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บทคัดย่อ การสูญเสีย ปี สุขภาวะและอายุ คาดเฉลี� ยของการมีสุข ภาวะเป็ นดัช นีสาํ คัญในการวั ดภาระโรคของประชากร
ที�ครอบคลุมการตาย การเจ็บป่ วย และความพิการ บทความนี�อธิบายแนวคิดและวิธกี ารวัดภาระโรคในประเทศไทย
ด้ วยดัชนีท�งั สองประเภทดังกล่าว นําเสนอผลการศึกษาที�สาํ คัญในประชากรไทย ซึ�งพบว่าในพ.ศ. ���� HALE มีค่า
�� ปี ในเพศชายและ �� ปี ในเพศหญิง โดย อายุคาดเฉลี�ยแรกเกิดเท่ากับ �� และ �� ปี ในเพศชายและหญิงตามลําดับ
DALY ของประชากรไทยในพ.ศ. ���� มีคา่ ��.� ล้านปี เพศชายสูญเสียประมาณ �.� ล้านปี เพศหญิงสูญเสียประมาณ
�.� ล้านปี สาเหตุอนั ดับแรกของความสูญเสียปี สขุ ภาวะสําหรับประชากรชาย ได้แก่ การเสพติดเครื�องดื�มทีม� แี อลกอฮอล์
(ร้อยละ �.�) และในเพศหญิงได้แก่ โรคเบาหวาน (ร้อยละ �.�) เพื�อเป็ นแนวทางการใช้ประโยชน์ดชั นีน�ใี นการตัดสินใจ
เชิงนโยบายสาธารณะทั�งด้ านสุขภาพและด้ านอื�นๆ ในประเทศไทย
คําสําคัญ: ภาระโรค, การสูญเสียปี สุขภาวะ (DALY), อายุคาดเฉลีย� ของการมีสุขภาวะ (HALE), ประเทศไทย

บทนํา

ภาระโรคเป็ นการวั ด ความสู ญ เสี ย ทางสุ ข ภาพใน
หน่ ว ยของปี สุ ข ภาวะหรื อ ปี ที� เที ย บเท่ า การมี สุ ข ภาพ
สมบูรณ์ ซึ�งดัชนีภาระโรคทีเ� ป็ นทีร� ้ จู ักแพร่หลายคือ ปี สุขภาวะที�สูญเสีย หรือ DALY (disability-adjusted life
year) และอายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะ หรือ HALE:
health adjusted life expectancy)(1-3) ซึ�งพัฒนามาจาก
แนวคิดของการประเมินการมีสขุ ภาวะในหน่วยของจํานวน
ปี และความยืนยาวของชีวิต โดยองค์การอนามัยโลกและ
ธนาคารโลกได้ ใช้ เปรียบเทียบสถานะสุขภาพของนานาประเทศ ตลอดจนประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการ
ลงทุนในมาตรการทางสุขภาพต่างๆ(4) รวมทัง� การกําหนด
เป้ าหมายทางสุขภาพของประเทศในอนาคต ประเทศไทย
ได้ นาํ เอาอายุคาดเฉลี�ยของการมีสุขภาวะ (HALE) มาใช้

เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาสุขภาพของประเทศ โดยใน
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557-2560
ได้ กาํ หนดเป้ าหมายในทศวรรษหน้ าว่ าคนไทยจะมีอายุ
คาดเฉลี�ยแรกเกิด (life expectancy at birth) ไม่น้อยกว่า
80 ปี และอายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาพดี ไม่น้อยกว่า
72 ปี (5) บทความนี� มีวัตถุประสงค์เพื�ออธิบายแนวคิดและ
วิ ธี การวั ด ภาระโรคในประเทศไทย 2 วิ ธี ไ ด้ แก่ อายุ
คาดเฉลี� ยของการมีสุขภาวะ และการสูญเสียปี สุขภาวะ
แสดงผลการศึ กษา HALE และ DALY loss ใน
ประชากรไทยในปี ���� และอภิปรายประโยชน์ ของ
การใช้ ดัชนีภาระโรคทั�งสองแบบเพื� อการตัดสินใจในเชิง
นโยบายสาธารณะทั� งด้ านสุ ข ภาพและด้ านอื� นๆ ใน
ประเทศไทย

ภาระโรค: ปี สุขภาวะที�สญ
ู เสียและอายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะของประชากรไทย

แนวคิดการประเมินการมีสขุ ภาวะในหน่วยของปี ตั วเอง ศั ก ยภาพในการมี ส่ วนร่ วมในสั งคมตามปกติ

