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บทคัดยอ
การศึ กษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ กษาสถานการณ ของพฤติ กรรมเสี่ ยงร ว มสํ า คั ญ ที่ ทํ าให เ กิ ด โรค
ไมติดตอเรื้ อรังและภาระโรคจากพฤติกรรมและป จจัยเสี่ ยงที่ สําคัญโดยใชวิ ธีการทบทวนเอกสาร (Documentary
Research) เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการศึ กษา การสํารวจและรายงานการศึกษาวิจัยที่ เกี่ ยวของ
นําข อมู ลมาวิ เคราะห สั ง เคราะห จั ดทําเป นข อเสนอเชิ งนโยบายเพื่ อพั ฒ นายุ ทธศาสตร ป องกั น โรคไม ติ ดต อ
เรื้อรังใหมีประสิ ทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น ผลการศึกษา พบวา ยังมีประชากรไทยในสัดสวนสูงที่ มีภาระโรคที่ เปนปจจัย
เสี่ ยงต อโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั ง ทั้ งระดั บพฤติ กรรมและการเปลี่ ยนแปลงทางเมตาโบลิ ซึ ม /สรี รวิ ทยา และพบว า
ป จจั ยเสี่ ยงอั น ดั บ หนึ่ ง ของการสู ญ เสี ยป สุ ขภาวะในเพศชาย ได แก ดื่ มแอลกอฮอล รองลงมาคื อ สู บ บุ หรี่
มีระดับความดันโลหิตสูง ผูใชจักรยานยนตไมสวมหมวกนิรภัย และมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง สวนเพศหญิง
มีปจจัยเสี่ยงที่กอใหเกิดภาระโรคมากที่สุดเปนอันดับแรก ไดแก มีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง)
รองลงมาคือ มี เพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย มีระดั บความดันโลหิ ตสู ง มีระดับโคเลสเตอรอลในเลื อดสูง สูบบุหรี่
และบริ โภคผั กและผลไม น อย นอกจากนี้ ยังพบว า ป จจั ยเสี่ ยงที่ มีภาระโรคสู งที่ สุ ด ได แก การดื่ มแอลกอฮอล
ซึง่ สัมพันธกบั โรคตาง ๆ ในอันดับตน ๆ หลายโรคดวยกัน เชน โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
โรคเบาหวาน โรคกล ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อด เช นเดี ยวกับการสูบบุ หรี่ ที่ มีความสัมพั นธกับโรคหลอดเลื อดสมอง
โรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคปอดอุดกั้นเรือ้ รัง รวมทั้งการมีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง)
ที่ มีความสั มพั นธกับโรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน และโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เปนตน เมื่ อจําแนก
พฤติกรรมที่ เปนปจจัยเสี่ ยงร วมสําคัญที่ ทําให เกิดโรคเรื้ อรัง พบว า คนไทยเกื อบ 1 ใน 3 ที่ ยังคงดื่มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล โดยเฉพาะผู หญิงที่ มีแนวโนมการดื่ มเพิ่มขึ้ น สําหรับการสูบบุหรี่ พบวา ในชวงทศวรรษที่ ผานมา
อั ต ราการสู บ บุ หรี่ มี แนวโน มลดลง แต ใ น พ.ศ. 2554 กลั บมี อั ตราการสู บ บุ หรี่ เ พิ่ มขึ้ น ในด านพฤติ กรรม
การบริ โภคอาหารที่ เสี่ ยงตอการเกิดโรคเรื้ อรั ง คนไทยใหความสําคั ญกั บการบริ โภคผั กและผลไม ลดลงเรื่ อย ๆ
ขณะที่หันมารับประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม มากขึ้น การออกกําลังกายลดลงกวาปที่ผานมาประมาณ รอยละ
3 โดยมีเพียงไมถึง 1 ใน 3 ของประชากรไทยเทานั้นที่ออกกําลังกายเปนประจํา
ผลจากการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่ อการพัฒนายุทธศาสตรปองกันโรคไมติดตอเรื้อรัง
ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น โดยหนวยงานทีเ่ กี่ยวของควรนําผลจากการวัดสถานะสุขภาพดวยวิธีดังกลาว ไปใชในการ
จั ดลําดับความสําคั ญของป ญหา และกําหนดยุ ทธศาสตร ในการป องกั นและแก ไขที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ทุ กภาคส วน
จะตองประสานความรวมมือเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการปองกันและแกไขทัง้ ในระยะสั้นและระยะยาวอยางเรงดวน
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ด วยการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร เพื่ อลดป จจั ยเสี่ ยงและเพิ่ มการเข าถึ ง บริ การสู การปฏิ บั ติ โดยเร งคั ด กรองและ
ค น หากลุ มเสี่ ยง จั ด และ/หรื อปรั บระบบบริ การสุ ขภาพที่ เอื้ อต อการเข าถึ ง กลุ มเป าหมาย ผลั กดั นเชิ งนโยบาย
ให มีการดําเนิ นงานเฝ าระวั งพฤติ กรรมสุ ขภาพอย างสม่ําเสมอ เพื่ อเป นข อมูลในการวางแผนงาน/โครงการปรั บ
เปลี่ ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมถึงการรณรงคสรางกระแสสังคม และสื่ อสารในการลดปจจัยเสี่ ยงตอ
โรคและวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง

Abstract
This study focused on the situation of associated risk behaviors as the major causes of increasing
chronic disease population size. Literature review (Documentary Research), secondary data were collected
from the survey and report findings which related to non-communicable diseases and associated risk behaviors. Data were analyzed and synthesized to develop recommendation for the effectively developed preventive
chronic disease strategic policy. The results revealed that the high proportion of burden of disease were risk
factor for chronic disease in both behavioral and metabolic changes in either metabolism or physiology.
Furthermore, the study showed that risk factor of DALYs in male were alcohol consumption and tobacco use
respectively link to high blood pressure whereas unused of helmet of motorcyclists related to high cholesterol
level, while in female were overweight and obesity (high BMI) and unsafe sex respectively related to high
blood pressure, meanwhile tobacco use and low intake of fruit and vegetable associated to high cholesterol
level. Moreover, The most risk factor of burden of disease was alcohol consumption which related to leading
disease such as stroke, road traffic injury, diabetes and Ischemic Heart Disease (IHD). Additionally, tobacco
use also connected to stroke, IHD and COPD. This included overweight and obesity (high BMI) which
associated to stroke, diabetes and IHD. When associated behaviors were classified as a major risk factor for
chronic disease, it was found that almost one in three people were bond to alcohol consumption, also particularly increase in female. For tobacco use, it was found that during the past decade, smoking rates were likely
to decline, however, in 2554 B.E., the rate of smoking was rising. In the dietary habits of the risk of chronic
disease, people decreasingly focussed on fruits and vegetables consumption whereas dining sweet, salty and
fatty taste increased. Additionally, over the past year, there was a decline about 3 percent with less than one
in three of the population exercising regularly.
The results of this study suggested that relevant authorities should take the measurement of health
status to use in the prioritization of issues and strategies to prevent and resolve performance. All sectors should
collaborate to define strategies to prevent and resolve both short and long-term strategy with the hastily to
reduce risk factors and increase accessible intervention. Urgently searching risk groups by increasing screening and/or adjust health care system by contributing to the target. The policy should be motivated to the
regular health surveillance as a data plan/behavior modification program in public health including social
awareness and communication campaign to reduce risk factors and lifestyle continues.
ประเด็นสําคัญ
พฤติกรรมเสี่ยงรวม โรคไมติดตอเรื้อรัง
นโยบาย ยุทธศาสตรปองกันโรคไมติดตอ
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พฤติกรรมเสีย่ งรวมสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของประชากรไทย

บทนํา
สถานการณ ค วามรุ น แรงของโรคไม ติ ด ต อ
เรื้ อรั ง จากวิ ถี ชี วิ ต ที่ เปลี่ ยนแปลงไป อั น เป น ผลมา
จากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน ระบบทุนนิยมที่ให
ความสําคัญกับการพัฒนาทางดานวัตถุ การดําเนินธุรกิจ
ที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดคานิยม วัฒนธรรม วิถีการ
ดําเนิ นชีวิ ตที่ ไม พอเพี ยงและขาดความสมดุ ล ขาดการ
ใส ใ จดู แลควบคุ มป องกั น ป จจั ยเสี่ ยงที่ ส ง ผลกระทบ
ต อสุ ขภาพ อยู ในสภาพแวดล อมที่ ไม ปลอดภั ย มี ภั ย
คุกคามสุขภาพ และไมเอื้อตอการสรางสุขภาพดี จากการ
เปรี ยบเที ยบการสู ญ เสี ยป สุ ข ภาวะ 10 อั น ดั บ แรก
ของคนไทยระหวาง พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 พบวา
ใน พ.ศ. 2552 ผู ชายไทยสู ญ เสี ยป สุ ขภาวะสู ง สุ ด
จากการติดสุรา อุบตั ิเหตุจราจรและโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงอั น ดั บแรกของการสู ญเสี ยป
สุขภาวะ จากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ใน พ.ศ. 2547
เปนการติดสุรา ใน พ.ศ. 2552[1] สําหรั บผู หญิงไทย
มีการสูญเสียปสขุ ภาวะสูงสุดจากโรคเบาหวาน โรคหลอด
เลือดสมอง และภาวะซึมเศรา ซึ่งตางจาก พ.ศ. 2547
ที่ มี การเปลี่ ยนแปลงอั น ดั บ ของการสู ญ เสี ยป สุ ขภาวะ
จากการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส เปนภาวะซึมเศรา[1]
จากการคาดการณ แนวโน มการตายด วย
โรคตาง ๆ ของประชากรไทย ใน พ.ศ. 2537 - 2552
โดยใชสาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบัตร พบวา ในอีก
10 ปขางหนา (พ.ศ. 2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ
และหลอดเลื อดสมอง เป นสาเหตุ การตายที่ พบสู งสุ ด
ในผู ช ายไทย ขณะที่ เ บาหวาน หลอดเลื อดสมองและ
มะเร็งตับ เปนสาเหตุการตายที่พบสูงสุดในผูหญิงไทย[2]
จะเห็ น ได ว า โรคไม ติ ด ต อโดยเฉพาะกลุ มโรคหั ว ใจ
และหลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน เปนปญหาสําคัญ
ที่ ทํ า ให ค นไทยเสี ยชี วิ ต เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งสอดคล องกั บ
สถานการณ การเจ็ บป ว ยที่ สํ าคั ญของคนไทยที่ พบว า
แนวโนมการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่ ปองกันไดเพิ่มขึ้น
มาตลอดใน 2 ทศวรรษที่ผานมา นับเปนปญหาสําคัญ
ระดั บชาติ ที่ ทุ กภาคส วนจะต องประสานความร ว มมื อ
เพื่ อวางแผนกํ าหนดยุ ท ธศาสตร ใ นการป องกั น และ

แกไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยางเรงดวน [3]
การมี พฤติ กรรมเสี่ ยงที่ สําคั ญจากการบริ โภค
หวาน มัน เค็ม มาก บริโภคผักและผลไมนอย สูบบุหรี่
ดื่ มสุ รา ขาดการออกกําลั งกาย เกิ ด ความเครี ยดและ
ไมสามารถจัดการกับอารมณไดเหมาะสม ทําใหมีภาวะ
น้ํ า หนั กเกิ น อ ว นลงพุ ง ความดั นโลหิ ตสู ง ไขมั น
โคเรสเตอรอลในเลือดสูง น้ําตาลในเลือดสูง และภาวะ
เมตาบอลิกซินโดรม นับวาเปนปจจัยเสี่ยงหลักที่สําคัญ
ของโรคไม ติ ดต อ เรื้ อรั งที่ สามารถป อ งกั น ได จาก
ขอมูลเชิงประจักษพบคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป มีความชุก
ภาวะน้ําหนักเกินและอ วน (BMIe> 25 กก./ตร.ม)
รอยละ 34.7 อวนลงพุง (รอบเอว > 90 ซม. ในชาย และ
> 80 ซม. ในหญิ ง) ร อยละ 32.1 ความชุ กของโรค
เบาหวาน รอยละ 6.9 โรคความดันโลหิตสูง 21.4 และ
ภาวะไขมันในเลือดสูง รอยละ 19.4 [4] เกิดการเจ็บปวย
จากโรคมะเร็ ง หั ว ใจ หลอดเลื อ ดสมอง เบาหวาน
ความดั นโลหิ ตสู งเข ารั บการรั กษาเป นผู ป วยในในช วง
พ.ศ. 2548 - 2551 เพิม่ ขึน้ 1.2 - 1.6 เทา ตามลําดับ [2]
จากสถานการณ ดั ง กล าว ผู ศึ กษาจึ ง ได ทําการศึ กษา
สถานการณ ของพฤติ กรรมเสี่ ยงร วมสําคั ญ ที่ ทําให เกิ ด
โรคไมติดตอเรื้อรัง โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่ อศึ กษาภาระโรคจากพฤติ กรรมและ
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ
2. เพื่อศึกษาสถานการณของพฤติกรรมเสี่ ยง
รวมสําคัญที่ทําใหเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เพื่ อนําขอมูล
ที่ไดมาใชในการกําหนดยุทธศาสตรปองกันโรคไมติดตอ
เรื้อรังใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัสดุและวิธีการศึกษา
เป นการศึ กษาโดยใช วิ ธี การทบทวนเอกสาร
(Documentary Research) เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
จากรายงานผลการสํารวจที่ เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสี่ ยง
โรคไม ติ ดต อของสํานั กโรคไม ติ ดต อ กรมควบคุ มโรค
และของสํานั กงานสถิ ติ แห งชาติ รายงานการเฝ าระวั ง
พฤติ กรรมสุ ขภาพของกองสุ ข ศึ กษา กรมสนั บ สนุ น
บริ การสุ ขภาพ และรายงานภาระโรคและสุ ขภาพของ
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ประชากรไทย แผนยุ ทธศาสตร การพั ฒ นาดั ชนี การ
ประเมิ นภาระโรค และสุ ขภาพของประชากรไทย
ของสํานั กงานพั ฒ นานโยบายสุ ขภาพระหว างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุ ข แผนพั ฒ นาสุ ขภาพแห ง ชาติ
ในช ว งแผนพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ
ฉบั บ ที่ 11 ของกระทรวงสาธารณสุ ข รายงานการ
สาธารณสุ ขไทย พ.ศ. 2551-2553 ของกระทรวง
สาธารณสุ ข และรายงานการศึ กษาวิ จั ยที่ เกี่ ยวข อง
โดยทําการศึ กษาระหว างเดื อนกรกฎาคม - กั นยายน
2555

การดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล และการออกกําลังกาย
ภาระโรค (DALYs - disability adjusted life
years) หมายถึ ง การวั ดภาวะการสู ญเสี ยด านสุ ขภาพ
เพื่ อเปรี ยบเที ยบความรุ นแรงของโรคทั้ งที่ ทํ า ให
เสี ยชี วิ ตและไม ทําให เสี ยชี วิ ต โดยแสดงถึ งจํานวนป ที่
สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Years of Life
Lost - YLL) รวมกั บจํานวนป ที่ มี ชี วิ ตอยู กั บ ความ
บกพรองทางสุขภาพ (Years Life with Disability YLD) [1]
มุ งศึ กษาสถานการณ ของพฤติ กรรมเสี่ ยง
รวมสําคั ญที่ ทําใหเกิดโรคเรื้ อรัง ในประเด็นภาระโรค
นิยามตัวแปร
จากพฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ และสถานการณ
พฤติกรรมเสีย่ งรวมสําคัญทีท่ ําใหเกิดโรค เรือ้ รัง ของพฤติ กรรมเสี่ ยงร ว มสําคั ญ ที่ ทําให เกิ ด โรคเรื้ อรั ง
หมายถึ ง พฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหาร การสู บ บุ หรี่ ของคนไทย รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการรวบรวมขอมูลในแตละองคประกอบ
องคประกอบการวิเคราะห
1. ภาระโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังและความชุกของปจจัยเสีย่ ง
ในประชากรไทย

2. พฤติกรรมและปจจัยเสีย่ งทีเ่ ปนสาเหตุของภาระโรค
3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสีย่ งและโรคทีท่ ําใหสูญเสีย
ปสุขภาวะ
4. สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงรวมทีส่ ําคัญ

