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 สรุป 

●	 บทนี้รายงานผลการส�ารวจด้านอนามัยเจริญพันธุ์
●	 สตรีไทยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น โดยอายุเฉลี่ยเมื่อมีประจ�าเดือนครั้งแรกลดลงในกลุ่มอายุน้อย เช่น กลุ่มอายุ 

15-29 ปี เริ่มมีประจ�าเดือนครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 12.9 ปี ในขณะที่กลุ่ม 30-44 ปี และ 45-59 ปี เริ่มเมื่ออายุเฉลี่ย 
13.9 ปี และ 14.9 ปี ตามล�าดับ 

●	 กลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 11.3 เคยตั้งครรภ์และในจ�านวนนี้ร้อยละ 86.6 เคยคลอดบุตร
●	 ใน 5 ปีที่ผ่านมา สตรีร้อยละ 3.4 เคยมีการแท้งลูก กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีร้อยละของการแท้งลูกสูงสุดร้อยละ 12.0 

และสาเหตุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.7) เป็นการแท้งตามธรรมชาติ รองลงมาคือ ท�าแท้งร้อยละ 30.3 ในจ�านวนนี้เป็น
เหตุผลทางการแพทย์ ร้อยละ 42.2 และเพราะไม่พร้อมมีบุตร ร้อยละ 50.5

●	 การคุมก�าเนิดพบว่า มีอัตราการคุมก�าเนิด ร้อยละ 71.4 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการคุมก�าเนิดสูงสุดถึง       
ร้อยละ 76.2 เมื่อพิจารณาถึงวิธีการคุมก�าเนิดพบว่า การท�าหมันหญิงสูงสุด ร้อยละ 28.2 รองลงมาเป็นการใช้          
ยาเม็ดคุมก�าเนิดในฝ่ายหญิง ร้อยละ 24.4

●	 ในเรื่องของการมีบุตรยากในกลุ่มอายุ 15-59 ปี มีร้อยละ 9.8 ที่มีภาวะมีบุตรยาก 
●	 การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกพบว่า ใน 2 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 47.8 ของสตรีอายุ 15-59 ปี ได้รับการตรวจมะเร็ง

ปากมดลูก โดยกลุ่มอายุ 30-44 ปี และ 45-59 ปี ได้รับการตรวจร้อยละ 50.4 และ 57.0 ตามล�าดับ
●	 การตรวจคดักรองมะเรง็เต้านมด้วยโดยบคุลากรทางการแพทย์ใน 1 ปีท่ีผ่านมา มร้ีอยละ 18.5 โดยกลุม่อาย ุ30-44 ปี 

และ 45-59 ปีได้รับการตรวจร้อยละ 16.6 และ 24.7 ตามล�าดับ กลุ่มอายุ 15-59 ปีเคยได้รับการด้วยเครื่อง         
แมมโมแกรม ร้อยละ 8.8 และเคยได้รับการตรวจแมโมแกรมใน 1 ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.8

●	 เมือ่เปรยีบเทยีบกับผลการส�ารวจฯ ครัง้ท่ี 4 เมือ่ปี 2552 พบว่า การตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูในช่วง 2 ปีที ่        
ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 42.5 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 47.8 ในปี 2557

●	 การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีวัย 15-59 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60.7 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 62.6 ในปี 2557 
ตามล�าดับ

●	 การตรวจแมมโมแกรมในสตรีอายุ 40-59 ปี ใน 1 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.9 เป็นร้อยละ 4.8 ตามล�าดับ

 อนามัยเจริญพันธุ์
 อนามัยเจริญพันธุ์ เป็นประเด็นทางสุขภาพที่ส�าคัญประเด็นหนึ่งในการส�ารวจสุขภาพครั้งนี้ เนื้อหาประกอบด้วย
 1. การมีประจ�าเดือนและการหมดประจ�าเดือน
 2. การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
 3. การแท้งลูก
 4. การคุมก�าเนิด
 5. ภาวะการมีบุตรยาก

 6. การตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
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อนามัยเจริญพันธ์ุ
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6.1	การมีประจ�าเดือนและการหมดประจ�าเดือน	

 การส�ารวจโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับอายุเริ่มมีประจ�าเดือนพบว่า อายุเฉลี่ยการมีประจ�าเดือนครั้งแรกของสตรีไทยอายุ 

