
 
บทท่ี 4 แหลงขอมูลท่ีเก่ียวของกับปจจัยทางสังคมท่ีกระทบตอสุขภาพ 

 
4.1. ฐานขอมูลสํามะโนประชากร 
 

ฐานขอมูลสํามะโนประชากร จัดทําโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เปนฐานขอมูลสําคัญที่มีการจัดเก็บ
ขอมูลอยางตอเนื่องทุก 10 ป มีความครอบคลุมประชากรทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 
ของปที่มีการทําสํามะโนประชากร โดยการจัดเก็บขอมูลแบงเปน 2 สวน คอืการสํามะโนประชากร 
(Population Census) และการสํามะโนเคหะ (Housing Census) โดยขอมูลทั้ง 2 สวนนี้ มีแบบสอบถามที่ใช
เก็บขอมูล 2 ลักษณะคือ แบบสั้น (Short form) ที่ใชเก็บขอมูลประชากรทุกคนและครัวเรือนทกุครัวเรือน 
และแบบยาว (Long form) ที่ใชเก็บขอมูลประชากรและครัวเรือน ตัวอยาง 20%  

การวิเคราะหแหลงขอมูล จะประกอบดวย 1) รายการขอมูลที่บงชี้บุคคลและครัวเรือน (Personal 
and Household identifier) ที่ใชสําหรับเชือ่มโยงกับขอมูลบุคคลของแหลงขอมูลอ่ืน 2) รายการขอมูลที่บงชี้
พื้นที่ (Area identifier) ที่ใชสําหรับเชื่อมโยงกับขอมูลพืน้ที่ของแหลงขอมูลอ่ืน 3) รายการขอมูลตัวแปรดาน
เศรษฐกิจ สังคม ที่จะสามารถใชเปรียบเทยีบได 4) รายการขอมูลตัวแปรดานสุขภาพ ขอมูลการสํามะโน
ประชากรและเคหะ มีรายละเอียดดังนี ้

 
ตารางที่ 6 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพในขอมูลสํามะโมประชากร (100%) 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
ขอมูลประชากรและเคหะ 100% (แบบสั้น) 
 
 
 
 

-ภาค 
-จังหวัด 
-อําเภอ/เขต 
-ตําบล/แขวง 
-เขตการปกครอง 
-เขตสํามะโน 
-ชุมรุมอาคารที่/หมูที่ 

-ภาษา 
-ศาสนา 
-สัญชาติ 
-ช้ันที่กําลังเรียน 
-การอานออกเขียนได 
-ช้ันสูงสุดที่เรียนจบ 
-อาชีพหลักในรอบป 
-ลักษณะงานหรือประเภท
กิจการ 
-สถานภาพการทํางาน 
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ตารางที่ 7 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพในขอมูลสํามะโมประชากร (20%) 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
ขอมูลประชากร 20% (แบบยาว) เพิ่มเติมจากแบบสั้น 
 
 
 
 

เหมือน แบบสั้น -อาชีพในรอบสัปดาห 
-ความพรอมในการทํางาน 
-การยายถิ่น 

-จํานวนบุตรเกิดรอดที่มีชีวิต 
-จํานวนบุตรเกิดรอดที่ตาย 
-จํานวนบุตรเกิดใหมในรอบ
ปที่แลว 

 
ตารางที่ 8 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพในขอมูลสํามะโมเคหะ 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
ขอมูลเคหะ 20% (แบบยาว) เพิ่มเติมจากแบบสั้น 
 
 
 
 

เหมือน แบบสั้น -ประเภทที่อยูอาศัย 
-ลักษณะของที่อยูอาศัย 
-การครอบครองที่อยูอาศัย 
-การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
-เครื่องใชในครอบครอง 
ไดแก โทรทัศน วิทยุ ตูเย็น 
เครื่องซักผา โทรศัพท 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
รถยนต รถจักรยานยนต 
จักรยานสองลอ เครื่องจักร
ในการเกษตร รถอีแตน  

 

