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ส ำนกัโรคไมต่ิดตอ่  

บทสรุปผู้บริหาร (EXCUSIVE SUMMARY) 

การส ารวจพฤตกิรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558  (ระดับเขตสุขภาพ) 

กรมควบคมุโรค พฒันำกำรวดัสขุภำพระดบัประชำกร โดยได้ด ำเนินกำรส ำรวจพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดตอ่และ

กำรบำดเจ็บ พ.ศ.2558 ระดบัเขตสขุภำพ (1-12) ของกระทรวงสำธำรณสขุ (Behavioral Risk Factor Surveillance 

System: BRFSS)  ให้เป็นระบบข้อมลูส ำคญัหนึง่ในระบบกำรเฝ้ำระวงัโรคไมต่ิดตอ่และกำรบำดเจ็บที่จะตอบสนองปัญหำ

โรคไมต่ิดตอ่ทีเ่พิม่มำกขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจนเป็นปัญหำสำธำรณสขุส ำคญัอนัดบัแรกของประเทศไทย กำรด ำเนินกำรส ำรวจ

ตวัอยำ่ง(Sample Survey) ในประชำกรทัว่ไปอำย ุ15-79 ปีครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ติดตำมกำรเปลีย่นแปลงสถำนกำรณ์

โรคและปัจจยัเสีย่งโรคไมต่ดิตอ่, กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำ,กำรประเมินผลกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกนัควบคมุ

โรคไมต่ิดตอ่ที่ผำ่นมำ รวมทัง้เป็นข้อมลูสนบัสนนุกำรจดัท ำมำตรกำรป้องกนัควบคมุโรคไมต่ดิตอ่ในอนำคต นอกจำกนี ้

กำรส ำรวจฯยงัเป็นระบบข้อมลูที่สำมำรถพฒันำให้ได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยปฏิบตัิงำนได้หลำยระดบัเพื่อตอบ 

สนองตอ่ประเด็นปัญหำสขุภำพตำ่งๆได้ตำมควำมต้องกำรของปัญหำพืน้ท่ีด้วยกำรออกแบบกำรส ำรวจที่แตกตำ่งกนั 

(Survey design)     

กำรส ำรวจพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดตอ่และกำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2558 ระดบัเขตสขุภำพ มีกำรเลอืกตวัอยำ่งส ำรวจ 

แบบ three stages stratified cluster sampling  ใช้กรอบบญัชีรำยช่ือประชำกรในจงัหวดัตวัอยำ่งของส ำนกังำน

สำธำรณสขุจงัหวดั ด ำเนินกำรเก็บข้อมลูด้วยกำรสมัภำษณ์พฤติกรรมสขุภำพ และกำรชัง่น ำ้หนกัวดัสว่นสงูตวัอยำ่งส ำรวจ 

บนัทกึข้อมลูด้วย tablet หรือ application program ที่  http://brfss.thaincd.com  สง่ข้อมลูออนไลน์ มำยงั

ฐำนข้อมลูกำรส ำรวจฯ ของส ำนกัโรคไมต่ิดตอ่ กรมควบคมุโรค ระหวำ่งเดือนกมุภำพนัธ์ถงึกรกฎำคม 2558 จ ำนวน

ตวัอยำ่งส ำรวจทัง้สิน้  22,502 รำย เพศชำย  11,271 รำย และเพศหญิง 11,231 รำย ท ำกำรถ่วงน ำ้หนกัประชำกรแบบ 

based weight และท ำ post-stratification  ปรับควำมสมบรูณ์กรอบประชำกรตำมเกณฑ์ของส ำนกัทะเบียนรำษฎร์

และกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกร พ.ศ.2553 ออกรำยงำนผลด้วยคำ่สดัสว่นประชำกรหรือคำ่ควำมชกุตำมตวัชีว้ดัสขุภำพ

โรคไมต่ิดตอ่ระดบัเขตและภำพรวมของเขต (1-12)   

ผลกำรส ำรวจฯ ได้รำยงำนคำ่ควำมชกุตวัชีว้ดัสขุภำพส ำหรับกำรเฝ้ำระวงัโรคไมต่ิดตอ่ทีแ่สดงสถำนะสขุภำพ

ระดบัเขตสขุภำพมีคำ่แตกตำ่งกนัเป็น based-line data ที่ส ำคญัและสะท้อนถึงควำมต้องกำรกำรบริหำรจดักำรและกำร

จดัสรรงบประมำณที่ตรงกบัปัญหำของพืน้ท่ี  กำรกระจำยของตวัชีว้ดัสขุภำพเหลำ่นีม้ีควำมแตกตำ่งกนัระหวำ่งเพศ, กลุม่

อำย,ุ และระดบักำรศกึษำ  บง่บอกถึงลกัษณะทำงธรรมชำตขิองประชำกร และแสดงปริมำณและคณุภำพของมำตรกำร

