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การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5278278

 การส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่ากาย ครั้งที่ 5 ด�าเนินการเก็บข้อมูลระหว่าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
- กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยส�านักงานส�ารวจสุขภาพประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ตัวอย่างของประชากรอายุ       
15 ปีขึ้นไปจ�านวน 19,468 คน เป็นชาย 8,221 คน และหญิง 11,247 คน ผลการส�ารวจแบ่งเป็นข้อมูลเป็น 5 กลุ่มคือ                 
1) ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม 2) พฤติกรรมสุขภาพ 3) สถานะสุขภาพ 4) อนามัยเจริญพันธุ์ และ 5) สุขภาพ     
ผู้สูงอายุ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการส�ารวจภาวะสุขภาพโดยการตรวจร่างกายของการส�ารวจ ครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2551-52 กับ             
การส�ารวจฯ ครัง้ที ่5 นี ้พบว่ามีการเปลีย่นแปลงของสถานะสขุภาพในประชาชนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไปโดยสรปุดงันี ้(ตารางที ่8.1)

●	 พฤติกรรมสขุภาพทีมี่สถานการณ์ดีขึน้เลก็น้อย ได้แก่ การสบูบุหรีเ่ป็นประจ�าและการด่ืมสรุาในระดบัท่ีเสีย่งปานกลาง
ขึ้นไป (≥41 กรัม/วัน ในผู้ชาย และ ≥21 กรัม/วัน ในผู้หญิง) ในประชาชนไทยมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย การกินผัก
และผลไม้ได้ตามข้อแนะน�า (≥5 ส่วนขึ้นไป/วัน) ในประชาชนไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

●	 พฤติกรรมสุขภาพที่สถานการณ์คงเดิม ได้แก่ การมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางข้ึนไปอย่างเพียงพอตาม            
ข้อแนะน�า มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผลการส�ารวจฯ ครั้งที่ 4 

●	 ภาวะสุขภาพและโรคที่มีความชุกเพิ่มขึ้น ได้แก่ภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และแมทาบอลิกซินโดรม 
●	 ประเด็นสุขภาพที่ยังเป็นปัญหาในผู้สูงอายุ ได้แก่ เช่น โรคเรื้อรัง ภาวะสมองเสื่อม การหกล้ม ภาวะพึ่งพิง เป็นต้น 
●	 การบริการสุขภาพที่พบว่าแนวโน้มยังไม่ดีขึ้นได้แก่ 
 o การเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 o คุณภาพบรกิารด้านการรักษาและควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดของผู้ป่วยเบาหวาน และการควบคมุความดนั 

 โลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เป็นต้น

บทที่ 8
สรุป และข้อเสนอแนะ



การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 279279

ตารางที ่8.1  ความชกุของพฤตกิรรมสขุภาพและการป่วยในประชากรไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป การส�ารวจสขุภาพประชาชนไทย  
     โดยการตรวจร่างกายครัง้ท่ี 3, 4 และ 5
 

2546-47 2551-52 2557

พฤติกรรมสุขภาพ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

การสูบบุหรี่เป็นประจ�า (%) 45.9 2.3 25.3 38.7 2.1 19.9 31.3 1.8 16.0

การดื่มสุราระดับเสี่ยงปานกลาง

ขึ้นไป1 (%)

16.6 2.1 9.2 13.2 1.6 7.3 6.1 

ใน 30 วัน

ที่ผ่านมา

1.0 

ใน 30 วัน

ที่ผ่านมา

3.4 

ใน 30 วัน

ที่ผ่านมา

การดื่มสุราอย่างหนัก (มัธยฐาน, 

ครั้ง/ปี)

12 3 - 6 3 5 3 

ใน 30 วัน

ที่ผ่านมา

2 

ใน 30 วัน

ที่ผ่านมา

3 

ใน 30 วัน

ที่ผ่านมา

การดื่มสุราอย่างหนัก (%) 57.0 19.0 - 31.5 4.4 17.6 19.4 2.9 10.9

มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (%) 79.3 75.8 77.5 83.2 79.8 81.5 81.6 80.0 80.8

การกินผักผลไม้เพียงพอ

ตามข้อแนะน�า (>=5 ส่วน/วัน)

20.0 23.6 - 16.9 18.5 17.7 24.1 27.6 25.9

ภาวะสุขภาพ

ภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน 

(BMI ≥ 25 กก./ตร.ม.)

