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คํานํา
สุขภาพของประชาชนในชาติ เป็ นปั จจัยสําคัญต่อการพัฒนา และความมัน่ คง ของ
ประเทศ การสภาวะสุขภาพประชาชนไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 นี ้ เป็ นการสํารวจครัง้ ที่
สอง ต่อเนื่องจากครัง้ แรก ที่ได้ ดําเนินการมาแล้ วในปี พ.ศ. 2534 ที่ต้องการทราบสภาวะ
สุขภาพของประชาชน ในอันที่จะนําความรู้นนั ้ มาวางแผน และจัดการระบบการแพทย์ การ
สาธารณสุข ให้ กบั ประชาชน ให้ มีประสิทธิภาพที่สดุ อย่างไรก็ตาม ด้ วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทังเศรษฐกิ
้
จ สังคม กลวิธีการสํารวจ และการจัดองค์กร ทําให้ รูปแบบการสํารวจจําต้ อง
เปลี่ยนแปลงไป ผลที่ได้ ในครัง้ นี ้ จึงไม่อาจจะนําไปเปรี ยบเทียบกับผลการสํารวจที่ผา่ นมาแล้ วได้
โดยตรง
การสํารวจทังสองครั
้
ง้ ใช้ ข้อมูลจาก สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ตลอดจน มองปั ญหาในกลุม่
อายุตา่ ง ๆ ของประชากร เช่นเดียวกัน แต่ก็มีความแตกต่างตรงที่ การเลือกกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อให้
เป็ นตัวแทนของประชาชนไทย โดยในการสํารวจครัง้ นี ้ ใช้ รายชื่อบุคคลตัวอย่าง ที่สมุ่ มาจาก การ
สํารวจการย้ ายถิ่นประชากร และกําหนดขนาดตัวอย่าง ให้ สามารถตอบคําถามในระดับภาค และ
กรุงเทพมหานครได้ ที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือ การมองสภาวะสุขภาพ ทังด้
้ านบวก และด้ านลบ
โดยเน้ น เรื่ องพัฒนาการ สําหรับเด็กปฐมวัย เรื่ องเชาวน์ปัญญา ในเด็กวัยเรี ยน เรื่ องสุขภาพ และ
โรคที่ตรวจพบได้ ง่าย สําหรับผู้ใหญ่วยั ทํางาน และเรื่ องภาวะพึง่ พิง สําหรับผู้สงู อายุ ทําให้ ดู
เหมือนว่า เป็ นการสํารวจ 4 โครงการ พร้ อม ๆ กันไป ใน 5 ท้ องถิ่น (4 ภาค และ
กรุงเทพมหานคร)
ผลการสํารวจ แสดงให้ เห็นชัดว่า พัฒนาการทางสังคมเศรษฐกิจที่ผา่ นมาอย่างมากมาย
ไม่ได้ เอื ้อประโยชน์ด้านสุขภาพ ให้ กบั ประชาชนในสัดส่วนเดียวกันเลย ตรงกันข้ าม ประชากร ใน
เขตเมือง ดูเหมือนจะมีสภาวะสุขภาพโดยรวม ด้ อยกว่า ประชากรชนบท และที่น่าเป็ นห่วงยิ่งก็คือ
ค่าเชาวน์ปัญญาของเด็กวัยเรี ยน ตํ่ากว่าที่ควรเป็ น นอกจากนี ้ ความตระหนักของผู้ดแู ลเด็ก
ปฐมวัย ก็มีบางส่วน ไม่สอดคล้ องกับสภาพที่แท้ จริงของเด็ก สําหรับผู้สงู อายุนนั ้ ก็ได้ ข้อมูลชัดเจน
ว่า ประชากรมีอายุยืนยาวขึ ้น แต่ก็มีภาวะพึง่ พิง สูงขึ ้นตามไปด้ วย
การสํารวจระดับประเทศ ที่ต้องการข้ อมูลระดับภาคเช่นนี ้ ได้ รับความร่วมมือจากหลาย
ฝ่ าย ทังในระบบราชการ
้
และองค์กรเอกชน ตลอดจน องค์กรชุมชน ต่าง ๆ ในระหว่างการสํารวจ
ประเทศไทย ก็ประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ก็ด้วยความร่วมมือ เอาใจใส่ ของผู้เกี่ยวข้ อง การ
สํารวจนี ้ จึงสําเร็จลงไปด้ วยดี คณะผู้สํารวจ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ข้ อมูลที่ได้ จะนําไปสูพ่ ฒ
ั นาการ
ด้ านการแพทย์การสาธารณสุข อันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ
การสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย พ.ศ. 2539-2540 ที่สําเร็จ
ลงได้ ด้วยดีนี ้ ได้ รับ การสนับสนุน จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ใน
ฐานะองค์กรต้ นสังกัด ของหน่วยงาน ที่ร่วมมือกันทําการสํารวจฯ ตลอดมา นอกจากนัน้ ยังได้ รับ
การเกื ้อหนุน จาก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สนับสนุน ทังในรู
้ ปกรรมการอํานวยการ กรรมการวิชาการ
โดยเฉพาะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ อังคะสุวพลา) ซึง่ ให้ แนวคิด เทคนิค
การดําเนินงาน ตังแต่
้ ท่านยังดํารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิฯ และ พญ.จันทร์ เพ็ญ ชูประภาวรรณ
ผู้ดําเนินการสํารวจคราวที่แล้ ว ใน ปี พ.ศ. 2534 ที่ได้ ให้ ข้อคิด และคําแนะนําในการดําเนิน
โครงการ ตังแต่
้ เริ่ มต้ น เช่นกัน คณะทํางานฯ ขอกราบแสดงความขอบคุณ ต่อท่านทังสอง
้ ณ ที่นี ้
นอกจากนัน้ ในขันตอนการเตรี
้
ยมงาน ยังได้ รับความกรุณาจาก เลขาธิการสถิตแิ ห่งชาติ
(นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน) สนับสนุนทัง้ แนวคิด เทคนิค และ วิธีการกําหนดกรอบ และ
เลือกตัวอย่าง ตังแต่
้ ท่านดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการสถิตแิ ห่งชาติ และที่สําคัญอย่างยิ่งคือ ได้
อนุญาตให้ ผู้เชี่ยวชาญจากสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ มาช่วยงานตลอด ตังแต่
้ ต้น จนโครงการเสร็จ
สิ ้นลง อันนับเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่คณะทํางาน ซาบซึ ้งใจยิ่ง และ ขอกราบขอบพระคุณท่าน ณ ที่นี ้
ตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ ้นมากมาย บุคคลสําคัญ ที่
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการวิชาการ คือ นพ.วิพธุ พูลเจริญ ได้ ให้ ความกรุณา ต่อโครงการ ทัง้
ในด้ านเนื ้อหาวิชาการ และยิ่งกว่านัน้ ท่านยังได้ ลงมือ สะสางปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นด้ วยตัวท่าน
เอง จนอาจกล่าวได้ วา่ หากไม่มีท่านในช่วงที่ผา่ นมา โครงการนี ้ คงยังไม่สําเร็ จลงได้ เลย
คณะทํางานขอกราบขอบพระคุณท่าน เป็ นพิเศษ ในที่นี ้ อีกครัง้ หนึง่
กลุม่ บุคคล ที่สําคัญ ซึง่ สนับสนุนให้ การสํารวจ ดําเนินการไปด้ วยดี แม้ วา่ ท่านเหล่านัน้
จะต้ องประสบกับความยากลําบาก แต่ทกุ ท่านก็ไม่ยอ่ ท้ อ ซึง่ คณะทํางาน ขอแสดงความ
ขอบพระคุณอย่างสูง ได้ แก่ ผู้ประสานงาน ทีมภาค และทีมจังหวัด ซึง่ ปรากฏนามในท้ ายรายงาน
นี ้ นอกจากนัน้ คณะทํางาน ยังขอขอบคุณ คณะทํางานเตรี ยมพื ้นที่ คณะทํางานเก็บข้ อมูล ผู้
อํานวยความสะดวก ทุกท่าน ที่ไม่อาจกล่าวนามได้ ทงหมด
ั้
แต่ได้ ร่วมแรง ร่วมใจ กัน สานต่อ
ผลงานแต่ละชิ ้นเข้ าด้ วยกัน จนสําเร็จเสร็จสิ ้นลง ดังที่ปรากฏอยูน่ ี ้
และในท้ ายที่สดุ ที่คณะทํางาน ขอแสดงความขอบคุณ คือ ครอบครัว และบุคคลตัวอย่าง
ที่ร่วมมือในการสํารวจครัง้ นี ้ ความเสียสละที่ทกุ ท่านมอบให้ แก่โครงการ ได้ ถกู จารึกไว้ และจะได้
นําไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และประชาชนไทย ต่อไป
พฤศจิกายน 2541
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บทคัดย่ อ
การสํารวจสภาวะสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย พ.ศ. 2539-2540 เป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง
จากการสํารวจครัง้ แรก ในปี พ.ศ. 2534 แต่ มีรูปแบบการดําเนินการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ การเลือกหน่วย
ตัวอย่าง ซึง่ ครัง้ นี ้ ใช้ บคุ คล เป็ นหน่วยตัวอย่าง แทนครัวเรื อน เช่นคราวที่แล้ ว นอกจากนัน้ การสํารวจครัง้ นี ้ ยัง
ขยายขอบเขตออกไป จาก การศึกษาขนาดปั ญหาเชิงลบ เป็ น การศึกษาสภาวะสุขภาพ ทังทางบวกและลบ
้
ตลอดจนปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง การสํารวจนี ้ ครอบคลุมเป้าหมาย เด็กปฐมวัย (อายุ ไม่เกิน 6 ปี ) จํานวน 3,306 คน
(เป็ น 66% จากเป้าหมาย) เด็กวัยเรี ยน (อายุ 6-12 ปี ) จํานวน 4,238 คน (เป็ น 85% จากเป้าหมาย)
ประชากรวัยแรงงาน ทังชายและหญิ
้
ง (อายุ 13-59 ปี ) จํานวน 4,230 คน (เป็ น 84% จากเป้าหมาย) และ
ประชากรสูงอายุ (ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไป) จํานวน 4,408 คน (เป็ น 88% จากเป้าหมาย)
หัวข้ อสําคัญในการสํารวจเด็กปฐมวัย คือ พัฒนาการ พบว่า โดยรวม เมื่อใช้ เกณฑ์ตามสมุดสุขภาพ มี
เด็กพัฒนาการช้ ากว่าวัย ร้ อยละ 16.7 แต่เมื่อใช้ เกณฑ์ที่ละเอียดขึ ้น โดยพิจารณาทังทางด้
้
านสังคม ภาษา การ
ใช้ มือและตาแก้ ปัญหา และการเคลื่อนไหวแล้ ว พบว่า เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย หรื อเร็วกว่า ทุกด้ าน เพียง ร้ อย
ละ 67.6 เท่านัน้ ที่สําคัญคือ ความคิดเห็นของผู้ดแู ลเด็ก ร้ อยละ 13.7 ไม่ตระหนักว่าเด็กมีปัญหาพัฒนาการ
ช้ า
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรี ยน พบได้ ทังนํ
้ ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ ซึง่ มากที่สดุ ในภาคอิสาน คือ พบ
ร้ อยละ 25.5 ในขณะที่ เด็กในเขตเมือง มีนํ ้าหนักสูงเกินควร ถึง ร้ อยละ 10 สําหรับหัวข้ อสําคัญ คือ เชาวน์
ปั ญญา พบค่าเฉลี่ย ของทังประเทศ
้
เป็ น 91.96+14.87 โดยภาคเหนือ มีคา่ เฉลี่ยตํ่าสุด 87.88+15.98
วัยแรงงาน ซึง่ สภาวะสุขภาพ ขึ ้นกับพฤติกรรมด้ านต่าง ๆ พบว่า มีผ้ อู อกกําลังกาย มากกว่า 4 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์ เพียง ร้ อยละ 10 เท่านัน้ ในทางกลับกัน พบอัตราการสูบบุหรี่ สูงถึง ร้ อยละ 19.86 และดื่มเครื่ องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 33.67 และยังพบว่า อัตราการแท้ งบุตร ในสตรี ไทย กลุม่ อายุนี ้ สูงถึง ร้ อยละ 19.3
โดยมีคา่ ประมาณ อุบตั ิการณ์ การแท้ ง ในปี ที่ผา่ นมา ร้ อยละ 8.36 สําหรับการตรวจร่างกายและการตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั ิการ พบว่า ปั ญหาความดันโลหิตสูง มีประมาณร้ อยละ 10 ระดับนํ ้าตาลในเลือดสูง มีประมาณร้ อย