ป้องกนัควบคมุโรคไมต่ิดตอ่ เชน่ กลุม่ผู้มีอำย ุ 35 ปีขึน้ไปได้รับกำรตรวจระดบัไขมนัในเลอืดร้อยละ 46.5, ได้รับกำร

ตรวจวดัควำมดนัโลหิตร้อยละ 84.2, และได้รับกำรตรวจหำควำมผิดปกติของระดบัน ำ้ตำลในเลอืดร้อยละ 71.4 ภำยใน  

1 ปีที่ผำ่นมำ นอกจำกนี ้ กำรรำยงำนสถำนะของผู้สงูอำยไุด้แสดงให้เห็นถึงคณุภำพชีวิตทีเ่ป็นอยูแ่ละกำรประเมินควำม

เหมำะสมหรือควำมเพียงพอของระบบบริกำรสำธำรณสขุทีผู่้สงูอำยคุวรได้รับ ประชำกรอำย ุ 15-79 ปีเกือบหนึง่ในสำม 

http://brfss.thaincd.com/
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หรือร้อยละ 30.5% เป็นผู้มีภำวะน ำ้หนกัเกิน (BMI มำกกวำ่ 25.0 กิโลกรัม/ตำรำงเมตร) ปัญหำส ำคญันีเ้ก่ียวข้องกบั

ปัจจยัเสีย่งอื่นๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมรุนแรงของปัญหำโรคไมต่ดิตอ่มำกขึน้ในอนำคต    

สรุปผลตำมสว่นตำ่งๆของกำรส ำรวจฯ ดงันี ้ 

ข้อมูลทางประชากร จำกกำรส ำรวจฯ พบสดัสว่นประชำกรชำย 48.8 และสดัสว่นประชำกรหญิง 51.2 อำศยัในเขต

เทศบำล 40.1 % และนอกเขตเทศบำล 59.9 %  มีอำย ุ15-24 ปี ร้อยละ 20.1% อำย ุ25-59 ปี ร้อยละ 63.7% และอำย ุ   

60-79 ปี ร้อยละ 16.1   สว่นใหญ่มีระดบักำรศกึษำมธัยมศกึษำตอนต้น หรือต ำ่กวำ่ร้อยละ 68.1 และระดบักำรศกึษำ

ปริญญำตรีหรือสงูกวำ่ ร้อยละ 7.6  และมีรำยได้บคุคลต ่ำกวำ่ 9,999 บำท ร้อยละ 62.8, อยูร่ะหวำ่ง 10,000-24,000 

บำท ร้อยละ 27.5 และมำกกวำ่ 25,000 บำทขึน้ไปพบร้อยละ 4.8 และไมม่ีรำยได้ ร้อยละ 4.9  

 ระดบัการศกึษา ตวัอยา่ง  % 

ไมไ่ดร้ับการศกึษา 877 2.5 

ต า่กวา่ประถมศกึษา 1,457 4.6 

ประถมศกึษา 10,424 39.5 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 3,677 21.5 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวส 3,549 19.5 

ปวส./ปกศ.สงู/อนุปรญิญา 876 4.9 

ปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ 1,514 7.6 

 

ดัชนีมวลกาย เป็นกำรประเมินภำวะสขุภำพท่ีเหมำะสมในระดบัประชำกร คำ่ดชันีมวลกำย (Body Mass Index : BMI)

ได้จำกกำรค ำนวณน ำ้หนกัและสว่นสงู ตำมเกณฑ์ US CDC  คำ่ BMI น้อยกวำ่ 18.5 หมำยถึงผู้มีภำวะน ำ้หนกัน้อย, คำ่ 
BMI 18.5-24.9 มีภำวะน ำ้หนกัตวัปรกติหรือสมบรูณ์, คำ่ BMI 25.0-29.9 มีภำวะน ำ้หนกัเกิน, และคำ่ BMI 30.0 ขึน้
ไป มีภำวะอ้วน  จำกกำรส ำรวจฯ พบประชำกรอำย ุ15-79 ปี พบมีภำวะน ำ้หนกัเกิน ร้อยละ 23 และมีภำวะอ้วน ร้อยละ 
7.5  ผู้หญิงมีภำวะน ำ้หนกัเกิน ร้อยละ 26.1 และภำวะอ้วน ร้อยละ 9.8 สว่นผู้ชำยมีภำวะน ำ้หนกัเกิน  ร้อยละ 19.7 และ
ภำวะอ้วน ร้อยละ 5.0  ช่วงอำย ุ 35-64 ปีมีควำมชกุภำวะน ำ้หนกัเกินและภำวะอ้วนสงูที่สดุ มำกกวำ่กลุม่เยำวชนอำย ุ
15-24 ปี หรือกลุม่สงูวยัอำย ุ 65 ปีขึน้ไป และผู้หญิงมีควำมชกุดงักลำ่วสงูกวำ่ผู้ชำยทกุชว่งกลุม่อำย ุ   นอกจำกนีก้ลุม่
ผู้หญิงทีไ่มไ่ด้รับกำรศกึษำหรือมกีำรศกึษำระดบัประถมศกึษำ พบควำมชกุภำวะน ำ้หนกัเกินสงูทีส่ดุ   ขณะทีผู่้ชำยพบใน
กลุม่ผู้มีระดบักำรศกึษำปริญญำตรีหรือสงูกวำ่ มีควำมชกุภำวะน ำ้หนกัเกินสงูที่สดุเช่นเดยีวกนั   ในระดบัเขตสขุภำพทัง้ 
12 แหง่ พบควำมชกุกำรมีภำวะน ำ้หนกัเกิน ตัง้แต ่25.2-38.5 และควำมชกุกำรมกีำวะอ้วน มีคำ่ตัง้แต ่3.8 – 13.4  

