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บทที่ 13 
อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

โครงการสาํรวจสภาวะสุขภาพฯ 
(1)  ข้อเสนอแนะด้านการสาธารณสุข 
 
สําหรับเดก็ปฐมวยั 
1.   ด้านสุขภาพโดยทั่วไป 
 ในการสํารวจครัง้นี ้ข้อจํากดัท่ีสําคญัคือ ได้ตวัอยา่งเดก็แรกเกิดถงึ 12 เดือน เพียง 42 ราย ซึง่เป็น

เพราะข้อจํากดัจากการเลือกใช้ข้อมลูจากการสํารวจการเปล่ียนแปลงประชากร การสรุปผล และข้อเสนอเชิง

นโยบาย จงึจําต้องระลกึถงึข้อจํากดัเร่ืองนีอ้ยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตามลกัษณะครอบครัว ปัจจยัทางประชากร 

ไมแ่ตกตา่งจากท่ีคาดวา่จะได้พบ เช่ือวา่ ข้อมลูจากการสํารวจ แม้จะมีข้อจํากดับ้างดงักลา่วแล้ว แตก็่เช่ือถือได้ 
 ท่ีน่าสนใจคือ รายได้เฉล่ียของครอบครัว ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ต่ํากวา่คา่เฉล่ียของประเทศ และ

ต่ํากวา่ ภาคอ่ืน ๆ มาก และเม่ือเทียบตามเปอร์เซนไตล์ ก็พบวา่ ต่ํากวา่กรุงเทพมหานคร 3-4 เทา่ บง่ชีถ้งึระดบั 

เศรษฐานะ และโอกาสพืน้ฐาน ในครอบครัวของเดก็เหลา่นี ้วา่แตกตา่งกนัมาก ข้อเสนอทางนโยบาย ในเร่ืองนี ้

คงไมใ่ช่เป็นทางสาธารณสขุ แตเ่ป็นทางการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจ คือน่าจะมีการพฒันาระบบพืน้ฐาน ด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม ให้กบัประชากร ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้มากขึน้กวา่นี ้ทัง้นี ้จะได้มีผลตอ่ระดบั

การศกึษาของผู้ เลีย้งดเูดก็ด้วย เพราะการศกึษาของผู้ เลีย้งดเูดก็ มีผลตอ่พฒันาการของเดก็อยา่งมาก  
 คา่เฉล่ียนํา้หนกัแรกเกิดท่ี 3070 กรัม โดยมีความแตก ตา่งตามภาค เลก็น้อย แสดงให้เหน็ถงึ

สมัฤทธิผล ในการยกระดบัสขุภาพมารดา ระหวา่งตัง้ครรภ์ เหน็ได้วา่ เกือบทัง้หมด มีคา่เฉล่ียนํา้หนกัเดก็แรกเกิด 

เกิน 3000 กรัม ยกเว้น กลุม่ตวัอยา่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกเขตเทศบาล บง่ชีใ้ห้เหน็อยา่งเดน่ชดัอีก

ครัง้หนึง่ วา่ ต้องมีการแก้ไขปัญหาสําหรับประชากรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งเร่งดว่น 
 พบวา่ผู้ให้สมัภาษณ์มีสมดุสขุภาพ ในวนัสํารวจ ประมาณ คร่ึงหนึง่ของกลุม่ตวัอยา่ง และให้ประวติัวา่ 

มีแตไ่มไ่ด้นํามา ประะมาณ หนึง่ในสาม บง่ชีถ้งึลกัษณะความเคยชิน ของผู้ เลีย้งดเูดก็ วา่ คงจะใช้สมดุสขุภาพ

อยา่งสม่ําเสมอ เพียงคร่ึงเดียว และไมแ่ตกตา่งนกัตามภาค ปัญหานี ้น่าจะได้รับการแก้ไขทัง้สองด้าน กลา่วคือ 

ควรมีการพฒันาสมดุสขุภาพ ให้มีประโยชน์มากขึน้ ไมใ่ช่เพียงแตเ่ป็นสมดุบนัทกึ ทัง้นีเ้พ่ือจงูใจให้ผู้ เลีย้งดเูดก็ 

ได้ใช้สมดุสขุภาพอยา่งสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกนั ผู้ให้บริการ ดแูลสขุภาพเดก็ ก็จะต้อง เน้นความสําคญั และ

สร้างสิง่จงูใจ ให้กบัการใช้สมดุสขุภาพ ในการดแูลเดก็ด้วยไปพร้อมกนั  
 ปัญหาเร่ืองโภชนาการท่ีตรวจพบนัน้ มีทัง้ขาดและเกิน สดัสว่นเดก็อ้วน เม่ือเทียบระหวา่งในเขต

เทศบาล กบันอกเขตเทศบาล เหน็ความแตกตา่งชดัเจน ในภาคเหนือ และภาคใต้ ซึง่ตา่งกนัประมาณ 2 เทา่ 

ในขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตา่งกนัถงึ เกือบ 4 เทา่ ย่ิงตอกยํา้ให้เหน็ได้ชดัวา่ ปัญหาพืน้ฐาน ทางสงัคม 

และเศรษฐกิจ ท่ีเหน็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นัน้ กระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ประชากร นอกเขตเทศบาลเป็นหลกั 

ในขณะท่ีสดัสว่นเดก็อ้วน ในเขตเทศบาล สงูกวา่กรุงเทพมหานคร และสงูกวา่คา่เฉล่ียรวมของประเทศด้วย บง่ชี ้

ความแตกตา่ง ของประชากร ในเขต กบันอกเขตเทศบาลของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การเร่งรัดนโยบาย ด้าน

โภชนาการ ในภาคนี ้จงึมิอาจดําเนินการในด้านเดียว คือ แก้ไขการขาดอาหาร เพราะจะย่ิงซํา้เติมปัญหาเดก็

นํา้หนกัเกิน ในเขตเทศบาล ให้มากขึน้ไปอีก ควรดําเนินกิจกรรม ให้เหมาะกบัสภาพปัญหา จะดีท่ีสดุ  
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2.  ด้านพัฒนาการเดก็  
 การเปรียบเทียบ ความเหน็ของผู้ให้สมัภาษณ์ กบัผลการคดักรองตามสมดุสขุภาพ ให้ผลสอดคล้องกนั 

ร้อยละ 42.2 ซึง่ดแูล้วไมดี่นกั ท่ีน่าเป็นหว่งอยา่งย่ิง คือ กลุม่เดก็ท่ีมีพฒันาการช้ากวา่วยั แตผู่้ให้สมัภาษณ์ มอง

ไมเ่หน็ปัญหานี ้ซึง่มีจํานวนถงึร้อยละ 13.7 เดก็เหลา่นี ้หากไมไ่ด้รับการแก้ไข ก็จะมีพฒันาการช้ากวา่วยัไปเร่ือย 

ๆ อนัจะมีผลระยะยาว ตอ่เดก็ได้  
การประเมินพฒันาการของเดก็วยันี ้ด้วยสมดุสขุภาพ พบวา่ ร้อยละ 80 ถงึ 85 มีพฒันาการสมวยั 

หรือ เร็วกวา่วยั อยา่งไรก็ตาม การประเมินพฒันาการด้วยสมดุสขุภาพนี ้ได้ข้อมลูเพียงสว่นเดียวเทา่นัน้ และเป็น

การประเมินโดยคร่าว ๆ เม่ือใช้ชดุประเมินพฒันาการท่ีละเอียดมากขึน้ และแบง่ตามพฒันาการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสงัคม ด้านภาษา ด้านการใช้มือและตาแก้ปัญหา และด้านการเคล่ือนไหว พบวา่ มีเดก็เพียง ร้อยละ 67.6 
เทา่นัน้ ท่ีมีพฒันาการสมวยั ทกุด้าน ความแตกตา่งนี ้เกิดเน่ืองจากการใช้เกณฑ์วดัท่ีตา่งกนั แตก็่ทําให้มองเหน็

ได้ชดัเจนวา่ ปัญหาสว่นใหญ่ อยูท่ี่ด้านการใช้ตาและมือแก้ปัญหา ซึง่พบสงูถงึ ร้อยละ 36.9 ทําให้เป็นกงัวลวา่ 

หากไมดํ่าเนินการแก้ไข ให้ทนัทว่งที เดก็เหลา่นี ้อาจะประสบความยากลําบากในการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