 
 ขอจํากัดของขอมูลสํามะโนประชากร กค็ือไมมีรายการขอมูลที่ใชบงชี้บุคคลและครัวเรือน ทําให
ไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลเปนรายบุคคลหรือครัวเรือน กับแหลงขอมูลอ่ืนได แตสามารถนําขอมูลในระดับ
พื้นที่ (ไดถึงระดับหมูบาน) ไปใชกับฐานขอมูลอ่ืนได โดยสามารถแสดงขอมูลภาวะเศรษฐกิจสังคม ไดแก 
การศึกษา อาชพี สัญชาติ สภาพการทํางาน ในระดบัหมูบาน และขอมูลสินทรัพย ในระดับอําเภอ (เนื่องจาก
การสุมตัวอยาง 20%) ขอมูลดังกลาว สามารถใชหาความสัมพันธกับตัวแปรทางสุขภาพระดับพื้นที่ (ระดับ
เดียวกัน) จากแหลงขอมูลอ่ืนๆได สําหรับขอมูลสํามะโนประชากรเอง มีตัวแปรทางสุขภาพนอยมาก 
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4.2. ฐานขอมูลการสํารวจทางสุขภาพ 
 

ขอมูลการสํารวจทางสุขภาพ นับวาเปนแหลงขอมูลสําคัญที่ใชเปรียบเทียบภาวะสุขภาพ ระหวาง
กลุมทางสังคม เนื่องจากในการสํารวจเดยีวกัน อาจจะมีตัวแปรทั้งดานเศรษฐกจิสังคม กับ ตัวแปรทาง
สุขภาพ ทําใหสามารถเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพตามกลุมทางเศรษฐกิจสังคมได แตจํากดัเฉพาะที่มีเก็บใน
การสํารวจเดยีวกัน เนื่องจากความแตกตางในการสุมตวัอยาง จึงไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระดับบคุคล
ระหวางการสํารวจที่ตางกนัได แตอาจจะเปรียบเทียบขอมูลในระดับพืน้ที่ (ที่มีความเปนตัวแทน) ได เชน
เปรียบเทียบในระดับภาค หรือจังหวดั ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการสุมตัวอยางและขนาดตวัอยาง 

การสํารวจทางสุขภาพที่สําคัญ ไดแก การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร การสํารวจอนามัย
และสวัสดิการครัวเรือน การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ การสํารวจสภาวะสุขภาพ
ของประชาชนโดยการตรวจรางกาย การสํารวจภาวะสขุภาพอนามยัประชาชนระดบัจังหวดั การเฝาระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธกับการติดเชื้อเอชไอว ีการสํารวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต ฯลฯ  

การวิเคราะหแหลงขอมูล จะประกอบดวย 1) รายการขอมูลที่บงชี้บุคคลและครัวเรือน (Personal 
and Household identifier) ที่ใชสําหรับเชือ่มโยงกับขอมูลบุคคลของแหลงขอมูลอ่ืน 2) รายการขอมูลที่บงชี้
พื้นที่ (Area identifier) ที่ใชสําหรับเชื่อมโยงกับขอมูลพืน้ที่ของแหลงขอมูลอ่ืน 3) รายการขอมูลตัวแปรดาน
เศรษฐกิจ สังคม ที่จะสามารถใชเปรียบเทยีบได 4) รายการขอมูลตัวแปรดานสุขภาพ ขอมูลการสํารวจทาง
สุขภาพ แตละการสํารวจ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (Survey of Population Change) 
 
ตารางที่ 9 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพในการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (1) 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
ปพ.ศ. 2538-2539 
 
 
 

-ภาค 
-จังหวัด 
-เขตการปกครอง 
-ชุมรุมอาคารที่/หมูที่ 

-ช้ันสูงสุดที่เรียนจบ 
-อาชีพหลักในรอบปที่แลว 
-ประเภทกิจการ 
-สถานภาพการทํางาน 
 

-จํานวนบุตรเกิดรอดที่ยังมี
ชีวิต 
-จํานวนบุตรเกิดรอดที่ตาย
ไปแลว 
-การคุมกําเนิด 
-เด็กเกิดใหม 
-วันเดือนปที่ตาย 
-สถานที่ตาย 
-สาเหตุการตาย 
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ตารางที่ 10 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (2) 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
ปพ.ศ. 2548-2549 (เพิ่มเติม) 
-ช่ือ นามสกุล 
-เลขประจําตัวประชาชน 

