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บทที่ 1 
ความเป็นมา หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ 

โครงการสาํรวจสภาวะสุขภาพฯ 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา ยงัผลให้สภาพชีวิตความ

เป็นอยูข่องประชาชนดีขึน้ อํานาจการซือ้สนิค้าและบริการสงูขึน้ ประชาชนหนัมาบริโภคสนิค้าและบริการท่ีเป็น

ปัจจยัเสริมตอ่การดํารงชีวิตสงูกวา่แตก่่อน แตก็่เป็นท่ีน่าสนใจวา่ สภาพชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้นีไ้ด้ยงัผลให้ 

สภาวะ0

1 สขุภาพ อนามยัของประชาชนไทยดีขึน้กวา่เดิมในสดัสว่นเดียวกนัหรือไม ่และย่ิงไปกวา่นัน้ ยงัอาจมี

ความเป็นไปได้ในทางกลบักนัด้วยซํา้วา่ พฒันาการทางเศรษฐกิจ ท่ีได้ก่อให้เกิดการขยายตวัของสงัคมเมืองเข้า

ไปสูช่นบท ทําให้มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะพืน้ฐานชีวิตจากภาคเกษตรกรรม ไปสูภ่าคอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว 

โดยมีคา่นิยมทางด้านวตัถเุป็นใหญ่ อาจจะทําให้เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก วฒันธรรมถกูละเลย ซึง่ในท่ีสดุ

อาจจะทําให้ภาวะสขุภาพอนามยัของประชาชน ทัง้ทางด้านร่างกาย และ จิตใจ เส่ือมโทรมลงได้  
 ผลของการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีผา่นมา ยงัทําให้โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงไป 

ผลสําเร็จจากโครงการวางแผนครอบครัว อตัราเสียชีวิตของทารกท่ีลดลง ความบีบคัน้ของภาวะสงัคมเมือง และ

พฒันาการด้านการแพทย์ท่ีทําให้อายขุยัเฉล่ียของประชาชนสงูขึน้ ได้ทําให้สดัสว่นของประชากรวยัเดก็ลดลง 

สดัสว่นของผู้สงูอายมุากขึน้ ลกัษณะปัญหาสขุภาพของประชาชนกลุม่เฉพาะมีความเดน่ชดัขึน้ ตวัอยา่งท่ีเป็น

รูปธรรมคือ ประชากรวยัแรงงานซึง่แตเ่ดิมกระจดักระจายอยูใ่นภาคเกษตรกรรม ได้อพยพย้ายถ่ินเข้ามารวมตวั

กนัทํางานในโรงงานอตุสาหกรรมมากขึน้ มีบางสว่น ท่ีหนัมาประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการในเมือง เหลา่นีมี้

ผลกระทบตอ่ทัง้พืน้ฐานสภาวะสขุภาพของประชาชน ตลอดจนการเลือกใช้บริการรักษา ป้องกนั สง่เสริม ฟืน้ฟู

สขุภาพอนามยั ด้วย 
 เพ่ือท่ีจะทราบภาวะ1

2 สขุภาพของประชาชนนัน้ หน่วยงานตา่ง ๆ ได้ทําการรวบรวมข้อมลู ทัง้ใน

ลกัษณะการสํารวจ และ เฝ้าระวงัฯ ท่ีผา่นมายงัไมส่ามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เตม็ท่ี เพราะ  ได้จดักลุม่ตวัอยา่ง

ออกตามสภาพภมิูศาสตร์ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ มองจากท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกั และทําการรวบรวมข้อมลูจาก

เป้าหมายท่ีได้พบ ย่ิงไปกวา่นัน้ ลกัษณะการศกึษาปัญหาสขุภาพ  ยงัมกัจะติดอยูก่บัการมองหาตวัโรค หรือตวั

ปัญหา โดยทําการค้นคว้าวา่มีขนาด (ความชกุ ความรุนแรง) อยา่งไรในประชากรท่ีศกึษา ทัง้ท่ีโรคหรือภาวะ

สขุภาพบางอยา่งมีประชากรกลุม่เส่ียงโดยเฉพาะ เช่น โรคของสตรี ภาวะสขุภาพเส่ือมถอยในประชากรสงูอาย ุ

ภาวะสขุอนามยัในการทํางาน ปัญหาสารเสพติดในกลุม่วยัรุ่น เป็นต้น นอกจากนี ้ผลกระทบ ตอ่ภาวะตา่ง ๆ 