ในระยะตอ่ไปได้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในเร่ืองนี ้คือ จะต้องหาสาเหตท่ีุทําให้เดก็เหลา่นี ้ไมส่ามารถพฒันา

ตามปกติ และหาแนวทางสง่เสริมพฒันาการให้ได้โดยเร็ว  
 
สําหรับเดก็วยัเรียน 
1. ด้านสุขภาพกาย 
 1.1  การเจริญเติบโต 
 คา่เฉล่ียของนํา้หนกัและสว่นสงูในแตล่ะช่วงอาย ุ (ซึง่ให้คา่อายเุตม็เป็นคา่กึง่กลาง เช่น นํา้หนกัของ

เดก็อาย ุ6 ปี หมายถงึนํา้หนกัของเดก็ตัง้แตอ่าย ุ5 ปี 7 เดือน ถงึ 6 ปี 6 เดือน) เม่ือนํามาเปรียบเทียบกบัคา่
มาตรฐานนํา้หนกัและสว่นสงูของกองโภชนาการ กรมอนามยั ซึง่สํารวจใหมเ่ฉพาะกลุม่ท่ีมีศกัยภาพสงู (สํารวจปี 

2538) พบวา่ อยูใ่กล้เคียงกบัท่ีระดบัเปอร์เซนไตล์ท่ี 50 ดงันัน้ คา่เฉล่ียท่ีได้จากการสํารวจในครัง้นี ้จงึมีความ

น่าเช่ือถือพอสมควร ปัญหาการเจริญเติบโต  ท่ีเกิดจากภาวะทพุโภชนาการ จงึมีแนวโน้มลดลงจริง แม้จะพบ

ระดบั 1 อยูป่ระมาณเกือบร้อยละ 20 แตจํ่านวนหนึง่อาจจะไมใ่ช่เกิดจากการขาดอาหาร เพราะเม่ือใช้สว่นสงูมา
ประกอบการพิจารณา เดก็เหลา่นีอ้าจสมสว่น และยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวักําหนดความสงู กลา่วโดยสรุป คือ 

ปัญหาการเจริญเติบโตผิดปกติ จากภาวะทพุโภชนาการ มีความรุนแรงน้อยลง แตย่งัคงมีความชกุสงูมากทาง

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 22.5) เม่ือเทียบกบัภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ (ร้อยละ 17.5) 
 สําหรับปัญหาโรคอ้วน กลบัมีแนวโน้มสงูขึน้ และเหน็ได้ ชดัเจนในทกุภาคของประเทศ โดยเฉพาะใน

เขตเทศบาล การท่ีพบเดก็นํา้หนกัสงู ประมาณร้อยละ 8.8 ของประเทศ และพบในเขตเมือง ร้อยละ 12.1 

ในขณะท่ีนอกเขตเทศบาล พบเพียงร้อยละ 5.9  ชีนํ้าให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาทพุโภชนาการ ทัง้สองด้าน 

กลา่วคือ ต้องแก้ไข  ภาวะทพุโภชนาการ ขาดอาหาร นอกเขตเทศบาล และป้องกนัภาวะทพุโภชนาการ อาหาร

เกิน ในเขตเทศบาล ไปพร้อม ๆ กนัด้วย  
 พฤติกรรมการรับประทานของเดก็ในเขตเมือง น่าจะเป็นสาเหตสํุาคญั พอ ๆ กนักบัพฤติกรรมการเลน่ 

ออกกําลงักาย และการใช้เวลาวา่ง ปัญหาการติดอยูห่น้าจอโทรทศัน์ แม้ในปัจจบุนัจะไมจํ่ากดัเฉพาะเดก็ในเขต

เทศบาล แตเ่ช่ือได้วา่ เดก็นอกเขตเทศบาล น่าจะมีกิจกรรมกลางแจ้งอ่ืน ให้เลือกมากกวา่ ทางออกสําหรับการ
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แก้ไขปัญหา เพ่ือยกระดบัสภาวะสขุภาพกาย ของเดก็ในวยันีใ้ห้ดีขึน้ นอกจากจะเร่งรัด แก้ไขปัญหาเร่ือง

พฤติกรรมการรับประทาน  จงึควรเน้นการออกกําลงักาย โดยเฉพาะสําหรับเดก็ในเขตเมือง ให้มากขึน้ด้วย  
 
 1.2  ด้านสขุภาพทัว่ไป  
 ร้อยละ 87 ของเดก็วยัเรียน มีประวติัสขุภาพอยูใ่นเกณฑ์คอ่นข้างดี และปัญหาสขุภาพท่ีพบบอ่ย ยงัคง

เป็นโรคติดเชือ้ท่ีอาจดแูลป้องกนัได้บางสว่น เช่น หวดั อจุจาระร่วงเป็นต้น ดงันัน้ การรณรงค์ด้านการป้องกนัโรค 

จงึยงัเป็นกิจกรรมท่ีสําคญั ท่ีต้องดําเนินการตอ่เน่ืองไป อยา่งไมข่าดตอน 
 ปัญหาสขุภาพท่ีมีผลโดยตรงตอ่การเรียนรู้ เช่น การมองเหน็ การได้ยิน ภาวะซีด ก็จําต้องได้รับการ

แก้ไข ผลการสํารวจสายตาของเดก็โดยใช้ Snellen’s chart พบวา่ มีเดก็สายตาผิดปกติ อยา่งน้อยหนึง่ตา ร้อย

ละ 4.7 นอกจากจะมีผลขดัขวางการมองเหน็แล้ว ยงัจะมีผลทางอ้อมตอ่การเกิดปัญหาปวดตา หรือ ปวดศีรษะ 

ท่ีจะตามมา สว่นการได้ยินผิดปกติอยา่งน้อยหนึง่ห ู ท่ีพบสงูถงึร้อยละ 2.6 ทําให้เป็นกงัวลวา่ อาจจะเป็นผลจาก

การติดเชือ้ของหชูัน้กลาง แม้การได้ยินท่ีผิดปกติเพียงข้างเดียว จะไมมี่ผลตอ่การเรียนรู้โดยตรง แตจ่ะหลกัฐาน

ทางอ้อมท่ีแสดงให้เหน็แนวโน้มความชกุการติดเชือ้ของหชูัน้กลางมากขึน้ ก็ทําให้เช่ือวา่ หากไมดํ่าเนินการ

ป้องกนัให้ได้ผลแล้ว  ปัญหาการได้ยินผิดปกติของทัง้สองห ูจะตามมาในไมช้่า  
 ควรมีการรณรงค์ ให้ความรู้ แก่ทัง้เดก็ บิดามารดา ผู้ปกครอง และครู ในเร่ือง ปัญหาการติดเชือ้ของหู

ชัน้กลาง ซึง่สืบเน่ืองมาจากอาการหวดัเรือ้รัง เพราะท่ีผา่นมา ปัญหานีมี้บอ่ยจนดเูหมือนเป็นธรรมชาติ จนเป็นท่ี

ยอมรับ กนัวา่ ไมต้่องรักษาก็หายได้เอง  ความเข้าใจเช่นนี ้ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือเดก็ ท่ีเส่ียงตอ่การติดเชือ้ของ

หชูัน้กลาง จะได้รับการรักษาแตเ่น่ิน ๆ   ป้องกนัภาวะแทรกซ้อนระยะยาว  
 เน่ืองจากทัง้การได้ยินและการมองเหน็ เป็นความจําเป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้ ซึง่สําคญัสําหรับเดก็วยั

เรียน และการสํารวจครัง้นี ้ ใช้เคร่ืองมือคดักรองเทา่นัน้ จงึควรมีการสํารวจ ติดตามผล ด้วยเคร่ืองมือท่ีแมน่ยํา

มากขึน้ เพ่ือทราบขนาดปัญหาท่ีแท้จริง อนัจะนําไปสู ่การแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอยา่งเตม็ท่ี  
 
 1.3 ภาวะซีด 
 สําหรับภาวะซีด แม้จะมีผลโดยตรงตอ่สขุภาพการโดยรวม เช่น ทําให้เหน่ือยง่าย ออ่นเพลียเป็นประจํา 

แตภ่าวะซีดเลก็น้อย ท่ีไมแ่สดงความผิดปกติมากนกั มกัไมไ่ด้รับการวินิจฉยั โดยเฉพาะในกรณีท่ีภาวะซีด คอ่ย

