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คณะกรรมการ คณาจารยและผูเชี่ยวชาญและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ ดังรายชื่อที่แนบมาทายรายงาน 
และขออภัยผูมีพระคุณ ผูประสานงาน นักวิชาการและผูสนับสนุนอีกหลายทานที่อาจไมระบุชื่อในที่นี้ 
 
    นพ. วิชัย เอกพลากร 
    บรรณาธิการ 
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 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เปนการสำรวจท่ีใชมากกวาแคการสอบถามกลุมตัวอยาง 
แตครอบคลุมถงึการตรวจรางกายและการตรวจสารตัวอยางดวย ทำใหการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
ไดขอมูลที่มีจุดแข็งคือ เปนขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนท่ีมีความนาเชื่อถือ (เพราะมีการยืนยัน
ดวยการตรวจรางกายและสารตัวอยาง) และเปนขอมลูจากการสำรวจในชุมชนทีส่ามารถเปนตวัแทน
ประชากรได นอกจากน้ีการสำรวจอยางตอเนื่อง ยังสามารถใชศึกษาแนวโนมสถานะสุขภาพของ
ประชาชนไดอยางตอเนื่องดวย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2551-
2552) ซึ่งบริหารจัดการและดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข และไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข สำนกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ สำนกังานหลักประกันสขุภาพ
แหงชาติ และกรมอนามัย การเตรียมการสำรวจดานวิชาการไดรับความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ
สาขาตางๆ จากมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การสำรวจภาคสนามไดรับความรวมมือ
จากเครือขายนักวิชาการของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตางๆ 
 รายงานผลการสำรวจฉบับสมบรูณนี ้ เปนผลของความพยายามและความรวมมือของหนวยงาน
ตางๆ ที่ทำงานนี้มานานกวา 2 ป เนื้อหาจะครอบคลุมการนำเสนอปจจัยเสี่ยงสุขภาพสำคัญไดแก 
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การบริโภคอาหาร กิจกรรม 
ทางกาย และสถานะทางสุขภาพตางๆ โดยชี้ใหเห็นแนวโนมเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจคร้ังที่
ผานมา (พ.ศ. 2546-2547) ขอมูลทั้งหมดจึงเปนประโยชนอยางมากตอผูกำหนดนโยบาย 
นักวิชาการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไป 
 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยนี้ เปนงานใหญที่มีความสำคัญยิ่งตอระบบสุขภาพของ
ประเทศ และงานนี้คงประสบความสำเร็จไมได หากขาดความรวมมือและการสนับสนุนอยางจริงจัง 
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขอขอบคุณทุกหนวยงานและทุกทานที่มีสวน
เกี่ยวของมา ณ โอกาสน้ีดวย 
             
    นพ. พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข 
    ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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 5.9 ภาวะซึมเศรา 181 
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สารบัญ (ตอ) 
 
 5.10 โรคเร้ือรังที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 185 
 5.11 การบาดเจ็บ 186 
 5.12 การวัดแรงบีบมือ (Grip strength) 191 
บทที่ 6 อนามัยเจริญพันธุ 195 
 6.1 การมีประจำเดือนและการหมดประจำเดือน 196 
 6.2 การตั้งครรภและการคลอดบุตร 199 
 6.3 การแทงลูก 204 
 6.4 การคุมกำเนิด 206 
 6.5 ภาวะการมีบุตรยาก 211 
 6.6 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 214 
 6.7 การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม 216 
บทที่ 7 สุขภาพผูสูงอายุ 221 
 7.1 ลักษณะตัวอยางผูสูงอายุ 221 
 7.2 ปจจัยเกื้อหนุนตอความอยูดีมีสุขของผูสูงอายุ 225 
 7.3 ปจจัยที่เกื้อหนุนผูสูงอายุ ดานหลักประกนัในการอยูอาศัยและความปลอดภัย 235 
 7.4 การพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวัน 248 
 7.5 การตรวจคัดกรองภาวะสมองเส่ือม 256 
 7.6 ความเส่ือมถอยของอวัยวะ 260 
 7.7 การหกลม 267 
 7.8 โรคเร้ือรังในผูสูงอายุ 272 
 7.9 การทดสอบความเร็วของการเดิน 279 
 7.10 การมองระยะใกล (Near Vision test) 284 
บทที่ 8 สรุปและขอเสนอแนะ 287 
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บทคัดยอสำหรับผูบริหาร  
 

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2552 

 
 การสำรวจสุขภาพประชาชนคร้ังที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 นี้ ดำเนินการโดยสำนักงาน
สำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ไดรบัการสนับสนนุจาก สำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ
สำนกังานหลักประกนัสขุภาพแหงชาต ิ วตัถปุระสงคหลกัของการสำรวจฯ คอื แสดงความชุกของ
โรคและปจจยัเสีย่งทางสุขภาพท่ีสำคญั การกระจายตามเพศ และกลุมอายุ ในระดับประเทศ ภาค 
และเขตปกครอง ทำการสำรวจกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุม (multi-stage random sampling) 
จากประชากรไทยอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป ที่อาศัยใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพฯ แบงเปน 
กลุมอายุ 15-59 ป จำนวน 12,240 คน และ 60 ปขึ้นไป จำนวน 9,720 คน รวม 21,960 คน 
ดำเนินการเก็บขอมลูภาคสนาม เม่ือ ก.ค. 2551 – ม.ีค. 2552 โดยไดรบัความรวมมือจากเครือขาย
มหาวิทยาลัยของภาคตางๆ ผลการสำรวจไดผูเขารวมการศึกษาจำนวน 20,450 คน คิดเปนอัตรา
ตอบกลับรอยละ 93 ผลการสำรวจในกลุมสุขภาพผูใหญวัยแรงงานและสูงอายุมีดังนี้ 
 