การรับรู้สถานะสุขภาพ กำรประเมินสขุภำพตนเอง (self-rated) วำ่มีสขุภำพเป็นอยำ่งไร พบวำ่ประชำกรอำย ุ15-79 ปี 

ในเขตสขุภำพ 1-12 ประเมินสขุภำพตนเองพอใช้, หรือสขุภำพไมด่ีหรือไมแ่ข็งแรงด้วยควำมชกุ 28.2  เพศหญิงมีควำมชกุ 

32.6 สงูกวำ่เพศชำยพบควำมชกุ 24.7 เมื่ออำยสุงูเพิ่มขึน้กำรประเมินสขุภำพพอใช้หรือไมแ่ข็งแรงจะเพิม่ขึน้ตำมล ำดบั

คล้ำยคลงึกนัทัง้เพศหญิงและเพศชำย มำกกวำ่คร่ึงหนึง่หรือเกือบร้อยละ 60 ของผู้มีอำยสุงูกวำ่ 60 ปี ได้ประเมินวำ่ตนมี

สขุภำพพอใช้หรือไมแ่ขง็แรง ดงันี ้ กลุม่อำย ุ65-74 ปี ผู้ชำยมีควำมชกุนี ้53.1, สว่นผู้หญิงพบควำมชกุ 59.0   และเมื่อ

อำย ุ74-79 ปีผู้ชำยพบควำมชกุเพิ่มขึน้เทำ่กบั 60.0  สว่นผู้หญิงจะเพิม่เป็น  65.1  ในขณะที่ระดบักำรศกึษำสงูมำกขึน้

พบวำ่กำรประเมินสขุภำพวำ่พอใช้หรือไมแ่ข็งแรงลดลงตำมล ำดบั จำกควำมชกุ 57.3 ในกลุม่ผู้ไมไ่ด้รับกำรศกึษำ ลดลง

ระดบัรายไดข้องตนเอง ตวัอยา่ง  % 

ไมม่รีายได ้ 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 

ตัง้แต ่50,000 บาท ขึน้ไป 179 0.9 
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เป็น  18.6 ในกลุม่ที่จบกำรศกึษำปริญญำตรีหรือสงูกวำ่  ในระดบัเขตสขุภำพ พบมคีำ่ควำมชกุกำรประเมินสขุภำพตนเอง

วำ่สขุภำพพอใช้, สขุภำพไมด่ีหรือสขุภำพไมแ่ข็งแรงแตกตำ่งกนัตัง้แต ่19.0 – 41.8  

การเข้าถงึระบบบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ เป็นกำรประเมินควำมพงึพอใจของผู้ รับ 

บริกำร และกำรได้รับบริกำรสขุภำพส ำคญั  ได้ประมำณกำรประชำกรอำย ุ15-79 ปีในเขตสขุภำพท่ี 1 -12 เป็นผู้ใช้สทิธิ

ประกนัสขุภำพแบบหลกัประกนัสขุภำพถ้วน ร้อยละ 81.4, ใช้สทิธิแบบหลกัประกนัสงัคม ร้อยละ 13.0, และใช้สทิธิแบบ

สวสัดิกำรกำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ร้อยละ 5.6 และประกนัสขุภำพกบับริษัทเอกชน ร้อยละ 5.1  ส ำหรับกำรได้รับ

บริกำรสขุภำพ ร้อยละ 77.9 ได้รับค ำอธิบำยถงึวิธีกำรดแูลสขุภำพทกุครัง้เมื่อไปพบแพทย์ พยำบำล หรือเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสขุเพื่อรักษำกำรเจ็บป่วยใน 12 เดือนที่ผำ่นมำ ร้อยละ 17.7 ได้รับค ำอธิบำยเป็นบำงครัง้ และร้อยละ 4.5 ไมเ่คย

ได้รับค ำอธิบำย ส ำหรับควำมพงึพอใจตอ่บริกำรที่ได้รับ พบวำ่รู้สกึพงึพอใจทกุครัง้ ร้อยละ 79.2, พอใจเป็นบำงครัง้ร้อยละ 

