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บทที่ 1  
 

บทนำ 
 
1.1 ความเปนมาของการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกาย 
 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับประเทศโดยการสัมภาษณ การ
ตรวจรางกาย และการตรวจเลือดและปสสาวะทางหองปฏิบัติการทำใหไดขอมูลสุขภาพ ดาน
ความชุกของปญหาสขุภาพตางๆ พฤตกิรรมเส่ียงตอโรคของบุคคลกลุมเปาหมายตางๆ ทีเ่ปนตวัแทน
ของประชากร เปนขอมูลที่บอกขนาดปญหา ดานปจจัยเสี่ยงและสถานการณสุขภาพท่ีระบบขอมูล
รายงานโรคปกติไมสามารถบอกได และเมื่อประกอบกับขอมูลอื่นเชนขอมูลประชากร ขอมูล 
การปวย ขอมลูการตายจะทำใหทราบลำดับความสำคัญของปญหาทางสุขภาพและใชในการตดิตาม 
สถานะสุขภาพไดเปนระยะๆ ตอเน่ืองเพื่อนำมาใชในการแกไขปญหาที่สำคัญตอไป 
  ขอมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพในประเทศ นอกจากจะใชวางนโยบายและแผนดำเนินงาน
ทางสุขภาพแลว ยังใชสำหรับการประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปและกลุมเสี่ยงทราบและนำไปสู
โครงการรณรงคเพ่ือสรางเสริมสุขภาพปองกันโรคในประชาชน โดยการลดปจจัยเสี่ยงตอโรค เชน 
โครงการรณรงคที่เกี่ยวของ เชนโรคอวน การกินผักและผลไมใหเพียงพอ  การออกกำลังกาย และ
ยังใชในการประเมินผลการดำเนินงานการควบคุมปจจัยเสี่ยง และโรคท่ีเปนปญหา การประเมินผล
การเขาถึงบริการและคุณภาพบริการ เชนการเขาถึงในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรค
ความดนัเลือดสูง โรคเบาหวาน การรักษาและควบคุมความดันเลือดและโรคเบาหวาน เปนตน  
 ที่ผานมาประเทศไทยไดมีการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยการตรวจ
รางกายรวมท้ังการสำรวจในคร้ังน้ี 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในระหวาง พ.ศ. 2534-2535, ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2539-2540, ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547 และครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 
 
สาระสำคัญของการสำรวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายทั้ง 3 ครั้ง 
การสำรวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายในประเทศไทย ครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2534-2535)1 

ระยะเวลาท่ีสำรวจ 1 สิงหาคม 2534 – 31 มีนาคม 2535 
 
ผูรวมดำเนินการ   
 กระทรวงสาธารณสุข, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ 
(สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย ในปจจุบัน), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร 

1 จนัทรเพญ็ ชปูระภาวรรณ บรรณาธกิาร. รายงานการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยดวยการสอบถามและการ
ตรวจรางกายท่ัวประเทศ ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2534-2535 สถาบันวจิยัสาธารณสุขไทย; 2539 
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ผูสนับสนุน 
 ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย สมาคมแพทยโรคหัวใจแหงประเทศไทย 
 รังสีวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย สมาคมโรคซีดแหงประเทศไทย  
 สมาคมแพทยโรคทางเดินอาหารแหงประเทศไทย  
 สมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย และสมาคมรูมาติสซั่มแหงประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือทราบความชุกของโรคเร้ือรงัทีส่ำคญัๆ และอบุตักิารณของโรคเฉียบพลันทีย่งัเปนปญหา
สาธารณสุขของประเทศ 
 