เป็นคอ่ยไป เดก็เหลา่นี ้ จะมีสมาธิการเรียนลดลง ดเูหมือนเกียจคร้าน ในการสํารวจครัง้นี ้ ใช้การตรวจร่างกาย

เทา่นัน้ ซึง่พบเพียงร้อยละ 3.4 ในขณะท่ีการศกึษาอ่ืน ท่ีเคยทํามาก่อน  ด้วยการวินิจฉยัคา่ฮีมาโตคริต พบภาวะ

ซีดถงึ ร้อยละ 20 ทําให้ดเูหมือนวา่ ภาวะซีดเลก็น้อย  อาจมีสงูถงึร้อยละ 15 ของเดก็ในวยันี ้และจากการสํารวจ 

พบวา่ ภาคใต้ มีภาวะซีดสงูท่ีสดุ ในขณะท่ีปัญหาทพุโภชนาการมีน้อยท่ีสดุ ปัญหาการขาดอาหาร จงึไมน่่าเป็น

สาเหตสํุาคญัของภาวะซีดในภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยยายในเร่ืองนี ้ คือ จะต้องมีการสํารวจซํา้ เพ่ือทราบ

ขนาดปัญหา และหาสาเหตขุองปัญหา เพ่ือดําเนินการแก้ไขตอ่ไป  
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 1.4 ความพิการ  
 ปัญหาความพิการ   ก็พบไมน้่อย แตเ่น่ืองจากการสํารวจนี ้ ใช้เกณฑ์การวินิจฉยั การตรวจร่างกาย

ภายนอกเทา่นัน้ ไมไ่ด้รวมความผิดปกติของการเคล่ือนไหว จงึทําให้ได้ความชกุในระดบัท่ีน่าจะต่ํากวา่ความเป็น

จริง ท่ีสําคญัคือ ไมส่ามารถระบชุนิดของความพิการได้ เป็นจํานวนเกือบคร่ึงของการสํารวจ จงึเป็นความจําเป็น

อยา่งย่ิง ท่ีจะต้องสอบสวนปัญหาความพิการของเดก็ในวยันี ้อยา่งเป็นระบบมากขึน้  
 
2. ด้านสุขภาพจติ และระดับเชาว์ปัญญา 
 จากการใช้แบบทดสอบคดักรองด้านระดบัเชาว์ปัญญา พบวา่เดก็วยัเรียนโดยรวม มีระดบัเชาว์ปัญญา

อยูใ่นเกณฑ์ท่ีต่ํากวา่ท่ีควรจะเป็น ระดบัเชาว์ปัญญาเฉล่ีย ควรเป็น 100 แตเ่ดก็วยันี ้ มีระดบัเชาว์ปัญญาท่ี

สํารวจได้เพียง 91.96 + 14.87 และมีความแตกตา่งอยา่งชดัเจน ในแตล่ะภาค ตลอดจนมีความแตกตา่ง

ระหวา่งในเขต และนอกเขตเทศบาล อาจกลา่วได้วา่ ผลจากการสํารวจ บง่ชีว้า่ เดก็นอกเขตเทศบาลสว่นใหญ่ มี

ภาวะเชาว์ปัญญาทบึ จงึเป็นความจําเป็นเร่งดว่น   ท่ีจะต้องมีการศกึษายืนยนั และยงัต้องศกึษาหาสาเหตท่ีุ

แท้จริงของปัญหานี ้ ให้ทราบโดยถ่องแท้ด้วย โดยทฤษฎีแล้ว เช่ือวา่ สาเหตสุว่นหนึง่ของภาวะเชาว์ปัญญาทบึ 

น่าจะป้องกนัแก้ไข ด้วยกลวิธีทางสาธารณสขุ อยา่งได้ผลดี เช่น การขาดธาตไุอโอดีน การขาดสารอาหาร ซึง่รวม

ภาวะการขาดธาตเุหลก็ อนัก่อให้เกิดภาวะซีดสว่นหนึง่ด้วย  
 กลา่วโดยสรุป เหน็ได้วา่ ปัญหาสขุภาพเดก็ในวยันี ้ กําลงัเคล่ือนจากกลุม่ปัญหาท่ีมีผลตอ่การมีชีวิต

รอดปลอดภยั ไปสูปั่ญหาท่ีมีผลตอ่คณุภาพชีวิต นโยบายการป้องกนัแก้ไข จงึควรได้รับการพฒันาตามไปด้วย  
 
สําหรับวยัแรงงาน  
1.  สุขภาพโดยทั่วไป  
 ความเหน็ของผู้ได้รับการสํารวจ เหน็วา่ตนเองสขุภาพแข็งแรงดี ประมาณร้อยละ 65 เป็นท่ีน่าสนใจวา่ 

กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 35 มีความตระหนกัถงึปัญหาสขุภาพของตนเอง และพบวา่ หญิง มีความตระหนกัเร่ืองนี ้

มากกวา่ชาย แตเ่ม่ือสมัภาษณ์ ลกึลงไปถงึความรุนแรงของปัญหา พบวา่ มีเพียงร้อยละ 1.4 ท่ีมีปัญหาในช่วง 1  

เดือนท่ีผา่นมา มากจนต้องนอนโรงพยาบาล อยา่งไรก็ดี ลกัษณะปัญหาความเจ็บป่วย   ท่ีกลุม่ตวัอยา่งตระหนกั 

เป็นอาการท่ีไมจํ่าเพาะเจาะจง เช่น กระเพาะอาหาร เป็นสว่นใหญ่ สําหรับพฤติกรรมการดแูลตนเองนัน้ 

ประมาณ หนึง่ในสามซือ้ยากินเอง ท่ีดสูงูกวา่ภาคอ่ืน ๆ ก็คือ กรุงเทพมหานคร เป็น ร้อยละ 45.7 ทัง้นี ้น่าจะเป็น

เพราะมีร้านขายยา จํานวนมาก และโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ก็แออดั กวา่ในสว่นภมิูภาค ข้อมลูท่ีน่าจะ

ประยกุต์สําหรับการเสนอนโยบาย คือ แหลง่ท่ีมาของคา่ใช้จ่าย เน่ืองจาก กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 48.6 จ่ายคา่
รักษาพยาบาลเอง และใช้บตัรผู้ มีรายได้น้อย เพียง ร้อยละ 7.1 เทา่นัน้ ซึง่ไมไ่ด้สอดคล้องกบัโครงสร้างฐานะ

ของประชาชนเลย สะท้อนให้เหน็วา่ ยงัมีประชาชนจํานวนหนึง่ ท่ีมีรายได้ไมส่งูนกั ต้องแบกรับภาระคา่

รักษาพยาบาลเอง หากเป็นเช่นนีไ้ปเร่ือย ๆ การรักษาโรคเรือ้รัง เช่น ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน ฯลฯ ท่ีต้องรับ

บริการในสถานพยาบาล และมีภาระคา่ยาไมน้่อย ก็จะไมป่ระสบความสําเร็จเทา่ท่ีควร เพราะประชาชนท่ีต้อง

แบกรับภาระเหลา่นี ้คงจะเลือกท่ีจะซือ้ยาเอง และซือ้ยาเม่ือมีอาการหนกัแล้วเทา่นัน้  
  
 
 
2.  พฤตกิรรมสุขภาพ 
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 ชาย มีพฤติกรรมการออกกําลงักาย มากกวา่หญิง ในทกุพืน้ท่ี และสงูมาก ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ทัง้นี ้อาจจะเก่ียวกบัระดบัการศกึษา และการแยกแยะ การออกกําลงักาย จาก การทํางานท่ีใช้กําลงั เน่ืองจาก 

ประชาชนในภมิูภาค อาจจะไมต้่องการออกกําลงักาย เป็นรูปแบบ เพราะได้ทํางานใช้แรงงานอยูบ้่างแล้ว สําหรับ

พฤติกรรมการสบูบหุร่ี ยงัคงมีสงูอยู ่โดยเฉพาะ กลุม่ตวัอยา่งชาย ในภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต้ ซึง่ก็ดยูงัเป็นปัญหาอยู ่เช่นเดียวกนักบัพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ การสํารวจนี ้ทําให้เหน็ขนาด

ของปัญหา ซึง่เช่ือได้วา่ใกล้เคียงความจริง แตก็่มีจดุออ่น คือ ไมท่ราบการเปล่ียนแปลง ในช่วงท่ีผา่นมา 