การประเมินสุขภาพเป็ นหน่วยของปี ที�มสี ขุ ภาวะริเริ�ม
มาจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ท�ี พยายามประเมินค่ า
“ภาวะสุขภาพ”ของประชากร ออกมาเป็ นจํา นวนปี ที�มี
ชีวิตอยูอ่ ย่างมีสขุ ภาพดี หรือ number of healthy life years
ซึ�งเป็ นหน่วยนับสุขภาพด้านบวก (positive health) ตรงกันข้ ามกับภาระโรคซึ�งเป็ นหน่วยนับสุขภาพด้ านลบเช่น
การตายและการเจ็บป่ วย (negative health) โดยจํานวน
ปี เป็ นหน่วยนับสําเร็จรูปที�ง่ายต่อการเข้ าใจโดยสาธารณชน นอกจากนี�ยังสามารถเทียบกับจํานวนเงินในการลงทุน
เพื�อให้ ได้ จาํ นวนปี สุขภาวะหรืออายุคาดเฉลี�ยที�มสี ขุ ภาวะ
ของประชากรหนึ�งๆ
ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ สุขภาพถือเป็ น “ทุน”
ประเภทหนึ�ง(6) ซึ�งการคิดทุนในการดําเนินการใดๆ ปกติ
มักจะนึกถึงทุนในหน่วยของแรงงานหรื อทุนมนุ ษย์ แต่
ไม่ ได้ พิจารณาถึงทุนทางสุขภาพซึ�งได้ รั บผลกระทบจาก
กิจการต่างๆ หรือทางเลือกของนโยบายต่างๆ อันส่งผล
ถึ งสุขภาพของประชาชน ทุ นทางสุขภาพนี� มักไม่ ได้ นาํ
เสนออย่ างชั ดเจน หรื อการประเมินทางเศรษฐศาสตร์
มักคิดแต่ ในมุมของรายได้ ประชาชาติแต่เพี ยงมิติเดียว
โดยไม่ ได้ คาํ นึ งถึ งรายจ่ ายทางสุขภาพที� เป็ นผลตามมา
ทั� งนี� อาจเนื� องมาจากความยากลํา บากในการวั ดหน่ วย
สุขภาพในมุมมองของทุน
นักเศรษฐศาสตร์อธิบาย “สุขภาพ” โดยพยายามแยก
ระหว่ างสุขภาพในฐานะของวัตถุประสงค์ของตัวมันเอง
หรือมีคา่ ในตัวเอง หรืออีกนัยหนึ�งคือ เป็ นแหล่งของความ
เป็ นอยู่ท�ดี ีโดยตัวมันเอง กับ “การดูแลสุขภาพ” ในฐานะ
ของเครื�องมือเพื�อนําไปสูก่ ารบรรลุวตั ถุประสงค์น�นั (6) โดย
เปรียบเทียบเสมือนกับ “การศึกษา”ทีเ� ป็ นเหมือนเครื�องมือเพื� อนําไปสู่ชีวิตความเป็ นอยู่ ท�ีดี ขณะที�ความรู้ หรื อ
ทักษะเป็ นสิ� งที� เป็ นการแสดงถึ งชี วิ ตความเป็ นอยู่ ท�ี ดี
อาจกล่ าวได้ ว่า สุขภาพเป็ นเหมือนผลผลิตของปริ มาณ
ของชีวิต (วัดในหน่วยของอายุคาดเฉลี�ย) กับคุณภาพชีวิต
(วัดจากการเคลื�อนไหวของร่างกาย การปราศจากความ
เจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน ความสามารถในการดูแล
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เป็ นต้ น) ดั งนั� น สุ ข ภาพจึ งเปรี ย บเหมื อ นสิ น ทรั พย์
ขณะที�ผลิตภาพเปรียบเหมือนการไหลเวียน (flow) ของ
สินทรัพย์น� ี ซึ� งนักเศรษฐศาสตร์วัดการไหลเวียนนี� ด้วย
ระยะเวลาที�มีสุขภาพที�ดี (healthy time) ซึ� งก่อให้ เกิด
ผลผลิตตามมา

หน่วยของปี สุขภาวะ

ดัชนีท�ีเป็ นหน่ วยวัดปี สุขภาวะของประชากร ที�ร้ ู จัก
กันแพร่หลาย ได้ แก่
1. DALY (disability adjusted life year),
2. YLL (year of life lost due to premature death),
3. YLD (year lost due to disability),
4. QALY (quality adjusted life year),
5. HALE (health adjusted life expectancy) หรือ
DALE (disability adjusted life expectancy),
6. HLE (healthy life expectancy)
หน่วยที�สามารถเป็ นตัวแทนที�ดีในการวัดสุขภาพ คือ
“ปี ” หรือระยะเวลาที�มีสุขภาพสมบูรณ์ กับเวลาที�มีการ
เจ็บป่ วยพิ การ หากเราสามารถให้ ค่ าสุขภาพ (health
valuation) ทีส� ามารถเปรียบเทียบระหว่างระดับของความ
เจ็บป่ วยหรือสุขภาพทีเ� สียไปได้ เราก็สามารถวัดหน่วยปี สุขภาวะ(1-3) ทีส� ญ
ู เสียจากความเจ็บป่ วย หรือ health outcome ต่างๆ ได้ (7)
การวัดสุขภาพที�สมบูรณ์มีหลักการทัว� ไป โดยกําหนด
ให้ ค่านํา� หนักของการมีชีวติ อยูอ่ ย่างสุขภาพสมบูรณ์เป็ น 1
และการตายจะมีค่านํา� หนักเป็ นศูนย์ หรือในทางกลับกัน
การมีสุขภาพสมบูรณ์จะมีค่านํา� หนักความพิ การเป็ น 0
และการตายจะมีค่านํา� หนักความพิการเป็ น 1 ดังนั�น ใน
1 ปี ที�สขุ ภาพสมบูรณ์ จะมีค่าของปี สุขภาวะ เป็ น 1 ปี และ
ไม่มกี ารสูญเสียปี สขุ ภาวะ หรือปี ทีพ� ิการเป็ น 0 ขณะทีห� าก
ถึงแก่ความตายก็จะมีค่าปี สุขภาวะเป็ น 0 ปี หรือคิดเป็ น
ความสูญเสียปี สุขภาวะ 1 ปี และหากมีความพิการหรือ
เจ็บป่ วยทีไ� ม่ถงึ แก่ความตายก็จะมีคา่ นํา� หนักสุขภาพลดลง
ขณะที� นา�ํ หนั กความพิ การเพิ� มขึ� น ตามระดับของภาวะ
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การคํานวณอายุคาดเฉลีย� ของการมีสุขภาวะ
(HALE)