การสุมตัวอยาง  
   - สุมแบบ Stratified two state sampling เริ่มดวยการจัด stratum เปนกลุมของ
จังหวัดในแตละภาค และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 5 Stratum คือ กรุงเทพมหานคร, ภาค
กลาง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร), ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ในแตละ
จังหวัดแบงออกเปน 3 เขตการปกครองคือ (1) ในเขตเทศบาล (2) ในเขตสุขาภิบาล (3) นอก
เขตเทศบาล สุขาภิบาล 
  ในแตละเขตการปกครองเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบาน อยางเปนอิสระตอกัน โดยใชความ 
นาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจำนวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร/หมูบานนั้นๆ  
 Stage I สุมชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมูบาน (ในเขตสุขาภิบาล หรือนอกเขต
เทศบาล สุขาภิบาล) 
 Stage II สุมเลือกครัวเรือนตัวอยางจากชุมรุมอาคาร/หมูบาน จากบัญชีรายชื่อครัวเรือน
โดยจัดเรียงลำดับรายชื่อครัวเรือนตามขนาดของครัวเรือน (วัดดวยจำนวนสมาชิกของครัวเรือน 
แลวสุมแบบมีระบบ) 
 จำนวนครอบครัวตัวอยางทั้งหมด 5,882 ครอบครัว มีประชากรรวม 23,884 คน 
สำรวจได 22,217 คน (รอยละ 93.0) ไดแก ชาย 9,894 คน (รอยละ 44.5), หญิง 12,323 คน 
(รอยละ 55.5) เปน เด็กอายุต่ำกวา 15 ป รอยละ 31.9, วัยทำงาน 15- 59 ป รอยละ 58.5 และ 
วัยสูงอายุ (60+ ป) รอยละ 9.8. 
 ขอมูลการสัมภาษณ ขอมูลครอบครัวและรายได ขอมูลทั่วไป การเจ็บปวยและการบาด
เจ็บ การสูบบุหรี่ ดื่มเหลา ลมชัก และการซักประวัติเพื่อคัดกรองโรคตางๆ ดวยอาการในกลุมอายุ 
15 ปขึ้นไป คือ ภาวะตับแข็ง นิ่วในทางเดินปสสาวะ ปวดขอ ปวดหลัง มะเร็งปากมดลูก (หญิง 
30 ปขึ้นไป) โรคเร้ือรัง (ความดันเลือดสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหืด วัณโรคปอด ปอด
อุดตันเรื้อรัง ภูมิแพ และอาการแนนหนาอก (แบบแองไจนา) เปนตน 
 
กลุมเปาหมายและการตรวจรางกาย และการตรวจทางพิเศษ 
0 – 5 ป  น้ำหนัก สวนสูง วัดพัฒนาการ 
6 – 14 ป น้ำหนัก สวนสูง 
15 – 29 ป  ตรวจรางกาย ดูความพิการ ตับแข็ง ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง ความดันเลือด Peak 
   Expiratory Flow Rate เจาะเลือดตรวจ Hematocrit, Serum protein, Serum 
   creatinine, Fasting blood sugar, Total cholesterol, Total bilirubin  
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30 ปขึ้นไป น้ำหนัก สวนสูง ตรวจเตานม (ในหญิงอายุ 30 ป) ความพิการ ตับแข็ง Peak Flow   
  Rate คลื่นไฟฟาหัวใจ Hematocrit, Serum protein, Serum creatinine, Fasting  
  blood sugar, Total cholesterol, Total bilirubin 
 สำหรับผูที่ PEFR ผิดปกติหรือประวัติ ปสสาวะผิดปกติ จะไดรับการตรวจทางรังสีวิทยา 
คือ Chest X-ray และ Plain KUB ตอไป 
 ในการสำรวจคร้ังนี้ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร จำนวนประชากรท่ี
สำรวจ 22,217 คน (จากเปาหมาย  23,884 คน) ใน 5,852 ครอบครัว  
 
