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บทที่ 13
อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพฯ
(1) ข้ อเสนอแนะด้ านการสาธารณสุข

สําหรับเด็กปฐมวัย
1. ด้ านสุขภาพโดยทั่วไป
ในการสํารวจครัง้ นี ้ ข้ อจํากัดที่สําคัญคือ ได้ ตวั อย่างเด็กแรกเกิดถึง 12 เดือน เพียง 42 ราย ซึง่ เป็ น
เพราะข้ อจํากัดจากการเลือกใช้ ข้อมูลจากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร การสรุปผล และข้ อเสนอเชิง
นโยบาย จึงจําต้ องระลึกถึงข้ อจํากัดเรื่ องนี ้อยูต่ ลอดเวลา อย่างไรก็ตามลักษณะครอบครัว ปั จจัยทางประชากร
ไม่แตกต่างจากที่คาดว่าจะได้ พบ เชื่อว่า ข้ อมูลจากการสํารวจ แม้ จะมีข้อจํากัดบ้ างดังกล่าวแล้ ว แต่ก็เชื่อถือได้
ที่น่าสนใจคือ รายได้ เฉลี่ยของครอบครัว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และ
ตํ่ากว่า ภาคอื่น ๆ มาก และเมื่อเทียบตามเปอร์ เซนไตล์ ก็พบว่า ตํ่ากว่ากรุงเทพมหานคร 3-4 เท่า บ่งชี ้ถึงระดับ
เศรษฐานะ และโอกาสพื ้นฐาน ในครอบครัวของเด็กเหล่านี ้ ว่าแตกต่างกันมาก ข้ อเสนอทางนโยบาย ในเรื่ องนี ้
คงไม่ใช่เป็ นทางสาธารณสุข แต่เป็ นทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ คือน่าจะมีการพัฒนาระบบพื ้นฐาน ด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม ให้ กบั ประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ มากขึ ้นกว่านี ้ ทังนี
้ ้ จะได้ มีผลต่อระดับ
การศึกษาของผู้เลี ้ยงดูเด็กด้ วย เพราะการศึกษาของผู้เลี ้ยงดูเด็ก มีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก
ค่าเฉลี่ยนํ ้าหนักแรกเกิดที่ 3070 กรัม โดยมีความแตก ต่างตามภาค เล็กน้ อย แสดงให้ เห็นถึง
สัมฤทธิผล ในการยกระดับสุขภาพมารดา ระหว่างตังครรภ์
้
เห็นได้ วา่ เกือบทังหมด
้
มีคา่ เฉลี่ยนํ ้าหนักเด็กแรกเกิด
เกิน 3000 กรัม ยกเว้ น กลุม่ ตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกเขตเทศบาล บ่งชี ้ให้ เห็นอย่างเด่นชัดอีก
ครัง้ หนึง่ ว่า ต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาสําหรับประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเร่งด่วน
พบว่าผู้ให้ สมั ภาษณ์มีสมุดสุขภาพ ในวันสํารวจ ประมาณ ครึ่งหนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่าง และให้ ประวัติวา่
มีแต่ไม่ได้ นํามา ประะมาณ หนึง่ ในสาม บ่งชี ้ถึงลักษณะความเคยชิน ของผู้เลี ้ยงดูเด็ก ว่า คงจะใช้ สมุดสุขภาพ
อย่างสมํ่าเสมอ เพียงครึ่งเดียว และไม่แตกต่างนักตามภาค ปั ญหานี ้ น่าจะได้ รับการแก้ ไขทังสองด้
้
าน กล่าวคือ
ควรมีการพัฒนาสมุดสุขภาพ ให้ มีประโยชน์มากขึ ้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็ นสมุดบันทึก ทังนี
้ ้เพื่อจูงใจให้ ผ้ เู ลี ้ยงดูเด็ก
ได้ ใช้ สมุดสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้ บริการ ดูแลสุขภาพเด็ก ก็จะต้ อง เน้ นความสําคัญ และ
สร้ างสิง่ จูงใจ ให้ กบั การใช้ สมุดสุขภาพ ในการดูแลเด็กด้ วยไปพร้ อมกัน
ปั ญหาเรื่ องโภชนาการที่ตรวจพบนัน้ มีทงขาดและเกิ
ั้
น สัดส่วนเด็กอ้ วน เมื่อเทียบระหว่างในเขต
เทศบาล กับนอกเขตเทศบาล เห็นความแตกต่างชัดเจน ในภาคเหนือ และภาคใต้ ซึง่ ต่างกันประมาณ 2 เท่า
ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างกันถึง เกือบ 4 เท่า ยิ่งตอกยํ ้าให้ เห็นได้ ชดั ว่า ปั ญหาพื ้นฐาน ทางสังคม
และเศรษฐกิจ ที่เห็นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นัน้ กระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่ ประชากร นอกเขตเทศบาลเป็ นหลัก
ในขณะที่สดั ส่วนเด็กอ้ วน ในเขตเทศบาล สูงกว่ากรุงเทพมหานคร และสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมของประเทศด้ วย บ่งชี ้
ความแตกต่าง ของประชากร ในเขต กับนอกเขตเทศบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเร่งรัดนโยบาย ด้ าน
โภชนาการ ในภาคนี ้ จึงมิอาจดําเนินการในด้ านเดียว คือ แก้ ไขการขาดอาหาร เพราะจะยิ่งซํ ้าเติมปั ญหาเด็ก
นํ ้าหนักเกิน ในเขตเทศบาล ให้ มากขึ ้นไปอีก ควรดําเนินกิจกรรม ให้ เหมาะกับสภาพปั ญหา จะดีที่สดุ
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2. ด้ านพัฒนาการเด็ก

การเปรี ยบเทียบ ความเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ กับผลการคัดกรองตามสมุดสุขภาพ ให้ ผลสอดคล้ องกัน
ร้ อยละ 42.2 ซึง่ ดูแล้ วไม่ดีนกั ที่น่าเป็ นห่วงอย่างยิ่ง คือ กลุม่ เด็กที่มีพฒ
ั นาการช้ ากว่าวัย แต่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ มอง
ไม่เห็นปั ญหานี ้ ซึง่ มีจํานวนถึงร้ อยละ 13.7 เด็กเหล่านี ้ หากไม่ได้ รับการแก้ ไข ก็จะมีพฒ
ั นาการช้ ากว่าวัยไปเรื่ อย
ๆ อันจะมีผลระยะยาว ต่อเด็กได้
การประเมินพัฒนาการของเด็กวัยนี ้ ด้ วยสมุดสุขภาพ พบว่า ร้ อยละ 80 ถึง 85 มีพฒ
ั นาการสมวัย
หรื อ เร็วกว่าวัย อย่างไรก็ตาม การประเมินพัฒนาการด้ วยสมุดสุขภาพนี ้ ได้ ข้อมูลเพียงส่วนเดียวเท่านัน้ และเป็ น
การประเมินโดยคร่าว ๆ เมื่อใช้ ชดุ ประเมินพัฒนาการที่ละเอียดมากขึ ้น และแบ่งตามพัฒนาการทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสังคม ด้ านภาษา ด้ านการใช้ มือและตาแก้ ปัญหา และด้ านการเคลื่อนไหว พบว่า มีเด็กเพียง ร้ อยละ 67.6
เท่านัน้ ที่มีพฒ
ั นาการสมวัย ทุกด้ าน ความแตกต่างนี ้ เกิดเนื่องจากการใช้ เกณฑ์วดั ที่ตา่ งกัน แต่ก็ทําให้ มองเห็น
ได้ ชดั เจนว่า ปั ญหาส่วนใหญ่ อยูท่ ี่ด้านการใช้ ตาและมือแก้ ปัญหา ซึง่ พบสูงถึง ร้ อยละ 36.9 ทําให้ เป็ นกังวลว่า
