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บทคัดยอ
วัตถุประสงค
การศึกษานี้วิเคราะหขนาด แบบแผนของความไมเสมอภาค ปจจัยกําหนดความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพของประชาชนไทย เพื่อการ
กําหนดนโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิผลในการลดชองวางของความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพของประเทศไทยตอไป
วิธีการศึกษา
ทําการทบทวนบทรายงานของการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2549 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ทําการวิเคราะหขอมูล
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2549 และ 2550 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ การวิเคราะหขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2551 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ การวิเคราะหขอมูลการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. โดยวิเคราะหความไมเสมอภาค 4 ดานไดแก สถานะสุขภาพ ปจจัย
เสี่ยงสุขภาพ การคลอบคลุมบริการสุขภาพ และการเขาถึงบริการสังคม จําแนกตามสี่ปจจัย ไดแก เพศ ระดับการศึกษา เศรษฐานะ ความเปน
เมืองชนบท และภูมิภาค
ผลการศึกษา
มีชองวางความไมเสมอภาคอยางมากระหวางชายหญิงตอปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ไดแก ความชุกของการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ในชายสูงกวา
หญิงอยางมาก ความไมเสมอภาคในดานการศึกษามีผลตอการปฎิบัติตามมาตรการปองกันอุบัติเหตุโดยการสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต การรัดเข็มขัดเมื่อขับขี่รถยนต การออกกําลังกาย โดยผูมีการศึกษาต่ํามีความเสี่ยงสูงกวาผูมีการศึกษาสูงทุกๆดาน ความ
แตกตางดานเศรษฐานะของครัวเรือนมีผลเขนกัน คนจนมีการใชเข็มขัดนิรภัยนอยกวา และ มีความแตกตางกันระหวางภูมิภาคในการดื่มสุรา
โดยภาคเหนือมีความชุกของการดื่มสูงสุด
สําหรับการเขาถึงบริการสุขภาพนั้น มีชองวางความไมเสมอภาคอยางมาก ในดานระดับการศึกษาพบวามีความไมเสมอภาคของการวางแผน
ครอบครัว และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยสตรีมีการศึกษานอย จะไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอยกวา ดาน
ระดับเศรษฐานะพบวา สตรีที่มีฐานะยากจนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอยกวา
สวนความไมเสมอภาคระหวางเมืองและชนบทมีผลคอนขางนอยทั้ง 4 ดาน แตมีชองวางความไมเสมอภาคดานภูมิภาคสูงในการดื่มสุราโดย
ภาคเหนือมีการบริโภคสุราสูงสุด และการเขาถึงน้ําประปา โดยภาคใตมีการครอบคลุมน้ําประปาต่ําที่สุด
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สํานักงานสถิติแหงชาติคงไวซึ่งนโยบายของสํานักงานในการสํารวจดานสังคมใดๆ ใหมีชุดขอถามเกี่ยวกับ เพศ การศึกษา ถิ่นที่อยูอาศัย และ
การถือครองทรัพยสินถาวรและลักษณะครัวเรือน เพื่อการวิเคราะหความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพไดเปนการประจํา การศึกษานี้ระบุ
สถานการณ และสภาพปญหาของความไมเสมอภาค เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายเพื่อลดชองวางความไมเสมอภาคลง
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Abstract
Objectives
To assess the size and characteristics and the determinants of social and health inequities in
Thailand, in order to generate evidence for policy decisions towards closing down the gap.
Methods
A review of the report of Thailand Multiple Indicator Cluster Survey 2006 conducted by the National
Statistical Office of Thailand (NSO), and re-analyses a number of national representative household
surveys conducted by the NSO namely Health and Welfare Survey (HWS) 2006 and 2007,
Household Socio-Economic Survey (SES) 2008 and the third National Health Examination Survey
2004 supported by the Health System Research Institute had been done. The equity of population
was assessed in four dimensions, health status, health risk, health service coverage and access to
social services, classified by gender, level of education, economic class, urban/rural area and
geographical region.
Findings
There were numerous gaps of health risks of population, a huge gap of health risk inequity
between gender was observed: higher tobacco and alcohol consumptions were found among men,
huge gaps of inequity of traffic injury prevention practices among population in different levels of
education: the lower educated people used less helmets and seat belts and had less physical
exercise. There was a huge gap of using seat belt inequity among population in different economic
classes: the poor used less. There was an inequity of alcohol consumption among regions, the
northern people drank more.
There was a huge gap of family planning service and cervical cancer screening inequity among
people in different levels of education, the lower educated women used less, also we observed a
huge gap of economic inequity on cervical cancer screening, the poorer women had less screening.
There were small gaps in term of urban and rural area for all dimensions. Huge gaps of inequity in
alcohol consumption and access piped-water services were observed among four regions, the
northern people drank more, and the southern household accessed least piped-water services.
Policy recommendations
There is a need for the National Statistical Office to maintain a module on ownership of household
durables goods and housing characteristics in order to construct wealth index as a key economic
classification for health inequity monitoring. This study identified the gap of health inequity and
guided policy directions towards “closing down the gap in a generation”.
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บทนํา
ความเสมอภาคของประชาชนเปนสิ่งที่นานาประเทศมุงเนนใหเกิดในสังคมของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดชองวาง
ความไมเสมอภาคและสรางความเสมอภาคโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูที่ดอยโอกาส จุดเริ่มตนหนึ่งในการดําเนินการเพื่อ
ลดชองวางระหวางประชาชนเกิดจากการประชุมสุดยอดแหงสหัสวรรษ (Millennium Summit) จัดโดยองคการ
สหประชาชาติในป พ.ศ. 2543 ผูนําประเทศจาก 147 ประเทศทั่วโลกไดตกลงรวมกันที่จะใชเปาหมายการพัฒนาเพื่อตอสู
กับความยากจน ความหิวโหย การไมรูหนังสือ โรคภัยไขเจ็บ ความไมเสมอภาคทางเพศและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดมีการประกาศปฏิญญาแหงสหัสวรรษ โดยมีการกําหนดเปาหมายแหงสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals, MDG) และกําหนดระยะเวลาเพื่อการบรรลุเปาหมายในปพ.ศ.2558 [1]
อยางไรก็ตามการบรรลุเปาหมายแหงสหัสวรรษอาจไมไดหมายถึงประชาชนทุกคนไดรับความเสมอภาคในการเขาถึงหรือ
ไดรับบริการดานสาธารณสุขหรือการมีสุขภาพที่ดีอยางเทาเทียม ทั้งนี้เนื่องจากปจจัยทางสังคมที่อยูโดยรอบปดกั้นหรือเปน
อุปสรรคอยู เชน การไมมีงานทํา การไมรูหนังสือ เศรษฐานะ วัฒนธรรม การคมนาคม ถิ่นที่อยูอาศัย สภาวะทางสังคม การ
เขาถึงสาธารณูปโภคที่ปลอดภัย เปนตน ดังนั้นในปพ.ศ. 2551 องคการอนามัยโลกจึงไดหยิบยกเรื่องของการสรางความ
เสมอภาคในดานสุขภาพโดยการขับเคลื่อนผานปจจัยทางสังคมที่มีผลตอสุขภาพ (Social determinants of health) เพื่อ
ขจัดปจจัยทางสังคมที่ไมเอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชน โดยมีเปาหมายสําคัญ 3 ประเด็นไดแก 1) การปรับปรุง
สภาพชีวิตประจําวัน 2) การจัดใหมีการกระจายอํานาจและทรัพยากรอยางเปนธรรม และ 3) ทําความเขาใจถึงปจจัยดาน
สังคมตางๆและเฝาระวังความไมเสมอภาคดานสุขภาพ รวมถึงการประเมินผลกระทบตอสุขภาพและประสิทธิผลของ
มาตรการดานสุขภาพ [2]
การพัฒนาระบบสาธารณสุขในประเทศไทยในชวงที่ผานมา ทําใหประชาชนไทยไดรับความเสมอภาคในการเขาถึงบริการ
สุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลมาจากหลายปจจัย เชน การกระจายสถานบริการทางดานสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข การสรางหลักประกันสุขภาพแกประชาชนในการเขาถึงบริการอยางถวนหนา นอกจากนี้บทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ไดมีการสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคประชาชน
การกระจายอํานาจ การเคารพและคุมครองสิทธิของประชาชน รวมถึงการเขาถึงและไดรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
เห็นไดจากความครอบคลุมของประชาชนที่มีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นจากรอยละ 71 ในปพ.ศ.2544 เปนรอยละ 95 ในป
พ.ศ.2546 ซึ่งรอยละ 53 ของผูมีสิทธิในหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนประชากรที่อยูในกลุมยากจนถึงยากจนมากที่สุด
(รอยละ 40 ของคนไทย) [3] แตดวยปจจัยทางสังคมหลายๆดาน เชน การศึกษา เศรษฐานะ ถิ่นอาศัย ทําใหยังมีประชาชน
บางกลุม ซึ่งมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพที่แตกตางกัน มีความไมเสมอภาคดานสุขภาพ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําการวิเคราะหขนาด แบบแผนของความไมเสมอภาค ปจจัย และความสัมพันธของ
ปจจัยตางๆ ตอความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพของประชากรไทย ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ที่มปี ระสิทธิผลในการลดชองวางของความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพของประเทศไทยตอไป
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วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษามีสองวิธี ไดแก
1. การทบทวนบทรายงานของการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย โดยการใชพหุดัชนีแบบจัดกลุม
(Thailand Multiple Indicator Cluster Survey - MICS) พ.ศ.2549 ซึ่งทําการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
2. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากการสํารวจครัวเรือน ซึ่งเปนตัวแทนระดับประเทศ โดยใชขอมูลจากการสํารวจครั้ง
ลาสุดเทาที่สามารถเขาถึงขอมูลได ประกอบดวยชุดการสํารวจดังตอไปนี้
• การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ (Health and Welfare Survey) พ.ศ. 2549 และ 2550 โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติ
• การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (Household Socio-Economics Survey) พ.ศ. 2551 โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ
• การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย (National Health Examination
Survey) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2547 สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การวิเคราะหขอมูลการสํารวจชุดตางๆ ทําในภาพของประชากรทั้งประเทศโดยการถวงน้ําหนัก (weighting) ดวยคา
น้ําหนัก ของแตละกลุมตัวอยางในการสํารวจแตละชุด ทําการวิเคราะหโดยใชโปรแกรม STATA และนําเสนอดวยสถิติเชิง
พรรณา (descriptive statistic) ทําการวิเคราะหความไมเสมอภาคดานสุขภาพอนามัยและการเขาถึงบริการดานสังคม
ทั้งหมดสี่ดาน ดังนี้
1. สถานะสุขภาพ (health status) เชน ภาวะน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวาเกณฑ ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ภาวะน้ําหนัก
เกิน ความชุกของเบาหวาน และความดันโลหิตสูง การรายงานความเจ็บปวยดวยตนเอง (self reporting illnesses)
และอัตราการนอนโรงพยาบาล
2. ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (health risk exposure) ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใชหมวกกันน็อค การใชเข็มขัด
นิรภัย และการออกกําลังกาย
3. ความครอบคลุมของบริการสุขภาพ ไดแก บริการอนามัยมารดา ฝากครรภ คลอดบุตร, วางแผนครอบครัว ตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งเตานม, บริการอนามัยเด็กเชน การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
4. ความไมเสมอภาคดานสังคม ไดแก การใชวัสดุถาวรในการสรางที่อยูอาศัย การเขาถึงบริการไฟฟา น้ําประปาสําหรับ
การอุปโภคบริโภค และ ระดับการศึกษา
ทําการวิเคราะหความไมเสมอภาคทั้งสี่ดานโดยจําแนกตามปจจัยทางสังคมสี่ตัวชี้วัด (Social determinants of health)
ไดแก
ก) เพศ (gender disparity)
ข) ระดับการศึกษา (education disparity)
ค) ถิ่นที่อยูอาศัย ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล และ ภูมิภาค (geographical disparity)
ง) ระดับเศรษฐานะ (economic disparity) โดยการแบงครัวเรือนเปนหากลุมหรือควินไทล ตามดัชนีสินทรัพย
(quintile of asset index) ของครัวเรือน หรือรายไดครัวเรือนตอคนตอป ทั้งนี้ขึ้นกับขอมูลที่มีของการสํารวจนั้น
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การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ และการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทําการวิเคราะห
ตามควินไทลดัชนีสินทรัพยครัวเรือน โดยใชวิธี Principal Component Analysis ในการคํานวณดัชนี
สินทรัพย แลวนําครัวเรือนมาจัดเรียงลําดับตั้งแตคาต่ําสุดจนถึงสูงสุด จากนั้นแบงครัวเรือน ออกเปน 5 กลุม
ในจํานวนที่เทาๆกัน ครัวเรือนที่มีคาดัชนีสินทรัพยต่ําที่สุดรอยละ 20 แรกจะอยูในกลุมยากจนที่สุด หรือ
ควินไทล (quintile) ที่หนึ่ง (ตอไปนี้เรียก Q1) ในขณะที่รอยละ 20 ของครัวเรือนที่มีคาดัชนีสินทรัพยสูงที่สุด
จะอยูในกลุมที่ร่ํารวยที่สุด หรือ ควินไทลที่หา (ตอไปนี้เรียก Q5)
• การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย ทําการวิเคราะหระดับเศรษฐานะ
ตามควินไทลรายไดครัวเรือนตอคนตอป โดยการหารรายไดครัวเรือนตอปดวยจํานวนสมาชิกครัวเรือน
ทั้งหมดโดยไมไดทําการปรับดวยจํานวนสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ตามวิธี OECD-modified
equivalence scale* เนื่องจากไมมีขอมูลอายุของสมาชิกครัวเรือนแตละคน จากนั้นทําการแบงครัวเรือนเปน
หากลุมดังวิธีการที่กลาวถึงขางตน
•