22.5 34.4 28.6 28.4 40.7 34.7 32.9 41.8 37.5

ภาวะอ้วนลงพุง (%) 15.4 36.1 26.0 18.6 45.0 32.1 26.0 51.3 39.1

เบาหวาน (%) 6.4 7.3 6.6 6.0 7.7 6.9 7.9 9.8 8.9

ความดันโลหิตสูง (%) 23.3 20.9 22.0 21.4 21.4 21.4 25.6 23.9 24.7

ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

(≥240 มก./ดล.)

13.7 17.1 15.5 16.7 21.4 19.4 14.9 17.7 16.4

เมแทบอลิกซินโดรม (%) - - - 18.1 23.9 21.1 24.9 32.8 28.9

ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและ

หลอดเลือด 3 ปัจจัยขึ้นไป2 

8.8 6.6 7.6 7.4 9.5 8.4 9.1 7.0 8.0

ภาวะโลหิตจาง (%) 11.4 22.2 16.9 15.8 29.8 23.0 24.3 25.2 24.7

ภาวะซึมเศร้า (%) - - - 2.2 3.5 2.8 2.1 3.8 3.0

อนามัยเจริญพันธุ์

อายุเฉลี่ยเริ่มมีประจ�าเดือนครั้ง

แรกในสตรี อายุ 15-29 ปี (ปี)

- 13.6 - - 13.2 - 12.9

การแท้งใน 5 ปีที่ผ่านมา (%) - - - 4.4 - 3.4

1 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไป หมายถึง ได้รับแอลกอฮอล์ ≥41 gm/d ในผู้ชายและ ≥21 gm/d ในผู้หญิง
2 ปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน BMI≥25 kg/m2 การสูบบุหรี่ และคอเลสเตอรอลรวม 

 ≥240 mg/dL



การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5280280

2546-47 2551-52 2557

พฤติกรรมสุขภาพ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

สุขภาพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

ภาวะพึ่งพิง3 (%) 9.6 15.4 12.8 12.7 17.8 15.5 16.6 24.1 20.7

การบดเคี้ยว (ฟัน < 20 ซี่) (%) 44.0 44.4 53.3 53.5 53.4 52.0 52.3 52.2

การหกล้ม (ใน 6 เดอืนทีผ่่านมา) (%) - - - 14.4 21.9 18.5 13.2 19.9 16.9

ภาวะสมองเสื่อม (%) - - - 9.8 15.1 12.4 6.8 9.2 8.1

การเข้าถึงบริการและคุณภาพ

บริการ

สัดส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย (%)

78.6 63.8 71.4 60.5 40.6 50.3 54.2 35.2 44.7

สัดส่วนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้

รับการรักษาและควบคุมความดัน

โลหิตได้ (%)

5.7 11.7 8.6 14.4 27.3 20.9 22.3 37.2 29.7

สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับ

การวินิจฉัย (%)

65.5 49.2 56.6 43.3 22.4 31.2 49.4 38.5 43.1

สัดส่วนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการ

รักษาและควบคุมน�้าตาลในเลือด

ได้ <130 มก./ดล. (%)

8.5 15.2 12.2 22.0 36.9 30.6 22.2 24.5 23.5

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ใน 2 ปีที่ผ่านมา (15-59ปี) (%)

- 32.4 - - 42.5 - 47.8

การตรวจเต้านมตรวจด้วยตนเอง 

(%) (สตรีอายุ 15-59 ปี)