พิการหรือเจ็บป่ วยที�เพิ�มขึ�น(7,8)
หน่วยของปี สุขภาวะ หรือปี ที�ถูกปรับด้ วยความบกพร่องทางสุขภาพหรือพิการนี� สามารถนําไปใช้ คาํ นวณต่อ
เพื�อหาจํานวนปี สุขภาวะทั�งหมดที�สญ
ู เสีย (DALY) จาก
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (YLL) บวกกับการเจ็บป่ วย
หรือความพิการ (YLD) ปี คุณภาพชีวติ (QALY) รวมทัง�
วัดความคาดหมายการมีสุขภาวะในหน่วยของอายุคาดเฉลี�ยทีม� สี ขุ ภาวะ (HALE, HLE, DALE) ต่อไปได้ ด้วย(7)
ภาพที� 1 แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของหน่วยวัดสุขภาพชนิดต่างๆ ที�สะท้อนการมีชีวิตอยู่ในภาวะสุขภาพ
ระดับที�แตกต่างกัน หน่วย YLL จะวัดได้ โดยไม่ยากนัก
เนื�องจากปี ทเ�ี สียไปจากการตายก่อนวัยอันควร คิดเป็ นปี ที�
มีสขุ ภาพสมบูรณ์ แต่หน่วยที�วัดปี ที�มีชีวิตด้ วยความเจ็บป่ วยหรื อพิ การ จะต้ องมีการให้ ค่าถ่วงนํา� หนักของภาวะ
บกพร่ องทางสุขภาพที�เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื� อนํามา
รวมกับปี ที�เสียชีวิตได้
การวัดปี ทม�ี ชี ีวติ ด้ วยความเจ็บป่ วยหรือพิการนี� อาจจะ
วัดได้ ด้วยดัชนีสองตัว คือ YLD กับ QALY ซึ�งมีความ
แตกต่ า งกั น กล่ า วคื อ YLD ให้ ค่ า นํา� หนั ก สุ ขภาพที�
สมบูรณ์เป็ น 0 และการตายเป็ น 1 ส่วน QALY ให้ ค่า
นํา� หนักสุขภาพที�สมบูรณ์เป็ น 1 และการตายเป็ น 0

อายุคาดเฉลี�ยของการมีสุขภาวะที�ใช้ ดัชนี HALE มี
หลั กการในการคํานวณโดยประยุ กต์ต่ อจากวิ ธีการทาง
ประชากรศาสตร์ทใ�ี ช้ตารางชีพในการคํานวณอายุคาดเฉลีย�
(life expectancy) (9,10) โดยคิดสัดส่วนของปี ที� มีชี วิ ต
อยู่ของประชากรทีป� รับด้ วยนํา� หนักสุขภาพในระดับต่างๆ
แล้ วจึงนําค่าปี ที�มีชีวิตอยู่ท�งั หมดของประชากรมารวมกัน
เป็ นค่าอายุคาดเฉลี�ยของประชากรที�มีสขุ ภาวะ(7,8)
วิธีการคํานวณ
การคํานวณอายุคาดเฉลี� ยของการมีสุขภาวะสําหรับ
ประเทศไทย ประยุกต์จากวิธกี ารของซัลลิแวน (Sullivan’s
method)(11) ซึ�งต้องการข้ อมูลจากตารางชีพของประชากร
ร่วมกับข้อมูลความชุกของภาวะสุขภาพระดับต่างๆ ในการ
คํา นวณจํา นวนปี ที� คาดว่ า จะมี ชี วิ ตอยู่ ในภาวะสุ ขภาพ
ระดับนั�นๆ โดยมีสตู รในการคํานวณ ดังนี�
lx จํานวนคนที�มีชีวิตอยู่ท�อี ายุ x ในตารางชีพสมมติ
แบบชั�วรุ่น (hypothetical life table cohort)
Lx จํานวนปี ทั�งหมดที�มีชีวิตของประชากรใน ตารางชีพ ระหว่างอายุ x และ x+5

ภาพที� � ระยะเวลาของการมีสุขภาพในระดับต่างๆ
0
YLDs
QALYs

D

YLLs

นํ �าหนักความพิ การ

นํ �าหนักการมีส ุขภาวะ

1

QALYs
1

0

ระยะเวลาของช่ วงชี วติ
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Dxความชุกของภาวะสุขภาพที�ปรับค่านํา� หนัก ความ
รุนแรง ระหว่างอายุ x และ x+5 ในประชากร
YDx คือ จํา นวนปี ที�มีชีวิตอยู่ กับความพิ การ หรือ
สูญเสียปี สุขภาวะ (equivalent years of healthy
life lost) ระหว่างอายุ x และ x+5 คํานวณโดย
YDx = Lx * Dx
YWDx คือ จํา นวนปี ที�เทียบเท่าการมีชีวิตอยู่ ด้ วย
สุขภาพที�สมบูรณ์ (equivalent years of healthy
life lived) ระหว่างอายุ x และ x+5 คํานวณโดย

ตารางชีพ) หารด้วยจํานวนคนทีม� ชี วี ติ ทีอ� ายุ x (lx)
คํานวณโดย
 w

HALE x =  ∑ YWDi  / l x
 i= x


DLEx คือ จํานวนปี เทียบเท่าการสูญเสียปี ที�มีชีวิต
ด้ วยสุขภาพสมบูรณ์ ซึ� งมาจากผลรวมของ YDi
จาก i = x ถึง w หารด้ วยจํานวนคนที�มีชีวิตที�อายุ
x (lx) หรือนัยหนึ�งคือ ผลต่างของอายุคาดเฉลี�ย
ที�อายุ x กับอายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะที�อายุ
x คํานวณโดย
 w

DLE x =  ∑ YDi  / l x = LE x - HALE x
 i= x


YWDx = Lx * (1-Dx)
HALE ทีอ� ายุ x คือ ผลรวมของ YWDi ในทุกช่วงอายุ
i โดย I = x ถึง w (ช่วงอายุสดุ ท้ายปลายเปิ ดใน