15-29 ปี เท่ากับ 12.9 ปี อายุ 30-44 ปี เท่ากับ 13.9 ปี และอายุ 45-55 ปี เท่ากับ 14.9 ปี เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า 

ภาคกลางและกรุงเทพฯ มอีายเุฉลีย่การมปีระจ�าเดือนครัง้แรกต�า่สดุ ในกลุม่อาย ุ15-29 ปี เท่ากบั 12.7 ปี และ 12.8 ปีตามล�าดับ 

อาย ุ30-44 ปี และอาย ุ45-59 ปี สตรทีีอ่าศยัในกรงุเทพฯ มีอายเุฉลีย่ต�า่สดุเท่ากบั 13.6 ปี และ 14.3 ปี ตามล�าดับ เมือ่พจิารณา

ตามเขตการปกครองพบว่า กลุม่อาย ุ15-29 ปี สตรทีีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมอีายเุฉลีย่เมือ่มปีระจ�าเดอืน       

ครั้งแรกเท่ากัน ส�าหรับในกลุ่มอายุ 30-44 ปี และอายุ 45-59 ปี สตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีประจ�าเดือน      

ครั้งแรกน้อยกว่าสตรีที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (ตารางที่ 6.1.1)

ตารางที่ 6.1.1 อายุเฉลี่ยเมื่อมีประจ�าเดือนครั้งแรกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุภาค และเขตการปกครอง

 

อายุ (ปี) 15-29 30-44 45-59

n Mean SD n mean SD n mean SD

เขต

ในเขต 685 12.9 1.3 1,178 13.8 1.9 1,894 14.7 2.6

นอกเขต 716 12.9 1.2 912 13.9 1.5 1,309 15.1 1.9

ภาค

เหนือ 304 13.0 1.4 400 13.8 2.0 680 15.0 2.2

กลาง 368 12.7 1.1 499 13.8 1.4 817 14.7 2.2

ตะวันออกเฉียงเหนือ 303 13.0 1.2 433 14.2 1.4 554 15.5 1.6

ใต้ 289 13.0 1.7 411 13.7 2.1 477 14.8 2.6

กทม. 137 12.8 1.0 347 13.6 1.9 675 14.3 2.8

รวมทั้งประเทศ 1,402 12.9 1.3 2,091 13.9 1.7 3,201 14.9 2.2

 เมื่อพิจารณาถึงอายุเฉลี่ยเมื่อหมดประจ�าเดือน พบว่าอายุเฉลี่ยของสตรีเมื่อหมดประจ�าเดือนเท่ากับ 47.7 ปี โดยในเขต

เทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีอายุเฉลี่ยเมื่อหมดประจ�าเดือนใกล้เคียงกัน และกล่มอายุ 30-44 ปี ภาคกลางและกรุงเทพฯ    

มอีายเุฉลีย่เมือ่หมดประจ�าเดือนน้อยกว่าภาคอ่ืนๆ ส่วนกลุม่อาย ุ45-59 ปี ทุกภูมภิาคมอีายเุฉลีย่เมือ่หมดประจ�าเดอืนใกล้เคยีงกนั 

(ตารางที่ 6.1.2)
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ตารางที่ 6.1.2 อายุเฉลี่ยเมื่อหมดประจ�าเดือน (เฉพาะผู้ที่หมดแล้ว) จ�าแนกตามกลุ่มอายุ ภาค และเขตการปกครอง

 

อายุ (ปี)
30-44 45-59

n Mean SD n Mean SD

เขต

ในเขต 39 37.0 6.9 1,232 47.7 7.4

นอกเขต 32 37.7 4.9 755 47.7 5.0

ภาค

เหนือ 17 37.5 6.9 433 47.1 8.0

กลาง 17 35.5 3.8 488 47.3 5.6

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 40.5 4.7 326 47.7 4.5

ใต้ 13 37.3 4.6 279 48.2 5.6

กทม. 11 34.8 13.5 461 48.7 7.2

รวมทั้งประเทศ 140 37.4 5.8 2,125 47.7 6.2

 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการได้รับยาฮอร์โมนทดแทนภายหลังหมดประจ�าเดือนพบว่า มีเพียงร้อยละ 6.3 ในสตรีกลุ่มอายุ 