ข้อแนะนําเชิงนโยบายสาธารณสขุ คือ การจดัวางระบบ ศกึษาขนาดปัญหา ให้ถ่องแท้ และสามารถตรวจวดัการ

เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมสขุภาพ และพฤติกรรมทําลายสขุภาพ เหลา่นี ้ได้  
 
3.  พฤตกิรรมทางเพศ ชายอายุ 13-59 ปี 
 กลุม่ตวัอยา่งชาย ให้ประวติัวา่ มีเพศสมัพนัธ์ทางเพศครัง้แรก กบัหญิงบริการ สงูถงึ ร้อยละ 55.7 โดย

ยงัไมไ่ด้จําแนกตามกลุม่อายยุอ่ย เช่ือวา่ ชายไทยรุ่นหลงั น่าจะมีพฤติกรรมดงักลา่วน้อยลง สําหรับข้อมลูการใช้

ถงุยางอนามยั ท่ีพบวา่ ใช้เสมอ ร้อยละ 13.3 ดนู่าตกใจ แตจ่ะต้องนํามาแยกแยะ ดอูตัราการใช้ เฉพาะในกลุม่ท่ี

มีเพศสมัพนัธ์ กบัผู้ ท่ีไมใ่ช่ภรรยา เน่ืองจาก กลุม่ตวัอยา่งชาย ให้ข้อมลูวา่ มีเพศสมัพนัธ์ กบัภรรยา เพียงคนเดียว 

ร้อยละ 89.1  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านพฤติกรรมทางเพศ จําต้องเน้นบคุคล และครอบครัว ชมุชน 

สภาพแวดล้อมไปพร้อมกนั ในการลดพฤติกรรมเส่ียง การสนบัสนนุถงุยางอนามยั ควรเป็นกิจกรรมดงึดดูความ

สนใจ โดยมุง่เนินให้ประชากรในกลุม่อายนีุ ้มีศกัยภาพ ในการป้องกนัตนเอง และให้มีการวางขาย ถงุยางอนามยั 

ให้แพร่หลาย  
 
4.  สุขภาพสตรี 
 ผลจากการรณรงค์เร่ืองการวางแผนครอบครัวมานานหลายสบิปี ทําให้กลุม่ตวัอยา่งสตรีวยัแรงงาน มี

ศกัยภาพในการคมุกําเนิดได้เป็นอยา่งดี สว่นใหญ่เป็นการทําหมนัหญิง กบัการรับประทานยาเมด็ แม้จะไมมี่

ข้อมลูชดัเจน ถงึผลแทรกซ้อนระยะยาว ในการใช้ยาเมด็คมุกําเนิด สําหรับสตรีไทย แตก็่เช่ือวา่ อตัราการเป็น

มะเร็งอวยัวะสืบพนัธุ์ สว่นหนึง่ อาจจะเป็นผลจากการใช้ยาดงักลา่ว สําหรับการทําหมนั น่าจะมีผลลดแรงจงูใจ 

การใช้ถงุยางอนามยั ในคูส่ามีภรรยา เป็นผลทางอ้อม ทําให้หญิงในวยันี ้เส่ียงตอ่การติดโรคทางเพศสมัพนัธ์ 

หากสามี ได้รับเชือ้มาจากนอกบ้าน และไมป้่องกนั ในเร่ืองนี ้สมควรท่ีจะมีการศกึษาเพิ่มเติม และชีแ้จงให้

ประชาชน ได้ทราบถงึ ผลดี ผลเสีย การใช้ฮอร์โมน คมุกําเนิด กบัการใช้ถงุยางอนามยั คมุกําเนิด พร้อมกบั

ป้องกนัโรค และให้รู้สกึวา่ พฤติกรรมการใช้ถงุยางอนามยั เป็นพฤติกรรมสขุภาพ แทนท่ีจะเหน็เป็นเร่ืองการ

ป้องกนัความสกปรก ดงัท่ีกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ อาจจะรู้สกึอยู ่ 
 การสํารวจนี ้เป็นครัง้แรกท่ีแสดงให้เหน็วา่ การแท้งบตุร ในสตรีไทย มีขนาดปัญหาสงูกวา่ท่ีคาดคิดกนั

ไว้ คือ พบโดยรวม ร้อยละ 19.3 โดยในกรุงเทพมหานคร พบสงูถงึ ร้อยละ 22.4 และมีอตัราการแท้งบตุร ใน 1 

ปีท่ีผา่นมา โดยรวม สงูถงึ ร้อยละ 8.4 ในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 11.4 ทําให้ดเูหมือนวา่ คร่ึงหนึง่ของปัญหา

การแท้งบตุร เกิดในช่วงท่ีผา่นมาไมน่านนีเ้อง เน่ืองจากเร่ืองนี ้มีปัจจยัเก่ียวข้องมากมาย และเป็นเร่ืองซบัซ้อน 

การสํารวจนี ้พบแตข่นาดปัญหา และบง่ชีว้า่ อาจจะเป็นปัญหาใหม ่จงึยงัไมเ่ป็นท่ีสงัเกตพบ ในเร่ืองนี ้สมควรมี

การติดตามด ูในระบบบริการทางการแพทย์ ทัง้โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลนิิก ร้านขายยา และองค์กรท่ี
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ให้บริการด้านวางแผนครอบครัว วา่ ขนาดปัญหาท่ีสํารวจพบนี ้กําลงัขยายตวัอยูห่รือไม ่และน่าจะเป็นจาก

สาเหตใุด เพ่ือท่ีจะได้ระดมทรัพยากร มาป้องกนั แก้ไขปัญหาได้ทนัทว่งที  
 กลุม่ตวัอยา่ง ร้อยละ 40.3 เคยตรวจมะเร็งปากมดลกู และร้อยละ 34.3 เคยตรวจคลําความผิดปกติ

ของเต้านม ด้วยตนเอง ข้อมลูเหลา่นี ้ยงัไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ เพราะ ทัง้การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู และการ

ตรวจคลําเต้านมด้วยตนเอง ยงัมีความไมแ่มน่ยําสงู แม้จะเป็นท่ีน่ายินดีวา่ มีสดัสว่นถงึเกือบคร่ึง แตเ่ป้าหมายท่ี

สมควรไปให้ถงึ คือ ให้ได้สงูกวา่ ร้อยละ 95 การเร่งรัดนโยบายเร่ืองนี ้ควรจะต้องดําเนินการทัง้ด้านความรู้ ให้

เกิดความตระหนกั พร้อมกนันัน้ ก็จะต้องวางระบบ การให้บริการ ให้สะดวก มัน่ใจ จงึจะมีผู้ใช้บริการได้อยา่งท่ี

คาดหมาย  
 
5.  การตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏบัิตกิาร  
 นํา้หนกัโดยเฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง โดยรวม อยูท่ี่ 56.0 กิโลกรัม โดยมีความแตกตา่ง ระหวา่งกลุม่

ตวัอยา่งในเขต กบันอกเขตเทศบาล กลา่วคือ ในเขตเทศบาล มีคา่เฉล่ียนํา้หนกัตวั สงูกวา่ นอกเขตเทศบาล คา่

ความแตกตา่งนี ้เม่ือพิจารณาร่วมกบั ความสงู และ ดชันีมวลร่างกาย (Body mass index) พบวา่ ความสงู

เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งในเขตเทศบาล สงูกวา่ หรือพอ ๆ กนั ยกเว้น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สว่นคา่ดชันีมวล

ร่างกายนัน้ ไมต่า่งกนัมากนกั บง่ชีว้า่ อาจจะเป็นรูปร่างโดยรวม ของกลุม่ตวัอยา่งในเขตเทศบาล ท่ีโตกวา่นอก

เขต และไมน่่าจะเกิดจากภาวะอ้วนเกินเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะท่ีผิดแผกออกไป ของกลุม่ตวัอยา่งในเขต

เทศบาล ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรจะได้รับการตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ วา่ มีลกัษณะแปลกไป เพราะเหตุ

ใด  
 การวินิจฉยัความดนัโลหิตสงู ไมส่ามารถทําได้ จากการวดัครัง้สองครัง้ ในการสํารวจเช่นนี ้แตข้่อมลูท่ี

ได้ ก็บง่ชีว้า่ ปัญหาความดนัโลหิตสงู ในกลุม่ประชากร วยัแรงงาน อาย ุ13-59 ปี น่าจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 

