเสื่อม”ที่คาดว่าจะพุ่งสูงขึ้น ด้วยสาเหตุสำคัญ

ประการหนึ่ง นั่นคือ การที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้น

กว่าเดิม แต่ข้อมูลจากการคาดประมาณของกระทรวง

สาธารณสุขยังชวนให้คนไทยใจชื้น เพราะได้แสดงเห็น

แนวโน้มของผู้สูงอายุที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมในอีก �0ปี

ข้างหน้าว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน

อย่างไรต่างหวงแหนความทรงจำของตนอีกทั้งโรคสมอง

เสื่อมยังนำมาซึ่งภาระการดูแลแก่ญาติมิตรของผู้ป่วย

อย่างมากมาย ดังนั้น ไม่ว่าแนวโน้มผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะ

เป็นไปในรูปใดก็คงไม่อาจชี้บอกได้ว่า ระดับเช่นไรจึง

เรียกได้ว่า“น่าพอใจ”

สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือ การป้องกันไว้

ก่อนแทนที่จะรอรักษาด้วยการดำเนินชีวิตบนวิถี

สร้างเสริมสุขภาพบำรุงสมองให้แข็งแรงสมวัย

“วิถีสุข” ฉบับนี้ขอนำเคล็ดวิธีในการถนอม

สมองซึ่งเราต่างมีโอกาสเป็นเจ้าของเพียงก้อนเดียว

ให้ทำหน้าที่อย่างกระฉับกระเฉงไปได้นานๆ

สืบค้นได้จากhttp://www.hiso.or.th/hiso/ghealth/ghealth1_�1.php

สร้าง10นิสัยสู้ภัยสมองเสื่อม
1.	กินอาหารเช้าเป็นกิจวัตร		

การกินอาหารเช้าปริมาณพอเหมาะช่วยรักษาระดับ

น้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ และนำสารอาหารที่จำเป็น

ไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ



2.	กินอาหารพอดีๆ			
รู้หรือไม่ว่าการกินมากเกินไปจะทำให้หลอดเลือดแดงใน

สมองแข็งตัว เป็นสาเหตุให้เกิดโรคความจำสั้น ขณะที่การกิน

อาหารให้อิ่มพอดีๆช่วยสร้างเสริมสมองให้คงสภาพปกติ



3.	ไม่สูบบุหรี่		
มีผลวิจัยยืนยันชัดเจนมานานแล้วว่าการสูบบุหรี่ไม่เพียง

แต่เป็นสาเหตุให้เป็นโรคสมองฝ่อ แต่ยังทำให้เสี่ยงต่อโรค

อัลไซเมอร์หรือ“สมองเสื่อม”อีกด้วย



4.	ลดของหวาน		
กินของหวานมากๆไม่เพียงทำให้อ้วนแต่ยังมีผลกระทบ

ต่อสมองด้วย แม้มีความเชื่อว่าการกินของหวานทำให้อารมณ์
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แจ่มใสแต่การกินของหวานมากเกินพอดีจะไปขัดขวางการดูด

กลืนโปรตีนและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นสาเหตุของการ

ขาดสารอาหารและขัดขวางการพัฒนาของสมอง



5.	หลีกให้ไกลมลภาวะ		
สมองเป็นส่วนที่ใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกาย การสูด

เอาอากาศที่เป็นมลภาวะเข้าไปจะทำให้ออกซิเจนในสมองมี

น้อยส่งผลให้ประสิทธิภาพของสมองลดลง



6.	นอนพักผ่อนให้เพียงพอ		
การนอนหลับจะทำให้สมองได้พักผ่อน ขณะที่การอด

นอนเป็นเวลานานจะทำให้เซลล์สมองตายได้



7.	ไม่นอนคลุมโปง		
การนำผ้าคลุมศีรษะหรือจมูกตอนนอนหรือที่เรียกกันว่า

“นอนคลมุโปง”อนัเปน็ทา่โปรดของหลายคนโดยเฉพาะอยา่งยิง่

คนที่นอนห้องแอร์จะเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ให้

มากขึน้และลดออกซเิจนทีเ่ขา้สูร่า่งกายใหน้อ้ยลงสภาพเชน่นี้

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมองโดยไม่รู้ตัว



8.	ไม่ใช้สมองในยามป่วย	
ทั้งที่มีสภาพความเป็นอยู่ดีกว่าคนในยุคปู่ย่าตายาย

มากมายแต่คนยุคปัจจุบันกลับไม่ยอมให้ตนเองมีโอกาสได้พัก

ผ่อนในยามป่วยยังพยายามไปทำงานหรือเรียนหนังสือขณะที่

กำลังป่วย โดยไม่รู้ตัวว่าการฝืนสังขารเช่นนี้ไม่เกิดผลดี กลับ

จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง เหมือน

เป็นการทำร้ายสมองไปในตัว และอาจส่งผลต่อสมรรถภาพ

การทำงานของสมองในระยะยาว

9.	บริหารสมองเป็นนิจ		
การขาดการใช้ความคิดจะทำให้สมองฝ่อ ขณะเดียวกัน การคิดที่ทำให้สมองสดใส

