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บทสรุ ปผู้บริหาร (EXCUSIVE SUMMARY)
การสารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ ติดต่ อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 (ระดับเขตสุขภาพ)
กรมควบคุมโรค พัฒนำกำรวัดสุขภำพระดับประชำกร โดยได้ ดำเนินกำรสำรวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ติดต่อและ
กำรบำดเจ็บ พ.ศ.2558 ระดับเขตสุขภำพ (1-12) ของกระทรวงสำธำรณสุข (Behavioral Risk Factor Surveillance
System: BRFSS)

ให้ เป็ นระบบข้ อมูลสำคัญหนึง่ ในระบบกำรเฝ้ ำระวังโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บที่จะตอบสนองปั ญหำ

โรคไม่ติดต่อทีเ่ พิม่ มำกขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจนเป็ นปั ญหำสำธำรณสุขสำคัญอันดับแรกของประเทศไทย กำรดำเนินกำรสำรวจ
ตัวอย่ำง(Sample Survey) ในประชำกรทัว่ ไปอำยุ 15-79 ปี ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงสถำนกำรณ์
โรคและปั จจัยเสีย่ งโรคไม่ตดิ ต่อ, กำรจัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำ,กำรประเมินผลกำรดำเนินมำตรกำรป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่ผำ่ นมำ รวมทังเป็
้ นข้ อมูลสนับสนุนกำรจัดทำมำตรกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อในอนำคต นอกจำกนี ้
กำรสำรวจฯยังเป็ นระบบข้ อมูลที่สำมำรถพัฒนำให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่หน่วยปฏิบตั ิงำนได้ หลำยระดับเพื่อตอบ
สนองต่อประเด็นปั ญหำสุขภำพต่ำงๆได้ ตำมควำมต้ องกำรของปั ญหำพื ้นที่ด้วยกำรออกแบบกำรสำรวจที่แตกต่ำงกัน
(Survey design)

กำรสำรวจพฤติกรรมเสีย่ งโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2558 ระดับเขตสุขภำพ มีกำรเลือกตัวอย่ำงสำรวจ
แบบ

three stages stratified cluster sampling

ใช้ กรอบบัญชีรำยชื่อประชำกรในจังหวัดตัวอย่ำงของสำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัด ดำเนินกำรเก็บข้ อมูลด้ วยกำรสัมภำษณ์ พฤติกรรมสุขภำพ และกำรชัง่ น ้ำหนักวัดส่วนสูงตัวอย่ำงสำรวจ
บันทึกข้ อมูลด้ วย

tablet

หรื อ

application program

ที่

http://brfss.thaincd.com

ส่งข้ อมูลออนไลน์ มำยัง

ฐำนข้ อมูลกำรสำรวจฯ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ ถงึ กรกฎำคม
ตัวอย่ำงสำรวจทังสิ
้ ้น
based weight

จำนวน

2558

22,502 รำย เพศชำย 11,271 รำย และเพศหญิง 11,231 รำย ทำกำรถ่วงน ้ำหนักประชำกรแบบ

และทำ

ปรับควำมสมบูรณ์กรอบประชำกรตำมเกณฑ์ของสำนักทะเบียนรำษฎร์

post-stratification

และกำรสำรวจสำมะโนประชำกร พ.ศ.2553 ออกรำยงำนผลด้ วยค่ำสัดส่วนประชำกรหรื อค่ำควำมชุกตำมตัวชี ้วัดสุขภำพ
โรคไม่ติดต่อระดับเขตและภำพรวมของเขต (1-12)
ผลกำรสำรวจฯ

ได้ รำยงำนค่ำควำมชุกตัวชี ้วัดสุขภำพสำหรับกำรเฝ้ ำระวังโรคไม่ติดต่อทีแ่ สดงสถำนะสุขภำพ

ระดับเขตสุขภำพมีคำ่ แตกต่ำงกันเป็ น based-line data ที่สำคัญและสะท้ อนถึงควำมต้ องกำรกำรบริ หำรจัดกำรและกำร
จัดสรรงบประมำณที่ตรงกับปั ญหำของพื ้นที่ กำรกระจำยของตัวชี ้วัดสุขภำพเหล่ำนี ้มีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงเพศ, กลุม่
อำยุ, และระดับกำรศึกษำ บ่งบอกถึงลักษณะทำงธรรมชำติของประชำกร และแสดงปริ มำณและคุณภำพของมำตรกำร
ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ เช่น กลุม่ ผู้มีอำยุ
ตรวจวัดควำมดันโลหิตร้ อยละ
1

84.2,

35

ปี ขึ ้นไปได้ รับกำรตรวจระดับไขมันในเลือดร้ อยละ

46.5,

และได้ รับกำรตรวจหำควำมผิดปกติของระดับน ้ำตำลในเลือดร้ อยละ

ได้ รับกำร

71.4

ภำยใน

ปี ที่ผำ่ นมำ นอกจำกนี ้ กำรรำยงำนสถำนะของผู้สงู อำยุได้ แสดงให้ เห็นถึงคุณภำพชีวิตทีเ่ ป็ นอยูแ่ ละกำรประเมินควำม

