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บทที่ 1
ความเป็ นมา หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์
โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพฯ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายทศวรรษที่ผา่ นมา ยังผลให้ สภาพชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชาชนดีขึ ้น อํานาจการซื ้อสินค้ าและบริการสูงขึ ้น ประชาชนหันมาบริโภคสินค้ าและบริ การที่เป็ น
ปั จจัยเสริมต่อการดํารงชีวิตสูงกว่าแต่ก่อน แต่ก็เป็ นที่น่าสนใจว่า สภาพชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นนี ้ได้ ยงั ผลให้
สภาวะ 1 สุขภาพ อนามัยของประชาชนไทยดีขึ ้นกว่าเดิมในสัดส่วนเดียวกันหรื อไม่ และยิ่งไปกว่านัน้ ยังอาจมี
ความเป็ นไปได้ ในทางกลับกันด้ วยซํ ้าว่า พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ที่ได้ ก่อให้ เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองเข้ า
ไปสูช่ นบท ทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื ้นฐานชีวิตจากภาคเกษตรกรรม ไปสูภ่ าคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว
โดยมีคา่ นิยมทางด้ านวัตถุเป็ นใหญ่ อาจจะทําให้ เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก วัฒนธรรมถูกละเลย ซึง่ ในที่สดุ
อาจจะทําให้ ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน ทังทางด้
้
านร่างกาย และ จิตใจ เสื่อมโทรมลงได้
ผลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผา่ นมา ยังทําให้ โครงสร้ างประชากรเปลี่ยนแปลงไป
ผลสําเร็จจากโครงการวางแผนครอบครัว อัตราเสียชีวิตของทารกที่ลดลง ความบีบคันของภาวะสั
้
งคมเมือง และ
พัฒนาการด้ านการแพทย์ที่ทําให้ อายุขยั เฉลี่ยของประชาชนสูงขึ ้น ได้ ทําให้ สดั ส่วนของประชากรวัยเด็กลดลง
สัดส่วนของผู้สงู อายุมากขึ ้น ลักษณะปั ญหาสุขภาพของประชาชนกลุม่ เฉพาะมีความเด่นชัดขึ ้น ตัวอย่างที่เป็ น
รูปธรรมคือ ประชากรวัยแรงงานซึง่ แต่เดิมกระจัดกระจายอยูใ่ นภาคเกษตรกรรม ได้ อพยพย้ ายถิ่นเข้ ามารวมตัว
กันทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ ้น มีบางส่วน ที่หนั มาประกอบอาชีพอิสระ ให้ บริการในเมือง เหล่านี ้มี
ผลกระทบต่อทังพื
้ ้นฐานสภาวะสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการเลือกใช้ บริการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื น้ ฟู
สุขภาพอนามัย ด้ วย
เพื่อที่จะทราบภาวะ 2 สุขภาพของประชาชนนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ ทําการรวบรวมข้ อมูล ทังใน
้
ลักษณะการสํารวจ และ เฝ้าระวังฯ ที่ผา่ นมายังไม่สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ เต็มที่ เพราะ ได้ จดั กลุม่ ตัวอย่าง
ออกตามสภาพภูมิศาสตร์ หรื อกล่าวอีกนัยหนึง่ คือ มองจากที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลัก และทําการรวบรวมข้ อมูลจาก
เป้าหมายที่ได้ พบ ยิ่งไปกว่านัน้ ลักษณะการศึกษาปั ญหาสุขภาพ ยังมักจะติดอยูก่ บั การมองหาตัวโรค หรื อตัว
ปั ญหา โดยทําการค้ นคว้ าว่ามีขนาด (ความชุก ความรุนแรง) อย่างไรในประชากรที่ศกึ ษา ทังที
้ ่โรคหรื อภาวะ
สุขภาพบางอย่างมีประชากรกลุม่ เสี่ยงโดยเฉพาะ เช่น โรคของสตรี ภาวะสุขภาพเสื่อมถอยในประชากรสูงอายุ
