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ดชันีชีวดัทางสุขภาพ 
(Health Indices)

ผศ.ดร.ประพฒัน์  เป็นตามวา

สาขาวิชาอนามยัสิงแวดลอ้ม

มหาวิทยาลยัเทคโ นโ ลยีสุรนารี

ดัชนีชีวดัทางสุขภาพ (Health Indices)

•    บทนํา ความหมาย ประโยชน์ของดัชนีชีวัด

•   ลักษณะของดัชนีชีวัดทีดี

•   ความรู้พืนฐานเกยีวกับอุบัติการณ์ และ ความชุกของโรค

•   ดัชนีอนามัยเกยีวกับการป่วย

•   ดัชนีอนามัยเกยีวกับการตาย

•   สภาวะเสียง(Health Risk Condition)

ดัชนีอนามัย

–  ชุมชนใดก็ตามทเีกิดภาวะขาดความสมดุลของ Host Agent 

Environtment ชุมชนนันก็จะ..........

–  ในการค้นหาปัญหาสุขภาพและข้อมูลทเีกียวข้องกบัปัญหาสุขภาพ

นัน  ๆต้องอาศัยเครืองมือ?

–  เมือได้ข้อมูลทเีกียวข้องและปัญหาสุขภาพแล้ว 

    ในการพรรณนาลักษณะการเกดิโรคและปัจจัย

    ทเีกียวข้องต้องมีดชันี หรือตัวชีวดั

–  ซึงตัวชีวดัสภาวะสุขภาพ “ดชันีอนามัย” 

(Health Status Indicators)

  ความสัมพนัธ์ของตัวชีวัดและเครืองมือค้นหาสภาวะทางสุขภาพ

สภาวะสุขภาพ

ของชุมชน
 ตัวชีวัด

ข้อมูลต่าง  ๆที

เกยีวข้องกับ

การเกิดโรค/
ปัญหาสุขภาพ

เครืองมือ

- ทางสังคมศาสตร์*

- ทางวทิยาศาสตร์**
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ดัชนีชีวดัทางสุขภาพ (Health Indices)

–    เครืองบ่งชีสุขภาพอนามัยของชุมชน

–   เป็นเครืองบ่งชี ถึงความถขีองการเกิดการเจบ็ป่วย                 

      ความพกิารการตาย และภาวะสุขภาพอนามัยที   

      เกียวข้อง

ลักษณะของดชันีอนามัยทีดี
1. มีความตรง (Validity) วดัในสิงทต้ีองการวดัหรือแสดง

ในสิงทต้ีองการโดยตรง 

2.  มีความเชือถือได้ (Reliability) สามารถวดัได้ ผลการวดั

ต้องเป็นอย่างเดียวกนั

3.  มีความไว  (Sensitivity) ไวต่อการเปลยีนแปลง

สถานการณ์

4. มีความเฉพาะเจาะจง (Specificity) สามารถสะท้อน

สถานการณ์ทต้ีองการวดัอย่างเฉพาะเจาะจง

เครืองชีวดัทางนโยบายสาธารณสุข

เครืองชีวดัทางนโยบายสาธารณสุข (Health policy indicators) 

ไดแ้ก่

• การกาํหนดภาระผกูพนัทางการเมือง (Political commitment) 

เพือเป้าหมายสุขภาพดีถว้นหนา้

• การจดัสรรกระจายทรัพยากร (Resource allocation)

• ระดบัของความเท่าเทียมกนัในการกระจาย ทรัพยากร

สาธารณสุข

• การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบรรลุสุขภาพดีถว้นหนา้

• โครงสร้างองคก์ร และกระบวนการบริหารจดัการ

เครืองชีวดัทางสังคม-เศรษฐกิจ

• เครืองชีวดัทางสังคม-เศรษฐกจิ ทีเกียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพ

• - อตัราเพิมของประชากร

• - ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (gross national product)