พฤติกรรมสุขภาพ 
 การสูบบุหรี่ 
 1. ความชุกของการสูบบหุรี่ในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป สูบบุหรี่เปนประจำรอยละ 
19.9 โดยเพศชายสูบบุหรี่เปนประจำรอยละ 38.7 สวนในเพศหญิงสูบรอยละ 2.1 การสูบตาม
กลุมอายุในเพศชายความชุกเริ่มตั้งแตรอยละ 34.2 ในกลุมอายุ 15-29 ป และเพิ่มขึ้นตามอายุ 
สูงสุดในกลุมอายุ 45-49 ป รอยละ 42.6 จากนัน้ความชกุลดลงเม่ืออายมุากข้ึน อยางไรกต็ามพบ
วามากกวาหนึง่ในสีข่องผูสงูอายุชายยังคงสูบบุหรี่อยู สวนในเพศหญิงความชุกของการสูบบุหร่ี
สูงขึ้นตามอายุ โดยสูงสุดในกลุมอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป(รอยละ 5.8) 
 2. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสุขภาพประชาชนคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2546-7 พบวา
รอยละการสูบบุหรี่ลดลงจากการสำรวจคร้ังที่ 3 เล็กนอย คือในผูชายที่สูบบุหรี่เปนประจำลดลง
จากรอยละ 45.9 เปนรอยละ 38.7 ในผูหญิงที่สูบบุหรี่เปนประจำลดลงจาก รอยละ 2.3 เปน 
รอยละ 2.1 จำนวนมวนบุหรี่ที่สูบในผูชายลดลงจาก เฉล่ียวันละ 12 มวนเปน วันละ 10.6 มวน แต
ในผูหญิงเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจากวันละ 8 มวนเปน 9 มวน 
 
 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 3. ความชุกของการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป เพศชาย
มีสัดสวนของคนท่ีดื่มปริมาณแอลกอฮอลระดับเส่ียงปานกลางข้ึนไป (ชาย ≥ 41 กรัม /วัน) 
รอยละ 13.2 สวนในเพศหญิง (≥ 21 กรมั/วนั) รอยละ 1.6 ผูชายทีอ่าศยัในเขตเทศบาลด่ืมใน
ระดบัเสีย่งปานกลางข้ึนไป (รอยละ 13.9) สงูกวานอกเขตเล็กนอย (รอยละ 13.0) สำหรับผูหญิง
ในเขตเทศบาลมีความชุกการด่ืมมากกวานอกเขต (รอยละ 2.2 และ 1.4) 
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 4. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสุขภาพประชาชนคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2546-7 พบวา
ความชกุของการด่ืมเครือ่งดืม่แอลกอฮอลตัง้แตระดบัเส่ียงปานกลางข้ึนไปของการสำรวจครัง้ที ่ 4 นี ้
(รอยละ 13.9) ต่ำกวา ความชุกของการสำรวจฯ ครั้งที่ 3 (รอยละ 16.6) 
 5. จำนวนคร้ังของการด่ืมอยางหนัก (binge drinking) ในผูชายของการสำรวจ 
ครั้งที่ 4 นี้ ต่ำกวา (คามัธยฐาน 6 คร้ัง/ป) ของการสำรวจฯคร้ังที่ 3 (คามัธยฐาน 12 ครั้ง/ป) 
สวนในผูหญิง การสำรวจพบคาเฉลี่ยโดยมัธยฐานเทากันคือ 3 ครั้ง/ป 
 6. ความชุกของการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางหนัก (binge drinking) พบวาการ
สำรวจฯคร้ังที่ 4 นี้ (ชายรอยละ 31.5 หญิงรอยละ 4.4) ต่ำกวาความชุกของการสำรวจฯ 
ครั้งที่ 3 (ชายรอยละ 57.0, หญิงรอยละ 19.0)  
 