ผลการสำรวจ 
 พบวาปญหาสุขภาพท่ีสำคัญไดแก ภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป รอยละ 
24.7 ความพิการทางกายรอยละ 6.3 ปวดขอปวดหลัง (>40%) ความดันเลือดสูง (ความชุก
เทากับ 5.4%) ภาวะคอเลสเตอรอลสูงกวา 200 mg% มีรอยละ 11.3 เบาหวาน (น้ำตาลในเลือด
สูงกวา 140 mg%) รอยละ 2.3 ภาวะโลหิตจางในประชากรอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไปรอยละ 21.7 
ภาวะปอดอุดตันเรื้อรังในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปรอยละ 1.5 และนิ่วในทางเดินปสสาวะใน
ประชากรกลุมเดยีวกันรอยละ 3.2 ในชาย และรอยละ 0.9 ในหญิง ประชากรสูบบุหรี่เปนประจำ
รอยละ 20.6 และดื่มสุราบอยๆ รอยละ 5.2  
 
การสำรวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายในประเทศไทย ครั้งที่ 2 
(พ.ศ. 2539-2540)2   
ระยะเวลาท่ีสำรวจ มิถุนายนถึงตุลาคม 2540 
 
ผูรวมดำเนินการ   
กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ โดยสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหา-
วิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของคนไทย ปจจัยที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานการแพทยการสาธารณสุข 
ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะส่ิงแวดลอม รวมทั้งความเปนไปไดในการแกปญหา 
 
วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อศึกษาขนาดของปญหาหรือสภาวะสุขภาพ ในรูปของความชุกของโรค และ
สถานะสุขภาพตางๆ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาหรือสภาวะสุขภาพ กับปจจัยที่เก่ียวของทั้งดาน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม  
 3. เพ่ือนำขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผน และจัดทรัพยากรท่ีจะแกปญหาและปองกันปญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2 รายงานผลการสำรวจ สภาวะสุขภาพของประชาชนโดยการตรวจรางกาย ครัง้ที ่ 2 พ.ศ. 2539-2540. กระทรวงสาธารณสุข 
มลูนธิสิาธารณสุขแหงชาต ิองคการอนามัยโลก 
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การสุมตัวอยาง 
 การสุมตัวอยางเปนแบบ Three – stage Stratified Sampling โดยแบงประชากรท้ัง
ประเทศ 5 Strata (ภูมิภาค 4 ภาคและกรุงเทพมหานคร)  
 Stage 1 สุมเลือกจังหวัดในแตละ Strata (ภาค) ภาคละ 8 จังหวัด (Proportional to 
size) ในกรุงเทพมหานครเลือก 8 เขตการปกครอง 
 Stage 2 สุมเลือกชุมรุม/หมูบาน ในระดับจังหวัดแบงพื้นที่เปนในและนอกเขตเทศบาล 
(ในเขตสุขาภิบาล และนอกเขตสุขาภิบาล) ในแตละเขตสุมเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบาน ยกเวนใน
กรุงเทพมหานคร ที่เลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตามเขตการปกครอง โดยใชจำนวนรายช่ือชมุรุม
อาคาร/หมูบาน เปนจุดเดียวกับการสำรวจการเปล่ียนแปลงประชากร พ.ศ. 2538-2539 ของ
สำนักงานสถิติแหงชาติ 
 Stage 3 เลือกบุคคลตัวอยางของแตละชุมรุมอาคาร/หมูบาน ใชตัวอยางทั้งสิ้น 15 คน 
ในแตละหมวดอายุ และเลือกตัวอยางสำรองอีกไมเกิน 5 คน เพื่อใหสามารถไดขอมูลเพียงพอ  
 จำนวนตัวอยางแบงเปน 4 กลุมอายุ  (<6 , 6-12, 13-59 และ 60 ปขึ้นไป)  
 