เหมือนปพ.ศ. 2538-2539 -การอานออกเขียนได 
-รายได 
-ลักษณะที่อยูอาศัย 
-สถานภาพการครอบครอง
ที่อยูอาศัย 
-สินทรัพย (เตียง เตาหุงตม
อาหาร เตาอบไมโรคเวฟ 
กระติกตมน้ําไฟฟา ตูเย็น 
เตีดไฟฟา หมอหุงตมไฟฟา 
พัดลม วิทยุ โทรทัศน เครื่อง
เลนวีดีโอ เครื่องซกัผา 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํา
น้ํารอน เครื่องคอมพิวเตอร 
โทรศัพท โทรศัพทเคลื่อนที่ 
โทรสาร รถยนต รถบรรทุก
เล็ก ปกอัพ รถตู รถอีแตน 
เรือยนต รถจักรยานยนต 
จักรยาน 
 

เหมือนปพ.ศ. 2538-2539 

 
 ขอมูลการสํารวจการเปลีย่นแปลงของประชากร ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ทุก 10 ป 
เนนไปที่ขอมลูการเกิดและการตาย โดยลาสุดมีขอมูลที่บงชี้บุคคล (เลขประจําตัวประชาชน) ทําใหเชื่อมโยง
กับขอมูลอ่ืนๆได รวมทั้งมีขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน (รายได การศึกษา สินทรัพย) แต
ขอมูลมักจะเปนตัวแทนในระดับภาคเทานัน้ ไมสามารถวิเคราะหในระดับจังหวัดได 
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2) การสํารวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน (Health and Welfare Survey) 
 
ตารางที่ 11 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในการสํารวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ) 
-บานเลขที่ ถนน 
-ช่ือหัวหนาครัวเรือน 
 

-ภาค 
-จังหวัด 
-อําเภอ/เขต 
-ตําบล/แขวง 
-ชุมรุมอาคารที่/หมูที่ 

-การศึกษาสูงสุด 
-อาชีพหลักในรอบปที่แลว 
-ประเภทกิจการ 
-สถานภาพการทํางาน 
-รายได 
-สิทธิการรักษา 

-สวัสดิการรักษาพยาบาล 
-สถานพยาบาลหลัก 
-ความพึงพอใจบริการ 
-การเจ็บปวย 
-การใชบริการ 
-คาใชจายในการใชบริการ 
-การใชสิทธิการรักษา 
-การใชบริการโรคเรื้อรัง 
-การนอนโรงพยาบาล 
-การใชบริการทันตกรรม 
-การประเมินสถานะสุขภาพ
ตนเอง 
-การสูบบุหรี่ 
-การดื่มสุรา 
-การสวมหมวกนิรภัย 
-การใชเข็มขัดนิรภัย 
-การเกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ 

 
 ขอมูลการสํารวจอนามยัและสวัสดิการครัวเรือน ดําเนนิการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยมีการ
สํารวจอยางตอเนื่อง ในชวงหลังมีขอมูลดานสุขภาพทีค่รอบคลุมทั้งดานการเจ็บปวย การบาดเจ็บ การใช
บริการ การใชสิทธิการรักษา คาใชจาย พฤติกรรมสุขภาพ และการประเมินสถานะสขุภาพของตนเอง โดยมี
ขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม (การศึกษา อาชีพ รายได) แตขอมลูมกัจะเปนตวัแทนในระดับภาค และมี
ขอจํากัดในการเชื่อมโยงขอมูลระดับบุคคลครัวเรือนกับฐานขอมูลอ่ืนๆ 
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3) การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมตดิตอและการบาดเจ็บ (Behavioral Risk Factors Surveillance 
System) 
 