ต้องเป็นเรื่องสร้างสรรค์ไม่ใช่การคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยหรือคิดในเรื่องแง่ลบ



10.	พูดคุยสังสรรค์กับผู้คน		
การพูดเป็นตัวแสดงถึงประสิทธิภาพของสมอง เพราะต้องคิดคำ ขบประเด็นที่จะ

สื่อสารหรือต่อยอดการสนทนาอย่างไรก็ตามการสังสรรค์ที่เป็นคุณต่อสมองก็ต้องเป็นการ

พูดคุยในเรื่องดีๆ มีประโยชน์ ไม่ใช่การ “เม้าท์” หรือตั้งหน้าตั้งตาแต่จะนินทาว่าร้าย

คนอื่น และเป็นการพูดคุยในระดับพอดีๆ ไม่ใช่การ “พูดมาก” “พูดเพ้อเจ้อ”หรือพูดไม่

หยุดปากแบบไม่รู้จักเวล่ำเวลาตลอดจนการพูดโดยไม่รู้จัก“ฟัง”คู่สนทนา


ทั้ง 10 ข้อนี้เป็นเรื่องที่เรียบง่าย ทำได้ทันที ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรให้เป็นการ

สิ้นเปลืองไปจากชีวิตปกติเลยแม้แต่บาทเดียว


 แต่สิ่งที่จะได้กลับคืนมาหากทำเป็นประจำนั้นล้ำค่าและไม่อาจหาซื้อได้ไม่

ว่าจะด้วยเงินทองมหาศาลเพียงไร...??

ภาพแสดงการคาดประมาณผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากโรคสมองเสื่อม พ.ศ.2543-2573 

ที่มา :  สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานนโยบายและแผนสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข และรายงานการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2541 

ที่มา :เรื่องเล่าข่าวสุขภาพในwww.hiso.or.th
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คณุหมอเขา้รว่มเปน็สมาชกิเครอืขา่ยนี
้


 เพราะอะไร


 ดฉินัสนใจเรือ่งมะเรง็ปากมดลกู โดยทำงาน

ในส่วนของ cl in ician เน้นพื้นที่การทำงานใน

โรงพยาบาล เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดอัตราการเกิด

มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทย จากประมาณ 18-19

รายต่อประชากรแสนคน ให้ลดลงเหลือน้อยกว่า 10

รายต่อประชากรแสนคน ขณะที่ทางเครือข่ายที่

คนต้นคิด

 ที่เข้าร่วมก็เพราะชอบในแง่ที่ว่าได้ไปเห็นอีก

ในแง่มุมหนึ่ง เห็นความเชี่ยวชาญในด้านหนึ่ง ซึ่งถ้า

เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะไม่เห็น และไม่ค่อยถูก

กระตุ้นให้มองแบบนั้น ได้เห็นว่าคนมาจากหลายภาค

ทั่วประเทศ เมื่อก่อนนี้อาจเคยคิดว่าเราถ้าแข่งกันคิด

ว่าเราเหนือกว่าแน่ แต่พออยู่ไปอยู่ไปก็พบว่า เราท่า

จะสู้เขาไม่ได้ เอ๊ะ ทำไมเขามีการศึกษาหรือทำอะไร

ต่อเนื่อง มีบางด้านที่ดีกว่าเรา มันเป็นการเรียนรู้

 ในยุคปัจจุบัน“เครือข่าย”ดูเป็นเหมือนขั้นตอนภาคบังคับในการทำงานพัฒนางานเรื่องต่างๆ

 แต่แวดวงคนทำงานที่หวังเห็นคุณภาพและความงอกงามอย่างแท้จริงรู้ดีว่าการก่อตัวและดำรงอยู่ของเครือข่ายที่มีชีวิตชีวานั้น

ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้เองล้วนๆแต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการด้วยความเข้าใจต่อธรรมชาติของการรวมกลุ่มในลักษณะเช่นนี้อยู่