- 48.7 - - 60.7 - 62.6

การตรวจ Mammogram 

(สตรีอายุ 40-59 ปี) ใน 1 ปี

ที่ผ่านมา (%)

- 1.7 - - 3.9 - 4.8

3 ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถกิจวัตรพื้นฐานด้วยตนเองอย่างน้อย 2 กิจกรรม (ได้แก่ อาบน�้า/ล้างหน้า, แต่งตัว, กินอาหาร, ลุกจากที่นอน, ใช้ห้องน�้า/ส้วม, 

และเดินในตัวบ้าน การกลั้นปัสสาวะ และการกลั้นอุจจาระได้) หรือไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะ



การสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 281281

 การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมสุขภาพและภาวะโรคต่างๆ น่าจะมีผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี

การเปลีย่นแปลงไปสูค่วามเป็นเมอืงมากขึน้ ท�าให้มปัีจจยัเสีย่งต่อสขุภาพมากขึน้ ขณะเดียวกนัมาตรการด�าเนนิงานการควบคมุ

ป้องกันทีผ่่านมาของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัสขุภาพต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขท้ังส่วนกลางและส่วนภมูภิาค 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายสุขภาพต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนต่างๆ เช่น             

การควบคุมปัญหาการสูบบุหรี่และดื่มสุรา นโยบาย 3 อ (อาหาร ออกก�าลังกาย และอารมณ์) โครงการคนไทยไร้พุง เด็กไทย    

ไม่กินหวาน มีส่วนในการรณรงค์ให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างไรก็ตามยังมีภาวะสุขภาพบางประเด็นที่ยังไม่มี

แนวโน้มดีขึ้น เช่น ภาวะอ้วนซึง่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จงึเป็นงานทีท้่าทายและต้องมกีารด�าเนนิการให้เข้มข้นมากข้ึนต่อไป ส�าหรบั

สถานการณ์ด้านการเข้าถึงและดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังไม่ดีขึ้น แม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงาน          

ด้านสขุภาพต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคมกีารคดักรองกลุ่มเสีย่ง การอบรมอาสาสมคัรให้มส่ีวนร่วมในการดแูลกลุม่เสีย่ง

และผู้ป่วยในชุมชน การมีคลินิกเฉพาะโรคในและคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเฝ้าระวังและโครงการติดตามและปรับปรุง

คุณภาพบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นแต่ขนาดปัญหายังเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับการด�าเนินงานต่อไป

 การส�ารวจประชาชนไทยฯ ครั้งที่ 5 นี้มีข้อจ�ากัดบางประการที่ควรกล่าวถึง ประการแรก ข้อจ�ากัดในการเปรียบเทียบ          

ผลการส�ารวจในครัง้นีก้บัการส�ารวจครัง้ก่อนๆ เน่ืองจากแบบข้อถามในการส�ารวจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง เช่น แบบสมัภาษณ์

การบริโภคแอลกอฮอล์ของการส�ารวจฯ ครั้งที่ 5 นี้ได้ปรับจากเครื่องมือ STEP survey ขององค์การอนามัยโลก ตามข้อเสนอ

แนะของผูเ้ชีย่วชาญด้านการส�ารวจการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ โดยการสอบถามในการส�ารวจฯ ครัง้ท่ี 5 นี ้เป็นการด่ืมใน 30 

วนัที่ผ่านมา ในขณะที่ของการส�ารวจฯ ครั้งที่ 4 เป็นการดื่มใน 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีส่วนผลต่อการคาดประมาณปริมาณ

แอลกอฮอล์ที่บริโภคที่แตกต่างกัน จึงต้องแปลผลด้วยความระมัดระวัง 

 ข้อค�าถามเร่ืองถัดมาท่ีมีการปรับปรุง คือเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน (ADL) ของผู้สูงอายุ โดยในการส�ารวจน้ี

เปลีย่นตวัเลอืกค�าตอบทีแ่ตกต่างจากการส�ารวจครัง้ก่อนโดยปรับให้ใช้แบบเดยีวกับของกระทรวงสาธารณสขุ ส่วนข้อถามเกีย่วกบั 