เหลา่นัน้ยงัอาจจะมีเฉพาะตอ่ประชากรกลุม่หนึง่มากกวา่กลุม่อ่ืน เช่น ภาวะทพุโภชนาการในเดก็ ก่อให้เกิด

ผลกระทบสงูกวา่ในผู้ใหญ่  ท่ีสําคญัคือ การแก้ปัญหาภาวะตา่ง ๆ นัน้ จะได้ผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ ถ้าดําเนินการ

อยา่งเจาะจงในกลุม่เฉพาะท่ีประสบปัญหาร่วมกนั ดงันัน้กรอบแนวความคิดในการศกึษาภาวะสขุภาพของ

ประชาชนไทยในปัจจบุนั จงึควรวางกรอบแนวคิดในการมองประชากรท่ีจะศกึษาออกเป็นกลุม่เฉพาะ 

(Specific groups) มากกวา่การมองประชากรแบบเหมือนกนัทัง้หมด (Homogeneous) 
 
 

                                                 
1  สภาวะ  ป., น., สภาพ, ความเป็นไปตามกฎธรรมดา (nature)  
2  ภาวะ  น., สภาพความเป็นอยู,่  สถานะ (condition); ป.,ส., น., ความมี, ความเป็น, ความเป็นจริง, ความปรากฏ, ความเกิด, ท่ีตั้ง, ใจ 
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 ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสขุโดยสํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ ร่วมกนั สถาบนัวิจยั 
สาธารณสขุไทย จงึได้กําหนดให้มีการสํารวจสขุภาพประชาชนไทยขึน้อีกครัง้หนึง่ เพ่ือติดตามดภูาวะสขุภาพท่ี

อาจเปล่ียนแปลงไป และ  ปัญหาสขุอนามยัท่ีเร่ิมมีขึน้ใหมใ่นประชาชนไทย โดยกําหนดให้ขอความร่วมมือ จาก

หน่วยงานตา่ง ๆ  ดงัท่ีได้ดําเนินการมาก่อนแล้ว และให้มีการวางองค์กรของการสํารวจเป็นระดบัประเทศและ

ระดบัภาค เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมลูสงูท่ีสดุ อนัจะทําให้การวางแผนทางสาธารณสขุ เพ่ือเคล่ือนย้าย

ทรัพยากรเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้กวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนันี ้ 
 การสํารวจนี ้จงึได้เกิดขึน้ โดยการสนบัสนนุด้านงบประมาณในช่วงเตรียมการจากองค์การอนามยัโลก 

และ งบประมาณในช่วงดําเนินการ จากหมวดอดุหนนุ ปี 2539 ของสํานกันโยบายและแผนสาธารณสขุ 

กระทรวงสาธารณสขุ   การดําเนินงานประสบอปุสรรคตา่ง ๆ นานา และได้รับผลกระทบอยา่งมาก จากภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย ของประเทศไทย ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 ซึง่ทําให้ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เพิ่ม

สงูขึน้อยา่งคาดไมถ่งึ ทําให้การสรุปโครงการลา่ช้าออกไปกวา่ท่ีวางแผนไว้ ประมาณ 12 เดือน  
 
ผลการศกึษาที่ผ่านมา 
 ในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสขุ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ขอนแก่น 

มหิดล ธรรมศาสตร์ สงขลานครินทร์ สํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการระบาดวิทยาแหง่ชาติ 

(สถาบนัวิจยัสาธารณสขุไทย ในปัจจบุนั) ด้วยการสนบัสนนุจากราชวิทยาลยัอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สมาคมแพทย์โรคหวัใจแหง่ประเทศไทย สมาคมอรุเวช แหง่ประเทศไทย วิทยาลยัพยาธิแพทย์แหง่ประเทศไทย 

รังสีวิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคทางเดินอาหารแหง่ประเทศไทย สมาคมโรคไตแหง่ประเทศ

ไทย สมาคมตอ่มไร้ทอ่แหง่ประเทศไทย และสมาคมรูมาติสซัม่แหง่ประเทศไทย ได้จดัการสํารวจภาวะสขุภาพ

ของประชาชนไทยด้วยการตรวจร่างกายขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศ เพ่ือให้ทราบความชกุของโรคเรือ้รังท่ีสําคญั ๆ 

และอบุติัการณ์ของโรคเฉียบพลนัท่ียงัคงเป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีสําคญัของประเทศ และได้นําผลการสํารวจ