กลุมตัวอยาง 
 1. เด็กปฐมวัย อายุต่ำกวา 6 ป เนนพัฒนาการ และปจจัยที่เกี่ยวของ 
 2. กลุมอายุ 6-12 ป ศึกษาระดับเชาวปญญา และปจจัยที่เกี่ยวของ  
 3. กลุมอายุ 13-59 ป พฤติกรรมสุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ และการตรวจรางกาย 
 4. สูงอายุ (60 ป ขึ้นไป) ศึกษาภาวะพ่ึงพิง ภาวะทุพพลภาพ ทั้งระยะสั้นและยาว 
จำนวนตัวอยาง กลุมละ 5,010 คน รวม 20,040 คน จำนวนท่ีสำรวจไดจริง 16,182 คน คิดเปน
รอยละ 80.7 
 
เครื่องมือที่ใชในการสำรวจ 
 1. แบบสอบถาม 
 2. สมุดสุขภาพใชรวมกับแบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
 3. แบบทดสอบระดับเชาวปญญาชนิดไมใชภาษา (Test of nonverbal intelligence  
second edition, TONI 2) 
 4. สภาวะสุขภาพประชากรวัยแรงงาน วัดโดยการสัมภาษณ ตรวจรางกาย และตรวจ
เลือด สิ่งที่วัด คือ น้ำหนักตัว สวนสูง คาดัชนีมวลกาย (Body mass index, BMI) ความดันเลือด 
ชีพจร เสนรอบเอว เสนรอบสะโพก การมองเห็น ภาวะตาบอดสี ระดับฮีโมโกลบิน ฮีมาโตกริต 
น้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar : FBS) และคอเลสเตอรอลในเลือด (Total cholesterol) 
  5. ในกลุมผูสูงอายุ ใชแบบทดสอบวัดภาวะพ่ึงพา (Dependency) ภาวะทุพพลภาพ 
(Disability) ทั้งระยะส้ันและระยะยาว และภาวะสมองเส่ือม (Dementia) โดยเคร่ืองมือที่ใชมี ดัชนี
บารเธลเอดีแอล ดัชนีจุฬาเอดีแอล แบบทดสอบสภาพจิตจุฬา ซึ่งเปนแบบทดสอบท่ีใชคนหาผูที่มี
สภาวะบกพรองทางปญญาอยางกวางๆ และมีโอกาสสูงที่จะเปนผูปวยกลุมอาการสมองเส่ือม 
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ผลการสำรวจ พบสภาวะและปญหาสุขภาพท่ีสำคัญในวัยตางๆ ดังนี้ 
 1. กลุมเด็กปฐมวัย (3,306 คน) พบวาน้ำหนักแรกเกิดโดยเฉล่ีย 3,070 กรัม ไดกิน 
นมแมในขวบปแรกรอยละ 89 เด็กนอกเขตเทศบาลมีภาวะทุพโภชนาการ (เกณฑน้ำหนักตออายุ) 
มากกวาเด็กในเขตเทศบาล (รอยละ 27.6 และรอยละ 11.9) เด็กมีฟนผุรอยละ 42.7 พัฒนาการ
ชากวาวัย รอยละ 20.1 เมื่อพิจารณาละเอียดในดานสังคมภาษา การใชมือและตาแกปญหา และ
การเคล่ือนไหว พบเด็กรอยละ 18.3 มีพฒันาการชากวาวัยอยางนอย 1 ดาน  
 2. เด็กวัยเรียน (4,238 คน) พบวาเด็กรอยละ 9.6 มีน้ำหนักต่ำกวาเกณฑอายุ และ
รอยละ 13.5 คอนขางผอม แตรอยละ 3.7 มีน้ำหนักมากกวาเกณฑอายุ เด็กนอกเขตเทศบาลมี 
ภาวะทุพโภชนาการมากกวาเด็กในเขตเทศบาล พบวาเด็กวัยนี้รอยละ 19.3 มีภาวะผอมและขาด
สารอาหาร รอยละ 11.0 อยูในภาวะทวมและอวน เด็กรอยละ 56.0 ฟนผุ รอยละ 6.6 มีประวัติ
เคยถูกทำรายรางกายอยางรุนแรงจากคนในครอบครัว ผลการทดสอบเชาวปญญาพบวาคาเฉลี่ย 
± สวนเบี่ยงเทากับ 91.96 ± 11.87  
 3. วัยแรงงาน (4,230 คน) พบวาพฤติกรรมสุขภาพท่ีสำคัญ คือ รอยละ 20.6 ออก
กำลังกายมากกวา 4 ครั้ง/สัปดาห อัตราการสูบบุหรี่รอยละ 20 ในเพศชายสูงกวาเพศหญิง 10 
เทา การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเพศชายรอยละ 33.7 มากกวาเพศหญิง 3 เทา ในสตรีพบ
อัตราแทงบุตรในรอบ 1 ป ที่ผานมารอยละ 8.4 อัตราคุมกำเนิดรอยละ 64.5 รอยละ 40.3 เคย
ตรวจมะเร็งปากมดลูก ประชากรรอยละ 11.6 มีปญหาความดันเลือดสูง น้ำตาลในเลือดสูงรอยละ 
4.4 และรอยละ 1.4 มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ในภาพรวมกลุมตัวอยางในเขตเทศบาลมี
สภาวะสุขภาพดอยกวานอกเขตเทศบาล 
 4. วัยสูงอายุ (4,408 คน) พบวารอยละ 65 อยูกับบุตรธิดา รอยละ 4.2 อยูคนเดียว 
ผูสูงอายุทุก 1 ใน 4 คนจะมีภาวะทุพพลภาพ ในจำนวนน้ีรอยละ 19 เปนทุพพลภาพระยะยาว 
มีรอยละ 1.8 เปนภาวะทุพพลภาพรุนแรงถึงรุนแรงมาก ความชุกของกลุมอาการสอไปในทาง
สมองเส่ือม รอยละ 3.4 และความดันเลือดสูงพบ รอยละ 24.8 และมีความสัมพันธกับภาวะ
ทุพพลภาพและภาวะพ่ึงพา 
 
การสำรวจสภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายในประเทศไทย ครั้งที่ 3 
(พ.ศ. 2546-2547)3  
  ดำเนินการโดยสำนักงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย (สกสอ.) ซึ่งจัดตั้งเพื่อการนี้
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และไดรับการสนับสนุนงบประมาณการสำรวจจากสำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
 
เครือขายดำเนินงานเก็บขอมูลในพื้นที่ไดแก   
 1. คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาคกลาง) 
 2. คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุงเทพมหานคร) 
 3. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ภาคเหนือ) 
 4. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 5. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ภาคใต) 

3 เยาวรตัน ปรปกษขาม พรพันธุ บณุยรตัพนัธุ บรรณาธกิาร. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย คร้ังที ่3 พ.ศ. 
2546-2547 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข; 2549. 
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วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ในกลุมวัยแรงงาน ชาย หญิง อายุ           
15-59 ป และวัยสูงอายุ ชาย หญิง อายุ 60 ปขึ้นไป เปนภาพรวมในระดับประเทศ ภาค และ 
เขตสาธารณสุข ในดานความชุกของพฤติกรรมเส่ียงที่สำคัญ โรคโดยเฉพาะโรคเร้ือรัง ภาวะการ
เจ็บปวย ความพิการ การไดรับการรักษาพยาบาลหรือการคัดกรองโรค ในประชากรกลุมอายุ
เหลานี้ตามภูมิภาคที่อยูอาศัย 
 