Instrumental ADL มีลักษณะคล้ายฉบับของ NHES4 เดิม ข้อจ�ากัดประเด็นต่อมาคือ อาจมีการประมาณความชุกเก่ียวกับ

สถานะสุขภาพบางประเด็นที่ต�่ากว่าความเป็นจริง แม้ว่าการส�ารวจครั้งนี้ท�าในชุมชน แต่ก็เป็นไปได้ที่กลุ่มที่ป่วยหนัก ผู้สูงอายุที่

ติดบ้านติดเตียงไม่สามารถมาที่หน่วยตรวจสุขภาพได้ จึงอาจท�าให้การประมาณความชุกของผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยหนัก อัมพฤกษ์

และอมัพาตต�า่กว่าความเป็นจรงิได้ ประการต่อมาคอืข้อจ�ากดัด้านงบประมาณและทรพัยากรในการตรวจร่างกายและการตรวจ

พิเศษบางอย่าง เช่น ไม่มกีารตรวจตวัชีว้ดัทีส่�าคญั เช่น HbA1c เพือ่ประเมนิการควบคมุระดับน�า้ตาลในเลอืด การตรวจพเิศษทางเลือด

เพื่อหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง การตรวจระดับ cotinine เพื่อค้นหาการสัมผัสควันบุหรี่ การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ 

EKG การตรวจ Ankle brachial index ในกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ในกลุ่มที่มีประวัติการป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อ

หัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ได้มีการยืนยันด้วยผลการตรวจร่างกาย โดยภาพรวมความชุกในโรคกลุ่มนี้จึงมีโอกาส   

ต�่ากว่าความเป็นจริง ในขณะที่บางส่วนของผู้ที่บอกว่าเคยได้รับวินิจฉัยหรือเคยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต อาจเป็นการรายงานเกิน

ความจริงก็เป็นไปได้ เช่นกัน 

 จุดแข็งของการส�ารวจนี้คือ การสุ่มตัวอย่างของการส�ารวจครั้งนี้เป็นการสุ่มรายบุคคลจาก sampling frame ที่ได้จาก

การแจงนบัประชากรใน Enumeration area (EA) ตัวอย่างท่ีสุ่มได้จงึค่อนข้างมัน่ใจได้ว่าเป็นตวัแทนของประชากรไทยได้ด ีอย่างไร

ก็ดอีตัราการเข้าร่วมของกลุม่ตวัอย่างทีอ่าศยัในเขตเทศบาล โดยเฉพาะในกรงุเทพมหานคร และในเขตเมอืงของจังหวดัใหญ่ๆ มอีตัรา

ตอบเข้าร่วมต�า่กว่าในชนบท ประเดน็ปัญหานีพ้บเช่นเดยีวกบัการส�ารวจระดบัประชากรในประเทศพฒันาอืน่ๆ เช่นกนั ซึง่ต้องมกีาร

พัฒนาแก้ไขในการส�ารวจครั้งต่อไป จุดแข็งของการส�ารวจด้านอื่น ได้แก่ ทีมส�ารวจเป็นเครือข่ายของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มี

ประสบการณ์งานวิจัยภาคสนามเป็นอย่างดี จึงค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพการเก็บข้อมูล มีการควบคุมมาตรฐานโดยการอบรม        

ผู้สัมภาษณ์และผู้ตรวจวัดสัดส่วนร่างกาย การวัดความดันเลือดใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีมาตรฐาน และมีคู่มือและอุปกรณ์

อืน่ทีม่มีาตรฐาน เช่น เครือ่งชัง่น�า้หนกัตวั เครือ่งวดัแรงบบีมอื ทีว่ดัส่วนสงูพร้อมทัง้มคีูม่อืบรรยายและภาพส�าหรบัการเกบ็ข้อมลู