เสนอตอ่ประชาชนตลอดจนสมาคมวิชาชีพตา่ง ๆ รวมถงึหน่วยงานด้านการสาธารณสขุเพ่ือใช้ประโยชน์

โดยทัว่ไปแล้ว  
 ในการสํารวจดงักลา่ว ครอบคลมุพืน้ท่ี 16 จงัหวดั และ กรุงเทพมหานคร รวมเป็น 17 จงัหวดั มี

จํานวนประชากรท่ีได้รับการสํารวจ 22,217 คน (จากเป้าหมาย 23,884 คน) ใน 5,882 ครอบครัว พบวา่

ปัญหาสขุภาพท่ีสําคญั ได้แก่ 2

3 ภาวะทพุโภชนาการ ในเดก็อายต่ํุากวา่ 5 ปี (ความชกุ 24.7%) ความพิการทาง
กาย (ความชกุ 6.3%)    ปวดข้อปวดหลงั (ความชกุสงูกวา่ 40%) ความดนัโลหิตสงู (ความชกุ 5.4%) ภาวะ
โคเลศเตอรอลสงูกวา่ 200 mg% (ความชกุ 11.3%) เบาหวาน (นํา้ตาลในเลือดสงูหวา่ 140 mg% ความ
ชกุ 2.3%) ภาวะโลหิตจางในประชากรอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป (ความชกุ 21.7%) ภาวะปอดอดุกัน้เรือ้รังใน
ประชากรอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้ไป (ความชกุ 1.5%) น่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะในประชากรอายตุัง้แต ่15 ปีขึน้
ไป (ความชกุ 3.2% ในชาย และ 0.9% ในหญิง) ท่ีน่าสนใจคือ มีประชากรท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจํา 20.6% ด่ืม
สรุาบอ่ย ๆ 5.2% สําหรับภาวะปัญหาสขุภาพท่ีพบต่ํากวา่ 2% ได้แก่ ภาวะตบัแข็ง ภาวะหลอดเลือดหวัใจตีบ 

ความผิดปกติเฉพาะเพศหญิง ผลการวิเคราะห์ทางลกึเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัปัญหาสขุภาพและ

                                                 
3  ความชุก ในท่ีน้ี  เป็นค่าร้อยละ  ของ เป้าหมายท่ีไดรั้บการตรวจพบวา่มีปัญหา หรือ ภาวะ ดงักล่าว หารดว้ย เป้าหมาย ท่ีไดรั้บการตรวจทั้งหมด  
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ปัจจยัสาเหตตุลอดจนกลวิธีแก้ไข ยงัไมส่ามารถทําได้เตม็ท่ีนกั เน่ืองด้วยข้อจํากดัของวสัดวุิธีการ และความ

ครอบคลมุของข้อมลู ซึง่ได้จากตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะจํากดั  
กรอบแนวคดิ ของการสาํรวจครัง้นี ้
 การสํารวจครัง้นี ้ได้ขยายขอบเขตการสํารวจปัญหาสขุภาพ ออกไป กว้างกวา่กรอบความคิดเดิมท่ีอยู่

ในวงวิชาชีพ (Professionals) ซึง่มกันกึถงึปัญหาโรค (Disease oriented) เป็นฐาน ออกไปสูค่วามคิด

สากล (Nonprofessionals)  แตย่งัคงให้อยูใ่นขอบเขตของเร่ืองสขุภาพ (Health related) นอกจากนีใ้น
มิติของข้อมลูท่ีจะสํารวจ ก็จะไมเ่พียงแตมี่ขนาดของปัญหา (Magnitude of problems) เทา่นัน้ แตจ่ะ

พยายามศกึษาตวัแปร  ซึง่อาจมีผลตอ่ การแก้ปัญหา (Determinants of solutions) ไปพร้อมกนั อยา่งไรก็

ดี แนวทางการสํารวจตามกรอบแนวความคิดดงักลา่วนี ้มีใช่วา่จะละทิง้ลกัษณะการศกึษารายโรค แตห่มายถงึ