• - การกระจายรายได้

• - ภาวะการจา้งงาน

• * - อตัราการรู้หนงัสือของผูใ้หญ่ (adult literacy rate)

• - ความแออดั (housing) จาํนวนคนต่อหอ้งนอน

• - การมีอาหารเพียงพอ (food availability)
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เครืองชีวดัของการจัดบริการทางสาธารณสุข

• เครืองชีวดัของการจัดบริการทางสาธารณสุข (indicators of the 

provision of health care)

• - ความครอบคลุมของงานสาธารณสุขมูลฐาน

• - ความครอบคลุมของระบบส่งต่อ

เครืองชีวดัภาวะสุขภาพ (Health status indicator)

• - ภาวะโภชนาการ และการพฒันาทางจิตใจ สังคม ของเด็ก

• * - อตัราตายของทารก

• * - อตัราตายของเด็กอาย ุ1-4 ขวบ

• * - เกณฑอ์ายุขยัโดยเฉลีย *แสดงตัวชีวัดทีมีความสาํคัญ

แหล่งทจีะได้มาซึงข้อมูลทางสาธารณสุข
1. ระบบสถิติชีพ (vital events registers)

• เป็นระบบททีาํงานประสานกนัระหว่างกระทรวงมหาดไทย และ

กระทรวงสาธารณสุข ซึงมีขอ้จาํกดัในเรืองความไม่สมบูรณ์ของรายงาน

และความไม่ถูกตอ้งของสาเหตุการตาย

2. การสํามะโนประชากร และสํามะโนหลังคาเรือน (Population Housing 

Census)

• ทนิียมสาํรวจกนัคือ ทุก 10 ปี บางทีบางกระทรวงสาธารณสุขทาํอยูห่รือมี

ส่วนเกียวขอ้ง เช่น การสาํรวจประชากรกลางปีประจาํพนืทรัีบผดิชอบ, 

การสาํรวจอนามยัครอบครัว, การสาํรวจ จปฐ. ทงันีไม่รวมถึงระบบ

ทะเบียนราษฎร์

3. ระบบการบริการ (Routine health service records)

แหล่งทจีะได้มาซึงข้อมูลทางสาธารณสุข

4. ระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา (Epidemiological 
surveillance data)

5. การบันทึกแยกโรค (Disease register )

• มีแนวโนม้จะเกบ็ขอ้มูลไดม้าจากส่วนของโรงพยาบาล
มากกว่าในชุมชน

6. จากการสํารวจ (Sample survey)

7. จากแหล่งอืน ๆ

• เช่น ภาคเอกชน, สถานทีราชการสังกดักระทรวงทบวงอืน, 
จากโรงเรียน, จากระบบทะเบียนราษฎร์ เป็นตน้

แหล่งข้อมูล

• แหล่งปฐมภูมิ     แหล่งต้นกําเนิดของข้อมูลทีต้องการ
  ได้โดยตรง

– การสํามะโนประชากร

– การสุ่มสํารวจ

• แหล่งทุติยภูมิ     แหล่งทเีก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว

– ทะเบียนชีพ

– ข้อมูลการเฝ้าระวงัโรคทางวทิยาการระบาด
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อุบัติการของโรค (Incidence)

• จํานวน ผู้ป่วยใหม่ (New cases) ทเีกดิขนึในช่วง

ระยะเวลาทีกาํหนด (a period of time) โดยมาก

ในระยะเวลา 1 ปี

ดชันีอนามยัเกียวกับการป่วย จาํนวนผูป่้วยโรคเอดส์ในกรุงเทพมหานคร "รายใหม่" 

จาํแนกตามรายเขต ตงัแต่ มกราคม - กนัยายน 2551 

อัตราอุบัติการณ์ของโรค (Incidence rate)