ตารางที� � แสดงวิธีคาํ นวณค่า HALE โดยวิธีของ
ซัลลิแวน

ตารางที� � การคํานวณ HALE ด้วยวิธีของซัลลิแวน
อายุ

0
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55
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65
70
75
80
85

ตารางชีพทั�วไป
ความชุกภาวะสุขภาพ ปี ท�มี ีชีวิตอยู่กบั ปี ท�เี ทียบเท่า จํานวนปี สุขภาพ อายุคาดเฉลี�ยของ
จํานวนปี
อายุ ที�ปรับค่านํา� หนัก ความพิการ การมีชีวิตด้ วย สมบูรณ์ท�สี ูญเสีย การมีสุขภาวะ
จํานวนคน
ที�มีชีวิต คาดหมาย ความรุนแรง
สุขภาพสมบูรณ์
ที�มีชีวิต
Lx
ex
Dx
YDx
YWDx
DLEx
HALE x
lx
100,000
98,885
98,456
98,197
97,898
97,044
96,064
94,907
93,431
91,571
89,268
86,393
82,681
77,799
71,198
62,432
51,277
37,836
23,695

98,996
394,509
491,631
490,236
487,354
482,769
477,426
470,844
462,505
452,097
439,153
422,687
401,200
372,492
334,076
284,275
222,784
153,827
163,091

71.02
70.82
67.12
62.29
57.47
52.96
48.47
44.03
39.69
35.44
31.29
27.25
23.36
19.67
16.27
13.20
10.53
8.38
6.88

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

1.08
1.08
1.08
1.08
1.08
3.12
2.91
3.83
5.50
5.02
7.40
9.00
11.15
14.61
17.48
22.52
28.58
33.73
42.56

1,064
4,242
5,286
5,271
5,240
15,076
13,903
18,020
25,447
22,694
32,482
38,040
44,723
54,436
58,406
64,023
63,668
51,885
69,419

97,932
390,268
486,345
484,965
482,114
467,692
463,524
452,824
437,057
429,403
406,671
384,647
356,477
318,056
275,670
220,252
159,115
101,942
93,672

5.93
5.99
5.97
5.93
5.90
5.90
5.80
5.72
5.62
5.46
5.34
5.15
4.92
4.65
4.32
3.99
3.61
3.21
2.93

65.09
64.83
61.15
56.36
51.58
47.06
42.67
38.31
34.07
29.99
25.95
22.11
18.45
15.02
11.95
9.21
6.92
5.17
3.95
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การคํานวณการสูญเสียปี สุขภาวะ (DALY)

การสูญเสียปี สุขภาวะ หรือการสูญเสียปี ที�เทียบเท่า
การมีสุขภาพสมบูรณ์ โดยมีหน่ วยวัดเป็ นจํานวนปี ของ
การมีสุขภาพสมบูรณ์ท�ังหมดที�สูญเสียจากการตายก่อน
วัยอันควร หรือการมีชีวิตอยู่ด้วยสุขภาพที�ไม่สมบูรณ์หรือ
ความบกพร่ องทางสุขภาพหรื อความพิ การ เป็ นการวัด
สุขภาพที�สูญเสียจากภาวะสุขภาพที�สมบูรณ์ในอุดมคติ
หรืออาจเรี ยกว่ าเป็ นการวัดช่องว่างทางสุขภาพ (health
gap) ของประชากรที�ห่างจากภาวะสุขภาพในอุดมคติ(2,3)
ซึ�งคํานวณบนพื�นฐานแนวคิดเดียวกันกับทีก� ล่าวมาข้างต้น
แล้ ว
DALY ประกอบด้ วยสององค์ประกอบ ได้ แก่ YLL
(Year of life lost due to premature mortality) และ
YLD (year lost due to disability) ซึ� งถู กปรั บให้ มี
หน่วยเทียบเท่ากับปี ที�มีสขุ ภาพสมบูรณ์ ดังนั�น ทั�งหน่วย
YLL และ YLD จึงสามารถนํามารวมกัน และเปรียบเทียบ
กันระหว่างโรคทีม� คี วามรุนแรงต่างๆ ได้ มีสตู รการคํานวณ
อย่างง่ายดังนี�
DALY = YLL + YLD
YLL = N x L
โดย N = จํานวนตายรายอายุ
L
= อายุคาดเฉลี�ยรายอายุ (age-specific life
expectancy)
YLD = I x DW x L
I
= จํานวนอุบัติการณ์ (incidence) ในช่วง
เวลาใด เวลาหนึ�ง
DW = นํา� หนักของภาวะบกพร่องทางสุขภาพ
หรือพิการ (disability weight)
L
= ระยะเวลาเฉลี�ยที�อยู่กับภาวะบกพร่องทาง
สุขภาพ มีหน่วยเป็ นปี
ทัง� นี�ในองค์ประกอบของ YLL ปี สุขภาวะทีส� ญ
ู เสียจาก
การตายก่อนวัยอันควรนั�น สามารถกําหนดได้ หลายรูปแบบ เช่ น กํา หนดจากอายุ คาดเฉลี� ยของประชากรใน
อุดมคติ หรือค่าอายุคาดเฉลี� ยจริงจากประชากรในพื� นที�
หรืออาจจะระบุเป็ นค่าเดียว เช่น 70 ปี ในทุกกลุ่มอายุกไ็ ด้
346