19.2, และไมพ่อใจเลยร้อยละ 1.6   นอกจำกนี ้ประชำชนอำย ุ15-79 ปี ได้รับกำรตรวจสขุภำพโดยไมเ่จ็บป่วยภำยใน 1 

ปีที่ผำ่นมำ ร้อยละ 41.1 ในระดบัเขตสขุภำพพบควำมชกุตัง้แต ่23.2 – 49.5 และได้รับกำรตรวจฟันท่ีไมใ่ชก่ำรไปรักษำ

ฟัน ภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำร้อยละ 20.2  ในระดบัเขตสขุภำพมีควำมชกุตัง้แต ่13.0-26.1 

การกินผักและผลไม้  พบวำ่ประชำกรอำย ุ 15-79 ปี ประมำณมีหนึง่ในสี ่ หรือร้อยละ 25 รับประทำนผกัหรือผลไม้ได้

เพียงพอตำมเกณฑ์คือรับประทำนเฉลีย่มำกกวำ่ 5 หนว่ยมำตรฐำนตอ่วนั ใน 7 วนัท่ีผำ่นมำ สว่นท่ีเหลือร้อยละ 75.7 

รับประทำนผกัหรือผลไม้ได้ไมเ่พียงพอตำมเกณฑ์เพื่อให้เกิดผลดตีอ่สขุภำพหรือรับประทำนเฉลีย่ได้น้อยกวำ่ 5 หนว่ย

มำตรฐำนตอ่วนั  ผู้ชำยรับประทำนผกัหรือผลไม้ได้ไมถ่ึงเกณฑ์ก ำหนดมำกกวำ่ผู้หญิงเลก็น้อยพบควำมชกุ 78.1 และ 

73.4  ในเพศชำยและเพศหญิงตำมล ำดบั  กลุม่เยำวชนอำย ุ 15-24 ปี และกลุม่ผู้สงูอำยมุแีนวโน้มรับประทำนผกัหรือ

ผลไม้ได้ไมถ่ึงเกณฑ์ก ำหนดสงูกวำ่กลุม่อำยวุยัท ำงำน  ดงันี ้กลุม่อำย ุ15- 24 ปี พบควำมชกุกำรรับประทำนผกัหรือผลไม้

ได้ไมเ่พียงพอเทำ่กบั  79.4 กลุม่วยัท ำงำนอำย ุ35-54 ปีพบควำมชกุ  72-74, กลุม่อำย ุ55-74 ปีมีควำมชกุ 75-76  และ

กลุม่อำย ุ74-79 ปี พบควำมชกุเพิ่มสงูขึน้เป็น  81.0  เชน่เดยีวกบัระดบักำรศกึษำ พบกลุม่ผู้ ไมไ่ด้รับกำรศกึษำมีควำมชกุ

เทำ่กบั  79.5  สงูกวำ่กลุม่ระดบักำรศกึษำปริญญำตรีหรือสงูกวำ่ พบควำมชกุ 70.8  ในระดบัเขตสขุภำพ พบคำ่ควำมชกุ

กำรรับประทำนผกัหรือผลไม้ได้ไมเ่พียงพอถึงเกณฑ์ก ำหนดตำ่งกนัตัง้แต ่56.6 – 86.7  

การสูบบุหร่ี  เป็นปัจจยัส ำคญัที่เก่ียวข้องกบักำรเกิดโรคไมต่ดิตอ่จ ำนวนมำกโดยเฉพำะโรคมะเร็งปอด, หลอดอำหำร, 

หรือกลอ่งเสยีง  และโรคทำงเดินหำยใจอกัเสบเรือ้รัง  ปัจจบุนัประชำกรอำย ุ15 -79 ปี สบูบหุร่ีร้อยละ 21.3 พบผู้ชำยสบู

บหุร่ีมำกกวำ่ผู้หญิงถึง 27 เทำ่ในทกุกลุม่อำย ุภำพรวมผู้ชำยสบูบหุร่ีร้อยละ 42.3  สว่นผู้หญิงพบร้อยละ 1.6  กลุม่อำย ุ

25-55 ปี มีกำรสบูบหุร่ีมำกกวำ่กลุม่อำยอุื่นๆ คือผู้ชำยหนึง่ในสองคน หรือร้อยละ 50  ขณะที่เพศหญิงพบร้อยละ 2  และ

พบควำมชกุกำรสบูบหุร่ีทัง้ผู้ชำยและผู้หญิงจะลดลงเมื่ออำยสุงูมำกขึน้  นอกจำกนีพ้บควำมชกุกำรสบูบหุร่ีที่ระดบั

กำรศกึษำตำ่งๆแตกตำ่งกนัคือผู้มีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำหรือมธัยมศกึษำพบควำมชกุกำรสบูบหุร่ี  22.5 ซึง่สงูกวำ่

กลุม่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญำณตรีหรือสงูกวำ่พบควำมชกุ 11.2 ในระดบัเขตสขุภำพทัง้ 12 เขตพบควำมชกุกำรสบู