ละ 5 ในขณะที่โคเลสเตอรอลสูง พบประมาณร้ อยละ 2 ที่น่าสนใจคือ พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง ในเมือง มีสภาวะ
สุขภาพ ด้ อยกว่า กลุม่ ตัวอย่าง นอกเมือง อย่างชัดเจน
ผู้สงู อายุ มีปัญหา ทุพพลภาพรุนแรง และ รุนแรงมาก ร้ อยละ 3.8 และ 4.9 ตามลําดับ และมีความ
ชุก เพิ่มสูงขึ ้นตามอายุ ซึง่ ทําให้ ผู้สงู อายุ ต้ องมีผ้ ดู แู ล คือ ตกอยูใ่ นภาวะพึง่ พา อย่างใกล้ ชิด สูงถึง ร้ อยละ 2.1
และต้ องการการดูแลสุขลักษณะ สมํ่าเสมอ ร้ อยละ 6.9 ส่วนกลุม่ อาการสมองเสื่อม พบได้ ร้ อยละ 3.3 และยัง
มีข้อมูล บ่งชี ้ อย่างน่าสนใจว่า ต้ นตอของปั ญหาทุพพลภาพ และภาวะพึง่ พา น่าจะมาจากความดันโลหิตสูง
ข้ อมูลจากการสํารวจครัง้ นี ้ ยังสามารถ นําไป วิเคราะห์เชิงลึกได้ อีกมากมาย เพราะขนาดตัวอย่าง มี
มากพอ ที่จะนําเสนอผล ในระดับภาคได้ และนอกจากนัน้ ลักษณะข้ อมูล ยังอ่อนตัว พอที่จะให้ ติดตามผล
ระยะยาวต่อไปในอนาคตได้ อีกด้ วย หากมีการวางระบบติดตามให้ ดี
ในเชิงนโยบาย ควรเริ่ มต้ นด้ วยการยืนยันผลที่ได้ การสํารวจครัง้ นี ้ โดยใช้ กลวิธีอื่น กําหนดมาตรการ
แก้ ไขปั ญหา พร้ อมกับส่งเสริมสุขภาพ หากเห็นว่าเหมาะสม ก็ควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูล ให้
สามารถติดตามผลการดําเนินงานได้ นอกจากนัน้ ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุ สถานการณ์ และกําหนดรายการ
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ข้ อมูลที่ต้องการสํารวจ ที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ความจําเป็ น ตลอดจนให้ มีการเร่งรัด กระบวนการเตรี ยม
เครื่ องมือสํารวจ และเตรี ยมระบบการจัดการแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ ได้ ผลการสํารวจครัง้ ต่อไป ดีกว่าครัง้ นี ้
Abstract
This second National health examination survey was conducted in 1996-1997
consecutively to the first one in 1991. However, there were substantial difference in
design especially on sampling units. This survey used indiviuals while the previous
one used housholds. Besides, study frame of this survey has been expanded from
only negative health problems towards both negative and positive health status and
determinants for solutions or health promotion. The survey covered 3,306 young
children (age 0-5 years, 66% of study goal), 4,238 school age children (6-12 years,
85% of study goal), 4,230 labor force (age 13-59 years, 84% of study goal), and 4,408
senior subjects (age 60 years or more, 88% of study goal).
According to the development scale in the Health Book, approximately 16.7%
of young children did not have proper development. When using more sophisticated
measurement which took into account 4 major domains of socialization, language, eye
hand coordination, and movement, there were only 67.6% of subjects categorized into
proper development scheme. More interestingly, 13.7% of care takers were un-aware
of under development status of their children.
Among school age children, malnutrition appeared highest 25.5% in the
northeastern region when using weight by age standard. Obesity appeared 10%
among urbanized children. The national average of Intelligence Quotient (IQ) score
measured indirectly using the test of non verbal (TONI-2) was 91.96+14.87 with the
lowest average of 87.88+15.98 in the northern region.
Labor forces’ health status was influenced majorily by health behaviors.
There were only 10% of the sample reported 4 times a week or more of regular
exercise. On the other hand, smoking rate was as high as 19.86% and drinking was
reported among 33.67% of sample. An emerging fact was discovered that 19.3% of
women in this age group had experienced at least one abortion in their life. For the
incidence of abortion in a year before the survey, it was indirectly estimated to be
8.36% among female subjects. High blood pressure existed about 10% while high
fasting blood sugar appeared about 5% and high serum cholesterol was demonstrated
among 2% of subjects. According to these laboratory testings, subjects in rural areas
appeared to be healthier than those in urban areas.
Moderate and severe disability was demonstrated to be 3.8% and 4.9%
among elderly subjects respectively. These led to dependency rates of 2.1% (total),
and 6.9% (regular, partial). Dementia appeared 3.3%. There were evidences that
hypertension underlied these problems.
Data from this survey are ready for further, indepth, analyses. Data structure
and the fact that data collection sheets are compiled and organized should facilitate
further activities, if infrastructure for long term follow up is constructed properly.
Findings from this snap shot survey should be confirmed by the Ministry of
Public Health with data from other channels. Implementation should include both
decreasing health problems and increasing healthy behaviors. If applicable, data
collection system should be developed to monitor these activities. Further survey
should be considered for emerging questions which are not answered by routine data
collection systems.
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สรุ ปสาระสําคัญ
ภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้ าเป็ นเป้าหมายสําคัญที่สดุ ของการพัฒนาการสาธารณสุขทังของประเทศไทย
้
และของโลก การที่จะพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนได้ ดีนนั ้ จําเป็ นต้ องทราบถึงภาวะ และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับภาวะสุขภาพของประชาชนอย่างแม่นยํา ทางหนึง่ ที่ทําได้ คือ การสํารวจภาวะสุขภาพประชาชนในแนวกว้ าง
เช่นสํารวจระดับภาค หรื อ ระดับประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดย
สถาบันวิจยั สาธารณสุขไทย จึงดําเนินการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย พ.ศ. 2539-2540 ขึ ้น เพื่อเก็บข้ อมูล
จากประชาชนที่ได้ รับการคัดเลือก 33 จังหวัด ทัว่ ประเทศไทย ได้ แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี,
ประจวบคีรีขนั ธ์, สระบุรี, พระนครศรี อยุธยา, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, เชียงใหม่,
เชียงราย, ลําพูน, ตาก, อุตรดิตถ์, พิจิตร, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, อุดรธานี, หนองคาย, นครพนม, ร้ อยเอ็ด,
ขอนแก่น, นครราชสีมา, สุรินทร์ , อุบลราชธานี, ชุมพร, สุราษฎร์ ธานี, ภูเก็ต, กระบี่, นครศรี ธรรมราช, สงขลา,
สตูล, และ ยะลา ทังนี
้ ้ เพื่อนําข้ อมูลไปใช้ ในการวางแผนการบริหารทรัพยากรด้ านการสาธารณสุขให้ เกิด
ประโยชน์กบั ประชาชนทัว่ ไป
เนื ้อหา เครื่ องมือ และกระบวนการของการสํารวจ เตรี ยม ในปี พ.ศ. 2539 โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ทัง้
จากทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ รับการสนับสนุนจาก สํานักงานสถิติแห่งชาติ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดําเนินการในปี พ.ศ. 2540 การวิเคราะห์ และสรุปผล ดําเนินการเสร็จสิ ้น ในครึ่งปี แรก
ของ พ.ศ.2541 เพื่อให้ สามารถใช้ เป็ นปั จจัยนําเข้ า สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
การคัดเลือกบุคคลเป้าหมาย ได้ รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ คัดเลือกรายชื่อบุคคล
จากการสํารวจการเคลื่อนย้ ายประชากร พ.ศ. 2538 นับเป็ นการสํารวจโดยมุง่ เป้าหมายที่บคุ คล ไม่ใช่ครัวเรื อน
อันน่าจะลดความเบี่ยงเบน จากลักษณะประชากร ที่อยูบ่ ้ านในเวลาสํารวจ เนื่องจาก ในการสํารวจ พนักงาน จะ
ติดต่อบุคคล ที่ได้ รับการคัดเลือก ขอนัดเวลา ที่เหมาะสมซึง่ จะทําการสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ข้ อมูลเฉพาะ
เกี่ยวกับภาวะความเจ็บป่ วย สุขภาพ และการบํารุงรักษาร่างกาย ด้ วย การสัมภาษณ์ ทําที่บ้านพัก หรื อในชุมชน
ใกล้ บ้านของผู้ถกู สัมภาษณ์ ทีมสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายประกอบด้ วย พยาบาล พนักงานเทคนิก นักวิชาการ
สาธารณสุข และผู้อํานวยความสะดวก เช่น พนักงานปกครอง ผู้นําชุมชน หรื อ อาสาสมัครในท้ องถิ่น บางทีมมี
แพทย์เป็ นผู้ตรวจร่างกาย บางทีม มีพยาบาลวิชาชีพ เป็ นผู้ตรวจร่างกาย ทังนี
้ ้ผลการตรวจจะเก็บเป็ นความลับ
เฉพาะบุคคล และจะนําไปประมวลผลรวมกับผลการตรวจของผู้อื่นโดยไม่มีการเปิ ดเผยว่าผลของผู้ใดเป็ น
อย่างไร ขบวนการสัมภาษณ์ตรวจร่างกายทังหมดใช้
้
เวลาประมาณ 45-60 นาที
ลักษณะสําคัญของการสํารวจครัง้ นี ้ มีสี่ประการ คือ (1) ความพยายามที่จะรวบรวมข้ อมูลสุขภาพที่