การสุมตัวอยาง  
  แผนการสุมตัวอยางเชิงความนาจะเปนแบบสามข้ันอยางมีชั้นภูมิ (Three – stage Stra-
tified Probability Sampling) แบงประชากรเปน 13 strata ตามเขตสาธารณสุข (12 เขต
สาธารณสุขในสวนภูมิภาค และ กทม.) 
 Stage 1 สุมจังหวัด  จากเขตสาธารณสุข เขตละ 3 จังหวัด ภาค สุม 6 เขตใน กทม.  
 Stage 2 สุมหนวยเลอืกตัง้ตัง้สำหรบัพืน้ทีใ่นเขตเทศบาล และสุมหมูบานสำหรบัพืน้ทีน่อก
เขตเทศบาล 
 Stage 3 คือ การสุมรายบุคคล ในแตละกลุมอายุ คือวัยแรงงาน และวัยสูงอายุทั้งเพศ
ชาย และหญิง  
 จำนวนบุคคลตัวอยางที่ประมาณคาไวในการสำรวจคือ 42,120 คน และจำนวนตัวอยาง
ที่ไดจากการสำรวจคือ 39,290 คน (รอยละ 93.3) ประกอบดวย ชายอายุ 15-59 ป จำนวน 
9,515 คน หญิงอายุ 15-59 ป จำนวน 10,403 คน ชายอายุ 60 ปขึ้นไปจำนวน 9,419 คน และ
หญิงอายุ 60 ปขึ้นไปจำนวน 9,953 คน  
 
ขอมูลสำคัญในการสำรวจคร้ังนี้ประกอบดวย 
 1. ขอมูลสวนบุคคล ดานสังคม เศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพโดยรวม 
 2. ขอมูลพฤติกรรมเส่ียง คือ การมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity) การรับประทาน
ผักและผลไม การสูบบุหรี่ ปริมาณการด่ืมสุรา (เปนกรัมของ Ethanol) รวมทั้งการดื่มอยางหนัก
ในครั้งเดียว 
 3. ขอมูลโรคท่ีเคยเปน โดยเฉพาะโรคเร้ือรังที่สำคัญ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การใชยา 
พฤติกรรมทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ 
 4. สำหรับผูสูงอายุ มีคำถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สถานะสุขภาพทางกาย จิตและสังคมที่
แสดงถึงความเปนอยูของผูสูงอายุ ความสามารถในการกระทำกิจวัตรประจำวัน ความสามารถใน
การบดเค้ียว สภาพสมองท่ีปกติหรือไม หลักประกันความมั่นคงในที่อยูอาศัย รายไดและความ 
พอเพียง บริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมพื้นฐาน สภาพการดำรงชีวิต 
 5. ขอมูลการตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก น้ำหนัก สวนสูง 
BMI เสนรอบเอว ความดันเลือด ชีพจร การตรวจเลือดประกอบดวย ผลของ ฮีโมโกลบิน ฮีมา- 
โตกริต ระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Plasma Glucose) คอเลสเตอรอลรวม (Total cholesterol) 
และการตรวจนับเม็ดเลือดอยางสมบูรณ (CBC) 
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ผลการสำรวจ 
 ผลการสำรวจท่ีสำคัญแสดงวา ประชากรไทย อายุ 15 ป ขึ้นไปมีพฤติกรรมเส่ียงในระดับ
ตางๆ ดานการดื่มสุรา พบวา ประชากรชายรอยละ 17 และประชากรหญิงรอยละ 2 ที่ดื่มสุราอยู
ในระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประชากรชายรอยละ 46 ยังสูบบุหรี่เปนประจำทุกวันในขณะ
เดียวกัน ประชากรหญิงเพียงรอยละ 2 ที่มีพฤติกรรมเชนนี้ นอกจากน้ียังพบความแตกตางกันใน
ปริมาณการด่ืมสุรา และการสูบบุหรี่ของประชากรในระหวางเขตสาธารณสุข ระหวางภาคตางๆ 
และประชากรในและนอกเขตเทศบาล ในเรื่องของกิจกรรมทางกายท่ีวัดออกมาเปน MET minute 
(Metabolic Equivalent Time) พบวาประชากรท้ังชายและหญิงประมาณรอยละ 70 มีกิจกรรม
ทางกายท่ีพอเพียงอยูในระดับสูงและปานกลาง จะมีปญหาอยูคือการบริโภคผักและผลไมที่ยังอยู
ในระดับต่ำกวามาตรฐานประมาณมากกวารอยละ 75 สำหรับความชุกของโรคเร้ือรังที่เกี่ยวของ
กับระบบหัวใจหลอดเลือด พบวาประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป รอยละ 23 ในชาย และรอยละ 21 ใน
หญิง มีสภาวะความดันเลือดสูง ระดับไขมันรวมในเลือดสูงมีรอยละ 17 ในหญิง และรอยละ 14 
ในชาย โรคเบาหวานรอยละ 7 ในหญิง และรอยละ 6 ในชาย ภาวะโลหิตจางรอยละ 22 ในหญิง 
และรอยละ 11 ในชาย ถาใชคา BMI เปนตัวชี้วัดจะพบวาประชากรชายอายุ 15 ป ขึ้นไปรอยละ 
22.5 เปนผูมีน้ำหนักเกินและอวน แตในหญิงพบภาวะเชนนี้รอยละ 34.4 แตถาใชเสนรอบเอวเปน
เครื่องชี้วัด พบวาชายไทยรอยละ 15 และหญิงไทยรอยละ 36 อยูในกลุมอวนลงพุง (Abdominal 
obesity) ความชุกของโรคหรือสภาวะเส่ียงตอสุขภาพเหลานี้เปลี่ยนแปลงตามอายุ ถาอายุมากมัก
จะมีความชุกมากขึ้น และเปล่ียนแปลงตามสถานท่ีอยูทั้งตามภาค เขตสาธารณสุข เขตเมือง และ
เขตชนบท นอกจากน้ีการสำรวจน้ียังไดแสดงใหเห็นวาในกลุมผูที่มีความผิดปกติ เชน ความดัน
เลือดสูง เบาหวาน จะมีประชากรเปนจำนวนมากท่ียังไมรูตัววาเปนโรคนี้ และจำนวนผูไดรับการ
รักษา และรักษาไดผลดียิ่งมีจำนวนนอย ไมเกินรอยละ 20-30 ในกลุมที่เปนโรค นอกจากน้ีการ
สำรวจคร้ังนี้ยังไดแสดงรายละเอียดของสภาวะสุขภาพในผูสูงอายุ ซึ่งปญหาสำคัญ คือสุขภาพฟน 
อุบัติเหตุจากการหกลม และภาวะผิดปกติจากการตรวจคัดกรองสภาพสมองซ่ึงเพิ่มขึ้นตามอายุ  
 