10 สว่นปัญหาระดบันํา้ตาลหลงัอดอาหาร 12 ชัว่โมง (Fasting blood sugar) สงูกวา่ 126 mg% พบ
ประมาณ ร้อยละ 5 ในขณะท่ีปัญหาระดบัโคเลสเตอรอล สงูกวา่ 300 mg% อยูท่ี่ประมาณ ร้อยละ 2 และ

เน่ืองจาก ปัญหา เหลา่นี ้แก้ไขได้ ด้วยพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม ประกอบกบัการรักษาด้วยยา จงึควร

เร่งรัด ให้เกิดความตระหนกั ในประชาชนไทย พร้อมจะรับบริการตรวจคดักรอง เพ่ือแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้ในอนัท่ี

จะป้องกนัภาวะแทรกซ้อนระยะยาว ตอ่ไป  
 ภาพรวมสภาวะสขุภาพ กลุม่ตวัอยา่งในเขตเทศบาล ด้อยกวา่นอกเขตเทศบาลอยา่งชดัเจน บง่ชีถ้งึ

ความผิดพลาดในการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ ในช่วงท่ีผา่นมา วา่ ได้พฒันาแตว่ตัถ ุแตส่ขุภาพของประชาชน ถกู

ละเลย ได้เคยมีการนําเสนอบทวิเคราะห์ของสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

ในช่วงปลายแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 แล้ว ท่ีวา่ การพฒันาท่ีผา่นมา ได้ทําให้สภาพแวดล้อม สงัคม วฒันธรรม

เส่ือมโทรมลง การสํารวจครัง้นี ้ได้แสดงให้เหน็ ตอ่จากบทวิเคราะห์ดงักลา่ววา่ นอกจากสภาพแวดล้อม สงัคม 

วฒันธรรม แล้ว การพฒันาท่ีผา่นมา ยงัอาจทําให้สขุภาพโดยรวมของประชาชน ในพืน้ท่ีซึง่ได้รับการพฒันาทาง

วตัถ ุเส่ือมโทรมลงไปด้วย นบัวา่เป็นโชคดี ท่ีแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ได้กําหนดแนวทางแก้ไข ไว้แล้ว  
 
สําหรับผู้สงูอาย ุ 
 การศกึษาระดบัชาติครัง้นี ้ มีจดุมุง่หมายท่ีจะให้ได้ข้อมลูและข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การวาง

นโยบายและแผนงานทางสาธารณสขุของประเทศ เนือ้ความในสว่นนีจ้ะเป็นการประมวลเฉพาะผลการศกึษาท่ีมี
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ความหมายตอ่การกําหนดนโยบายและแผนงานทางสาธารณสขุรวมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆทัง้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้

กําหนดนโยบายและแผนงานตลอดจนการวางแผนการวิจยัศกึษาท่ีจําเป็นตอ่เน่ือง 
 ผลการศกึษาชีช้ดัวา่ภาวะทพุพลภาพเป็นปัญหาสําคญัในประชากรสงูอายไุทย โดยพบวา่ผู้สงูอายทุกุ 

1 ใน 4 คนจะมีภาวะทพุพลภาพ (ไมว่า่จะเป็นภาวะทพุพลภาพระยะยาวหรือระยะสัน้) ร้อยละ 76 ของผู้ มี

ภาวะทพุพลภาพเป็นภาวะทพุพลภาพระยะยาว ราวร้อยละ 2.1 ของประชากรสงูอายไุทยมีภาวะพึง่พาใน

ระดบัสงูท่ีต้องการการดแูลช่วยเหลือใกล้ชิด และร้อยละ 6.7 ของประชากรสงูอายตุ้องการในการดแูล

สขุลกัษณะสว่นตน จากการศกึษาเพ่ือประมาณการความชกุของกลุม่อาการสมองเส่ือมในประชากรสงูอายไุทย

พบวา่มีความชกุประมาณร้อยละ 3.4 โดยจะพบได้สงูถงึ 1 ใน 6 ของผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ80 ปีหรือมากกวา่ จาก

ข้อมลูเหลา่นีป้ระมาณได้วา่ในปัจจบุนัมีผู้สงูอายใุนประเทศไทยจํานวน 380,000 คนต้องการการดแูล

สขุลกัษณะสว่นตน โดยท่ีราว 100,000-120,000 คนต้องการผู้ดแูลใกล้ชิด และมีประชากรสงูอายรุาว 

180,000 คนท่ีมีปัญหาจากกลุม่อาการสมองเส่ือม 
สาเหตขุองภาวะทพุพลภาพระยะยาวท่ีสําคญั ได้แก่ อบุติัเหต ุ โรคเรือ้รัง และภาวะบกพร่องทาง

กายภาพตา่งๆ โดยมีความสําคญัทางสาธารณสขุเรียงตามลําดบัตอ่ไปนี ้(10 ลําดบัแรก)  
1. โรคตาและตาบอด 
2. อบุติัเหต ุ
3. อมัพาตคร่ึงซีก 
4. ปวดเข่า-เข่าอกัเสบ 
5. โรคความดนัโลหิตสงู 
6. แขนขาออ่นแรง 
7. หหูนวก/หตูงึ 
8. โรคเบาหวาน 
9. กลุม่อาการสมองเส่ือม 
10.กระดกูสนัหลงัคดงอ 
ลําดบัความสําคญัของโรคเหลา่นีผู้้บริหารจะต้องนําไปให้นํา้หนกัเปรียบเทียบกบัโรคหรือปัญหาทาง

สขุภาพท่ีก่อให้เกิดการเสียชีวิตและท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสําคญัตา่งๆเพ่ือกําหนดลําดบัความสําคญัโดยรวม 

อยา่งไรก็ตามข้อมลูนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การจดัสรรทรัพยากรให้มีความเมหาะสมย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 การศกึษานีแ้สดงชดัเจนถงึความสําคญัของระดบัความดนัโลหิตและโรคความดนัโลหิตสงูท่ีมีตอ่ภาวะ

ทพุพลภาพ ภาวะพึง่พา และกลุม่อาการสมองเส่ือม ทําให้เกิดความจําเป็นในการติดตามขนาดของปัญหานีแ้ละ

การรณรงค์ในระดบัมวลชนอยา่งตอ่เน่ือง ประการสําคญัผลการศกึษานีแ้สดงให้เหน็วา่ผู้สงูอายจํุานวนมากเป็น

โรคความดนัโลหิตสงูอยูโ่ดยไมไ่ด้รับการวินิจฉยั นอกจากนัน้สดัสว่นการรับรู้ (awareness) และสดัสว่น

ความสําเร็จในการควบคมุระดบัความดนัโลหิตยงัเป็นประโยชน์ในการเชิงการสะท้อนคณุภาพการบริการทัง้ใน

ด้านการเข้าถงึ (accessibility) และประสทิธิผลของการรักษา  ด้วยเหตนีุก้ารกําหนดนโยบายและแผนงาน

ตลอดจนการสนบัสนนุการศกึษาวิจยัเฉพาะท่ีมีความตอ่เน่ืองมีความจําเป็น 
ลกัษณะของความไมเ่ทา่เทียมกนัทางด้านสขุภาพได้แสดงให้เหน็จากการศกึษานี ้ โดยพบวา่ผู้สงูอายท่ีุ

ยากจนและอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้จะมีสขุภาพท่ีด้อยกวา่ผู้สงูอายกุลุม่อ่ืนชดัเจน ในการศกึษานีย้งัแสดงให้เหน็วา่

วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปเป็นแบบอตุสาหกรรมหรือวิถีชีวิตคนเมืองมีความสมัพนัธ์กบัภาวะสขุภาพท่ีไมดี่ไมว่า่จะเป็น
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ภาวะทพุพลภาพหรือโรคความดนัโลหิตสงู อยา่งไรก็ตามพบวา่ผู้สงูอายใุนเขตชนบทเป็นกลุม่ท่ีด้อยโอกาสใน

การเข้าถงึการบริการ 
การศกึษานีพ้บวา่ผู้สงูอายท่ีุมีอายมุาก ผู้สงูอายใุนเขตเขตเมือง และ  ผู้สงูอายหุญิงมีอตัราภาวะทพุพล