ภาวะสุขอนามัยในการทํางาน ปั ญหาสารเสพติดในกลุม่ วัยรุ่น เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ผลกระทบ ต่อภาวะต่าง ๆ
เหล่านันยั
้ งอาจจะมีเฉพาะต่อประชากรกลุม่ หนึง่ มากกว่ากลุม่ อื่น เช่น ภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ก่อให้ เกิด
ผลกระทบสูงกว่าในผู้ใหญ่ ที่สําคัญคือ การแก้ ปัญหาภาวะต่าง ๆ นัน้ จะได้ ผลสัมฤทธิ์สงู กว่า ถ้ าดําเนินการ
อย่างเจาะจงในกลุม่ เฉพาะที่ประสบปั ญหาร่วมกัน ดังนันกรอบแนวความคิ
้
ดในการศึกษาภาวะสุขภาพของ
ประชาชนไทยในปั จจุบนั จึงควรวางกรอบแนวคิดในการมองประชากรที่จะศึกษาออกเป็ นกลุม่ เฉพาะ
(Specific groups) มากกว่าการมองประชากรแบบเหมือนกันทังหมด
้
(Homogeneous)
0
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สภาวะ ป., น., สภาพ, ความเป็ นไปตามกฎธรรมดา (nature)

2

ภาวะ น., สภาพความเป็ นอยู,่ สถานะ (condition); ป.,ส., น., ความมี, ความเป็ น, ความเป็ นจริ ง, ความปรากฏ, ความเกิด, ที่ต้งั , ใจ
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ในปี พ.ศ. 2539 กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข ร่วมกัน สถาบันวิจยั
สาธารณสุขไทย จึงได้ กําหนดให้ มีการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ เพื่อติดตามดูภาวะสุขภาพที่
อาจเปลี่ยนแปลงไป และ ปั ญหาสุขอนามัยที่เริ่มมีขึ ้นใหม่ในประชาชนไทย โดยกําหนดให้ ขอความร่วมมือ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังที่ได้ ดําเนินการมาก่อนแล้ ว และให้ มีการวางองค์กรของการสํารวจเป็ นระดับประเทศและ
ระดับภาค เพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลสูงที่สดุ อันจะทําให้ การวางแผนทางสาธารณสุข เพื่อเคลื่อนย้ าย
ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้
การสํารวจนี ้ จึงได้ เกิดขึ ้น โดยการสนับสนุนด้ านงบประมาณในช่วงเตรี ยมการจากองค์การอนามัยโลก
และ งบประมาณในช่วงดําเนินการ จากหมวดอุดหนุน ปี 2539 ของสํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข การดําเนินงานประสบอุปสรรคต่าง ๆ นานา และได้ รับผลกระทบอย่างมาก จากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ของประเทศไทย ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 ซึง่ ทําให้ ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินโครงการ เพิ่ม
สูงขึ ้นอย่างคาดไม่ถงึ ทําให้ การสรุปโครงการล่าช้ าออกไปกว่าที่วางแผนไว้ ประมาณ 12 เดือน
ผลการศึกษาที่ผ่านมา
ในปี พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนแก่น
มหิดล ธรรมศาสตร์ สงขลานคริ นทร์ สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ
(สถาบันวิจยั สาธารณสุขไทย ในปั จจุบนั ) ด้ วยการสนับสนุนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย สมาคมอุรเวช แห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย สมาคมต่อมไร้ ทอ่ แห่งประเทศไทย และสมาคมรูมาติสซัม่ แห่งประเทศไทย ได้ จดั การสํารวจภาวะสุขภาพ
ของประชาชนไทยด้ วยการตรวจร่างกายขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศ เพื่อให้ ทราบความชุกของโรคเรื อ้ รังที่สําคัญ ๆ
และอุบตั ิการณ์ของโรคเฉียบพลันที่ยงั คงเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ และได้ นําผลการสํารวจ
เสนอต่อประชาชนตลอดจนสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานด้ านการสาธารณสุขเพื่อใช้ ประโยชน์
โดยทัว่ ไปแล้ ว
ในการสํารวจดังกล่าว ครอบคลุมพื ้นที่ 16 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร รวมเป็ น 17 จังหวัด มี
จํานวนประชากรที่ได้ รับการสํารวจ 22,217 คน (จากเป้าหมาย 23,884 คน) ใน 5,882 ครอบครัว พบว่า
ปั ญหาสุขภาพที่สําคัญ ได้ แก่ 3 ภาวะทุพโภชนาการ ในเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี (ความชุก 24.7%) ความพิการทาง
กาย (ความชุก 6.3%) ปวดข้ อปวดหลัง (ความชุกสูงกว่า 40%) ความดันโลหิตสูง (ความชุก 5.4%) ภาวะ
โคเลศเตอรอลสูงกว่า 200 mg% (ความชุก 11.3%) เบาหวาน (นํ ้าตาลในเลือดสูงหว่า 140 mg% ความ
ชุก 2.3%) ภาวะโลหิตจางในประชากรอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป (ความชุก 21.7%) ภาวะปอดอุดกันเรื
้ อ้ รังใน
ประชากรอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้นไป (ความชุก 1.5%) นิ่วในระบบทางเดินปั สสาวะในประชากรอายุตงแต่
ั ้ 15 ปี ขึ ้น
ไป (ความชุก 3.2% ในชาย และ 0.9% ในหญิง) ที่น่าสนใจคือ มีประชากรที่สบู บุหรี่ เป็ นประจํา 20.6% ดื่ม
สุราบ่อย ๆ 5.2% สําหรับภาวะปั ญหาสุขภาพที่พบตํ่ากว่า 2% ได้ แก่ ภาวะตับแข็ง ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ
ความผิดปกติเฉพาะเพศหญิง ผลการวิเคราะห์ทางลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยปั ญหาสุขภาพและ
2

3

ความชุก ในที่น้ ี เป็ นค่าร้อยละ ของ เป้ าหมายที่ได้รับการตรวจพบว่ามีปัญหา หรื อ ภาวะ ดังกล่าว หารด้วย เป้ าหมาย ที่ได้รับการตรวจทั้งหมด
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ปั จจัยสาเหตุตลอดจนกลวิธีแก้ ไข ยังไม่สามารถทําได้ เต็มที่นกั เนื่องด้ วยข้ อจํากัดของวัสดุวิธีการ และความ
ครอบคลุมของข้ อมูล ซึง่ ได้ จากตัวอย่างที่มีลกั ษณะจํากัด
กรอบแนวคิด ของการสํารวจครั ง้ นี ้
การสํารวจครัง้ นี ้ ได้ ขยายขอบเขตการสํารวจปั ญหาสุขภาพ ออกไป กว้ างกว่ากรอบความคิดเดิมที่อยู่
ในวงวิชาชีพ (Professionals) ซึง่ มักนึกถึงปั ญหาโรค (Disease oriented) เป็ นฐาน ออกไปสูค่ วามคิด
สากล (Nonprofessionals) แต่ยงั คงให้ อยูใ่ นขอบเขตของเรื่ องสุขภาพ (Health related) นอกจากนี ้ใน
มิติของข้ อมูลที่จะสํารวจ ก็จะไม่เพียงแต่มีขนาดของปั ญหา (Magnitude of problems) เท่านัน้ แต่จะ
พยายามศึกษาตัวแปร ซึง่ อาจมีผลต่อ การแก้ ปัญหา (Determinants of solutions) ไปพร้ อมกัน อย่างไรก็
ดี แนวทางการสํารวจตามกรอบแนวความคิดดังกล่าวนี ้ มีใช่วา่ จะละทิ ้งลักษณะการศึกษารายโรค แต่หมายถึง
การพยายามที่จะศึกษาไปถึงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสุขภาพปรกติ ภาวะสุขภาพไม่ปรกติ (โรค) และ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้ องกับสภาวะสุขภาพปรกติ (ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ) และที่อาจเกี่ยวข้ องกับภาวะ
สุขภาพไม่ปรกติ (ปั จจัยเสี่ยงต่อโรค) ด้ วยไปพร้ อมกัน
ความซับซ้ อนในการวางแนวการสํารวจ เกิดขึ ้นเมื่อมีความพยายาม ที่จะกําหนด สภาวะปรกติ และ
ภาวะไม่ปรกติ เพราะในบางตัวแปร มาตรฐานการกําหนดไม่ชดั เจน ทางออกของการสํารวจนี ้ คือ ใช้ การตัดสิน
