บทที่ 8

สรุป และขอเสนอแนะ
การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครัง้ ที่ 4 ดำเนินการเก็บขอมูลระหวาง เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2551-มีนาคม พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชน สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ไดตัวอยางของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปจำนวน 20,450 คน เปน ชาย 9,740 คน
และหญิง 10,710 คน ผลการสำรวจแบงเปนขอมูลเปน 5 กลุมคือ 1). ลักษณะทางประชากร
เศรษฐกิจและสังคม 2). พฤติกรรมสุขภาพ 3). สถานะสุขภาพ 4). อนามัยเจริญพันธุ และ
5). สุขภาพผูสูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบผลการสำรวจภาวะสุขภาพโดยการตรวจรางกายของการสำรวจครั้งที่ 3
เมื่อป พ.ศ. 2546-7 กับการสำรวจฯ ครั้งที่ 4 นี้ พบวามีการเปลี่ยนแปลงของสถานะสุขภาพใน
ประชาชนไทยอายุ 15 ปขึ้นไปโดยสรุปดังนี้ (ตารางที่ 8.1)
พฤติกรรมสุขภาพที่มีสถานการณดีขึ้น ไดแก การสูบบุหรี่เปนประจำและการดื่มสุรา
ในระดับที่เสี่ยงปานกลางขึ้นไป (≥41 กรัม/วัน ในผูชาย และ ≥21 กรัม/วันในผูหญิง)
ในประชาชนไทยมีสัดสวนที่ลดลงเล็กนอย
พฤติกรรมสุขภาพที่สถานการณคงเดิม ไดแก การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง
ขึ้นไปอยางเพียงพอตามขอแนะนำ มีสัดสวนที่ใกลเคียงกับผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3
พฤติกรรมสุขภาพที่มีสถานการณไมดีขึ้น ไดแก การกินผักและผลไมไดตามขอแนะนำ
(≥5 สวนขึ้นไป/วัน) ในประชาชนไทยมีสัดสวนลดลง
ภาวะสุขภาพและโรคที่มีความชุกเพิ่มขึ้น ไดแกภาวะอวน, ภาวะไขมันคอเลสเตอรอล
รวมในเลือดสูง, ภาวะมีปจ จัยเสีย่ งตอโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดหลายปจจัย (ความดัน
โลหิตสูง, อวน, เบาหวาน, คอเลสเตอรอลรวมสูง และสูบบุหรี่) และภาวะโลหิตจาง
มีความชุกเพิ่มขึ้น
ภาวะสุขภาพและโรคที่ความชุกไมเปลี่ยนแปลง ไดแก สถานการณของโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานในภาพรวม ของการสำรวจครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 มีความชุก
ใกลเคียงกัน
ประเด็นสุขภาพที่มีการสำรวจเพิ่มเติมในการสำรวจฯ ครั้งที่ 4 นี้คือ ภาวะเมแทบอลิกซินโดรม พบวาประชากรหนึ่งในหามีภาวะดังกลาว และภาวะซึมเศรา พบวาประชากร
รอยละ 2.8 มีภาวะซึมเศรา
สำหรับประเด็นสุขภาพที่ยังเปนปญหาในผูสูงอายุ ไดแก เชน โรคเรื้อรัง, ภาวะสมองเสื่อม,
การหกลม, ภาวะพึ่งพิง เปนตน
ประเด็นการบริการดานสุขภาพที่พบวามีแนวโนมดีขึ้นไดแก การเขาถึงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง และการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เปนตน
สำหรับคุณ ภาพบริการดานการรักษาและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผูปวย
เบาหวาน และการควบคุมความดันโลหิตในผูที่มีความดันโลหิตสูงก็พบวามีแนวโนม
ที่ดีขึ้น
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1

23.3
6.4
11.4
22.5
15.4
13.7
8.8
-

ชาย
45.9
16.6
12
57.0
79.3
20.0
20.9
7.3
22.2
34.4
36.1
17.1
6.6
-

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป หมายถึง ไดรับแอลกอฮอล≥41 gm/d ในผูชายและ ≥21 gm/d ในผูหญิง
ปจจัยเลี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อวน BMI≥ 25 kg/m2 การสูบบุหรี่ และคอเลสเตอรอลรวม ≥ 240 mg/DL