ตารางที่ 12 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอ 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค) 
-บานเลขที่ ที่อยู 
 

-เขตสาธารณสุข 
-จังหวัด 
-อําเภอ 
-เขตการปกครอง 
-หมูบาน 
 

-ภาษา 
-ศาสนา 
-การศึกษาสูงสุด 
-ภาวะการทํางาน 
-สถานภาพการทํางาน 
-อาชีพปจจุบัน 
-รายไดตอเดือน 
-สิทธิการรักษา 

-น้ําหนัก สวนสูง 
-เสนรอบเอว 
-การประเมินสถานะสุขภาพ 
-การเจ็บปวยทางจิต 
-สิทธิการรักษาและการใช 
-การเขาถึงบริการ 
-การตรวจสุขภาพ 
-การใชบริการฉุกเฉิน 
-ความพึงพอใจ 
-การตรวจและรักษาความ
ดันโลหิตสูง 
-การตรวจน้ําตาลในเลือด
และการรักษาเบาหวาน 
-โรคเรื้อรัง 
-คุณภาพชีวิต 
-กิจกรรมทางกายและการ
ออกกําลังกาย 
-การรับประทานผัก ผลไม 
-การบาดเจ็บและปจจัยเสี่ยง 
-การสูบบุหรี่ 
-การบริโภคสุรา 
-สุขภาพสตรี 
-ความรุนแรง 

 
 การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจบ็ เปนการสํารวจใหม ดําเนินการโดยสํานัก
โรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข ดําเนนิการมาแลว 3 คร้ัง คร้ังลาสุดดําเนินการทุกจังหวัด สามารถแสดง
ขอมูลในระดบัจังหวดั และมีขอมูลปจจยัทางเศรษฐกจิสังคม (การศึกษา อาชีพ รายได) แตไมสามารถ
เชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลกับฐานขอมูลอ่ืนได  
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4) การสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจรางกาย (National Health Examination Survey) 
 
ตารางที่ 13 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในการสํารวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกาย 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
การสํารวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกาย (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 
 
 
 
 
 

-เขตสาธารณสุข 
-จังหวัด 
-อําเภอ 
-เขตการปกครอง 
-หมูบาน 
 

-ภาษา 
-ศาสนา 
-การศึกษาสูงสุด 
-ภาวะการทํางาน 
-สถานภาพการทํางาน 
-อาชีพปจจุบัน 
-รายไดตอเดือน 
-หนี้สิน 

-การประเมินสถานะสุขภาพ
(การเคลื่อนไหว การดูแล
ตนเอง การเจ็บปวด การมี
สมาธิ สัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น การมองเห็น การ
นอนหลับ อารมณ) 
-การบริโภคอาหาร 
-กิจกรรมทางกาย 
-การสูบบุหรี่ 
-การบริโภคสุรา 
-โรคและปญหาสุขภาพ 
-การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ 
-พฤติกรรมทางเพศ 
-การตรวจรางกาย (ความดัน 
น้ําหนัก สวนสูง เสนรอบ
เอว) 
-การตรวจเลือด (น้ําตาล เม็ด
เลือด โคเลสเตอรอล) 
 

 
 การสํารวจสภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจรางกาย เปนการสํารวจเดยีวที่มีการตรวจ
รางกายและตรวจเลือด ดําเนินการมาแลว 3 คร้ัง คร้ังลาสุด สามารถแสดงขอมูลในระดับเขตสาธารณสุข (12 
เขต) และกรุงเทพมหานคร โดยมีขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม (การศึกษา อาชีพ รายได หนี้สิน) แตไม
สามารถเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลกับฐานขอมูลอ่ืนได 
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4.3. ฐานขอมูลทะเบียนและระบบเฝาระวัง 
 