ภาพและภาวะพึง่พาสงูและเป็นกลุม่ประชากรท่ีจะได้รับประโยชน์สงูจากการบริการแบบเบด็เสร็จโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิงการบริการระดบัปฐมภมิูในชมุชน การสาธารณสขุมลูฐานจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอายท่ีุมีภาวะพึง่พา

เหลา่นี ้การศกึษาในเชิงคณุภาพ (qualitative study) จะช่วยให้มีความเข้าใจในภาวะพึง่พาของผู้สงูอายแุละ
ภาระของผู้ดแูลในสงัคมไทยมากขึน้อนัจะทําให้การจดัตัง้การบริการและการจดัสรรทรัพยากรตา่งๆมีความ

เหมาะสม 
 ประการสดุท้าย- ดชันีของภาวะสขุภาพของประชากรได้รับการเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี ้ อายุ

คาดหวงัทางสขุภาพ (health expectancy) สามารถใช้บอกสถานะทางสขุภาพของประชากรสงูอายไุด้ดี และ

สามารถใช้เป็นดชันีเปรียบเทียบระหวา่งประชากรกลุม่ตา่งๆหรือระหวา่งเวลาตา่งๆของแตล่ะประชากร 

นอกจากนัน้ยงัอาจให้ประโยชน์ในการจดัลําดบัความสําคญัของโรคเรือ้รังได้ในระดบัหนึง่ (เช่น กลุม่อาการสมอง

เส่ือม) และน่าจะเหมาะสมกบัการนํามาใช้สําหรับประเทศไทย  
 
(2)  ข้อเสนอแนะด้านบริหารจัดการ  
 จดุแปลก ท่ีทําให้การสํารวจนี ้ตา่งออกไปจากการสํารวจสขุภาพ ระดบัประเทศ/ระดบัภาค สว่นใหญ่ 

คือ การสํารวจครัง้นี ้ใช้หน่วยตวัอยา่ง (Sampling unit) เป็นรายบคุคล (การสํารวจสว่นใหญ่ ใช้หน่วย

ตวัอยา่ง เป็นครัวเรือน) ซึง่มีข้อดี คือ จะได้ตวัแทน ซึง่มี ความเอนเอียง (Bias) น้อยกวา่ เพราะบคุคลตวัอยา่ง

ท่ีจะได้รับการสํารวจ ได้กําหนดก่อนแล้ว หากไมพ่บในการเข้าพืน้ท่ีครัง้แรก ก็จะต้องนดัพบ และพยายาม

รวบรวมข้อมลูให้ได้ จงึลดความเอนเอียง ในกรณีพบ หรือไมพ่บ บคุคลสว่นหนึง่  (Accidental sampling) 
ได้มาก นอกจากนี ้การกําหนดตวัอยา่งเป็นรายช่ือบคุคล เช่นนี ้ก็ทําให้มัน่ใจมากขึน้ ในด้านขนาดตวัอยา่ง 

(Sample size) วา่จะได้ขนาดตวัอยา่ง เพียงพอ สําหรับแตล่ะกลุม่อาย ุ ในขณะเดียวกนั การใช้หน่วย

ตวัอยา่งเช่นนี ้ก็เพิ่มงาน เพิ่มภาระให้กบัทีมเก็บข้อมลู เพราะต้องตามหาบคุคลตวัอยา่งให้ได้ มากท่ีสดุ และมี

ความเส่ียง ท่ีบคุคลตวัอยา่ง จะไมใ่ห้ความร่วมมือ ไมอ่ยู ่หรือ อาจจะเสียชีวิตไปแล้ว อยา่งไรก็ตาม ผลการ

สํารวจ ก็ชีใ้ห้เหน็แล้ววา่ การใช้หน่วยตวัอยา่งเป็นบคุคล เช่นนี ้มีความเป็นไปได้ และผลการวิเคราะห์ ก็

คอ่นข้างบง่ชีว้า่ การสํารวจนี ้ ให้ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้  
 จดุแตกตา่งอีกประการหนึง่  ของการสํารวจนี ้คือ การสํารวจ ท่ีมีทีมสํารวจต ทัง้ 3 ลกัษณะ คือ ทีม

ระดบัจงัหวดั (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ทีมระดบัภาค (กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง) และ
แบบผสม ทีมภาค ทีมจงัหวดั (ภาคเหนือ) อนัเกิดขึน้ เน่ืองจากภาวะการณ์ท่ีบีบบงัคบั ในช่วงการเตรียมการ 

โดยเฉพาะ ความจํากดัด้านงบประมาณ และความพร้อม ของผู้ ร่วมสํารวจ วิกฤติการณ์ดงักลา่ว ถกูผนัแปรเป็น

โอกาส ในการเปรียบเทียบผลการสํารวจ โดยใช้ทีมลกัษณะตา่ง ๆ ในคราวเดียวกนั เหน็ได้ชดัวา่ ทีมจงัหวดั 

สามารถท่ีจะติดตามบคุคลตวัอยา่ง  ได้หลายครัง้กวา่ ในขณะท่ี ทีมภาค มีความแตกตา่งระหวา่งการเก็บข้อมลู

แตล่ะจงัหวดั น้อยกวา่ นอกจากนี ้การเก็บข้อมลู โดยทีมจงัหวดั ก็สําเร็จลลุว่ง อยา่งรวดเร็ว เพราะดําเนินการ

พร้อมกนั ทกุจงัหวดั ในขณะท่ี ทีมภาค ต้องดําเนินการไป ทีละจงัหวดั ข้อสรุป จากการสํารวจครัง้นี ้คือ ควรใช้

ทีมระดบัจงัหวดั แตต้่องปรับ การจดัองค์กรการสํารวจ และเน้นการฝึกอบรมให้ดี เพ่ือลดความแตกตา่ง ระหวา่ง

ผู้ เก็บข้อมลู ในจงัหวดัท่ีตา่งกนั  
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ข้อสงัเกดเร่ืองเคร่ืองมือสํารวจ 
 ข้อน่าสงัเกต จากการสํารวจประการหนึง่ คือ การใช้ เคร่ืองมือสํารวจ ท่ีดําเนินการได้ ในสถาบนั หรือ 

คลนิิก  มาใช้ในการสํารวจชมุชน วา่มีความเป็นไปได้ แตก็่ เส่ียงตอ่ความคลาดเคล่ือน อนัเป็นผลเน่ืองจากผู้ เก็บ

ข้อมลูตา่งกนั (Inter-observer bias) ตวัอยา่งท่ีเหน็ได้ชดัเจน คือ การใช้ TONI-2 test และ การใช้ 

Chula mental test ในการสํารวจ ในระหวา่งการเก็บข้อมลู มีข้อคําถามท่ีแสดงให้เหน็วา่ เนือ้ความบางสว่น

คูมื่อการเก็บข้อมลูไมช่ดัเจนเพียงพอแล้ว และบางทีมก็ไมไ่ด้ศกึษาคูมื่อเลย เป็นความโชคดี ท่ีผู้ เช่ียวชาญท่ีใช้

เคร่ืองมือวดัทัง้สอง ตรวจพบความคลาดเคล่ือน และทําการแก้ไข ในขัน้ตอนการประมวล วิเคราะห์ข้อมลูได้เป็น

อยา่งดี บทเรียนท่ีได้รับนี ้ทําให้สรุปได้วา่ หากไมส่ามารถใช้ผู้ ชํานาญเฉพาะ ในการเก็บข้อมลูด้วยเคร่ืองมือ

เฉพาะนัน้ ๆ ก็จําต้องดดัแปลงเคร่ืองมือ ให้ง่าย และดําเนินการได้ โดยผู้ ทํางานในพืน้ท่ี ทัว่ ๆ ไป  
 
วิธีการจดัสรรทรัพยากร 
 วิธีการจดัสรรทรัพยากร ในการสํารวจครัง้นี ้ก็เป็นบทเรียนท่ีสําคญัประการหนึง่ ท่ีต้องกลา่วไว้ เพราะ 

เวลา กําลงัคน และงบประมาณเป็นเหตหุลกั ท่ีกําหนดขอบเขตของการสํารวจ ทําให้ต้องจํากดัปริมาณข้อมลูท่ี

จะสํารวจ ในแตล่ะกลุม่อายไุว้ ไมใ่ห้มากเกินไปกวา่ท่ีจะทําให้เสร็จสิน้ได้ ภายในเวลาท่ีกําหนด และโดยเฉพาะ