ภาคสนาม ท�าให้มั่นใจว่าได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมีการถ่วงน�้าหนักตามโอกาสของการถูกเลือกของกลุ่ม
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ตัวอย่างตามเพศ กลุ่มอายุ เขตปกครองและภาคที่อยู่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการของส�านักสถิติแห่งชาติ ท�าให้ผลการ

ค�านวณสามารถแสดงขนาดปัญหาในประชากรในระดับเขตการปกครองและภูมิภาค

 ข้อเสนอแนะ

	 การด�าเนินการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 5 นี้มีข้อเสนอบางประการเกี่ยวกับการด�าเนินงานครั้งต่อไป ดังนี้

 การจัดการ 
●	 มสีถาบนัวชิาการรบัผดิชอบการส�ารวจ ได้แก่ หน่วยงานในมหาวทิยาลยัรบัพนัธกิจในการบรหิารจดัการการส�ารวจ 

ด�าเนินการส�ารวจและน�าเสนอผลการส�ารวจอย่างต่อเนื่อง 
●	 มีการจัดสรรงบประมาณระยะกลางและระยะยาวจากภาครัฐและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อให้เป็นระบบ

ระวังสุขภาพที่มีเสถียรภาพและต่อเนื่อง
●	 จดักระบวนการให้หน่วยงานทีใ่ช้ประโยชน์ข้อมลู เช่น กระทรวงสาธารณสขุ ส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ   

สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ฯลฯ 
มีส่วนร่วมเสนอประเด็นสุขภาพที่ควรส�ารวจ โดยมีเกณฑ์การเลือกประเด็นปัญหาสุขภาพที่มีควรมีการส�ารวจ เช่น 
ภาระโรคสูง และมีการเจาะลึกประเด็น หรือตามกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

●	 การจัดกระบวนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

 วิธีการส�ารวจ
●	 ด�าเนินการส�ารวจอย่างต่อเนื่อง จัดทีมงานเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีท�างานต่อเนื่องระยะยาว จ�านวนประมาณ 3-4 

ทีม เพื่อการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้สัมภาษณ์และผู้ท�าการตรวจและ
ทดสอบสุขภาพได้รับการฝึกอบรมสม�่าเสมอ 

●	 วิธีการเก็บข้อมูล มีสองขั้นตอนคือ 1) การส�ารวจบ้านและสัมภาษณ์บุคคลตัวอย่างที่บ้าน และ 2) การนัดตรวจ
ร่างกายและเจาะเลอืด ส�าหรบัวธิกีารเข้าเยีย่มตามบ้านท�าให้สามารถครอบคลุมกลุม่ท่ีไม่สามารถเข้าถงึการส�ารวจ
ได้ เช่น ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง 

●	 พจิารณาใช้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในการเกบ็ข้อมลูภาคสนาม เพือ่ให้ข้อมลูท่ีครบถ้วน และประสทิธภิาพในการประมวล
และรายงานผล

●	 พจิารณาจดัรถตรวจสขุภาพเคลือ่นทีท่ีม่ขีดีความสามารถในการตรวจด้วยเครือ่งมอืตรวจเฉพาะทาง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการไม่ซับซ้อนได้ เช่น การตรวจ CBC, blood glucose เป็นต้น เพื่อความเป็นมาตรฐานและความมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแจ้งผลการตรวจให้แก่บุคคลตัวอย่างได้อย่างรวดเร็ว

 เครื่องมือที่ควรมีการพัฒนา

 ควรมีการพัฒนาทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการส�ารวจอย่างต่อเนื่อง เช่น
●	 การเก็บข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมทางกาย และการบริโภคอาหาร 
●	 การเก็บข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ อนามัยเจริญพันธ์ุ ให้ความสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
●	 การตรวจทางชวีเคมีเพิม่เติม เช่น การตรวจ HbA1C เพือ่ใช้การวนิจิฉยัโรคเบาหวานและประเมนิการควบคมุน�า้ตาล