สําหรับผลการศึกษาของประเทศไทยใช้ อายุคาดเฉลี�ยจาก
ตารางชีพมาตรฐาน Coale and Demeny West Level
26(12) ที�มีอายุขัยเฉลี� ยแรกเกิดของชายและหญิงที� ��
และ ��.� ปี ตามลําดับ
ค่า DW เป็ นค่านํา� หนักความพิการ ที�มคี ่าต่างกันตาม
ระดับของความรุนแรงของภาวะที�เจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ
โดยวัดค่าทีส� งั คมพึงพอใจต่อภาวะสุขภาพแบบหนึ�งๆ กับ
ภาวะสุขภาพในอุดมคติของสังคม ค่านํา� หนักความพิการนี�
ไม่ได้ เป็ นค่าที�แสดงคุณค่าของชีวิตที�อยู่ กับความพิ การ
หรือเป็ นการให้ ค่าทางสังคม (social value) แก่บุคคล
ที�มีภาวะพิการแต่อย่างใด
ตัวอย่างการคํานวณปี สุขภาวะที�สูญเสียในผู้ป่วยชาย
อายุ 45 ปี 1 คน ที�ป่วยด้ วยโรคปอดอุดกั�นเรื�อรังและ
เสียชีวิตในเวลาต่อมา
YLDs = 1 * 0.16 * 17.5 = 2.8
โดย N =1, DW ของโรคปอดอุดกั�นเรื�อรัง = 0.16,
และ L หรือระยะเวลาเฉลี�ยที�ป่วย = 17.5 ปี
YLLs = 1 * 19.7 = 19.7
โดย N =1, อายุคาดเฉลี� ยของผู้ ชายอายุ 62.5 ปี
(45+17.5) จากตารางชีพมาตรฐานอยู่ท�ี 19.7 ปี
DALYs =2.8+19.7 = 22.5

ภาระโรคของประชากรไทย ใน พ.ศ. 2552(13)

การศึกษาภาระโรคของประชากรไทย พ.ศ. 2552
ซึ�งจัดทําโดยแผนงาน การพัฒนาดัชนีภาระสุขภาพ และ
ปั จจัยเสี�ยงของประเทศไทย สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข โดยประเมินภาระโรคในหน่วยของ
การสูญเสียปี สขุ ภาวะ และอายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะ
ของประชากรไทยในพ.ศ. 2552 พบว่า ประชากรไทยใน
พ.ศ. 2552 มีอายุคาดเฉลี�ยแรกเกิดที� 71 และ 77 ปี
ในเพศชายและหญิงตามลําดับ ขณะทีม� อี ายุคาดเฉลี�ยของ
การมี สุ ข ภาวะ (HALE) 65 ปี ในเพศชายและ 68
ปี ในเพศหญิง คิดเป็ นจํานวนปี ของการสูญเสียสุขภาวะ
เฉลี�ย 6 และ 9 ปี ในเพศชายและหญิง หรือเท่ากับร้ อยละ
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8.3 และ 12.3 ของอายุคาดเฉลี�ยแรกเกิดตามลําดับ
ความสูญเสียปี สุขภาวะของประชากรไทยทั�งประเทศ
(DALY) ในพ.ศ. 2552 โดยรวมมีค่า 10.2 ล้ านปี โดย
เพศชายมี ความสูญเสียมากกว่ าเพศหญิงประมาณ 1.3
เท่า กล่าวคือเพศชายมีความสูญเสียประมาณ 5.8 ล้ านปี
และเพศหญิงมีความสูญเสียประมาณ 4.4 ล้ านปี สาเหตุ
อันดับแรกของความสูญเสียปี สุขภาวะสําหรับประชากร
ชาย ได้ แก่ การเสพติดเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 8.7 จากความสูญเสียทั�งหมด อันดับสองที�มีค่า
ความสูญเสียใกล้ เคียงกันคือ อุบัตเิ หตุทางถนน รองลงไป
ได้ แก่ โรคหลอดเลื อดสมอง โรคเอชไอวี /เอดส์ และ
มะเร็งตับ ตามลําดับ สําหรับเพศหญิง สาเหตุอันดับแรก
ของความสูญเสียปี สุขภาวะ คือ โรคเบาหวาน ซึ�งคิดเป็ น
ร้ อยละ 8.6 จากความสูญเสียทั�งหมด รองลงมาได้ แก่
โรคหลอดเลือดสมอง โรคซึมเศร้ า โรคหัวใจขาดเลือด
และโรคเอดส์ ตามลําดับ
การสู ญ เสี ยปี สุ ขภาวะจากการตายก่ อนวั ยอั นควร
(YLL) มีค่าประมาณ 6.24 ล้ านปี ซึ�งเป็ นร้ อยละ 61.1
ของการสูญเสียปี สุขภาวะทั�งหมด ชายไทยสูญเสียปี สุขภาวะจากการตายก่อนวั ยอันควร 3.74 ล้ านปี ขณะที�
หญิงไทย มีความสูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควร 2.5
ล้ านปี การ สูญเสียในเพศชายซึ�งมีค่าประมาณ 2 ใน 3 ของ
ความสูญเสียทั� งหมด สาเหตุรายโรคที� ก่อให้ เกิดความ