 กิจกรรมทางกาย 
 7. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมีรอยละ 18.5 (ชายรอยละ 16.8 
และหญิงรอยละ 20.2)  
 8. เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจสุขภาพฯคร้ังที่ 3 เมื่อป 2546-7 พบวา สัดสวน 
ของคนท่ีมีกิจกรรมกายไมเพียงพอคร้ังที่ 3 ชายรอยละ 20.7 และหญิงรอยละ 24.2 ซึ่งสูงกวา
ครั้งที่ 4 นี้ เล็กนอย แมการสำรวจฯน้ีไดใชแบบสอบถามมาตรฐานขององคการอนามัยโลก แตมี
ขอสังเกตวาการใหขอมูลการออกแรงกายของผูตอบอาจประเมินตนเองวามีกิจกรรมทางกาย 
สูงกวาความเปนจริง จึงอาจทำใหมีสัดสวนของคนท่ีมีกิจกรรมทางกายเพียงพอมากกวาความเปนจริง 
อยางไรก็ตามการสำรวจฯ คร้ังที่ 3 และ 4 ใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน จึงนาจะเปรียบเทียบกันได 
 9. ความชุกของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมีมากในกลุมผูสูงอายุพบรอยละ 
35.6 ในกลุมอายุ 70-79 และมากท่ีสุดในกลุมอายุ 80 ปขึ้นไปมีรอยละ 60.4 คนในเขตเทศบาล
มีสัดสวนของการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอมากกวาคนนอกเขต (รอยละ 22.5 และ 16.8 
ตามลำดับ) 
 10. กลุมอาชีพที่มีลักษณะการทำงานไมตองใชแรงกายมาก เชน งานเสมียน นักวิชาการ 
ผูบริหารและไมมีอาชีพซึ่งรวมแมบานมีความชุกของการมีกิจกรรมยามวางระดับปานกลางขึ้นไป
รอยละ 25-36   
 
 พฤติกรรมการกินอาหาร 
 11. ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 77.3 กินอาหารครบ 3 มื้อตอวัน กลุมอายุที่ 
กินครบ 3 มื้อนอยที่สุดคือ 15-29 ป มีรอยละ 71.7 
 12. พฤติกรรมการกินอาหารในวันทำงาน ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 80 กิน
อาหารมื้อเย็นที่ทำกินเองท่ีบาน สวนอีกรอยละ 20 กินอาหารมื้อเย็นโดยซื้ออาหารปรุงเสร็จ 
หรือกินอาหารนอกบาน ในชวงวันเสารอาทิตยประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรไทยอายุ 15 ป 
ขึ้นไปกินอาหารนอกบานอยางนอย 1 มื้อโดยนิยมอาหารตามส่ังและอาหารซ้ือจากตลาด  
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 การกินผักผลไม 
 13. ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 17.7 กินผักและผลไมปริมาณตอวันเพียงพอ
ตามขอแนะนำ (รวม ≥ 5 สวนมาตรฐานตอวัน) สัดสวนของผูชายที่กินผักและผลไมเพียงพอ 
มีนอยกวาผูหญิงเล็กนอย (รอยละ 16.9 และ 18.5 ตามลำดับ) กลุมอายุ 15-69 ปรอยละ 18.5 
กินผักและผลไมเพียงพอ สัดสวนนี้ลดลงในผูสูงอายุ ≥ 60 ป และลดลงต่ำสุดในกลุมอายุ 80 ป
ขึ้นไป (รอยละ 8) การกินผักและผลไมเพียงพอของคนในเขตเทศบาลและนอกเขตฯมีสัดสวน 
ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาตามภาคพบวาภาคใตมีการกินผักและผลไมเพียงพอมากท่ีสุด (รอยละ 
26.5) รองลงมาคือ กรุงเทพฯ(รอยละ 19.5) ภาคเหนือ(รอยละ 18.6) สวนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ(รอยละ 15.0) และภาคกลาง(รอยละ 14.5) 
 14. เมื่อเปรยีบเทียบกับการกินผักและผลไมในการสำรวจสุขภาพฯคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2547 
พบวาสัดสวนการกินผักและผลไมอยางเพียงพอตามขอแนะนำ (≥ 5 สวนมาตรฐานตอวัน) ไม 
เพิ่มขึ้นในการสำรวจคร้ังที่ 4 ป 2552 นี้ โดยสัดสวนการกินผักและผลไมเพียงพอในป 2547 
เทากับรอยละ 20 ในผูชาย และ 24 ในผูหญิง ตามลำดับ 
 
 การใชยาและอาหารเสริม 
 15. ใน 1 เดือนที่ผานมา ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 2.3 กินยาแกปวดทุกวัน 
ผูหญิงมีความชุกการกินยาแกปวดสูงกวาผูชาย (รอยละ 2.8 และ 1.8) และสัดสวนการกินยา 
แกปวดเพ่ิมขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น นอกเขตเทศบาล (รอยละ 2.5) มีสัดสวนการกินยาแกปวดสูงกวา
ในเขตเทศบาล (รอยละ 1.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรอยละของคนกินยาแกปวดมากท่ีสุด 
(รอยละ 2.8) รองลงมาคือภาคกลาง (รอยละ 2.4) 
 16. ใน 6 เดือนที่ผานมา ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 3.3 กินยาคลายเครียด
หรอืยานอนหลับเปนประจำ (รวมเมือ่มอีาการและไมมอีาการ) โดยผูหญงิมคีวามชกุของการกินยา 
ดังกลาวมากกวาผูชาย (รอยละ 4.5 และ 2.0) คนในเขตเทศบาลมีความชุกการกินยาคลายเครียด
หรือยานอนหลับสูงกวาคนนอกเขตเทศบาล (รอยละ 3.7 และ 3.1) กรุงเทพฯมีความชุกของการ
กินยาคลายเครียดหรือยานอนหลับสูงสุด (รอยละ 4.0) รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(รอยละ 3.8)   
 17. ใน 6 เดือนที่ผานมา ประชากรไทยรอยละ 2.1 กินยาลูกกลอนเปนประจำ และความ
ชุกไมมีความแตกตางระหวางชายและหญิง  
 18. ใน 30 วันที่ผานมา ประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 14.8 เคยกินอาหารเสริม 
ชายและหญิงใกลเคียงกัน (รอยละ 14.6 และ 1.5) นอกจากน้ีประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป 
รอยละ 1.1 กินยาลดความอวน โดยความชุกสูงที่สุดในผูหญิงอายุ 15-29 ป มีรอยละ 4.9 
 19. การเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 ความชุกของการใช
ยาแกปวดเปนประจำทุกวันของการสำรวจคร้ังนี้ (ชายรอยละ 1.8 และ หญิง 2.8) พบวา ต่ำกวา
ที่พบในการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 (ซึ่งพบ ชายรอยละ 3.8 หญิง 4.9)  
 