ในเลือด การตรวจ ferritin เพือ่วนิจิฉยัภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็ การตรวจโซเดยีมในปัสสาวะเพือ่ประเมนิ
การบรโิภคเกลอืของประชาชน และพจิารณาการเกบ็ตวัอย่างสิง่คกุคามในสิง่แวดล้อมเพือ่ตรวจวดัระดบัการสัมผัส 
เป็นต้น
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 ข้อเสนอแนะมาตรการด�าเนินการทางสุขภาพ

 ปัญหาสขุภาพทีย่งัต้องมกีารพัฒนามาตรการด�าเนนิการเพือ่ควบคมุป้องกนัและการจดับริการสขุภาพ ท่ีพบในการส�ารวจฯ
ครั้งที่ 5 นี้ ไม่แตกต่างจากผลการส�ารวจในปี 2552 ได้แก่ 

●	 มาตราการด้านการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
o การลดการสบูบหุร่ี และการด่ืมเครืองดืม่แอลกอฮอล์ แม้ว่าภาพรวมมแีนวโน้มลดลง แต่ความชุกของการสบูบุหรี่

ในประชาชนบางกลุม่ยงัสงู เช่น ในเขตชนบท ในกลุม่เยาวชนและผูห้ญงิ และการได้รับควนับุหรีม่อืสอง ปัญหา       
การดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชนและการขับขี่ยานยนต์หลังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

o การลดปัญหาโรคอ้วนและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การเน้นมาตรการป้องกันโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ แบบ
ปฐมภูมิในเข้มข้นขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมการกินอาหารสุขภาพ กินอาหารที่มีกากใยสูง และผักผลไม้ ลดการกิน
อาหารหวาน อาหารเค็ม สนับสนุนส่งเสริมการออกก�าลังกาย และควบคุมน�้าหนักกายให้เหมาะสม

o การลดปัญหาพฤติกรรมการบรโิภคยาแก้ปวด ยาคลายเครียด ยาปฏชีิวนะ และอาหารเสริม เกนิความจ�าเป็น
o การลดปัญหาพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
o การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ จากโรคเรื้อรัง สมองเส่ือม       

การหกล้ม ภาวะพึงพิ่งในผู้สูงอายุ และการขาดผู้ดูแล เป็นต้น
 o การลดปัญหาภาวะโลหิตจาง และปัญหาโรคซึมเศร้า
●	 ระบบการเข้าถึงบริการ เช่น

o มาตรการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง ได้แก่ อ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ฯลฯ 
o มาตรการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรค ได้แก่ การตรวจมะเร็งปากมดลูก และการตรวจคัดกรอง         

มะเร็งเต้านม ฯลฯ 
o มาตรการลดความเสี่ยงด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบ เช่น อ้วน อ้วนลงพุง 

กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ไขมันเลือดผิดปกติ ฯลฯ
o รูปแบบการบริการที่ท�าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงบริการการตรวจวินิจฉัยมากขึ้น และคุณภาพการรักษา 

เช่น สดัส่วนของการได้รบัวนิิจฉัยเพิม่ขึน้ และการควบคมุระดบัน�า้ตาลในเลอืดของผูป่้วยเบาหวาน การควบคุม
ความดันเลือดในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย

●	 การศึกษาเชิงลึก ควรมีการสนับสนุนการศึกษา
o ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากภาวะโรคท่ีปัญหาเกิดข้ึน เช่น ภาวะอ้วน          

โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
o ปัญหาสุขภาพในกลุ่มเฉพาะในเชิงลึกต่อไป เช่น ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้            

การศึกษายืนยันการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม การลดปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุ เป็นต้น
o ติดตามกลุ่มตัวอย่างระยะยาว พิจารณาติดตามภาวะสุขภาพของตัวอย่าง (บางกลุ่ม) ไปในอนาคต เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก�าหนดกับผลลัพธ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในภายหลัง
o พัฒนารูปแบบการด�าเนินงานลดความเสี่ยงและลดโรคที่มีประสิทธิผล (intervention model)ฯลฯ

 