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยคร้ังที่ 4 (พ.ศ. 2551 - 2552)4 

1.2 วัตถุประสงคของการสำรวจ 
 วัตถุประสงค 
 1. แสดงความชุกของโรคสำคัญ ภาวะการเจ็บปวย และภาวะความพิการ ตลอดจน
ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพของประชาชนไทยในระดับประเทศ และภาค เปนรายหมวดอายุ เพศ และ
เขตการปกครอง 
 2. แสดงแนวโนมความชุกของปจจัยเสี่ยงและโรค  
 3. เปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการศึกษาติดตามระยะยาว 
 
1.3 ประโยชนของการสำรวจ 
 การสำรวจทำใหเกิดระบบขอมูลสาธารณสุขที่สามารถนำไปใชประโยชนไดดังตอไปนี้  
 1. ประเมินสภาวะสุขภาพของประชากร 
 2. มีระบบขอมูลสำหรับติดตามการเปล่ียนแปลงทางดานสุขภาพของประชาชน 
 3. มีระบบขอมูลสำหรับติดตามความกาวหนาและประเมินผลโครงการสุขภาพ 

4 วชิยั เอกพลากร, พรพันธุ บณุยรตัพนัธุ, บรรณาธกิาร คูมอืการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจรางกาย ครัง้ที ่ 4. 
สำนกังานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข; 2551 
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 4. เปนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพทั้งในสวน
ของการปองกันและควบคุมโรค และการสงเสริมสุขภาพของประชาชนไทย  
 