การพยายามท่ีจะศกึษาไปถงึเหน็ความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาวะสขุภาพปรกติ ภาวะสขุภาพไมป่รกติ (โรค) และ
ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีอาจเก่ียวข้องกบัสภาวะสขุภาพปรกติ (ป้องกนั สง่เสริมสขุภาพ) และท่ีอาจเก่ียวข้องกบัภาวะ
สขุภาพไมป่รกติ (ปัจจยัเส่ียงตอ่โรค) ด้วยไปพร้อมกนั 
 ความซบัซ้อนในการวางแนวการสํารวจ เกิดขึน้เม่ือมีความพยายาม ท่ีจะกําหนด สภาวะปรกติ และ

ภาวะไมป่รกติ เพราะในบางตวัแปร มาตรฐานการกําหนดไมช่ดัเจน ทางออกของการสํารวจนี ้คือ ใช้การตดัสนิ 

วินิจฉยั ให้น้อยท่ีสดุ และพยายามมองวา่ ลกัษณะของประชากร ท่ีได้จากการสํารวจ เป็นสภาวะสขุภาพ ท่ี

เป็นอยู ่โดยทําการแจกแจง หรือ หาลกัษณะการกระจาย ของตวัแปรท่ีศกึษา ด้วย นอกเหนือไปจากการสรุปผล 

จากตวัแปร เหลา่นัน้ ให้ออกมาเป็นคา่ความชกุ ของปัญหาตา่ง ๆ  
 และเน่ืองจากสภาพของสงัคมไทยท่ีเปล่ียนไป ทําให้เหน็ได้ชดัวา่ประชากรไทยมีความแตกตา่งระหวา่ง

กลุม่มากขึน้ การศกึษาสภาวะสขุภาพประชาชนครัง้นีจ้งึเน้นประชากรเป้าหมายหลกั  ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ได้แก่ กลุม่เดก็ปฐมวยั (แรกเกิดถงึ ก่อน 6 ปี) เดก็วยัเรียน  (6 ถงึ ก่อน 12 ปี)  ประชากรวยัแรงงาน (13 ปี ถงึ 

ก่อน 60 ปี) ประชากรวยัสงูอาย ุ(60 ปี ขึน้ไป) และกลุม่สตรีในวยัแรงงาน จะเหน็วา่ลกัษณะการแบง่กลุม่

ประชากรไมแ่ยกจากกนัเดด็ขาด (Not mutually exclusive) เพราะใช้คณุลกัษณะสําคญัสองประการ คือ 

อาย ุ และเพศ ทัง้นีเ้น่ืองจากประชากรแตล่ะกลุม่ในปัจจบุนัมีแนวโน้มท่ีจะประสบปัญหาคล้ายกนั นอกจากนี ้ยงั

เช่ือกนัวา่ ในการดําเนินการให้บริการสง่เสริมสขุภาพ ป้องกนัโรค สมควรดําเนินการตามกลุม่ตา่ง ๆ เหลา่นี ้จงึจะ

ก่อให้เกิดผล อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 ข้อมลูท่ีศกึษา กําหนดจากความต้องการใช้ข้อมลู โดยการรวบรวมความคิดเหน็จากผู้ เช่ียวชาญท่ี

คุ้นเคยกบัสภาพปัญหาของประชากรกลุม่นัน้ ๆ ซึง่ได้แก่ผู้ เช่ียวชาญในหน่วยงานทบวงมหาวิทยาลยั และ

กระทรวงสาธารณสขุเป็นหลกั  ในขัน้ตอนการเลือกปัจจยัท่ีจะศกึษา สว่นขัน้ตอนการวางแผนเลือกครัวเรือน

เป้าหมายตลอดจนการเก็บข้อมลู วิเคราะห์ สรุปผล จะใช้ผู้ เช่ียวชาญจากทัง้ทบวงมหาวิทยาลยั กระทรวง

สาธารณสขุ และ สํานกังานสถิติแหง่ชาติ  
 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 เพ่ือศกึษาสภาวะสขุภาพของประชาชนไทย   ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ทางด้านการแพทย์การสาธารณสขุ 

ปัจจยัทางสงัคมเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะแวดล้อม รวมถงึความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
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วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพ่ือศกึษาขนาดของปัญหาหรือสภาวะสขุภาพ ในรูปของความชกุของโรคและสถานะสขุภาพตา่ง ๆ  
2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัญหาหรือสภาวะสขุภาพ กบั ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ทางด้าน สงัคม 

เศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม 
3. เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการวางแผน และจดัสรรทรัพยากร ในอนัท่ีจะแก้ปัญหาหรือสภาวะสขุภาพท่ี

เป็นอยู ่ตลอดจนถงึการดําเนินการเพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตด้วย 
 
 