บหุร่ีในปัจจบุนัมคีำ่แตกตำ่งกนัตัง้แต ่ 14.8 – 27.6  
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การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   จำกกำรส ำรวจฯ ประชำกรอำย ุ 15-79 ปีพบควำมชกุกำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

ปัจจบุนัหรือมีกำรดื่มภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำเทำ่กบั 36.2  และควำมชกุกำรดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ใน 30 วนัท่ีผำ่นมำ

เทำ่กบั  30.7,  มีผู้ดื่มเคร่ืองแอลกอฮอล์ได้ดื่มครัง้ละจ ำนวนมำกหรือดื่มมำกกวำ่ 5 แก้วมำตรฐำนตอ่ครัง้ ใน 30 วนัท่ีผำ่น

มำ (binge drinking) พบควำมชกุ 13.6  และมีกำรดื่มปริมำณมำกเป็นระยะยำวอยำ่งตอ่เนื่องหรือดื่มเฉลีย่มำกกวำ่ 2 

แก้วมำตรฐำนตอ่วนัใน 30 ที่ผำ่นมำ(heavy drinking) พบควำมชกุ 7.3  ผู้ชำยและผู้หญิงมกีำรดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

แตกตำ่งกนั คือผู้ชำยจะมคีวำมชกุสงูกวำ่ผู้หญิง  3-5  เทำ่ นอกจำกจะพบวำ่มีจ ำนวนคนดื่มมำกกวำ่ผู้หญิงแล้ว ยงัพบ

ผู้ชำยมกีำรดืม่ในปริมำณมำกกวำ่และบอ่ยครัง้มำกกวำ่กลุม่วยัท ำงำนอำย ุ25-55 ปีพบควำมชกุกำรดื่มสงูที่สดุคล้ำยคลงึ

กนัทัง้ผู้หญิงและผู้ชำย  แตจ่ะลดลงเมื่ออำยสุงูมำกขึน้เช่นเดยีวกนั  กลุม่ผู้ชำยที่ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัปริญญำตรีหรือสงู

กวำ่(58.3%)พบมีแนวโน้มมีกำรดื่มเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลใ์นปัจจบุนัมำกกวำ่กลุม่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำประถม ศกึษำหรือไม่

ได้รับกำรศกึษำ (37.4%) ขณะที่ผู้หญิงกลุม่ที่มีกำรศกึษำระดบัประถมศกึษำและมธัยมศกึษำมกีำรดื่มเคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล์ในปัจจบุนัสงูกวำ่กลุม่ระดบักำรศกึษำอื่นๆ ในระดบัเขตสขุภำพทัง้ 12 แหง่ พบควำมชกุกำรดืม่เคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในปัจจบุนัแตกตำ่งตัง้แต ่ 14.9 - 50.4              

คุณภาพชวีิต  จำกกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวติประจ ำวนั  5 มิติ ได้แก่ กำรเคลือ่นไหวของร่ำงกำย, กำรดแูล

ตนเอง, กำรท ำกิจวตัรประจ ำวนั, ควำมเจ็บปวดหรือควำมไมส่ขุสบำย และควำมวิตกกงัวลหรือควำมซมึเศร้ำ คณุภำพชีวติ

ที่ดีหมำยถึงมีควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวติประจ ำวนัทัง้ 5 ด้ำนอยำ่งไมบ่กพร่อง พบวำ่ ประชำกรอำย ุ15 -79 ปี ร้อยละ 

81.2 ได้รำยงำนวำ่ไมม่คีวำมบกพร่องทำงสขุภำพทัง้ 5 มิติ ผู้ชำยมีควำมชกุ 84.2  มำกกวำ่ผู้หญิงพบควำมชกุ 78.4  เมื่อ

อำยสุงูมำกขึน้ พบควำมชกุนีล้ดลง กลุม่ผู้สงูอำย ุ 74-79 ปี ได้รำยงำนวำ่ไมม่คีวำมบกพร่องทำงสขุภำพร้อยละ 48.7  

ส ำหรับระดบักำรศกึษำมีทศิทำงควำมชกุสอดคล้องกนั คือผู้ส ำเร็จกำรศกึษำสงูขึน้มีแนวโน้มรำยงำนวำ่ไมม่ีควำมบกพร่อง

ทำงสขุภำพหรือมคีณุภำพชีวิตเพิม่สงูขึน้ตำมล ำดบั  ในระดบัเขตสขุภำพ พบผู้รำยงำนวำ่ไมม่ีควำมบกพร่องทำงสขุภำพ

ทัง้ 5 มิติ มีควำมชกุตัง้แต ่71.1– 90.5     

ไขมันในเลือดสูง  มีค ำถำมส ำคญัเก่ียวกบักำรได้รับกำรตรวจวดัระดบัไขมนัในเลอืดโดยบคุลำกรด้ำนสำธำรณสขุภำยใน 