เหมำะสมหรื อควำมเพียงพอของระบบบริ กำรสำธำรณสุขทีผ่ ้ สู งู อำยุควรได้ รับ ประชำกรอำยุ

สำนักโรคไม่ติดต่อ

15-79

ปี เกือบหนึง่ ในสำม
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หรื อร้ อยละ

30.5%

เป็ นผู้มีภำวะน ้ำหนักเกิน (BMI มำกกว่ำ

25.0

กิโลกรัม/ตำรำงเมตร) ปั ญหำสำคัญนี ้เกี่ยวข้ องกับ

ปั จจัยเสีย่ งอื่นๆ ที่อำจก่อให้ เกิดควำมรุนแรงของปั ญหำโรคไม่ตดิ ต่อมำกขึ ้นในอนำคต
สรุปผลตำมส่วนต่ำงๆของกำรสำรวจฯ ดังนี ้
ข้ อมูลทางประชากร จำกกำรสำรวจฯ พบสัดส่วนประชำกรชำย

48.8

และสัดส่วนประชำกรหญิง

51.2

อำศัยในเขต

เทศบำล 40.1 % และนอกเขตเทศบำล 59.9 % มีอำยุ 15-24 ปี ร้ อยละ 20.1% อำยุ 25-59 ปี ร้ อยละ 63.7% และอำยุ
60-79

ปี ร้ อยละ 16.1 ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้ น หรื อตำ่ กว่ำร้ อยละ 68.1 และระดับกำรศึกษำ

ปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำ ร้ อยละ 7.6 และมีรำยได้ บคุ คลต่ำกว่ำ 9,999 บำท ร้ อยละ 62.8, อยูร่ ะหว่ำง 10,000-24,000
บำท ร้ อยละ 27.5 และมำกกว่ำ 25,000 บำทขึ ้นไปพบร้ อยละ 4.8 และไม่มีรำยได้ ร้ อยละ 4.9
ระด ับการศึกษา
ไม่ได ้รับการศึกษา

ต ัวอย่าง
877

%
2.5

1,457

4.6

10,424

39.5

มัธยมศึกษาตอนต ้น

3,677

21.5

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส

3,549

19.5

876

4.9

1,514

7.6

ตา่ กว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา

ปวส./ปกศ.สูง/อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ระด ับรายได้ของตนเอง

ต ัวอย่าง

%

ไม่มรี ายได ้

1,039

4.9

1-999 บาท

1,384

4.2

1,000 - 4,999 บาท

5,904

25.4

5,000 - 9,999 บาท

6,273

33.2

10,000 - 24,999 บาท

4,932

27.5

25,000 - 49,999 บาท

788

3.9

ตัง้ แต่ 50,000 บาท ขึน
้ ไป

179

0.9

ดัชนีมวลกาย เป็ นกำรประเมินภำวะสุขภำพที่เหมำะสมในระดับประชำกร ค่ำดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)
ได้ จำกกำรคำนวณน ้ำหนักและส่วนสูง ตำมเกณฑ์ US CDC ค่ำ BMI น้ อยกว่ำ 18.5 หมำยถึงผู้มีภำวะน ้ำหนักน้ อย, ค่ำ
BMI 18.5-24.9 มีภำวะน ้ำหนักตัวปรกติหรื อสมบูรณ์, ค่ำ BMI 25.0-29.9 มีภำวะน ้ำหนักเกิน, และค่ำ BMI 30.0 ขึ ้น
ไป มีภำวะอ้ วน จำกกำรสำรวจฯ พบประชำกรอำยุ 15-79 ปี พบมีภำวะน ้ำหนักเกิน ร้ อยละ 23 และมีภำวะอ้ วน ร้ อยละ
7.5 ผู้หญิงมีภำวะน ้ำหนักเกิน ร้ อยละ 26.1 และภำวะอ้ วน ร้ อยละ 9.8 ส่วนผู้ชำยมีภำวะน ้ำหนักเกิน ร้ อยละ 19.7 และ
ภำวะอ้ วน ร้ อยละ 5.0 ช่วงอำยุ 35-64 ปี มีควำมชุกภำวะน ้ำหนักเกินและภำวะอ้ วนสูงที่สดุ มำกกว่ำกลุม่ เยำวชนอำยุ
15-24 ปี หรื อกลุม
่ สูงวัยอำยุ 65 ปี ขึ ้นไป และผู้หญิงมีควำมชุกดังกล่ำวสูงกว่ำผู้ชำยทุกช่วงกลุม่ อำยุ นอกจำกนี ้กลุม่
ผู้หญิงทีไ่ ม่ได้ รับกำรศึกษำหรื อมีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ พบควำมชุกภำวะน ้ำหนักเกินสูงทีส่ ดุ ขณะทีผ่ ้ ชู ำยพบใน
กลุม่ ผู้มีระดับกำรศึกษำปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำ มีควำมชุกภำวะน ้ำหนักเกินสูงที่สดุ เช่นเดียวกัน ในระดับเขตสุขภำพทัง้
12 แห่ง พบควำมชุกกำรมีภำวะน ้ำหนักเกิน ตังแต่
้ 25.2-38.5 และควำมชุกกำรมีกำวะอ้ วน มีคำ่ ตังแต่
้ 3.8 – 13.4
การรับรู้สถานะสุขภาพ กำรประเมินสุขภำพตนเอง (self-rated) ว่ำมีสขุ ภำพเป็ นอย่ำงไร พบว่ำประชำกรอำยุ 15-79 ปี
ในเขตสุขภำพ 1-12 ประเมินสุขภำพตนเองพอใช้ , หรื อสุขภำพไม่ดีหรื อไม่แข็งแรงด้ วยควำมชุก 28.2 เพศหญิงมีควำมชุก
32.6