45-59 ปีที่ได้รับฮอร์โมนทดแทน ส่วนสตรีกลุ่มอายุ 30-44 ปี ที่หมดประจ�าเดือนได้รับฮอร์โมน ร้อยละ 8.1 เมื่อพิจารณาถึง 

พื้นที่ในเขตและนอกเขตเทศบาลพบว่า มีสัดส่วนของการได้รับฮอร์โมนทดแทนใกล้เคียงกัน และสตรีกลุ่มอายุ 30-44 ปี                 

ภาคเหนือมีสัดส่วนของการได้รับฮอร์โมนทดแทนสูงกว่าทุกภาค รองลงมาคือ ภาคใต้และและกรุงเทพฯ (รูปที่ 6.1.1-6.1.2)

รูปที่ 6.1.1 ร้อยละการได้รับฮอร์โมนทดแทน หลังหมดประจ�าเดือนในสตรีที่หมดประจ�าเดือนแล้ว 

    จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง 
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รูปที ่6.1.2  ร้อยละการได้รบัฮอร์โมนทดแทน หลงัหมดประจ�าเดือนในสตรท่ีีหมดประจ�าเดือนแล้ว จ�าแนกตามกลุม่อายุ และภาค 

 

6.2	การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร	

 สตรีวัยอายุ 15-59 ปี ร้อยละ 70.2 บอกว่าเคยตั้งครรภ์ กลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 11.3 เคยตั้งครรภ์ สัดส่วนนี้เพิ่มขึ้น

ในกล่มอายุ 20-30 เป็นร้อยละ 54.4 และสูงสุดในกล่มอายุ 30-59 ปี เป็นร้อยละ 86.6 สตรีที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของ

การตั้งครรภ์สูงกว่าในเขตเทศบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จะมีสตรีวัยเจริญพันธุ์ท่ีเคยตั้งครรภ์สูงสุดคือ ร้อยละ 

73.8 และกรุงเทพฯ มีสัดส่วนของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เคยตั้งครรภ์ต�่าสุดคือ ร้อยละ 61.9 (รูปที่ 6.2.1-6.2.2)

รูปที่ 6.2.1 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เคยตั้งครรภ์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง 
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รูปที่ 6.2.2 ร้อยละของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เคยตั้งครรภ์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และภาค 

 

 การเคยคลอดบุตร

 สตรีที่อาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาลที่เคยตั้งครรภ์ มีร้อยละของการที่เคยคลอดบุตรไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา

ในรายภาคพบว่าไม่แตกต่างกนัมากเช่นกนั โดยพบว่าทุกภาครวมท้ังกรงุเทพมหานครมสีตรวียัเจรญิพนัธุท่ี์เคยคลอดบุตรมากกว่า

ร้อยละ 90 ขึ้นไป (รูปที่ 6.2.3-6.2.4)

รูปที่ 6.2.3 ร้อยละของสตรีที่เคยคลอดบุตรในสตรีที่เคยตั้งครรภ์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง 
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รูปที่ 6.2.4 ร้อยละของสตรีที่เคยคลอดบุตรในสตรีที่เคยตั้งครรภ์ จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และภาค 

 

6.3	 การแท้งลูก	

 พบว่า ใน 5 ปีที่ผ่านมา สตรีวัย 15-59 ปี ร้อยละ 3.4 บอกว่าเคยแท้งลูก กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีสัดส่วนการแท้งลูกสูงสุด

ร้อยละ 12.0 รองลงมาคือ อาย ุ15-19 ปี มร้ีอยละ 5.3 สัดส่วนการแท้งลกูลดลงในกลุม่อาย ุ30 ปีข้ึนไป ในเขตเทศบาลมร้ีอยละ

ของการแท้งสูงกว่านอกเขตเทศบาลทุกกลุ่มอายุ การจ�าแนกตามภาคพบว่า ภาคใต้และกรุงเทพมีการแท้งลูกสูงสุด ร้อยละ 4.8 

(รูปที่ 6.3.1 และ 6.3.3)

รูปที ่6.3.1  ร้อยละของการแท้งลกูในรอบ 5 ปีทีผ่่านมาในสตรวียัเจรญิพันธุ ์(15-59 ปี) จ�าแนกตามกลุม่อายุ และเขตการปกครอง 

 