พฤติกรรมสุขภาพ
การสูบบุหรี่เปนประจำ (%)
การดื่มสุราระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป1 (%)
การดื่มสุราอยางหนัก (มัธยฐาน, ครั้ง/ป)
การดื่มสุราอยางหนัก (%)
มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (%)
การกินผักผลไมเพียงพอตามขอแนะนำ (5 สวน/วัน)
สถานะสุขภาพ
ความดันโลหิตสูง (%)
เบาหวาน (%)
ภาวะโลหิตจาง (%)
ภาวะน้ำหนักเกินและอวน (BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.)
ภาวะอวนลงพุง (%)
ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (≥240 มก./ดล.)
ปจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 3 ปจจัยขึ้นไป2
เมแทบอลิกซินโดรม (%)
ภาวะซึมเศรา (%)
22.0
6.6
16.9
28.6
26.0
15.5
7.6
-

2546-2547
หญิง
รวม
2.3
25.3
2.1
9.2
3
19.0
75.8
77.5
23.6
21.4
6.0
15.8
28.4
18.6
16.7
7.4
18.1
2.2

ชาย
38.7
13.2
6
31.5
83.2
16.9
21.4
7.7
29.8
40.7
45.0
21.4
9.5
23.9
3.5

2551-2552
หญิง
2.1
1.6
3
4.4
79.8
18.5

21.4
6.9
23.0
34.7
32.1
19.4
8.4
21.1
2.8

รวม
19.9
7.3
5
17.6
81.5
17.7

ตารางที่ 8.1 ความชุกของพฤติกรรมสุขภาพและการปวยในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 และ 4
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13.6
15.4
44.4
63.8
11.7
49.2
15.2
32.4
48.7
1.7

9.6
44.0
78.6
5.7
65.5
8.5
-

71.4
8.6
56.6
12.2
-

-

12.8

-

60.5
14.4
43.3
20.1
-

12.7
53.3
14.4
9.8

-

40.6
27.3
22.4
34.6
8.0
42.5
60.7
3.9

17.8
53.5
21.9
15.1

13.2
4.4

2551-2552
ชาย
หญิง

50.3
20.9
31.2
28.5
-

15.5
53.4
18.5
12.4

-

รวม

ผูสูงอายุที่ไมสามารถกิจวัตรพื้นฐานดวยตนเองอยางนอย 2 กิจกรรม (ไดแก อาบน้ำ/ลางหนา, แตงตัว, กินอาหาร, ลุกจากที่นอน, ใชหองน้ำ/สวม, และเดินในตัวบาน และการกลั้นปสสาวะ และการกลั้นอุจจาระได) หรือไมสามารถ
กลั้นอุจจาระหรือปสสาวะ

3

อนามัยเจริญพันธุ
อายุเฉลี่ยเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกในสตรี อายุ 15-29 ป (ป)
การแทงใน 5ปที่ผานมา (%)
สุขภาพผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)
ภาวะพึ่งพิง3 (%)
การบดเคี้ยว (ฟน < 20 ซี่) (%)
การหกลม (ใน 6 เดือนที่ผานมา) (%)
ภาวะสมองเสื่อม (%)
การเขาถึงบริการและคุณภาพบริการ
ความดันโลหิตสูงที่ไมไดรับการวินิจฉัย (%)
ความดันโลหิตสูงที่ไดรับการรักษาและควบคุมความดันโลหิตได (%)
เบาหวานที่ไมไดรับการวินิจฉัย (%)
เบาหวานที่ไดรับการรักษาและควบคุมน้ำตาลในเลือดได <126 มก./ดล. (%)
การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภใน 2 ปที่ผานมา (%)
การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกใน 2 ปที่ผานมา (15-59 ป) (%)
การตรวจเตานมตรวจดวยตนเอง (%)
การตรวจ Mammogram (หญิงอายุ 40-59 ป) ใน 1 ปที่ผานมา (%)

2546-2547
ชาย
หญิง
รวม

ตารางที่ 8.1 ความชุกของพฤติกรรมสุขภาพและการปวยในประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 และ 4

การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโรคตางๆ นาจะมีผลจากปจจัยดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่มีความเจริญไปสูความเปนเมืองมากขึ้น ทำใหมี
ปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพมากขึ้นขณะเดียวกันมาตรการดำเนิน งานการควบคุมปองกัน ผานมาของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพตางๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค สำนักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพและเครือขายสุขภาพตางๆ ซึ่งรวมทั้งหนวยงาน
เอกชนตางๆ เชน การควบคุมปญหาการสูบบุหรี่และดื่มสุรา นโยบาย 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย
และอารมณ) โครงการคนไทยไรพุง มีสวนในการชวยทำใหพฤติกรรมเสี่ยงเหลานี้ลดลง อยางไร
ก็ตามยังมีภาวะสุขภาพบางประเด็นที่ยังไมมีแนวโนมดีขึ้น เชน ภาวะอวนซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึง
เปนงานทีท่ า ทายและตองมีการดำเนินการใหเขมขนมากขึน้ ตอไปสำหรับสถานการณดา นการเขาถึง
การดูแลผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงดีขึ้น อาจเปนเพราะในชวง 4-5 ปที่ผานมาหนวยงาน
ดานสุขภาพตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคตระหนักและไดใหความสำคัญเกี่ยวกับปญหา
โรคกลุมนี้มีมาตรการหลายอยางทั้งการตรวจคัดกรองในชุมชน การอบรมอาสาสมัครใหมีสวนรวม
ในการดูแลกลุมเสี่ยงและผูปวยในชุมชน การมีคลินิกเฉพาะโรคในโรงพยาบาล การเฝาระวังและ
โครงการติดตามและปรับปรุงคุณภาพบริการตางๆ เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามแมวามีแนวโนมที่ดีขึ้นแต
ยังมีขนาดปญหาที่ตองมีดำเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป
การสำรวจประชาชนไทยครั้งที่ 4 นี้มีขอจำกัดบางประการที่ควรกลาวถึง ประการแรก
ขอจำกัดในการเปรียบเทียบผลการสำรวจในครั้งนี้กับการสำรวจครั้งกอนๆ เนื่องจากแบบขอถาม
ในการสำรวจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เชน แบบสัมภาษณการบริโภคแอลกอฮอล ของการ
สำรวจครั้งที่ 4 นี้ไดปรับจากเครื่องมือ Graduated Quantity Frequency method of recording
alcohol consumption (GOF) ซึ่งตางจากของการสำรวจครั้งที่ 3 จึงอาจมีสวนทำใหการคาดประมาณ
ปริมาณแอลกอฮอลที่บริโภคอาจแตกตางไป จึงตองแปลผลดวยความระมัดระวัง ประเด็นตอมา
คือ แบบทดสอบภาวะสมองเสื่อมในการสำรวจครั้งที่ 4 นี้ใชแบบ Mini-Mental State Examination
(MMSE) ในขณะที่ของการสำรวจครั้งที่ 3 ใช Thai Mental State Examination (TMSE) สวนการ
สำรวจครั้งที่ 2 ใชแบบ Chula mental test ซึ่งขอถามมีความแตกตางกัน แบบทดสอบทั้งสามแบบ
เปนเครื่องคัดกรองสมรรถภาพสมองซึ่งอาจมี accuracy ตางกัน จึงทำใหผลการสำรวจแตละครั้ง
ไมสามารถเปรียบเทียบกันได แบบเก็บขอมูลถัดมาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคือการบริโภคยา
และอาหารเสริม มีขอถามที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับความถี่ในการใชในเวลา 1 เดือนสำหรับการใช
ยาแกปวด การใชยาคลายเครียดใน 6 เดือน ในขณะที่แบบขอถามของการสำรวจครั้งที่ 3 ถามวา
ใชประจำ(ใชทุกวันติดตอกันไมนอยกวา 1 เดือน) สำหรับทั้งยาแกปวด ยากลอมประสาท และ
ยานอนหลับ ความแตกตางเหลานี้ทำใหมีขอจำกัดในการเปรียบเทียบเชนกัน ประเด็นที่ขอคำถาม
มีความแตกตางเรื่องตอไปคือ ขอถามเกี่ยวกับการหกลมในผูสูงอายุ ในการสำรวจครั้งที่ 4 นี้ได
ระบุเวลาการหกลม หมายถึงในชวง 6 เดือนที่ผานมา เพื่อใหทราบระยะเวลาในการบอกความชุก