 ภาวะอวน 
 20. ความชุกของภาวะอวน (BMI ≥ 25 kg/m2) ในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมี 
รอยละ 28.4 ในผูชาย และ 40.7 ในผูหญิง ความชุกในเขตเทศบาลสูงกวานอกเขตเทศบาล 
(ในชายรอยละ 36.1 และ 25.1 ในหญิงรอยละ 44.9 และ 38.8 ตามลำดับ) โดยในภาคกลางและ
กรุงเทพฯ สูงกวาภาคอ่ืน 
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 21. ความชุกของภาวะอวนลงพุง (รอบเอว ≥ 90 ซม. ในชาย และ ≥ 80 ซม. ในหญิง) 
มีรอยละ 18.6 ในผูชายและรอยละ 45 ในผูหญิง ความชุกในเขตเทศบาล (ชายรอยละ 27.5 และ 
หญิงรอยละ 49.6) สูงกวานอกเขตเทศบาล (ชายรอยละ 14.8 และหญิงรอยละ 42.8) 
 22. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3 เมื่อป 2546-7 ความชุกของภาวะอวน 
(BMI ≥ 25 กก./ตร. เมตร) มีแนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจน โดยเฉพาะในผูหญิงความชุกเพิ่มจาก 
รอยละ 34.4 ในป 2547 เปนรอยละ 40.7 สวนในผูชายเพิ่มจากรอยละ 22.5 เปนรอยละ 28.4 
ในการสำรวจปจจุบัน ภาวะอวนลงพุงมีความชุกเพิ่มขึ้นเชนกัน ในผูหญิงจากรอยละ 36.1 และ
ผูชายรอยละ 15.4 ในป 2547 เพ่ิมเปนรอยละ 45 และ 18.6 ในป 2552 ตามลำดับ  
 
 โรคเบาหวาน 
 23. ความชุกของโรคเบาหวานในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 6.9 ความชุก 
ในผูหญงิสงูกวาในผูชาย (รอยละ 7.7 และ 6 ตามลำดบั) ความชกุตำ่สดุในคนอายุนอยและเพ่ิมข้ึน
ตามอายทุีส่งูขึน้และสงูทีส่ดุในกลุมอาย ุ70-79 ปในผูชาย (รอยละ 14.3) และ 60-69 ปในผูหญงิ 
(รอยละ 19.2) จากน้ันความชุกลดลงเม่ืออายุมากขึ้น ความชุกของคนท่ีอาศัยในเขตเทศบาล
สงูกวานอกเขตเทศบาลท้ังในผูชายและผูหญงิ ผูชายในกรุงเทพฯมคีวามชกุสูงทีส่ดุ (รอยละ 8.5) 
รองลงมาคือ ภาคกลาง (7.7) ภาคเหนือ (5.6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.9) และภาคใต (4.1) 
ตามลำดับ สวนในผูหญิงพบวา กรุงเทพฯมีความชุกสูงสุดเชนกัน (รอยละ 9.9) รองลงมาคือผูหญิง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9.1) ภาคกลาง (7.5) ภาคใต (6.0) และเหนือ (5.9) ตามลำดับ  
 หนึ่งในสามของผูที่เปนเบาหวานไมทราบวาตนเองเปนเบาหวานมากอน สวนผูที่เคยไดรับ
การวินิจฉัยโดยแพทยวาเปนเบาหวานมีรอยละ 3 ไมไดรับการรักษา สวนที่เหลือประมาณ 2 ใน 3 
ของผูที่เปนเบาหวานไดรับการรักษาอยู และรอยละ 28.5 ของผูที่เปนเบาหวานท้ังหมดมีระดับ
น้ำตาลอยูในเกณฑ < 126 มก./ดล. ทั้งนี้ผูหญิงมีสัดสวนของการไดรับการวินิจฉัย การรักษาและ
การควบคุมน้ำตาลไดตามเกณฑไดมากกวาในผูชายเล็กนอย 
 24. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3 เมื่อป 2546-7 ความชุกของเบาหวาน
ในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในป 2552 ใกลเคียงกบัความชุกในป 2547 คือรอยละ 6.9 สำหรับ
ความครอบคลุมในการบริการผูที่เปนเบาหวานมีการเปล่ียนแปลงในทางดีขึ้น นั่นคือ เมื่อเทียบกับ
ผลการสำรวจในป 2547 สัดสวนของผูเปนเบาหวานท่ีไมไดรับการวินิจฉัยลดลงจากรอยละ 56.6 
เปนรอยละ 31.2 คิดเปนลดจากเดิมรอยละ 44.9 และในสวนของการรักษาและสามารถควบคุม
น้ำตาลในเลือดไดตามเกณฑ (FPG < 126 มก/ดล) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.2 เปนรอยละ 28.5 
คิดเปนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 133 
 