สูงกว่ำเพศชำยพบควำมชุก

24.7

เมื่ออำยุสงู เพิ่มขึ ้นกำรประเมินสุขภำพพอใช้ หรื อไม่แข็งแรงจะเพิม่ ขึ ้นตำมลำดับ

คล้ ำยคลึงกันทังเพศหญิ
้
งและเพศชำย มำกกว่ำครึ่งหนึง่ หรื อเกือบร้ อยละ 60 ของผู้มีอำยุสงู กว่ำ 60 ปี ได้ ประเมินว่ำตนมี
สุขภำพพอใช้ หรื อไม่แข็งแรง ดังนี ้ กลุม่ อำยุ 65-74 ปี ผู้ชำยมีควำมชุกนี ้ 53.1, ส่วนผู้หญิงพบควำมชุก 59.0 และเมื่อ
อำยุ 74-79 ปี ผู้ชำยพบควำมชุกเพิ่มขึ ้นเท่ำกับ 60.0 ส่วนผู้หญิงจะเพิม่ เป็ น

65.1

พบว่ำกำรประเมินสุขภำพว่ำพอใช้ หรื อไม่แข็งแรงลดลงตำมลำดับ จำกควำมชุก
สำนักโรคไม่ติดต่อ

ในขณะที่ระดับกำรศึกษำสูงมำกขึ ้น

57.3

ในกลุม่ ผู้ไม่ได้ รับกำรศึกษำ ลดลง
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เป็ น

18.6 ในกลุม
่ ที่จบกำรศึกษำปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำ

ในระดับเขตสุขภำพ พบมีคำ่ ควำมชุกกำรประเมินสุขภำพตนเอง

ว่ำสุขภำพพอใช้ , สุขภำพไม่ดีหรือสุขภำพไม่แข็งแรงแตกต่ำงกันตังแต่
้ 19.0 – 41.8
การเข้ าถึงระบบบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ เป็ นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับ
บริ กำร และกำรได้ รับบริ กำรสุขภำพสำคัญ ได้ ประมำณกำรประชำกรอำยุ 15-79 ปี ในเขตสุขภำพที่ 1 -12 เป็ นผู้ใช้ สทิ ธิ
ประกันสุขภำพแบบหลักประกันสุขภำพถ้ วน ร้ อยละ 81.4, ใช้ สทิ ธิแบบหลักประกันสังคม ร้ อยละ 13.0, และใช้ สทิ ธิแบบ
สวัสดิกำรกำรักษำพยำบำลข้ ำรำชกำร ร้ อยละ
บริ กำรสุขภำพ ร้ อยละ

77.9

และประกันสุขภำพกับบริ ษัทเอกชน ร้ อยละ

5.6

5.1

สำหรับกำรได้ รับ

ได้ รับคำอธิบำยถึงวิธีกำรดูแลสุขภำพทุกครัง้ เมื่อไปพบแพทย์ พยำบำล หรื อเจ้ ำหน้ ำที่

สำธำรณสุขเพื่อรักษำกำรเจ็บป่ วยใน 12 เดือนที่ผำ่ นมำ ร้ อยละ 17.7 ได้ รับคำอธิบำยเป็ นบำงครัง้ และร้ อยละ 4.5 ไม่เคย
ได้ รับคำอธิบำย สำหรับควำมพึงพอใจต่อบริกำรที่ได้ รับ พบว่ำรู้สกึ พึงพอใจทุกครัง้ ร้ อยละ 79.2, พอใจเป็ นบำงครัง้ ร้ อยละ
19.2, และไม่พอใจเลยร้ อยละ 1.6