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในสวนของอนามัยเจริญพันธุ เกี่ยวกับการแทงลูกไดระบุเวลาแทงใน
ชวง 5 ป ที่ผานมา ซึ่งทำใหสามารถคำนวณความชุกในชวงเวลาดังกลาวไดชัดเจนยิ่งขึ้น ประเด็น
ตอมาคือการเปลี่ยนคำจำกัดความของภาวะสุขภาพ เชน ในการสำรวจครั้งที่ 4 นี้มีการปรับเพื่อ
ความเหมาะสม เชน ภาวะโลหิตจาง ในการวิเคราะหครั้งนี้ใชผลการทดสอบเฉพาะ Hb เปนเกณฑ
ในการวัดภาวะซีด ตามคำจำกัดความสากลขององคการอนามัยโลก (โดยไมไดใชคา Hematocrit)
ซึ่งทำใหสามารถเปรียบเทียบกับความชุกในประเทศอื่นได อยางไรก็ตามในภาวะสุขภาพบางประเด็น
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ที่เกณฑของสากลมีการเปลี่ยนแปลง เชน ภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดรวมสูง หมายถึงระดับ
คอเลสเตรอลรวม ≥200 มก./ดล. การวิเคราะหครั้งนี้ไดเพิ่มการรายงานจุดตัดทั้งสองระดับ
คือ ≥200 มก./ดล. และ ≥240 มก./ดล. จึงมีรายละเอียดเรื่องความชุกตามเกณฑใหมและยัง
สามารถเปรียบเทียบกับของการสำรวจครั้งที่ 3 ได อนึ่งการเปรียบเทียบผลการสำรวจนี้ไมไดนำ
ผลของการสำรวจครั้งที่ 1 และ 2 มาเปรียบเทียบดวยเนื่องจากการสำรวจกอนหนานี้มีลักษณะ
แบบขอถามที่แตกตางจากการสำรวจครั้งที่ 3 และ 4 คอนขางมากจึงไมไดนำเสนอในการรายงานนี้
ขอคำถามเรื่องถัดมาที่มีการปรับปรุงคือเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) ของผูสูงอายุ
โดยในการสำรวจนี้เปลี่ยนตัวเลือกคำตอบที่แตกตางจากการสำรวจครั้งกอนและมีการเพิ่มขอถาม
เกี่ยวกับ Instrumental ADL จึงมีขอมูลละเอียดมากขึ้น ขอจำกัดประเด็นตอมาคือ อาจมีการ
ประมาณความชุกเกี่ยวกับสถานะสุขภาพบางประเด็นที่ต่ำกวาความเปนจริง แมวาการสำรวจครั้งนี้
ทำในชุมชน แตก็เปนไปไดที่กลุมที่ปวยหนัก ผูสูงอายุที่นอนติดเตียงไมสามารถมาที่หนวยตรวจ
สุขภาพได จึงอาจประมาณจำนวนผูที่มีภาวะเจ็บปวยหนัก อัมพฤกษและอัมพาตต่ำกวาความเปน
จริงได ประการตอมาคือขอจำกัดดานงบประมาณและทรัพยากรในการตรวจรางกายและการตรวจ
พิเศษบางอยาง เชน ไมมีการตรวจ HbA1c เพื่อประเมินการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การตรวจ
พิเศษทางเลือดเพื่อหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง การตรวจระดับ cotinine เพื่อคนหาการสัมผัส
ควันบุหรี่ การตรวจ EKG หรือการตรวจพิเศษ เชน Ankle brachial index ในกลุมเสี่ยงหรือใน
กลุมที่มีประวัติการปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือดหรือกลามเนื้อหัวใจตาย รวมทั้งโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งไมไดมีการยืนยันดวยการผลการตรวจรางกาย โดยภาพรวมความชุกในโรคกลุมนี้จึงมีโอกาส
ต่ำกวาความเปนจริง ในขณะที่บางสวนของผูที่บอกวาเคยไดรับวินิจฉัยหรือเคยเปนอัมพฤกษ อัมพาต
อาจเปนการรายงานที่ต่ำหรือเกินความจริงก็เปนไปได เชนกัน
จุดแข็งของการสำรวจนี้คือ การสุมตัวอยางของการสำรวจครั้งนี้เปนการสุมรายบุคคลจาก
ทะเบียนราษฎร จึงคอนขางมั่นใจไดวาเปนตัวแทนของประชากรไทยดี การเก็บขอมูลมีการควบคุม
มาตรฐานโดยการอบรมผูสัมภาษณและผูตรวจวัดสัดสวนรางกาย การวัดความดันเลือดใชเครื่องวัด
ความดันโลหิตที่มีมาตรฐาน และมีคูมือและอุปกรณอื่นที่มีมาตรฐาน เชน เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
เครื่องวัดแรงบีบมือ ที่วัดสวน พรอมทั้งมีคูมือบรรยายและภาพสำหรับการเก็บขอมูลภาคสนาม
ทำใหมั่นใจวาไดขอมูลที่มีคุณภาพ สำหรับการวิเคราะหขอมูลมีการถวงน้ำหนักตามโอกาสของการ
ถูกเลือกของกลุมตัวอยางตามเพศ กลุมอายุ เขตปกครองและภาคที่อยู ทำใหไดขอมูลที่แสดง
ขนาดปญหาในระดับภาคและเขตปกครอง