เป็ นอาการแสดงหรื อการตรวจ (Objective data) ร่วมกับข้ อมูลความรู้สกึ (Subjective data) (2) การ
มองประชากรเป้าหมายที่จะสํารวจเป็ นกลุม่ เฉพาะ อันได้ แก่ เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรี ยน ประชากรวัยแรงงาน (รวม
ประชากรสตรี ) และประชากรสูงอายุ (3) การใช้ หน่วยตัวอย่าง เป็ นบุคคล แทนที่จะ ใช้ หน่วยครัวเรื อนและ (4)
ความพยายามที่จะขยายขอบเขตการศึกษาออกไปจาก เพียงขนาดปั ญหา แต่ให้ สามารถไปถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ นัน้ ด้ วย
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การสํารวจนี ้ ครอบคลุมเป้าหมาย เด็กปฐมวัย (อายุ ไม่เกิน 6 ปี ) จํานวน 3,306 คน (เป็ น 66%
จากเป้าหมาย) เด็กวัยเรี ยน (อายุ 6-12 ปี ) จํานวน 4,238 คน (เป็ น 85% จากเป้าหมาย) ประชากรวัย
แรงงาน ทังชายและหญิ
้
ง (อายุ 13-59 ปี ) จํานวน 4,230 คน (เป็ น 84% จากเป้าหมาย) และประชากร
สูงอายุ (ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไป) จํานวน 4,408 คน (เป็ น 88% จากเป้าหมาย) ในภาพรวม ลักษณะทางสังคม
เศรษฐกิจ ของกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ สอดคล้ องกับ ลักษณะของประชากรไทย แต่สดั ส่วนตัวอย่าง ตามเขตการ
ปกครอง (ในเขต นอกเขตเทศบาล) ไม่ตรงกับสภาพความเป็ นจริง ทังนี
้ ้ เพราะการกําหนดตัวอย่าง ต้ องการให้
สามารถนําเสนอผล ในเขตเทศบาลได้ อย่างมัน่ ใจ การสรุปผล ค่าต่าง ๆ ระดับภาค และระดับประเทศ เพื่อในไป
ใช้ ต้ องถ่วงนํ ้าหนัก ก่อน โดยในการสํารวจนี ้ ใช้ ฐานประชากร 2540 ประมาณการณ์ จากฐานประชากร ปี ก่อน
ๆ โดย สํานักงานสถิติแห่งชาติ
เด็กปฐมวัย
สาระสําคัญจากการสํารวจ กลุม่ เด็กปฐมวัย 3,306 ราย โดยการสัมภาษณ์ผ้ ดู แู ลเด็กเหล่านี ้ มีผ้ ตู อบ
ว่าได้ เคยใช้ สมุดบันทึกสุขภาพช่วยในการติดตามและเฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กร้ อยละ 49.1 สามารถประเมิน
พัฒนาการด้ วยแบบคัดกรอง ตามเกณฑ์ในสมุดสุขภาพเด็ก และความเห็นของผู้เลี ้ยงดู จํานวน 2,837 ราย
พบว่ามี 479 ราย (ร้ อยละ 16.7) ที่สงสัยว่าจะมีพฒ
ั นาการล่าช้ า เมื่อสํารวจความคิดเห็นด้ านระดับพัฒนาการ
ของผู้เลี ้ยงดูวา่ เด็กมีความสามารถด้ านต่าง ๆ สมกับวัย ช้ ากว่า หรื อเร็วกว่าวัย แล้ วนํามาเปรี ยบเทียบ กับการ
คัดกรองพัฒนาการของเด็กตามเกณฑ์ในสมุดบันทึกสุขภาพ ผลปรากฎว่ามี 1,214 ราย (ร้ อยละ 42.2) ที่
ให้ ผลตรงกันได้ แก่ เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัย 813 ราย ช้ ากว่าวัย 85 ราย เร็วกว่าวัย 316 ราย แต่มีอยู่ 394 ราย
(ร้ อยละ 13.7) ที่เข้ าใจผิดว่าเด็กปกติหรื อเร็ วทังๆ
้ ที่เด็กมีพฒ
ั นาการค่อนข้ างช้ ากว่าวัย
เมื่อวิเคราะห์ตามกลุม่ อายุ และเพศ พบว่า มีภาวะที่น่าสงสัยว่าจะมีพฒ
ั นาการช้ ากว่าวัยในเพศชายมี
พัฒนาการช้ าร้ อยละ 18.4 เพศหญิงร้ อยละ 15.6 โดยกลุม่ อายุ > 3-5 ปี มีเด็กที่สงสัยพัฒนาการช้ าเป็ น
อัตราส่วนมากกว่ากลุม่ อายุ 0-3 ปี ทังสองเพศ
้
เมื่อพิจารณาดูกระจายตามภาค และเขตการปกครองพบว่า เด็กนอกเขตเทศบาลร้ อยละ 22 สงสัยว่า
มีพฒ
ั นาการล่าช้ า ในภาคเหนือมีถงึ ร้ อยละ 46.2 ภาคอีสานร้ อยละ 18.4 ภาคใต้ ร้อยละ 17.5 และภาคกลาง
ร้ อยละ 11.6 ในขณะที่เด็กในเขตเทศบาล มีเพียงร้ อยละ 11.1 และของกรุงเทพฯ มีร้อยละ 3.5 เท่านัน้
เมื่อใช้ เกณฑ์การประเมินของโครงการฯ ที่ละเอียดขึ ้น ตามพัฒนาการ 4 ด้ านได้ แก่ ด้ านสังคม ภาษา
การใช้ มือและตาแก้ ปัญหา และการเคลื่อนไหวแล้ ว พบว่ามีตวั อย่าง ร้ อยละ 6.7, 5.1 , 18.8 และ 12.5 ที่
มีพพัฒฯาการช้ ากว่าวัยตามลําดับ
และมีกลุม่ ที่สงสัยว่าอาจจะช้ าอีกจํานวนหนึง่ ทําให้ เห็นได้ ชดั ว่ามีความ
จําเป็ นต้ องหาสาเหตุที่ทําให้ เด็กเหล่านี ้ไม่สามารถมีพฒ
ั นาการตามปกติ
และหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ
โดยเฉพาะด้ านการใช้ ตาและมือแก้ ปัญหา ซึง่ มีปัญหามากที่สดุ คือ ร้ อยละ 36.9 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่สมวัยและ
อาจนําไปสูป่ ั ญหาการเรี ยนรู้ได้ ทังนี
้ ้เมื่อรวมพัฒนาการ 4 ด้ าน ในประชากรเด็กอายุ 0-5 ปี พบว่ามีจํานวน
2,235 รายหรื อ ร้ อยละ 67.6 เท่านัน้ ที่มีพฒ
ั นาการสมวัยทุกด้ าน
เด็กวัยเรี ยน
สําหรับเด็กวัยเรี ยน คือ อายุ ตังแต่
้ 6 ปี ถึง ไม่เกิน 13 ปี นัน้ ได้ ทําการสํารวจ 4,238 คน พบว่า เมื่อ
ใช้ modified Gomez classification แยกระดับโภชนาการ (นํ ้าหนัก ต่ออายุ) กลุม่ ตัวอย่าง ภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือมี อัตราทุพโภชนาการสูงสุด คือ มีทงหมดร้
ั้
อยละ 25.5 และตํ่าสุดในกรุงเทพฯ คือมีเพียง
ร้ อยละ 8.4 เมื่อแยกวิเคราะห์ตามเขตการปกครองพบว่าเด็กนอกเขตเทศบาลมีภาวะทุพโภชนาการสูงกว่าเด็ก
ในเขตเทศบาลเกือบสองเท่า กล่าวคือเด็กนอกเขต มีภาวะทุพโภชนาการร้ อยละ 25 ขณะที่ในเขตมีเพียงร้ อยละ
14.3 เช่นเดียวกับนํ ้าหนักต่ออายุ เมื่อใช้ เกณฑ์สว่ นสูงต่ออายุภาวะทุพโภชนาการพบมากสุด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือร้ อยละ 14.6
ปั ญหาโรคอ้ วน(นํ ้าหนักต่อส่วนสูงมากกว่าเปอร์ เซนไตล์ที่ 97) ซึง่ พบโดยรวมร้ อยละ 8.8 เมื่อ
พิจารณาเฉพาะกลุม่ ในเขตเทศบาล จะพบประมาณร้ อยละ 10 หรื อมากกว่า และ สูงสุดในภาคเหนือ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นแนวโน้ มของปั ญหาโภชนาการของเด็กไทยในปั จจุบนั ว่ามีทงปั
ั ้ ญหาขาดอาหารและโรคอ้ วน
ในการสํารวจทังหมด
้
พบเด็กพิการซึง่ เห็นเป็ นความผิดปกติของร่างกายภายนอก 45 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 1.06 โดยพบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร เมื่อนําผลการตรวจการมองเห็นโดยการใช้ Snellen chart ซึง่
พบว่า ผิดปกติร้อยละ 4.7 และการได้ ยินซึง่ ผิดปกติร้อยละ 2.6 จะพบว่าความผิดปกติด้านการมองเห็นและการ
ได้ ยินเป็ นปั ญหาที่พบได้ น้อยกว่าความพิการของร่างกายอื่นๆ มาก
ส่วนสําคัญที่สดุ ในการสํารวจ เด็กวัยเรี ยน คือ เชาวน์ปัญญา ในการสํารวจนี ้ ใช้ เครื่ องมือประเมิน
เชาวน์ปัญญา ที่ไม่ต้องใช้ คําพูด (Test of Nonverbal Interlligence, version 2) พบว่า ใน จํานวนเด็ก
ทังหมดที
้
่ให้ ข้อมูลครบถ้ วน 3,846 คน ค่าเฉลี่ย + s.d. ของระดับ เชาว์ปัญญา ทังประเทศเท่
้
ากับ 91.96 ±
14.87 ภาคที่มีระดับเชาว์ปัญญาสูงสุดคือ กรุ งเทพมหานคร 96.54 ± 13.74 รองลงมาคือภาคใต้ 94.73±
14.46 ภาคกลาง 92.27 ± 13.25 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 87.69 ± 14.59 และภาคเหนือตํ่าสุด
87.88 ± 15.98

ผลการตรวจร่างกายอื่นๆ ได้ แก่ ภาวะซีด พบมีเด็กซีดประมาณร้ อยละ 3.4 สูงสุดในภาคใต้ คือร้ อยละ
1.2
จากรายงานสถานการณ์ปัจจุบนั และกลวิธีในการป้องกันและควบคุมโรคเลือดในประเทศไทย 19891990 (บุญเธียร ปานเสถียรกุล, บรรณาธิการ 2533) คนไทยมีปัญหาซีดจากการขาดธาตุเหล็กประมาณร้ อย
ละ 23-35 และผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยครัง้ แรก ซึง่ ในประชากรอายุ 15 ปี ขึ ้นไป พบว่ามีความชุก
ของภาวะโลหิตจาง จากการวัดระดับ hematocrit ประมาณร้ อยละ 21.7 ดังนันผลการสํ
้
ารวจในครัง้ นี ้ซึง่ ได้
จากการตรวจร่างกายอาจไม่มีความไวพอ และคงวินิจฉัยได้ เฉพาะรายที่ซีดมาก อย่างไรก็ตามมีความสอดคล้ อง
ของผลที่พบในการสํารวจครัง้ นี ้กับเมื่อปี 2534 คือพบความชุกสูงสุดในภาคใต้
ผลการตรวจคัดกรองการได้ ยินพบความผิดปกติร้อยละ 2.6 ขณะที่ความชุกในประเทศทางตะวันตกใช้
เครื่ องมือที่มาตรฐานพบการได้ ยินปกติเพียง 0.8-2/1,000 เป็ นไปได้ วา่ ปั ญหาการติดเชื ้อของหูชนกลางใน
ั้
เด็กไทยซึง่ มีมากกว่าเด็กในประเทศเหล่านันอาจเป็
้
นสาเหตุหนึง่ ที่ทําให้ ความชุกของการสํารวจในครัง้ นี ้ค่อนข้ าง
สูง นอกเหนือไปจากสาเหตุของการใช้ เครื่ องมือซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงน้ อยกว่า อย่างไรก็ตามไม่มีผลยืนยัน
สมมติฐานดังกล่าวจากการตรวจหูในการสํารวจครัง้ นี ้ แต่มีรายงานในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศึกษาโดย สาธิต
ฉายาพันธ์ ในปี 2539 พบการติดเชื ้อของหูชนกลางในเด็
ั้
กวัยเรี ยนร้ อยละ 3.25
ผลการสํารวจฟั นโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่สาขาทันตอนามัย พบว่าเด็กทัว่ ประเทศมีฟันผุร้อย
ละ 56 โดยพบสูงสุดในภาคใต้ และภาคเหนือ จากการตรวจหัวใจโดยใช้ stethoscope พบเสียงหัวใจผิดปกติ
ร้ อยละ 0.38 ซึง่ ความผิดปกติ ของหัวใจในเด็กวัยนี ้อาจเป็ นทังความผิ
้
ดปกติแต่กําเนิดหรื อที่เกิดขึ ้นภายหลังที่
พบบ่อยในประเทศไทย คือโรคหัวใจรูห์มาติค อย่างไรก็ตามอุบตั ิการณ์ของโรคหัวใจแต่กําเนิดที่เคยมีรายงานพบ
ได้ ประมาณ 2-3/1,000 แต่ไม่มีรายงานอุบตั ิการณ์หรื อความชุกของโรคหัวใจรูห์มาติก ผลการตรวจปอดพบ
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ความผิดปกติร้อยละ 0.4 และพบความผิดปกติในช่องท้ องร้ อยละ 0.59 โดยเป็ นตับม้ ามที่โตผิดปกติถงึ ร้ อยละ
84 ของจํานวนที่ผิดปกติทงหมด
ั้
คงจะไม่สามารถสรุปได้ วา่ น่าจะมีสาเหตุจากอะไรเนื่องจากไม่มีความแตกต่าง