ผลการศึกษา
1. สถานะสุขภาพและการเขาถึงบริการอนามัยแมและเด็ก
ในหญิงวัยเจริญพันธุ อายุ 15-49 ปที่ใหกําเนิดบุตรในชวง 2 ปกอนวันสัมภาษณ กลุมมารดาที่มีระดับการศึกษาสูงกวามี
สัดสวนของผูที่สามารถเขาถึงบริการฝากครรภและการคลอดบุตรไดมากกวา โดยสัดสวนของสตรีที่มีระดับการศึกษาตั้งแต
มัธยมศึกษาขึ้นไปไดรับการดูแลระหวางการตั้งครรภจากบุคลากรดานสาธาณสุขคิดเปนรอยละ 98.5 เปรียบเทียบกับ
มารดาที่ไมไดรับการศึกษาคิดเปนรอยละ 90.5 เชนเดียวกับการไดรับการคลอดโดยบุคลากรสาธารณสุข กลุมที่มีระดับ
การศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาขึ้นไปไดรับบริการมากกวากลุมที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ กลุมที่ไมไดรับ
การศึกษา ดังนี้รอยละ 98.9, 94.9 และ 78.2 ตามลําดับ ผลการศึกษานี้เปนไปในทิศทางเดียวกับประเด็นของปจจัยดาน
เศรษฐานะ ซึ่งกลุมที่มีเศรษฐานะสูงกวาสามารถเขาถึงบริการไดมากกวา และผูที่อยูในเขตเทศบาลมีสัดสวนผูที่ไดรับ
บริการมากกวาผูที่อยูในชนบท (นอกเขตเทศบาล) อยางไรก็ตามในประเด็นของการไดรับวัคซีนปองกันบาดทะยักขณะ
ตั้งครรภกลับพบวาผูที่อยูนอกเขตเทศบาลมีสัดสวนผูที่ไดรับวัคซีนมากกวา (ตารางที่ 1)
<ตารางที่ 1>
ในประเด็นของน้ําหนักแรกคลอดที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 2,500 กรัม (Low birth weight) พบวามารดา กลุม Q1 เปน
กลุมที่มีสัดสวนของทารกที่มีน้ําหนักแรกคลอดต่ํากวาเกณฑมากที่สุด คือ รอยละ 10 ของทารกเกิดมีชีพ รองลงมาคือกลุม
Q4 มีรอยละ 9.6 เทียบกับรอยละ 8.5 ในกลุม Q5 ในดานของภูมิภาคพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบสัดสวนเด็กแรก
เกิดที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑสูงที่สุด คือ รอยละ 9.5 สวนภาคกลางพบสัดสวนนอยที่สุดที่รอยละ 8.9 ในดานการศึกษาของ