ขอมูลดานสถานะสุขภาพ โรคและบริการสุขภาพ จากขอมูลทะเบียนและระบบเฝาระวัง ก็สามารถ
นํามาใชเพื่อการวิเคราะหผลกระทบของปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม ตอสุขภาพไดเชนกัน เนือ่งจากใน
ฐานขอมูลดังกลาวบางฐาน ก็มีขอมูลปจจัยทางสังคม เชน อาชีพ ทําใหสามารถจําแนกขอมูลตามอาชีพได 
แตจําเปนตองวิเคราะหเปนอัตราปวยหรือตาย ตามกลุมอาชีพ โดยตองมีขอมูลจํานวนประชากรแตละกลุม
อาชีพจากแหลงขอมูลอ่ืน มาเปนฐานของการคํานวณ และบางฐานขอมลูก็มีขอมูลบงชี้บุคคล ซ่ึงอาจจะชวย
ในการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลที่มีขอมูลการเศรษฐกิจสงัคมได (แตไมงายนัก เนื่องจากยังไมมีฐานขอมูลดาน
เศรษฐกิจสังคม ที่มีขอมูลบงชี้บุคคล) 

ขอมูลหลักที่จะสามารถนํามาวิเคราะหได ประกอบดวย ขอมูลมรณบัตร ขอมูลการเฝาระวงั
โรคติดตอ ขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ ขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล ขอมูลทะเบียนเฉพาะโรค เชน 
ทะเบียนมะเร็ง ทะเบียนโรคเบาหวาน เปนตน 

การวิเคราะหแหลงขอมูล จะประกอบดวย 1) รายการขอมูลที่บงชี้บุคคลและครัวเรือน (Personal 
and Household identifier) ที่ใชสําหรับเชือ่มโยงกับขอมูลบุคคลของแหลงขอมูลอ่ืน 2) รายการขอมูลที่บงชี้
พื้นที่ (Area identifier) ที่ใชสําหรับเชื่อมโยงกับขอมูลพืน้ที่ของแหลงขอมูลอ่ืน 3) รายการขอมูลตัวแปรดาน
เศรษฐกิจ สังคม ที่จะสามารถใชเปรียบเทียบได 4) รายการขอมูลตัวแปรดานสุขภาพ โดยแตละฐานขอมูล มี
รายละเอียดดังนี้ 
 
1) ขอมูลมรณบัตร (โดยสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย) 
 
ตารางที่ 14 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในขอมูลมรณบัตร 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
-ช่ือ นามสกุล 
-เลขประจําตัวประชาชน 
-บานเลขที่ ที่อยู 
 
 
 

-จังหวัด ที่อยู 
-อําเภอ ที่อยู 
-ตําบล ที่อยู 
-หมูบาน ที่อยู 
-จังหวัด ที่ตาย 
-อําเภอ ที่ตาย 
-ตําบล ที่ตาย 
-หมูบาน ที่ตาย 
 
 

-อาชีพ -วันเดือนปที่ตาย 
-สถานที่ตาย 
-สาเหตุการตาย 
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2) ขอมูลเฝาระวังโรคติดตอ (โดยสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 
 
ตารางที่ 15 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
-ช่ือ นามสกุล 
-บานเลขที่ ที่อยู 
-เลขประจําตัวผูปวย 
 
 

-จังหวัด ที่อยู 
-อําเภอ ที่อยู 
-ตําบล ที่อยู 
-หมูบาน ที่อยู 
-โรงพยาบาลที่รักษา 

-อาชีพ -วันเดือนปที่ปวย 
-โรคที่ปวย 
-วันที่รักษา 
-สภาพปจจุบัน 

 
3) ขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (โดยสํานกัระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค) 
 
ตารางที่ 16 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
-ช่ือ นามสกุล 
-เลขประจําตัวผูปวย 
 
 
 
 

-จังหวัด  
-โรงพยาบาลที่รักษา 
 

-อาชีพ -วันเวลาที่เกิดเหตุ 
-วันเวลาที่มาถึงโรงพยาบาล 
-สถานที่เกิดเหตุ 
-สาเหตุการบาดเจ็บ 
-พฤติกรรมเสี่ยง 
-การมาโรงพยาบาล 
-การปฐมพยาบาล 
-ความรุนแรง 
-วินิจฉัยการบาดเจ็บ 
-ผลการรักษา 