อยา่งย่ิง การท่ีเน้น หน่วยตวัอยา่งเป็นบคุคลนัน้ การติดตามเพ่ือให้ได้มาซึง่บคุคลตวัอยา่ง บางครัง้ต้องนดั และ

ติดตาม 2-3 รอบ กวา่จะได้ข้อมลูครบถ้วน  การรวบรวมข้อมลูด้วยทีมจงัหวดั ได้เปรียบตรงท่ีสามารถกลบัไป

ติดตามได้เป็นอยา่งดี  ซึง่จริง ๆ แล้ว นบัวา่ทีมจงัหวดั ได้ซมึซบัคา่ใช้จ่ายเหลา่นีไ้ปอยา่งมาก  
ในการอบรมทีมเก็บข้อมลู ยงัประสบปัญหา ความขาดแคลนบคุลากร และความจํากดัด้านเวลา และ

ความจําเป็นท่ีจะต้องเตรียมบคุลากร และเคร่ืองมือสํารวจให้เพียงพอ  เพราะทีมเก็บข้อมลูทกุคน มีงานประจํา

อยูแ่ล้ว งบประมาณสําหรับเตรียมเคร่ืองมือ ก็จํากดั จําต้องหมนุเวียนเคร่ืองมือ จากทีมสํารวจ ท่ีดําเนินการ

เสร็จก่อน มาให้ทีมท่ียงัสํารวจไมเ่สร็จ ใช้ตอ่ไป  เป็นการเพิ่มภาระงานให้กบัทีมสว่นกลาง ตลอดเวลาของการ

รวบรวมข้อมลู และ ก่อให้เกิดความเส่ียงตอ่คณุภาพเคร่ืองมือ บางชนิด ซึง่อาจจะเสียหาย ระหวา่งการขนสง่ได้  
 การจดัสรรบคุลากร เป็นปัจจยัหลกั ท่ีจะกําหนด ความสําเร็จ หรือ ล้มเหลว ตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้น 

กระทรวงสาธารณสขุ มีความขาดแคลนบคุลากร ท่ีเช่ียวชาญด้านการสํารวจ จะมีมากก็ในสํานกันโยบายและ

แผนสาธารณสขุ   ซึง่ก็ไมส่ามารถจดัสรรมาช่วยได้เตม็ท่ี  ในท่ีสดุแล้ว ภาวะการณ์นัน้ เป็นปัจจยัเกือ้หนนุ ให้

คณะทํางาน ขอความอนเุคราะห์จากสํานกังานสถิติแหง่ชาติ และได้รับความกรุณาอยา่งสงูย่ิง ทัง้ทางเทคนิค 

และบคุลากร ทําให้ได้ดําเนินการสํารวจ อยา่งท่ีไมเ่คยดําเนินการมาก่อน  สําหรับการจดัสรรบคุลากร ในพืน้ท่ี 

เพ่ือเตรียมชมุชน และเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ มีปัญหา ขดัข้อง ในเร่ืองท่ีต้องใช้บคุลากร ท่ีมีงานประจําอยู ่ แม้

จะต้องเจียดเวลามาทํางานนี ้บางครัง้ ต้องเป็นช่วงนอกเวลาราชการ แตก็่เป็นภาวะการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

เพราะบคุลากรเหลา่นี ้มีความเช่ียวชาญ ชํานาญพืน้ท่ี และรู้จกัผู้ นําชมุชนอยา่งดี  ข้อเสนอสําหรับการ

ดําเนินการครัง้ตอ่ไป คือ บรรจงุานสํารวจ ให้อยูใ่นปฏิทินการทํางาน ของบคุลากรเหลา่นี ้เพ่ือให้สามารถช่วย

ดําเนินการได้ อยา่งเตม็ท่ี และไมเ่ป็นภาระมากเกินไปนกั  
 
การใช้ผลการสํารวจ เพ่ือปรับนโยบาย 
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 ดงัท่ีได้ร่วมกนัวางแผนกนัไว้ ตัง้แตต้่น ระหวา่งสํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ กบั สถาบนัวิจยั

สาธารณสขุไทย ท่ีมุง่ หาข้อมลู จากตวัอยา่ง ซึง่น่าจะแสดงสภาวะสขุภาพ และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ในกลุม่

ประชากรยอ่ย ตามอาย ุเน่ืองจาก ลกัษณะปัญหา และแนวทางการแก้ไข เฉพาะกลุม่ น่าจะมีประสทิธิภาพ

มากกวา่ การดําเนินงานโดยรวม  การสํารวจ ก็ได้แสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนแล้ววา่ ปัญหา พฒันาการ ในเดก็

ปฐมวยั ปัญหาเชาวน์ปัญญา กบัเร่ือง ทพุโภชนาการ (รวมภาวะอ้วน) ในเดก็วยัเรียน  ปัญหาอนามยัเจริญ

พนัธุ์ กบั สขุภาพโดยรวม ของวยัแรงงาน และปัญหา ทพุพลภาพ ภาวะพึง่พา สมองเส่ือม ล้วนเป็นประเดน็

ชดัเจน ท่ีน่าจะดําเนินการแก้ไขได้ โดยเฉพาะ เม่ือได้แสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนถงึปัจจยัท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั

ปัญหาเหลา่นีแ้ล้ว ส่ีงท่ียงัรอการเติมให้เตม็อยู ่คือ การดําเนินการ เพ่ือแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้ 
 นอกจากผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ในรอบนีแ้ล้ว ข้อมลูท่ีมีอยู ่ในรูปส่ืออิเลคโทรนิก (คอมพิวเตอร์ไฟล์) 
ประกอบกบั แบบ บนัทกึข้อมลู ท่ีถกูจดัเรียงลําดบัไว้แล้ว และนํา้เหลือง ท่ีเก็บรักษาไว้ในธนาคารนํา้เหลือง 

น่าจะเป็นโอกาส ให้ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ นําเสนอ โครงร่าง เพ่ือการวิเคราะห์เชิงลกึตอ่ไป  ในเร่ืองนี ้

กระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั มลูนิธิสาธารณสขุแหง่ชาติ น่าจะแตง่ตัง้คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณา ให้เป็น

กิจลกัษณะได้  
 
(3)  ข้อแนะนําสาํหรับการสาํรวจ ต่อไป 
 นอกจากข้อความรู้ จากการสํารวจโดยตรงแล้ว ประสบการณ์จากการสํารวจเอง ก็เป็นองค์ความรู้ท่ี

สําคญัย่ิง โดยเฉพาะตอ่คําถามท่ีวา่ ควรจะมีการสํารวจฯ ครัง้ตอ่ไปหรือไม ่ถ้าควร จะ กําหนดขอบเขต วาง

ระบบการทํางาน ตลอดจน ทําการเตรียมงานอยา่งไรบ้าง ทัง้การจดัสรรทรัพยากร เตรียมโครงสร้าง และ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสบการณ์  และการนําผลไปใช้ 
 คําถามท่ีวา่ จําเป็นต้องมีการสํารวจอีกหรือไมน่ัน้ ขึน้กบัปัจจยัหลกัสองประการ คือ (ก) ความ
ต้องการข้อมลู และ (ข) พฒันาการ ของระบบข้อมลูสาธารณสขุ ในระยะตอ่ไป ของประเทศไทย วา่ จะใช้ข้อมลู

ใดบ้าง ในการตดัสนิใจทางสาธารณสขุ และ จะมีพฒันาการ เพ่ือศกึษา ข้อมลู ในระดบัประเทศ ระดบัภาค 

ระดบัเขต จนถงึระดบัจงัหวดัอยา่งไร หากมีแนวโน้มท่ีจะสร้างระบบติดตาม ตอ่เน่ือง ในระยะยาว แบบ 

Prospective study แล้ว การสํารวจในแบบ Cross sectional survey เช่นนี ้ ก็ไมน่่าจะเป็นสิง่จําเป็น 
 ความต้องการข้อมลูนัน้ วิเคราะห์ได้จากการกําหนดประเดน็หลกัในการศกึษา  เช่นในการสํารวจนี ้

กําหนดประเดน็ การพฒันาการของเดก็ปฐมวยั เชาว์ปัญญาในเดก็วยัเรียน สขุภาพ พฤติกรรม ตลอดจน