ดัชนี-ตัวแปร
1.1 การเสียชีวติ
1.2 ภาระโรค
1.3 ความชุกของปจจัยเสีย่ งระดับพฤติกรรม
1.4 ความชุกของปจจัยเสีย่ งทาง การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา
- อันดับพฤติกรรมเสีย่ งและปจจัยเสีย่ งจําแนกตามเพศ
- อันดับและความสัมพันธระหวางปจจัยเสีย่ งกับโรคทีท่ ํา
ใหสูญเสียปสขุ ภาวะ
4.1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่ สีย่ งตอการเกิดโรคเรือ้ รัง
ประกอบดวย การบริโภคผักและผลไม, การบริโภคอาหาร
รสหวาน, การบริโภคอาหารรสเค็มและการบริโภคอาหาร
ทีม่ ีไขมันสูง
4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
4.3 พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
4.4 พฤติกรรมการออกกําลังกาย

แผนภาพ
การสรุ ปความและวิ เคราะหเนื้ อหาเชิ งเหตุ ผล
นําข อมู ลที่ ทําการรวบรวมข อมู ลมาวิ เ คราะห
ผลการศึกษา
สังเคราะห และสรุปความตามองคประกอบของภาระโรค
จากพฤติ กรรมและป จจัยเสี่ ยงที่ สําคั ญและสถานการณ
1. ภาระโรคไม ติ ด ต อ เรื้ อรั ง และความชุ ก
ของ พฤติกรรมเสี่ยงรวมสําคัญที่ทําใหเกิดโรคเรื้อรังของ ของปจจัยเสี่ยงในประชากรไทย
คนไทย โดยนําเสนอในรูปเนื้ อหา ประกอบตารางและ
จากรายงานการศึ กษาข อจํากั ดและโอกาสใน
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การจั ด การกั บ วิ ก ฤตโรคเรื้ อรั ง ในประเทศไทยด ว ย
มาตรการระดั บประชากรตามข อเสนอขององค การ
อนามั ยโลก ของสํานั กพั ฒนานโยบายสุ ขภาพระหว าง
ประเทศ (2554) พบวา ประเทศไทยมีภาระโรคจากกลุม
โรคไมติดตอเรื้อรังในสัดสวนที่สูงกวาคาเฉลี่ยนานาชาติ
โดยเปนสาเหตุ ของการเสียชีวิ ตถึง 304,656 ราย ใน

พ.ศ. 2552 หรือรอยละ 73.3 ของการเสียชีวิตทั้งหมด
ในขณะที่ เปนสาเหตุหลักของการสูญเสี ยปแหงสุขภาวะ
ถึงรอยละ 73.3 ของภาระโรคทั้งหมด และยังแสดงให
เห็นวา ยังมีประชากรไทยในสัดสวนสูง ที่ยังมีปจจัยเสี่ยง
ต อโรคไม ติ ด ต อเรื้ อรั ง ทั้ ง ระดั บ พฤติ กรรม และการ
เปลี่ยนแปลงทางเมตาโบลิซึม/สรีรวิทยา[5] (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ภาระโรคจากกลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) และความชุกของปจจัยเสี่ยงในประชากรไทย[5]
ชาย

หญิง

รวม

ปของขอมูล

304,656

2552

การเสียชีวติ
- จํานวนการเสียชีวิตจาก NCDs
- สัดสวนการเสียชีวิตจาก NCDs ตอการเสียชีวิตทัง้ หมด (รอยละ)

161,281 143,375
68.6

79.4

73.3

2552

- จํานวนปที่สูญเสีย (ลาน DALYs)

3.69

3.4

7.1

2552

- สัดสวนภาระโรคจาก NCDs ตอภาระโรคทั้งหมด (รอยละ)

67.7

80.4

73.3

2552

- ความชุกของผูบริโภคยาสูบรายวัน

32.1

1.3

18.4

2550

- ความชุกของประชากรที่มรี ะดับกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ

17.1

21.4

19.2

2551

- ความชุกของผูบ ริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (15 ปขนึ้ ไป)

51.0

8.8

30.0

2550

- ความดันโลหิตสูง

37.0

31.6

34.2

2552

- ระดับน้ําตาลในเลือด

7.3

7.1

7.2

2552

ภาระโรค (การสูญเสียปแหงสุขภาวะ/(DALYs)

ความชุกของปจจัยเสีย่ งระดับพฤติกรรม (รอยละ)

ความชุกของปจจัยเสีย่ งทางการเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา (รอยละ)

- ภาวะน้ําหนักเกิน/โรคอวน
- ระดับโคเลสเตอรอลสูง

25.8/4.9 36.4/11.8 31.4/8.5
54.6

56.1

55.5

2551-2
2552

2. พฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของ สวมหมวกนิ ร ภั ยของผู ใช จั ก รยานยนต และระดั บ
ภาระโรค
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง สวนเพศหญิงมีปจจัยเสี่ยงที่
จากการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยเสี่ยงสําคัญ ก อให เ กิ ด ภาระโรค มากที่ สุ ดเป น อั น ดั บ แรก ได แก
ที่ เป นสาเหตุ ของภาระโรค และการบาดเจ็ บของ ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง) รองลง
ประชากรไทย พบว า ป จจั ยเสี่ ยงอั นดั บ หนึ่ ง ของการ มาคือ การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย ระดับความดัน
สูญเสียปสุขภาวะ ในเพศชาย ไดแก การดื่มแอลกอฮอล โลหิ ตสู ง ระดั บโคเลสเตอรอลในเลื อดสูง การสูบบุหรี่
รองลงมาคือ การสูบบุหรี่ ระดับความดันโลหิตสูง การไม และการบริโภคผักและผลไมนอย(ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ปจจัยเสี่ยงที่เปนสาเหตุของภาระโรคของประชากรไทย พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 [1]
เพศชาย
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552
ดืม่ แอลกอฮอล
9
13
15.7
เพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย
16
9
2.7
สูบบุหรี่
8
9
11.3
ไมสวมหมวกนิรภัย
6
6
5.9
ระดับความดันโลหิตสูง
5
5
6.2
ดัชนีมวลกายสูง
2
2
3.0
ระดับโคเลสเตอรอลสูง
2
2
3.1
บริโภคผักและผลไมนอ ย
2
2
2.5
เสพยาเสพติด
6
1
0.7
ขาดการออกกําลังกาย
1
1
1

เพศหญิง
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552
เพศสัมพันธทไี่ มปลอดภัย
11
9
5.4
ระดับความดันโลหิตสูง
6
6
6
ดัชนีมวลกายสูง
6
6
7.7
ระดับโคเลสเตอรอลสูง
3
3
3.3
ไมสวมหมวกนิรภัย
2
2
2
ขาดการออกกําลังกาย
2
2
1.6
สูบบุหรี่
1
2
2.2
บริโภคผักและผลไมนอ ย
1
2
2.1
ดืม่ แอลกอฮอล
1
1
1.7
มลภาวะทางอากาศ
2
1
0.6

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยเสีย่ งกับโรคทีท่ ํา
ใหสญ
ู เสียปสขุ ภาวะ
การศึ กษาภาระโรคจากป จจั ยเสี่ ยงเชื่ อมโยง
กั บอั นดั บโรค นั้ นมี ความสําคั ญมาก หากสามารถลด
ป จจั ยเสี่ ยงก็ จ ะสามารถลดภาระโรคที่ จะตามมาได
จะเห็นไดวา จากการศึกษาภาระโรคใน พ.ศ. 2552 พบวา
ปจจัยเสี่ยงที่มภี าระโรคสูงที่สดุ ไดแก การดืม่ แอลกอฮอล
ซึ่ งสั มพั นธ กับโรคต าง ๆ ในอั นดั บต น ๆ หลายโรค
ดวยกัน เชน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) การบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร (Traffic accidents) โรคเบาหวาน

(Diabetes) โรคกล ามเนื้ อหั วใจขาดเลือด (Ischemic
heart disease) เชนเดียวกับการสูบบุหรี่ ทีม่ ีความสัมพันธ
กับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (Ischemic heart disease) และโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรั ง (COPD) รวมทั้ งการมี ภาวะน้ํ าหนั กเกิ น และ
โรคอ วน (ดั ชนี มวลกายสู ง) ที่ มีความสั มพั นธ กับโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเบาหวาน (Diabetes)
และโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) เปนตน[1] (ตารางที่ 4)

ปจจัยเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงกับโรคที่ทําใหสูญเสียปสุขภาวะสูงในประเทศกําลังพัฒนา[1]
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4. สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงรวมที่สําคัญ
การดื่ มแอลกอฮอล การสู บ บุ หรี่ และภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง) เปนปจจัย
เสี่ ยงรวมสําคั ญที่ ทําให เกิ ดโรคเรื้ อรังอั นดั บตน ๆ ใน
ประชากรไทย เมื่ อจําแนกพฤติ กรรมที่ เป นป จจั ยเสี่ ยง
รวมสําคัญ ที่ทําใหเกิดโรคเรื้อรัง พบดังนี้
4.1 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล
จากผ ล สํ า รว จของ สํ า นั กงาน ส ถิ ติ
แหงชาติลาสุดใน พ.ศ. 2554 พบวา ในกลุมประชากร
ไทย อายุ 15 ปขึ้นไป ดื่มสุรา 17 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 32 ของประชากรวัยนี้ที่มีทั้งหมด 53.9 ลานคน

โดยผู ชายดื่ มมากกว าผู หญิ ง 5 เท าตั ว ผู ชายเริ่ มดื่ ม
อายุเฉลี่ย 19.4 ป ผูหญิงอายุ 24.6 ป และเมื่อเทียบกับ
พ.ศ. 2552 พบผู ช ายมี แนวโน มอั ตราการดื่ มลดลง
จากรอยละ 54.5 ใน พ.ศ. 2552 เปนรอยละ 53.4 ใน
พ.ศ. 2554 สวนผูหญิงมีอัตราการดื่มเพิม่ ขึ้นจากรอยละ
10.8 เปนรอยละ 10.9 ในชวงเวลาเดียวกัน (ภาพที1่ )
ในจํานวนผูที่ดื่มสุรา 17 ลานคน เปนผูที่ดื่มนาน ๆ ครั้ง
9.5 ลานคน (รอยละ 55.8) และเปนผูที่ดื่มสม่ําเสมอ
7.5 ลานคน (รอยละ 44.2) โดยกลุมผูที่ดื่มสม่ําเสมอ
(ดื่ม 5 วันตอสัปดาหขึ้นไป) มีถึงรอยละ 41.3 ซึ่งใน
จํานวนนี้เปนผูที่ดื่มทุกวันถึงรอยละ 25.7 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ดื่มสุรา จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2544 - 2554[6-9]

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบอัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ดื่มสุรา จําแนกตามเพศ พ.ศ. 2544 - 2554[6-9]

4.2 พฤติกรรมการสูบบุหรี่
จากข อมู ลการสํารวจพฤติ กรรม การสู บ
บุหรี่ใน พ.ศ. 2554 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา
ประชากรที่ มีอายุ 15 ป ขึ้นไป จํานวน 53.9 ล านคน
เปนผู สูบบุหรี่ 11.6 ลานคน หรื อร อยละ 21.4 ของ
ประชากรที่ มีอายุ 15 ป ขึ้ นไป โดยเป นผู ชายมากกว า

ผู หญิ ง (ตารางที่ 5) เมื่ อพิ จารณาพฤติ กรรมการ
สูบบุหรี่ เปนประจําในชวง พ.ศ. 2544-2552 พบวา
อัตราการสู บบุหรี่มีแนวโนมลดลง แตใน พ.ศ. 2554
มีอัตราการสูบบุหรี่ เพิ่ มขึ้ นจาก พ.ศ. 2552 กลาวคือ
จากรอยละ 18.1 เปนรอยละ 18.4 ของประชากรที่มีอายุ
15 ปขึ้นไป (ภาพที่ 3)
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ตารางที่ 5 จํานวนผูสูบบุหรี่และสัดสวนของการเปนผูสูบบุหรี่ พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2554(6-9)
พ.ศ.

2544
2546
2547
2549
2550
2552
2554

จํานวนประชากร
(ลานคน)

จํานวนผูส ูบบุหรี่

51.2(อายุ 11 ปขนึ้ ไป)
35.8(อายุ 11 ปขนึ้ ไป)
49.4(อายุ 15 ปขนึ้ ไป)
54.5(อายุ 11 ปขนึ้ ไป)
51.2(อายุ 15 ปขนึ้ ไป)
52.7(อายุ 15 ปขนึ้ ไป)
53.9(อายุ 15 ปขนึ้ ไป)

สัดสวนของการเปนผูสูบบุหรี่ (%)

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

10.5
7.7
11.3
11.0
10.8
10.9
11.6

10.0
7.1
10.7
10.3
10.3
10.4
10.9

0.5
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.6

20.6
21.6
21.1
20.3
21.2
20.7
21.4

39.3
44.1
40.1
38.8
41.7
40.4
41.7

2.2
2.9
2.4
2.6
1.9
2.0
2.1

ภาพที่ 3 อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่สูบบุหรี่ประจํา พ.ศ. 2544-2554(6-9)

จากรายงานการศึ กษาเปรี ยบเที ยบค าใช
จ ายทางด านสุ ขภาพของโรคที่ เกิ ด จากการสู บ บุ หรี่ ใน
ประเทศไทยกั บรายรั บของรั ฐของ สถิ รกร พงศ พานิ ช
วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2546 พบวา คาใชจายเพียง 3 โรค ไดแก โรคมะเร็งปอด
ตารางที่ 6

คาใชจายของ 3 โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ใน พ.ศ. 2546[10]
โรค

มะเร็งปอด
ถุงลมโปงพอง
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน
รวม
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โรคถุงลมโปงพอง โรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโนม
สู งกว ารายรั บของรั ฐจากภาษี บุ หรี่ พ.ศ. 2546 โดย
รายรับจากภาษีบุหรี่เทากับ 33,582 ลานบาท แตมีคา
ใช จ ายของผู ป ว ยทั้ งหมด และค าใช จายของรั ฐจาก 3
โรคเทากับ 46,800 ลานบาท [10] (ตารางที่ 6)

คาใชจายตอคน
(บาท/คน/ป)
103,602.1
14,923.3
35,996.6

คาใชจายของ คาใชจา ยของรัฐ
ผูป ว ยทัง้ หมด (ลานบาท)
(ลานบาท)
4,500
3,707.4
10,057
8,746.2
10,057
2,725,1
24,614
15,178.7

คาใชจายของผูป ว ยทัง้ หมด
และคาใชจายของรัฐ
(ลานบาท)
8,207
18,803
19,790
46,800
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4.3 พฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ เสี่ยง
ตอการเกิดโรคเรื้ อรัง
1) การบริโภคผักและผลไม
ใน พ.ศ. 2546-2547 คนไทยอายุ 15 ป
ขึ้ นไป ทั้ งหญิ งและชายรั บประทานผั กและผลไม
เฉลี่ยเพียงวันละ 3.4 และ 3.5 สวนมาตรฐาน ตามลําดับ
ซึ่ งต่ํ า กว ามาตรฐานที่ องค การอนามั ยโลกกํ าหนดไว
กลาวคือควรบริโภควันละ 5-7.5 ถวยมาตรฐาน และใน

พ.ศ. 2551 - 2552 คนไทยอายุ 15 ป ขึ้ นไป
รับประทานผักและผลไมนอ ยลงอีก เฉลีย่ เพียงวันละ 3.1
และ 3.0 สวนมาตรฐาน ตามลําดับ (ภาพที่ 4) โดยมี
ความชุกของการรับประทานผักและผลไมปริมาณตอวัน
เพียงพอตามขอแนะนํา (รวม> 5 สวนมาตรฐานตอวัน)
ลดลงจากร อยละ 21.7 ใน พ.ศ. 2546 -2547
เปนรอยละ 17.7 (9 ลานคน) ใน พ.ศ. 2551 - 2552

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบปริมาณผักและผลไมที่รับประทานตอคนตอวันในประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป(4,11)

นอกจากนี้ ขอมูลจากระบบเฝาระวังพฤติกรรม
สุ ขภาพ ของกองสุ ขศึ กษา ระหว างเดื อน เมษายนมิ ถุน ายน 2555 จํานวน 75 จั งหวั ด จํานวนทั้ งสิ้ น
105,255 คน จําแนกเป นกลุ มเสี่ ยง 78,350 คน
กลุมปวยจํานวน 26,905 คน พบวา ไมถึง 1 ใน 3 ของ
กลุ มเสี่ ยงและกลุ มป วยที่ รั บ ประทานผั กผลไม ส ดได
ครึ่งกิโลกรัมตอคนตอวัน (ตารางที่ 7) สอดคลองกับ