 โรคความดันโลหิตสูง 
 25. ความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นมีรอยละ 21.4 ผูชาย
และผูหญิงมีความชุกใกลเคียงกัน ความชุกของโรคต่ำสุดในกลุมอายุ 15-29 ป (รอยละ 4.6 ใน
ชาย และ 0.9 ในหญิง) จากนั้นเพ่ิมขึ้นตามอายแุละสงูสดุในกลุมอาย ุ 80 ปขึน้ไป ความชกุของ
ความดนัโลหิตสงูในเขตเทศบาลสูงกวานอกเขตเทศบาล (รอยละ 26.8 และ 19.0) ประชากรใน
กรุงเทพฯมีความชุกสูงที่สุด ทั้งในผูชาย (32.7) และผูหญิง (26.9) การกระจายตามภาคตางๆ 
พบวาผูชายภาคกลาง (รอยละ 25.0) และภาคเหนือ (25.1) มีความชุกใกลเคียงกัน รองลงมาคือ
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ภาคใต (21.4) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกต่ำที่สุด (13.5) ในผูหญิงความชุกใน 
ภาคกลาง (24.0) สูงกวาภาคเหนือ (21.9) ภาคใต (21.8) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
ชุกต่ำที่สุด (16.9)      
 สำหรับความครอบคลุมในการบริการ ผูที่เปนความดันโลหิตสูงรอยละ 60 ในชาย และ 
รอยละ 40 ในหญิง ไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอน รอยละ 8 - 9 ของคนท่ีเปนความดันโลหิตสูง
ไดรับการวินิฉัยแตไมไดรักษา ประมาณ 1 ใน 5 ของผูปวยท้ังหมดไดรับการรักษาแตควบคุม 
ความดันโลหิตไมไดตามเกณฑ (< 140/90 มม.ปรอท และอีกประมาณ 1 ใน 5 ไดรับการรักษา
และควบคุมความดันโลหิตได ผูชายมีสัดสวนของการไดรับการวินิจฉัย รักษา และควบคุม 
ความดันโลหิตไดตามเกณฑนอยกวาในผูหญงิ 
 26. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3 เมื่อป 2546-7 ความชุกของโรคความ
ดันโลหิตสูงในป 2551-52 นี้ ใกลเคียงกับผลการสำรวจสุขภาพฯคร้ังที่ 3 เมื่อพ.ศ. 2547  ซึ่งพบ
ความชุกรอยละ 22.0 (ชายรอยละ 23.3 และหญิงรอยละ 20.9) แตการเขาถึงระบบบริการ 
ดีขึ้น โดยสัดสวนของผูปวยที่ไมไดรับการวินิจฉัยวาเปนมีความดันโลหิตสูงลดลงจากรอยละ 71.4 
เหลือรอยละ 50.3 สัดสวนที่ไดรับการรักษา แตควบคุมไมไดตามเกณฑลดลงจากรอยละ 23.6 
เปน 20.1 และสัดสวนของผูที่สามารถคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑสูงข้ึนกวาเดิมจากรอยละ 
8.6 เปน 20.9 ตามลำดับ   
 
 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ 
 27. ความชุกของภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol; TC) ≥ 240 มก/ดล 
ในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมีรอยละ 19.1 ความชุกในผูหญิงสูงกวาในผูชาย (รอยละ 21.4 
และ 16.7 ตามลำดับ) ความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นและสูงสุดในกลุมอายุ 60-69 ป (รอยละ 
27.4) จากนั้นความชุกลดลง ในเขตเทศบาลมีความชุกสูงกวานอกเขตเทศบาล เมื่อพิจารณาตาม
ภูมิภาค พบวาคนที่อยูในกรุงเทพฯและภาคกลางมีความชุกของภาวะไขมันคอเลสเตอรอล ≥ 240 
มก./ดล. สูงที่สุด (รอยละ 25.6 และ 25.1 ตามลำดับ) รองลงมาคือภาคใต (รอยละ 24.5)  ภาค
เหนือ (14.7) และตะวันออกเฉียงเหนือ (13.8) ตามลำดับ  
 28. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 ระดับ 
ไขมันคอเลสเตอรอลรวม ของประชากรไทยอายุ 15 ขึ้นไป เปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้น ใน 
ผูหญิงเพ่ิมจาก 197.5 มก./ดล. ในป 2547 เปน 208.6 มก./ดล. ในป 2552 ในผูชายเพิ่มจาก 
188.9 เปน 199.2 มก./ดล. ความชุกของภาวะไขมันคอเลสเตอรอลรวมในเลือด (≥ 240 มก./ดล. 
เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 17.1 เปน 21.4 ในผูหญิง และเพิ่มจาก รอยละ 13.7 เปน 16.7 ในผูชาย 
ตามลำดับ 
 29. ความชุกของภาวะเมแทบอลิกซินโดรมในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปเทากับรอยละ 
21.7 (ผูหญิงรอยละ 24.5 และชายรอยละ 18.9) ความชุกในเขตเทศบาลสูงกวานอกเขต และ
ความชุกในภาคกลางและกรุงเทพฯ สูงกวาภาคอื่นๆ 
 