หากไม่ดําเนินการแก้ ไข ให้ ทนั ท่วงที เด็กเหล่านี ้ อาจะประสบความยากลําบากในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
ในระยะต่อไปได้ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในเรื่ องนี ้ คือ จะต้ องหาสาเหตุที่ทําให้ เด็กเหล่านี ้ ไม่สามารถพัฒนา
ตามปกติ และหาแนวทางส่งเสริ มพัฒนาการให้ ได้ โดยเร็ว
สําหรับเด็กวัยเรี ยน
1. ด้ านสุขภาพกาย
1.1 การเจริ ญเติบโต
ค่าเฉลี่ยของนํ ้าหนักและส่วนสูงในแต่ละช่วงอายุ (ซึง่ ให้ คา่ อายุเต็มเป็ นค่ากึง่ กลาง เช่น นํ ้าหนักของ
เด็กอายุ 6 ปี หมายถึงนํ ้าหนักของเด็กตังแต่
้ อายุ 5 ปี 7 เดือน ถึง 6 ปี 6 เดือน) เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับค่า
มาตรฐานนํ ้าหนักและส่วนสูงของกองโภชนาการ กรมอนามัย ซึง่ สํารวจใหม่เฉพาะกลุม่ ที่มีศกั ยภาพสูง (สํารวจปี
2538) พบว่า อยูใ่ กล้ เคียงกับที่ระดับเปอร์ เซนไตล์ที่ 50 ดังนัน้ ค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการสํารวจในครัง้ นี ้ จึงมีความ
น่าเชื่อถือพอสมควร ปั ญหาการเจริญเติบโต ที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการ จึงมีแนวโน้ มลดลงจริง แม้ จะพบ
ระดับ 1 อยูป่ ระมาณเกือบร้ อยละ 20 แต่จํานวนหนึง่ อาจจะไม่ใช่เกิดจากการขาดอาหาร เพราะเมื่อใช้ สว่ นสูงมา
ประกอบการพิจารณา เด็กเหล่านี ้อาจสมส่วน และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็ นตัวกําหนดความสูง กล่าวโดยสรุป คือ
ปั ญหาการเจริญเติบโตผิดปกติ จากภาวะทุพโภชนาการ มีความรุนแรงน้ อยลง แต่ยงั คงมีความชุกสูงมากทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้ อยละ 22.5) เมื่อเทียบกับภาคอื่น ๆ ของประเทศ (ร้ อยละ 17.5)
สําหรับปั ญหาโรคอ้ วน กลับมีแนวโน้ มสูงขึ ้น และเห็นได้ ชัดเจนในทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะใน
เขตเทศบาล การที่พบเด็กนํ ้าหนักสูง ประมาณร้ อยละ 8.8 ของประเทศ และพบในเขตเมือง ร้ อยละ 12.1
ในขณะที่นอกเขตเทศบาล พบเพียงร้ อยละ 5.9 ชี ้นําให้ เร่งรัดการแก้ ไขปั ญหาทุพโภชนาการ ทังสองด้
้
าน
กล่าวคือ ต้ องแก้ ไข ภาวะทุพโภชนาการ ขาดอาหาร นอกเขตเทศบาล และป้องกันภาวะทุพโภชนาการ อาหาร
เกิน ในเขตเทศบาล ไปพร้ อม ๆ กันด้ วย
พฤติกรรมการรับประทานของเด็กในเขตเมือง น่าจะเป็ นสาเหตุสําคัญ พอ ๆ กันกับพฤติกรรมการเล่น
ออกกําลังกาย และการใช้ เวลาว่าง ปั ญหาการติดอยูห่ น้ าจอโทรทัศน์ แม้ ในปั จจุบนั จะไม่จํากัดเฉพาะเด็กในเขต
เทศบาล แต่เชื่อได้ วา่ เด็กนอกเขตเทศบาล น่าจะมีกิจกรรมกลางแจ้ งอื่น ให้ เลือกมากกว่า ทางออกสําหรับการ
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แก้ ไขปั ญหา เพื่อยกระดับสภาวะสุขภาพกาย ของเด็กในวัยนี ้ให้ ดีขึ ้น นอกจากจะเร่งรัด แก้ ไขปั ญหาเรื่ อง
พฤติกรรมการรับประทาน จึงควรเน้ นการออกกําลังกาย โดยเฉพาะสําหรับเด็กในเขตเมือง ให้ มากขึ ้นด้ วย
1.2 ด้ านสุขภาพทัว่ ไป

ร้ อยละ 87 ของเด็กวัยเรี ยน มีประวัติสขุ ภาพอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้ างดี และปั ญหาสุขภาพที่พบบ่อย ยังคง
เป็ นโรคติดเชื ้อที่อาจดูแลป้องกันได้ บางส่วน เช่น หวัด อุจจาระร่วงเป็ นต้ น ดังนัน้ การรณรงค์ด้านการป้องกันโรค
จึงยังเป็ นกิจกรรมที่สําคัญ ที่ต้องดําเนินการต่อเนื่องไป อย่างไม่ขาดตอน
ปั ญหาสุขภาพที่มีผลโดยตรงต่อการเรี ยนรู้ เช่น การมองเห็น การได้ ยิน ภาวะซีด ก็จําต้ องได้ รับการ
แก้ ไข ผลการสํารวจสายตาของเด็กโดยใช้ Snellen’s chart พบว่า มีเด็กสายตาผิดปกติ อย่างน้ อยหนึง่ ตา ร้ อย
ละ 4.7 นอกจากจะมีผลขัดขวางการมองเห็นแล้ ว ยังจะมีผลทางอ้ อมต่อการเกิดปั ญหาปวดตา หรื อ ปวดศีรษะ
ที่จะตามมา ส่วนการได้ ยินผิดปกติอย่างน้ อยหนึง่ หู ที่พบสูงถึงร้ อยละ 2.6 ทําให้ เป็ นกังวลว่า อาจจะเป็ นผลจาก
การติดเชื ้อของหูชนกลาง
ั้
แม้ การได้ ยินที่ผิดปกติเพียงข้ างเดียว จะไม่มีผลต่อการเรี ยนรู้โดยตรง แต่จะหลักฐาน
ทางอ้ อมที่แสดงให้ เห็นแนวโน้ มความชุกการติดเชื ้อของหูชนกลางมากขึ
ั้
้น ก็ทําให้ เชื่อว่า หากไม่ดําเนินการ
ป้องกันให้ ได้ ผลแล้ ว ปั ญหาการได้ ยินผิดปกติของทังสองหู
้
จะตามมาในไม่ช้า
ควรมีการรณรงค์ ให้ ความรู้ แก่ทงเด็
ั ้ ก บิดามารดา ผู้ปกครอง และครู ในเรื่ อง ปั ญหาการติดเชื ้อของหู
ชันกลาง
้
ซึง่ สืบเนื่องมาจากอาการหวัดเรื อ้ รัง เพราะที่ผา่ นมา ปั ญหานี ้มีบอ่ ยจนดูเหมือนเป็ นธรรมชาติ จนเป็ นที่
ยอมรับ กันว่า ไม่ต้องรักษาก็หายได้ เอง ความเข้ าใจเช่นนี ้ ต้ องได้ รับการแก้ ไข เพื่อเด็ก ที่เสี่ยงต่อการติดเชื ้อของ
หูชนกลาง
ั้
จะได้ รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนระยะยาว
เนื่องจากทังการได้
้
ยินและการมองเห็น เป็ นความจําเป็ นพื ้นฐานของการเรี ยนรู้ ซึง่ สําคัญสําหรับเด็กวัย
เรี ยน และการสํารวจครัง้ นี ้ ใช้ เครื่ องมือคัดกรองเท่านัน้ จึงควรมีการสํารวจ ติดตามผล ด้ วยเครื่ องมือที่แม่นยํา
มากขึ ้น เพื่อทราบขนาดปั ญหาที่แท้ จริง อันจะนําไปสู่ การแก้ ไขปั ญหาให้ ได้ ผลอย่างเต็มที่
1.3 ภาวะซีด

สําหรับภาวะซีด แม้ จะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพการโดยรวม เช่น ทําให้ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียเป็ นประจํา
แต่ภาวะซีดเล็กน้ อย ที่ไม่แสดงความผิดปกติมากนัก มักไม่ได้ รับการวินิจฉัย โดยเฉพาะในกรณีที่ภาวะซีด ค่อย