สูญเสียอันเนื�องมาจากการตายก่อนวัยอันควร 10 อันดับแรก ครอบคลุมประมาณร้ อยละ 58.4 ของความสูญเสีย
ในเพศชาย และประมาณร้ อยละ 54.0 ในเพศหญิง โดย
สาเหตุ ท�ีทาํ ให้ เกิดความสูญเสียสูงสุดในเพศชาย ได้ แก่
อุบัติเหตุทางถนน คิดเป็ นร้ อยละ 12.4 รองลงมาได้ แก่
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเอชไอวี/เอดส์ โรคมะเร็งตับ
และโรคหั วใจขาดเลื อด ตามลํา ดั บ ส่ วนในเพศหญิ ง
สาเหตุท�ที าํ ให้ เกิดความสูญเสียสูงสุด ได้ แก่ โรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็ นร้ อยละ 10.5 สาเหตุรองลงมาได้ แก่
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคเอดส์ และอุบัติเหตุทางถนน ตามลําดับ
ความสู ญเสียปี สุขภาวะจากการเจ็บป่ วยหรื อพิ การ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ทั�งหมด (YLD) มีค่าประมาณ � ล้ านปี โดยเป็ น �.�
ล้ านปี ในผู้ชาย และ�.� ล้ านปี ในผู้หญิง สาเหตุรายโรค
�� อันดับแรกที�ก่อให้ เกิดความสูญเสียอันเนื� องมาจาก
ภาวะบกพร่ อ งทางสุ ข ภาพดั งกล่ า วนี� มี สั ด ส่ ว นสู ง ถึ ง
ประมาณสองในสามของความสูญเสียปี สุขภาวะจากการ
เจ็บป่ วยหรือพิการทั�งหมด สาเหตุหลักของความสูญเสีย
ในเพศชายคือ การเสพติดเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์ ซึ�ง
สูงถึง ร้ อยละ 22.6 ของความสูญเสียในเพศชาย รองลง
มาคือ โรคซึมเศร้ า โรคต้ อกระจก โรคเบาหวาน และโรค
ข้ อเสื�อม ตามลําดับ ในเพศหญิงโรคซึมเศร้ าเป็ นสาเหตุ
อันดับหนึ�ง คิดเป็ น ร้ อยละ ��.4 สาเหตุรองลงมาคือ โรค
ต้ อกระจก โรคเบาหวาน โรคข้ อเสื�อม และโรคโลหิตจาง
ตามลําดับ
ภาระโรคที�เกิดขึ�นนี� มีส่วนที�เป็ นผลจากปัจจัยเสี�ยง
ทางสุขภาพ(14) ซึ�งการศึกษาภาระโรคจากปัจจัยเสี�ยงของ
ประชากรไทย พ.ศ. ���� โดยประเมินและเปรี ยบเทียบภาระโรคจากปัจจัยเสีย� งทีส� าํ คัญ และสัมพันธ์กบั โรค
และการบาดเจ็บที�เป็ นภาระในระดับสูงของประเทศไทย
�� ปั จจัยเสี�ยง พบว่าปัจจัยเสี�ยงอันดับแรกที�ก่อให้ เกิด
ภาระโรคมากทีส� ดุ ในเพศชาย ได้แก่ เครื�องดื�มแอลกอฮอล์
คิดเป็ นร้ อยละ ��.� ของการสูญเสียปี สุขภาวะทั�งหมด
ในเพศชาย รองลงมาคื อบุ ห รี� /ยาสู บ และความดั นโลหิตสูง ซึ�งทําให้ สญ
ู เสียปี สุขภาวะร้ อยละ ��.� และ �.�
ของการสูญเสียปี สุขภาวะทั�งหมดในเพศชาย ตามลําดับ
ส่วนเพศหญิงมีปัจจัยเสี�ยงที�ก่อให้ เกิดภาระโรคมากที�สดุ
ได้ แก่ ภาวะนํา� หนั กเกิน คิดเป็ นร้ อยละ �.� ของการ
สู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะทั� งหมดในเพศหญิ ง รองลงมาคื อ
ความดันโลหิตสูง และเพศสัมพันธ์ท�ไี ม่ปลอดภัย ร้ อยละ
6.0 และ �.� ของการสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะทั� งหมดใน
เพศหญิ ง ตามลํา ดั บ เห็ น ได้ ว่ า ปั จจั ย เสี� ยงที� สํา คั ญ
ในเพศชายเป็ นปัจจัยเสี�ยงเกี�ยวกับการเสพติด ทัง� เครื�องดื�มแอลกอฮอล์และบุหรี�/ยาสูบ ซึ�งเป็ นสาเหตุสาํ คัญ ที�สง่
ผลต่ อการบาดเจ็บจากอุ บั ติ เหตุทางถนน โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ ขณะทีเ� พศหญิง
เป็ นปั จจัยเสี�ยงที�เกี�ยวข้ องกับการบริโภคและวิถีชีวิต ซึ�ง
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เป็ นสาเหตุสาํ คัญของโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง

อนาคตของการใช้ประโยชน์สําหรับประเทศไทย

ดัชนีภาระโรคทัง� อายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะ และ
ปี สุขภาวะที�สูญเสีย สามารถวัดสุขภาพที�ครอบคลุมมิติ
ของการเจ็ บ ป่ วย ความพิ ก ารและการเสี ย ชี วิ ตของ
ประชากร ซึ�งมีประโยชน์ในเชิงนโยบายหลายด้ าน ได้ แก่
การประเมินความแตกต่างทางสุขภาพระหว่างกลุม่ ประชากร
การติดตามการเปลี�ยนแปลงสถานะสุขภาพของประชากร
การกําหนดเป้ าหมายทรัพยากรในการสร้ างเสริมสุขภาพ
การประเมินผลกระทบจากนโยบายและการวางแผนด้านสุขภาพ
และใช้ ในการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ปี สุขภาวะทีส� ญ
ู เสีย เป็ นการวัดภาวะสุขภาพในเชิงของ
ความสูญเสียหรื อช่ องว่ างจากเป้ าหมายของสุขภาพใน
อุดมคติ ขณะที�อายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะเป็ นความ
คาดหวั งของระยะเวลาของการมี ชี วิ ตอยู่ อย่ างสุ ขภาพ
สมบู รณ์ ในหนึ� งคน หรื อวั ดในด้ านกลั บกัน ซึ� งง่ายต่อ
ความเข้ าใจของคนทั�วไป และใช้ ประเมินแนวโน้ มของ
การลดลงหรื อการขยายตั ว ของความเจ็ บ ป่ วยของ
ประชากรได้ ด้วยแต่มีข้อจํากัดคือแยกตามโรคหรือปัญหา
สุขภาพไม่ ได้ ขณะที�การวั ดปี สุขภาวะที� สูญเสียต้ องวั ด
เป็ นรายโรค เนื�องจากแต่ละโรคมีความรุนแรงและลักษณะ
การดําเนินของโรคที�แตกต่างกัน ทําให้ เปรียบเทียบและ
จั ด ลํา ดั บ ขนาดของปั ญ หาจากโรคต่ า งๆ ได้ และใช้
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการทางสุ ข ภาพต่ า งๆ
ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั�งคิดมูลค่าของ
ความสูญเสียในหน่วยของเงินต่อไปได้
อายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะนี�ได้ ถูกนําไปใช้ อย่าง
กว้ างขวางในต่ า งประเทศ และระดั บ นานาชาติ เช่ น
องค์การอนามัยโลกประเมินอายุคาดเฉลี� ยที�มีสุขภาพดี
ในหน่ วย HALE ใน 191 ประเทศ(15) สหภาพยุ โรป
ใช้ ดัชนี อายุ คาดเฉลี� ยของการมีสุขภาวะ ในการติดตาม
ประเทศสมาชิก ซึ�งในพ.ศ. 2547 สหภาพยุโรปได้ เลือก
จํานวนปี ของการมีสขุ ภาพดี (HLE: healthy life years)
เป็ นดั ช นี โ ครงสร้ างของยุ โ รปตั ว หนึ� งในการติ ด ตาม
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ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจจากนโยบายทางสังคมที� เกี�ยวกับ
อายุของการเกษียณและการใช้ จ่ายสําหรับบริการสุขภาพ
และการดูแลระยะยาว ซึ�งคณะกรรมาธิการยุโรปได้ สรุป
ว่ าเป็ นดัชนี ท�ี สอดคล้ องกับการประเมินผลกระทบจาก
นโยบายต่างๆ ทั�งนโยบายทางสังคมและนโยบายการเงิน(16,17) และการติดตามทีเ� กี�ยวกับการเข้าสูก่ าํ ลังแรงงาน
(labor force participation) บํานาญ ภาวะสุขภาพ และ
วิถีการดําเนินชีวิตของประชากร
ประเทศไทยใช้ อายุ ค าดเฉลี� ยของการมี สุ ข ภาวะ
(HALE) ในการกําหนดเป้ าหมายในการพัฒนาสุขภาพ
ของประเทศ ในแผนยุ ทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2557-2560(5) และในทิศทาง เป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ซึ�งใช้ อายุคาดเฉลี�ยเมื�อแรกเกิดที�
มีสุขภาวะ เป็ นเป้ าหมายของการมีอายุยืนยาวขึ�นอย่างมี
สุขภาวะ(18) นับว่าประเทศไทยได้ ตระหนัก และเห็นความ
สํา คั ญของดั ชนี น� ี นอกเหนื อจากการใช้ อายุ คาดเฉลี� ย
เมื�อแรกเกิดในการติดตามสุขภาพของประชากรไทย
อย่างไรก็ตาม การใช้ ดัชนีน� ี ยังมีข้อจํากัดบางประการ
สํา หรั บประเทศไทย กล่ าวคื อ การนิยามและหาความ
ตกลงร่วมกันในการวัดค่าภาวะสุขภาพที�ปรับค่านํา� หนัก
ความรุนแรง ซึ�งสามารถใช้ เครื�องมือวัดได้ หลายแบบด้ วย
กัน และการมีข้อมูลดังกล่าวในระดับพื� นที�การตัดสินใจ
เช่น ระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ ซึ�งจําเป็ นต้ องพัฒนา
มาตรฐานการประมาณค่า ทั�งในด้ านความแตกต่างของ
ความครอบคลุ มของการรายงานการตาย คุณภาพการ
ระบุสาเหตุการตาย และเครื� องมือในการวัดเพื� อให้ ค่า
นํา� หนักภาวะสุขภาพระดับต่างๆ เพื�อให้ สามารถสะท้อน
ปัญหาที�แท้จริงของพื�นที�ได้
นอกจากนี� ดัชนีภาระโรคเป็ นการวัดสถานะสุขภาพ
ในระดับประชากร ซึ�งอาจจะไม่มีความเชื�อมโยงที�ชัดเจน
ระหว่างดัชนีเชิงมหภาคนี� กับดัชนีในระดับบริ การ หรือ
ระดับชุ มชน ซึ� งใช้ ดัชนีอ� ืน เช่ น จํานวนวันนอน อัตรา
การครองเตียงเป็ นต้ น ในการดําเนินงาน(17) อีกทั�งขาด
ข้อมูลการบริการของภาคเอกชน ซึ�งการแลกเปลี�ยนข้อมูล
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ภาระโรค: ปี สุขภาวะที�สญ
ู เสียและอายุคาดเฉลี�ยของการมีสขุ ภาวะของประชากรไทย