 ส�าหรับใน 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่า สตรีวยั 15-59 ปี ร้อยละ 0.8 บอกว่าเคยแท้งลกู กลุม่อาย ุ15-19 ปี มกีารแท้งสงูสดุ ร้อยละ 

5.1 รองลงมากลุ่มอายุ 20-30 ปี มีร้อยละ 2.3 โดยรวมนอกเขตเทศบาลมีร้อยละของการแท้งสูงกว่าในเขตฯ การจ�าแนกตาม

ภาคพบว่า ภาคใต้ มีสัดส่วนสูงสุดรองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปที่ 6.3.2-6.3.3)
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รูปที ่6.3.2  ร้อยละของการแท้งลกูในรอบ 1 ปีทีผ่่านมาในสตรวียัเจรญิพันธุ ์(15-59 ปี) จ�าแนกตามกลุม่อายุ และเขตการปกครอง

 

รูปที่ 6.3.3 ร้อยละของการแท้งลูกในรอบ 1 และ 5 ปีที่ผ่านมาในสตรีวัยเจริญพันธุ์ (15-59 ปี) จ�าแนกตามภาค 

 

 สาเหตุการแท้ง

 เมือ่พจิารณาถงึสาเหตกุารแท้งลกูในครัง้สดุท้ายพบว่า ร้อยละ 69.7 เป็นการแท้งตามธรรมชาต ิอกีร้อยละ 30.3 เป็นการ

ท�าแท้ง (ส่วนใหญ่ท�าโดยแพทย์) ซึ่งเหตุผลของการท�าแท้งคือ ความไม่พร้อมที่จะมีบุตร (ร้อยละ 50.5) เหตุผลทางการแพทย์ 

(ร้อยละ 42.2) ในจ�านวนของการท�าแท้งนี้ท�าโดยแพทย์สูงสุด ร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 

9.1 และร้อยละ 2.5 เป็นการท�าแท้งโดยไม่ทราบว่าผู้ที่ท�าเป็นใคร (รูปที่ 6.3.4-6.3.5)
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รูปที่ 6.3.4 ร้อยละของสาเหตุของการแท้งลูกในครั้งสุดท้าย ในหญิงที่เคยแท้งลูก จ�าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

รูปที่ 6.3.5 ร้อยละของการได้รับการช่วยเหลือท�าแท้งครั้งสุดท้าย ในหญิงที่เคยแท้งลูก 

 

 เมื่อวิเคราะห์เฉพาะรายท่ีท�าแท้งพบว่าสถานท่ีท�าแท้งในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่ากลุ่มอายุ 15-29 ปี ท�าแท้งที่คลินิก

เอกชน ร้อยละ 58.5 ส�าหรับกลุ่มอายุ 30-44 ปี และ 45-59 ปี ท�าแท้งในโรงพยาบาลรัฐสูงสุด ร้อยละ 40.4 และ 19.0                 

ตามล�าดับ รองลงมาคือ โรงพยาบาลเอกชนเอกชน (รูปที่ 6.3.6)
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รูปที่ 6.3.6 ร้อยละของสถานที่ท�าแท้งในหญิงที่เคยแท้งลูก จ�าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

 ส�าหรบัวธิกีารท�าแท้งทีพ่บมากทีส่ดุคอื การใช้เครือ่งสญูญากาศดูดออกทางช่องคลอด ร้อยละ 18.6 รองลงมาคอื การรบัประทาน

ยาเมด็ ร้อยละ 4.3 ส�าหรบัการจงใจให้เกดิอบุตัเิหต ุโดยวธิใีดวธิหีนึง่พบในสดัส่วนทีต่�า่ท่ีสดุคอื ร้อยละ 2.4 (รปูท่ี 6.3.7)

รูปที่ 6.3.7 ร้อยละของวิธีการท�าแท้ง 

 

6.4	 การมีคู่สมรส	และการคุมก�าเนิด	

 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีคู่อยู่กินด้วยกันของประชากรอายุ 15-59 ปี พบว่า ผู้ชายร้อยละ 61.1 และผู้หญิง              

ร้อยละ 63.7 แต่งงานอยู่กินด้วยกัน โดยกลุ่มอายุที่แต่งงานอยู่กินด้วยกันสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 45-59 ปี ผู้ชายและผู้หญิงที่อยู่      