OECD-modified equivalence scales เปนวิธีการคํานวณขนาดครัวเรือนโดยคํานึงถึง economies of scales ในการใช
ทรัพยากรรวมกันของสมาชิกในครัวเรือน วิธีการนี้กําหนดใหหัวหนาครัวเรือนมีคาเทากับ 1 และสมาชิกที่เปนผูใหญคน
ถัดไปมีคาเทากับ 0.5 ขณะที่เด็กอายุต่ํากวา 15 ป และผูที่มีอายุมากกวา 60 ป มีคาเทากับ 0.3

*
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มารดาพบวากลุมของมารดาที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามีสัดสวนเด็กแรกเกิดต่ํากวาเกณฑรอยละ 9.0 ซึ่งเปนกลุม
เดียวที่มีสัดสวนนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (รูปที่ 1)
<รูปที่ 1>
การไดรับวัคซีนครบเกณฑกําหนด ในกลุมที่มารดามีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามีสัดสวนของเด็กอายุ 12-23 เดือนที่
ไดรับวัคซีนครบเกณฑกําหนดสูงที่สุด (รอยละ 90.5) เมื่อเทียบกับกลุมที่มารดาไมไดรับการศึกษาและมีระดับการศึกษา
ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป (รอยละ 87.7 และ 89.0 ตามลําดับ) กลุม Q5 เปนกลุมที่มีสัดสวนของเด็กที่ไดรับวัคซีนครบ
นอยที่สุด คือ รอยละ 86.0 สูงที่สุดคือกลุม Q2 ที่รอยละ 93.4 ในดานถิ่นที่อยูอาศัยพบวากลุมที่อยูนอกเขตเทศบาลมี
สัดสวนเด็กที่ไดรับวัคซีนครบมากกวากลุมที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล (90.7 และ 87.0 ตามลําดับ) นอกจากนี้ภาคเหนือเปน
ภูมิภาคที่มีสัดสวนสูงที่สุด คือ รอยละ 95.4 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 94.0) และภาคกลางมีสัดสวน
นอยที่สุด คือ รอยละ 83.9 (รูปที่ 2)
<รูปที่ 2>
พิจารณาภาวะโภชนาการของเด็กอายุต่ํากวา 5 ปพบวา ในกลุมมารดาที่ไมไดรับการศึกษา มีสัดสวนของเด็กอายุต่ํากวา 5
ป ที่มีปญหาน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง และภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน มากที่สุด คือ รอยละ 14.3
21.0 และ 10.0 ตามลําดับ ซึ่งเปนสัดสวนที่มากกวาในกลุมมารดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเกือบเทาตัวในทุก
ประเภทของภาวะทุพโภชนาการ ในดานเศรษฐานะพบวากลุม Q1 มีสัดสวนของปญหาเด็กที่มีน้ําหนักต่ํากวาเกณฑและ
ภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังมากที่สุด และสัดสวนลดลงตามระดับเศรษฐานะที่ดีขึ้น ในทางกลับกันกลับพบสัดสวนของเด็กที่
มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐานในกลุมที่มีเศรษฐานะดีและลดลงตามระดับเศรษฐานะที่ลดลง นอกจากนี้เด็กที่อยูนอกเขต
เทศบาลจะพบปญหาภาวะโภชนาการที่ต่ํากวาเกณฑมากกวาเด็กที่อยูในเขตเทศบาลอยางชัดเจนโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่อง
น้ําหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (รอยละ 11.2 และ 5.9 ตามลําดับ) และภาวะทุพโภชนาการเรื้อรัง (รอยละ 15.4 และ 9.7
ตามลําดับ) อีกประเด็นที่นาสนใจคือถึงแมวาเด็กอายุต่ํากวา 5 ปที่อยูในภาคใตมีสัดสวนของเด็กที่มีปญหาภาวะ
โภชนาการต่ํากวามาตรฐานทั้ง 3 แบบมากที่สุด แตสัดสวนของเด็กที่มีน้ําหนักเกินเกณฑมาตรฐานในภาคใตก็สูงเปน
อันดับที่สอง รองจากภาคกลาง และมากกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (ตารางที่ 2)
<ตารางที่ 2>
การเขาถึงบริการวางแผนครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุอายุ 15-49 ปที่สมรสหรืออยูกินกับสามี พบวาในกลุมเศรษฐานะ
Q1และ Q2 มีสัดสวนของการใชบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมมากกวากลุมที่มีเศรษฐานะดีกวา และกลุมผูที่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษามีการใชวิธีการคุมกําเนิดสมัยใหมในสัดสวนที่มากที่สุด (รอยละ 73.2) และกลุมที่ไมไดรับ
การศึกษามีสัดสวนนอยที่สุด (รอยละ 57.2) ในประเด็นของถิ่นอาศัยพบวาผูที่อยูนอกเขตเทศบาลมีสัดสวนของผูที่ใช
วิธีการคุมกําเนิดสมัยใหมมากกวาผูที่อยูในเขตเทศบาล (รอยละ 71.1 และ 66.1 ตามลําดับ) ภูมิภาคที่มีการคุมกําเนิดดวย
วิธีสมัยใหมมากที่สุด คือ ภาคเหนือ ที่รอยละ 75.0 สวนภาคกลางและภาคใตมีสัดสวนนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (รูปที่
3)
<รูปที่ 3>
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2. ปจจัยเสีย่ งดานสุขภาพ (Health risk)
การดื่มสุราในกลุมผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป พบวา เพศชายมีสัดสวนของผูที่ดื่ม† มากกวาเพศหญิง (รอยละ 50.26 และ
9.12 ตามลําดับ) ผูที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษามีสัดสวนผูดื่มสุรามากที่สุดคือรอยละ 31.78 สวนผูที่ไมไดรับ
การศึกษามีสัดสวนนอยที่สุดที่รอยละ 16.10 ในดานเศรษฐานะพบวาสัดสวนของผูดื่มสุราจะลดลงในระดับเศรษฐานะที่
สูงขึ้น ภูมิภาคที่มีสัดสวนของผูดื่มสุรามากที่สุดคือภาคเหนือ (รอยละ 35.87) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอย
ละ 33.03) และภูมิภาคที่มีสัดสวนผูดื่มสุรานอยที่สุด คือ ภาคใตที่รอยละ 17.77
เพศชายมีสัดสวนของผูที่สูบบุหรี่มากกวาเพศหญิง (รอยละ 38.76 และ 2.58 ตามลําดับ) กลุมของผูที่มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษามีสัดสวนของผูที่สูบบุหรี่มากที่สุดคือรอยละ 23.52 สวนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดสวน
นอยที่สุด คือรอยละ 8.08 ดานเศรษฐานะพบวาสัดสวนของผูสูบบุหรี่จะลดลงในระดับเศรษฐานะที่สูงขึ้น ภูมิภาคที่มี
สัดสวนของผูสูบบุหรี่มากที่สุดคือภาคใต (รอยละ 23.42) นอยที่สุดที่ภาคกลางคือ รอยละ 17.25 (ตารางที่ 3.)
<ตารางที่ 3>
จากการสํารวจการสวมหมวกกันนอคทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต พบวา เมื่อระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมี
สัดสวนของผูที่สวมหมวกกันนอคมากขึ้น เชนเดียวกับระดับเศรษฐานะเพิ่มขึ้นจะพบสัดสวนผูที่สวมหมวกกันนอคมากขึ้น
นอกจากนี้สัดสวนของผูที่สวมหมวกกันนอคในเขตเทศบาลมากกวาผูที่อยูนอกเขตเทศบาลเกือบ 2 เทา คือ รอยละ 26.3
และ 15.5 ตามลําดับ แตเปนที่นาสังเกตวาสัดสวนผูปฏิบัติตามกฎหมายที่ใหสวมหมวกกันนอคขณะขับขี่รถจักรยานยนต
ยังคอนขางต่ําในทุกมิติของการศึกษา คือไมถึงรอยละ 30 มีเพียงกลุมผูมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยกลุมเดียวที่มี
ผูปฎิบัติตามรอยละ 34.9 (รูปที่ 4)
<รูปที่ 4>
การใชเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถยนตหรือโดยสารตอนหนาของผูชายและผูหญิงมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คือรอยละ
33.0 และ 30.0 ตามลําดับ สวนผูที่มีระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปมีการใชเข็มขัดนิรภัยมากถึงรอยละ 64.3
เมื่อระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น จะมีสัดสวนของผูที่ใชเข็มขัดนิรภัยมากขึ้น สวนผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย
มีการใชเข็มขัดนิรภัยไมถึงครึ่งของประชากรในกลุม ในประเด็นของระดับเศรษฐานะพบวาในกลุม Q5 มีสัดสวนผูใชเข็มขัด
นิรภัยมากที่สุดถึงรอยละ 55.2 สวนกลุมอื่นๆมีการใชไมถึงครึ่งหนึ่งของประชากรในกลุมและกลุมที่มีสดั สวนนอยที่สุดคือ
Q1 (รอยละ 15.0) ผูที่อยูในเขตเทศบาลมีสัดสวนของผูใชเข็มขัดนิรภัยมากกวาผูที่อยูนอกเขตเทศบาลเกือบเทาตัว (รอยละ
43.5 และ 25.2 ตามลําดับ) หากพิจารณาตามภูมิภาคพบวาทุกภาคมีสัดสวนผูใชเข็มขัดนิรภัยไมถึงครึ่งของประชากรใน
ภาค และภาคใตเปนภูมิภาคที่มีสัดสวนผูที่ใชเข็มขัดนิรภัยนอยที่สุด คือรอยละ 20.0 โดยภาพรวมพบวามีเฉพาะกลุมผูมี