• จํานวนผู้ป่วยใหม่ทเีกิดขนึต่อหน่วยประชากรที

เฝ้าสังเกตในช่วงระยะเวลาทีกําหนด

          จน.ผู้ป่วยใหม่ทเีกดิขึนในระหว่างปี
 =                                                                       x k
          จน.ประชากรทเีสียงต่อการเกิดโรค
                     หรือ ประชากรกลางปี

k= 100 , 1000, 100,000 เลือกตามความเหมาะสม

มักเลือกใช้ค่า k ทใีห้ผลลพัท์เป็นเลขจํานวนเต็มอย่างน้อยหนึงหลกั

ความสําคัญ

• ทําให้ทราบถึงโอกาสหรือความเสียงของคนในชุมชน

ทจีะเกิดโรคในช่วงเวลาหนึง

• ใช้ศึกษาหาสาเหตุของโรค

• ใช้เป็นเครืองบ่งชีถึงมาตรการทจีะใช้ป้องกันและ

ควบคุมโรค

• ใช้ประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและควบคุมโรค
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โจทย์ 1

 จังหวดั ก. มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคหนึง           

จํานวน 412 ราย มีประชากรกลางปี 212,000 คน          

จงหาอตัราอุบัติการณ์ของโรคนี ต่อ 100,000 

ประชากร

      = (412/212,000)x100,000

= 194.3 ต่อ ปชก. 100,000 ราย

ความชุกของโรค (Prevalence)

• จํานวนผู้ป่วยทงัหมดทมีีอยู่ทังเก่าและใหม่     
ในประชากรทีจุดเวลาทกํีาหนด (a point of 

time)หรือช่วงเวลาทีกําหนด (a per iod of time) 

อัตราความชุกของโรค (Prevalence rate)

• จํานวนผู้ป่วยทังหมดทมีีอยู่ทงัเก่าและใหม่     ต่อ

หน่วยประชากรทจีุดเวลาทีกําหนดหรือช่วงเวลาที

กําหนด

                                                        จน. ผู้ป่วยทงัหมดท ีจุดเวลาทกีาํหนด
อตัราความชุกของโรค =                                                               x  1000
                                           จน. ประชากรทงัหมดท ีจุดเวลานัน

Ex. อัตราความชุกของผู้ป่วยโรคพษิตะกัวในโรงงานแบตเตอรี

      ผู้ป่วยวัณโรคปอดทังเก่าและใหม่ต่อจํานวนประชากร

ความสําคัญ

1. ใช้บอกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทมีีอยู่ในขณะนัน

2. ใช้บ่งบอกถงึขนาดของปัญหา

3. ใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการสาธารณสุขใช้ชุมชน 

เช่น การป้องกนัและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล                

การจัดเจ้าหน้าท ีจํานวนเตียง เครืองมือ การดูแล
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อัตราป่วย (Attack r ate)

• อัตราอุบัติการซึงมักใช้กับโรคติดเชือเฉียบพลัน 
หรือ เมือมีการระบาดของโรค

•  เช่น อาหารเป็นพษิ สารเคมีรัวไหล

Attack rate = X / Y *K

K =100 (อาจใช้ 1,000 ก็ได้) 

โจทย์ 2
•  ในการระบาดของโรค ก. มีผู้ป่วยจํานวนทงัหมด              

26 คน จากจํานวนประชากรทีเกยีวข้องทังหมด 96 คน  

จงคํานวณ Attack rate 

• = (26/96)*100

• = 27 ต่อ ประชากร 100 คน

อัตราตายอย่างหยาบ (Crude death rate)

• จํานวนคนตายด้วยสาเหตุต่างๆ ทงัหมดต่อจํานวน

ประชากร 1000 คนต่อปี

อตัราตายอย่างหยาบ = จํานวนคนตายทงัหมดในระหว่างปี  x 1000

                                    จํานวนประชากรกลางปีในปีเดียวกนั

ดชันีอนามัยเกียวกบัการตาย



7

ความสําคัญ

1. บ่งบอกถึงสภาวะอนามัยของชุมชน

2. จะมีค่าสูงในกลุ่มประชากรทมีีสภาวะเศรษฐกจิและ

สังคมตําและมีบริการด้านการแพทย์ไม่ดี

3. บ่งบอกถึงระดับการครองชีพของชุมชน

4. เป็นอตัราทีแท้จริงของการตายทเีกิดขึนในชุมชน

การกระจายของอัตราตายต่อประชากรแสนคน

ประเทศไทย พ.ศ.2545

แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูลสถติกิารตาย สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

โรคความดนัโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

ความสําคัญ

1. ใช้บ่งถึงสภาวะอนามัย บริการทางการแพทย์                  

สิงอาํนวยความสะดวกด้านสุขภาพอนามัย สภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม อนามัยสิงแวดล้อมของชุมชน

2. ใช้เปรียบเทียบได้ดีกว่าอัตราตายอย่างหยาบ

3. บอกลักษณะการตายเฉพาะของโรค 
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พธิีศพ (ทิเบต) พธิีศพ (ทิเบต)

อัตราการเกิดอย่างหยาบ (Crude bir th rate)

• จํานวนเด็กเกิดมีชีวติทังหมดในช่วงปีหนึงต่อพนัคน

ต่อปี

ประชากรกลางปี หาได้ 2 ทาง คือ 

1. คาํนวณจากประชากรต้นปี+ปลายปี หาร 2 

2. ได้จากค่า ณ วันที 1 กรกฎาคมของปีนันๆ

อตัราการเกดิอย่างหยาบ=จํานวนเด็กเกดิมีชีวติทงัหมดในช่วงปีหนึง x1000 

              จํานวนประชากรกลางปีในปีเดยีวกนั

อัตราตายของทารก (Infant mor tality r ate)

• จํานวนทารกอายุตาํกว่า 1 ปีตาย ต่อ เด็กเกิดมชีีพ 
1000 คน ต่อ ปี

• ใช้เป็นเครืองชีวัดสภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน 
ประเมินบริการอนามัยแม่และเด็ก

=  จํานวนทารกตายอายุตํากว่า 1 ปี x 1000

        # เด็กเกดิมีชีพปีเดียวกัน
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อตัราการตายของมารดา (Maternal Mortality rate)

อัตราการตายของมารดา = จํานวนการตายของหญิงอันเนือง

                         มาจากการตงัครรภ์และการคลอดใน

                         ช่วงเวลาทกํีาหนด    x  1000 

จํานวนการเกิดมีชีพในช่วงเวลาเดียวกัน

อัตราตายของเด็กตาํกว่า 5 ปี

• จํานวนตายของเด็กอายุตาํกว่า 5 ปี ต่อเด็กเกดิมีชีพ
พนัคนต่อปี

***ดัชนีนีวัดกระบวนการพฒันาได้ดีกว่าตัวชีวัดอืน 
สภาวะโภชนาการ วคัซีน การดูแลสุขภาพ 
สุขาภิบาล***

= # ตายของเดก็อายุน้อยกว่า 5 ปี x 1000

                    # เด็กเกดิมีชีพปีเดยีวกนั

อัตราเจริญพนัธ์ุทวัไป

• จํานวนเด็กเกดิมีชีพต่อหญิงวยัเจริญพนัธ์ุ             

(อายุ 15-49 ปี) 1000 คนต่อปี

=  จํานวนเดก็เกดิมีชีพในระหว่างปี    X 1000

จํานวนหญิงวัยเจริญพนัธ์ุ อายุ 15-49 ปี

ดชันีอนามัยอืนๆ อายุขัยเฉลีย (Life Expectancy)

• ค่าเฉลียของความยืนยาวของชีวติของประชากร

• ได้จากสถิติการตายของประชากรตามกลุ่มอายุต่าง  ๆ

นํามาวเิคราะห์โดยวธิีการของตารางชีพ
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ดชันีสุขภาพ : อายุเฉลีย