นอกเขตเทศบาลจะแต่งงานอยู่กินด้วยกันสูงกว่าในเขตเทศบาล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีการแต่งงานอยู่กินด้วยกัน       

สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ของประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง (รูปที่ 6.4.1-6.4.3)



การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 207207

รูปที่ 6.4.1 ร้อยละของการมีคู่ในประชากรไทยอายุ 15 - 59 ปี จ�าแนกตามเพศ และอายุ 

 

รูปที่ 6.4.2 ร้อยละของการมีคู่ในประชากรไทยอายุ 15-59 ปี จ�าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 

 

รูปที่ 6.4.3 ร้อยละของการมีคู่ในประชากรไทยอายุ 15-59 ปี จ�าแนกตามเพศ และภาค 
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 อตัราคมุก�าเนิดในประชากรไทยอายุ 15-59 ปี มร้ีอยละ 71.4 โดยกลุม่อายท่ีุมีการคมุก�าเนดิสงูสดุคอื กลุม่อาย ุ30-44 ปี 
พิจารณาตามเขตปกครองพบว่า ประชากรไทยทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาลจะมอีตัราการคมุก�าเนดิสงูกว่าในเขตเทศบาล (ร้อยละ 71.8 
และ 70.9 ตามล�าดบั) เมือ่พจิารณาเป็นรายภาคพบว่า ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือมีอตัราคมุก�าเนดิสงูสดุคอื ร้อยละ 76.2 (รปูที่ 

6.4.4-6.4.6)

รูปที่ 6.4.4 ร้อยละของการคุมก�าเนิดในประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีคู่ จ�าแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ 

 

 

รูปที่ 6.4.5 ร้อยละของการคุมก�าเนิดในประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีคู่ จ�าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 

 

รูปที่ 6.4.6 ร้อยละของการคุมก�าเนิดในประชากรไทยอายุ 15-59 ปี ที่มีคู่ จ�าแนกตามเพศ และภาค 
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 เมือ่พจิารณาถงึวธีิการคุมก�าเนดิพบว่า การท�าหมนัหญงิพบได้สงูสดุถงึร้อยละ 28.2 รองลงมาเป็นการใช้ยาเมด็คมุก�าเนดิ

ร้อยละ 24.4 และการใช้ยาฉีดคุมก�าเนิดร้อยละ 10.0 ตามล�าดับ (รูปที่ 6.4.7)

รูปที่ 6.4.7 ร้อยละของวิธีการคุมก�าเนิดในประชากรไทยที่มีคู่อายุ 15-59 ปี จ�าแนกตามเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)

 

 จากการส�ารวจถึงเหตุผลที่ไม่คุมก�าเนิด พบว่าร้อยละ 28.5 ที่ไม่คุมก�าเนิดเพราะคิดว่าภรรยาไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นเหตุผล

ทีพ่บสงูสดุ รองลงมาคือ ต้องการมบุีตร ร้อยละ 24.0 เหตผุลพบน้อยท่ีสดุคอื ไม่สามารถเข้าถึงบรกิารคมุก�าเนดิได้ พบได้ร้อยละ 0.8 

(รูปที่ 6.4.8)

รปูท่ี 6.4.8 ร้อยละของเหตผุลท่ีไม่คมุก�าเนดิในประชากรไทยอายุ 15-59 ปีทีม่คู่ี จ�าแนกตามเพศ (ตอบได้มากกว่า 1 ค�าตอบ)
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6.5	 ภาวะการมีบุตรยาก	

 จากการส�ารวจพบว่า ประชากรไทยอาย ุ 15-59 ปีทีม่คีูส่มรส มปัีญหาเรือ่งมบีตุรยากอยูร้่อยละ 9.8 ปัญหาการมบีตุรยาก              

ไม่แตกต่างกันระหว่างคนทีอ่าศยัในเขตเทศบาลและนอกเขตฯ ภาคใต้มีปัญหาภาวะมบีตุรยากร้อยละ 12.8 รองลงมาคอื ภาคเหนอื  

ภาคกลาง กรงุเทพฯ และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบร้อยละ 10.7, 9.5, 9.2 และ 8.3 ตามล�าดบั (รปูท่ี 6.5.1-6.5.3)

รูปที่ 6.5.1 ร้อยละของภาวะมีบุตรยากในประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีคู่ จ�าแนกตามเพศ และอายุ 