เป็ นค่อยไป เด็กเหล่านี ้ จะมีสมาธิการเรี ยนลดลง ดูเหมือนเกียจคร้ าน ในการสํารวจครัง้ นี ้ ใช้ การตรวจร่างกาย
เท่านัน้ ซึง่ พบเพียงร้ อยละ 3.4 ในขณะที่การศึกษาอื่น ที่เคยทํามาก่อน ด้ วยการวินิจฉัยค่าฮีมาโตคริต พบภาวะ
ซีดถึง ร้ อยละ 20 ทําให้ ดเู หมือนว่า ภาวะซีดเล็กน้ อย อาจมีสงู ถึงร้ อยละ 15 ของเด็กในวัยนี ้ และจากการสํารวจ
พบว่า ภาคใต้ มีภาวะซีดสูงที่สดุ ในขณะที่ปัญหาทุพโภชนาการมีน้อยที่สดุ ปั ญหาการขาดอาหาร จึงไม่น่าเป็ น
สาเหตุสําคัญของภาวะซีดในภาคใต้ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยยายในเรื่ องนี ้ คือ จะต้ องมีการสํารวจซํ ้า เพื่อทราบ
ขนาดปั ญหา และหาสาเหตุของปั ญหา เพื่อดําเนินการแก้ ไขต่อไป
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1.4 ความพิการ

ปั ญหาความพิการ ก็พบไม่น้อย แต่เนื่องจากการสํารวจนี ้ ใช้ เกณฑ์การวินิจฉัย การตรวจร่างกาย
ภายนอกเท่านัน้ ไม่ได้ รวมความผิดปกติของการเคลื่อนไหว จึงทําให้ ได้ ความชุกในระดับที่น่าจะตํ่ากว่าความเป็ น
จริง ที่สําคัญคือ ไม่สามารถระบุชนิดของความพิการได้ เป็ นจํานวนเกือบครึ่งของการสํารวจ จึงเป็ นความจําเป็ น
อย่างยิ่ง ที่จะต้ องสอบสวนปั ญหาความพิการของเด็กในวัยนี ้ อย่างเป็ นระบบมากขึ ้น
2. ด้ านสุขภาพจิต และระดับเชาว์ ปัญญา

จากการใช้ แบบทดสอบคัดกรองด้ านระดับเชาว์ปัญญา พบว่าเด็กวัยเรี ยนโดยรวม มีระดับเชาว์ปัญญา
อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็ น ระดับเชาว์ปัญญาเฉลี่ย ควรเป็ น 100 แต่เด็กวัยนี ้ มีระดับเชาว์ปัญญาที่
สํารวจได้ เพียง 91.96 + 14.87 และมีความแตกต่างอย่างชัดเจน ในแต่ละภาค ตลอดจนมีความแตกต่าง
ระหว่างในเขต และนอกเขตเทศบาล อาจกล่าวได้ วา่ ผลจากการสํารวจ บ่งชี ้ว่า เด็กนอกเขตเทศบาลส่วนใหญ่ มี
ภาวะเชาว์ปัญญาทึบ จึงเป็ นความจําเป็ นเร่งด่วน ที่จะต้ องมีการศึกษายืนยัน และยังต้ องศึกษาหาสาเหตุที่
แท้ จริงของปั ญหานี ้ ให้ ทราบโดยถ่องแท้ ด้วย โดยทฤษฎีแล้ ว เชื่อว่า สาเหตุสว่ นหนึง่ ของภาวะเชาว์ปัญญาทึบ
น่าจะป้องกันแก้ ไข ด้ วยกลวิธีทางสาธารณสุข อย่างได้ ผลดี เช่น การขาดธาตุไอโอดีน การขาดสารอาหาร ซึง่ รวม
ภาวะการขาดธาตุเหล็ก อันก่อให้ เกิดภาวะซีดส่วนหนึง่ ด้ วย
กล่าวโดยสรุป เห็นได้ วา่ ปั ญหาสุขภาพเด็กในวัยนี ้ กําลังเคลื่อนจากกลุม่ ปั ญหาที่มีผลต่อการมีชีวิต
รอดปลอดภัย ไปสูป่ ั ญหาที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต นโยบายการป้องกันแก้ ไข จึงควรได้ รับการพัฒนาตามไปด้ วย
สําหรับวัยแรงงาน
1. สุขภาพโดยทั่วไป
ความเห็นของผู้ได้ รับการสํารวจ เห็นว่าตนเองสุขภาพแข็งแรงดี ประมาณร้ อยละ 65 เป็ นที่น่าสนใจว่า
กลุม่ ตัวอย่าง ร้ อยละ 35 มีความตระหนักถึงปั ญหาสุขภาพของตนเอง และพบว่า หญิง มีความตระหนักเรื่ องนี ้
มากกว่าชาย แต่เมื่อสัมภาษณ์ ลึกลงไปถึงความรุนแรงของปั ญหา พบว่า มีเพียงร้ อยละ 1.4 ที่มีปัญหาในช่วง 1
เดือนที่ผา่ นมา มากจนต้ องนอนโรงพยาบาล อย่างไรก็ดี ลักษณะปั ญหาความเจ็บป่ วย ที่กลุม่ ตัวอย่างตระหนัก
เป็ นอาการที่ไม่จําเพาะเจาะจง เช่น กระเพาะอาหาร เป็ นส่วนใหญ่ สําหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองนัน้
ประมาณ หนึง่ ในสามซื ้อยากินเอง ที่ดสู งู กว่าภาคอื่น ๆ ก็คือ กรุงเทพมหานคร เป็ น ร้ อยละ 45.7 ทังนี
้ ้ น่าจะเป็ น
เพราะมีร้านขายยา จํานวนมาก และโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ก็แออัด กว่าในส่วนภูมิภาค ข้ อมูลที่น่าจะ
ประยุกต์สําหรับการเสนอนโยบาย คือ แหล่งที่มาของค่าใช้ จ่าย เนื่องจาก กลุม่ ตัวอย่าง ร้ อยละ 48.6 จ่ายค่า
รักษาพยาบาลเอง และใช้ บตั รผู้มีรายได้ น้อย เพียง ร้ อยละ 7.1 เท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้ สอดคล้ องกับโครงสร้ างฐานะ
ของประชาชนเลย สะท้ อนให้ เห็นว่า ยังมีประชาชนจํานวนหนึง่ ที่มีรายได้ ไม่สงู นัก ต้ องแบกรับภาระค่า
รักษาพยาบาลเอง หากเป็ นเช่นนี ้ไปเรื่ อย ๆ การรักษาโรคเรื อ้ รัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ที่ต้องรับ
บริการในสถานพยาบาล และมีภาระค่ายาไม่น้อย ก็จะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เพราะประชาชนที่ต้อง
แบกรับภาระเหล่านี ้ คงจะเลือกที่จะซื ้อยาเอง และซื ้อยาเมื่อมีอาการหนักแล้ วเท่านัน้

2. พฤติกรรมสุขภาพ
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ชาย มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย มากกว่าหญิง ในทุกพื ้นที่ และสูงมาก ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
ทังนี
้ ้ อาจจะเกี่ยวกับระดับการศึกษา และการแยกแยะ การออกกําลังกาย จาก การทํางานที่ใช้ กําลัง เนื่องจาก
ประชาชนในภูมิภาค อาจจะไม่ต้องการออกกําลังกาย เป็ นรูปแบบ เพราะได้ ทํางานใช้ แรงงานอยูบ่ ้ างแล้ ว สําหรับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ยังคงมีสงู อยู่ โดยเฉพาะ กลุม่ ตัวอย่างชาย ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ ซึง่ ก็ดยู งั เป็ นปั ญหาอยู่ เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ การสํารวจนี ้ ทําให้ เห็นขนาด
ของปั ญหา ซึง่ เชื่อได้ วา่ ใกล้ เคียงความจริง แต่ก็มีจดุ อ่อน คือ ไม่ทราบการเปลี่ยนแปลง ในช่วงที่ผา่ นมา
ข้ อแนะนําเชิงนโยบายสาธารณสุข คือ การจัดวางระบบ ศึกษาขนาดปั ญหา ให้ ถ่องแท้ และสามารถตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมทําลายสุขภาพ เหล่านี ้ ได้
3. พฤติกรรมทางเพศ ชายอายุ 13-59 ปี