1 ปีที่ผำ่นมำพบควำมชกุ 35.3 ผู้หญิงรำยงำนวำ่ได้รับกำรตรวจไขมนัในเลอืดภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำสงูกวำ่ผู้ชำยพบควำม

ชกุ 40.2 และ 30.1 ตำมล ำดบั เมื่ออำยสุงูขึน้พบแนวโน้มกำรได้รับกำรตรวจวดัระดบัไขมนัในเลอืดสงูมำกขึน้  ในกลุม่

อำย ุ65 ปีขึน้ไป ได้รับกำรตรวจไขมนัในเลอืดถึงร้อยละ 62-66   ระดบัเขตสขุภำพพบควำมชกุกำรได้รับกำรตรวจระดบั

ไขมนัในเลอืดนีม้คีำ่ตัง้แต ่  25.9–46.2 ส ำหรับควำมชกุผู้ที่ได้รับกำรบอกจำกแพทย์ พยำบำล หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ 

วำ่มีปัญหำระดบัไขมนัในเลอืดสงูผิดปกติภำยใน 12 เดือนที่ผำ่นมำเทำ่กบั 21.9 ผู้หญิงมีควำมชกุ 24.1 สงูกวำ่ผู้ชำยพบ

ควำมชกุ 18.8 เมื่ออำยสุงูมำกขึน้แนวโน้มกำรรับรู้วำ่ตนมีภำวะระดบัไขมนัในเลอืดสงูจะเพิ่มสงูขึน้ตำมล ำดบั จำกควำม

ชกุ 5.2 ในกลุม่อำย ุ15-24 ปี เพิ่มสงูขึน้เทำ่กบั 33.0 ในกลุม่อำย ุ74-79 ปี  ระดบัเขตสขุภำพ พบควำมชกุผู้ที่ได้รับกำร

บอกจำกแพทย์ พยำบำล หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุวำ่มีระดบัไขมนัในเลอืดสงูกวำ่ปกติภำยใน  1 ปีที่ผำ่นมำมคีำ่ตัง้แต ่ 

14.0-28.1  
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ภาวะความดันโลหติสูง พบวำ่ควำมชกุผู้ที่ได้รับกำรตรวจวดัควำมดนัโลหิตจำกแพทย์, พยำบำล, หรือเจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสขุภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำเทำ่กบั 74.1 ในระดบัเขตสขุภำพทัง้ 12 แหง่ มีควำมชกุตัง้แต ่64.6-82.0 ผู้หญิงมีควำม

ชกุ 79.4 สงูกวำ่ผู้ชำยมีควำมชกุ 68.5 และสงูกวำ่ผู้ชำยทกุกลุม่อำย ุควำมชกุผู้ที่ได้รับกำรบอกจำกแพทย์ พยำบำล หรือ

เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุวำ่มีภำวะควำมดนัโลหิตสงูหรือเป็นโรคควำมดนัโลหิตสงู เทำ่กบั 15.3 ผู้หญิงมีควำมชกุนีส้งูกวำ่

ผู้ชำยทกุกลุม่อำย ุ เมือ่ระดบักำรศกึษำสงูขึน้ควำมชกุนีจ้ะลดลงตำมล ำดบั ในระดบัเขตสขุภำพทัง้ 12 แหง่มีควำมชกุกำร

รับรู้วำ่ตนมีภำวะควำมดนัโลหิตสงูตัง้แต ่ 8.0 ถึง 22.4    

โรคเบาหวาน  เป็นกำรติดตำมสขุภำพประชำชนทัง้กลุม่ประชำกรทัว่ไปและกลุม่ผู้ ป่วยเบำหวำนเก่ียวกบักำรได้รับบริกำร

สขุภำพและกำรดแูลสขุภำพตนเองตอ่โรคเบำหวำน พบควำมชกุผู้ที่ได้รับกำรตรวจน ำ้ตำลในเลอืดเพื่อหำควำมผิดปกติ

ของระดบัน ำ้ตำลในเลอืดสงูหรือโรคเบำหวำนภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำเทำ่กบั 56.5 ผู้หญิงได้รับกำรตรวจน ำ้ตำลในเลอืด

เทำ่กบั 64.0 ขณะทีผู่้ชำยพบควำมชกุ 48.6 ผู้หญิงได้รับกำรตรวจระดบัน ำ้ตำลมำกกวำ่เพศชำยทกุกลุม่อำยแุละมี

แนวโน้มควำมชกุสงูขึน้เมื่ออำยสุงูมำกขึน้   กลุม่อำย ุ65 ปีขึน้ไปพบได้รับกำรตรวจระดบัน ำ้ตำลในเลอืดถึงร้อยละ 80-85  

กลุม่ผู้ไมไ่ด้รับกำรศกึษำได้รับกำรตรวจเลอืดเพื่อหำระดบัน ำ้ตำลสงูผิดปกติมคีวำมชกุสงูทีส่ดุ  71.8  จำกนัน้ควำมชกุจะ