 ประวัติโรคเรื้อรัง 
 30. ขอมูลโรคเร้ือรังนี้ไดจากการสัมภาษณเทานั้น รอยละ 1.4 ของประชากรไทยที่มีอายุ 
15 ปขึ้นไป และรอยละ 1.9 ของประชากรไทยที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป บอกวาเคยไดรับการวินิจฉัยวา
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เปนโรคหลอดเลือดหัวใจหรือกลามเนื้อหัวใจตาย ผูชายและหญิงมีความชุกใกลเคียงกัน รอยละ 
1.5 ของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปบอกวาเคยเปนอัมพฤกษหรืออัมพาต ความชุกในเพศชาย
สูงกวาของเพศหญิงเล็กนอย (รอยละ 1.7 และ 1.3 ตามลำดับ) และความชุกของผูทีย่งัมอีาการ
อมัพฤกษหรอือมัพาตอยูในขณะทีส่มัภาษณ มรีอยละ 0.8 
 31. ความชุกของโรคเร้ือรังในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 
และบุคลากรสาธารณสุข พบวาเปนหลอดลมปอดอุดกั้นเร้ือรัง รอยละ 0.5, ธาลัสซีเมียรอยละ 
1.2, ไตวายรอยละ 3.8, โรคเกาท รอยละ 2.0, โรคหอบหืดรอยละ 3.8, นิ่วทางเดินปสสาวะ 
รอยละ 4.4, และขออักเสบรอยละ 7.9 
 
 การมีปจจัยเสี่ยงหลายปจจัยรวมกัน 
 32. ความชุกของการมีปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายปจจัยรวมกัน 5 ปจจัย 
ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันคอเลสเตอรอลรวม ≥ 240 มก/ดล. สูบบุหรี่เปนประจำ 
และอวน (BMI ≥ 25กก/ม2) พบวา รอยละ 37.7 ของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไปมี 1 ปจจัย
เสี่ยง, รอยละ 18.8 มี 2 ปจจัยเสี่ยง, รอยละ 7.2 มี 3 ปจจัยเสี่ยง และรอยละ 1.2 มีตั้งแต 4 
ปจจัยเสี่ยงขึ้นไป. 
 33. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-7 
พบวาความชุกของการมีหลายปจจัยเสี่ยงใกลเคียงกัน โดยในป 2547 มีความชุกของการมี
ปจจัยเสี่ยง 1, 2, 3 และ 4 ปจจัยเสี่ยงขึ้นไป รอยละ 37.7, 17.3, 6.3 และ 1.4 ตามลำดับ 
 
 ภาวะซึมเศรา 
 34. ความชุกของภาวะซึมเศราในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีรอยละ 2.8 ความชุก
ในเพศหญิงมากกวาชาย (รอยละ 3.5 และ 2.2 ตามลำดับ) ความชุกของภาวะซึมเศราเพิ่มขึ้น 
ตามอายุที่เพ่ิมขึ้นและสูงสุดในกลุม 80 ปขึ้นไปในทั้งสองเพศ เปนรอยละ 3.7 ในผูชายและรอยละ 7 ใน 
ผูหญิง นอกเขตเทศบาลมีความชุกสูงกวาในเขตเล็กนอย (รอยละ 3.6 และ 3.2) ทั้งในผูชายและ 
ผูหญิง เมื่อพิจารณาตามภาค ผูชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกของภาวะซึมเศราสูงสุด 
(รอยละ 3.0) รองลงมาคือภาคใต (2.9) โดยสูงกวาภาคอ่ืนๆ สวนในผูหญิงพบวา กรุงเทพฯ 
มีความชุกสูงสุด (รอยละ 4.4) รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.1) ภาคใต (3.5) ภาค
เหนือ (3.5) และภาคกลาง (2.2) ตามลำดบั 
 