ผลการสํารวจความคิ ด เห็ น และทั ศนคติ ทางสั งคมราย
ไตรมาส เรื่อง โรคอวนกับสังคมไทย พ.ศ. 2550 ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ พบว า มี เพี ยง 1 ใน 3 ของประชาชนอายุ
15-74 ป ที่รับประทานผักและผลไมวันละ 1 มื้อ โดย
ผูหญิงบริโภคผักและผลไมสูงกวาผูชาย[13] (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 7 สัดสวน (รอยละ) ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จําแนกตามกลุมเสี่ยงและกลุมปวย[12]
พฤติกรรม
- รับประทานผักผลไมสดไดครึง่ กิโลกรัมตอคนตอวัน
- รับประทานผลไมรสหวานจัดมากกวา 4 วันตอสัปดาห
- เติมน้ําตาลเพิ่มมากกวา 4 วันตอสัปดาห
- เติมน้ําปลา/น้ําปลาพริก/ซีอิ้วเพิ่มมากกวา 4 วันตอสัปดาห
- รับประทานเนือ้ สัตวทมี่ ีไขมันสูงมากกวา 4 วันตอสัปดาห
- รับประทานอาหารทอดมากกวา 4 วันตอสัปดาห
- รับประทานอาหารหรือขนมหวานทีป่ รุงดวยกะทิมากกวา
4 วันตอสัปดาห

กลุม เสีย่ ง (รอยละ)
27.34
14.83
11.13
19.72
12.05
14.42
11.41

กลุม ปวย (รอยละ)
26.79
11.57
5.90
15.90
7.24
8.06
6.53
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ตารางที่ 8 สัดสวนของประชาชนที่บริโภคผักและผลไมในแตละสัปดาห[13]
เพศ

ความถี่ในการบริโภค

นอยกวาสัปดาหละ 1 มื้อ
นอยกวาวันละ 1 มื้อ
วันละ 1 มื้อ
วันละ 2 มื้อ
วันละ 3 มื้อ
รวม

ชาย
จํานวน ร อยละ
87
3.6
381
15.8
848
35.1
684
28.3
417
17.2
2,417 100.0

2) การบริโภคอาหารรสหวาน
คนไทยมี แนวโน มบริ โภคอาหารรสหวาน
(อาหารที่ ประกอบด วยแป งและน้ํ า ตาล) มากขึ้ น
ดังจะเห็นไดจากอัตราการบริโภคน้ําตาลตอคนในชวงกวา
2 ทศวรรษที่ผานมา เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 3 เทา จาก 12.7
กิโลกรัม/คน/ป ใน พ.ศ. 2526 เปน 31.2 กิโลกรัม/
คน/ป ใน พ.ศ. 2552 ซึ่ งตามขอปฏิบัติการบริโภค
อาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยกําหนดไววา ไมควร

จํานวน
87
343
896
849
539
2,714

หญิง

รวม
ร อยละ
3.2
12.6
33.0
31.3
19.9
100.0

จํานวน
174
724
1,744
1,533
956
5,131

ร อยละ
3.4
14.1
34.0
29.9
18.6
100.0

บริโภคน้ําตาลเกิน 14.6 กิโลกรัม/คน/ป (ภาพที่ 5)
และจากข อมู ลระบบเฝ าระวั งพฤติ กรรมสุ ขภาพ
ของกองสุ ขศึ กษา พบว า กลุ มเสี่ ยงและกลุ มป ว ยมี
พฤติ กรรมรั บ ประทานผลไม รสหวานจั ด มากกว า 4
วันตอสัปดาห รอยละ 14.8 และรอยละ 11.6 ตามลําดับ
และพฤติกรรมเติมน้ําตาลเพิ่ม มากกวา 4 วันตอสัปดาห
รอยละ 11.1 และรอยละ 5.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 7)

ภาพที่ 5 ปริมาณการบริโภคน้ําตาลทรายภายในประเทศ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2552[2]

3) การบริโภคอาหารรสเค็ม
จากการสํารวจพฤติ กรรมสุ ขภาพป องกั นโรค
ความดั น โลหิ ต สู ง ของกรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ขภาพ
ในกลุมผูมีอายุ 35 ปขึ้นไปในพื้นที่ 8 จังหวัด ครอบคลุม
ทั้ง 4 ภาคของประเทศ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551
พบว า ประชาชนส ว นใหญ บ ริ โ ภคอาหารที่ มี รสเค็ ม
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(รอยละ 91.8) (ตารางที่ 9) และจากขอมูลระบบเฝา
ระวังพฤติกรรมสุขภาพ ของกองสุขศึกษา พบวา กลุ ม
เสี่ยงและกลุมปวยมีพฤติกรรมเติมน้ําปลา/น้ําปลาพริก/
ซี อิ๊ วเพิ่ ม มากกว า 4 วั นต อสั ป ดาห ร อยละ 19.7
และรอยละ 15.9 ตามลําดับ (ตารางที่ 8) นอกจากนี้
ขอมูลจากการสํารวจปริมาณการบริโภคโซเดียมคลอไรต
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ของ ประเทศไทย โดยกองโภชนาการกรมอนามัย พ.ศ.
2552 พบวาเครื่ องปรุงรสที่ ใช ปรุ งอาหารมากที่ สุ ดคือ
น้ําปลา รองลงมาคือ เกลือ ตามลําดับ โดยน้ําปลาและ
เกลือมีการใช เกิน 1 ครั้ งต อวั น โดยเฉลี่ ยต อครั้ งของ
น้ําปลา ประมาณ 2.5 ชอนชา สวนเกลือประมาณ 3/4
ช อนชา นอกจากนี้ เมื่ อคิ ด เป น ปริ มาณโซเดี ยมที่ ไ ด
รั บ จากผลิ ต ภั ณฑ เครื่ องปรุ ง รสอาหารและผลิ ต ภั ณฑ
ที่ มีโซเดี ยม พบว า แหล งสําคั ญของโซเดี ยมได รับจาก
เครื่องปรุงมากที่สุด ไดแก เกลือปริมาณเฉลี่ยประมาณ
3,000 มิ ลลิ กรั มต อคนต อวั น รองลงมาคื อ น้ํ าปลา
ปริ มาณเฉลี่ ยประมาณ 2,600 มิ ลลิ กรั มต อคนต อวั น
ตารางที่ 9

จากผลสํารวจครั้งนี้พบวา ปริมาณโซเดียมที่คนไทยไดรับ
จากแหล ง ต าง ๆ คื อ อาหารที่ รั บ ประทานนอกบ าน
อาหารปรุ งสําเร็ จและอาหารว าง รวมโดยเฉลี่ ยได รั บ
โซเดี ยมประมาณ 900 มิ ลลิ กรั มต อคนต อวั น และ
พบว าได โ ซเดี ยมจากการทํ าอาหารรั บ ประทานเองใน
ครอบครั วมากที่ สุ ดประมาณ 10,000 มิ ล ลิ กรั มต อ
คนตอวันคน จาก ขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา คนไทย
ได รั บโซเดี ยมจากการรั บประทานอาหารมากถึ ง
4,351.69 มิลลิกรัม/วัน ซึง่ เปนปริมาณทีส่ งู กวาทีค่ วรได
รับประจําวัน สําหรั บคนไทยที่ กําหนดใหไดรับโซเดียม
วันละไมเกิน 2,400 มิลลิกรัม[15]

รอยละของประชากรอายุ 35 ปขึ้นไป จําแนกตามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร[14]
ประเด็นพฤติกรรม

รอยละที่ปฏิบัติ

-

บริโภคอาหารประเภททอด เชน เนื้อทอด ไกทอด ปลาทอด ไขทอด กลวยทอด

96.2

-

รับประทานอาหารและขนมทีม่ สี ว นประกอบของกะทิ

91.8

-

รับประทานอาหารที่มีรสเค็ม เชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม ไขเค็ม ผักกาดดอง กระเทียมดอง