กลุม่ ตัวอย่างชาย ให้ ประวัติวา่ มีเพศสัมพันธ์ทางเพศครัง้ แรก กับหญิงบริการ สูงถึง ร้ อยละ 55.7 โดย
ยังไม่ได้ จําแนกตามกลุม่ อายุยอ่ ย เชื่อว่า ชายไทยรุ่นหลัง น่าจะมีพฤติกรรมดังกล่าวน้ อยลง สําหรับข้ อมูลการใช้
ถุงยางอนามัย ที่พบว่า ใช้ เสมอ ร้ อยละ 13.3 ดูน่าตกใจ แต่จะต้ องนํามาแยกแยะ ดูอตั ราการใช้ เฉพาะในกลุม่ ที่
มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่ไม่ใช่ภรรยา เนื่องจาก กลุม่ ตัวอย่างชาย ให้ ข้อมูลว่า มีเพศสัมพันธ์ กับภรรยา เพียงคนเดียว
ร้ อยละ 89.1
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้ านพฤติกรรมทางเพศ จําต้ องเน้ นบุคคล และครอบครัว ชุมชน
สภาพแวดล้ อมไปพร้ อมกัน ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง การสนับสนุนถุงยางอนามัย ควรเป็ นกิจกรรมดึงดูดความ
สนใจ โดยมุง่ เนินให้ ประชากรในกลุม่ อายุนี ้ มีศกั ยภาพ ในการป้องกันตนเอง และให้ มีการวางขาย ถุงยางอนามัย
ให้ แพร่หลาย
4. สุขภาพสตรี

ผลจากการรณรงค์เรื่ องการวางแผนครอบครัวมานานหลายสิบปี ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างสตรี วยั แรงงาน มี
ศักยภาพในการคุมกําเนิดได้ เป็ นอย่างดี ส่วนใหญ่เป็ นการทําหมันหญิง กับการรับประทานยาเม็ด แม้ จะไม่มี
ข้ อมูลชัดเจน ถึงผลแทรกซ้ อนระยะยาว ในการใช้ ยาเม็ดคุมกําเนิด สําหรับสตรี ไทย แต่ก็เชื่อว่า อัตราการเป็ น
มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ ส่วนหนึง่ อาจจะเป็ นผลจากการใช้ ยาดังกล่าว สําหรับการทําหมัน น่าจะมีผลลดแรงจูงใจ
การใช้ ถงุ ยางอนามัย ในคูส่ ามีภรรยา เป็ นผลทางอ้ อม ทําให้ หญิงในวัยนี ้ เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์
หากสามี ได้ รับเชื ้อมาจากนอกบ้ าน และไม่ป้องกัน ในเรื่ องนี ้ สมควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติม และชี ้แจงให้
ประชาชน ได้ ทราบถึง ผลดี ผลเสีย การใช้ ฮอร์ โมน คุมกําเนิด กับการใช้ ถงุ ยางอนามัย คุมกําเนิด พร้ อมกับ
ป้องกันโรค และให้ ร้ ูสกึ ว่า พฤติกรรมการใช้ ถงุ ยางอนามัย เป็ นพฤติกรรมสุขภาพ แทนที่จะเห็นเป็ นเรื่ องการ
ป้องกันความสกปรก ดังที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ อาจจะรู้สกึ อยู่
การสํารวจนี ้ เป็ นครัง้ แรกที่แสดงให้ เห็นว่า การแท้ งบุตร ในสตรี ไทย มีขนาดปั ญหาสูงกว่าที่คาดคิดกัน
ไว้ คือ พบโดยรวม ร้ อยละ 19.3 โดยในกรุงเทพมหานคร พบสูงถึง ร้ อยละ 22.4 และมีอตั ราการแท้ งบุตร ใน 1
ปี ที่ผา่ นมา โดยรวม สูงถึง ร้ อยละ 8.4 ในกรุงเทพมหานคร ร้ อยละ 11.4 ทําให้ ดเู หมือนว่า ครึ่งหนึง่ ของปั ญหา
การแท้ งบุตร เกิดในช่วงที่ผา่ นมาไม่นานนี ้เอง เนื่องจากเรื่ องนี ้ มีปัจจัยเกี่ยวข้ องมากมาย และเป็ นเรื่ องซับซ้ อน
การสํารวจนี ้ พบแต่ขนาดปั ญหา และบ่งชี ้ว่า อาจจะเป็ นปั ญหาใหม่ จึงยังไม่เป็ นที่สงั เกตพบ ในเรื่ องนี ้ สมควรมี
การติดตามดู ในระบบบริการทางการแพทย์ ทังโรงพยาบาลของรั
้
ฐ เอกชน คลินิก ร้ านขายยา และองค์กรที่
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ให้ บริ การด้ านวางแผนครอบครัว ว่า ขนาดปั ญหาที่สํารวจพบนี ้ กําลังขยายตัวอยูห่ รื อไม่ และน่าจะเป็ นจาก
สาเหตุใด เพื่อที่จะได้ ระดมทรัพยากร มาป้องกัน แก้ ไขปั ญหาได้ ทนั ท่วงที
กลุม่ ตัวอย่าง ร้ อยละ 40.3 เคยตรวจมะเร็งปากมดลูก และร้ อยละ 34.3 เคยตรวจคลําความผิดปกติ
ของเต้ านม ด้ วยตนเอง ข้ อมูลเหล่านี ้ ยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ เพราะ ทังการตรวจคั
้
ดกรองมะเร็งปากมดลูก และการ
ตรวจคลําเต้ านมด้ วยตนเอง ยังมีความไม่แม่นยําสูง แม้ จะเป็ นที่น่ายินดีวา่ มีสดั ส่วนถึงเกือบครึ่ง แต่เป้าหมายที่
สมควรไปให้ ถงึ คือ ให้ ได้ สงู กว่า ร้ อยละ 95 การเร่งรัดนโยบายเรื่ องนี ้ ควรจะต้ องดําเนินการทังด้
้ านความรู้ ให้
เกิดความตระหนัก พร้ อมกันนัน้ ก็จะต้ องวางระบบ การให้ บริ การ ให้ สะดวก มัน่ ใจ จึงจะมีผ้ ใู ช้ บริการได้ อย่างที่
คาดหมาย
5. การตรวจร่ างกายและตรวจทางห้ องปฏิบัตก
ิ าร

นํ ้าหนักโดยเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง โดยรวม อยูท่ ี่ 56.0 กิโลกรัม โดยมีความแตกต่าง ระหว่างกลุม่
ตัวอย่างในเขต กับนอกเขตเทศบาล กล่าวคือ ในเขตเทศบาล มีคา่ เฉลี่ยนํ ้าหนักตัว สูงกว่า นอกเขตเทศบาล ค่า
ความแตกต่างนี ้ เมื่อพิจารณาร่วมกับ ความสูง และ ดัชนีมวลร่างกาย (Body mass index) พบว่า ความสูง
เฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างในเขตเทศบาล สูงกว่า หรื อพอ ๆ กัน ยกเว้ น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนค่าดัชนีมวล
ร่างกายนัน้ ไม่ตา่ งกันมากนัก บ่งชี ้ว่า อาจจะเป็ นรูปร่างโดยรวม ของกลุม่ ตัวอย่างในเขตเทศบาล ที่โตกว่านอก
เขต และไม่น่าจะเกิดจากภาวะอ้ วนเกินเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ลักษณะที่ผิดแผกออกไป ของกลุม่ ตัวอย่างในเขต
เทศบาล ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรจะได้ รับการตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่ ว่า มีลกั ษณะแปลกไป เพราะเหตุ
ใด
การวินิจฉัยความดันโลหิตสูง ไม่สามารถทําได้ จากการวัดครัง้ สองครัง้ ในการสํารวจเช่นนี ้ แต่ข้อมูลที่
ได้ ก็บง่ ชี ้ว่า ปั ญหาความดันโลหิตสูง ในกลุม่ ประชากร วัยแรงงาน อายุ 13-59 ปี น่าจะอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ
10 ส่วนปั ญหาระดับนํ ้าตาลหลังอดอาหาร 12 ชัว่ โมง (Fasting blood sugar) สูงกว่า 126 mg% พบ