รูปที่ 6.5.2 ร้อยละของภาวะมีบุตรยากในประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีคู่ จ�าแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 
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รูปที่ 6.5.3 ร้อยละของภาวะมีบุตรยากในประชากรไทยอายุ 15-59 ปีที่มีคู่ จ�าแนกตามเพศ และภาค 

6.6	 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	
 จากการสมัภาษณ์พบว่า สตรไีทยอาย ุ15-59 ปี เคยได้รบัการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกูภายใน 2 ปีท่ีผ่านมา มร้ีอยละ 

47.8 อัตราการเคยได้รับการตรวจสูงสุดในกลุ่มอายุ 45-59 ปี รองลงมาคือ 30-44 ปี และ 15-29 ปี มีร้อยละ 57.0, 50.4 และ 

22.0 ตามล�าดับ (รูปที่ 6.6.1)

รูปที่ 6.6.1 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 15-59 ปี 
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 เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครองเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกจากบุคลากรด้านสาธารณสุขภายใน 2 ปีที่ผ่านมา         

พบว่า กลุ่มอายุ 45-59 ปี ได้รับการตรวจสูงสุด (ร้อยละ 57.0) และสตรีที่อยู่นอกเขตได้รับการตรวจในสัดส่วนที่สูงกว่าในเขต 

โดยกลุ่มอายุ 45-59 ปี ที่อยู่นอกเขตเทศบาลได้รับตรวจร้อยละ 62.3 ในขณะที่ในเขตเทศบาลได้รับตรวจร้อยละ 51.0 (รูปที่ 

6.6.2–6.6.3)

รูปที่ 6.6.2 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจมะเร็งปากมดลูกใน 2 ปีที่ผ่านมา จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง 

รูปที่ 6.6.3 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจมะเร็งปากมดลูกใน 2 ปีที่ผ่านมา จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และภาค 
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6.7	 การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม	

 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 จากการส�ารวจ ผู้หญิงวัย 15-59 ปี ร้อยละ 62.6 กล่าวว่าเคยตรวจคล�าเต้านมด้วยตนเองเพื่อหาก้อนผิดปกติ โดยกลุ่ม

อาย ุ45-59 ปี เคยตรวจด้วยตนเองในสดัส่วนทีส่งูสดุ (ร้อยละ 70.4) สดัส่วนของผูห้ญงิทีเ่คยตรวจเต้านมด้วยตนเองในกรงุเทพฯ 

มีสัดส่วนต�่ากว่าภาคอื่น (รูปที่ 6.7.1–6.7.2)

รูปที่ 6.7.1 ร้อยละของสตรีอายุ 15-59 ปีที่เคยตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และเขตการปกครอง 

รูปที่ 6.7.2 ร้อยละของสตรีอายุ 15-59 ปี ที่เคยตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และภาค 

 การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์

 ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา สตรีไทยอายุ 15-59 ปี เคยได้รับการตรวจเต้านมเพื่อหาก้อนผิดปกติโดยแพทย์ พยาบาล หรือ      

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 18.5 โดยกลุ่มอายุ 45-59 ปี เคยได้รับการตรวจสูงที่สุด (รูปที่ 6.7.3)
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รูปที่ 6.7.3 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจเต้านมเพื่อหาก้อนผิดปกติโดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   

    จ�าแนก ตามอายุ 

 เมือ่พจิารณาตามกลุม่อาย ุพบว่า กลุม่อาย ุ45-59 ปี จะมกีารตรวจเต้านมโดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

ภายใน 1 ปีทีผ่่านมา เพ่ือหาก้อนผดิปกติสงูกว่าทกุกลุม่อาย ุผูท้ีอ่าศยันอกเขตเทศบาลได้รบัการตรวจสงูกว่าในเขตเทศบาลเลก็น้อย 

เมื่อพิจารณาตามภาค พบว่า ภาคใต้มีสัดส่วนของการได้รับตรวจน้อยกว่าภาคอื่น (รูปที่ 6.7.4-6.7.5)

รปูที ่6.7.4  ร้อยละของการเคยได้รบัตรวจเต้านมเพือ่หาก้อนปกตโิดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ ภายใน 1 ปีทีผ่่านมา  