†

จํานวนผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไปที่ในปจจุบันดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมานานๆครั้ง หรือเดือนละ 1-2 ครั้งหรือเปนบาง
วันหรือคอนขางบอย 3-4 ครั้งตอสัปดาหหรือดื่มทุกวัน
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เศรษฐานะดีมาก (Q5) และกลุมผูมีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปที่มีสัดสวนสูงในผูปฎิบัติตามมาตรการการใชเข็มขัด
นิรภัยทุกครั้งขณะขับรถยนตหรือโดยสารตอนหนา (รูปที่ 5)
<รูปที่ 5>
การออกกําลังกายในรอบ 1 เดือนของผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไปพบวาเพศชายมีสัดสวนของผูออกกําลังกายมากกวาเพศ
หญิง (รอยละ 32.7 และ 26.8 ตามลําดับ) ผูที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีสัดสวนของผูออกกําลังกายมากกวากลุมที่
ไมไดรับการศึกษาอยางชัดเจน โดยสัดสวนของกลุมที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีมากถึงรอยละ 44.1 เทียบกับกลุมที่
ไมไดรับการศึกษาที่มีเพียงรอยละ 11.6 ผูที่อยูใน Q5 มีสัดสวนผูออกกําลังกายสูงสุดคือรอยละ 41.5 ในขณะที่ Q1 มี
สัดสวนต่ําสุดรอยละ 22.7 ผูที่อยูในภาคใตมีสัดสวนผูออกกําลังกายสูงที่สุดคือรอยละ 38.4 และเปนกลุมเดียวที่มีสัดสวน
มากกวาคาเฉลี่ยของประเทศ (รูปที่ 6)
<รูปที่ 6>

3. เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความชุกและการรับการรักษา
ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหเฉพาะความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ซึ่งมีความสําคัญดานสาธารณสุข ความชุกของ
โรคความดันโลหิตสูงทั่วประเทศอยูที่รอยละ 22.1 เมื่อเปรียบเทียบกันในปจจัยตางๆ พบความแตกตางที่ชัดเจนในดาน
ระดับการศึกษา โดยความชุกในกลุมของผูที่ไมมีการศึกษามีสูงถึงรอยละ 42.4 ซึ่งแตกตางกับผูที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมและมหาวิทยาลัยขึ้นไปที่มีเพียงรอยละ 12.1 และ 15.5 ตามลําดับ ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายและหญิง
พบวา มีความแตกตางกันเล็กนอย เชนเดียวกับปจจัยดานเศรษฐานะ ซึ่งมีเพียงผูที่อยูใน Q1 ที่มีความชุกมากกวากลุมอื่น
ไมมากนัก สําหรับปจจัยดานพื้นที่ทั้งในสวนของเขตที่อยูอาศัย และ ภูมิภาค พบวามีความแตกตางกันเล็กนอย (รูปที่ 7)
<รูปที่ 7>
ผูที่เปนความดันโลหิตสูงสวนใหญ ถึงรอยละ 71.4 ไมเคยไดรับการตรวจวินิจฉัยมากอน ในจํานวนนี้ในกลุมของเพศชายจะ
มีสัดสวนสูงกวาของเพศหญิง ที่รอยละ 78.6 และ 63.8 ตามลําดับ ในกลุมของผูที่มีการศึกษาสูงกวาไมไดรับการตรวจใน
สัดสวนที่สูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํากวา อยางไรก็ดีถึงแมผูที่ไมมีการศึกษาจะมีสัดสวนของการไมไดรับการตรวจต่ําสุด (รอย
ละ 63.9) อีกทั้งเปนกลุมที่มีสัดสวนของผูที่ไดรับการรักษาสูงสุด (รอยละ 30.6) แตก็เปนกลุมที่มีความชุกของโรคสูงสุดดวย
เชนกัน นอกจากนี้ผูปวยที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลมีสัดสวน ของผูปวยที่ไมเคยตรวจสูงกวาและไดรับการรักษาในสัดสวน
ที่ต่ํากวาผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล ขณะที่ในสวนของภูมิภาค พบวา ผูปวยที่อาศัยอยูในภาคอีสานซึ่งเปนภาคที่มีความ
ชุกของโรคนอยกวาภาคเหนือและภาคกลาง แตมีผูปวยถึงเกือบรอยละ 80 ของทั้งหมดที่ไมเคยไดรับการตรวจมากอน (รูป
ที่ 8)
<รูปที่ 8>
ความชุกของโรคเบาหวานทั่วประเทศมีสัดสวนประมาณรอยละ 6.9 โดยปจจัยที่มีความแตกตางของความชุกอยางชัดเจน
คือปจจัยดานการศึกษา ผูที่ไมมีการศึกษา มีความชุกของโรครอยละ 10.4 สูงกวา ผูที่มีการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาขึ้นไป
อยางเห็นไดชัด (รอยละ 3.7 ในระดับมัธยมศึกษา และ รอยละ 4.6.ในระดับอุดมศึกษา) เชนเดียวกันในเขตเทศบาลจะมี
ความชุกของโรคเบาหวานสูงกวาพื้นที่นอกเขตเทศบาล คิดเปนรอยละ 8.2 และ 6.4 ตามลําดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เปนภาคที่มีความชุกของโรคเบาหวานสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 7.5 รองลงมาไดแกภาคกลางที่รอยละ 7.2 ซึ่งแตกตางกับ
ภาคใตที่มีความชุกของโรคต่ําสุดที่รอยละ 5.4 (รูปที่ 9)
<รูปที่ 9>

ผลจากการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา ผูปวยเบาหวานเกินกวาครึ่ง (รอยละ 56.6) ไมเคยไดรับการตรวจวินิจฉัยวาเปน
เบาหวาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่มีระดับการศึกษาสูง มีสัดสวนถึงรอยละ 72.7 ของผูที่มีการศึกษาในระดับมัธยมและ
รอยละ 63.8 ของผูที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย กลุมผูปวยเบาหวานเพศชายมีสัดสวนของผูที่ไมเคยไดรับการตรวจ
สูงกวาเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.5 และ 49.2 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่ไมเคยไดรับการตรวจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนสูงกวาภาคอื่นๆ ขณะที่มีความแตกตางเพียงเล็กนอยของสัดสวนการไมไดรับการตรวจใน
กลุมผูที่มีเศรษฐานะตางกันและผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองและชนบท (รูปที่ 10)
<รูปที่ 10>

4. การเจ็บปวยและการรักษาพยาบาลกรณีผูปวยนอกและผูปว ยใน
สัดสวนของผูที่รายงานวามีอาการปวยในรอบ 1 เดือน เทากับรอยละ 17.4 โดยผูหญิงจะมีสัดสวนสูงกวาผูชาย (รอยละ
19.5 และ รอยละ 15.3 ตามลําดับ) ความแตกตางจะปรากฎอยางชัดเจนสําหรับผูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน สัดสวน
ของผูที่ปวยจะลดลงตามระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกลุมที่ไมมีการศึกษามีผูที่มีอาการปวยถึงรอยละ 26.1 สูงกวา ผูที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยถึงสองเทา ดานเศรษฐานะผูที่อยูใน Q1 รอยละ 21.2 มีการรายงานวามี
อาการเจ็บปวยซึ่งสูงกวากลุมอื่นๆ ภาคเหนือมีรอยละของการรายงานการปวยสูงกวาภาคอื่นๆ (รูปที่ 11)
<รูปที่ 11>
ผลจากการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวา เพศชายและหญิงมีรูปแบบการใชบริการผูปวยนอกไมแตกตางกันนัก ขณะที่ผูที่
มีการศึกษาที่ต่ํากวาเมื่อเจ็บปวยสวนใหญจะใชบริการจากสถานบริการของรัฐ แตกตาง จากผูที่มีการศึกษาสูงในระดับ
มหาวิทยาลัยจะมีสัดสวนของการใชบริการสถานบริการเอกชนสูงที่สุด (รอยละ 31.4) เปนที่นาสังเกตวายังมีกลุมของผูที่
เมื่อเจ็บปวยแลวไมไดทําการรักษาซึ่งมีสัดสวนสูงที่สุด ในกลุมของผูที่ไมมีการศึกษา (รอยละ 8.2) ดานเศรษฐานะ พบวา
ผูปวยที่อยูใน Q1 เมื่อปวยจะไปรักษาที่สถานบริการของรัฐเปนสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 49.5 จากนั้นลดหลั่นลงมา
ตามลําดับ จนถึง Q5 เพียงรอยละ 33.2 ผูที่อยูนอกเขตเทศบาลสวนใหญจะซื้อยาทานเองคิดเปนรอยละ 31.3 ขณะที่ผูที่
อยูในเขตเทศบาลเมื่อเจ็บปวยสวนใหญจะไปรับบริการที่สถานบริการของรัฐคิดเปนรอยละ 46.5 เมื่อจําแนกตามภูมิภาค
พบวา ผูปวยในทุกภาคสวนใหญจะไปรักษาที่สถานบริการของรัฐเปนหลัก อยางไรก็ดีจะเห็นไดวาผูปวยในเขตภาคกลางจะ
มีสัดสวนของการซื้อยากินเอง การใชบริการสถานบริการของรัฐ และ เอกชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกันที่ประมาณะ รอยละ
30 ซึ่งแตกตางจากภาคอื่นๆอยางชัดเจน (รูปที่ 12)
<รูปที่ 12>
เมื่อรูสึกวาปวย คนไทยไปใชบริการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 12.41 ครั้งตอคนตอปของผูปวย โดยไปเลือกใชบริการคลินิก
เอกชนมากที่สุด 3.44 ครั้ง รองลงมาคือที่โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป เมื่อ
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จําแนกตามระดับการศึกษาจะเห็นเปนรูปแบบที่ชัดเจนวา ผูที่ไมมีการศึกษามีการใชบริการที่โรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด
(เฉลี่ย 4.36 ครั้งตอผูปวยตอป) แลวลดหลั่นเปนลําดับไปจนนอยที่สุดในกลุมผูที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แบบ
แผนของการใชบริการที่สถานีอนามัยเปนไปในแนวเดียวกับการใชบริการที่โรงพยาบาลชุมชน แตเปนทางตรงกันขามกับที่
โรงพยาบาลเอกชน ที่ผูที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปใชบริการสูงสุด (เฉลี่ย 2.42 ครั้งตอผูปวยตอป) ในขณะที่ผู
ไมมีการศึกษาใชบริการนอยที่สุด (เฉลี่ย 0.63 ครั้งตอผูปวยตอป) เมื่อจําแนกตามเศรษฐานะ พบวา ผูที่อยูใน Q1 มีอัตรา
เฉลี่ยการเขารับบริการผูปวยนอกที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนสูงที่สุด (เฉลี่ย 2.76 และ 2.27 ครั้งตอผูปวยตอป)
แลวลดหลั่นลงมาตามลําดับ จนถึงต่ําที่สุดใน Q5 (0.51 และ 1.03 ครั้งตอผูปวยตอป) แบบแผนความไมเสมอภาคของ
การใชบริการที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชนเปนไปในแนวเดียวกัน แตเปนในทางผกผันกับการใชบริการที่
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป คลินิกเอกชน และ โรงพยาบาลเอกชน (ตารางที่ 4)
<ตารางที่ 4>
ดานการเจ็บปวยที่ตองนอนโรงพยาบาล พบวา มีสัดสวนของผูที่เจ็บปวยจนตองนอนโรงพยาบาลในรอบ 1 ป อยูที่รอยละ
5.9 ผูหญิงมีสัดสวนสูงกวาผูชาย (รอยละ 6.9 และ 4.9 ตามลําดับ) ในขณะเดียวกันสัดสวนของผูที่ปวยจะลดลงตามระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น ผูที่ไมมีการศึกษาจะเจ็บปวยจนตองนอนโรงพยาบาลประมาณ รอยละ 9.2 สูงกวาผูที่มีการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาถึงสองเทา ดานเศรษฐานะ พบวาในกลุมที่มีเศรษฐานะดีกวาจะมีการเจ็บปวยจนตองนอนโรงพยาบาล
นอยกวา สําหรับภูมิภาคมีความแตกตางกันระหวางภาคกลาวคือภาคเหนือมีการเจ็บปวยสูงสุดที่รอยละ 7.4 รองลงมาคือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง รวม กทม. มีการเจ็บปวยรอยละ 6.3, 5.7 และ 4.9 ตามลําดับ (รูปที่ 13)
<รูปที่ 13>
อัตราเฉลี่ยการใชบริการผูปวยในของสถานพยาบาลระดับตางๆทั่วประเทศเทากับ 1.448 ครั้งตอผูปวยตอป
การไดรับการรักษาแบบผูปวยใน พบไดวา กลุมผูมีการศึกษาสูงกวา เศรษฐานะดีกวา จะมีการใชบริการในโรงพยาบาล
ชุมชนนอยกวา ในทางกลับกันกลุมดังกลาว มีการใชบริการที่โรงพยาบาลเอกชนมากกวา เห็นไดชัดวาผูอยูนอกเขต
เทศบาลเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนมากกวา แตเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนอยกวา ผูที่อยูในเขต
เทศบาล (ตารางที่ 5)
<ตารางที่ 5>

5. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานมในสตรีไทย
ความแตกตางในการไดรับการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในรอบ 5 ป ของสตรีที่มีอายุ 35 ปขึ้นไปมีอยางเดนชัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาและ เศรษฐานะ ผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวา และผูที่มีเศรษฐานะดีกวาจะมี
สัดสวนของการไดรับการตรวจหามะเร็งปากมดลูกที่สูงกวา เห็นไดวา มีเพียงรอยละ 24 ของผูที่ไมมีการศึกษาที่ไดรับการ
ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ในขณะที่ผูที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจมากกวาประมาณ 2.6 เทา
เชนเดียวกัน ผูที่อยูใน Q1 ไดรับการตรวจเพียงรอยละ 35.3 ในขณะที่ผูที่อยูใน Q5 ไดรับการตรวจรอยละ 57.1 นอกจากนี้
ในดานภูมิภาคก็พบความแตกตาง โดย ภาคใตมีสัดสวนของผูที่ไดรับการตรวจต่ําสุด ที่รอยละ 38.3 ซึ่งแตกตางกับ
ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือที่มีผูไดรับการตรวจ ประมาณ ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด สําหรับการไดรับการตรวจมะเร็ง
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ปากมดลูกของผูที่อาศัยอยูในเขตและนอกเขตเทศบาลพบวาทั้งสองกลุมไดรับการตรวจในสัดสวนที่ไมแตกตางกันนัก (รอย
ละ 44.8 และ รอยละ 46.9) (รูปที่ 14)
<รูปที่ 14>
การตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเองของสตรีอายุ 20 ปขึ้นไป พบวามีสัดสวนของผูที่ทําการตรวจแตกตางกันเมื่อจําแนกตาม
ระดับการศึกษา ในกลุมของผูที่มีการศึกษาสูงกวาจะมีสัดสวนของการตรวจมากกวา และลดลงเปนลําดับตามระดับ
การศึกษา เชนเดียวกันเมื่อจําแนกตามเศรษฐานะ กลุมที่มีเศรษฐานะดีกวา จะมีสัดสวนของการตรวจมะเร็งดวยตนเองสูง
กวาผูที่มีเศรษฐานะต่ํากวา ดานภูมิภาคพบวาผูที่อยูภาคกลางและกทม. มีสัดสวนการตรวจมะเร็งเตานมดวยตนเอง รอย
ละ 34.8 นอยกวาภูมิภาคอื่นๆอยางชัดเจน ขณะที่มีความแตกตางไมมากนักสําหรับผูที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลและนอก
เขตเทศบาล
สําหรับการตรวจมะเร็งเตานมกับบุคลากรสาธารณสุข พบวา ผูที่ไมมีการศึกษา ซึ่งเคยไดรับการตรวจมะเร็งเตานมกับ
บุคลากรดานสาธารณสุขมีเพียงรอยละ 20.7 ซึ่งนอยกวากลุมอื่นๆ เชนเดียวกันในกลุมผูที่มีเศรษฐานะในกลุม Q1 เปน
กลุมที่ไดรับการตรวจในสัดสวนที่ต่ําที่สุด (รอยละ 24.3) ขณะที่ผูที่อาศัยนอกเขตเทศบาลจะมีสัดสวนในการไดรับการ
ตรวจมากกวาผูที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเล็กนอย (รอยละ 30.5 และรอยละ 25.5 ตามลําดับ) ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสัดสวนของผูที่ไดรับการตรวจเทากันที่ รอยละ 34.3 สูงกวาภาคใตและภาคกลาง (เทากันที่รอย
ละ 23.5) (ตารางที่ 6)
<ตารางที่ 6>
ขอมูลจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2550 แสดงใหเห็นวาสตรีที่อายุ 40 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจมะเร็งเตานม
ดวยวิธีเมมโมแกรมในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา เพียงรอยละ 5.9 นอกจากนี้ยังปรากฎความแตกตางในการไดรับการ
ตรวจหามะเร็งเตานมดวยวิธีเมมโมแกรมในทุกดาน ผูที่มีการศึกษาดีกวา เศรษฐานะดีกวา จะมีสัดสวนของผูที่ไดรับการ
ตรวจสูงกวากลุมอื่นๆ ความไมเสมอภาคปรากฎอยางชัดเจนในสวนของผูที่มีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป
สามารถเขาถึงการตรวจมะเร็งเตานมดวยวิธีเมมโมแกรมประมาณ รอยละ 20.4 แตกตางกับกลุมระดับการศึกษาอื่นๆอยาง
เห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดรับการศึกษาซึ่งมีเพียงรอยละ 3.2 เทานั้นที่เคยไดรับการตรวจ
ดวยวิธีเมมโมแกรม เชนเดียวกันผูที่อยูใน Q5 ไดรับการตรวจเมมโมแกรม ประมาณรอยละ 12.8 ซึ่งสูงกวา Q อื่นๆไม
นอยกวา 2 เทา ความแตกตางจะปรากฎอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่อยูใน Q1 ที่มีเพียงรอยละ 2.6 เทานั้นที่เคย
ไดรับการตรวจดวยวิธีเมมโมแกรม ผูที่อยูอาศัยในเขตเทศบาลจะมีโอกาสที่ไดรับการตรวจสูงกวาผูที่อยูนอกเขตถึงสองเทา
(รูปที่ 15)
<รูปที่ 15>
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6. ความไมเสมอภาคดานบริการสังคม
6.1 ที่อยูอาศัย การเขาถึงไฟฟา และน้ําประปา
การเขาถึงไฟฟาและน้ําประปาของครัวเรือนไทยอยูในระดับดี (มากกวารอยละ 97 และ 88 ตามลําดับ) เห็นไดชัดเจนวา
ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะดีกวามีการสรางที่อยูอาศัยจากวัสดุถาวรในสัดสวนที่มากกวา มีการเขาถึงไฟฟาและน้ําประปาใน
สัดสวนที่มากกวา ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีการเขาถึงไฟฟาและน้ําประปาที่มากกวาครัวเรือนนอกเขตเทศบาล ภาคใตมี
การเขาถึงน้ําไดนอยเพียงรอยละ 75.29 เทานั้น ในขณะที่ภาคอืน่ ๆมีการเขาถึงไดในสัดสวนที่สูงกวารอยละ 90 (ตารางที่ 7)
<ตารางที่ 7>
6.2 การเขาถึงบริการการศึกษา
เกือบรอยละ 100 ของเด็กหญิงและเด็กชายไทย (อายุ 6-12 ป) ไดเขารับการศึกษาในโรงเรียน เห็นอยางชัดเจนวาเด็กไทยที่
ครัวเรือนมีเศรษฐานะดีกวา มีสัดสวนการเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสูงมาก ในทางกลับกัน ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะแยกวา
มีสัดสวนการเขาเรียนในโรงเรียนรัฐมากกวา ครัวเรือนในเขตเทศบาลมีสัดสวนการเขาเรียนในโรงเรียนเอกชนสูงกวา
ครัวเรือนนอกเขตเทศบาล (ตารางที่ 8)
<ตารางที่ 8>
เมื่อวิเคราะหระดับการศึกษาสูงสุดของผูที่มีอายุมากกวา 12 ปขึ้นไป พบวา ผูหญิงมีสัดสวนมี่ไมไดเรียนหนังสือมากกวา
ผูชาย เศรษฐานะของครัวเรือนกับระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกันในเชิงบวกอยางชัดเจน ครัวเรือนที่มีเศรษฐานะ
ดีกวา จะมีระดับการศึกษาสูงสุดที่ดีกวา สวนครัวเรือนที่มีเศรษฐานะที่แยกวามีการศึกษาที่ดอยกวา กลุม Q1 ไดรับ
การศึกษาสูงสุดในระดับประถมสูงถึงรอยละ 71.40 ในขณะที่มีผูจบมหาวิทยาลัยเพียงรอยละ 0.80 เทานั้น (ตารางที่ 9)
<ตารางที่ 9>