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
จากประสบการณการดำเนินการสำรวจสุขภาพประชาชนครั้งที่ 4 นี้มีขอเสนอบางประการ
เกี่ยวกับการดำเนินงานครั้งตอไป ดังนี้

การจัดการ
●

มีการวางแผนระยะกลางและระยะยาวเกี่ยวกับประเด็นที่จะสำรวจ โดยมีการสำรวจ
ตอเนื่องเปนระยะๆ และเสริมดวยการสำรวจประเด็นเจาะลึกตามกลุมอายุ และหรือ
ตามประเด็นสุขภาพที่เปนปญหาตองมีการติดตามอยางตอเนื่อง เชน การสำรวจ
สุขภาพเด็ก และการสำรวจสุขภาพผูสูงอายุ เปนตน
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●

●

เนื้อหาประเด็นสุขภาพที่ควรสำรวจ มีการเตรียมการใหหนวยงานที่ใชขอมูล เชน
สสส. สปสช. หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
เสนอประเด็นสุขภาพที่ควรมีการสำรวจเพิ่มเติม
มีการสนับสนุนหนวยงานที่รับผิดชอบ (สสท.) ใหไดรับงบประมาณอยางเพียงพอและ
สามารถดำเนิน การโครงการสำรวจสุขภาพโดยการตรวจรางกายอยางตอเนื่องเปน
ระยะยาวอยางนอยเปนชวงเวลา 15-20 ป เพื่อใหพัฒนาการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
ไมขาดชวง รวมทั้งมีการสรางและพัฒนาทีมงานที่มีสมรรถนะในการผลิตขอมูล
สถานะสุขภาพประชาชนที่มีคุณภาพและประโยชนตอการจัดทำนโยบายทางสุขภาพ
และการพัฒนางานสรางเสริมสุขภาพ บริการทางสาธารณสุข การควบคุมและปองกัน

การสุมเลือกตัวอยาง
●

ตัวอยางที่เลือกจากทะเบียนราษฏร เมื่อลงสำรวจภาคสนามพบวาบุคคลตัวอยาง
สวนหนึ่งอพยพไปที่อื่นแลว เนื่องจากมีการรื้อถอนหรือการยายที่อยูซึ่งการแกปญหา
ทำโดยการสุมตัวอยางใหม จึงมีขอเสนอวาอาจพิจารณาทางเลือกในการเลือกกรอบ
ตัวอยางทีม่ คี วามทันสมัยมากขึน้ เชน การใชทะเบียนรายชือ่ ประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของสถานบริการปฐมภูมิในพื้นที่ หรือการสำรวจครัวเรือนเปนกรอบตัวอยางลวงหนาเพื่อ
การสุมตัวอยางสำหรับการสำรวจครั้งตอไป