91.8

-

เติมน้ําตาล เพิ่มรสในอาหาร

86.1

-

รับประทานขาวขาหมู ขาวมันไก หอยทอด ผัดไท

85.1

-

เติมน้ําปลาหรือซอสปรุงรสเพิม่ ในอาหารกอนรับประทาน

82.5

-

รับประทานขนมหวานจัด เชน ทองหยอด ฝอยทอง ฟกเชื่อม

75.8

4) การบริโภคอาหารที่ มีไขมันสูง
การบริ โภคอาหารที่ มีไขมันสูงกอใหเกิดปจจัย
เสี่ ยงสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให เ กิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ซึ่งจากการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมราย
ไตรมาส เรื่ องโรคอวนกับสังคมไทย พ.ศ. 2550 ของ
สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ พบวา ประชาชนอายุ 15-74 ป บริโภค
อาหารประเภทที่ เสี่ ยงต อการเกิ ดโรคอ วน เฉลี่ ย
ประเภทละ 2-5 มื้ อต อสั ป ดาห โดยบริ โภคอาหาร
ทอดสูงสุดเฉลี่ย 5 มื้อ/สัปดาห อาหารที่ปรุงดวยกะทิ
สเต็ก/เนื้ อย างติดมั น/คอหมูยาง อาหารจานดวน เชน

ไก ทอด เบอร เ กอร พิ ซ ซ า ข าวขาหมู ตามลํ าดั บ
(ตารางที่ 10) และจากขอมูลระบบเฝาระวังพฤติกรรม
สุขภาพ ของกองสุขศึกษา พบวา กลุม เสี่ยงและกลุม ปวยมี
พฤติกรรม รับประทานเนื้ อสัตวที่มีไขมันสูงมากกวา 4
วันตอสัปดาห รอยละ 12.1 และรอยละ 7.2 ตามลําดับ
และพฤติ กรรมรั บประทานอาหารทอดมากกว า 4
วันตอสัปดาห รอยละ 14.4 และรอยละ 8.1 ตามลําดับ
พฤติกรรมรับประทานอาหารหรือขนมหวานที่ ปรุ งดวย
กะทิมากกวา 4 วันตอสัปดาห รอยละ 11.4 และรอยละ
6.5 ตามลําดับ (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 10 ความถี่ในการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอโรคอวน จําแนกตามเพศ[13]
รายการอาหาร
อาหารทอด
อาหารทีป่ รุงดวยกะทิ
สเต็ก/เนือ้ ยางติดมัน/คอหมูยาง
อาหารจานดวน เชน ไกทอด เบอรเกอร พิซซา
ขาวขาหมู
รวม

จะเห็ นได ว า คนไทยมี พฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารที่เสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพที่สมั พันธเกี่ยวโยง
ซึ่งกันและกันใน 5 โรค คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
หั วใจ หลอดเลื อดสมองและมะเร็ ง ดั งจะเห็ นได จาก
การศึ กษา สถานการณ ป จจั ยเสี่ ยงที่ สําคั ญต อการเกิ ด

ความถี่เฉลี่ย/สัปดาห
หญิง
ชาย
5
5
3
3
2
2
2
2
2
2
4
5

รวม
5
3
2
2
2
5

โรคหัวใจ และหลอดเลือด ของประชากรไทยอายุระหวาง
35-59 ป พบแนวโน มของไขมั นโคเลสเตอรอล
ระดับน้ําตาลในเลือด ภาวะน้ําหนักเกินและอวนเพิ่มขึ้น
(ตารางที่ 11)

ตารางที่ 11 การเปลี่ยนแปลงระดับและความชุกของปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใน
ประชากรไทย (อายุ 35-59 ป (4,11,16)
การสํารวจ

ไขมันโคเลสเตอรอล
(mg/dl)
ระดับน้ําตาลในเลือด
(mg/dl)
ดัชนีมวลกาย (BMI)
(kg/m2)
น้ําหนักเกิน (%)
ภาวะอวน (%)

การสํารวจสุขภาพ การสํารวจสุขภาพ
การสํารวจสุขภาพ การสํารวจสุขภาพ
การศึกษา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2
Inter ASIA
ครั้งที่ 4
(พ.ศ.2534-2535) (พ.ศ.2539-2540)(พ.ศ.2543-2544)(พ.ศ.2546-2547)(พ.ศ.2551-2552)
189
207
198
201
204
87

92

99

100

89

22.8

23.8

24.4

24.6

23.8

20
5

25
8

30
9

38
10

34.7
ชาย=6.0,หญิง= 11.6

4.4 พฤติกรรมการออกกําลังกาย
ผลการสํ า รวจพฤติ กรรมการออกกํ า ลั ง กาย
ของคนไทยอายุ 11 ป ขึ้ นไป พ.ศ.2554 พบว า
ลดลงกว า ป ที่ ผ านมาประมาณ ร อยละ 3 กล าวคื อ
จากร อยละ 29.0-29.6 ใน พ.ศ.2546-2550
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เป นร อยละ 26.1 ใน พ.ศ. 2554 (ภาพที่ 6)
อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา มีเพียงไมถึง 1 ใน 3
ของประชากรไทยเท านั้ น ที่ ออกกํ าลั ง กายเป น ประจํา
แม ว ารั ฐบาลมี น โยบาย สนั บ สนุ น ให ค นไทยหั น มา
ออกกําลังกายอยางจริงจังตั้งแต พ.ศ.2545 เปนตนมา

วารสารควบคุมโรค ปที่ 38 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2555

พฤติกรรมเสีย่ งรวมสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของประชากรไทย

ภาพที่ 6 สัดสวน (รอยละ) ของคนไทยที่ออกกําลังกายเปนประจํา พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2554(17-20)

เมื่ อเปรี ยบเที ยบอั ตราการออกกํ า ลั งกาย
ในแต ละวัยต อจํานวนประชากรทั้ งสิ้ นในวั ยนั้ น พบว า
วัยทํางาน (อายุ 25-59 ป) และผู สูงอายุ (อายุ 60
ป ขึ้ น ไป) มี อั ตราการออกกําลั ง กายเพี ยงร อยละ 20
อย างไรก็ ตาม มี ข อมู ล ที่ น าสนใจจากการศึ กษาความ
สั มพั น ธ ของการเล นกี ฬ า หรื อออกกําลั ง กายกั บภาวะ
สุ ขภาพ พบวา จากจํานวนประชากรอายุ 11 ป ขึ้นไป
ทั้ งหมด 57.7 ล านคน มี อาการป วยในรอบ 1 เดือน

ที่ ผ านมา จํานวน 17.1 ล านคน ซึ่ งในจํานวนนี้ เป น
ผู ที่ ไ ม เ ล นกี ฬ าหรื อออกกําลั ง กายในรอบ 1 เดื อนที่
ผานมา รอยละ 73.1 ซึง่ อาจเปนเพราะเลนไมไหว ไมตอ ง
การเล น ไม เคยเล น เป นต น ส วนผู ที่ เ ข าพั กรั กษาใน
สถานพยาบาล ระหว าง 12 เดื อนก อนวั นสั มภาษณ
มีจํานวน 3.1 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้เปนผูที่ไมเลนกีฬา
หรื อออกกําลังกายในรอบ 1 เดื อนที่ ผ านมาถึ งรอยละ
76.0 (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 12 ประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ปวย จําแนกตามการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลและการเลนกีฬา หรือออกกําลังกาย
พ.ศ. 2554(20)

การเลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกาย

รวม
เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย
ไมเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

ประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ปวย
ไมไดเขาพักรักษาในสถานพยาบาล
เขาพักรักษาในสถานพยาบาล
ร อยละ
จํานวน(พันคน)
ร อยละ
จํานวน(พันคน)

17,110.2
4,595.5
12,514.7

ภาระโรคไม ติ ด ต อเรื้ อรั ง และความชุ กของ
ปจจัยเสี่ยงในประชากรไทย ประเทศไทยมีภาระโรค จาก
กลุม โรคไมตดิ ตอเรือ้ รังในสัดสวนทีส่ งู กวาคาเฉลีย่ นานาชาติ
โดยเปนสาเหตุของการเสียชีวิตเกือบ 3 ใน 4 ของการ
เสียชีวิตทั้งหมด สะทอนใหเห็นวายังมีประชากรไทยใน
สั ด ส วนสู งที่ ยั งมี ป จจั ยเสี่ ยงต อโรคไม ติ ดต อเรื้ อรั งทั้ ง