ประมาณ ร้ อยละ 5 ในขณะที่ปัญหาระดับโคเลสเตอรอล สูงกว่า 300 mg% อยูท่ ี่ประมาณ ร้ อยละ 2 และ
เนื่องจาก ปั ญหา เหล่านี ้ แก้ ไขได้ ด้ วยพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ประกอบกับการรักษาด้ วยยา จึงควร
เร่งรัด ให้ เกิดความตระหนัก ในประชาชนไทย พร้ อมจะรับบริการตรวจคัดกรอง เพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ ในอันที่
จะป้องกันภาวะแทรกซ้ อนระยะยาว ต่อไป
ภาพรวมสภาวะสุขภาพ กลุม่ ตัวอย่างในเขตเทศบาล ด้ อยกว่านอกเขตเทศบาลอย่างชัดเจน บ่งชี ้ถึง
ความผิดพลาดในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ในช่วงที่ผา่ นมา ว่า ได้ พฒ
ั นาแต่วตั ถุ แต่สขุ ภาพของประชาชน ถูก
ละเลย ได้ เคยมีการนําเสนอบทวิเคราะห์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในช่วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 แล้ ว ที่วา่ การพัฒนาที่ผา่ นมา ได้ ทําให้ สภาพแวดล้ อม สังคม วัฒนธรรม
เสื่อมโทรมลง การสํารวจครัง้ นี ้ ได้ แสดงให้ เห็น ต่อจากบทวิเคราะห์ดงั กล่าวว่า นอกจากสภาพแวดล้ อม สังคม
วัฒนธรรม แล้ ว การพัฒนาที่ผา่ นมา ยังอาจทําให้ สขุ ภาพโดยรวมของประชาชน ในพื ้นที่ซงึ่ ได้ รับการพัฒนาทาง
วัตถุ เสื่อมโทรมลงไปด้ วย นับว่าเป็ นโชคดี ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้ กําหนดแนวทางแก้ ไข ไว้ แล้ ว
สําหรับผู้สงู อายุ
การศึกษาระดับชาติครัง้ นี ้ มีจดุ มุง่ หมายที่จะให้ ได้ ข้อมูลและข้ อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวาง
นโยบายและแผนงานทางสาธารณสุขของประเทศ เนื ้อความในส่วนนี ้จะเป็ นการประมวลเฉพาะผลการศึกษาที่มี
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ความหมายต่อการกําหนดนโยบายและแผนงานทางสาธารณสุขรวมทังข้
้ อเสนอแนะต่างๆทังที
้ ่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้
กําหนดนโยบายและแผนงานตลอดจนการวางแผนการวิจยั ศึกษาที่จําเป็ นต่อเนื่อง
ผลการศึกษาชี ้ชัดว่าภาวะทุพพลภาพเป็ นปั ญหาสําคัญในประชากรสูงอายุไทย โดยพบว่าผู้สงู อายุทกุ
1 ใน 4 คนจะมีภาวะทุพพลภาพ (ไม่วา่ จะเป็ นภาวะทุพพลภาพระยะยาวหรื อระยะสัน้ ) ร้ อยละ 76 ของผู้มี
ภาวะทุพพลภาพเป็ นภาวะทุพพลภาพระยะยาว ราวร้ อยละ 2.1 ของประชากรสูงอายุไทยมีภาวะพึง่ พาใน
ระดับสูงที่ต้องการการดูแลช่วยเหลือใกล้ ชิด และร้ อยละ 6.7 ของประชากรสูงอายุต้องการในการดูแล
สุขลักษณะส่วนตน จากการศึกษาเพื่อประมาณการความชุกของกลุม่ อาการสมองเสื่อมในประชากรสูงอายุไทย
พบว่ามีความชุกประมาณร้ อยละ 3.4 โดยจะพบได้ สงู ถึง 1 ใน 6 ของผู้สงู อายุที่มีอายุ 80 ปี หรื อมากกว่า จาก
ข้ อมูลเหล่านี ้ประมาณได้ วา่ ในปั จจุบนั มีผ้ สู งู อายุในประเทศไทยจํานวน 380,000 คนต้ องการการดูแล
สุขลักษณะส่วนตน โดยที่ราว 100,000-120,000 คนต้ องการผู้ดแู ลใกล้ ชิด และมีประชากรสูงอายุราว
180,000 คนที่มีปัญหาจากกลุม่ อาการสมองเสื่อม
สาเหตุของภาวะทุพพลภาพระยะยาวที่สําคัญ ได้ แก่ อุบตั ิเหตุ โรคเรื อ้ รัง และภาวะบกพร่องทาง
กายภาพต่างๆ โดยมีความสําคัญทางสาธารณสุขเรี ยงตามลําดับต่อไปนี ้ (10 ลําดับแรก)
1. โรคตาและตาบอด
2. อุบตั ิเหตุ
3. อัมพาตครึ่งซีก
4. ปวดเข่า-เข่าอักเสบ
5. โรคความดันโลหิตสูง
6. แขนขาอ่อนแรง
7. หูหนวก/หูตงึ
8. โรคเบาหวาน
9. กลุม่ อาการสมองเสื่อม
10.กระดูกสันหลังคดงอ
ลําดับความสําคัญของโรคเหล่านี ้ผู้บริหารจะต้ องนําไปให้ นํ ้าหนักเปรี ยบเทียบกับโรคหรื อปั ญหาทาง
สุขภาพที่ก่อให้ เกิดการเสียชีวิตและที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่สําคัญต่างๆเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญโดยรวม
อย่างไรก็ตามข้ อมูลนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดสรรทรัพยากรให้ มีความเมหาะสมยิ่งขึ ้นต่อไป
การศึกษานี ้แสดงชัดเจนถึงความสําคัญของระดับความดันโลหิตและโรคความดันโลหิตสูงที่มีตอ่ ภาวะ
ทุพพลภาพ ภาวะพึง่ พา และกลุม่ อาการสมองเสื่อม ทําให้ เกิดความจําเป็ นในการติดตามขนาดของปั ญหานี ้และ
การรณรงค์ในระดับมวลชนอย่างต่อเนื่อง ประการสําคัญผลการศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าผู้สงู อายุจํานวนมากเป็ น
โรคความดันโลหิตสูงอยูโ่ ดยไม่ได้ รับการวินิจฉัย นอกจากนันสั
้ ดส่วนการรับรู้ (awareness) และสัดส่วน
ความสําเร็จในการควบคุมระดับความดันโลหิตยังเป็ นประโยชน์ในการเชิงการสะท้ อนคุณภาพการบริการทังใน
้
ด้ านการเข้ าถึง (accessibility) และประสิทธิผลของการรักษา ด้ วยเหตุนี ้การกําหนดนโยบายและแผนงาน
ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาวิจยั เฉพาะที่มีความต่อเนื่องมีความจําเป็ น
ลักษณะของความไม่เท่าเทียมกันทางด้ านสุขภาพได้ แสดงให้ เห็นจากการศึกษานี ้ โดยพบว่าผู้สงู อายุที่
ยากจนและอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จะมีสขุ ภาพที่ด้อยกว่าผู้สงู อายุกลุม่ อื่นชัดเจน ในการศึกษานี ้ยังแสดงให้ เห็นว่า
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็ นแบบอุตสาหกรรมหรื อวิถีชีวิตคนเมืองมีความสัมพันธ์กบั ภาวะสุขภาพที่ไม่ดีไม่วา่ จะเป็ น
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ภาวะทุพพลภาพหรื อโรคความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามพบว่าผู้สงู อายุในเขตชนบทเป็ นกลุม่ ที่ด้อยโอกาสใน
การเข้ าถึงการบริการ
การศึกษานี ้พบว่าผู้สงู อายุที่มีอายุมาก ผู้สงู อายุในเขตเขตเมือง และ ผู้สงู อายุหญิงมีอตั ราภาวะทุพพล