วิจารณผลการศึกษา
1. ขนาดความรุนแรงและแบบแผนความไมเสมอภาค
การศึกษานี้ แสดงใหเห็นความไมเสมอภาค 2 ดานคือ ความไมเสมอภาคทางสังคมและทางสุขภาพ ตารางที่ 10 สรุป
ภาพรวมของความไมเสมอภาค เปน 4 ดาน ไดแก (ก) ความไมเสมอภาคดานสถานะสุขภาพ (inequity in health
outcome), (ข) ความไมเสมอภาคดานปจจัยเสี่ยงสุขภาพ (inequity in heath risk exposure) (ค) ความไมเสมอภาคดาน
การเขาถึงบริการสุขภาพดานตางๆ (inequity in health service coverage) และ (ง) ความไมเสมอภาคในการเขาถึง
บริการสาธารณะอื่นๆ (inequity in access to social services) โดยนําเสนอ คาเฉลี่ยทั้งประเทศ ของดัชนีที่สําคัญตางๆ
ความไมเสมอภาคเนื่องจากเพศ ระดับการศึกษา ดานเศรษฐานะ คนในเมืองหรือชนบท และภูมิภาค ตามลําดับ ในตาราง
นี้ ผูวิจัยประเมินความรุนแรง โดยคํานวณชองวางความไมเสมอภาค ซึ่งเปนสวนตางระหวาง ตัวเลขสูงสุดกับต่ําสุด
(maximum minimum gap) เปน 4 ระดับ ดังนี้
o ชองวางมากที่สุด Huge gap >20%,
o ชองวางมาก Large gap 11-20%,
o ชองวางปานกลาง Medium gap 5-10%,
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o ชองวางนอย Small gap <5%
<ตารางที่ 10>
ผูวิจัยใหความสําคัญเปนการเรงดวนเพื่อลดชองวาง ในกรณีที่เปนชองวางมากที่สุดและชองวางมาก (huge and large
gap) โดยในตารางที่ 11 ไดเนน (highlight) สีแดง สําหรับกรณีชองวางมากที่สุด (huge gap) และสีน้ําเงินสําหรับกรณี
ชองวางมาก (large gap) เพื่อใหเห็นชัดเจน การวิเคราะห huge and large gap of inequity จะนําไปสูการวิเคราะหและ
ปรับปรุงนโยบายและการดําเนินการตางๆ ของรัฐ และมาตรการทางสังคมอื่นๆ เพื่อลดชองวางความไมเสมอภาคลง
จะเห็นไดวา ชองวางมากที่สุด (huge gap) เปนความไมเสมอภาคดานปจจัยเสี่ยงสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
o gender inequity ของความชุกของการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ในชายสูงกวาหญิงอยางมาก
o educational inequity ของมาตรการปองกันอุบัติเหตุโดยการสวมหมวกนิรภัยและการรัดเข็มขัดเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนตและรถยนต รวมทั้งการออกกําลังกาย โดยผูมีการศึกษาต่ํามีความเสี่ยงสูงกวาผูมีการศึกษาสูง
ทุกๆดาน
o Economic inequity ของการใชสายรัดเข็มขัดขณะขับขี่รถยนต คนจนรัดเข็มขัดนอยกวา
o Geographical inequity ของการดื่มสุรา โดยภาคเหนือมีความชุกของการดื่มสูงสุด
สําหรับการเขาถึงบริการสุขภาพนั้น มี huge gap of inequity ดังนี้
o Educational inequity ของการวางแผนครอบครัว และตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยสตรีมีการศึกษานอย
จะรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนอยกวา
o Economic inequity ของการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยสตรียากจน ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
นอยกวา
<ตารางที่ 11>
ความไมเสมอภาคระหวาง เมืองและชนบทคอนขางนอยทั้ง 4 ดานคือสถานะสุขภาพ ปจจัยเสี่ยง การเขาถึงบริการสุขภาพ
และบริการสังคม
กรณีชองวางความไมเสมอภาคระหวางภูมิภาค (Geographical inequity) นั้น สวนใหญเปน small gap, medium gap, มี
huge gap ในการดื่มสุราโดยภาคเหนือมีการบริโภคสุราสูงสุด, และการเขาถึงน้ําประปา โดยภาคใตมีการครอบคลุม
น้ําประปาต่ําที่สุด มี large gap ของการไมใชเข็มขัดนิรภัย (ภาคใตใชต่ําสุด), และการไมออกกําลังกาย (ภาคกลางรวม
กทม. มีการออกกําลังกายนอยสุด) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ภาคใตคัดกรองต่ําสุด) และการครอบคลุมของ
บริการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (ภาคกลางรวม กทม. ไดรับวัคซีนต่ําสุด)
ความไมเสมอภาคระหวางเพศหญิงชาย (gender inequity) มีความแตกตางไมมากนัก สวนใหญเปน small gap,
medium gap, มี huge gap 2 ประการเทานั้น คือ เพศชายสูบบุหรี่ และดื่มสุรามากกวาเพศหญิง
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ตารางที่ 11 แสดงใหเห็นชัดเจนวา ระดับการศึกษาและเศรษฐานะเปนปจจัยสําคัญมาก ที่ทําใหเกิดความไมเสมอภาคดาน
ปจจัยเสี่ยงสุขภาพ การเขาถึงบริการสุขภาพตางๆ ปจจัยอื่นๆไดแก เพศ ความเปนเมืองหรือชนบท และภาคภูมิศาสตร
ไมไดเปนปจจัยสําคัญมากนักตอความไมเสมอภาค
ดังนั้น มาตราการ ที่สําคัญในการลดชองวางความไมเสมอภาคดานสุขภาพ รัฐบาลตองมุงเนน การพัฒนาการศึกษาให
เขาถึงอยางถวนหนา การกระจายรายได ใหมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น ในป พ.ศ. 2550-2551 (ค.ศ. 2007-2008) คา Gini
Index ของประเทศไทย เปน 42 ชองวางรายไดระหวาง คนรวยที่สุด 10% กับคนจนที่สุด 10% เทากับ 12.6 เทา และ
ชองวางรายไดระหวาง คนรวยที่สุด 20% กับคนจนที่สุด 20% เทากับ 7.7 เทา

Thailand
2002

Poorest
10%
2.7

Poorest
20%
6.3

Richest
20%
49.0

Richest
10%
33.4

Richest 10% to
poorest 10%
12.6

Richest 20% to
poorest 20%
7.7

Gini
index
42.0

Source: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/ access November 7, 2009

นอกเหนือจากความไมเสมอภาค ระดับของดัชนีตางๆก็มีความสําคัญเชนกัน เชน การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
รถจักรยานยนตอยูในระดับต่ํา ทั้งๆที่เปนมาตรการทางกฎหมาย เปนตน ประเทศไทยตองมีการดําเนินการมาตรการตางๆ
ดวยความจริงใจและจริงจังอยางตอเนื่อง