ระหว่างภาครัฐแอกชนจะช่วยพัฒนาการให้ บริการสุขภาพ
และทําให้ สุขภาพของประชากรดีข� ึนได้
ข้ อจํากัดที�สาํ คัญอีกประการหนึ�งของดัชนีน� ีเป็ นเรื�อง
คุ ณภาพของข้ อมู ลที� ใช้ ในการประมาณค่ า โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งคือข้ อมูลสาเหตุการตายและการวินิจฉัยโรคจาก
ทะเบียนราษฎร์ของประเทศไทย ซึ�งพบว่าเกือบร้ อยละ 40
ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายทีช� ดั แจ้ งได้ ส่วนใหญ่พบใน
คนตายที�มอี ายุมากและการตายทีบ� ้ าน ทําให้ การประมาณ
ภาระโรครายสาเหตุอาจมีความคลาดเคลื� อนได้
หากจะคิดตามแนวของนักเศรษฐศาสตร์ การนําเรื�อง
ของทุนทางสุขภาพ ในหน่ วยของการสูญเสียปี สุขภาวะ
และอายุคาดเฉลี�ยของการมีสุขภาวะ มาพิจารณาในการ
ตั ด สิ นใจนโยบายระดั บ มหภาค ถื อ เป็ นความท้ า ทาย
และมี ความจํา เป็ นสํา หรั บประเทศไทย ทั� งนี� มี ค วาม
เป็ นไปได้ สูงเนื� องจากประเทศไทยมีต้ นทุ น และความ
สามารถด้ านวิชาการ มีหน่วยงานที�ดาํ เนินการประมาณค่า
ความสูญเสียปี สุขภาวะเช่ น แผนงานพั ฒนาดัชนี ภาระ
สุขภาพและปัจจัยเสี�ยงของประเทศไทย สํานักงานพัฒนา
นโยบายสุ ขภาพระหว่ างประเทศ หน่ ว ยงานที� ประเมิน
ความคุ้ มค่ า ของนโยบายสุ ข ภาพและเทคโนโลยี ท าง
การแพทย์ (HITAP: Health Intervention and Technology Assessment Program) รวมทั�งผู้กาํ หนดนโยบาย
สุขภาพมีความรู้ ความตระหนัก และอุปสงค์ต่อข้ อมูล
สุขภาพทั� งด้ านลบและด้ านบวก เพื� อการตั ดสินใจเชิ ง
นโยบาย แต่จากข้ อจํากัดเรื�องคุณภาพและมาตรฐานของ
ข้ อมูลที�มี จึงเป็ นความจําเป็ นอย่างยิ�งที�จะต้ องมีนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลอย่างเป็ นรูปธรรม
การนํา หน่ วยวัดนี� ไปใช้ ให้ กว้ างขวางนอกเหนื อจาก
นโยบายสุขภาพแล้ ว เช่น การใช้ ในการตัดสินใจนโยบาย
สาธารณะอื�นๆ เช่น นโยบายลงทุนโครงสร้ างพื�นฐาน เช่น
อุบัติภัยและการสูญเสียชีวิตจากการลงทุนถนน เทียบกับ
ระบบขนส่งมวลชน นโยบายด้ านพลังงาน เช่น สุขภาพ
ของประชาชนจากการลงทุนก่อสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังถ่านหิน
กับพลังงานสะอาดจากลมและแสงอาทิตย์ นโยบายการค้า
เสรี ซึ�งอาจทําให้ สนิ ค้ าเช่น ยาสูบ สุรา มีราคาตํ�า ประชาชน
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เข้ าถึงและบริโภคสินค้ าเหล่านี�มากขึ�น เปรียบเทียบรายได้
จากการค้ าการลงทุนกับสุขภาพของประชาชน ก็สามารถ
นํา ดั ช นี เ หล่ านี� มาร่ วมพิ จ ารณาให้ เห็นถึ งมิ ติ ท�ี ทาํ ลาย
สุ ข ภาพร่ วมด้ วย ด้ วยแนวคิ ดเช่ นนี� ก็อาจนํา ไปสู่ การ
กําหนดนโยบายสุขภาพในภาคส่วนที�เกี�ยวข้ อง นอกจาก
ภาคของหน่วยงานด้ านสุขภาพโดยตรง
สรุป
การวั ดภาระโรคในหน่ วยของการสูญเสียปี สุขภาวะ
และอายุคาดเฉลี� ยของการมีสุขภาวะ เป็ นดัชนี ท�ีสาํ คัญ
ในการประเมินติดตามสถานะสุขภาพของประชากร และ
ใช้ จัดลําดับความสําคัญในการกําหนดนโยบายและวางแผนการลงทุนทางสุขภาพ โดยประเทศไทยได้ จัดทําและ
นําดัชนีภาระโรคมาใช้ ประโยชน์ในเชิงนโยบายตั�งแต่การ
ประเมิน การสูญเสียปี สุขภาวะในพ.ศ. 2542 และกําหนด
เป้ าหมายยุทธศาสตร์เพื� อให้ คนไทยมีอายุคาดเฉลี� ยของ
การมีสุขภาวะเพิ� มขึ� น จึงมีความจํา เป็ นที�บุคลากรด้ าน
สุขภาพจะทําความเข้ าใจถึงแนวคิด วิธีการประมาณค่า
และประโยชน์ ในการนํา ไปใช้ ทั� งนี� เพื� อให้ การกํา หนด
เป้ าหมายตั วชี� วั ดมีค วามหมายในการดํา เนิ นงานอย่ าง
แท้จริง
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Abstract: Burden of Diseases: Disability Adjusted Life Year and Health Adjusted Life Expectancy in Thailand
Kanitta Bundhamcharoen, D.D.S., M.A., Ph.D,; Viroj Tangcharoensathien, M.D., Ph.D.
International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Thailand
Journal of Health Science 2016;25:342-50.
Disability adjusted life year (DALY) and health adjusted life expectancy (HALE) are vital indicators for health and disease burden measurement. They reflect and measure fatal and non-fatal health
outcomes in a comparable single unit. This article describes and explains the methods of the two indicators
of burden of disease measurement in Thailand. It briefly discusses the applications of the indicators for
decision-making in public health and other public policies in Thailand. The paper demonstrates the figures
of the two indicators in 2009 in which the HALE was 65 and 68 years among Thai men and women
respectively, compared with life expectancy at birth of 71 and 77 years, while DALY lost was 10.2
million years (male 5.8 and female 4.4 million years). Alcohol dependence and harmful use contributed
to 8.7% of total male DALY while diabetes mellitus contributed to 8.6% of total female DALY lost.
Key words: burden of diseases, disability adjusted life year (DALY), health adjusted life expectancy (HALE),
Thailand
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