คอ่ยๆลดลง พบกลุม่ผู้มีระดบักำรศกึษำปริญญำตรีหรือสงูกวำ่มีควำมชกุ 51.0 ส ำหรับควำมชกุผู้ที่ทรำบวำ่ตนมี

โรคเบำหวำน เทำ่กบั 8.3 ผู้หญิงมีควำมชกุ 9.6  สงูกวำ่ผู้ชำยพบควำมชกุ 6.5  ผู้หญิงมีควำมชกุนีส้งูกวำ่ผู้ชำยทกุกลุม่

อำย ุ อำยสุงูมำกขึน้ควำมชกุมีผู้ทรำบวำ่ตนเป็นโรคเบำหวำนสงูขึน้  ระดบักำรศกึษำตำ่งๆพบควำมชกุนีแ้ตกตำ่งกนักลุม่ผู้

ไมไ่ด้รับกำรศกึษำมีควำมชกุสงูสดุ (15.1) จำกนัน้ควำมชกุคอ่ยๆลดลง กลุม่ผู้ส ำเร็จปริญญำตรีหรือสงูกวำ่มีควำมชกุ

ต ่ำสดุ (4.1) ส ำหรับผู้ ป่วยเบำหวำนได้รับบริกำรทำงสขุภำพเพื่อดแูลโรคเบำหวำนส ำคญั ดงันี ้ ควำมชกุผู้ ป่วยเบำหวำนที่

ได้รับกำรตรวจเลอืดเพื่อหำควำมผิดปกติของไตและภำวะแทรกซ้อนทำงไตจำกโรคเบำหวำนเทำ่กบั 74.4,  ได้รับกำรตรวจ

ตำ 61.2, และได้รับกำรตรวจดอูำกำรระคำยเคืองหรืออำกำรผิดปกตทิี่เท้ำเทำ่กบั  59.2  ภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำ 

โรคไม่ติดต่อเรือ้รังส าคัญ จำกกำรรำยงำนวำ่เคยได้รับกำรวินจิฉยัจำกแพทย์วำ่มีโรคเรือ้รังส ำคญัตำ่งๆมีควำมชกุ

แตกตำ่งกนัพบควำมชกุสงูสดุด้วยโรคโลหิตจำงเทำ่กบั 1.8   รองลงมำโรคข้อเสือ่มหรือรูมำตอยด์ มีควำมชกุ 1.6, โรค

หอบหืดในปัจจบุนัพบควำมชกุ 1.3,โรคหวัใจขำดเลอืด (เส้นเลอืดไปเลีย้งหวัใจตีบ/ตนั)พบควำมชกุ 0.8 และโรคอมัพฤกษ์  

อมัพำต หรือหลอดเลอืดสมอง,โรคกระดกูพรุน, โรคมะเร็ง และโรคซมึเศร้ำ พบควำมชกุเทำ่กบั 0.7 ตำมล ำดบั และมคีวำม

ชกุของโรคไมต่ิดตอ่ส ำคญัแตกตำ่งกนัในแตล่ะเขตสขุภำพ   

การบาดเจ็บ   ได้ส ำรวจกำรใช้เคร่ืองป้องกนักำรบำดเจ็บได้แก ่ หมวกกนัน็อก เข็มขดันิรภยั ส ำหรับผู้ใช้ยำนยนต์พบวำ่ 

ภำพรวมเขตสขุภำพท่ี 1-12 พบควำมชกุกำรสวมหมวกกนัน็อกทกุครัง้เมื่อขบัขี่รถจกัรยำนยนต์เทำ่กบั  31.7, สวมทกุครัง้

เมื่อซ้อนท้ำยรถจกัรยำนยนต์เทำ่กบั 21.1 และคำดเข็มขดันิรภยัทกุครัง้เมื่อขบัรถยนต์มีควำมชกุ  54.1 และคำดเขม็ขดั

นิรภยัทกุครัง้เมื่อโดยสำรตอนหน้ำคูก่บัคนขบัเทำ่กบั  43.3     ในพืน้ท่ีเขตเทศบำลมีกำรสวมหมวกกนัน็อกและกำรคำด

เข็มขดันิรภยัสงูกวำ่พืน้ท่ีนอกเขตเทศบำลเลก็น้อย เช่นเดียวกนัพบวำ่ผู้หญิงมีแนวโน้มกำรใช้เคร่ืองป้องกนักำรบำดเจ็บ

ดงักลำ่วมำกกวำ่ผู้ชำยเลก็น้อย   ควำมชกุดงักลำ่วนีม้ีแนวโน้มเพิ่มขึน้เมื่อระดบักำรศกึษำสงูขึน้  และพบมีควำมแตกตำ่ง
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ส ำนกัโรคไมต่ิดตอ่  

ควำมชกุในแตล่ะเขตสขุภำพทัง้ 12 แหง่ นอกจำกนี ้ยงัได้เก็บข้อมลูพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขบัขี่รถจกัรยำนยนต์หลงัมกีำรดืม่