2. จุดแข็งและจุดออนของการศึกษา
การศึกษาความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพครั้งนี้ ถูกจํากัดดวยฐานขอมูลที่มีอยูเทานั้น ยังมีบางประเด็นที่สําคัญ
เชน ภาวะเด็กกําพรา การใชแรงงานเด็ก ภาวะตั้งครรภของวัยรุน เปนตน ที่ยังมิไดทําการวิเคราะห การศึกษานี้ไมไดมุง
วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานตามนโยบายตางๆ หรืออธิบาย วาความไมเสมอภาคดานตางๆ เหลานี้ เกิดจาก
สาเหตุใด
ความไมเสมอภาคตั้งแตวัยเด็ก เปนปจจัยกําหนดความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพ เชน รายงานสถานการณเด็ก
โลกโดยองคการ ยูนิเซฟ [4] เชน
o ภาวะ น้ําหนักแรกเกิดต่ํา Bangladesh 22%, Bhutan 15%, India 30%, Indonesia 9%, DRP Korea 7%,
Maldives 22%, Myanmar 15%, Sri Lanka 22% และ Thailand 9% ภาวะน้ําหนักแรกเกิดต่ํา เปนสาเหตุของ
โรคตางๆ เมื่อเติบโตเปนผูใหญ
o การใชแรงงานเด็ก Child labour พบวา Bangladesh: 13% (Urban 18, Rural 8), Bhutan 19% (U16, R22),
Nepal 31% (U30, R33), Sri Lanka 8% (U9, R7), Thailand 8% (U8, R8)
o การแตงงานในวัยเด็ก (Child marriage) พบวา Bangladesh: 64% (Urban 58, Rural 69), India 45%(U28,
R53), Indonesia 24% (U15, R33), Sri Lanka 27% (U19, R34), Thailand 20% (U12, R23) การแตงงานใน
วัยเด็กและการคลอดบุตรในวัยเด็ก มีความเสียงสูง ทําใหสุขภาพมารดาและเด็กไมดี
o การลงทะเบียนการเกิด (Birth registration) ซึ่งทําใหมีสิทธิ์ และความเปนพลเมือง พบวา Bangladesh: 10%
(U13, R9), India 41% (U59, R35), Indonesia 55% (U69, R43), Myanmar 65% (U66, R64), Nepal 35%,
Sri Lanka 64% (U82, R46), Thailand 99% (U100 R99).
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จะเห็นไดวาการลดชองวางความไมเสมอภาค มีความจําเปนใหเด็กทุกๆ คนในประเทศ ตั้งตนอยางเสมอภาคกัน เชน ไดรับ
สารอาหาร และมีภาวะโภชนาการที่สมบูรณถูกตอง แข็งแรง ดังนั้น การศึกษาในอนาคต มีความจําเปนตอง มุงเนนความ
เสมอภาคในวัยเด็กของประเทศไทย เพื่อนําไปสูนโยบายและแผนงานที่มีประสิทธิผลในการลดชองวางเหลานี้
เนื่องจากขอจํากัดของเวลาและทรัพยากร การศึกษานี้ จึงเปนการวิเคราะหภาคตัดขวาง (cross sectional analysis)
เฉพาะขอมูลจากการสํารวจในปลาสุดเทาที่สามารถเขาถึงขอมูลไดเทานั้น อยางไรก็ตาม ในอนาคตนักวิจัยจะทําการ
วิเคราะห เพื่อใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของความไมเสมอภาค ดวยฐานขอมูลที่เปนอนุกรม ซึ่งคาดวาจะมี
คอนขางดี การศึกษานี้ ไมวิเคราะหความ(ไม)เสมอภาคดานการคลังสุขภาพ 5 ดานดวยกัน คือ
o Financial Incidence analysis เพื่อวิเคราะห ความกาวหนา (progressivity) หรือถดถอย (regression) ของ
แหลงการคลังสุขภาพแหลงตางๆ เชน ภาษีทางตรง ภาษีทางออม การประกันสังคม และรายจายโดยตรงของ
ครัวเรือน
o Catastrophic health expenditure เพื่อวิเคราะหอุบัติการณของรายจายสุขภาพที่ถึงกับทําใหครัวเรือน
สิ้นเนื้อประดาตัว
o Impoverishment เพื่อวิเคราะหหาจํานวนครัวเรือนที่ตกลงไปอยูต่ํากวาเสนความยากจน เนื่องจากรายจาย
สุขภาพ
o Equity in health service utilization เพื่อวิเคราะหดูความเสมอภาคของการใชบริการ ผูปวยนอกและผูปวยใน
ในบริการระดับตางๆ เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาลอําเภอ โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลเอกชนเปนตน
o Benefit incidence analysis เพื่อวิเคราะหวา งบประมาณภาครัฐนั้น ใครไดประโยชน ระหวางคนจนหรือคนรวย
เปนตน
เนื่องจากมีการศึกษาเหลานี้อยางละเอียดอยูแลว โดยการศึกษาและผลงานตีพิมพตางๆ แสดงใหเห็นวา ระบบการคลัง
สุขภาพของประเทศ มีความกาวหนามาก progressive กลาวคือ คนรวยจายเงินในระบบสุขภาพมากกวาคนจน ผาน
ระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งมีความกาวหนาสูงสุด รองลงมาเปน ภาษีทางออม และ เงินสมทบประกันสังคม
นอกจากนี้ ยังมีความเสมอภาคในการเขาถึงบริการโดยเฉพาะบริการในระดับอําเภอและจังหวัด คนจนไดรับประโยชนจาก
งบประมาณสาธารณสุข มากกวาคนรวย และ มีอุบัติการณต่ํามากของครัวเรือนที่มีรายจายคารักษาพยาบาลสูงจนถึงกับ
สิ้นเนื้อประดาตัว [5, 6, 7]
การศึกษานี้ รวมทั้งการศึกษากอนหนานี้ มีความเปนไปไดเนื่องจาก ฐานขอมูลตางๆ ที่จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
เอื้ออํานวยตอการวิเคราะหความไมเสมอภาคไดเปนอยางดี [8] สํานักงานสถิติแหงชาติ เปนหนวยงานหลักในการจัด
ทํางานขอมูลการสํารวจครัวเรือนไทย ไดจัดใหมีชุดขอถามเกี่ยวกับ การถือครองทรัพยสิน และลักษณะของที่อยูอาศัย ใน
การสํารวจทางสังคมทุกครั้ง ไมวาจะเปน การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน การสํารวจอนามัยเจริญพันธุ (reproductive health survey), การสํารวจคนชรา การสํารวจเด็กและเยาวชน การ
สํารวจภาวะพิการ ฯลฯ โดยชุดขอถามดังกลาว เอื้ออํานวยตอการจัดทําดัชนีความมั่งคั่ง (wealth index) ซึ่งสามารถ
วิเคราะหความไมเสมอภาคดานเศรษฐกิจ Economic disparities of health inequity ไดเปนอยางดี
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ก) การศึกษา ติดตามความกาวหนา (หรือถอยหลัง) ของความไมเสมอภาคดานสังคมและดานสุขภาพ มีความเปนไปได
ก็ตอเมื่อฐานขอมูล โดยเฉพาะ ฐานขอมูลระดับครัวเรือน ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ มีการจัดเก็บขอมูล เพศ
การศึกษา ถิ่นที่อยูอาศัย และการถือครองทรัพยสินและลักษณะครัวเรือน ซึ่งในขณะนี้ สํานักงานสถิติแหงชาติ มี
นโยบายชัดเจนใหมีชุดขอถามดังกลาวไวในการสํารวจทางสังคมทุกประเภท ผูวิจัยขอใหสํานักงานสถิติแหงชาติ ยังคง
รักษานโยบายนี้เปนนโยบายของสํานักงานสถิติแหงชาติตลอดไป นอกจากนี้ มีไมกี่ประเทศในโลกที่มีฐานขอมูลระดับ
ครัวเรือน สามารถวิเคราะหความไมเสมอภาคไดเปนอยางดี
ข) ความไมเสมอภาคดานสังคมและสุขภาพ มีความสลับซับซอนมาก ตองการการทําความเขาใจอยางถองแท ถึง
ความสัมพันธ และสาเหตุของความไมเสมอภาคเหลานั้น ปจจัยดานเศรษฐกิจและการศึกษา มีอิทธิพลสูงตอความไม
เสมอภาคดานสุขภาพ
ค) ความรวมมือระหวางภาคสวนตางๆ (intersectoral action) จึงมีความสําคัญมาก ตอการลดชองวางของความไม
เสมอภาค
ง) การศึกษาวิจัยในอนาคต ควรมุงเนนเพื่อตอบคําถามวา เด็กไทยทุกคน “ยาก ดี มี จน เมืองหรือชนบท การศึกษาของ
มารดา” มีความเสมอภาคและมีจุดตั้งตนที่จุดเดียวกันทุกคนหรือไม (equity from the start)
จ) เนื่องจากปจจัยเสี่ยงสุขภาพ กําหนดภาวะสุขภาพในอนาคต จึงมีความจําเปนตองศึกษาถึงปจจัย และสาเหตุของ
ความไมเสมอภาคของปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ เชน การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา

กิตติกรรมประกาศ
o สํานักงานสถิติแหงชาติ สําหรับฐานขอมูลการสํารวจครัวเรือนตางๆ ในประเทศไทย ซึ่งเอื้อตอการวิเคราะหความไม
เสมอภาคดานตางๆ ไดแก gender, educational, economic (wealth index), geographical and urban/rural
differential ได
o สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ใหการสนับสนุนการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจ
รางกาย (National Health Examination Survey) ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547
o องคการอนามัยโลกที่สนับสนุนการวิเคราะห วิจัยและการจัดทํารายงานฉบับนี้ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะ และเพื่อการ
ดําเนินการนโยบายตางๆ ในการลดชองวางความไมเสมอภาคลง
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