สขุภาพสตรีของวยัแรงงาน และภาวะพึง่พิงในผู้สงูอาย ุ เป็นความต้องการปัจจบุนั หากมีการติดตาม แก้ไข

ปัญหา สง่เสริมสขุภาพและมีการวางระบบข้อมลูรองรับแล้ว ประเดน็เหลา่นี ้ก็ไมจํ่าเป็นต้องบรรจใุนการสํารวจ

ครัง้ตอ่ไป สําหรับในอนาคต อาจจะมีประเดน็หลกัในการศกึษาอ่ืน ๆ ติดตามมาซึง่ยงัไมเ่ป็นท่ีตระหนกัใน

ปัจจบุนัได้ ประเดน็หลกัในการสํารวจครัง้ตอ่ไปนัน้ ควรจะเป็นประเดน็ใหม ่ท่ีไมอ่าจหาข้อมลูได้จากระบบปกติ  
 พฒันาการของระบบข้อมลู ควรตอ่เน่ือง ข้อจํากดัท่ีผา่นมานัน้ เกิดจาก สภาพการยดึติดใน

กระบวนการคิด ท่ีมุง่มองปัญหาเป็นหลกั (Problem oriented) และเน้นการรายงานสิง่ท่ีเกิดขึน้ (Activity 
reports, event reports) ขาดการเช่ือมโยง โดยเฉพาะสูบ่ทการวิเคราะห์ วา่ จําเป็นต้องรู้อะไร และควร

รวบรวมข้อมลูใดบ้าง เม่ือได้มาแล้ว จะวิเคราะห์แยกแยะอยา่งไร หากข้อมลูท่ีวา่นัน้ไมมี่ทางรวบรวมได้ จะใช้

ข้อมลูแทนอะไรได้บ้าง ปรับถ่วงอยา่งไร หากมีทางได้มาซึง่ข้อมลู แตร่ะบบไมพ่ร้อม ก็ต้องสร้าง

กระบวนการพฒันาให้ได้ และไมย่อมแพ้แก่แรงเสียดทานท่ีจะเกิดขึน้  เร่ืองนี ้เป็นภาระกิจร่วมระหวา่งกระทรวง
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สาธารณสขุ ในฐานะเจ้าของข้อมลู Insitution based  และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าของข้อมลู 
community based  
 ดงัท่ีกลา่วแล้ววา่ หน่วยของการสุม่ตวัอยา่งในการสํารวจครัง้นีเ้ป็นบคุคล ตา่งจากการสํารวจหลาย

ครัง้ท่ีผา่นมา ซึง่สุม่ตวัอยา่งครัวเรือน ผลสรุปจากการสํารวจนี ้ยืนยนัวา่ กรอบการสุม่ตวัอยา่ง เป็นบคุคลเช่นนี ้

เป็นไปได้ นบัเป็นทางเลือกอีกทางหนึง่ ท่ีเปิดโอกาส สําหรับการสํารวจอ่ืน ๆ ตอ่ไป วา่ ไมจํ่าเป็นต้องยดึติดกบั 

หน่วยครัวเรือน อีกตอ่ไป ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ ระหวา่งสองวิธีนี ้กลา่วมาแล้ว แตอ่าจสรุปได้สัน้ ๆ  คือ การสุม่

ครัวเรือนนัน้ง่ายกวา่ แตอ่าจประสบอคติการคดัเลือก (Selection bias) ซ่ีงก็น่าจะแก้ไขได้โดยการเก็บข้อมลู
ซํา้ ในกรณีไมพ่บบคุคลเป้าหมายในการเก็บข้อมลูครัง้แรก อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการเคล่ือนย้ายประชากร ซึง่

เป็นผลจากปัจจยัทางสงัคม เศรษฐกิจ ก็ยงัจะทําให้อคติจากการคดัเลือกดงักลา่ว คงมีอยูอ่ยา่งแก้ไขไมไ่ด้ 

เพราะองค์ประกอบสมาชิกครัวเรือน จะตา่งออกไป อยา่งไรก็ตาม หากประเดน็คําถามการสํารวจ ต้องการทราบ

ข้อมลูครัวเรือน การสุม่บคุคล ก็ไมส่ามารถตอบคําถามเหลา่นัน้ได้  ข้อพิจารณาสําคญัสําหรับการเลือกวิธีการ

สุม่ตวัอยา่ง ขึน้กบัความต้องการข้อมลูนัน้ ๆ วา่จริง ๆ แล้ว หน่วยการวิเคราะห์ เป็นคน หรือเป็นครัวเรือน จงึไม่

อาจสรุปได้วา่การสํารวจครัง้ตอ่ไป ควรดําเนินการอยา่งไร  
สําหรับขนาดกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีจะให้เป็นตวัแทน ระดบัประเทศ ระดบัภาค ระดบัเขต หรือ ระดบัจงัหวดั

นัน้ จําต้องมีการอธิบายให้ชดัเจน ตอ่ผู้ใช้ข้อมลู ให้ทราบข้อจํากดั และคํานงึถงึเสมอ ในการนําผลไปใช้ การถ่วง

นํา้หนกั ปรับอตัราท่ีพบ ให้สอดคล้องกบัประชากรทัง้หมดนัน้ ก็เป็นเร่ืองสําคญั การสํารวจครัง้นี ้สามารถแสดง

ความแตกตา่งของสภาวะสขุภาพประชาชน ระดบัภาค และเปรียบเทียบระหวา่งในเขต กบันอกเขตเทศบาล ได้

อยา่งชดัเจน หากต้องการภาพระดบัเขต หรือจงัหวดั ก็จะต้องขยายจํานวนตวัอยา่งออกไปอีก มิฉะนัน้ก็ต้องทํา

การสํารวจใหม ่โดยให้ตวัอยา่ง เป็นตวัแทนประชากร ในเขต หรือจงัหวดันัน้ ๆ  
 เคร่ืองมือสํารวจในครัง้นี ้ท่ีดไูมส่มบรูณ์ ก็เป็นเพราะข้อจํากดัทางทรัพยากร กําลงัคน การจดัการ และ

งบประมาณ ในช่วงการเตรียมเคร่ืองมือนัน้ คณะทํางานจําต้องตดัการวดัสมรรถภาพร่างกาย (Physical 
fitness) ออกจากการสํารวจ เพราะใช้เวลา แรงงาน และคา่ใช้จ่ายสงู เกินกวา่จะบรรจใุนการสํารวจครัง้นีไ้ด้  

สว่นท่ีเหลือ จงึไมส่ามารถบอกสภาวะสมรรถภาพทางร่างกายของประชาชนไทยได้ สําหรับการสํารวจในกลุม่

เดก็ และผู้สงูอาย ุก็มีข้อจํากดัด้านเคร่ืองมือ ด้วยเหตผุลความจําเป็นเดียวกนั คือ ต้องพยายามให้การสํารวจ

เสร็จสิน้ ในเวลาท่ีกําหนด คณะทํางานจําเป็นต้องตดัทอน ดดัแปลง บางสว่นของเคร่ืองมือ อยา่งไรก็ดี 

เน่ืองจากจํานวนตวัอยา่งท่ีให้ความร่วมมือมีมากพอ และเคร่ืองมือสว่นท่ีใช้ในการสํารวจ มีคณุภาพดีพอ การ

สํารวจ จงึสามารถแสดงผลออกมาได้ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ข้อเสนอสําหรับการสํารวจครัง้ตอ่ไป คือ ต้อง

เตรียมการแตเ่น่ิน ๆ ให้สามารถพฒันาเคร่ืองมือ และระบบได้ดีกวา่นี ้การเตรียมการสํารวจครัง้นี ้ใช้เวลา 1 ปี ก็

ยงัไมส่ามารถเตรียมได้ดีพอ  
 โดยสรุปแล้ว กระทรวงสาธารณสขุ โดยสํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ ควรวิเคราะห์ความจําเป็น 

ต้องใช้ข้อมลู แยกแยะแหลง่ท่ีมา แล้วบง่ชี ้รายการข้อมลูท่ีควรจะได้จากการสํารวจ กําหนดลว่งหน้า ให้กบั

คณะท่ีจะทําการสํารวจครัง้ตอ่ไป วางมาตรการ วิธีการสํารวจ เสนอกลบัมาให้สํานกันโยบายและแผนฯ 

พิจารณา เลือกสรรวิธีการท่ีเหมาะสม ในการดําเนินการตอ่ไป  
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