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการวิธีการสำรวจจะไดกลาวในบทตอไป 
1.4 กรอบเนื้อหารายงาน  
 รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 นี้ประกอบดวยเนื้อหาทั้งหมด 7 บท 
ดังตอไปนี้ 
 บทที ่1 บทนำ กลาวถงึความเปนมาของการสำรวจ วตัถปุระสงคการสำรวจ และประโยชน
ที่คาดวาจะไดรับ 
 บทที่ 2 ระเบียบวิธีการสำรวจ ประกอบดวยประชากรเปาหมาย ระเบียบวิธีในการสุม
ตัวอยาง การกำหนดขนาดตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการสำรวจ การตรวจรางกาย การตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การวิเคราะหขอมูล การคาถวงน้ำหนักเพื่อประมาณคาประชากรและการประมวล
ผลขอมูล  
 บทที่ 3 ลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจ นำเสนอขอมูลลักษณะทางประชากร 
สังคมและเศรษฐกิจของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ทำการสำรวจ ไดแก โครงสรางอายุ เพศ ที่อยู
ตามเขตปกครองและภาคของตัวอยางที่สำรวจ การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ และรายได  
 บทที ่4 พฤตกิรรมสขุภาพ นำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ทีไ่ดจากแบบสอบถาม 
ที่ตอบดวยตนเอง ไดแก การสูบบุหรี่ การดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล การมีกิจกรรมทางกาย 
พฤติกรรมการกินอาหาร การกินผักผลไม การใชยาและอาหารเสริม  
 บทที่ 5 สถานะสุขภาพ ไดเสนอผลสำรวจความชุกของโรค ที่ไดจากการตรวจรางกาย 
ตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ไดแก ลักษณะรางกายท่ัวไป การ
ทดสอบแรงมือ กลุมโรคและปจจัยเสี่ยงของระบบหัวใจและหลอดเลือด เชน ภาวะน้ำหนักเกินและ
อวน เบาหวาน ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม ประวัติโรค
หลอดเลือดหัวใจ ประวัติโรคอัมพฤกษ อัมพาต เปนตน และกลุมโรคเรื้อรังที่เคยไดรับการวินิจฉัย
จากแพทย ไดแก โรคถุงลมโปงพอง/ปอดอุดกั้นเร้ือรัง โรคขอเสื่อม โรคเกาต นิ่วทางเดินปสสาวะ 
โรคไตเรื้อรัง โรคหอบหืด รวมทั้ง โรคโลหิตจาง ประวัติธาลัสซีเมีย  ภาวะซึมเศรา และการบาดเจ็บ 
 บทที่ 6 อนามัยเจริญพันธุ นำเสนอผลการสำรวจอนามัยเจริญพันธุของตัวอยางอายุ 
15 -59 ป โดยรายงานถึงประวัติการเจริญพันธุ การคุมกำเนิด ประวัติการตั้งครรภและการคลอด 
การแทง ประวัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม  
 บทที่ 7 สุขภาพผูสูงอายุ เปนผลการสำรวจสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ได
นำเสนอปจจัยเกี่ยวของกับสุขภาพของผูสูงอายุ ไดแก ลักษณะที่อยูอาศัย ผูดูแล  และการทดสอบ
พเิศษ ไดแก การเดนิจบัเวลา การมองเห็น การทดสอบสมรรถภาพสมอง และผลจากแบบสอบถาม 
ที่ตอบดวยตนเอง เชน ภาวะพึ่งพาในการประกอบกิจวัตรประจำวัน โรคตอกระจก ฟนและการ 
บดเคี้ยว การไดยิน และการหกลม เปนตน  
หมายเหตุ ในรายงานฉบับนี้ตอไปการอางอิงผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 3 จะเรียกวา 
การสำรวจฯในป 2547 และการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 เรียกวา การสำรวจฯ ในป 2552 
 