พอตัว

 อายุอานามของ เครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรคมะเร็งประเทศไทยที่ก่อตัวอย่างไม่เป็นทางการเมื่อประมาณสองทศวรรษก่อน

และยังเติบโตเรื่อยมาจนถึงวันนี้นับได้มากกว่า20ปีพร้อมกับผลิตผลงานที่มีคุณภาพที่อาศัย“จุดแข็ง”ของความเป็นเครือข่าย

นั่นคือโอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นองค์ประกอบสนับสนุนสำคัญ เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถใน

การบริหารจัดการด้านนี้ได้อย่างน่าสนใจ

 ในฐานะหนึ่งในสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับเครือข่ายนี้มายาวนานรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญแห่งภาควิชา

สูตินรีเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาร่วมสนทนากับ “ต้นคิด” ในเรื่องการถอดปัจจัยที่ทำให้

เครือข่ายนี้เดินหน้าและเหนียวแน่นมาจนถึงวันนี้

คุณหมอหัชชาเป็นประธานนี้ให้ความสนใจกับเรื่อง

ทะเบียนมะเร็งซึ่งไม่เกี่ยวกันโดยตรงแต่ก็มีส่วนที่คาบ

เกี่ยวกันอยู่บางส่วน เพราะข้อมูลที่นำมาแลกเปลี่ยน

กันทำให้มองภาพการทำงานในส่วนที่ตัวเองสนใจได้

ชัดเจนขึ้น



สิ่งใดที่ทำให้รวมเป็นเครือข่ายเหนียว



 แนน่มาจนถงึวนันี
้
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แบบที่ไม่สามารถจะไปหาได้จากที่ไหนมันต้องไปแชร์

อย่างนี้ถึงจะรู้ว่า เออ...ในภูมิภาคอื่นที่เขารับผิดชอบ

เหมือนๆ เรา เขามีการทำอะไรที่แตกต่างไปจากเรา

เขามีผลงานที่ดีทำไมเราไม่ทำอย่างเขาทำไมเราไม่มี

ลงไปในพื้นที่หรือทำอะไรอย่างนั้นบ้าง เป็นข้อมูลที่มี

คุณค่ามากค่ะมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจ

เพราะเวลาบณัฑติอยูก่บับณัฑติมนักจ็ะเกดิพทุธปิญัญา

กันทั้งสองฝ่าย (หัวเราะ) นั่นเป็นคำเปรียบเทียบ

สำหรับการมาอยู่ในเครือข่ายลักษณะแบบนี้”



จากการที่ ร่ วม เป็นส่วนหนึ่ งของ



 เครอืขา่ยมายาวนาน
คณุหมอวเิคราะห
์


 ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้การรวมตัวเป็น



 เครอืขา่ยดำเนนิไปไดย้ัง่ยนืคอือะไรบา้ง


 คิดว่ามีหลายส่วนด้วยกัน อย่างแรกคือ

การบริหารจัดการทำให้เครือข่ายมีชีวิตด้วย

การติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องแค่หายไปสัก

�-3สัปดาห์คนก็เริ่มคิดแล้วว่าท่าจะอยู่ต่อไม่ได้ถ้าถึง

เดือนหรือยาวไปครึ่งปีขาดการติดต่อกันไปเลยแบบนี้

ตายสนิทค่ะนอกจากนี้ยังต้องมีการบริหารให้ทุกฝ่าย

รู้สึกว่ายังได้ประโยชน์จากการมารวมกลุ่มกัน ในกรณี

เครือข่ายนี้ประโยชน์ที่สำคัญก็คือ เรื่องการทำงาน

ได้ผลดีขึ้น

 เรื่องที่สองคือผู้เข้าร่วมนั้นต้องมีความ

สนใจหรือ“อิน”เหมือนๆกันถ้าสมมติมาเพราะ

ว่าเจ้านายบังคับเพราะเห็นว่า เออๆต้องร่วมกับเขา

หน่อยหรือมาเพราะเกรงใจอย่างนี้ไม่อยู่ยาวหรอกค่ะ

และถา้อยูก่เ็ปน็ภาระดว้ยคะ่ เพราะจะตดักไ็มไ่ด้มนัก็

ตอ้งทูซ่ีอ้ยูก่นัไปหวัใจกค็อืวา่เขามาเพราะมจีดุมุง่หมาย

เดียวกัน หรือถ้าไม่ได้มาเพราะจุดมุ่งหมายเดียวกัน

แตม่ผีลประโยชนใ์นเรือ่งเดยีวกนัอนันีม้นักพ็ออยูไ่ดน้ะ

แต่ว่ามันก็อยู่แบบที่ว่าเมื่อไหร่ที่ประโยชน์นั้นหมดไป

เขาอาจจะไปทำเรื่องอื่น ซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะคะเรื่อง