นอกจำกนี ้ ประชำชนอำยุ 15-79 ปี ได้ รับกำรตรวจสุขภำพโดยไม่เจ็บป่ วยภำยใน 1

ปี ที่ผำ่ นมำ ร้ อยละ 41.1 ในระดับเขตสุขภำพพบควำมชุกตังแต่
้ 23.2 – 49.5 และได้ รับกำรตรวจฟั นที่ไม่ใช่กำรไปรักษำ
ฟั น ภำยใน 1 ปี ที่ผำ่ นมำร้ อยละ 20.2 ในระดับเขตสุขภำพมีควำมชุกตังแต่
้ 13.0-26.1
การกินผักและผลไม้ พบว่ำประชำกรอำยุ

15-79

เพียงพอตำมเกณฑ์คือรับประทำนเฉลีย่ มำกกว่ำ

5

ปี ประมำณมีหนึง่ ในสี่ หรื อร้ อยละ

หน่วยมำตรฐำนต่อวัน ใน

7

25

รับประทำนผักหรื อผลไม้ ได้

วันที่ผำ่ นมำ ส่วนที่เหลือร้ อยละ

รับประทำนผักหรื อผลไม้ ได้ ไม่เพียงพอตำมเกณฑ์เพื่อให้ เกิดผลดีตอ่ สุขภำพหรื อรับประทำนเฉลีย่ ได้ น้อยกว่ำ

5

มำตรฐำนต่อวัน

78.1

73.4

ผู้ชำยรับประทำนผักหรื อผลไม้ ได้ ไม่ถึงเกณฑ์กำหนดมำกกว่ำผู้หญิงเล็กน้ อยพบควำมชุก

ในเพศชำยและเพศหญิงตำมลำดับ กลุม่ เยำวชนอำยุ

15-24

75.7

หน่วย
และ

ปี และกลุม่ ผู้สงู อำยุมแี นวโน้ มรับประทำนผักหรื อ

ผลไม้ ได้ ไม่ถึงเกณฑ์กำหนดสูงกว่ำกลุม่ อำยุวยั ทำงำน ดังนี ้ กลุม่ อำยุ 15- 24 ปี พบควำมชุกกำรรับประทำนผักหรื อผลไม้
ได้ ไม่เพียงพอเท่ำกับ

79.4 กลุม
่ วัยทำงำนอำยุ 35-54 ปี พบควำมชุก 72-74, กลุม่ อำยุ 55-74 ปี มีควำมชุก 75-76

กลุม่ อำยุ 74-79 ปี พบควำมชุกเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น
เท่ำกับ

79.5

81.0

และ

เช่นเดียวกับระดับกำรศึกษำ พบกลุม่ ผู้ไม่ได้ รับกำรศึกษำมีควำมชุก

สูงกว่ำกลุม่ ระดับกำรศึกษำปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำ พบควำมชุก 70.8 ในระดับเขตสุขภำพ พบค่ำควำมชุก

กำรรับประทำนผักหรื อผลไม้ ได้ ไม่เพียงพอถึงเกณฑ์กำหนดต่ำงกันตังแต่
้ 56.6 – 86.7
การสูบบุหรี่

เป็ นปั จจัยสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับกำรเกิดโรคไม่ตดิ ต่อจำนวนมำกโดยเฉพำะโรคมะเร็ งปอด, หลอดอำหำร,

หรื อกล่องเสียง และโรคทำงเดินหำยใจอักเสบเรื อ้ รัง ปั จจุบนั ประชำกรอำยุ 15 -79 ปี สูบบุหรี่ ร้อยละ 21.3 พบผู้ชำยสูบ
บุหรี่ มำกกว่ำผู้หญิงถึง 27 เท่ำในทุกกลุม่ อำยุ ภำพรวมผู้ชำยสูบบุหรี่ ร้อยละ 42.3 ส่วนผู้หญิงพบร้ อยละ 1.6 กลุม่ อำยุ
25-55 ปี

มีกำรสูบบุหรี่ มำกกว่ำกลุม่ อำยุอื่นๆ คือผู้ชำยหนึง่ ในสองคน หรื อร้ อยละ 50 ขณะที่เพศหญิงพบร้ อยละ 2 และ

พบควำมชุกกำรสูบบุหรี่ ทงผู
ั ้ ้ ชำยและผู้หญิงจะลดลงเมื่ออำยุสงู มำกขึ ้น

นอกจำกนี ้พบควำมชุกกำรสูบบุหรี่ ที่ระดับ

กำรศึกษำต่ำงๆแตกต่ำงกันคือผู้มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรื อมัธยมศึกษำพบควำมชุกกำรสูบบุหรี่
กลุม่ ผู้สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริญำณตรี หรื อสูงกว่ำพบควำมชุก
บุหรี่ ในปั จจุบนั มีคำ่ แตกต่ำงกันตังแต่
้
สำนักโรคไม่ติดต่อ

14.8 – 27.6

11.2

ในระดับเขตสุขภำพทัง้

12

22.5

ซึง่ สูงกว่ำ

เขตพบควำมชุกกำรสูบ
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปั จจุบนั หรื อมีกำรดื่มภำยใน
เท่ำกับ

