ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน
เกาะติดขบวนการ “สํารวจรอยโรค” ภาคสี่
เบาหวาน ! ความดัน! อวนลงพุง!
นี่คือโรคยอดฮิตของคนไทยทั้งประเทศ ที่นับวันยิ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงเปนกราฟขาขึ้นอยางนาตกใจ
วันนี้ คนไทยเปนโรคเบาหวาน รอยละ 7 ในผูหญิง และ รอยละ 6 ในผูชาย
สภาวะความดันเลือดสูง รอยละ 23 ในผูชาย และ รอยละ 21 ในผูหญิง
ชายไทย รอยละ 15 และหญิงไทย รอยละ 36 อยูในกลุมอวนลงพุง
เหลานี้เปนขอมูลสวนหนึ่งที่ไดจาก การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ครั้งที่ 3
เมื่อป 2546 – 2547
โครงการดังกลาวถือไดวาเปนการสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนที่ครอบคลุมจํานวน
กลุมเปาหมายและประเด็นมากที่สุดเทาที่เคยมีมาในประวัติศาสตรการสํารวจสุขภาพในประเทศไทย

การพัฒนาและวางแผนสาธารณสุขเพื่อใหคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีตองอาศัยขอมูล
สําคัญหลากหลายประเด็น เชน ขอมูลสถานะสุขภาพของประชากร ขนาดของปญหาสุขภาพที่สําคัญ และปจจัย
เสี่ยงที่เอื้อตอการเกิดปญหา
ที่ผานมา ประเทศไทยมีการสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศมาแลว 3 ครั้ง
ดวยกัน ครั้งที่ 1เมื่อป 2534 – 2535 ครั้งที่ 2 เมื่อป 2539 – 2540 ครั้งที่ 3 เมื่อป 2546 – 2547
และครั้งลาสุด ซึ่งเปนครั้งที่ 4 จะเริ่มเปดฉากไลเลี่ยกับหนังดัง “อินเดียนา โจนส...ขุมทรัพย
สุดขอบฟา ภาคสี่” ในเดือนมิถุนายน 2551 นี้
รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร ผูอํานวยการสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) ชี้แจงวา
การสํารวจสุขภาพทําใหรูความตอเนื่องของปญหา
“ที่ผานมาพบวา เมื่อวิถีชีวิตของคนเปลี่ยน โรคที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปดวย ขอมูลสุขภาพที่ไดจากการ
สํารวจแตละครั้งเราจะรูวาคนไทยมีปญหาสุขภาพดานใด เพื่อเตรียมแกไขปองกันไดทันสถานการณ”
การสํารวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศ ทั้งโดยการสัมภาษณ การตรวจ
รางกาย และการตรวจเลือดหรือตรวจปสสาวะทางหองปฏิบัติการ จะทําใหไดขอมูลดานสุขภาพโดยเฉพาะความ
ชุกของปญหาสุขภาพตาง ๆ พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคของบุคคลและระดับชีวะเคมีที่สําคัญ เชน น้ําตาลในเลือด
ไขมัน ตลอดจนระดับชีวเคมีอื่น ๆ ที่ละเอียดมากกวาขอมูลรายงานการเจ็บปวยในระบบสาธารณสุขที่ดําเนินอยู
และเมื่อประกอบกับขอมูลการตายจะทําใหทราบสถานะสุขภาพและขอมูลที่ชัดเจนในการแกไขปญหาสุขภาพที่
สําคัญได
สําหรับการสํารวจในปนี้ ไดมีการกําหนดกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้นมาจาก 3 ครั้งกอน กลาวคือ วัยเด็ก โดย
แบงการสํารวจ ตามกลุมอายุ ตั้งแตกลุมอายุ 1-14 ป กลุมอายุ 15-59 ป และกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
การสํารวจสุขภาพกลุมตัวอยางจํานวน 32,000 คน นี้ จะเปนการสํารวจทั้ง ดานพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อทราบแนวโนมการกินอาหาร ออกกําลังกาย ผักผลไม ดานการตรวจพิเศษ เชน วัดระดับน้ําตาลในเลือด

ระดับไขมันในเลือด ตรวจปอด นอกจากนี้ยังเพิ่มประเด็น การสํารวจในกลุมเด็ก คือ เรื่องประวัติการเลี้ยงดู
สถานการณกินนมแม การกินอาหาร พัฒนาการอารมณ สังคม และ เชาวปญญา การสํารวจครอบคลุม 20
จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ แบงเปนภาคละ 5 จังหวัด โดยการสุมตัวอยางซึ่งรวมมือกับ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ และประสานงานเรื่องชื่อประชาชนกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังทํางาน
รวมกับโรงพยาบาล ศูนยสุขภาพชุมชน รวมทั้ง เครือขายมหาวิทยาลัยทั้งสวนกลางและภูมิภาค