วินิจฉัย ให้ น้อยที่สดุ และพยายามมองว่า ลักษณะของประชากร ที่ได้ จากการสํารวจ เป็ นสภาวะสุขภาพ ที่
เป็ นอยู่ โดยทําการแจกแจง หรื อ หาลักษณะการกระจาย ของตัวแปรที่ศกึ ษา ด้ วย นอกเหนือไปจากการสรุปผล
จากตัวแปร เหล่านัน้ ให้ ออกมาเป็ นค่าความชุก ของปั ญหาต่าง ๆ
และเนื่องจากสภาพของสังคมไทยที่เปลี่ยนไป ทําให้ เห็นได้ ชดั ว่าประชากรไทยมีความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ มากขึ ้น การศึกษาสภาวะสุขภาพประชาชนครัง้ นี ้จึงเน้ นประชากรเป้าหมายหลัก ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
ได้ แก่ กลุม่ เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึง ก่อน 6 ปี ) เด็กวัยเรี ยน (6 ถึง ก่อน 12 ปี ) ประชากรวัยแรงงาน (13 ปี ถึง
ก่อน 60 ปี ) ประชากรวัยสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป) และกลุม่ สตรี ในวัยแรงงาน จะเห็นว่าลักษณะการแบ่งกลุม่
ประชากรไม่แยกจากกันเด็ดขาด (Not mutually exclusive) เพราะใช้ คณ
ุ ลักษณะสําคัญสองประการ คือ
อายุ และเพศ ทังนี
้ ้เนื่องจากประชากรแต่ละกลุม่ ในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่จะประสบปั ญหาคล้ ายกัน นอกจากนี ้ ยัง
เชื่อกันว่า ในการดําเนินการให้ บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สมควรดําเนินการตามกลุม่ ต่าง ๆ เหล่านี ้ จึงจะ
ก่อให้ เกิดผล อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อมูลที่ศกึ ษา กําหนดจากความต้ องการใช้ ข้อมูล โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่
คุ้นเคยกับสภาพปั ญหาของประชากรกลุม่ นัน้ ๆ ซึง่ ได้ แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญในหน่วยงานทบวงมหาวิทยาลัย และ
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นหลัก ในขันตอนการเลื
้
อกปั จจัยที่จะศึกษา ส่วนขันตอนการวางแผนเลื
้
อกครัวเรื อน
เป้าหมายตลอดจนการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์ สรุปผล จะใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากทังทบวงมหาวิ
้
ทยาลัย กระทรวง
สาธารณสุข และ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
วัตถุประสงค์ ท่ ัวไป
เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนไทย ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ทังทางด้
้
านการแพทย์การสาธารณสุข
ปั จจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ตลอดจนสภาวะแวดล้ อม รวมถึงความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปั ญหา
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วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาขนาดของปั ญหาหรื อสภาวะสุขภาพ ในรู ปของความชุกของโรคและสถานะสุขภาพต่าง ๆ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั ญหาหรื อสภาวะสุขภาพ กับ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องทังทางด้
้
าน สังคม
เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้ อม
3. เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ ไปใช้ ในการวางแผน และจัดสรรทรัพยากร ในอันที่จะแก้ ปัญหาหรื อสภาวะสุขภาพที่
เป็ นอยู่ ตลอดจนถึงการดําเนินการเพื่อป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตด้ วย