30.7,

1

จำกกำรสำรวจฯ ประชำกรอำยุ
ปี ที่ผำ่ นมำเท่ำกับ

36.2

15-79

ปี พบควำมชุกกำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน

และควำมชุกกำรดืม่ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ใน

30

วันที่ผำ่ นมำ

มีผ้ ดู ื่มเครื่ องแอลกอฮอล์ได้ ดื่มครัง้ ละจำนวนมำกหรื อดื่มมำกกว่ำ 5 แก้ วมำตรฐำนต่อครัง้ ใน 30 วันที่ผำ่ น

มำ (binge drinking) พบควำมชุก 13.6 และมีกำรดื่มปริ มำณมำกเป็ นระยะยำวอย่ำงต่อเนื่องหรื อดื่มเฉลีย่ มำกกว่ำ 2
แก้ วมำตรฐำนต่อวันใน 30 ที่ผำ่ นมำ(heavy drinking) พบควำมชุก 7.3 ผู้ชำยและผู้หญิงมีกำรดื่มเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์
แตกต่ำงกัน คือผู้ชำยจะมีควำมชุกสูงกว่ำผู้หญิง

เท่ำ นอกจำกจะพบว่ำมีจำนวนคนดื่มมำกกว่ำผู้หญิงแล้ ว ยังพบ

3-5

ผู้ชำยมีกำรดืม่ ในปริมำณมำกกว่ำและบ่อยครัง้ มำกกว่ำกลุม่ วัยทำงำนอำยุ 25-55 ปี พบควำมชุกกำรดื่มสูงที่สดุ คล้ ำยคลึง
กันทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชำย แต่จะลดลงเมื่ออำยุสงู มำกขึ ้นเช่นเดียวกัน กลุม่ ผู้ชำยที่สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี หรื อสูง
กว่ำ(58.3%)พบมีแนวโน้ มมีกำรดื่มเครื่ องดืม่ แอลกอฮอล์ในปั จจุบนั มำกกว่ำกลุม่ ผู้สำเร็จกำรศึกษำประถม ศึกษำหรื อไม่
ได้ รับกำรศึกษำ

(37.4%)

ขณะที่ผ้ หู ญิงกลุม่ ที่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำมีกำรดื่มเครื่ องดืม่

แอลกอฮอล์ในปั จจุบนั สูงกว่ำกลุม่ ระดับกำรศึกษำอื่นๆ ในระดับเขตสุขภำพทัง้
แอลกอฮอล์ในปั จจุบนั แตกต่ำงตังแต่
้

12

แห่ง พบควำมชุกกำรดืม่ เครื่ องดื่ม

14.9 - 50.4

คุณภาพชีวิต จำกกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ ชีวติ ประจำวัน

5

มิติ ได้ แก่ กำรเคลือ่ นไหวของร่ำงกำย, กำรดูแล

ตนเอง, กำรทำกิจวัตรประจำวัน, ควำมเจ็บปวดหรื อควำมไม่สขุ สบำย และควำมวิตกกังวลหรื อควำมซึมเศร้ ำ คุณภำพชีวติ
ที่ดีหมำยถึงมีควำมสำมำรถในกำรใช้ ชีวติ ประจำวันทัง้

5

ด้ ำนอย่ำงไม่บกพร่อง พบว่ำ ประชำกรอำยุ 15

81.2 ได้ รำยงำนว่ำไม่มค
ี วำมบกพร่องทำงสุขภำพทัง้ 5 มิติ ผู้ชำยมีควำมชุก 84.2

อำยุสงู มำกขึ ้น พบควำมชุกนี ้ลดลง กลุม่ ผู้สงู อำยุ

74-79

-79

ปี ร้ อยละ

มำกกว่ำผู้หญิงพบควำมชุก 78.4 เมื่อ

ปี ได้ รำยงำนว่ำไม่มคี วำมบกพร่องทำงสุขภำพร้ อยละ

48.7

สำหรับระดับกำรศึกษำมีทศิ ทำงควำมชุกสอดคล้ องกัน คือผู้สำเร็จกำรศึกษำสูงขึ ้นมีแนวโน้ มรำยงำนว่ำไม่มีควำมบกพร่อง
ทำงสุขภำพหรื อมีคณ
ุ ภำพชีวิตเพิม่ สูงขึ ้นตำมลำดับ ในระดับเขตสุขภำพ พบผู้รำยงำนว่ำไม่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพ
ทัง้ 5 มิติ มีควำมชุกตังแต่
้ 71.1– 90.5
ไขมันในเลือดสูง มีคำถำมสำคัญเกี่ยวกับกำรได้ รับกำรตรวจวัดระดับไขมันในเลือดโดยบุคลำกรด้ ำนสำธำรณสุขภำยใน
1

ปี ที่ผำ่ นมำพบควำมชุก 35.3 ผู้หญิงรำยงำนว่ำได้ รับกำรตรวจไขมันในเลือดภำยใน 1 ปี ที่ผำ่ นมำสูงกว่ำผู้ชำยพบควำม