ภาพและภาวะพึง่ พาสูงและเป็ นกลุม่ ประชากรที่จะได้ รับประโยชน์สงู จากการบริ การแบบเบ็ดเสร็จโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบริการระดับปฐมภูมิในชุมชน การสาธารณสุขมูลฐานจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ สู งู อายุที่มีภาวะพึง่ พา
เหล่านี ้ การศึกษาในเชิงคุณภาพ (qualitative study) จะช่วยให้ มีความเข้ าใจในภาวะพึง่ พาของผู้สงู อายุและ
ภาระของผู้ดแู ลในสังคมไทยมากขึ ้นอันจะทําให้ การจัดตังการบริ
้
การและการจัดสรรทรัพยากรต่างๆมีความ
เหมาะสม
ประการสุดท้ าย- ดัชนีของภาวะสุขภาพของประชากรได้ รับการเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี ้ อายุ
คาดหวังทางสุขภาพ (health expectancy) สามารถใช้ บอกสถานะทางสุขภาพของประชากรสูงอายุได้ ดี และ
สามารถใช้ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบระหว่างประชากรกลุม่ ต่างๆหรื อระหว่างเวลาต่างๆของแต่ละประชากร
นอกจากนันยั
้ งอาจให้ ประโยชน์ในการจัดลําดับความสําคัญของโรคเรื อ้ รังได้ ในระดับหนึง่ (เช่น กลุม่ อาการสมอง
เสื่อม) และน่าจะเหมาะสมกับการนํามาใช้ สําหรับประเทศไทย
(2) ข้ อเสนอแนะด้ านบริ หารจัดการ

จุดแปลก ที่ทําให้ การสํารวจนี ้ ต่างออกไปจากการสํารวจสุขภาพ ระดับประเทศ/ระดับภาค ส่วนใหญ่
คือ การสํารวจครัง้ นี ้ ใช้ หน่วยตัวอย่าง (Sampling unit) เป็ นรายบุคคล (การสํารวจส่วนใหญ่ ใช้ หน่วย
ตัวอย่าง เป็ นครัวเรื อน) ซึง่ มีข้อดี คือ จะได้ ตวั แทน ซึง่ มี ความเอนเอียง (Bias) น้ อยกว่า เพราะบุคคลตัวอย่าง
ที่จะได้ รับการสํารวจ ได้ กําหนดก่อนแล้ ว หากไม่พบในการเข้ าพื ้นที่ครัง้ แรก ก็จะต้ องนัดพบ และพยายาม
รวบรวมข้ อมูลให้ ได้ จึงลดความเอนเอียง ในกรณีพบ หรื อไม่พบ บุคคลส่วนหนึง่ (Accidental sampling)
ได้ มาก นอกจากนี ้ การกําหนดตัวอย่างเป็ นรายชื่อบุคคล เช่นนี ้ ก็ทําให้ มนั่ ใจมากขึ ้น ในด้ านขนาดตัวอย่าง
(Sample size) ว่าจะได้ ขนาดตัวอย่าง เพียงพอ สําหรับแต่ละกลุม่ อายุ ในขณะเดียวกัน การใช้ หน่วย
ตัวอย่างเช่นนี ้ ก็เพิ่มงาน เพิ่มภาระให้ กบั ทีมเก็บข้ อมูล เพราะต้ องตามหาบุคคลตัวอย่างให้ ได้ มากที่สดุ และมี
ความเสี่ยง ที่บคุ คลตัวอย่าง จะไม่ให้ ความร่วมมือ ไม่อยู่ หรื อ อาจจะเสียชีวิตไปแล้ ว อย่างไรก็ตาม ผลการ
สํารวจ ก็ชี ้ให้ เห็นแล้ วว่า การใช้ หน่วยตัวอย่างเป็ นบุคคล เช่นนี ้ มีความเป็ นไปได้ และผลการวิเคราะห์ ก็
ค่อนข้ างบ่งชี ้ว่า การสํารวจนี ้ ให้ ข้อมูลที่เชื่อถือได้
จุดแตกต่างอีกประการหนึง่ ของการสํารวจนี ้ คือ การสํารวจ ที่มีทีมสํารวจต ทัง้ 3 ลักษณะ คือ ทีม
ระดับจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ) ทีมระดับภาค (กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง) และ
แบบผสม ทีมภาค ทีมจังหวัด (ภาคเหนือ) อันเกิดขึ ้น เนื่องจากภาวะการณ์ที่บีบบังคับ ในช่วงการเตรี ยมการ
โดยเฉพาะ ความจํากัดด้ านงบประมาณ และความพร้ อม ของผู้ร่วมสํารวจ วิกฤติการณ์ดงั กล่าว ถูกผันแปรเป็ น
โอกาส ในการเปรี ยบเทียบผลการสํารวจ โดยใช้ ทีมลักษณะต่าง ๆ ในคราวเดียวกัน เห็นได้ ชดั ว่า ทีมจังหวัด
สามารถที่จะติดตามบุคคลตัวอย่าง ได้ หลายครัง้ กว่า ในขณะที่ ทีมภาค มีความแตกต่างระหว่างการเก็บข้ อมูล
แต่ละจังหวัด น้ อยกว่า นอกจากนี ้ การเก็บข้ อมูล โดยทีมจังหวัด ก็สําเร็จลุลว่ ง อย่างรวดเร็ว เพราะดําเนินการ
พร้ อมกัน ทุกจังหวัด ในขณะที่ ทีมภาค ต้ องดําเนินการไป ทีละจังหวัด ข้ อสรุป จากการสํารวจครัง้ นี ้ คือ ควรใช้
ทีมระดับจังหวัด แต่ต้องปรับ การจัดองค์กรการสํารวจ และเน้ นการฝึ กอบรมให้ ดี เพื่อลดความแตกต่าง ระหว่าง
ผู้เก็บข้ อมูล ในจังหวัดที่ตา่ งกัน
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ข้ อสังเกดเรื่ องเครื่ องมือสํารวจ
ข้ อน่าสังเกต จากการสํารวจประการหนึง่ คือ การใช้ เครื่ องมือสํารวจ ที่ดําเนินการได้ ในสถาบัน หรื อ
คลินิก มาใช้ ในการสํารวจชุมชน ว่ามีความเป็ นไปได้ แต่ก็ เสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อน อันเป็ นผลเนื่องจากผู้เก็บ
ข้ อมูลต่างกัน (Inter-observer bias) ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั เจน คือ การใช้ TONI-2 test และ การใช้
Chula mental test ในการสํารวจ ในระหว่างการเก็บข้ อมูล มีข้อคําถามที่แสดงให้ เห็นว่า เนื ้อความบางส่วน
คูม่ ือการเก็บข้ อมูลไม่ชดั เจนเพียงพอแล้ ว และบางทีมก็ไม่ได้ ศกึ ษาคูม่ ือเลย เป็ นความโชคดี ที่ผ้ เู ชี่ยวชาญที่ใช้
เครื่ องมือวัดทังสอง
้ ตรวจพบความคลาดเคลื่อน และทําการแก้ ไข ในขันตอนการประมวล
้
วิเคราะห์ข้อมูลได้ เป็ น
อย่างดี บทเรี ยนที่ได้ รับนี ้ ทําให้ สรุปได้ วา่ หากไม่สามารถใช้ ผ้ ชู ํานาญเฉพาะ ในการเก็บข้ อมูลด้ วยเครื่ องมือ
เฉพาะนัน้ ๆ ก็จําต้ องดัดแปลงเครื่ องมือ ให้ ง่าย และดําเนินการได้ โดยผู้ทํางานในพื ้นที่ ทัว่ ๆ ไป
วิธีการจัดสรรทรัพยากร
วิธีการจัดสรรทรัพยากร ในการสํารวจครัง้ นี ้ ก็เป็ นบทเรี ยนที่สําคัญประการหนึง่ ที่ต้องกล่าวไว้ เพราะ
เวลา กําลังคน และงบประมาณเป็ นเหตุหลัก ที่กําหนดขอบเขตของการสํารวจ ทําให้ ต้องจํากัดปริ มาณข้ อมูลที่
จะสํารวจ ในแต่ละกลุม่ อายุไว้ ไม่ให้ มากเกินไปกว่าที่จะทําให้ เสร็จสิ ้นได้ ภายในเวลาที่กําหนด และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การที่เน้ น หน่วยตัวอย่างเป็ นบุคคลนัน้ การติดตามเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บุคคลตัวอย่าง บางครัง้ ต้ องนัด และ