 
4) ขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล (โดยสํานกังานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) 
 
ตารางที่ 17 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
-ช่ือ นามสกุล 
-เลขประจําตัวผูปวย 
-เลขประจําตัวประชาชน 
 
 

-จังหวัด  
-โรงพยาบาลที่รักษา 
 

-อาชีพ 
-สิทธิการรักษา 

-การวินิจฉัยโรค 
-หัตถการและการผาตัดที่
ไดรับ 
-คาใชจายบริการ 
-ผลการรักษา 
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5) ขอมูลทะเบียนมะเร็งประชากร (โดยสถาบันมะเร็งแหงชาติ) 
 
ตารางที่ 18 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในขอมูลทะเบียนมะเร็งประชากร 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
-ช่ือ นามสกุล 
-เลขประจําตัวผูปวย 
-เลขประจําตัวประชาชน 
-บานเลขที่ ที่อยู 
 
 
 

-จังหวัด  
-อําเภอ 
-โรงพยาบาลที่รักษา 
 

-เช้ือชาติ 
-ศาสนา 

-วันที่วินิจฉัย 
-ตําแหนง/อวัยวะที่เปน
มะเร็ง 
-ระยะของมะเร็ง 
-การแพรกระจายของโรค 
-การรักษา 
-สภาพลาสุด 
-สาเหตุการตาย 

 
6) ขอมูลทะเบียนผูปวยเบาหวาน (โดยสมาคมโรคตอไรทอ) 
 
ตารางที่ 19 ขอมูลบงชี้ ตัวแปรเศรษฐกิจสงัคมและสุขภาพในขอมูลทะเบียนผูปวยเบาหวาน 
ขอมูลบงช้ีบุคคล ครัวเรือน ขอมูลบงช้ีพ้ืนที่ ตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม ตัวแปรสุขภาพ 
-ช่ือ นามสกุล 
-เลขประจําตัวผูปวย 
-เลขประจําตัวประชาชน 
-บานเลขที่ ที่อยู 
 
 
 

-จังหวัด  
-อําเภอ 
-โรงพยาบาลที่รักษา 
 

-การศึกษา 
-อาชีพ 
-สิทธิการรักษา 

-วันที่วินิจฉัย 
-วินิจฉัย 
-น้ําหนัก สวนสูง ความดัน 
-การสูบบุหรี่ การดี่มสุรา 
-ระดับน้ําตาลในเลือด 
-ระดับไขมันในเลือด 
-ภาวะแทรกซอน 
-การรักษา 
-ประวัติในครอบครัว 