 ภาวะโลหิตจาง 
 35. ความชุกของภาวะโลหิตจางในประชากรไทยอาย ุ15 ปขึน้ไป มรีอยละ 23.0 ความชกุ
ในหญิงสูงกวาในชาย (รอยละ 29.8 และ 15.8) ความชุกของภาวะโลหิตจางเพ่ิมขึ้นตามอายุ จาก
รอยละ 16.2 ในกลุมอายุ 15-29 ป และเพ่ิมข้ึนเมื่ออายุมากขึ้น จนสูงสุดเทากับรอยละ 60.7 ใน
กลุมอายุ ≥ 80 ป ความชุกภาวะโลหิตจางในผูหญิงสูงกวาผูชายทุกกลุมอายุ แตความแตกตางกัน 
ลดนอยลงเม่ืออายุมากขึ้น ในกลุมอายุ 80 ปขึ้นไปความชุกของภาวะโลหิตจางในชายและหญิง 
ใกลเคียงกัน ความชุกของในเขตสูงกวานอกเขตเทศบาลเล็กนอย เมื่อพิจารณาตามภาคท่ีอยูพบวา
ความชุกของภาวะโลหิตจางในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกวาภาคอื่น 
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 36. เมื่อเปรียบเทียบการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547 ความชุกของ
ภาวะโลหิตจางในประชากรไทย มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นกลาวคือ การสำรวจคร้ังที่ 3 
พ.ศ. 2547 พบความชุกของภาวะโลหิตจางในชายและหญิงเทากับรอยละ 11.4 และ 22.2 
ตามลำดับ 
 
 การบาดเจ็บ 
 37. ใน 12 เดือนที่ผานมา รอยละ 8.3 ของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป รายงานวา 
เคยไดรับบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ความชุกในผูชายสูงกวาผูหญิง 2 เทา 
(รอยละ 11.5 และ 5.2 ตามลำดับ) กลุมที่มีการบาดเจ็บมากที่สุดคืออายุ 15-29 ป (รอยละ 
14.4) โดยเฉพาะผูชาย (รอยละ 20.3) ผูชายในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีความชุกใกลเคียง
กัน แตผูหญิงในเขตฯมีความชุกของการบาดเจ็บสูงกวาคนนอกเขตเทศบาล สาเหตุสวนใหญของ 
การบาดเจ็บเกิดจากอุบตัเิหตจุราจร 
 
 อนามัยเจริญพันธุ 
 38. อายุเฉลี่ยของสตรีไทยเมื่อเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกมีแนวโนมลดลง สตรีที่มีอายุ 
มากกวามีประจำเดือนคร้ังแรกเม่ืออายุมากกวาสตรีที่มีอายุนอยกวากลาวคือ กลุมอายุ 15-29 ป, 
30-44 ป และ 45-59 ป เร่ิมมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 13.2 ป 14.1 ป และ 14.8 ป 
ตามลำดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาสตรีไทยเขาสูวัยเจริญพันธุเร็วขึ้น 
 39. การตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียของสตรีวัยเจริญพันธุพบวา ในรอบ 2 ปที่
ผานมา รอยละ 8 ของหญิงที่ฝากครรภไดรับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย และกลุมอายุที่ได
รับการคัดกรองสูงสุดคือ 15-29 ป พบรอยละ 36.2 โดยรวมผลการตรวจพบการเปนพาหะ 
รอยละ 12.5  
 40. การตั้งครรภในวัยรุน พบรอยละ 10.5 ของสตรีวัย 15-19 ปเคยตั้งครรภและใน
จำนวนนี้รอยละ 84.8 เคยคลอดบุตร 
 41. ใน 5 ปที่ผานมา สตรีรอยละ 4.4 เคยมีการแทงลูก กลุมอาย ุ 15-29 ป มีรอยละ
ของการแทงลูกสูงสุดรอยละ 11.2 และสาเหตุสวนใหญ(รอยละ 74.0) เปนการแทงตามธรรมชาติ 
รองลงมาคือทำแทงโดยเหตุผลทางการแพทยรอยละ 16.9 และไมพรอมมีบุตรรอยละ 8.1   
 42. การคุมกำเนิดพบวา มีอัตราการคุมกำเนิดรอยละ 73 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
การคุมกำเนิดสูงสุดถึงรอยละ 74.9 เมื่อพิจารณาถึงวิธีการคุมกำเนิดพบวา การทำหมันหญิง
สูงสุดรอยละ 56 รองลงมาเปนยาเม็ดคุมกำเนิด รอยละ 31.5  
 43. ในเร่ืองของการมีบุตรยาก พบรอยละ 11 ในจำนวนน้ี รอยละ 32.9 เทานั้น ที่เคย 
ไดรับการรักษา  
 44. การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูก พบวาใน 2 ปที่ผานมา รอยละ 42.5 ของสตรีอายุ 
15-59 ปไดรับการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยกลุมอายุ 30-44 ปและ 45-59 ปไดรับการตรวจ
รอยละ 51.7 และ 49.2 ตามลำดับ 
 45. การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยแพทยใน 1 ปที่ผานมามีรอยละ 17.9 โดยกลุม
อายุ 30-44 ปและ 45-59 ปไดรับการตรวจรอยละ 20.2 และ 23.2 ตามลำดับ และกลุมอายุ 
45-59 ป ไดรับการตรวจดวยเคร่ืองแมมโมแกรมรอยละ 4.5 
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 46. เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคร้ังที่ 3 เมื่อป 2547 พบวาการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในชวง 2 ปที่ผานมาเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 32.4 ในป 2547 เปนรอยละ 42.5 
ในป 2552 
 47. การตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีวัย 15-59 ป เพิ่มจากรอยละ 48.7 เปนรอยละ 
60.7 ตามลำดับ 
 48. การตรวจแมมโมแกรมในสตรีอายุ 40-59 ป ใน 1 ปที่ผานมาเพิ่มจากรอยละ 1.7 
เปนรอยละ 3.9 ตามลำดับ 
 
