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ข้อมูลส าหรับส่ือมวลชน 

 

เกาะติด “พฤติกรรมเส่ียง”  “เหวีย่ง” แค่ไหนในช่วง 5 ปี 
 
 

 ข้อเท็จจริงคือ... คนจ านวนมากทราบดีว่าสุขภาพเป็นเร่ืองอยู่ กับตัวท่ีต้องดูแล...  
แต่ความเป็นจริงคือ... มคีนไม่มากที่เอาใจใส่และดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง 
ตรงกนัขา้ม... คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในเมืองยงัอยู่ในวงัวนของ “พฤติกรรมเส่ียง” ท่ีท  าร้ายสุขภาพ

อย่างน่าเป็นห่วง 
“ต้นคิด” เปิดประเดน็สถานการณ์สุขภาพคนไทยกบัพฤติกรรมเส่ียงท่ีตอ้งเฝ้าระวงั จาก ผลการส ารวจ

สุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ซ่ึงมีการส ารวจเป็นประจ าทุกรอบ  5 ปี โดย  ส านกังาน
ส ารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

ผลการส ารวจสุขภาพอนามยัของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 3 พ .ศ. 2546-2547 และ คร้ัง
ท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 ซ่ึงเป็นการส ารวจคร้ังล่าสุด มีเป้าหมายเพ่ือน าผลจากการศึกษามาใชเ้ปรียบเทียบและแสดง
แนวโน้มสถานการณ์สุขภาพอนามยัแต่ละดา้น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมเส่ียงท่ีคนไทยจ าเป็นตอ้งตระหนกั  และทุกหน่วยงานตอ้งช่วยกนัเฝ้า
ระวงั… 

 

สุขภาพคนไทยปลอดเหล้า-ไร้ควันมากขึน้ 
 ในปี 2552 สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ นบัเป็นสาเหตุการสูญเสียสุขภาวะ

ของคนไทยอนัดบัตน้ๆ โดยเฉพาะปัญหา “ติดสุรา” เป็นโรคท่ีท าให้ชายไทยสูญเสียปีสุขภาวะเป็นอนัดบัหน่ึง 
 ทวา่ เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี สถานการณ์ดงักล่าวมีการปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน  โดย  การบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป มีสดัส่วนลดลง  
จากการส ารวจสภาวะสุขภาพคนไทย คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2546-2547 ท่ีสดัส่วนของประชากรวยั 15 ปีข้ึนไปท่ี

ด่ืมเคร่ืองด่ืม “น ้าเมา” ในระดบัอนัตรายอยู่ท่ี ร้อยละ 9.1 ไดล้ดลงเหลือ ร้อยละ 7.3 ในการส ารวจสภาวะสุขภาพ
คนไทย คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552 (ดงัภาพท่ี 1) 

 ส่วน การบริโภคยาสูบ กมี็การปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึนเช่นกนั คนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป สูบบุหร่ีน้อยลง 
โดยการส ารวจสภาวะสุขภาพคนไทย คร้ังท่ี 3 พบ ร้อยละ 25.9 ลดลงเหลือ ร้อยละ 23.7 ในการส ารวจสภาวะ
สุขภาพคนไทย คร้ังท่ี 4 (ดงัภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 1   แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป ที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ในระดับอันตรายต่อวัน  
 พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552 

 
 
ภาพที่ 2  แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป ที่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552 

 
ที่มา : 1) การส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการตรวจร่า งกาย คร้ังท่ี 3 พ.ศ . 2546- 2547 โดย

สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข และส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2549) 
 2) รายงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ . 2551- 2552 โดย ส านักงาน

ส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (2553)  
 
แต่ที่น่าจบัตาอย่างยิ่ง คือ พฤติกรรมการสูบบุหร่ีรวมถึงปริมาณการสูบต่อวันของผู้หญงิไทย ที่พบว่ามี

แนวโน้มเพิ่มขึน้ 
 

คนไทย 1 ใน 3 อ้วนลงพุง 
 เม่ือเปรียบเทียบ ความชุกของภาวะอ้วนและความชุกของภาวะอ้วนลงพุง จากการส ารวจสภาวะสุขภาพ

อนามยัของคนไทย โดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 พบวา่ คนไทยอว้นและอว้นลงพุงกนัมากข้ึน โดย
จ าแนกเป็นภาวะอว้น จากการส ารวจ คร้ังท่ี  3 มีสดัส่วน ร้อยละ 28.7 เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 34.7 ในการ ส ารวจ    
คร้ังท่ี  4 (ดงัภาพท่ี 3)   