ในปจจุบันขอมูลจากการสํารวจสภาวะสุขภาพในประเทศ นอกจากใชวางแผนสาธารณสุขแลว ยัง
ใชสําหรับการประชาสัมพันธเชิงรุกใหประชาชนโดยเฉพาะกลุมเสี่ยงและนําไปสูโครงการรณรงคเพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอโรคเหลานั้นดวย เชน โครงการรณรงคใหรับประทานผักและผลไม โครงการคนไทยไรพุงเพื่อลดภาวะ
น้ําหนักเกินโดยเฉพาะการอวนลงพุงที่เปนสาเหตุสําคัญของโรคเบาหวาน และการวัดความดันเลือดเพื่อควบคุม
โรคความดันโลหิตสูงเปนตน
“คิดงาย ๆ คนไทย 10 คน เดินมา 2 คน เปนความดันเลือดสูง 1 คน เปนเบาหวาน จากการสํารวจ
ครั้งกอน ทําใหทราบขนาดปญหา เพื่อที่จะไดเตรียมรับมือ จากขอมูลเราจะพบทั้งปจจัยเสี่ยงและขอมูลโรค
หนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองมีแผนดําเนินการรณรงค อยางตอเนื่อง ที่สําคัญอยากเนนในเรื่องเรื่องการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันกอนการรักษา เพราะหากสุขภาพเสียไปแมไดรับการรักษามันจะไมเหมือนเดิม ทางที่ดี
ปองกันไวกอน ดวยการกินอาหารที่ดี มีประโยชน ออกกําลังกายสม่ําเสมอ “
คุณหมอวิชัยฝากบอกพอแมพี่นองชาวไทยทั่วทุกภาควา ขอมูลของทานนับเปนประโยชนแกการ
วิเคราะหปญหาสถานการณสุขภาพในภาพรวมของประเทศ แตหากตรวจพบวาทานใดมีความเสี่ยงตอโรคหรือมี
ปญหาสุขภาพทางทีมงานจะแจงขอมูลกลับไปใหทราบเพื่อดําเนินการปองกันรักษาไดทันทวงที
ชวงนี้หากบานไหนไดรับจดหมายจากสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย มี อสม. หรือ
หมออนามัยมาเคาะประตูบานก็อยาเพิ่งตกใจ เพราะพวกเขาไมไดมาหาเสียงแตประการใด...
แตมาขอเวลาและขอความรวมมือพอแมพี่นองในการสํารวจและตรวจสุขภาพนั่นเอง !!
***************************
สาวลึก ผลลัพธ “สํารวจรอยโรค” ครั้งลาสุด
ผลการสํารวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายในประเทศไทยครั้งที่ 3 (ป 2546 – 2547)
ซึ่งตัวอยางที่ไดจากการสํารวจมีจํานวน 39,290 คน
ก. ปจจัยเสี่ยงสุขภาพ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญแสดงวา ประชากรอายุ15 ปขึ้นไป มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับตาง ๆ ดังนี้
• ดานการดื่มสุราพบวา ประชากรชาย รอยละ17 และ ประชากรหญิง รอยละ 2 ดื่มสุราอยูในระดับที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
• ประชากรชาย รอยละ 46 ยังสูบบุหรี่เปนประจําทุกวัน ในขณะที่ประชากรหญิงเพียง รอยละ 2 มี
พฤติกรรมเสี่ยงดังกลาว

• ดานกิจกรรมทางกาย ที่วัดอกมาเปน MET minute (Metabolic Equivalent time) พบวามีความ
แตกตางกัน ดังนี้
• ประชากรทั้งชายและหญิงประมาณ รอยละ 70 มี กิจกรรมทางกายที่พอเพียง อยูในระดับสูงและ
ปานกลาง
ข. ความเสี่ยงและโรคที่นาจับตา
• ปญหาที่นาจับตามองคือ การบริโภคผักและผลไม ที่ยังอยูในระดับต่ํากวามาตรฐานประมาณ
มากกวา รอยละ 75
• สําหรับความชุกของโรคเรื้อรังที่เกี่ยวของกับระบบหัวใจและหลอดเลือด พบวาประชากรอายุ 15 ปขึ้น
ไป รอยละ 23 ในชาย และรอยละ 21 ในหญิง มีสภาวะความดันเลือดสูง
• ระดับไขมันรวมในเลือดสูงพบ รอยละ 17 ในหญิง และ รอยละ 14 ในชาย
• พบโรคเบาหวาน รอยละ 7 ในหญิง และ รอยละ 6 ในชาย
• พบภาวะโลหิตจาง รอยละ 22 ในหญิง และ รอยละ 11 ในชาย
ค. ภาวะน้ําหนักตัว
ถาใชคา BMI เปนตัวชี้วัดจะพบวา
• ประชากรชายอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 22.5 เปนผูมีน้ําหนักเกินและอวน แตในหญิงพบภาวะเชนนี้รอย
ละ 34.4
แตถาใชเสนรอบเอวเปนเครื่องชี้วัดพบวา
• ชายไทยรอยละ 15 และหญิงไทยรอยละ 36 อยูในกลุมอวนลงพุง( Abdominal Obesity)
ง. ประเด็นอื่น ๆ ที่นาสนใจ
• ความชุกของโรคหรือสภาวะเสี่ยงตอสุขภาพเหลานี้เปลี่ยนแปลงตามอายุ ถาอายุมากมักจะมี
ความชุกมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงตามสถานที่อยูทั้งตามภาค เขตสาธารณสุข เขตเมืองและเขต
ชนบท
• นอกจากนี้การสํารวจนี้ยังไดแสดงใหเห็นวาในกลุมผูที่มีความผิดปกติ เชน ความดันเลือดสูง
เบาหวาน วามีประชากรจํานวนมากที่ยังไมรูตัววาเปนโรคนี้ และจํานวนผูไดรับการรักษาและ
รักษาไดผลดี พบวา ยิ่งมีจํานวนนอย กลาวคือ ไมเกิน รอยละ 20 – 30 ของกลุมผูที่เปนโรคแลว
• นอกจากนี้การสํารวจครั้งนี้ยังไดแสดงรายละเอียดของสภาวะสุขภาพในผูสูงอายุ ซึ่งปญหาสําคัญ
คือ สุขภาพฟน อุบตั ิเหตุจากการหกลม และภาวะผิดปกติจาการตรวจคัดกรองสภาพสมองซึ่ง
เพิ่มขึ้นตามอายุ
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