ติดตาม 2-3 รอบ กว่าจะได้ ข้อมูลครบถ้ วน การรวบรวมข้ อมูลด้ วยทีมจังหวัด ได้ เปรี ยบตรงที่สามารถกลับไป
ติดตามได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ จริง ๆ แล้ ว นับว่าทีมจังหวัด ได้ ซมึ ซับค่าใช้ จ่ายเหล่านี ้ไปอย่างมาก
ในการอบรมทีมเก็บข้ อมูล ยังประสบปั ญหา ความขาดแคลนบุคลากร และความจํากัดด้ านเวลา และ
ความจําเป็ นที่จะต้ องเตรี ยมบุคลากร และเครื่ องมือสํารวจให้ เพียงพอ เพราะทีมเก็บข้ อมูลทุกคน มีงานประจํา
อยูแ่ ล้ ว งบประมาณสําหรับเตรี ยมเครื่ องมือ ก็จํากัด จําต้ องหมุนเวียนเครื่ องมือ จากทีมสํารวจ ที่ดําเนินการ
เสร็จก่อน มาให้ ทีมที่ยงั สํารวจไม่เสร็จ ใช้ ตอ่ ไป เป็ นการเพิ่มภาระงานให้ กบั ทีมส่วนกลาง ตลอดเวลาของการ
รวบรวมข้ อมูล และ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อคุณภาพเครื่ องมือ บางชนิด ซึง่ อาจจะเสียหาย ระหว่างการขนส่งได้
การจัดสรรบุคลากร เป็ นปั จจัยหลัก ที่จะกําหนด ความสําเร็จ หรื อ ล้ มเหลว ตังแต่
้ ระยะเริ่มต้ น
กระทรวงสาธารณสุข มีความขาดแคลนบุคลากร ที่เชี่ยวชาญด้ านการสํารวจ จะมีมากก็ในสํานักนโยบายและ
แผนสาธารณสุข ซึง่ ก็ไม่สามารถจัดสรรมาช่วยได้ เต็มที่ ในที่สดุ แล้ ว ภาวะการณ์นนั ้ เป็ นปั จจัยเกื ้อหนุน ให้
คณะทํางาน ขอความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ และได้ รับความกรุณาอย่างสูงยิ่ง ทังทางเทคนิ
้
ค
และบุคลากร ทําให้ ได้ ดําเนินการสํารวจ อย่างที่ไม่เคยดําเนินการมาก่อน สําหรับการจัดสรรบุคลากร ในพื ้นที่
เพื่อเตรี ยมชุมชน และเก็บรวบรวมข้ อมูลนัน้ มีปัญหา ขัดข้ อง ในเรื่ องที่ต้องใช้ บคุ ลากร ที่มีงานประจําอยู่ แม้
จะต้ องเจียดเวลามาทํางานนี ้ บางครัง้ ต้ องเป็ นช่วงนอกเวลาราชการ แต่ก็เป็ นภาวะการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพราะบุคลากรเหล่านี ้ มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญพื ้นที่ และรู้จกั ผู้นําชุมชนอย่างดี ข้ อเสนอสําหรับการ
ดําเนินการครัง้ ต่อไป คือ บรรจุงานสํารวจ ให้ อยูใ่ นปฏิทินการทํางาน ของบุคลากรเหล่านี ้ เพื่อให้ สามารถช่วย
ดําเนินการได้ อย่างเต็มที่ และไม่เป็ นภาระมากเกินไปนัก
การใช้ ผลการสํารวจ เพื่อปรับนโยบาย
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ดังที่ได้ ร่วมกันวางแผนกันไว้ ตังแต่
้ ต้น ระหว่างสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข กับ สถาบันวิจยั
สาธารณสุขไทย ที่มงุ่ หาข้ อมูล จากตัวอย่าง ซึง่ น่าจะแสดงสภาวะสุขภาพ และปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ในกลุม่
ประชากรย่อย ตามอายุ เนื่องจาก ลักษณะปั ญหา และแนวทางการแก้ ไข เฉพาะกลุม่ น่าจะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า การดําเนินงานโดยรวม การสํารวจ ก็ได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนแล้ วว่า ปั ญหา พัฒนาการ ในเด็ก
ปฐมวัย ปั ญหาเชาวน์ปัญญา กับเรื่ อง ทุพโภชนาการ (รวมภาวะอ้ วน) ในเด็กวัยเรี ยน ปั ญหาอนามัยเจริญ
พันธุ์ กับ สุขภาพโดยรวม ของวัยแรงงาน และปั ญหา ทุพพลภาพ ภาวะพึง่ พา สมองเสื่อม ล้ วนเป็ นประเด็น
ชัดเจน ที่น่าจะดําเนินการแก้ ไขได้ โดยเฉพาะ เมื่อได้ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงปั จจัยที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ปั ญหาเหล่านี ้แล้ ว สี่งที่ยงั รอการเติมให้ เต็มอยู่ คือ การดําเนินการ เพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้
นอกจากผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ในรอบนี ้แล้ ว ข้ อมูลที่มีอยู่ ในรูปสื่ออิเลคโทรนิก (คอมพิวเตอร์ ไฟล์)
ประกอบกับ แบบ บันทึกข้ อมูล ที่ถกู จัดเรี ยงลําดับไว้ แล้ ว และนํ ้าเหลือง ที่เก็บรักษาไว้ ในธนาคารนํ ้าเหลือง
น่าจะเป็ นโอกาส ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ นําเสนอ โครงร่าง เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกต่อไป ในเรื่ องนี ้
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ น่าจะแต่งตังคณะกรรมการ
้
เพื่อพิจารณา ให้ เป็ น
กิจลักษณะได้
(3) ข้ อแนะนําสําหรั บการสํารวจ ต่ อไป

นอกจากข้ อความรู้ จากการสํารวจโดยตรงแล้ ว ประสบการณ์จากการสํารวจเอง ก็เป็ นองค์ความรู้ที่
สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะต่อคําถามที่วา่ ควรจะมีการสํารวจฯ ครัง้ ต่อไปหรื อไม่ ถ้ าควร จะ กําหนดขอบเขต วาง
ระบบการทํางาน ตลอดจน ทําการเตรี ยมงานอย่างไรบ้ าง ทังการจั
้
ดสรรทรัพยากร เตรี ยมโครงสร้ าง และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์ และการนําผลไปใช้
คําถามที่วา่ จําเป็ นต้ องมีการสํารวจอีกหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นกับปั จจัยหลักสองประการ คือ (ก) ความ
ต้ องการข้ อมูล และ (ข) พัฒนาการ ของระบบข้ อมูลสาธารณสุข ในระยะต่อไป ของประเทศไทย ว่า จะใช้ ข้อมูล
ใดบ้ าง ในการตัดสินใจทางสาธารณสุข และ จะมีพฒ
ั นาการ เพื่อศึกษา ข้ อมูล ในระดับประเทศ ระดับภาค
ระดับเขต จนถึงระดับจังหวัดอย่างไร หากมีแนวโน้ มที่จะสร้ างระบบติดตาม ต่อเนื่อง ในระยะยาว แบบ
Prospective study แล้ ว การสํารวจในแบบ Cross sectional survey เช่นนี ้ ก็ไม่น่าจะเป็ นสิง่ จําเป็ น
ความต้ องการข้ อมูลนัน้ วิเคราะห์ได้ จากการกําหนดประเด็นหลักในการศึกษา เช่นในการสํารวจนี ้