100.0
26.9
73.1

3,192.6
765.6
2,426.9

100.0
24.0
76.0

ระดับพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเมตาโบลิซึม/
สรีรวิทยา นับวามีความจําเป นเร งด วนที่ จะต องพั ฒนา
กลไกที่มีประสิทธิภาพใน การจัดการปญหาโรคไมติดตอ
เรื้อรังอยางมีประสิทธิผล จากการศึกษาพฤติกรรมและ
ป จจั ยเสี่ ยงสําคั ญที่ เป น สาเหตุ ของภาระโรคและการ
บาดเจ็บ ของประชากรไทย พบวา ปจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่ง
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ของการสู ญเสี ยป สุ ขภาวะในเพศชาย ได แก การดื่ ม
แอลกอฮอล รองลงมาคื อ การสู บบุ หรี่ ระดั บ ความ
ดันโลหิตสูง การไมสวมหมวกนิรภัยของผูใ ชจักรยานยนต
และระดั บ โคเลสเตอรอลในเลื อดสู ง ส ว นเพศหญิ ง
มีปจ จัยเสีย่ งทีก่ อใหเกิดภาระโรคมากที่สดุ เปนอันดับแรก
ไดแก ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง)
รองลงมาคื อ การมี เพศสั มพั นธ ที่ ไ ม ปลอดภั ย ระดั บ
ความดันโลหิตสูง ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง การ
สู บ บุ หรี่ และการบริ โ ภคผั กและผลไม น อย การดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล มั กเป นสาเหตุ ที่ ทําให เ กิ ดการ
สู ญ เสี ยป สุ ขภาวะในเพศชายนั้ น ทั้ งนี้ เนื่ องมาจาก
ค านิ ย มของการดื่ มแอลกอฮอล ใ นชายไทยยั ง คงอยู
อี กทั้ งการส งเสริ มอุ ตสาหกรรมท องถิ่ นเกี่ ยวกั บ
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล และการรณรงค เรื่ องยาเสพติ ด
ในชวงเวลาดังกลาว อาจมีผลใหมีการปรับเปลี่ยนแบบ
แผนการใชสารเสพติ ดมาเปนการดื่ มสุราแทน สําหรั บ
การมีภาวะน้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง)
ทีเ่ ปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการสูญเสียปสขุ ภาวะในเพศหญิงนัน้
เนื่องจากบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูง ขณะที่มีวิถีชีวิต
ที่ ใช พลั งงานน อย (ซึ่ งเพศชายจะมี กล ามเนื้ อมากกว า
เพศหญิ ง กล ามเนื้ อจะเผาพลั ง งานได มาก) ภาวะที่
ร างกาย เผาพลาญพลั ง งานน อย จึ ง ทํ าให เ พศหญิ ง
อวนงายและลดน้ําหนักยาก นอกจากนี้ จากการศึกษา
ความสัมพันธระหวาง ปจจัยเสี่ยงกับโรคที่ทําใหสูญเสีย
ปสุขภาวะสูงในประเทศกําลังพัฒนา พบวา ปจจัยเสี่ยง
ทีม่ ีภาระโรคสูงทีส่ ดุ ไดแก การดื่มแอลกอฮอล ซึง่ สัมพันธ
กับโรคตาง ๆ ในอันดับตน ๆ หลายโรคดวยกัน เชน
โรคหลอดเลื อ ดสมอง (Stroke) การบาดเจ็ บจาก
อุ บั ติ เหตุ จราจร (Traffic accidents) โรคเบาหวาน
(Diabetes) โรคกล ามเนื้ อหั วใจขาดเลื อด (Ischemic
heart disease) เชนเดียวกับการสูบบุหรี่ ที่มคี วามสัมพันธ
กับโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด (Ischemic heart disease) และโรคปอดอุดกั้น
เรื้ อรั ง (COPD) รวมทั้ ง การมี ภ าวะน้ํ า หนั กเกิ น และ
โรคอ วน (ดั ชนี มวลกายสู ง) ที่ มีความสั มพั นธกับโรค
หลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคเบาหวาน (Diabetes)

และโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Ischemic heart disease) เปนตน [1] จะเห็นไดวา การดื่มแอลกอฮอล
การสูบบุหรี่ และภาวะน้ําหนักเกิ นและโรคอ วน (ดั ชนี
มวลกายสู ง) เปนปจจั ยเสี่ยงรวมสําคัญที่ ทําให เกิดโรค
เรื้อรังอันดับตน ๆ ในประชากรไทย ซึ่งหากสามารถลด
ปจจัยเสี่ยง ก็จะสามารถลดภาระโรคที่จะตามมาได
สถานการณพฤติกรรมเสี่ยงรวมที่สําคัญ
การดื่ มแอลกอฮอล การสู บ บุ หรี่ และภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอวน (ดัชนีมวลกายสูง) เปนปจจัย
เสี่ ยงร ว มสํ าคั ญ ที่ ทํ าให เ กิ ด โรคเรื้ อรั ง อั น ดั บ ต น ๆ
ในประชากรไทย เมื่ อจําแนกพฤติ กรรมที่ เ ป น ป จจั ย
เสีย่ งรวมสําคัญที่ทําใหเกิดโรคเรือ้ รัง พบวา คนไทยเกือบ
1 ใน 3 ยังดืม่ สุรา องคการอนามัยโลกระบุวา แอลกอฮอล
หรือสุรา เปน 1 ใน 4 ของกลุม ตัวการราย ทีท่ ําลายสุขภาพ
(บุหรี่ อาหารขยะและการไมออกกําลังกาย) ขอมูลจาก
ประเทศสมาชิกทัว่ โลก พบวา การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เปนสาเหตุใหประชากรโลกเสียชีวิตปละกวา 2.5 ลานคน
เฉลี่ ยนาทีละ 4.8 คน เฉพาะในกลุ มอายุ 15-29 ป
มีรายงานเสียชีวิตปละ 320,000 คน ที่ประชุมสมัชชา
อนามัยโลกใน พ.ศ. 2553 มีมติรับรองยุทธศาสตรโลก
เพื่อจัดการปญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล
เป น กรอบให ป ระเทศสมาชิ ก 192 ประเทศ เพื่ อ
ลดการเจ็ บป วยเสี ยชี วิ ต ลดผลกระทบทางสั ง คมและ
เศรษฐกิ จ จากการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล สําหรั บ
ประเทศไทยมี น โยบายแอลกอฮอล ร ะดั บชาติ รวม
ทั้งมียุทธศาสตรควบคุมและลดความรุนแรง ปญหาทีเ่ กิด
จากเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล ซึ่ งได ผ า นการเห็ น ชอบ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
และมี กฎหมายคื อพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มการบริ โ ภค
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล มี ผ ลบั ง คั บใช ตั้ ง แต วั น ที่ 14
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เปนตนมา ซึ่งถือวาเปนประเทศ
อันดับตนๆ ในโลก สําหรับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พบวา
คนไทยเกือบ 1 ใน 4 ที่ยังคงสูบบุหรี่ ซึ่งการสูบบุหรี่
มีผลกระทบตอสุขภาพทําใหเกิดโรคตาง ๆ โดยเฉพาะ
โรคไม ติ ด ต อเรื้ อรั ง เช น มะเร็ งปอด โรคหั วใจและ
หลอดเลื อ ด เป น ต น นั บ ว า เป น ป จจั ยเสี่ ยงสํ า คั ญ
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พฤติกรรมเสีย่ งรวมสําคัญทีท่ าํ ใหเกิดโรคไมตดิ ตอเรือ้ รังของประชากรไทย

