ข้ อ มูล สาหรั บสื่ อ มวลชน

เกาะติด “พฤติกรรมเสี่ ยง” “เหวีย่ ง” แค่ ไหนในช่ วง 5 ปี
ข้ อเท็จจริ งคื อ... คนจานวนมากทราบดี ว่าสุขภาพเป็ นเรื่ องอยู่กับตัวที่ ต้องดูแล...
แต่ ความเป็ นจริ งคือ... มีคนไม่มากที่ เอาใจใส่ และดูแลสุ ขภาพให้ สมบูรณ์แข็งแรง
ตรงกันข้าม... คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนในเมืองยังอยู่ในวังวนของ “พฤติกรรมเสี่ ยง” ทีท่ าร้ายสุขภาพ
อย่างน่ าเป็ นห่วง
“ต้ นคิด” เปิ ดประเด็นสถานการณ์สุขภาพคนไทยกับพฤติกรรมเสี่ยงทีต่ อ้ งเฝ้ าระวัง จาก ผลการสารวจ
สุ ขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่ างกาย ซึ่งมีการสารวจเป็ นประจาทุกรอบ 5 ปี โดย สานักงาน
สารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ผลการสารวจสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 และ ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 ซึ่งเป็ นการสารวจครั้งล่าสุด มีเ ป้ าหมายเพื่อนาผลจากการศึกษามาใช้เ ปรี ยบเทียบและแสดง
แนวโน้มสถานการณ์สุขภาพอนามัยแต่ละด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมเสี่ยงทีค่ นไทยจาเป็ นต้องตระหนัก และทุกหน่วยงานต้องช่วยกันเฝ้ า
ระวัง…

สุ ขภาพคนไทยปลอดเหล้ า-ไร้ ควันมากขึน้
ในปี 2552 สถานการณ์การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ นับเป็ นสาเหตุการสูญเสียสุขภาวะ
ของคนไทยอันดับต้นๆ โดยเฉพาะปัญหา “ติดสุรา” เป็ นโรคทีท่ าให้ชายไทยสูญเสียปี สุขภาวะเป็ นอันดับหนึ่ ง
ทว่า เป็ นเรื่ องทีน่ ่ายินดี สถานการณ์ดงั กล่าวมีการปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี ้ ึ น โดย การบริ โภคเครื่ อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ ของคนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป มีสดั ส่วนลดลง
จากการสารวจสภาวะสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 ทีส่ ดั ส่วนของประชากรวัย 15 ปี ข้ ึ นไปที่
ดื่มเครื่ องดื่ม “น้ าเมา” ในระดับอันตรายอยู่ที่ ร้อยละ 9.1 ได้ลดลงเหลือ ร้อยละ 7.3 ในการสารวจสภาวะสุขภาพ
คนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 (ดังภาพที่ 1)
ส่วน การบริ โภคยาสู บ ก็มีการปรับตัวในทิศทางทีด่ ขี ้ ึ นเช่นกัน คนไทยอายุ 15 ปี ข้ ึ นไป สูบบุหรี่ น้อยลง
โดยการสารวจสภาวะสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 3 พบ ร้อยละ 25.9 ลดลงเหลือ ร้อยละ 23.7 ในการสารวจสภาวะ
สุขภาพคนไทย ครั้งที่ 4 (ดังภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 แสดงร้ อ ยละของคนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ที่ดื่มเครื่ อ งดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับอันตรายต่ อ วัน
พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552

ภาพที่ 2 แสดงร้ อ ยละของคนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ที่สู บบุหรี่ พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552

ที่มา :

1) การสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการตรวจร่ า งกาย ครั้ งที่ 3 พ.ศ. 2546- 2547 โดย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2549)
2) รายงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้ งที่ 4 พ.ศ. 2551- 2552 โดย สานักงาน
สารวจสุขภาพประชาชนไทย (2553)

แต่ ที่น่าจับตาอย่างยิ่ง คือ พฤติกรรมการสู บบุหรี่ รวมถึ งปริ มาณการสู บต่ อ วันของผู้หญิงไทย ที่พ บว่ ามี
แนวโน้ มเพิ่มขึน้