สุขภาพผูสูงอายุ 
 ภาวะสมองเส่ือม 
 49. การสำรวจคัดกรองภาวะสมองเส่ือมในผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยใชแบบทดสอบ
สภาพสมองของไทยแบบยอ (MMSE-Thai version 2002) พบความชุกภาวะสมองเส่ือมรอยละ 
12.4 ความชุกในผูสูงอายุชายรอยละ 9.8 และผูสูงอายุหญิงรอยละ 15.1 ตามลำดับ ความชุกใน 
ผูหญิงสูงกวาในผูชายทุกกลุมอายุ ความชุกเพิ่มจากรอยละ 7.1 (หญิงรอยละ 8.3 และชายรอยละ 
5.6) ในกลุม 60-69 ป เปนรอยละ 32.5 ในกลุม 80 ปขึ้นไป (หญิงรอยละ 40.0 และชาย 
รอยละ 22.1) 
 
 การหกลม 
 50. ความชุกของการหกลมภายใน 6 เดือนที่ผานมา ในผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปมีรอยละ 18 
พบผูสูงอายุหญิงเคยหกลมในระยะเวลาดังกลาวถึงรอยละ 21.9 ซึ่งสูงกวาผูสูงอายุชายซึ่งมี 
รอยละ 14.4 เมื่อจำแนกตามกลุมอายุ (60-69, 70-79, และ 80 ปขึ้นไป) พบความชุกของการ
หกลมของท้ัง 3 กลุมอายใุกลเคียงกนั นอกจากน้ีพบผูสงูอายทุีอ่ยูนอกเขตเทศบาลมีความชกุของ
การหกลมสงูกวาผูทีอ่ยูในเขตเทศบาล และผูสูงอายุในภาคกลางมีการหกลมสูงกวาภาคอื่นทั้งชาย
และหญิง 
 
 ภาวะพึ่งพาในกิจวัตรประจำวัน 
 51. การพึ่งพาของผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) จำแนกตามความสามารถในการทำ
กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน 6 กิจกรรม ไดแก อาบน้ำ/ลางหนา, แตงตัว, กินอาหาร, ลุกจากท่ีนอน, 
ใชหองน้ำ/สวม, และเดินในตัวบาน รวมทั้งความสามารถในการกล้ันปสสาวะ หรือการกล้ันอุจจาระ 
ผลการสำรวจพบวา ผูสูงอายุที่ไมสามารถทำกิจวัตรพ้ืนฐานดวยตนเองอยางนอย 2 กิจกรรม 
หรือไมสามารถกล้ันอุจจาระหรือปสสาวะไดมีรอยละ 15.5, ผูสูงอายุหญิงมีความชุกสูงกวาชาย 
(ชายรอยละ 12.7 หญิงรอยละ 17.8) และความชุกเพิ่มขึ้นตามอายุ 
 52. เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะพ่ึงพาของการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 พ.ศ. 
2547 ซึ่งพบวา สัดสวนที่อยูในเกณฑที่ตองพึ่งพาในกิจวัตรพื้นฐานดังกลาว รอยละ 12.8 (ชาย
รอยละ 9.6 และหญิงรอยละ 15.4) ซึ่งต่ำกวาผลการสำรวจคร้ังนี้  
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 การเส่ือมของอวัยวะ 
 53. ปญหาสุขภาพท่ัวไปอื่นๆที่พบในผูสูงอายุ ไดแก ตอกระจกในผูสูงอายุชายและ
หญิงมีรอยละ 18 และ 24 ตามลำดับ การมีฟน(รวมฟนทดแทน)นอยกวา 20 ซี่ พบรอยละ 53 
นอกจากน้ีรอยละ 28 ของผูสูงอายุมีปญหาการไดยิน.  
 
 โดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย
คร้ังที่ 4 นี้ กับการสำรวจคร้ัง 3 ในป 2547 พบวาความชุกของบางปจจัยเสี่ยงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
เชนภาวะอวน และภาวะไขมันในเลือดสูง การกินผักผลไมไมเพียงพอ และภาวะโลหิตจาง บาง
ปจจัยอยูในสถานการณคงเดิม ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และบางปจจัยเสี่ยงมีแนว
โนมที่ดีขึ้นในบางกลุมเชน การสูบบหุรีล่ดลงในกลุมผูชายแตในผูหญงิยงัไมลดลง การมกีจิกรรม
ทางกายเพียงพอเพ่ิมขึน้เลก็นอย เปนตน ดังนั้นจึงยังมีความจำเปนที่ทุกภาคสวนยังตองรวมกัน
กำหนดมาตรการ ดำเนินการควบคุมปองกันปจจัยเสี่ยง และสรางเสริมสุขภาพประชาชนใหมี
ประสิทธิผลมากขึ้น และตองมีการสำรวจติดตามสถานะสุขภาพของประชาชนตอเนื่องเปนระยะๆ 
ตอไป    