กันชัดเจนในแต่ละภาค และมีจํานวนน้ อยมากคือเพียง 21 ราย
กลุม่ วัยแรงงาน
การสํารวจประชากรวัยแรงงาน ได้ ตัวอย่าง 4,230 คน เป็ นชาย 1,649 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 39.0
ของประชากรที่สํารวจ และหญิง 2,581 คน หรื อ ร้ อยละ 61.0 ประชากรที่เก็บข้ อมูลได้ 1,010 คน หรื อ
ร้ อยละ 23.9 มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี 1,199 คน หรื อ ร้ อยละ 28.3 มีอายุระหว่าง 20 - 34 ปี 975 คน หรื อ
ร้ อยละ 23.0 มีอายุระหว่าง 35 - 44 ปี และอีก 1,046 คน หรื อ ร้ อยละ 24.7 มีอายุระหว่าง 45 - 59 ปี
เหตุที่สดั ส่วน ชาย ต่อหญิง ไม่เท่ากัน เป็ นเพราะ ต้ องทําการเลือกตัวอย่าง เพื่อให้ เพียงพอ ต่อการนําเสนอผล
สภาวะสุขภาพสตรี ไปพร้ อมกันด้ วย สัดส่วนตัวอย่าง ที่เป็ นหญิง จึงสูงกว่าชาย
จากการสัมภาษณ์ ถึงสภาวะสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่าง ร้ อยละ 64.97 รู้สกึ ว่าตนเองแข็งแรงดี อีกร้ อยละ
30.29 ที่ร้ ูสกึ ว่าตนเองไม่คอ่ ยแข็งแรง กลุม่ ตัวอย่าง ในภาคเหนือ และ ภาคใต้ มีความรู้สกึ ว่าตนเองแข็งแรง
มากกว่าภาคอื่นๆ
เมื่อทําการสัมภาษณ์เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนขึ ้นโดยได้ เจาะลึกลงไปถึงความรุนแรงของ
ปั ญหาสุขภาพใน 1 เดือนที่ผา่ นมา ว่ามีมากน้ อยเพียงไร พบว่ากลุม่ ที่มีปัญหารุนแรงจําต้ องนอนพักใน
โรงพยาบาลมีเพียง ร้ อยละ 1.38 และรุนแรงในระดับที่ไม่ได้ นอนโรงพยาบาลแต่สง่ ผลให้ ไม่สามารถจะทํางาน
ได้ มี ร้ อยละ 4.94 หรื อรวมปั ญหาสุขภาพที่สง่ ผลให้ ประชากร 6.32 ไม่สามารถทํางานได้ ใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ น
มา เมื่อพิจารณาจําแนกตามพื ้นที่ที่สมุ่ สํารวจ จะเห็นได้ วา่ กลุม่ ตัวอย่าง จากภาคกลางยกเว้ นกรุงเทพฯเป็ นกลุม่
ที่มีปัญหาสุขภาพจนต้ องหยุดงานในอัตราส่วนที่สงู กว่าประชากรจากพื ้นที่อื่นๆ ของประเทศ
การสํารวจข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม รักษาสุขภาพ ได้ แก่ ออกกําลังกาย ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา เพื่อให้
เข้ าใจพฤติกรรมสุขภาพในเชิงสร้ างสรรค์ ของประชากรในกลุม่ สํารวจ ซึง่ จะเห็นจาก จํานวนตัวอย่างทังประเทศ
้
ร้ อยละ 53.14 มีการออกกําลังกาย โดยกลุม่ ตัวอย่างชาย มีการออกกําลังกายสูงกว่า กลุม่ ตัวอย่างหญิง ในทุก
พื ้นที่ กลุม่ ตัวอย่างในพื ้นที่กรุงเทพฯมีอตั ราส่วนการออกกําลังกายสูงกว่าพื ้นที่อื่นๆ ทังชาย
้
และหญิง อย่างไรก็ดี
เมื่อดูภาพรวมแล้ ว จะเห็นว่ามีตวั อย่าง เพียงประมาณร้ อยละ 10 เท่านันที
้ ่ออกกําลังมากกว่า 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ซึง่ ถือว่าเป็ นปริมาณที่น้อยมาก และ เมื่อวิเคราะห์ลงไปในเรื่ องของความถี่ ในกลุม่ ผู้ที่ให้ ข้อมูลว่ามีการออก
กําลังกาย ก็พบว่า ร้ อยละ 17.87 ออกกําลังทุกวัน ในขณะที่ มีเพียงร้ อยละ 11.61 ออกกําลังเป็ นครัง้ คราว
และ ร้ อยละ 6.81 ออกกําลังสัปดาห์ละ 1 ครัง้ สําหรับการรวบรวมข้ อมูลการนอนหลับในแต่ละวันพบว่าเฉลี่ย
แล้ วนอนหลับวันละ 7.6 ชัว่ โมง โดยมีคา่ มัธยฐานที่ 8 ชัว่ โมง ประมาณครึ่งหนึง่ ของประชากรนอนหลับอยู่
ระหว่าง 7 - 8 ชัว่ โมง
การศึกษาพฤติกรรมสูบบุหรี่ ในการสํารวจครัง้ นี ้พบว่า ร้ อยละ 19.86 ของประชากรทังประเทศสู
้
บ
บุหรี่ โดยเป็ นกลุม่ ตัวอย่างชายสูบบุหรี่ ถงึ ร้ อยละ 42.54 และประชากรหญิง สูบบุหรี่ เพียง ร้ อยละ 4.37 โดย
ตัวอย่าง ในกรุงเทพฯ และภาคกลางมีอตั ราการสูบบุหรี่ ตํ่ากว่า ตัวอย่าง ในพื ้นที่อื่นๆ อย่างชัดเจน สําหรับกลุม่
ตัวอย่างหญิง มีอตั ราการสูบบุหรี่ สูงมากที่สดุ ในภาคเหนือ
สําหรับพฤติกรรมการบริโภคเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ การสํารวจนี ้ แสดงให้ เห็นว่า ร้ อยละ 33.67 ของประชากรทังประเทศดื
้
่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
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เป็ นในกลุม่ ประชากรชาย สูงถึงร้ อยละ 54.79 และในหญิง ร้ อยละ 19.41 ที่ดื่ม เมื่อพิจารณาเป็ นประชากร
ในแต่ละพื ้นที่พบว่าประชากรจากพื ้นที่ภาคเหนือมีอตั ราส่วนการบริโภคเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สงู กว่าพื ้นที่อื่นๆ
ทังชายและหญิ
้
ง จากการถามถึงเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่บริโภค โดยผู้ตอบสามารถตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ
พบว่าส่วนใหญ่บริโภคสุราถึง ร้ อยละ 79.6 รองลงมาเป็ นเบียร์ และเหล้ าโรง แต่ที่น่าสนใจก็คือมีการบริโภคไวน์
มากกว่าการบริโภคสุราต้ มกลัน่ เอง

ในการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ในระยะเวลา 12 เดือน ที่ผา่ นมา พบว่า กลุม่ ประชากร
ชายที่มีเพศสัมพันธ์ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา โดยมีผ้ ตู อบคําถามนี ้ 1,057 ราย จากจํานวนนี ้มีผ้ ทู ี่มีเพศสัมพันธ์
กับบุคคลเพียงคนเดียวถึง ร้ อยละ 87 และมีเพศสัมพันธ์กบั หลายคนเพียง ร้ อยละ 13 ซึง่ ในกลุม่ ที่มีเพศสัมพันธ์
ด้ วยเพียงคนเดียวใน 12 เดือนที่ผา่ นมาส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์กบั ภรรยา
ในการสํารวจครัง้ นี ้ได้ รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการแท้ งในกลุม่ ประชากรโดยการสัมภาษณ์ประสบการณ์
การแท้ งบุตรในอดีตที่ผา่ นมาปรากฎผลให้ เห็นว่าตัวอย่างสตรี ไทย ในการสํารวจ นี ้เคยแท้ งมาแล้ วถึง ร้ อยละ
19.3 สําหรับจํานวนที่แท้ งส่วนใหญ่เคยแท้ ง 1 ครัง้ แต่มีผ้ ทู ี่เคยแท้ งสูงสุดถึง 6 ครัง้ นอกจากนันในการศึ
้
กษา
เพื่อวิเคราะห์อตั ราการแท้ งในระยะ 1 ปี ที่ผา่ นไป เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่จะใช้ เป็ นอัตราอุบตั ิการของการแท้ งบุตร
ปรากฎผล ว่า ใน 1 ปี ที่ผา่ นมามีสตรี ไทยแท้ งบุตรถึง ร้ อยละ 8.36 โดยส่วนใหญ่อยูใ่ นกรุงเทพฯ และภาคใต้
ซึง่ สูงถึงร้ อยละ 10 และภาคเหนือมีอตั ราการแท้ งบุตรตํ่าที่สดุ ซึง่ ก็ไม่ได้ สอดคล้ องหรื อสามารถอธิบายได้ จาก
อัตราการคุมกําเนิด ของการสํารวจครัง้ นี ้
และสําหรับการดูแลสุขภาพตนเองอีกประการหนึง่ ซึง่ สามารถ
ดําเนินการได้ ง่ายๆ คือการตรวจคลําเพื่อหาความผิดปกติของเต้ านมด้ วยตนเอง พบว่ากลุม่ ตัวอย่างสตรี ตรวจหา
ความผิดปกติของเต้ านมตนเองเพียง ร้ อยละ 34.31 โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจากพื ้นที่กรุงเทพฯ และ
ประชากรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการตรวจคลําเองน้ อยกว่าพื ้นที่อื่นๆ
ข้ อมูลจากการสํารวจ บ่งชี ้ว่า ปั ญหาความดันโลหิตสูงในกลุม่ ตัวอย่างนี ้ มีประมาณ ร้ อยละ 10 โดยยัง
ไม่ได้ จําแนกว่า บุคคลตัวอย่าง ได้ รับการรักษาหรื อไม่ ปั ญหาระดับนํ ้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร 12 ชัว่ โมง สูง
กว่า 126 mg% พบประมาณร้ อยละ 5 ในขณะที่ปัญหาโคเลสเตอรอลในเลือด สูงกว่า 300 mg% พบ
ประมาณร้ อยละ 2 โดยมีความแตกต่างกันบ้ าง ตามภาค และมีความชุกของปั ญหา ในเขตเทศบาล สูงกว่านอก
เขตเสมอ
ความผิดปรกติ ที่ตรวจพบ และเป็ นปั ญหาทางสาธารณสุข ที่ชดั เจน ได้ แก่ การมองเห็น และตาบอดสี
กล่าวคือ กลุม่ ตัวอย่าง ประมาณ หนึง่ ในสาม (ร้ อยละ 30.4 ในเขตเทศบาล และ ร้ อยละ 23.8 นอกเขต
เทศบาล) มีการมองเห็น ไม่ปรกติ คือ วัดสายตา ได้ ผิดไปจาก 20/20 โดยมีคา่ ความชุก ใกล้ เคียงกัน ทุกภาค
และมีลกั ษณะ สอดคล้ องกันอีกประการหนึง่ คือ พบในเขตเทศบาล สูงกว่า นอกเขตเทศบาล สําหรับ ความชุก
ของตาบอดสี พบร้ อยละ 3.7 และ ร้ อยละ 3.4 จากกลุม่ ตัวอย่าง ในเขต และนอกเขตเทศบาลตามลําดับ
เป็ นที่น่าสนใจว่า เมื่อ เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต ระดับนํ ้าตาลในเลือด
(Fasting blood sugar) และระดับซีรั่มโคเลสเตอรอล ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างในเขตเมือง กับนอกเขตเมือง พบ
ลักษณะบ่งชี ้ คล้ ายกับว่า กลุม่ ตัวอย่างนอกเขตเมือง มีสขุ ภาพดีกว่า ตัวอย่าง ในเขตเมือง ในทุกตัวแปร
ผู้สงู อายุ
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การสํารวจนี ้ ได้ ครอบคลุม ประชากรสูงอายุ 4,048 คน โดยมีอายุเฉลี่ย 69.7 ปี (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 7.3 ปี ) สามารถจําแนกระดับความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพระยะยาวได้ โดยอาศัย
ความสามารถในการเคลื่อนที่และกิจวัตรประจําวันในการจําแนก ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีระดับรุนแรงปานกลาง
( ไม่สามารถเคลื่อนที่ ภายนอกบ้ านได้ ) มีสดั ส่วนร้ อยละ 16.4 ของประชากรที่มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว
ทังหมด
้
สัดส่วนของผู้ที่มีความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพในระดับรุนแรงและรุนแรงมากคิดเป็ นร้ อยละ 3.8
และ 4.9 ตามลําดับ
ความชุกของภาวะทุพพลภาพระยะยาวและระดับความรุนแรงเพิ่มขึ ้นเมื่ออายุมากขึ ้นชัดเจน ผู้สงู อายุ
หญิงมีปัญหานี ้มากกว่าผู้สงู อายุชายและมีระดับความรุนแรงสูงกว่า ผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานครและภาค
กลางมีภาวะทุพพลภาพมากกว่าผู้สงู อายุในภาคอื่นชัดเจน นอกจากนันยั
้ งปรากฏความสัมพันธ์ชดั เจนระหว่าง
ภาวะทุพพลภาพระยะยาวกับเขตการปกครองที่อยูอ่ าศัย (อาศัยในเขตเทศบาล) การอ่านออกเขียนได้ (อ่านไม่
ออก-เขียนไม่ได้ ) และสถานะเศรษฐกิจ (ขัดสน)
ภาวะทุพพลภาพเป็ นปั ญหาสําคัญในประชากรสูงอายุไทย จากการศึกษานี ้พบว่าผู้สงู อายุทกุ 1 ใน 4
คนจะมีภาวะทุพพลภาพ (ทังหมด
้ ) โดยที่ร้อยละ 76 ของผู้มีภาวะทุพพลภาพเป็ นภาวะทุพพลภาพระยะยาว
ร้ อยละ 1.8 ของประชากรสูงอายุทงหมดหรื
ั้
อราว 100,000 คนในปั จจุบนั จะอยูภ่ าวะทุพพลภาพระดับรุนแรง
หรื อรุนแรงมากอันจําเป็ นที่จะต้ องมีผ้ ดู แู ลใกล้ ชิด ปั ญหาทุพพลภาพของประชากรสูงอายุจะเป็ นผลให้ เกิดปั ญหา
ของการเข้ าถึงระบบบริการทางสุขภาพและมีการใช้ ทรัพยากรต่างๆในอัตราที่สงู
สาเหตุของภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาวที่สําคัญเกี่ยวเนื่องกับอุบตั ิเหตุ โรคเรื อ้ รัง (โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง) และภาวะบกพร่องทาง
กายภาพต่างๆ ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญของภาวะทุพพลภาพคือ อายุที่มาก การอ่านหนังสือไม่ได้
ความยากจน และพื ้นที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครฯและภาคกลาง) ความสําคัญของระดับความดันโลหิตและ
ลักษณะของความไม่เท่าเทียมกันได้ แสดงให้ เห็นจากการศึกษานี ้
ราวร้ อยละ 2.1 ของประชากรสูงอายุไทยมีภาวะพึง่ พาในระดับสูงที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือใกล้ ชิด
และร้ อยละ 6.9 ของประชากรสูงอายุต้องการในการดูแลสุขลักษณะส่วนตน จากการศึกษายังพบว่าผู้สงู อายุที่มี
อายุมาก ผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานครและเทศบาล (เขตเมือง) และผู้สงู อายุหญิงมีอตั ราภาวะพึง่ พาสูงและ
เป็ นกลุม่ ประชากรที่จะได้ รับประโยชน์จากการบริการแบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการระดับปฐมภูมิ
ในชุมชน การสาธารณสุขมูลฐานจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ สู งู อายุที่มีภาวะพึง่ พาเหล่านี ้ การศึกษาในเชิงคุณภาพ
(qualitative study) จะช่วยให้ มีความเข้ าใจในภาวะพึง่ พาของผู้สงู อายุและภาระของผู้ดแู ลในสังคมไทยมาก
ขึ ้นอันจะทําให้ การจัดตังการบริ
้
การและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆมีความเหมาะสม
จากการศึกษาเพื่อประมาณความชุก ของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทยพบว่า มีความ
ชุกประมาณร้ อยละ 3.3 โดยจะพบได้ สงู ถึง 1 ใน 6 ของผู้สงู อายุที่มีอายุ 80 ปี หรื อมากกว่า นอกจากอายุจะเป็ น
ปั จจัยที่สําคัญของกลุม่ อาการสมองเสื่อมแล้ วยังพบว่า การศึกษา และ สถานที่อยูอ่ าศัยยังเป็ นปั จจัยอิสระของ
ปั ญหานี ้ในประชากรสูงอายุไทย
อายุคาดหวังทังสามชนิ
้
ด ได้ แก่ อายุคากหวังที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพ อายุคาดหวังที่ยงั ดูแลตนเอง
ได้ และอายุคาดหวังที่ปราศจากสมองเสื่อม สามารถใช้ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบสถานะทางสุขภาพระหว่างกลุม่
ประชากรต่างๆได้ และยังสามารถใช้ เปรี ยบสถานะทางสุขภาพหรื อความสําเร็จของการบริ การแก่ประชากรใน
ช่วงเวลาต่างๆกัน แต่ไม่สามารถใช้ เปรี ยบเทียบผลกระทบ (burden) ระหว่างโรคหรื อภาวะบกพร่องต่างๆได้
ชัดเจน อย่างไรก็ตามในกลุม่ โรคหรื อภาวะบกพร่องเรื อ้ รังการวิเคราะห์หาอายุคาดหวังที่ปราศจากความผิดปกติ
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เหล่านันจะช่
้ วยแสดงถึงผลกระทบในเชิงของระยะเวลาที่มีความผิดปกติได้ และอาจใช้ เปรี ยบเทียบเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของความผิดปกติเหล่านันได้
้ ในระดับหนึง่ ถึงแม้ Disability Adjusted Life Years
(DALYs) จะให้ ประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบผลกระทบระหว่างโรคหรื อภาวะบกพร่ องได้ ดีแต่ก็มีความซับซ้ อน
และยุง่ ยากในการศึกษาและยังต้ องใช้ ข้อมูลอุบตั ิการซึง่ มีการศึกษาน้ อยมากเพราะความจํากัดทางทรัพยากร
ดังนันในสถานะอย่
้
างประเทศไทย การศึกษาอายุคาดหวังทางสุขภาพน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า
โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกสูงในประชากรสูงอายุไทย และมีลกั ษณะสัมพันธ์กบั การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมชัดเจนเนื่องจากมีความชุกสูงในผู้ที่อยูใ่ นเขตเมือง ในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง และใน
ผู้ที่มีเศรษฐานะดี ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกกับอายุที่เพิ่มขึ ้นจะหมดไปในราวอายุ 80 ปี ความสัมพันธ์
ระหว่างโรคความดันโลหิตสูงกับกลุม่ อาการสมองเสื่อม ภาวะทุพพลภาพระยะยาว และภาวะพึง่ พามีอยูอ่ ย่าง
ชัดเจน ประการสําคัญผลการศึกษานี ้แสดงว่าผู้สงู อายุจํานวนมากเป็ นโรคความดันโลหิตสูงอยูโ่ ดยไม่ได้ รับการ
วินิจฉัย จากการศึกษาในกลุม่ ประชากรย่อยพบลักษณะที่อาจแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสของการ
เข้ าถึงระบบบริ การทางสุขภาพของประเทศ ผลการศึกษานี ้แสดงอย่างชัดเจนว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็ นปั ญหา
ทางสาธารณสุขที่สําคัญอย่างยิ่ง การกําหนดนโยบายและแผนงานตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาวิจยั เฉพาะที่
มีความต่อเนื่องมีความจําเป็ น
การสํารวจครัง้ นี ้ แสดงข้ อมูลภาพนิ่ง (Snap shots) ซึง่ ข้ อมูลบางประการ บ่งชี ้ปั ญหาคล้ ายกับที่พบ
ในการสํารวจคราวที่แล้ ว แต่ก็มีหลายประการที่มิอาจที่จะนําไปเปรี ยบเทียบกับการสํารวจครัง้ ก่อนได้ ในทันที
จําเป็ นต้ องปรับ ถ่วงค่าต่าง ๆ ทังจากการสํ
้
ารวจนี ้ และครัง้ ที่แล้ ว ให้ เข้ าสูค่ า่ มาตรฐานก่อน อย่างน้ อย ก็ด้วยการ
ถ่วงนํ ้าหนัก โดยใช้ ฐานประชากร ของปี ที่สํารวจ เป็ นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ปั ญหา สภาวะสุขภาพ ทังทางด้
้
าน
บวกและลบ และปั จจัยต่างๆ ที่พิสจู น์แล้ ว และ รอการพิสจู น์ ว่า เกี่ยวข้ องกับปั ญหานัน้ ๆ ซึง่ ได้ จากการสํารวจ
น่าจะเป็ นประโยชน์บ้าง ในการนําไปใช้ พิจารณาจัดสรรทรัพยากร ทางสาธารณสุข ให้ เหมาะกับการสร้ างสรรค์
ส่งเสริม ประชาชนไทย ให้ ไปสูภ่ าวะสุขภาพดีถ้วนหน้ าได้ ในที่สดุ
-------------------------------------------------------
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สารบัญ
กิติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract

สรุปสาระสําคัญ
สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็ นมา หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์
ผลการศึกษา ที่ผา่ นมา
กรอบแนวคิดของการสํารวจครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ทวั่ ไป
วัตถุประสงค์เฉพาะ
บทที่ 2 ระเบียบวิธีการวิจยั
ภาพรวม
วิธีดําเนินงาน
การจัดองค์กร
ข้ อมูล ที่ศกึ ษา
จํานวนตัวอย่างและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บข้ อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล
การเก็บรักษาข้ อมูล การสังเคราะห์ความรู้ และนําไปใช้
บทที่ 3 ผลการดําเนินงาน
เครื่ องมือสํารวจ
คณะสํารวจ
ภาพรวม ผลที่ได้ จากการสํารวจ
บทที่ 4 สภาวะสุขภาพ เด็กปฐมวัย
ความนํา
ส่วนที่ 4.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ประชากรอายุ 0-5 ปี
4.1.1 อายุของกลุม่ ประชากร
4.1.2 การนับถือศาสนา
4.1.3 บุคคลที่อปุ การะเด็กและสถานภาพการสมรสของบิดาและมารดา
4.1.4 ระดับการศึกษาของบิดา มารดา และผู้อป
ุ การะที่ไม่ใช่บิดามารดา
4.1.5 อาชีพของบิดามารดา
4.1.6 รายได้ ครอบครัว
ส่วนที่ 4.2 การเลี ้ยงดูเด็ก
4.2.1 ผู้เลี ้ยงดูเด็กในช่วงกลางวัน
4.2.2 ระดับการศึกษาของผู้เลี ้ยงดูเด็ก
4.2.3 กิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาการ
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บทที่ 5

บทที่ 6

บทที่ 7

บทที่ 8

ส่วนที่ 4.3 ประวัติสขุ ภาพเด็ก
4.3.1 การเกิด และนํ ้าหนักแรกเกิด
4.3.2 ประวัติโภชนาการ
4.3.3 การเจ็บป่ วย
4.3.4 การได้ รับการตรวจสุขภาพ
ส่วนที่ 4.4 การตรวจร่างกาย
4.4.1 ภาวะโภชนาการ
4.4.2 การตรวจร่ างกาย
ส่วนที่ 4.5 การประเมินพัฒนาการของเด็ก
สภาวะสุขภาพ เด็กวัยเรี ยน
ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ประชากรอายุ 6-12 ปี
การเจริญเติบโตและสุขภาพกาย
ผลการตรวจร่างกาย
ลักษณะการใช้ ชีวิตและพฤติกรรม
ผลการทดสอบระดับสติปัญญา
ข้ อสรุปและการวิเคราะห
สภาวะสุขภาพ ประชากรวัยแรงงาน
ส่วนที่ 1 ลักษณะของประชากรที่สํารวจ
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทัว่ ไป และการใช้ บริการสุขภาพ
ส่วนที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ ของชาย อายุ 13-59 ปี
ส่วนที่ 4 ข้ อมูลกลุม่ สตรี วยั แรงงาน อายุ 13-59 ปี
ส่วนที่ 5 การตรวจ วัดร่างกาย และผลตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
สภาวะสุขภาพ ประชากรสูงอายุไทย
วัตถุประสงค์
ประชากรศึกษา
นิยามและเครื่ องมือที่ใช้
การวิเคราะห์