วิธีการเก็บขอมูลภาคสนาม
●

●

●

●

292

จัดทีมเก็บขอมูลภาคสนามใหมจี ำนวนทีมนอยทีส่ ดุ เพือ่ ลดความคลาดเคลือ่ น ผูส มั ภาษณ
และผูตรวจและทดสอบรางกายมีการประชุมอบรมอยางเปนมาตรฐาน รูปแบบทีม
การเก็บขอมูลอาจมีทีมจากสวนกลางเปนหนวยเคลื่อนที่ตะเวนไปเก็บขอมูลตามพื้นที่
ตางๆ ของประเทศโดยมีการประสานงานกับหนวยวิชาการและหนวยงานสาธารณสุข
ในพื้นที่เพื่อใหความรวมมือในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เปนการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของขอมูล
วิธีการเก็บขอมูล มีสองขั้นตอนคือ 1 การสำรวจบานและสัมภาษณบุคคลตัวอยาง
ที่บาน และ 2 ตามดวยการนัดตรวจรางกายและเจาะเลือด สำหรับวิธีการเขาเยี่ยม
ตามบานทำใหสามารถครอบคลุมกลุมที่ไมสามารถเขาถึงการสำรวจได เชน ผูพิการ
และผูสูงอายุที่นอนติดเตียง
พิจารณาใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อใหขอมูลที่ครบถวน
และประสิทธิภาพในการประมวลและรายงานผล
พิจารณาจัดรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่มีขีดความสามารถในการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ไมซับซอนได เชน การตรวจ CBC, blood glucose เปนตน เพื่อความเปนมาตรฐาน
และความมีประสิทธิภาพ และสามารถแจงผลการตรวจใหแกบุคคลตัวอยางไดอยาง
รวดเร็ว
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เครื่องมือที่ควรมีการพัฒนา
ควรมีการวางแผนเตรียมการและพัฒนาและทดสอบเครื่องมือที่ใชในการสำรวจอยาง
ตอเนื่อง ตัวอยางเชน
แบบเก็บขอมูลกิจกรรมทางกาย การสำรวจครัง้ นีพ้ บวาความชุกของการมีกจิ กรรมทางกาย
อยางเพียงพอตามขอแนะนำคอนขางสูง ขณะเดียวกันการสำรวจนี้ก็พบวาคนไทยมี
แนวโนมอวนมากขึน้ อาจแสดงวาบุคคลตัวอยางมีแนวโนมทีจ่ ะรายงานการมีกจิ กรรม
ทางกายมากเกินจริง จึงควรมีการวิจยั พัฒนาวิธกี ารเก็บขอมูลพฤติกรรมการมีกจิ กรรม
ทางกายใหมีความถูกตองมากขึ้น
แบบเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ควรมีการพัฒนาตอไปเพื่อสะทอน
ถึงปญหาการบริโภคอยางตอเนื่อง
ภาวะพึ่งพิงของผูสูงอายุในกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (Basic Activities Daily Livings)
ปจจุบันยังมีแบบเก็บหลากหลาย ควรมีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือนี้เพื่อการนำไปใช
สำรวจติดตามสถานการณดานนี้ในผูสูงอายุตอไป
แบบเก็บขอมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ ควรครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เพศมากขึน้ และเกีย่ วของกับการมีเพศกอนวัยอันควร อันเปนการคนหาและติดตามปญหา
เกี่ยวกับการตั้งครรภในวัยรุน
การตรวจทางชีวเคมี เพิ่มเติม เชน การตรวจ HbA1C เพื่อใชการวินิจฉัยโรคเบาหวาน
และประเมินการควบคุมน้ำตาลในเลือด การตรวจ ferritin เพือ่ วินจิ ฉัยภาวะโลหิตจาง
จากการขาดเหล็ก การตรวจโซเดียมในปสสาวะเพื่อประเมิน การบริโภคเกลือของ
ประชาชน เปนตน
●

●

●

●

●

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการสำรวจ
ประเด็ น ป ญ หาสุ ข ภาพที่ ยั ง ต อ งมี ก ารพั ฒ นาการดู แ ลรั ก ษาและมาตรการดำเนิ น งาน
ควบคุมปองกันโรค ไดแก ประเด็นตอไปนี้
พฤติกรรมสุขภาพ และสถานะสุขภาพ
o ไดแกการสูบบุหรี่ และการดื่มเครืองดื่มแอลกอฮอล แมวาจะมีแนวโนมลดลงแต
พบวายังมีความชุกของการสูบบุหรี่ในประชาชนคอนขางสูงโดยเฉพาะในเขต
ชนบท และควรเนนการปองกันในกลุมที่มีความออนไหว เชน กลุมอายุนอยและ
ผูหญิง และการไดรับควันบุหรี่มือสอง และการสนับสนุนการเลิกบุหรี่
o ปญหาโรคอวนและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มีมาตรการปองกันแบบปฐมภูมิ
ไดแก มาตรการที่สงเสริมการกินอาหารสุขภาพ เชนประชาชนไทยมีการกินผัก
ผลไมมากขึ้น สงเสริมการออกกำลังกายมากขึ้น และมาตรการเพื่อลดปญหา
น้ำหนักเกินและอวน
o มาตรการลดปญหาพฤติกรรมการบริโภคยา แกปวด การคลายเครียด ยาลูกกลอน
และอาหารเสริม เกินความจำเปน
o มาตรการลดปญหาพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแกไขปญหา การตั้งครรภในวัยรุน
o มาตรการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การปองกันและแกไขปญหาสุขภาพในผูสูง
อายุ จากโรคเรื้อรัง สมองเสื่อม การหกลม ภาวะพึ่งพิงในผูสูงอายุ และการขาด
ผูดูแล เปนตน
o มาตรการลดปญหาภาวะโลหิตจาง และปญหาโรคซึมเศรา
●
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ระบบการเขาถึงบริการ
o ดานการเขาถึงการตรวจคัดกรองโรคไดแก การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
o ดานการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการ
ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ
o ดานการพัฒนาการเขาถึงบริการและคุณภาพบริการในดานความครอบคลุมของ
ผูที่ไดรับการวินิจฉัยและคุณภาพการรักษา ไดแก การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ของผูปวยเบาหวาน การควบคุมความดันเลือดในผูที่เปนความดันโลหิตสูง
การศึกษาเชิงลึก
o ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร ที่เกี่ยวของกับคาใชจายที่เกิดจากภาวะโรคที่ปญหา
เกิดขึ้น เชน ภาวะอวน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
เปนตน
o การศึกษาปญหาสุขภาพในกลุมเฉพาะในเชิงลึกตอไป เชน ปญหาสุขภาพของ
ผูสูงอายุที่ไมสามารถเคลื่อนไหวได, การศึกษายืนยันการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม,
ขนาดปญหาของผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง เปนตน
o การติดตามกลุมตัวอยางระยะยาว โดยเลือกติดตามบางกลุมยอย เพื่อติดตาม
ภาวะสุขภาพของบุคคลตัวอยางไปในอนาคต เพื่อทราบความสัมพันธระหวางปจจัย
กำหนดกับผลลัพธทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในภายหลัง
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาวิชาการดานผูสูงอายุ
1. รศ. เยาวรัตน ปรปกษขาม
2. รศ. พรพันธุ บุณ ยรัตนพันธุ
3. นพ. มนู วาทิสุนทร
4. รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
5. ทพ.ญ.ดร.กนิษฐา บุญธรรมเจริญ
6. ผศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงษ
7. ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล

โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค
โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค
สำนักสงเสริมสุขภาพ หัวหนากลุมอนามัยผูสูงอายุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

8. พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน
ที่ปรึกษาวิชาการดานเด็ก
1. รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
2. พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช
3. รศ.พญ. นิชรา เรืองดารกานนท
4. อ.ปราณี ชาญณรงค

ภาคกุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาคกุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาคกุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ที่ปรึกษาวิชาการดานโภชนาการ
1. รศ.พญ. มันทนา ประทีปะเสน
2. ดร.วราภรณ เสถียรนพเกา
3. พญ.แสงโสม สีนะวัฒน
4. รศ. พัตธนี วินิจจะกูล
5. ผศ.ดร.อุไรพร จิตตแจง
6. คุณสุจิตต สาลีพันธ
7. ดร.กานดาวสี มาลีวงษ

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษาวิชาการดานอนามัยเจริญพันธุ
1. ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. นพ.เมธี พงษกิตติหลา
กองอนามัยเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3. ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
4. คุณภารดี ชาญสมร
กองอนามัยเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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ที่ปรึกษาวิชาการดานการใชยา
1. รศ.ดร.อาทร ริ้วไพบูลย
2. อ.น้ำฝน ศรีบัณฑิต
3. ภก.สุพล ลิมวัฒนานนท
4. ภญ.พรพิศ ศิลขวุทธ

ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ปรึกษาวิชาการดานยาสูบ
1. รศ. พรพันธุ บุณ ยรัตพันธุ
2. รศ.พญ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย
3. ดร.ศรัณญา เบญจกุล
4. ดร.มณฑา เกงการพานิช
5. คุณอารีรัตน โลหทองมงคล

โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่ปรึกษาวิชาการดานโรคหอบหืด
1. รศ.นพ.สุวฒั น เบญจพลพิทักษ
2. พญ.มุกดา หวังวีรวงศ
3. พญ. พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ที่ปรึกษาวิชาการดานโรคไต
1. ศ.นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร
2. นพ.อดิศร วังศิริไพศาล
3. นพ.ธนชัย พนาพุฒิ
4. นพ.อำนวย ฉายแสงศิริศักดิ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หนวยงานโรคภูมิแพ สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

หนวยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หนวยโรคไตและทางเดินปสสาวะ
ภาควิชาอายุรศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หนวยไตเทียม รพ.จังหวัดขอนแกน
หนวยโรคไต กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค

ที่ปรึกษาดานสถิติ และการสุมตัวอยาง
1. คุณหทัยชนก พรรคเจริญ
สำนักงานสถิติแหงชาติ
2. คุณบรรพต ตีเมืองสอง
สำนักงานสถิติแหงชาติ
3. ผศ.ดร.จรรยา ภัทรอาชาชัย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ผศ.ลี่ลี อิงศรีสวาง
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5. คุณประเสริฐ ศรีพนารัตนกุล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
6. คุณนิรมล จำแนกมิตร
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
7. คุณศิริวรรณ ทีปะศิริ
สำนักงานสถิติแหงชาติ
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ที่ปรึกษาวิชาการดานหองปฏิบัติการ
1. คุณอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
2. คุณนันทวัน เมฆา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
3. ดร. สมลักษณ วนะวนานต
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร. อัญชลี จิตธรรมมา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาวิชาการดานเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1. รศ. พรพันธุ บุณ ยรัตพันธุ
โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค
2. นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
สถาบันจิตเวชเด็กและวัยรุนราชนครินทร
3. นพ.สมาน ฟูตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผูเชี่ยวชาญ กลุมโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
1. ศนพ. ธาดา ยิบอินซอย
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ศนพ. ปยะมิตร ศรีธรา
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ผศนพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. นพ. สมเกียรติ โพธิสัตย
กระทรวงสาธารณสุข
5. นพ. กฤช ลี่ทองอิน
สำนักงานประกันสุขภาพแหงชาติ
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คำสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ที่ 019/2550
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
ป พ.ศ. 2550-2552
--------------------------อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (1), (2), (3) แหงพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ประกอบดวย
คณะที่ 1 คณะกรรมการอำนวยการ
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
2. นายสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
3. ศ.ภิรมย กมลรัตนกุล
4. ศ.ธาดา ยิบอินซอย
5. รศ.เยาวรัตน ปรปกษขาม
6. ศ.รัชตะ รัชตะนาวิน
7. อธิบดีกรมอนามัย
8. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
9. อธิบดีกรมการแพทย
10. อธิบดีกรมควบคุมโรค
11. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
12. อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
13. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
14. อธิบดีกรมสุขภาพจิต
15. นายสงวน นิตยารัมภพงศ
16. นายสุภกร บัวสาย
17. นายสือ ลออุทัย
18. เลขาธิการสำนักงานสถิติแหงชาติ
19. ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร
20. นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ
21. นายพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
22. รศ.วิชัย เอกพลากร

กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โครงการทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค(SPICE)
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมการแพทย
กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานสถิติแหงชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

23. นางกุลธิดา จันทรเจริญ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

24. นายสุพรศักดิ์ ทิพยสุขุม

สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

มีอำนาจหนาที่ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารดำเนิ น งานของการสำรวจสภาวะสุ ข ภาพของสำนั ก งานสำรวจสุ ข ภาพ
ประชาชนไทย
2. พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการดำเนินงานสำรวจสภาวะสุขภาพของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
3. ผลักดันใหเกิดกลไกเชิงสถาบัน ที่ดำเนิน งานอยางตอเนื่อง และมีความมั่น คงทั้งดานงบประมาณ และความนา
เชื่อถือทางวิชาการ
4. ใหขอเสนอและเชื่อมโยงการใชประโยชนจากผลการสำรวจสูการพัฒนาเชิงนโยบาย ไปสูหนวยงานที่เกี่ยวของ

คณะที่ 2 คณะกรรมการบริหารวิชาการ
1. นายพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
2. ศ.ภิรมย กมลรัตนกุล
3. ศ.ธาดา ยิบอินซอย
4. ศ.ปยทัศน ทัศนาวิวัฒน
5. รศ.เยาวรัตน ปรปกษขาม
6. รศ.พรพันธุ บุณ ยรัตพันธุ
7. ศ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
8. รศ.สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์
9. นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
10. นายสุภกร บัวสาย
11. นายวินัย สวัสดิวร
12. รศ.พรรณวดี พุธวัฒนะ
13. นายศุภกิจ ศิริลักษณ
14. ศ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
15. รศ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ
16. นางแสงโสม สีนะวัฒน
17. นายพินิจ ฟาอำนวยผล
18. ผูอำนวยการ สำนักนโยบายและวิชาการสถิต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
โครงการทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค
โครงการทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
สำนักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
สำนักงานสถิติแหงชาติ

19. นายปฐม สวรรคปญญาเลิศ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

20. รศ.วิชัย เอกพลากร
21. นางสาวรุงกานต อินทวงศ

สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย

ประธานกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสุขภาพ
ผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ
และการสำรวจ
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร
การแพทย
เลขานุการคณะกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ

มีอำนาจหนาที่ดังนี้
1. ใหขอเสนอแนะทางวิชาการและยุทธศาสตรดานการสำรวจสภาวะสุขภาพของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
2. กำกับ ติดตามใหการดำเนินงานเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
3. ประสานงานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อการดำเนิน งานสำรวจสภาวะสุขภาพของ
ประชาชนไทย
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550
(นายมงคล ณ สงขลา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