ส่วนภาวะอว้นลงพุงในการส ารวจ คร้ังท่ี  3 มี ร้อยละ 26.1 เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 32.1 ในการ ส ารวจ     
คร้ังท่ี  4  

พบข้อสังเกตด้วยว่า ภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงมสัีดส่วนในกลุ่มผู้หญงิสูงมากกว่าผู้ชายในการตรวจ
ร่างกายทั้งสองคร้ัง 
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ภาพที่ 3  แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป ที่มภีาวะอ้วน และอ้วนลงพุง  
 พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552 

 
 
ที่มา : 1) การส ารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 3 พ.ศ . 2546- 2547 โดย

สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข และส านักนโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2549) 
 2) รายงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 พ.ศ . 2551- 2552 โดย ส านักงาน

ส ารวจสุขภาพประชาชนไทย (2553) 
อ้างใน  รายงานสุขภาพคนไทย 2554  

 

มากกว่า 4 ใน 5 กนิผักและผลไม้ไม่เพยีงพอ 
 การบริโภคอาหารให้ครบทุกหมู่เป็นปัจจยัในการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะการบริโภค

ผกัและผลไมใ้ห้เพียงพอ 
จากการส ารวจสภาวะสุขภาพอนามยัของคนไทย โดยการส ารวจ คร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 พบวา่ คนไทยอายุ  

15 ปีขึน้ไป บริโภคผักและผลไม้ลดลง โดยการตรวจร่างกายฯ คร้ังท่ี 3 มีสดัส่วน ร้อยละ 21.9  และ ลดลงเหลือ  
ร้อยละ 17.7 ในการส ารวจ คร้ังท่ี  4 (ดงัภาพท่ี 4) 

 
ภาพที่ 4 แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 15 ปีขึน้ไป ที่กนิผักและผลไม้เพียงพอตามข้อแนะน า พ.ศ. 2546- 2547 

และ พ.ศ. 2551-2552 
 

 
 

ที่มา :  รายงานสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 3 และ 4 อ้างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554 
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ปัญหาใหญ่ วัยแรงงานออกก าลังกายไม่เพยีงพอ  
 จากการส ารวจพฤติกรรมการออกก าลงักายของคนไทย พบวา่ คนไทยในทุกกลุ่มอายุ  ยกเว้นกลุ่มอายุ 

11-14 ปี มกีจิกรรมทางกายหรือการออกก าลังกายไม่ถึง ร้อยละ 50 โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 25-59 ปี ซ่ึงเป็นวยัแรงงาน 
และยงัพบวา่มีแนวโน้มการออกก าลงักายลดลง จากปี 2547 มี ร้อยละ 21.2 เหลือ ร้อยละ 19.7 ในปี 2550 

 เม่ือเปรียบเทียบจากขอ้มูลปี 2547 และ 2550 พบวา่ โดยส่วนใหญ่มีสดัส่วนการออกก าลงักายเพ่ิมข้ึน
บา้งไม่มากนกั โดยกลุ่มท่ีมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี จาก ร้อยละ 26.5 ปี 2547 เพ่ิมเป็น      
ร้อยละ 45.4 ในปี 2550 

 
ภาพที่ 5 แสดงร้อยละของคนไทยอายุ 11  ปีขึน้ไป ที่ออกก าลังกาย  พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 

 
 
หมายเหตุ  เฉพาะประชากรอาย ุ11 ปีขึน้ไป โดยไม่สนใจความถ่ีและช่วงเวลาในการออกก าลงักาย 
ที่มา :  การส ารวจพฤติกรรมการออกก าลงักายของประชากร พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
อ้างใน  รายงานสุขภาพคนไทย 2554 

 
 
 แม้ว่าแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยโดยรวมจะเพิ่มสูงขึน้  แต่อย่าลืมว่าส่ิงส าคัญในการมชีีวิตอยู่คือ 

ท าอย่างไรให้เราสามารถอยู่ได้อย่างมคุีณภาพดีด้วย  
 

ที่มา :  รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4  พ.ศ. 2551-2552 
สืบค้นจาก www.hiso.or.th/hiso5/picture/report/report1.php 
 

http://www.hiso.or.th/hiso5/picture/report/report1.php