คนไทย 1 ใน 3 อ้ วนลงพุง
เมื่อเปรี ยบเทียบ ความชุ กของภาวะอ้ วนและความชุ กของภาวะอ้ วนลงพุง จากการสารวจสภาวะสุขภาพ
อนามัยของคนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พบว่า คนไทยอ้วนและอ้วนลงพุงกันมากขึ้ น โดย
จาแนกเป็ นภาวะอ้วน จากการสารวจ ครั้งที่ 3 มีสดั ส่วน ร้อยละ 28.7 เพิ่มขึ้ นเป็ น ร้อยละ 34.7 ในการ สารวจ
ครั้งที่ 4 (ดังภาพที่ 3)
ส่วนภาวะอ้วนลงพุงในการสารวจ ครั้งที่ 3 มี ร้อยละ 26.1 เพิ่มขึ้ นเป็ น ร้อยละ 32.1 ในการ สารวจ
ครั้งที่ 4
พบข้ อ สั งเกตด้ วยว่ า ภาวะอ้ วนและอ้ วนลงพุงมีสั ดส่ วนในกลุ่ มผู้หญิงสู งมากกว่ าผู้ชายในการตรวจ
ร่ างกายทั้งสองครั้ ง
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ภาพที่ 3 แสดงร้ อ ยละของคนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ที่มภี าวะอ้ วน และอ้ วนลงพุง
พ.ศ. 2546-2547 และ พ.ศ. 2551-2552

ที่มา :

1) การสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการตรวจร่ างกาย ครั้ งที่ 3 พ.ศ. 2546- 2547 โดย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2549)
2) รายงานสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้ งที่ 4 พ.ศ. 2551- 2552 โดย สานักงาน
สารวจสุขภาพประชาชนไทย (2553)
อ้ างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554

มากกว่ า 4 ใน 5 กินผักและผลไม้ไม่ เพียงพอ
การบริ โภคอาหารให้ครบทุกหมู่เ ป็ นปัจจัยในการเสริ มสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะการบริ โภค
ผักและผลไม้ให้เ พียงพอ
จากการสารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของคนไทย โดยการสารวจ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พบว่า คนไทยอายุ
15 ปี ขึน้ ไป บริ โภคผักและผลไม้ล ดลง โดยการตรวจร่างกายฯ ครั้งที่ 3 มีสดั ส่วน ร้อยละ 21.9 และ ลดลงเหลือ
ร้อยละ 17.7 ในการสารวจ ครั้งที่ 4 (ดังภาพที่ 4)
ภาพที่ 4 แสดงร้ อ ยละของคนไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป ที่กนิ ผักและผลไม้เพียงพอตามข้ อ แนะนา พ.ศ. 2546- 2547
และ พ.ศ. 2551-2552

ที่ มา : รายงานสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่ างกาย ครั้ งที่ 3 และ 4 อ้างใน รายงานสุขภาพคนไทย2554
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ปัญหาใหญ่ วัยแรงงานออกกาลั งกายไม่ เพียงพอ
จากการสารวจพฤติกรรมการออกกาลังกายของคนไทย พบว่า คนไทยในทุกกลุ่ มอายุ ยกเว้ นกลุ่ มอายุ
11-14 ปี มีกจิ กรรมทางกายหรื อ การออกกาลังกายไม่ถึ ง ร้ อ ยละ 50 โดยเฉพาะกลุม่ อายุ 25-59 ปี ซึ่งเป็ นวัยแรงงาน
และยังพบว่ามีแนวโน้มการออกกาลังกายลดลง จากปี 2547 มี ร้อยละ 21.2 เหลือ ร้อยละ 19.7 ในปี 2550
เมื่อเปรี ยบเทียบจากข้อมูลปี 2547 และ 2550 พบว่า โดยส่วนใหญ่มีสดั ส่วนการออกกาลังกายเพิ่มขึ้ น
บ้างไม่มากนัก โดยกลุม่ ทีม่ ีสดั ส่วนเพิ่มขึ้ นมากทีส่ ุดคือ กลุม่ อายุ 15-24 ปี จาก ร้อยละ 26.5 ปี 2547 เพิ่มเป็ น
ร้อยละ 45.4 ในปี 2550
ภาพที่ 5 แสดงร้ อ ยละของคนไทยอายุ 11 ปี ขึน้ ไป ที่อ อกกาลั งกาย พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ เฉพาะประชากรอายุ 11 ปี ขึน้ ไป โดยไม่ สนใจความถี่และช่ วงเวลาในการออกกาลังกาย
ที่มา : การสารวจพฤติกรรมการออกกาลังกายของประชากร พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2550 สานักงานสถิติแห่ งชาติ
อ้ างใน รายงานสุขภาพคนไทย 2554

แม้ว่าแนวโน้ มอายุคาดเฉลี่ ยของคนไทยโดยรวมจะเพิ่มสู งขึน้ แต่ อ ย่าลืมว่ าสิ่ งสาคัญในการมีชีวิตอยู่คือ
ทาอย่างไรให้ เราสามารถอยู่ได้ อ ย่ างมีคุณภาพดีด้วย
ที่ มา : รายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552
สื บค้ นจาก www.hiso.or.th/hiso5/picture/report/report1.php
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