กําหนดประเด็น การพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เชาว์ปัญญาในเด็กวัยเรี ยน สุขภาพ พฤติกรรม ตลอดจน
สุขภาพสตรี ของวัยแรงงาน และภาวะพึง่ พิงในผู้สงู อายุ เป็ นความต้ องการปั จจุบนั หากมีการติดตาม แก้ ไข
ปั ญหา ส่งเสริมสุขภาพและมีการวางระบบข้ อมูลรองรับแล้ ว ประเด็นเหล่านี ้ ก็ไม่จําเป็ นต้ องบรรจุในการสํารวจ
ครัง้ ต่อไป สําหรับในอนาคต อาจจะมีประเด็นหลักในการศึกษาอื่น ๆ ติดตามมาซึง่ ยังไม่เป็ นที่ตระหนักใน
ปั จจุบนั ได้ ประเด็นหลักในการสํารวจครัง้ ต่อไปนัน้ ควรจะเป็ นประเด็นใหม่ ที่ไม่อาจหาข้ อมูลได้ จากระบบปกติ
พัฒนาการของระบบข้ อมูล ควรต่อเนื่อง ข้ อจํากัดที่ผา่ นมานัน้ เกิดจาก สภาพการยึดติดใน
กระบวนการคิด ที่มงุ่ มองปั ญหาเป็ นหลัก (Problem oriented) และเน้ นการรายงานสิง่ ที่เกิดขึ ้น (Activity
reports, event reports) ขาดการเชื่อมโยง โดยเฉพาะสูบ
่ ทการวิเคราะห์ ว่า จําเป็ นต้ องรู้อะไร และควร
รวบรวมข้ อมูลใดบ้ าง เมื่อได้ มาแล้ ว จะวิเคราะห์แยกแยะอย่างไร หากข้ อมูลที่วา่ นันไม่
้ มีทางรวบรวมได้ จะใช้
ข้ อมูลแทนอะไรได้ บ้าง ปรับถ่วงอย่างไร หากมีทางได้ มาซึง่ ข้ อมูล แต่ระบบไม่พร้ อม ก็ต้องสร้ าง
กระบวนการพัฒนาให้ ได้ และไม่ยอมแพ้ แก่แรงเสียดทานที่จะเกิดขึ ้น เรื่ องนี ้ เป็ นภาระกิจร่วมระหว่างกระทรวง
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สาธารณสุข ในฐานะเจ้ าของข้ อมูล Insitution based และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้ าของข้ อมูล
community based

ดังที่กล่าวแล้ วว่า หน่วยของการสุม่ ตัวอย่างในการสํารวจครัง้ นี ้เป็ นบุคคล ต่างจากการสํารวจหลาย
ครัง้ ที่ผา่ นมา ซึง่ สุม่ ตัวอย่างครัวเรื อน ผลสรุปจากการสํารวจนี ้ ยืนยันว่า กรอบการสุม่ ตัวอย่าง เป็ นบุคคลเช่นนี ้
เป็ นไปได้ นับเป็ นทางเลือกอีกทางหนึง่ ที่เปิ ดโอกาส สําหรับการสํารวจอื่น ๆ ต่อไป ว่า ไม่จําเป็ นต้ องยึดติดกับ
หน่วยครัวเรื อน อีกต่อไป ข้ อได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ ระหว่างสองวิธีนี ้ กล่าวมาแล้ ว แต่อาจสรุปได้ สนั ้ ๆ คือ การสุม่
ครัวเรื อนนันง่
้ ายกว่า แต่อาจประสบอคติการคัดเลือก (Selection bias) ซี่งก็น่าจะแก้ ไขได้ โดยการเก็บข้ อมูล
ซํ ้า ในกรณีไม่พบบุคคลเป้าหมายในการเก็บข้ อมูลครัง้ แรก อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการเคลื่อนย้ ายประชากร ซึง่
เป็ นผลจากปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ก็ยงั จะทําให้ อคติจากการคัดเลือกดังกล่าว คงมีอยูอ่ ย่างแก้ ไขไม่ได้
เพราะองค์ประกอบสมาชิกครัวเรื อน จะต่างออกไป อย่างไรก็ตาม หากประเด็นคําถามการสํารวจ ต้ องการทราบ
ข้ อมูลครัวเรื อน การสุม่ บุคคล ก็ไม่สามารถตอบคําถามเหล่านันได้
้ ข้ อพิจารณาสําคัญสําหรับการเลือกวิธีการ
สุม่ ตัวอย่าง ขึ ้นกับความต้ องการข้ อมูลนัน้ ๆ ว่าจริง ๆ แล้ ว หน่วยการวิเคราะห์ เป็ นคน หรื อเป็ นครัวเรื อน จึงไม่
อาจสรุปได้ วา่ การสํารวจครัง้ ต่อไป ควรดําเนินการอย่างไร
สําหรับขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ที่จะให้ เป็ นตัวแทน ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต หรื อ ระดับจังหวัด
นัน้ จําต้ องมีการอธิบายให้ ชดั เจน ต่อผู้ใช้ ข้อมูล ให้ ทราบข้ อจํากัด และคํานึงถึงเสมอ ในการนําผลไปใช้ การถ่วง
นํ ้าหนัก ปรับอัตราที่พบ ให้ สอดคล้ องกับประชากรทังหมดนั
้
น้ ก็เป็ นเรื่ องสําคัญ การสํารวจครัง้ นี ้ สามารถแสดง
ความแตกต่างของสภาวะสุขภาพประชาชน ระดับภาค และเปรี ยบเทียบระหว่างในเขต กับนอกเขตเทศบาล ได้
อย่างชัดเจน หากต้ องการภาพระดับเขต หรื อจังหวัด ก็จะต้ องขยายจํานวนตัวอย่างออกไปอีก มิฉะนันก็
้ ต้องทํา
การสํารวจใหม่ โดยให้ ตวั อย่าง เป็ นตัวแทนประชากร ในเขต หรื อจังหวัดนัน้ ๆ
เครื่ องมือสํารวจในครัง้ นี ้ ที่ดไู ม่สมบูรณ์ ก็เป็ นเพราะข้ อจํากัดทางทรัพยากร กําลังคน การจัดการ และ
งบประมาณ ในช่วงการเตรี ยมเครื่ องมือนัน้ คณะทํางานจําต้ องตัดการวัดสมรรถภาพร่างกาย (Physical
fitness) ออกจากการสํารวจ เพราะใช้ เวลา แรงงาน และค่าใช้ จ่ายสูง เกินกว่าจะบรรจุในการสํารวจครัง้ นี ้ได้
ส่วนที่เหลือ จึงไม่สามารถบอกสภาวะสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชนไทยได้ สําหรับการสํารวจในกลุม่
เด็ก และผู้สงู อายุ ก็มีข้อจํากัดด้ านเครื่ องมือ ด้ วยเหตุผลความจําเป็ นเดียวกัน คือ ต้ องพยายามให้ การสํารวจ
เสร็จสิ ้น ในเวลาที่กําหนด คณะทํางานจําเป็ นต้ องตัดทอน ดัดแปลง บางส่วนของเครื่ องมือ อย่างไรก็ดี
เนื่องจากจํานวนตัวอย่างที่ให้ ความร่วมมือมีมากพอ และเครื่ องมือส่วนที่ใช้ ในการสํารวจ มีคณ
ุ ภาพดีพอ การ
สํารวจ จึงสามารถแสดงผลออกมาได้ ดงั ที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ข้ อเสนอสําหรับการสํารวจครัง้ ต่อไป คือ ต้ อง
เตรี ยมการแต่เนิ่น ๆ ให้ สามารถพัฒนาเครื่ องมือ และระบบได้ ดีกว่านี ้ การเตรี ยมการสํารวจครัง้ นี ้ ใช้ เวลา 1 ปี ก็
ยังไม่สามารถเตรี ยมได้ ดีพอ
โดยสรุปแล้ ว กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข ควรวิเคราะห์ความจําเป็ น
ต้ องใช้ ข้อมูล แยกแยะแหล่งที่มา แล้ วบ่งชี ้ รายการข้ อมูลที่ควรจะได้ จากการสํารวจ กําหนดล่วงหน้ า ให้ กบั
คณะที่จะทําการสํารวจครัง้ ต่อไป วางมาตรการ วิธีการสํารวจ เสนอกลับมาให้ สํานักนโยบายและแผนฯ
พิจารณา เลือกสรรวิธีการที่เหมาะสม ในการดําเนินการต่อไป
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