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภำยใน 1 ชัว่โมงหรือมีอำกำรมนึเมำขณะขบัขี่พบควำมชกุ 14.4  ส ำหรับผู้โดยสำรรถจกัรยำนยนต์

รำยงำนวำ่เคยโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ที่ผู้ขบัขี่มีอำกำรมนึเมำเทำ่กบั  17.1   ผู้ขบัรถยนต์รำยงำนวำ่ได้ขบัรถยนต์หลงัมี

กำรดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ภำยใน  1 ชัว่โมงหรือมีอำกำรมนึเมำขณะขบัรถยนต์มคีวำมชกุเทำ่กบั 8  ขณะทีผู่้ โดยสำร

รำยงำนวำ่เคยโดยสำรรถยนต์ที่ผู้ขบัมีอำกำรมนึเมำมีควำมชกุ 10.6                     

โรคกระดูกและกล้ามเนือ้จากการประกอบอาชีพ   เป็นกำรติดตำมผู้ประกอบอำชีพตำ่งๆเก่ียวกบักำรมีอำกำรปวด

เมื่อยกล้ำมเนือ้และกระดกูจำกกำรท ำงำน พบวำ่ผู้ประกอบอำชีพคร่ึงหนึง่หรือร้อยละ 50.5 รำยงำนวำ่มีอำกำรปวดเมื่อย

กล้ำมเนือ้และกระดกูภำยใน 30 วนัท่ีผำ่นมำ ผู้หญิงรำยงำนมีอำกำรปวดเมื่อยนีม้ำกกวำ่ผู้ชำยเลก็น้อย ร้อยละ 52.3 และ

ร้อยละ 48.8 ตำมล ำดบั เมื่ออำยสุงูมำกขึน้ผู้ประกอบอำชีพตำ่งๆจะรำยงำนวำ่มีอำกำรปวดเมื่อยเพิ่มมำกขึน้  อวยัวะที่

มกัเป็นบอ่ยและเมื่อพกัแล้วอำกำรปวดเมื่อยไมห่ำยหรือไมด่ขีึน้ ได้แก่ บริเวณหลงัสว่นลำ่ง (6.3%), หวัเขำ่(4.8%)  และ

บริเวณไหล ่  (3.3%) ผู้ประกอบอำชีพคดิวำ่สำเหตขุองกำรปวดเมื่อยกล้ำมเนือ้และกระดกู มำจำกกำรท ำงำนติดตอ่กนัใน

ทำ่ซ ำ้ๆเดมิมำกที่สดุ(78.1%) รองลงคือทำ่ไมเ่หมำะสม (50.3%) และยกของหนกัเกิน 25 กิโลกรัม (49.2%) ตำมล ำดบั   

สำเหตขุองกำรปวดกล้ำมเนือ้และกระดกู  รวม % ชำย % หญิง % 

1. ทำ่ทำงท่ีไม่เหมำะสม/ทำ่ทำงท่ีผิดธรรมชำต ิ 50.3 51.7 48.7 

2. ท ำงำนตดิตอ่กนัในทำ่เดมิซ ำ้ๆ นำนเกิน 1-2 ชม. 78.1 77.4 78.7 

3. ยกของหนกัเกิน 25 กิโลกรัมด้วยตวัคนเดียว 49.2 58.2 40.4 

4. สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนไม่เหมำะสม เช่นพืน้ท่ีคบัแคบ แสง เสียง อณุหภมูิไมเ่หมำะสม 13.0 12.9 13.2 

5. ลกัษณะกำรท ำงำนไมเ่หมำะสม เช่น ท ำงำนด้วยจงัหวะท่ีรวดเร็วเกินกว่ำตนเองควบคมุได้  19.7 20.0 19.5 

 

สุขภาพสตรี เป็นกำรติดตำมมำตรกำรส ำคญัคือกำรตรวจคดักรองมะเร็งเต้ำนมหรือมะเร็งปำกมดลกูของผู้หญิงอำย ุ 35 

ปีขึน้ไป พบทีไ่ด้รับกำรตรวจภำยในเพื่อหำควำมผิดปกติหรือคดักรองหำมะเร็งปำกมดลกูภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำมีควำมชกุ 

32.5 หรือได้รับกำรตรวจดงักลำ่วภำยใน 3 ปีที่ผำ่นมำมีควำมชกุ 56.3 หรือได้รับกำรตรวจคล ำเต้ำนม โดยแพทย์ 

พยำบำล หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสขุ เพื่อหำก้อนผิดปกติภำยใน 1 ปีที่ผำ่นมำ มีควำมชกุ 24.9  

 

Reference : Core tables for NCDs Surveillance Indicators, BRFSS 2015 (health regional level)  available 

from http://brfss.thaincd.com   

รำยงำนผลโดย ดร. กมลทิพย์   วิจิตรสนุทรกลุ  

http://brfss.thaincd.com/