พ.ศ. 2528 2535 2540 2544 2545

อายุเฉลีย

ชาย

62 66 67 70 69

อายุเฉลีย

หญิง

68 61 72 75 75

ข้อมูลจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตัวอย่างการคาํนวณดชันีความสําเร็จทมีีเป้าหมายตาํสุดและ

เป้าหมายสูงสุด

          UNDP ได้ใช้ดัชนีอายุขัยวัดความสําเร็จของการพฒันาสุขภาพ

อนามัยของแต่ละประเทศ ซึงปัจจุบันได้กําหนดเป้าหมายอายุขัย

เฉลียสูงสุดทแีต่ละประเทศควรพฒันาไปให้ถึงไว้ที 85 ปี และ

อายุขัยตาํสุดทแีต่ละประเทศสามารถบรรลุได้ง่ายไว้ท ี25 ปี หาก

ต้องการทราบว่าการพฒันาสุขภาพอนามัยของแต่ละประเทศมี

ความสําเร็จแค่ไหน ก็สามารถคํานวณได้สะดวกและเปรียบเทียบ

ระหว่างประเทศได้

เช่น   ปี 2544 ประเทศญีปุ่นมีอายขุยัเฉลียสูงสุดในโลกคือ  81 ปี และ

อเมริกามีอายขุยัเฉลีย 79 ปี   ดชันีความสาํเร็จเมือวดัดว้ยอายขุยัเฉลียของ   

แต่ละประเทศมี ดงันี

        ดชันีอายุขยัของญีปุ่น ปี 2544       = 81 - 25 x 100

                                                                  85 - 25

                                                              =  93.3 %

        ดชันีอายุขยัของอเมริกา ปี 2544    = 79 – 25 x 100

                                                                   85 - 25

                                                               = 90.0 %

ตัวเลขดชันีทงัสองตัวดงักล่าว แสดงว่า

      ประชากรญปุ่ีนได้รับความสําเร็จจากการพฒันาสุขภาพอนามยัดกีว่า

อัตราผู้รู้หนังสือ

• ร้อยละของบุคคลทมีีอายุ 15 ปีขึนไป ทอ่ีานออกเขียน

ได้

• ร้อยละของทารกเมือเกดินําหนักตาํกว่า 2500 กรัม

อัตราทารกนําหนักน้อยเมือแรกเกิด
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ดัชนีอนามัยรวม
• เป็นดัชนีอนามัยทสีรุปผลรวมจากดัชนีอนามัยต่าง  ๆเพือ

ประเมินภาวะสุขภาพอนามัยของบุคคลหรือชุมชน

• ควรเป็นดัชนีทีเชือถือได้ คาํนวณได้ง่ายและเข้าใจได้ง่าย 

มีความไวต่อการเปลียนแปลงด้านอนามัยชุมชน

Health Indices
ควรครอบคลุมการวดัทงัสถานภาพอนามัยของประชากร                

บริการอนามัย ตลอดจนปัจจัยต่าง  ๆทมีีผลต่อสถานการณ์นัน

อาจแบ่งได้ดงันี

1. ด้านสถานภาพอนามัยชุมชน(Community Health)

2. ด้านสภาพประชากร (Demographic Status)

3. ด้านบริการอนามัย(Health Survices)

4. ด้านสิงแวดล้อม (Environmental Condition)

5. ด้านลกัษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Character istics)

ประโยชน์ของดชันีอนามัย
       1.  ช่วยวัดการกระจายของโรคและแสดงแนวโน้ม

       2.   ใช้วเิคราะห์, เปรียบเทียบสถติิ และประเมิน          
   สถานการณ์ทางด้านอนามยั

      3.   ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานสา’สุข

      4.   ใช้ในการประเมินและวัดผลการจัดบริการสา’สุข

      5.   ช่วยในงานศึกษาและวจิัยทางด้านระบาดวทิยา

ทัศนะใหม่สําหรับดัชนีชีวดัสุขภาพ
สุขภาพ จากคาํจาํกดัความขององคก์ารอนามยัโลกคือ การมีสุขภาวะทางกาย 