    จ�าแนกตามอายุ และเขตการปกครอง 
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รปูที ่6.7.5  ร้อยละของการเคยได้รบัตรวจเต้านมเพ่ือหาก้อนผดิปกติ โดยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ 

    ภายใน 1 ปีทีผ่่านมา จ�าแนกตามกลุ่มอายุ และภาค 

 การตรวจคัดกรองโดยแมมโมแกรม

 การสมัภาษณ์พบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา สตรีไทยอาย ุ15-59 ปี ร้อยละ 3.8 เคยได้รบัการตรวจแมมโมแกรม  

โดยกลุ่มอาย ุ45-59 ปี เคยได้รบัการตรวจใน 1 ปีทีผ่่านมาสงูสดุ (ร้อยละ 5.4) โดยเมือ่พจิารณาหญงิอาย ุ40-59 ปี (ซึง่ตามข้อแนะน�า

ให้ตรวจแมมโมแกรมในวยันี)้ พบว่าร้อยละ 4.8 เคยบอกว่าเคยได้รบัการตรวจใน 1 ปีทีผ่่านมา พิจารณาตามเขตการปกครอง             

พบว่าในเขตเทศบาลมสีดัส่วนของการตรวจมากกว่านอกเขตฯ พจิารณาตามภาคพบว่า กรงุเทพฯ มสีดัส่วนท่ีได้รบัการตรวจสงูทีสุ่ด 

(ร้อยละ 9.3) (รปูที ่6.7.6-6.7.8)

รูปที่ 6.7.6 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจแมมโมแกรม ตามระยะเวลาที่เคยตรวจในสตรีอายุ 15-59 ปี 
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รูปที่ 6.7.7 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจแมมโมแกรมในสตรีอายุ 40-59 ปี จ�าแนกตามเขตการปกครอง 

รูปที่ 6.7.8 ร้อยละของการเคยได้รับตรวจแมมโมแกรมในสตรีอายุ 40-59 ปี จ�าแนกตามภาค 
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6.8	 พฤติกรรมเคยมีเพศสัมพันธ์ในเยาวชน	

 การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุ 10-19 ปี ที่ไม่มีคู่ครองประจ�าพบว่า กลุ่มอายุ 10-14 ปี ร้อยละ 0.9 

และ 15-19 ปี ร้อยละ 20.6 ตามล�าดับ บอกว่าเคยมเีพศสมัพนัธ์ โดยรวมในกลุม่อายุ 10-19 ปีนี ้ผู้ชายเคยมีเพศสมัพนัธ์ ร้อยละ 

17.9 ส่วนหญิงเคยมี ร้อยละ 7.3 (รูปที่ 6.8.1)

รูปที่ 6.8.1 ร้อยละของการเคยมีเพศสัมพันธ์ในประชากรไทยอายุ 10-19 ปี ที่ไม่มีคู่ครอง จ�าแนกตามอายุ

 

 กลุม่ตัวอย่างอายุ 15-19 ปี ท้ังทีม่คู่ีครองและไม่มคีูค่รอง ท่ีเคยมเีพศสมัพนัธ์ ร้อยละ 94.2 เคยมีเพศสมัพันธ์กบัคูต่่างเพศ 

ร้อยละ 6.5 เคยมเีพศสมัพันธ์กบัคู่เพศเดียวกนั และร้อยละ 1.3 มท้ัีงสองเพศ (รูปท่ี 6.8.2) 

 (หมายเหต ุ: กลุม่ 10-14 ปี มจี�านวนคนตัวอย่างน้อยท่ีเคยมเีพศสมัพนัธ์จึงไม่ได้น�าเสนอ)

รูปที่ 6.8.2 ร้อยละของพฤติกรรมของการมีเพศสัมพันธ์ในประชากรไทยอายุ 15-19 ปี จ�าแนกตามอายุ 
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 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติด ก่อนมีเพศสัมพันธ์

 การสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี บอกว่าเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ หรือใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์              

โดยคนบอกว่านานๆ ใช้ครั้งหนึ่ง มีร้อยละ 10.4 ดื่มหรือใช้บ่อยๆ ร้อยละ 0.5 และดื่มหรือใช้ทุกครั้งร้อยละ 0.6 (รูปที่ 6.8.3) 

รูปที่ 6.8.3 ร้อยละของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ ในประชากรไทยอายุ 15-19 ปี  

    จ�าแนกตามอายุ

 