หัวข้ อผลการวิจยั
ลักษณะประชากรสูงอายุจากการสํารวจ
ภาวะทุพพลภาพของประชากรสูงอายุไทย
ความชุกและความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพระยะยาว
ภาวะทุพพลภาพระยะยาวและความรุนแรงในประชากรกลุม่ ต่างๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพพลภาพระยะยาวกับโรค และภาวะบกพร่องที่ปรากฏ
ภาวะทุพพลภาพระยะยาวกับอุบตั ิเหตุ
การพิจารณาลําดับความสําคัญของโรคและภาวะบกพร่องที่สมั พันธ์กบั ภาวะทุพพลภาพ
ระยะยาว
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ภาวะทุพพลภาพระยะยาวกับความดันโลหิต
ปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของภาวะทุพพลภาพระยะยาว
การเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นใหม่
ภาวะทุพพลภาพระยะสันและภาวะทุ
้
พพลภาพทังหมด
้
สรุป
เอกสารอ้ างอิง
บทที่ 9 ภาวะพึง่ พาในประชากรสูงอายุ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน
วิธีกาารใช้ เครื่ องมือในการสํารวจภาวะพึง่ พา
ผลการศึกษาภาวะพึง่ พา
ระดับภาวะพึง่ พาต่อการดูแลสุขลักษณะ
สรุป
เอกสารอ้ างอิง
บทที่ 10 กลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทย
ความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อม
ความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุ ในช่วงอายุตา่ งๆ
ปั จ จัยอิสระ ทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุม่ อาการสมองเสื่อม
สรุป
เอกสารอ้ างอิง
บทที่ 11 อายุคาดหวังทางสุขภาพ
อายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพ
อายุคาดหวังที่ยงั ดูแลตนเองได้
อายุคาดหวังที่ปราศจากสมองเสื่อม
อายุคาดหวังทางสุขภาพ และดัชนีสถานะสุขภาพของประชากร
สรุป
เอกสารอ้ างอิง
บทที่ 12 โรคความดันโลหิต สูงในประชากรสูงอายุไทย และภาพสะท้ อนคุณภาพการบริ การ
โรคความดันโลหิตสูงกับกลุม่ อาการสมองเสื่อม ภาวะทุพพลภาพระยะยาว และภาวะพึง่ พา
ความชุกของโรค ความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุ ในช่วงอายุตา่ งๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคความดันโลหิตสูงกับภาวะทุพพลภาพระยะยาว
สรุป
เอกสารอ้ างอิง
บทที่ 13 อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะด้ านการสาธารณสุข
สําหรับเด็กปฐมวัย
สําหรับเด็กวัยเรี ยน
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สําหรับประชากรวัยแรงงาน
สําหรับผู้สงู อายุ
ข้ อเสนอแนะด้ านการบริหารจัดการ
ข้ อสังเกดเรื่ องเครื่ องมือสํารวจ
วิธีการจัดสรรทรัพยากร
การใช้ ผลการสํารวจ เพื่อปรับนโยบาย
ข้ อแนะนําสําหรับการสํารวจ ต่อไป
ภาคผนวก 1 แบบเก็บข้ อมูล
ภาคผนวก 2 รายชื่อผู้ประสานงาน และทีมเก็บข้ อมูล
ภาคผนวก 3 คูม่ ือการใช้ แบบประเมินพัฒนาการเด็กวัย 0-5 ปี
ภาคผนวก 4 คูม่ ือการใช้ และแปลผล แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาชนิดที่ไม่ใช้ ภาษา
ภาคผนวก 5 คณะกรรมการอํานวยการ
ภาคผนวก 6 คณะกรรมการวิชาการ
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สารบัญรูป
รูปที่ 5.1 แสดงการกระจายของจํานวนร้ อยละในแต่ละเพศและกลุม่ อายุ
รูปที่ 5.2 แสดงการกระจายนํ ้าหนักของเด็กในแต่ละช่วงอายุ
รูปที่ 5.3 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยนํ ้าหนักของเด็กในแต่ละภาค
รูปที่ 5.4 ภาวะโภชนาการ (นํ ้าหนักต่ออายุ) แยกตามรายภาคและเขตการปกครอง
รูปที่ 5.5 แสดงการกระจายของส่วนสูงตามอายุ
รูปที่ 5.6 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสูงของเด็กในแต่ละภาค
รูปที่ 5.7 แสดงความแตกต่างของระดับเชาว์ปัญญาในแต่ละภาค (รวมค่าสูงสุดและตํ่าสุดในแต่ละภาค)
รูปที่ 6.5.1 การกระจายค่า ฮีโมโกลบิน ของกลุม่ ตัวอย่างรวม ทังประเทศ
้
การสํารวจสภาวะสุขภาพฯ
รูปที่ 6.5.2 การกระจายค่า ฮีมาโตคริต ของกลุม่ ตัวอย่างรวม ทังประเทศ
้
รูปที่ 6.5.3 การกระจายค่านํ ้าตาลในเลือด หลังอดอาหาร 12 ชัว่ โมง (Fasting blood sugar) ของ
กลุม่ ตัวอย่างรวมทังประเทศ
้
รูปที่ 6.5.4 การกระจายค่า ไขมันโคเลสเตอรอล ในเลือด ของกลุม่ ตัวอย่างรวม ทังประเทศ
้
รูปที่ 8.1 จํานวนโรคและภาวะบกพร่องเรื อ้ รังในประชากรสูงอายุที่มีและไม่มีภาวะทุพพลภาพระยะยาว
รูปที่ 8.2 ชนิดและสัดส่วนของอุบตั ิเหตุที่มีความสัมพันธ์กบั ภาวะทุพพลภาพระยะยาว
รูปที่ 8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจและความสามารถในการอ่านหนังสือกับภาวะ
ทุพพลภาพระยะยาว (ร้ อยละของกลุม่ ประชากร)
รูปที่ 8.4
ชนิดและสัดส่วนของอุบตั ิเหตุที่เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นใหม่ในระยะสอง
สัปดาห์
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 2.1 จํานวนชุมรุมอาคาร/หมูบ่ ้ านตัวอย่าง จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 2.2 จํานวนประชากรตัวอย่างทังสิ
้ ้น ในแต่ละหมวดอายุ จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 3.1 ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จําแนก ตามกลุม่ ที่สํารวจ และจําแนกรายภาค
ตารางที่ 4.1.1 การกระจายของอายุเด็กในกลุม่ ตัวอย่าง (0-5 ปี ) ตามภาค จํานวน(ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.1.2 สถานภาพการสมรสของบิดา มารดา ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.1.3 แสดงลักษณะครอบครัว ตามภาคและเขตการปกครองจํานวน (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.1.4 ระดับการศึกษาของบิดามารดา และผู้อปุ การะเด็กที่ไม่ใช่บิดามารดา จํานวน (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.1.5 แสดงการประกอบอาชีพของบิดาที่มากที่สดุ 4 อันดับแรก ตามภาค
ตารางที่ 4.1.6 แสดงการประกอบอาชีพของมารดาที่มากที่สดุ 4 อันดับแรก ตามรายภาค
ตารางที่ 4.1.7 แสดงสถานภาพการทํางานของบิดามารดา (ร้ อยละ )
ตารางที่ 4.1.8 แสดงค่ามัชฌิม P50 และ P25 P75 สําหรับรายได้ ของครอบครัวในเวลา 1 เดือนตามเขตการ
ปกครอง
ตารางที่ 4.1.9 แสดงค่ามัชฌิม Quartile ที่ 1 P50 และ Quartile ที่ P75 ของรายได้ ของครอบครัวในเวลา
1 เดือน ตามภาคต่างๆ
ตารางที่ 4.1.10 ช่วงรายได้ ของครอบครัวต่อเดือน แบ่งตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.2.1 แสดงผู้เลี ้ยงดูเด็กในช่วงกลางวันตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.2.2 แสดงการศึกษาของมารดาที่เลี ้ยงดูลกู ตอนกลางวันตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.2.3 แสดงการศึกษาของญาติที่เลี ้ยงดูลกู ตอนกลางวันตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.2.4 แสดงจํานวน (ร้ อยละ) ของเด็กที่ทํากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่าง ๆ ตามภาค
ตารางที่ 4.2.5 แสดงจํานวนชัว่ โมงในการดูโทรทัศน์
ตารางที่ 4.3.1 แสดงนํ ้าหนักแรกเกิดเฉลี่ย ของทารก ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.3.2 แสดงสถานที่ ที่เด็กเกิด ตามภาค
ตารางที่ 4.3.3 แสดงประวัติการกินนมแม่ในขวบปี แรกตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.3.4 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพของเด็กตามภาค
ตารางที่ 4.3.5 แสดงประวัติการป่ วยของเด็กตามภาค
ตารางที่ 4.3.6 แสดงการได้ รับอุบตั ิเหตุของเด็กชาย (0-5 ปี ) ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.3.7 แสดงการได้ รับอุบตั ิเหตุของเด็กหญิงตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.3.8 แสดงการได้ รับอุบตั ิเหตุแยกตามกลุม่ อายุ ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.3.9 แสดงการมีสมุดสุขภาพตามภาค
ตารางที่ 4.4.1 ภาวะโภชนาการ Weight for age ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.4.2 ภาวะโภชนาการ Height for age ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.4.3 ภาวะโภชนาการ Weight for Hight ตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 4.4.4 ขนาดความยาวเส้ นรอบศีรษะเด็กเปรี ยบเทียบตามมาตรฐานของเด็กไทย
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ตารางที่ 4.4.5 ภาวะความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย
ตารางที่ 4.5.1 เปรี ยบเทียบผลการประเมินพัฒนาการแบบคัดกรองกับความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ตารางที่ 4.5.2 แสดงผลการประเมินพัฒนาการเพศชายตามสมุดสุขภาพ (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.5.3 แสดงผลการประเมินพัฒนาการเพศหญิงตามสมุดสุขภาพ (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.5.4 การประเมินพัฒนาการเด็ก ตามสมุดบันทึกสุขภาพ ตามภาคและเขตการปกครอง (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.5.5 พัฒนาการด้ านสังคมและการช่วยเหลือตนเองตามคูม่ ือการประเมิน NHES39 (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.5.6 แสดงพัฒนาการด้ านภาษาตามคูม่ ือการประเมิน NHES39 (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.5.7 พัฒนาการด้ านการใช้ มือและตาทํางานประสานกันในการแก้ ปัญหา ตามคูม่ ือการประเมิน
NHES39 (ร้ อยละ)