ชุก

40.2

และ

30.1

ตำมลำดับ เมื่ออำยุสงู ขึ ้นพบแนวโน้ มกำรได้ รับกำรตรวจวัดระดับไขมันในเลือดสูงมำกขึ ้น ในกลุม่

อำยุ 65 ปี ขึ ้นไป ได้ รับกำรตรวจไขมันในเลือดถึงร้ อยละ 62-66 ระดับเขตสุขภำพพบควำมชุกกำรได้ รับกำรตรวจระดับ
ไขมันในเลือดนี ้มีคำ่ ตังแต่
้

25.9–46.2

สำหรับควำมชุกผู้ที่ได้ รับกำรบอกจำกแพทย์ พยำบำล หรื อเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข

ว่ำมีปัญหำระดับไขมันในเลือดสูงผิดปกติภำยใน 12 เดือนที่ผำ่ นมำเท่ำกับ 21.9 ผู้หญิงมีควำมชุก 24.1 สูงกว่ำผู้ชำยพบ
ควำมชุก

18.8

เมื่ออำยุสงู มำกขึ ้นแนวโน้ มกำรรับรู้วำ่ ตนมีภำวะระดับไขมันในเลือดสูงจะเพิ่มสูงขึ ้นตำมลำดับ จำกควำม

ชุก 5.2 ในกลุม่ อำยุ 15-24 ปี เพิ่มสูงขึ ้นเท่ำกับ 33.0 ในกลุม่ อำยุ 74-79 ปี ระดับเขตสุขภำพ พบควำมชุกผู้ที่ได้ รับกำร
บอกจำกแพทย์ พยำบำล หรื อเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุขว่ำมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่ำปกติภำยใน
14.0-28.1

สำนักโรคไม่ติดต่อ

1

ปี ที่ผำ่ นมำมีคำ่ ตังแต่
้
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ภาวะความดันโลหิตสูง

พบว่ำควำมชุกผู้ที่ได้ รับกำรตรวจวัดควำมดันโลหิตจำกแพทย์,

พยำบำล, หรื อเจ้ ำหน้ ำที่

สำธำรณสุขภำยใน 1 ปี ที่ผำ่ นมำเท่ำกับ 74.1 ในระดับเขตสุขภำพทัง้ 12 แห่ง มีควำมชุกตังแต่
้ 64.6-82.0 ผู้หญิงมีควำม
ชุก 79.4 สูงกว่ำผู้ชำยมีควำมชุก 68.5 และสูงกว่ำผู้ชำยทุกกลุม่ อำยุ ควำมชุกผู้ที่ได้ รับกำรบอกจำกแพทย์ พยำบำล หรื อ
เจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุขว่ำมีภำวะควำมดันโลหิตสูงหรื อเป็ นโรคควำมดันโลหิตสูง เท่ำกับ

15.3

ผู้หญิงมีควำมชุกนี ้สูงกว่ำ

ผู้ชำยทุกกลุม่ อำยุ เมือ่ ระดับกำรศึกษำสูงขึ ้นควำมชุกนี ้จะลดลงตำมลำดับ ในระดับเขตสุขภำพทัง้ 12 แห่งมีควำมชุกกำร
รับรู้วำ่ ตนมีภำวะควำมดันโลหิตสูงตังแต่
้

8.0 ถึง 22.4

โรคเบาหวาน เป็ นกำรติดตำมสุขภำพประชำชนทังกลุ
้ ม่ ประชำกรทัว่ ไปและกลุม่ ผู้ป่วยเบำหวำนเกี่ยวกับกำรได้ รับบริ กำร
สุขภำพและกำรดูแลสุขภำพตนเองต่อโรคเบำหวำน

พบควำมชุกผู้ที่ได้ รับกำรตรวจน ้ำตำลในเลือดเพื่อหำควำมผิดปกติ

ของระดับน ้ำตำลในเลือดสูงหรื อโรคเบำหวำนภำยใน
เท่ำกับ

64.0

ขณะทีผ่ ้ ชู ำยพบควำมชุก

48.6

1

ปี ที่ผำ่ นมำเท่ำกับ

56.5

ผู้หญิงได้ รับกำรตรวจน ้ำตำลในเลือด

ผู้หญิงได้ รับกำรตรวจระดับน ้ำตำลมำกกว่ำเพศชำยทุกกลุม่ อำยุและมี

แนวโน้ มควำมชุกสูงขึ ้นเมื่ออำยุสงู มำกขึ ้น กลุม่ อำยุ 65 ปี ขึ ้นไปพบได้ รับกำรตรวจระดับน ้ำตำลในเลือดถึงร้ อยละ 80-85
กลุม่ ผู้ไม่ได้ รับกำรศึกษำได้ รับกำรตรวจเลือดเพื่อหำระดับน ้ำตำลสูงผิดปกติมคี วำมชุกสูงทีส่ ดุ
ค่อยๆลดลง