จิต และสงัคม 

นายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดเ้สนอตวัชีวดัใหม่นอกเหนือจากทีเคยพูดกนัใน
ทศวรรษทีผา่นมาเรียกว่า ดัชนีชีวิต ดชันีชีวิตทางดา้นสุขภาพกาย ไดแ้ก่

1. อาหาร

2. อากาศบริสุทธิ

3. ทอียูอ่าศยั

4. การปลอดจากมลพิษ

5. การออกกาํลงักาย

6. การมีอายยุนื
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ทัศนะใหม่สําหรับดัชนีชีวดัสุขภาพ

ส่วนดชันีสาํหรับสุขภาวะทางจิตและสังคม วดัไดจ้าก

1. ความพอใจในงาน ความสร้างสรรคสุ์นทรียะ

2. กลุ่มสัมพนัธ์ ซึงเป็นเรืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บั

ความยติุธรรมในสังคม

3. สติ สมาธิ ปัญญา

สรุป

• ดัชนีอนามัยเป็นเครืองชีบ่งภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชน
โดยมากใช้วัดในรูปของอัตรา 

• ดัชนีอนามัยช่วยบ่งชีความถขีองการเกิด การเจ็บป่วย ความ
พกิาร การตายและภาวะสุขภาพอนามัยอืนๆ

• ช่วยวิเคราะห์สถานะการณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยและปัญหา
สุขภาพอนามัยของชุมชน

สรุป (1)

     วทิยาการระบาดเป็นการศึกษาเกียวกับ การ

กระจายของโรคในชุมชน  ปัจจัยทมีีอิทธิพล

ต่อการกระจายโรคและการเปลียนแปลงของ

โรค ซึงทําการศึกษาทงัภาวะทเีป็นโรคและ

ไม่ใช่โรค  และศึกษาทังโรค ติดเชือและโรคไร้

เชือ

 การศึกษาทางวทิยาการระบาดมีความสําคญัและ   

มีประโยชน์ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข         

ในการช่วยค้นหาสาเหตุของโรคและปัจจัยเสียง   

ของโรค ช่วยสืบสวนสอบสวนถงึสาเหตุการ

ระบาดของโรค ช่วยวางแนวทางในการป้องกัน

และควบคุมโรคทําให้สุขภาพอนามัยของชุมชนดี

ขนึ

สรุป (1)
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สรุป (2)

 ปัจจัยสามทางระบาดวทิยา ประกอบด้วย  สิง

ทีทําให้เกดิโรค ( Agent)  มนุษย์ (Host) 

สิงแวดล้อม (Environment) ซึงในภาวะปกติ 

จะมีความสมดุลระหว่างปัจจัยสาม ทําให้ไม่มี

โรค หรือการระบาดของโรค       เกดิขึนใน

ชุมชน

แต่เมือมีการเปลียนแปลงของปัจจยัใด

ปัจจยัหนึง ทาํให้เก ิดภาวะไม่สมดุล                    

ซงึเป็นสาหตุของการเก ิดโรค หรือ                

การระบาดของโรคเกิดข ึนในชุมชน

ธรรมชาติการเกิดโรค (3) 

แนวทางควบคุมป้องกันโรคพืนฐาน

ธรรมชาตกิารเกดิโรค

ระดบัการป้องกันโรค

แนวทางควบคุมป้องกันโรคพืนฐาน

สรุป (4)

การศึกษาลักษณะของบุคคล สถานทแีละ

เวลา  ทสัีมพนัธ์กับการเกิดโรคทาํให้ทราบ

ถึงการกระจายโรคในชุมชน

ได้ข้อมูลประกอบการตงัสมมุตฐิานเกียวกับ

สาเหตุของโรค