ตารางที่ 4.5.8 พัฒนาการด้ านการเคลื่อนไหวและการทรงตัว ตามคูม่ ือการประเมิน NHES39 (ร้ อยละ)
ตารางที่ 5.1 แสดงระดับการศึกษาของผู้เลี ้ยงดูเด็กแยกตามรายภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.2 แสดงระดับการศึกษาของบิดา มารดา และผู้อปุ การะเด็ก
ตารางที่ 5.3 แสดงร้ อยละของอาชีพหลักของบิดา มารดา และผู้อปุ การะอื่นนอกจากพ่อแม่
ตารางที่ 5.4 แสดงร้ อยละของการกระจายรายได้ ของครอบครัว ในแต่ละภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.5 แสดงการกระจายนํ ้าหนักเฉลี่ยในแต่ละช่วงอายุ (± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แยกตามรายภาค
และเพศ
ตารางที่ 5.6 แสดงภาวะโภชนาการ (นํ ้าหนักต่ออายุ) เป็ นร้ อยละแยกตามรายภาค
ตารางที่ 5.7 แสดงภาวะโภชนาการของเด็ก (นํ ้าหนักต่ออายุ) เป็ นร้ อยละแยกตามเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.8 แสดงภาวะโภชนาการ (นํ ้าหนักต่ออายุ) เป็ นร้ อยละแยกตามรายภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.9 แสดงการกระจายความสูงเฉลี่ย ในแต่ละช่วงอายุ (± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แยกตามราย
ภาคและเพศ
ตารางที่ 5.10 แสดงภาวะโภชนาการ (ส่วนสูงต่ออายุ) เป็ นร้ อยละแยกตามรายภาค
ตารางที่ 5.11 แสดงภาวะโภชนาการ (ส่วนสูงต่ออายุ) เป็ นร้ อยละแยกตามเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.12 แสดงภาวะโภชนาการ (ส่วนสูงต่ออายุ) เป็ นร้ อยละ แยกตามรายภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.13 แสดงภาวะโภชนาการ (ส่วนสูงต่ออายุ) เป็ นร้ อยละโดยใช้ เกณฑ์เปอร์ เซนไตล์ที่ 10 แยกตาม
ภาค และเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.14 แสดงภาวะโภชนาการ (นํ ้าหนักต่อส่วนสูง) เป็ นร้ อยละแยกตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.15 แสดงจํานวนเด็กที่มีความดันโลหิตสูงและสูงมาก
ตารางที่ 5.16 แสดงระดับเชาว์ปัญญาเฉลี่ยของเด็กในแต่ละภาคแยกตามเขตการปกครอง
ตารางที่ 5.17 แสดงระดับเชาว์ปัญญาเฉลี่ยของเด็กในแต่ละภาคแยกตามเพศ
ตารางที่ 5.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับเชาว์ปัญญาและภาวะโภชนาการ (ส่วนสูงต่ออายุ) เป็ นร้ อย
ละของจํานวนเด็ก
ตารางที่ 5.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับเชาว์ปัญญาและระดับการศึกษาของผู้เลี ้ยงดู
เป็ นร้ อยละของจํานวนเด็ก
ตารางที่ 5.20 ความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับเชาว์ปัญญาและรายได้ ของครอบครัวเป็ นจํานวนร้ อยละ
ตารางที่ 6.1 จํานวนประชากรที่สมุ่ ตัวอย่างในการศึกษาสํารวจตังแต่
้ เดือน มิถนุ ายน - ตุลาคม พ.ศ.2539

32
33
34
34
35
35
36
36
37
39
40
40
41
43
45
46
46
48
49
49
49
51
52
53
55
56
60
61
61
62

การสํารวจสภาวะสุขภาพ ครัง้ ที่ 2 พศ. 2539 หน้ า 19

ตารางที่ 6.2 จํานวนประชากร จําแนกตามเขตเทศบาล และภาค (สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2539)
ตารางที่ 6.3 ข้ อมูลลักษณะของประชากรวัยแรงงาน
ตารางที่ 6.4 การกระจายรายได้ ของประชากรกลุม่ สํารวจ (2,722 คน)
ตารางที่ 6.2.1 ประชากรมีความรู้สกึ ว่าสุขภาพของตนเองเป็ นอย่างไร ปรับนํ ้าหนักของประชากรในเขต
เทศบาล กับนอกเขตเทศบาล เป็ นอัตราส่วนของภาค และประเทศ
ตารางที่ 6.2.2 ประชากรมีความรู้สกึ ว่าสุขภาพของตนเองเป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนในวัยเดียวกัน
ปรับนํ ้าหนักของประชากรในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล เป็ นอัตราส่วนของภาค และประเทศ
ตารางที่ 6.2.3 ประชากรมีปัญหาสุขภาพใน 1 เดือนที่ผา่ นมา ปรับนํ ้าหนักของประชากร ในเขตเทศบาล
กับนอกเขตเทศบาล ตามเพศให้ เป็ นอัตราส่วนของภาค และประเทศ
ตารางที่ 6.2.4 ความรุนแรงของปั ญหาสุขภาพใน 1 สัปดาห์ที่ผา่ นมา ปรับนํ ้าหนักประชากรตามพื ้นที่ที่
สุม่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.2.5 แสดงความชุกของบุคคลที่ร้ ูวา่ ตนป่ วยด้ วยโรคต่างๆ ปรับนํ ้าหนักประชากรตามพื ้นที่ที่สมุ่
ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.2.6 การดูแลตนเอง ของประชากรที่สํารวจ เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยปรับนํ ้าหนัก
ประชากรตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.2.7 การรับบริการสุขภาพของประชากรที่สํารวจเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยปรับนํ ้าหนัก
ประชากรตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.2.8 แสดงแหล่งที่มาของค่าใช้ จ่าย ในการรักษาพยาบาล โดยปรับนํ ้าหนักประชากรตามพื ้นที่ที่
สุม่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.2.9 ประชากรที่สํารวจมีกิจกรรมออกกําลังกายในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมาปรับนํ ้าหนักของประชากรใน
เขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล ตามเพศให้ เป็ นอัตราส่วนของภาค และประเทศ
ตารางที่ 6.2.10 แสดงความถี่ของผู้ที่มีกิจกรรมออกกําลังกาย ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา ปรับ
นํ ้าหนักของประชากรในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล ตามเพศให้ เป็ นอัตราส่วนของภาค
และประเทศ
ตารางที่ 6.2.11 การสูบบุหรี่ จําแนกตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่างปรับนํ ้าหนักของประชากรในเขตเทศบาล กับนอก
เขตเทศบาล ตามเพศให้ เป็ นอัตราส่วนของภาค และประเทศ
ตารางที่ 6.2.12 การ บริโภคเครื่ องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์จําแนกตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่างปรับนํ ้าหนักของ
ประชากรในเขตเทศบาล กับนอกเขตเทศบาล ตามเพศให้ เป็ นอัตราส่วนของภาค และประเทศ
ตารางที่ 6.2.13 ประเภทของเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ประชากรกลุม่ ตัวอย่างที่มีการบริโภค
ตารางที่ 6.2.14 พฤติกรรมการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.3.1 ชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ปรับนํ ้าหนักของประชากรตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.3.2 ในกลุม่ ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ ว บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยในครัง้ แรก
ตารางที่ 6.3.3 จําแนกบุคคลที่ ประชากรชายในกลุม่ ตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ ว มีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็ น
ครัง้ แรก
ตารางที่ 6.3.4 ในกลุม่ ที่มีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลเพียงคนเดียว ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยคือ
ตารางที่ 6.3.5 กลุม่ ตัวอย่างประชากรชายซึง่ ในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมามีเพศสัมพันธ์กบั บุคคลหลายคน
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จําแนกสัดส่วนร้ อยละ ตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.3.6 จํานวนและสัดส่วนของประชากรกลุม่ ตัวอย่างชายที่ใช้ ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ตารางที่ 6.3.7 ผู้ที่ใช้ ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ตารางที่ 6.3.8 นอกเหนือไปจากการคุมกําเนิด ยอมใช้ ถงุ ยางอนามัยกับคนรัก หรื อ ภรรยาหรื อไม่
ตารางที่ 6.4.1 จําแนกกลุม่ ประชากรสตรี ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างซึง่ มีประจําเดือนแล้ ว โดยปรับนํ ้าหนักประชากร
ตามพื ้นที่สมุ่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.4.2 สัดส่วนของประชากรกลุม่ ตัวอย่างหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ วตามพื ้นที่สมุ่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.4.3 บุคคลที่ทา่ นมีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็ นครัง้ แรก
ตารางที่ 6.4.4 การมีเพศสัมพันธ์ในรอบ 12 เดือนที่ผา่ นมา กับบุคคลเพียงคนเดียว หรื อ หลายคน
ตารางที่ 6.4.5 อัตราส่วนของสตรี ในกลุม่ ตัวอย่างที่มีบตุ รแล้ ว ปรับนํ ้าหนักตามพื ้นที่สมุ่ ตัวอย่าง และเขต
เทศบาล
ตารางที่ 6.4.6 กลุม่ ตัวอย่างสตรี ที่มีบตุ รแล้ วต้ องการจะมีบตุ รอีกจําแนกตามพื ้นที่และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.7 อัตราส่วนการคุมกําเนิดของกลุม่ ตัวอย่างสตรี เมื่อมี่การปรับนํ ้าหนักตามประชากรที่สมุ่
ตัวอย่างตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่างและเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.8 อัตราส่วนการใช้ วิธีคมุ กําเนิดแบบต่างๆ ปรับนํ ้าหนักตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.4.9 อัตราส่วนของสตรี กลุม่ ตัวอย่าง ที่ร้ ูจกั ถุงยางอนามัย ปรับนํ ้าหนักตามพื ้นที่สมุ่ ตัวอย่าง และ
เขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.10 อัตราส่วนของกลุม่ ตัวอย่าง ที่เข้ าใจวัตถุประสงค์ของการใช้ ถงุ ยางอนามัย ปรับนํ ้าหนักตาม