พบกลุม่ ผู้มีระดับกำรศึกษำปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำมีควำมชุก

51.0

71.8

จำกนันควำมชุ
้
กจะ

สำหรับควำมชุกผู้ที่ทรำบว่ำตนมี

โรคเบำหวำน เท่ำกับ 8.3 ผู้หญิงมีควำมชุก 9.6 สูงกว่ำผู้ชำยพบควำมชุก 6.5 ผู้หญิงมีควำมชุกนี ้สูงกว่ำผู้ชำยทุกกลุม่
อำยุ อำยุสงู มำกขึ ้นควำมชุกมีผ้ ทู รำบว่ำตนเป็ นโรคเบำหวำนสูงขึ ้น ระดับกำรศึกษำต่ำงๆพบควำมชุกนี ้แตกต่ำงกันกลุม่ ผู้
ไม่ได้ รับกำรศึกษำมีควำมชุกสูงสุด

(15.1)

จำกนันควำมชุ
้
กค่อยๆลดลง กลุม่ ผู้สำเร็ จปริ ญญำตรี หรื อสูงกว่ำมีควำมชุก

ต่ำสุด (4.1) สำหรับผู้ป่วยเบำหวำนได้ รับบริ กำรทำงสุขภำพเพื่อดูแลโรคเบำหวำนสำคัญ ดังนี ้ ควำมชุกผู้ป่วยเบำหวำนที่
ได้ รับกำรตรวจเลือดเพื่อหำควำมผิดปกติของไตและภำวะแทรกซ้ อนทำงไตจำกโรคเบำหวำนเท่ำกับ 74.4, ได้ รับกำรตรวจ
ตำ 61.2, และได้ รับกำรตรวจดูอำกำรระคำยเคืองหรื ออำกำรผิดปกติที่เท้ ำเท่ำกับ
โรคไม่ ติดต่ อเรือ้ รังสาคัญ

59.2

ภำยใน 1 ปี ที่ผำ่ นมำ

จำกกำรรำยงำนว่ำเคยได้ รับกำรวินจิ ฉัยจำกแพทย์วำ่ มีโรคเรื อ้ รังสำคัญต่ำงๆมีควำมชุก

แตกต่ำงกันพบควำมชุกสูงสุดด้ วยโรคโลหิตจำงเท่ำกับ

1.8

รองลงมำโรคข้ อเสือ่ มหรื อรูมำตอยด์ มีควำมชุก

1.6,

โรค

หอบหืดในปั จจุบนั พบควำมชุก 1.3,โรคหัวใจขำดเลือด (เส้ นเลือดไปเลี ้ยงหัวใจตีบ/ตัน)พบควำมชุก 0.8 และโรคอัมพฤกษ์
อัมพำต หรื อหลอดเลือดสมอง,โรคกระดูกพรุน, โรคมะเร็ ง และโรคซึมเศร้ ำ พบควำมชุกเท่ำกับ 0.7 ตำมลำดับ และมีควำม
ชุกของโรคไม่ติดต่อสำคัญแตกต่ำงกันในแต่ละเขตสุขภำพ
การบาดเจ็บ

ได้ สำรวจกำรใช้ เครื่ องป้องกันกำรบำดเจ็บได้ แก่ หมวกกันน็อก เข็มขัดนิรภัย สำหรับผู้ใช้ ยำนยนต์พบว่ำ

ภำพรวมเขตสุขภำพที่ 1-12 พบควำมชุกกำรสวมหมวกกันน็อกทุกครัง้ เมื่อขับขี่รถจักรยำนยนต์เท่ำกับ
เมื่อซ้ อนท้ ำยรถจักรยำนยนต์เท่ำกับ

21.1

และคำดเข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ เมื่อขับรถยนต์มีควำมชุก

31.7, สวมทุกครัง้

54.1

และคำดเข็มขัด

นิรภัยทุกครัง้ เมื่อโดยสำรตอนหน้ ำคูก่ บั คนขับเท่ำกับ

43.3

ในพื ้นที่เขตเทศบำลมีกำรสวมหมวกกันน็อกและกำรคำด

เข็มขัดนิรภัยสูงกว่ำพื ้นที่นอกเขตเทศบำลเล็กน้ อย

เช่นเดียวกันพบว่ำผู้หญิงมีแนวโน้ มกำรใช้ เครื่ องป้องกันกำรบำดเจ็บ

ดังกล่ำวมำกกว่ำผู้ชำยเล็กน้ อย ควำมชุกดังกล่ำวนี ้มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อระดับกำรศึกษำสูงขึ ้น และพบมีควำมแตกต่ำง
สำนักโรคไม่ติดต่อ
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ควำมชุกในแต่ละเขตสุขภำพทัง้ 12 แห่ง นอกจำกนี ้ ยังได้ เก็บข้ อมูลพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขบั ขี่รถจักรยำนยนต์หลังมีกำรดืม่
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ภำยใน