แบบนี้แตถ่า้มาเพราะความศรทัธามนัเปน็เรือ่งทีล่กึซึง้

กว่าและทำให้เครือข่ายนั้นทำงานประสบความสำเร็จ

 เรื่องของจำนวนสมาชิกที่กระตือรือร้น

และมีความสามารถสูง เหมือนถ้าเปรียบเป็น

นักฟุตบอลก็อยู่พรีเมียร์ลีก ถือว่าสำคัญมาก

ดิฉันคิดว่าต้องมีคนประเภทนี้อยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30

ของสมาชิกเครือข่ายก็น่าจะเป็นสัดส่วนขั้นต่ำที่ทำให้

เครือข่ายเดินหน้าไปได้

สุดท้ายคือการมีผู้สนับสนุนที่ดี เครือข่าย

จะดำรงอยู่ได้ต้องมีผู้สนับสนุนมาร่วมลงทุน เพราะ

เขาเห็นความสำคัญว่าทำแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร

จึงไว้ใจสนับสนุนให้เราทำงาน



ประเมินว่าเครือข่ายข้อมูลข่าวสารโรค



 มะเรง็ประเทศไทยกา้วไปถงึขัน้ไหนในวนันี
้

การรวมตัวเป็นเครือข่ายนั้น การมาพบปะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เป็นกิจกรรมหรือความร่วมมือ

ระดับพื้นฐานที่สุด ถ้าไปที่ระดับสูงขึ้นก็คือการ

แลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อไปสู่วัตถุประสงค์ด้วยกัน

ระดับสูงสุดก็คือว่าทุกอย่างเราจะมาแชร์กันหมดและ

จะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมือนกัน เพื่อจุดมุ่งหมาย

เดียวกันตอนนี้เครือข่ายฯก้าวผ่านขั้นแรกๆมาแล้ว

และคิดว่ากำลังเดินไปสู่เรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ช่วยกันสร้างและนำหลักเกณฑ์บางเรื่องไปปฏิบัติใน

แนวทางเดียวกันถือว่าเดินไปถึงขั้นสูงทีเดียว

มองว่าอนาคตของเครือข่ายข้อมูลใน



 ลกัษณะนีค้วรกา้วไปในทศิทางใด


คำถามที่ว่า เครือข่ายจะสร้างข้อมูลอะไรใน

อนาคตคงไม่ค่อยสำคัญเท่ากับการไปถามคนที่จะนำ

ข้อมูลไปใช้ให้เขาตอบว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรต้อง

วิเคราะห์ดูว่าผู้เกี่ยวข้อง(stakeholder)พวกนี้คือใคร

อย่างดิฉันเองที่ทำงาน clinician หรือราชวิทยาลัย

สูตินรีแพทย์ก็มีประเด็นที่อยากรู้ ระดมออกมาให้หมด

แล้วเอามาดูกัน ขณะเดียวกันก็ต้องถามคนที่ทำข้อมูล

ว่าเขายังมีอะไรต้องทำฉะนั้นคือต้องมีการพูดคุยกัน

ดิฉันคิดว่าทุกวันนี้การแก้ปัญหาเรื่อง

ต่างๆอยู่ที่การมาแลกเปลี่ยนสนทนากันคุยกัน

ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ต้องคุยกันไปจนกระทั่งได้

ข้อสรุป เพื่อหาจุดที่จะมาเจอกัน ตอบความ

ต้องการของกันและกัน เปรียบไปก็เหมือนการ

นัดพบแรงงานแต่เป็น

ตลาดด้านการวิจัย
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โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก มีการ