 
 ขอมูลมรณบัตร เปนขอมูลหลักที่ใชวิเคราะหการตายของประชากรไทย ดําเนินการโดย
กระทรวงมหาดไทย มกัจะตองวิเคราะหเปนอัตราการตายของพื้นที่ สามารถวิเคราะหไดถึงระดับหมูบาน 
โดยตองมีขอมลูจํานวนประชากรกลางปในระดับเดียวกนั จากแหลงขอมูลอ่ืน สามารถเปรียบเทียบกับปจจัย
เศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ เพื่อบอกความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่กบัการตายได นอกจากนี ้
การที่ฐานขอมลูนี้มีเลขประจาํตวัประชาชน ก็จะชวยในการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลบุคคลอื่นๆที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนได แตฐานขอมูลมรณบัตร มีปญหาเรื่องคุณภาพของขอมูลสาเหตุการตาย โดยเฉพาะ
การตายที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาล 
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 ขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอ ดําเนนิการโดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปนระบบที่มีการ
จัดเก็บมายาวนาน มีขอมูลโรคมากกวา 50 โรค ที่ไดรับการวินิจฉยัจากสถานพยาบาล ตั้งแตสถานีอนามัย 
ขอมูลครอบคลุมทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล สามารถใชวิเคราะหอัตราปวยของพื้นที่ได เมื่อเชื่อมโยงกบัปจจัย
ทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ ก็จะสามารถแสดงความสัมพันธระหวางปจจยัทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ 
กับอัตราปวยของพื้นที่ได  
 ขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ จัดเก็บในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป 28 แหงทัว่ประเทศ 
ดําเนินการโดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีขอมูลผูบาดเจ็บที่มาโรงพยาบาล แตมีขอจํากัดในการ
เชื่อมโยงขอมูล และหาความสัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม เนื่องจากไมสามารถสะทอนขอมูลใน
ระดับพื้นทีไ่ด เพราะเปนขอมูลระดับโรงพยาบาล แตอาจจะใชเปรียบเทยีบความรุนแรงและผลลัพธของการ
บาดเจ็บระหวางสถานที่เกิดเหตุ (อําเภอ จงัหวัด) ได โดยเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจสังคมของสถานที่
เกิดเหต ุ
 ขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล ใชสําหรับการเบิกจายในระบบประกนัสุขภาพ โดยขอมูลผูปวยใน
รายบุคคลจะมขีอมูลการวินิจฉัยโรค และการไดรับหัตถการและการผาตัด สามารถเปรียบเทียบการไดรับ
หัตถการและการผาตัด ระหวางสิทธิการรักษาได สําหรับเรื่องอัตราปวย ตองมกีารรวมขอมูลของทุก
สถานพยาบาลในพื้นที ่ แลวคาํนวณเปนอัตราปวย โดยใชขอมูลประชากรของพื้นที่เปนตวัหาร แลว
เปรียบเทียบกบัภาวะเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ อยางไรก็ดี ขอมูลดังกลาว อาจจะมีปญหาความครอบคลุม
ขอมูลของสถานพยาบาลภาคเอกชนที่อยูนอกระบบประกันสุขภาพ 
 ทะเบียนมะเร็งประชากร ดาํเนินการโดยสถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนขอมูลระดับประชากร แต
จัดเก็บเพียง 5 จังหวัด (อยูระหวางการขยายจังหวัด) สามารถคํานวณอัตราปวยของจังหวดั อําเภอได โดย
ตองเปรียบเทียบกับปจจยัทางเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ที่มีทะเบียนมะเร็ง ฐานขอมูลนี้มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมลูบุคคลอื่นได แตไมมีขอมูลปจจัยดานการศึกษาและอาชีพใน
ฐานขอมูลนี้ 
 ขอมูลทะเบียนโรคเบาหวาน ดําเนนิการโดยสมาคมโรคตอมไรทอ มีขอมูลผูปวยที่ขึ้นทะเบยีนใน
โรงพยาบาลขนาดใหญ มีขอจํากัดในการคํานวณเปนอตัราปวยในพืน้ที่ แตสามารถวิเคราะหการรักษา และ
ภาวะแทรกซอนของผูปวยได โดยเปรยีบเทียบตามอาชพี การศึกษา และสิทธิการรักษาได รวมทัง้สามารถ
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลบุคคลอื่น  
 โดยสรุป แหลงขอมูลสวนใหญที่มีทั้งขอมูลเศรษฐกิจสงัคม และขอมูลสุขภาพ มักจะมาจากการ
สํารวจ ซ่ึงจะสามารถวิเคราะหเปรยีบเทียบระหวางกลุมคนตามเศรษฐกิจสังคมได แตมักจะมีขอจํากัดหาก
จะเปรียบเทียบระดับพื้นทีย่อย เนื่องจากการสุมตัวอยาง มักจะลงไปไมถึงพื้นที่ขนาดเล็ก สําหรับขอมูล
ทะเบียนและระบบเฝาระวงั มักจะมีขอจํากัดดานขอมลูปจจัยเศรษฐกิจสังคมของบุคคล แตมีจุดแข็งดาน
ขอมูลพื้นที่ จึงสามารถนํามาวิเคราะหในระดับพื้นที่ หากเปนขอมูลระดบัประชากร 
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