1

ชัว่ โมงหรื อมีอำกำรมึนเมำขณะขับขี่พบควำมชุก

รำยงำนว่ำเคยโดยสำรรถจักรยำนยนต์ที่ผ้ ขู บั ขี่มีอำกำรมึนเมำเท่ำกับ
กำรดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ภำยใน

1

17.1

14.4

สำหรับผู้โดยสำรรถจักรยำนยนต์

ผู้ขบั รถยนต์รำยงำนว่ำได้ ขบั รถยนต์หลังมี

ชัว่ โมงหรื อมีอำกำรมึนเมำขณะขับรถยนต์มคี วำมชุกเท่ำกับ

8

ขณะทีผ่ ้ โู ดยสำร

รำยงำนว่ำเคยโดยสำรรถยนต์ที่ผ้ ขู บั มีอำกำรมึนเมำมีควำมชุก 10.6
โรคกระดูกและกล้ ามเนือ้ จากการประกอบอาชีพ

เป็ นกำรติดตำมผู้ประกอบอำชีพต่ำงๆเกี่ยวกับกำรมีอำกำรปวด

เมื่อยกล้ ำมเนื ้อและกระดูกจำกกำรทำงำน พบว่ำผู้ประกอบอำชีพครึ่งหนึง่ หรื อร้ อยละ 50.5 รำยงำนว่ำมีอำกำรปวดเมื่อย
กล้ ำมเนื ้อและกระดูกภำยใน 30 วันที่ผำ่ นมำ ผู้หญิงรำยงำนมีอำกำรปวดเมื่อยนี ้มำกกว่ำผู้ชำยเล็กน้ อย ร้ อยละ 52.3 และ
ร้ อยละ

48.8

ตำมลำดับ เมื่ออำยุสงู มำกขึ ้นผู้ประกอบอำชีพต่ำงๆจะรำยงำนว่ำมีอำกำรปวดเมื่อยเพิ่มมำกขึ ้น อวัยวะที่

มักเป็ นบ่อยและเมื่อพักแล้ วอำกำรปวดเมื่อยไม่หำยหรื อไม่ดขี ึ ้น ได้ แก่ บริ เวณหลังส่วนล่ำง (6.3%), หัวเข่ำ(4.8%) และ
บริ เวณไหล่

(3.3%)

ผู้ประกอบอำชีพคิดว่ำสำเหตุของกำรปวดเมื่อยกล้ ำมเนื ้อและกระดูก มำจำกกำรทำงำนติดต่อกันใน

ท่ำซ ้ำๆเดิมมำกที่สดุ (78.1%) รองลงคือท่ำไม่เหมำะสม (50.3%) และยกของหนักเกิน 25 กิโลกรัม (49.2%) ตำมลำดับ
สำเหตุของกำรปวดกล้ ำมเนื ้อและกระดูก
1. ท่ำทำงที่ไม่เหมำะสม/ท่ำทำงที่ผิดธรรมชำติ
2. ทำงำนติดต่อกันในท่ำเดิมซ ้ำๆ นำนเกิน 1-2 ชม.
3. ยกของหนักเกิน 25 กิโลกรัมด้ วยตัวคนเดียว
4. สภำพแวดล้ อมกำรทำงำนไม่เหมำะสม เช่นพื ้นที่คบั แคบ แสง เสียง อุณหภูมิไม่เหมำะสม
5. ลักษณะกำรทำงำนไม่เหมำะสม เช่น ทำงำนด้ วยจังหวะที่รวดเร็ วเกินกว่ำตนเองควบคุมได้

รวม %

ชำย %

หญิง %

50.3

51.7

48.7

78.1

77.4

78.7

49.2

58.2

40.4

13.0

12.9

13.2

19.7

20.0

19.5

สุขภาพสตรี เป็ นกำรติดตำมมำตรกำรสำคัญคือกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ ำนมหรื อมะเร็งปำกมดลูกของผู้หญิงอำยุ
ปี ขึ ้นไป พบทีไ่ ด้ รับกำรตรวจภำยในเพื่อหำควำมผิดปกติหรื อคัดกรองหำมะเร็ งปำกมดลูกภำยใน
32.5

หรื อได้ รับกำรตรวจดังกล่ำวภำยใน

3

ปี ที่ผำ่ นมำมีควำมชุก

56.3

1

35

ปี ที่ผำ่ นมำมีควำมชุก

หรื อได้ รับกำรตรวจคลำเต้ ำนม โดยแพทย์

พยำบำล หรื อเจ้ ำหน้ ำที่สำธำรณสุข เพื่อหำก้ อนผิดปกติภำยใน 1 ปี ที่ผำ่ นมำ มีควำมชุก 24.9

Reference : Core tables for NCDs Surveillance Indicators, BRFSS 2015 (health regional level) available
from http://brfss.thaincd.com

รำยงำนผลโดย ดร. กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล
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