พื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.4.11 นอกเหนือจากเหตุผลเพื่อการคุมกําเนิด ถ้ าสามีจะใช้ ถงุ ยางอนามัยจะยินยอมหรื อไม่
จําแนกตามพื ้นที่สมุ่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.4.12 กลุม่ ประชากรสตรี ที่มีประวัติเคยแท้ งบุตร ปรับนํ ้าหนักอัตราส่วนตามประชากรในพื ้นที่การ
สุม่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.13 กลุม่ ประชากรสตรี ที่มีประวัติเคยแท้ งบุตร จําแนกตามสาเหตุการแท้ ง และปรับนํ ้าหนัก
อัตราส่วนตามประชากรในพื ้นที่การสุม่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.14 อัตราอุบตั ิการการแท้ งบุตรของสตรี ไทยในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา ปรับนํ ้าหนักอัตราส่วนตาม
ประชากรในพื ้นที่การสุม่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.15 อัตราส่วนของผู้ที่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูก ปรับนํ ้าหนักอัตราส่วนตามประชากรในพื ้นที่
การสุม่ ตัวอย่าง และเขตเทศบาล
ตารางที่ 6.4.16 ผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จําแนกตามพื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 6.4.17 อัตราส่วนของประชากร ที่เคยตรวจคลําเพื่อหาความผิดปกติของเต้ านมด้ วยตนเองหรื อไม่
ตารางที่ 6.4.18 จําแนกผลการตรวจคลําเต้ านมด้ วยตนเอง จําแนกตาม พื ้นที่ที่สมุ่ ตัวอย่างสํารวจ
ตารางที่ 6.5.1 ผลการตรวจ วัด ร่างกาย (sample mean + s.d.) จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง
ตารางที่ 6.5.2 จํานวนตัวอย่าง (ร้ อยละ) ที่มีความดันโลหิตสูง จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 6.5.3 ร้ อยละของตัวอย่าง (และค่าความเชื่อมัน่ 95% ของร้ อยละ) ที่ตรวจพบการมองเห็นไม่ปรกติ
และ พบว่ามีตาบอดสี จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง
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ตารางที่ 6.5.4 ผลการตรวจ ทางห้ องปฏิบตั ิการ (sample mean + s.d.) จําแนกตามภาค และเขตการ
ปกครอง
ตารางที่ 6.5.5 ค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบิน จําแนกตามภาค
ตารางที่ 6.5.6 ค่าเฉลี่ยฮีมาโตคริต จําแนกตามภาค
ตารางที่ 6.5.7 ค่าเฉลี่ยระดับนํ ้าตาล Fasting blood sugar จําแนกตามภาค
ตารางที่ 6.5.8 ค่าเฉลี่ย ระดับโคเลสเตอรอล จําแนกตามภาค
ตารางที่ 6.5.9 จํานวนตัวอย่าง (ร้ อยละ) ที่มีระดับนํ ้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร (Fasting blood
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sugar)

ตารางที่ 6.5.10 จํานวนตัวอย่าง (ร้ อยละ) ที่มีระดับโคเลสเตอรอล 200-299 mg% และตังแต่
้ 300
mg% จําแนกตามภาคและเขตการปกครอง
ตารางที่ 6.5.11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ฮีโมโกลบิน ฮีมาโตคริต ระดับนํ ้าตาลในเลือด หลังอดอาหาร 12
ชัว่ โมง (Fasting blood sugar) และระดับซีรั่มโคเลสเตอรอล ของกลุม่ ตัวอย่าง ระหว่างในเขตเมือง กับ
นอกเขตเมือง
ตารางที่ 6.5.12 ปั จจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 7.1 ลักษณะทัว่ ไปของประชากรสูงอายุ
ตารางที่ 7.2 ลักษณะทางการศึกษา
ตารางที่ 7.3 ลักษณะทางการทํางานและอาชีพ
ตารางที่ 7.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ตารางที่ 8.1 ความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพระยะยาวในประชากรสูงอายุ
ตารางที่ 8.2 จํานวนผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพระยะยาวและความรุนแรง (ร้ อยละของประชากรแต่ละกลุม่ )
จําแนกตามปั จจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตารางที่ 8.3 โรคและภาวะบกพร่องเรื อ้ รัง ที่มีความสัมพันธ์ชนิด univariate กับภาวะทุพพลภาพระยะ
ยาวในประชากรสูงอายุไทย
ตารางที่ 8.4 โรคและภาวะบกพร่องที่มีความสัมพันธ์อย่างอิสระกับภาวะทุพพลภาพระยะยาวของประชากร
สูงอายุไทย
ตารางที่ 8.5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุพพลภาพระยะยาวกับอุบตั ิเหตุ
ตารางที่ 8.6 Attributable risks และ population attributable risks ของโรคและภาวะบกพร่อง
ต่างๆที่มีความสัมพันธ์อิสระกับภาวะทุพพลภาพระยะยาว
ตารางที่ 8.7 ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของความดันโลหิตซิสโตลีและไดแอสโตลีในประชากร
สูงอายุที่มีและ ไม่มี ภาวะทุพพลภาพระยะยาว
ตารางที่ 8.8 ค่าเฉลี่ยระดับความดันโลหิตซิสโตลีและไดแอสโตลี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ในประชากร
สูงอายุที่มีและไม่มีภาวะทุพพลภาพระยะยาวเฉพาะกลุม่ ที่ปราศจากประวัติโรคความดันโลหิตสูง
ตารางที่ 8.9 ปั จจัยอิสระทางสังคมและเศรษฐกิจของภาวะทุพพลภาพระยะยาว
ตารางที่ 8.10 โรคและภาวะบกพร่องที่เกิดขึ ้นใหม่ในระยะสองสัปดาห์ที่ผา่ นมาที่มีความชุกสูง
ตารางที่ 8.11 ระดับความรุนแรงของภาวะทุพพลภาพทังหมดของประชากรสู
้
งอายุ
ตารางที่ 8.12 ภาวะทุพพลภาพทังหมดและระดั
้
บความรุนแรงในประชากรกลุม่ ต่างๆ
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ตารางที่ 8.13 ปั จจัยอิสระทางสังคมและเศรษฐกิจของภาวะทุพพลภาพทังหมด
้
ตารางที่ 9.1 อัตราความชุกของภาวะพึง่ พาในกิจวัตรต่างๆ
ตารางที่ 9.2 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามกลุม่ อายุ
ตารางที่ 9.3 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามพื ้นที่อยูอ่ าศัย
ตารางที่ 9.4 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามพื ้นที่การปกครอง
ตารางที่ 9.5 อัตราพึง่ พาในกิจวัตรประจําวันตามเพศ
ตารางที่ 9.6 ค่าเฉลี่ย (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของคะแนน ดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลและดัชนีจฬุ าเอดีแอ
ลในกลุม่ ประชากรต่างๆ
ตารางที่ 9.7 จํานวนและร้ อยละของภาวะพึง่ พาต่อการดูแลสุขลักษณะตนเองในประชากรกลุม่ ต่างๆ
ตารางที่ 9.8 ปั จจัยอิสระของภาวะพึง่ พาการดูแลสุขลักษณะส่วนตนในประชากรสูงอายุไทย
ตารางที่ 10.1 การศึกษาความชุก ของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทย
ตารางที่ 10.2 เปรี ยบเทียบความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมของการศึกษนี ้กับการศึกษาในต่างประเทศ
ตารางที่ 10.3 ความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในผู้สงู อายุประเทศสิงคโปร์
ตารางที่ 10.4 ความชุกของความผิดปกติทางปั ญญา จากการตรวจด้ วยแบบทดสอบสภาพจิตจุฬาและ
ความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมจากการประเมิน
ตารางที่ 10.5 ปั จจัยอิสระทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุม่ อาการสมองเสื่อม
ตารางที่ 11.1 อายุคาดหวังทางสุขภาพและอัตราความชุกที่ใช้ ในการคํานวณ
ตารางที่ 11.2 อายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพระยะยาว (longterm-disability free life
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expectancy; LDFLE)

ตารางที่ 11.3 อายุคาดหวังที่ปราศจากภาวะทุพพลภาพทังหมด
้
(total disability free life
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expectancy;TDFLE)
ตารางที่ 11.4 อายุคาดหวังที่ยงั ดูแลตนเองได้ (active life expectancy; ALE)

135

ตารางที่ 11.5 อายุคาดหวังที่ปราศจากสมองเสื่อม (dementia free life expectancy; DemFLE)
ตารางที่ 12.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการวินิจฉัยด้ วยประวัติและด้ วยการวัดความดันโลหิตขณะทําการสํารวจ
ตารางที่ 12.2 เปรี ยบเทียบการศึกษาความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุไทย
ตารางที่ 12.3 ผลการศึกษาของ National Health examination Survey (NHES) และ
National Health and Nutritional Examination Survey (NHANES) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2503-2505, 2514-2517, 2519-2523, และ 2531-2533 โดยคัดเฉพาะ
อัตราความชุก ของประชากรกลุม่ อายุ 60 - 74 ปี
ตารางที่ 12.4 เปรี ยบเทียบสัดส่วนผู้ที่อยูใ่ นกลุม่ detected but untreated + treated but
uncontrolled และกลุม่ undetected cases (unawareness) กับผลการศึกษาก่อนหน้ าของประเทศ
ไทย และการศึกษาของสหรัฐอเมริ กา
ตารางที่ 12.5 จํานวน (ร้ อยละ) ของกลุม่ อาการสมองเสื่อมและภาวะทุพพลภาพระยะยาวในประชากร
สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง (1,310 คน) และไม่มีโรคความดันโลหิตสูง (2,738 คน)
ตารางที่ 12.6 ค่าเฉลี่ยของคะแนน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของดัชนีบาร์ เธลเอดีแอลและจุฬาเอดีแอล ใน
ประชากรสูงอายุที่มีและไม่มีโรคความดันโลหิตสูง
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ตารางที่ 12.7 จํานวนและความชุก ของโรคความดันโลหิตสูง ในประชากรกลุม่ ต่างๆ และอัตราส่วนระหว่าง
ผู้ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูง แต่ไม่ทราบมาก่อนกับผู้ที่เป็ นโรคความดันโลหิตสูงทังหมด
้
ตารางที่ 12.8 ความชุกของภาวะทุพพลภาพระยะยาวและโรคความดันโลหิตสูงในประชากรสูงอายุในภาค
ต่างๆ
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