คาดการณ์ว่า ปี ค.ศ.�015 หรือในอีก 5 ปีข้าง

หน้า จะมีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ

�0ล้านคน

นอกจากนี้ ยังมีการประมาณภาระโรคและ

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากโรคเรื้อรัง (โรค

หัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคระบบทาง

เดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน) ใน �3

ประเทศ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 84 พันล้าน

เหรียญสหรัฐ

รายงาน การศึกษาค่าสูญเสียปีสุขภาวะ

เนื่องจากความบกพร่องทางสุขภาพจากโรค

หัวใจและหลอดเลือดของประชากรไทย

พ.ศ.2547 จัดทำโดย สำนักพัฒนานโยบาย

สขุภาพระหวา่งประเทศกระทรวงสาธารณสขุ

เป็นหนึ่งในความพยายามของนักวิชาการไทยที่จะ

ให้เกิดความสูญเสียประมาณ ร้อยละ 18.7 ของ

ความสูญเสียในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด

หากจำแนกตามกลุ่มอายุจะพบว่า อัตรา

ความสูญเสียเริ่มปรากฏในกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป

โดยกลุ่มอายุ70-79ปีทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีอัตรา

YLDที่มากที่สุด และอัตราความสูญเสียดังกล่าว

จะลดลงเล็กน้อยในกลุ่มอายุ80ปีขึ้นไป

ทว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับ

ผลการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลกพบ

ว่า YLD ที่คาดประมาณได้ในครั้งนี้ต่ำกว่าค่า

ประมาณของเขต SEAROB (ประเทศอินโดนีเซีย

ศรีลังกาและไทย)ประมาณ1.3เท่า

รายละเอยีดของโครงการนีส้ามารถเขา้ไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.hiso.or.th/hiso/

picture/reportHealth/pro2-chapter8(3).pdf 

โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคยอดนิยมแห่งศตวรรษ

สะท้อนภาพความสูญเสียหรือ “ภาระ” จากโรคนี้

ที่สังคมไทยและคนไทยแบกรับไว้ในช่วงที่ผ่านมา

รายงานดังกล่าวระบุว่า จำนวนปีที่สูญเสีย

เนื่องมาจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Year of

life Lostdue toDisability: YLD)ของกลุ่มโรค

หัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทย ปี �547

เพิ่มขึ้นประมาณ1.7เท่าเมื่อเปรียบเทียบ5ปีที่

ผ่านมา (ปี �54�) โดยทั้งสองโรคเป็นสาเหตุ

สำคัญของความสูญเสียที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือ อัตรา

YLD ของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นประมาณ

1.8 เท่า และอัตรา YLDของโรคหัวใจขาดเลือด

เพิ่มขึ้นประมาณ1.6เท่า

ทั้งนี้โรคหลอดเลอืดสมอง(Stroke)ก่อให้

เกิดความสูญเสียอันเนื่องมาจากภาวะบกพร่อง

ทางสุขภาพ ร้อยละ 73.0 ของความสูญเสีย

ทั้งหมดในกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนโรค

หวัใจขาดเลอืด(IschemicHeartDisease)ก่อ
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เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลสำหรับ

การตัดสินใจในการกำหนดนโยบายต่อการสร้างเสริม

สุขภาพของประชาชนในทุกระดับ สำนักงานพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพร่วมกับสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ร่วมกัน

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องมือความ

ต้องการและการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในงาน

สร้างเสริมสุขภาพ โดยนำกลยุทธ์ที่เรียกว่า DDIU:

DataDemandandInformationUseซึง่เปน็กลยทุธ์

หรือวิธีการดำเนินงานที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ

ศิริพรเค้าภูไทย
นักวิชาการ

สำนักงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ




MEASURE Evaluation โดยได้รับการสนับสนุนจาก

USAIDมาทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการนำมา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย โดยขณะนี้

ได้มีการนำชุดเครื่องมือดังกล่าวไปทดลองใช้ในพื้นที่

จังหวัดนำร่อง�จังหวัดคือจังหวัดกาญจนบุรีและ

จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้คาดหวังว่าเครื่องมือชุดนี้จะช่วยส่งเสริมให้มี

ความต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพมากขึ้น

และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารสนเทศต่างๆถูกนำ

ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจที่มีหลักฐานสนับสนุน

การพัฒนาเครื่องมือความต้องการและการใช้ข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจในงานสร้างเสริมสุขภาพ

ทัง้นีเ้พราะการใชข้อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจอยา่งมหีลกัฐาน

สนบัสนนุจะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการตอบสนอง

ต่อความต้องการทางสุขภาพได้อย่างถูกต้องและการ

ใช้ข้อมูลทางประชากรและสุขภาพมากขึ้นยังช่วย

ส่งเสริมให้กระบวนการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสมาก

ยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ ท่านที่สนใจสามารถ

อ่านกระบวนการนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการกระตุ้น

ให้เกิดความต้องการการใช้ข้อมูลและการพัฒนา

ศักยภาพของระบบข้อมูลได้ในwww.hiso.or.th
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