ที่ ทําให เกิ ด ภาระโรคในลําดั บสู ง รวมทั้ งนําไปสู ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต โดยจากรายงาน
การศึ กษาเปรี ยบเที ยบค าใช จ ายทางด านสุ ขภาพ
ของโรคที่ เกิดจากการสูบบุหรี่ ในประเทศไทยกับรายรับ
ของรัฐ ของสถิรกร พงศพานิช วิทยาลัยการสาธารณสุข
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 พบวา คาใชจาย
เพียง 3 โรค ไดแก โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโปงพอง
โรคหัวใจและหลอดเลือด มีแนวโนมสูงกวารายรับของรัฐ
จากภาษี บุ หรี่ พ.ศ. 2546 โดยรายรั บ จากภาษี บุ หรี่
เท ากั บ 33,582 ล านบาท แต มี ค าใช จายของผู ป วย
ทั้งหมด และคาใชจายของรัฐจาก 3 โรคเทากับ 46,800
ลานบาท ซึง่ สอดคลองกับขอมูลของศูนยขา วสารเวชภัณฑ
กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2552 ที่ รัฐต องเสี ยค าใช
จายในการรักษาโรคทั้ง 3 โรคเทากับ 51,569 ลานบาท
แตรายรับของรัฐจากภาษีบุหรี่เทากับ 43,936 ลานบาท
สําหรั บพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารที่ เสี่ ยงต อการเกิ ด
โรคเรื้ อรั ง พบว า คนไทยบริ โ ภคผั กและผลไม ลดลง
และต่ํากว า มาตรฐานที่ องค การอนามั ยโลกกําหนดไว
ซึ่ งการบริโภคผั กและผลไม ที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานใน
ประเทศกําลังพัฒนา ทําใหประชากรเสียชีวติ มากกวา 2.5
ล านคนตอป และมี ความสัมพั นธกับการเกิ ดโรคหัวใจ
ขาดเลื อด โรคเส นเลื อดในสมองตี บ และโรคมะเร็ ง
หากไมมีการดําเนินการเพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคา
และความสําคัญ ของการบริโภคผักและผลไมอยางจริงจัง
จะทําใหป ญหาโรคไม ติ ดต อเรื้ อรังที่ สามารถป องกั นได
หรื อโรควิ ถี ชี วิ ตทวี ความรุ นแรงมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้
ยังพบวา คนไทยมีแนวโนมบริโภคอาหารทีม่ รี สหวาน เค็ม
และไขมั นสู งมากขึ้ น ชี้ ให เห็ นว า คนไทยมี พฤติ กรรม
การบริ โ ภคอาหารที่ เ สี่ ยงต อการเกิ ด ป ญ หาสุ ขภาพที่
สัมพันธ  เกี่ยวโยง ซึ่งกันและกันใน 5 โรค คือ ความ
ดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
ดั ง จะเห็ น ได จากการศึ กษาสถานการณ ป จจั ยเสี่ ยงที่
สําคัญตอการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดของประชากรไทย
อายุ ระหว าง 35-59 ป พบว า มี แนวโน มของไขมั น
โคเลสเตอรอล ระดับน้ําตาลในเลือด ภาวะน้ําหนักเกิน
และอ ว นเพิ่ มขึ้ น ในด านพฤติ กรรมการออกกําลั งกาย

พบว า คนไทยออกกํ า ลั งกายลดลงกว าป ที่ ผ านมา
ประมาณ รอยละ 3 อยางไรก็ตาม เป นที่ น าสังเกตว า
มี เ พี ย งไม ถึ ง 1 ใน 3 ของประชากรไทยเท านั้ นที่
ออกกํ า ลั งกายเป นประจํ า แม ว ารั ฐบาลมี นโยบาย
สนั บ สนุ นให ค นไทยหั นมาออกกําลั ง กายอย างจริ ง จั ง
ตั้งแต พ.ศ.2545 เปนตนมา ประกอบกับมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่เสี่ยง (รับประทานผักและผลไมนอย
รวมทั้ งรั บ ประทานอาหารที่ มี รสเค็ ม มี แคลอรี แ ละ
ไขมั นสู ง) จะเพิ่ มโอกาสเสี่ ยงสู งต อการเกิ ดโรค
ไมติดตอเรื้อรัง
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ประสานความรวมมือเพื่อวางแผนกําหนด
ยุ ทธศาสตร ใ นการป อ งกั น และแก ไ ขทั้ งในระยะสั้ น
และระยะยาวอยางเรงดวน ดวยการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
เพื่อลดปจจัยเสี่ยง และเพิ่มการเขาถึงบริการสูการปฏิบัติ
โดยเร ง รั ด คั ด กรองค น หากลุ มเสี่ ยง จั ด และ/หรื อ
ปรั บ ระบบบริ การสุ ขภาพที่ เอื้ อต อการเข าถึ งกลุ ม
เป าหมายผลั ก ดั นเชิ ง นโยบายให มี การดํ า เนิ น งาน
เฝ าระวั ง พฤติ กรรม สุ ขภาพอย างต อเนื่ อง เพื่ อเป น
ข อมู ลในการวางแผนปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมสุ ขภาพ
รวมถึ ง รณรงค ส ร างกระแสสั ง คมและสื่ อสารเพื่ อลด
ปจจัยเสี่ยงตอโรคและวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําผลจากการวัด
สถานะสุ ขภาพ ด วยวิ ธี ดั งกล าวไปใช ใ นการจั ดลําดั บ
ความสําคั ญของป ญหาและกําหนดยุ ทธศาสตร ในการ
ปองกันและแกไขที่ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีมาตรการทางสังคมโดยสรางกระแสสังคม
หรือค านิ ยม เพื่ อลดจํานวนนั กดื่ มหน าใหม โดยเฉพาะ
เพศหญิ ง และใช มาตรการทางกฎหมายอย างเข มงวด
ตลอดจนมี มาตรการในการจัดการกับผลกระทบเชิ งลบ
จากการดื่มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอลตอสังคม
4. ติดตามบั งคับใชกฎหมายอยางจริงจังและ
เพิ่มบทลงโทษ ของการไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุม
ยาสูบและ พ.ร.บ.คุมครองสุขภาพผูไมสูบุหรี่ ตลอดจน
สรางกระแสสังคมหรือคานิยมเพื่อใหเกิดความตระหนัก
ถึงพิษภัยและโทษจากการสูบบุหรี่
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5. มี และใช กลยุ ทธ ที่ ส นั บ สนุ นและส ง เสริ ม
วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2555 ณ โรงแรมมิ ราเคิ ล
ใหประชาชน ตระหนัก และหันมาบริโภคผักและผลไม
แกรนด คอนเวชั่ น กรุ ง เทพมหานคร. สํานั กงาน
อยางจริงจังและตอเนื่ อง
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวง
6. เร งดําเนิ นการควบคุ มการบริ โภคน้ํ าตาล
สาธารณสุข.
ใหลดลงอยางจริงจัง โดยเริ่มตนรณรงคใหทุกครอบครัว 5. สํ า นั กงานสถิ ติ แห งชาติ . รายงานการสํ า รวจ
ลดการรับประทานน้ําตาลลงอยางนอยครึ่งหนึ่ง รวมทั้ง
พฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ และการดื่ มสุ ราของ
การสร างค านิ ย มใหม ใ ห หั น มารั บ ประทานผั กและ
ประชากร พ.ศ. 2547. กรุ งเทพฯ : สํานักงาน
ผลไมเพิม่ ขึน้
สถิติแหงชาติ. 2547
7. ทบทวนยุทธศาสตรดานการออกกําลังกาย 6. สํ า นั กงานสถิ ติ แห งชาติ . สรุ ปผลการสํ า รวจ
เพื่ อสุ ขภาพที่ ผ านมา โดยมุ งเน นกลยุ ทธ ใ นการสร าง
เบื้ องต น การสํ า รวจพฤติ กรรมการสู บ บุ ห รี่ และ
ความตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ ของการออกกํ าลั ง กาย
การดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ :
เปนประจําอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตมากขึ้น
สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2554
7. สํ า นั กงานสถิ ติ แห งชาติ . รายงานการสํ า รวจ
พฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ และการดื่ มสุ ราของ
เอกสารอางอิง
ประชากร พ.ศ. 2550. กรุ งเทพฯ : สํานั กงาน
1. คณะกรรมการจั ดทําแผนพั ฒนาสุ ขภาพแห ง ชาติ
สถิติแหงชาติ. 2550
กระทรวงสาธารณสุข. (2555). (ราง) แผนพัฒนา
สุขภาพแห งชาติ ในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ 8. สํ า นั กงานสถิ ติ แห งชาติ . รายงานการสํ า รวจ
พฤติ กรรมการสู บบุ หรี่ และการดื่ มสุ ราของ
และสั งคมแห งชาติ ฉบั บที่ 11. กระทรวง
ประชากร พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ
สาธารณสุข. (เอกสารอัดสําเนา).
แอนด เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด. 2555
2. สุวิทย วิบลุ ผลประเสริฐ. รายงานการสาธารณสุขไทย
พ.ศ.2551-2553. โรงพิมพองคการสงเคราะห 9. สถิรกร พงศพานิช. รายงานการศึกษาเ ปรียบเทียบ
ค าใช จายในป จจุ บั นและอนาคตทางด านสุ ขภาพ
ทหารผานศึก. กรุงเทพฯ: 2555
ของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พ.ศ.2546. วิทยาลัย
3. ทั กษพล ธรรมรั งสี , ศิ ริว รรณ พิ ทยรั งสฤษฎ ,
การสาธารณสุ ข จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย.
ประภาพรรณ เอี่ ยมอนั นต , สิ รินทร ยา พู ลเกิ ด,
(เอกสารอัดสําเนา). 2546
สุ ลั ดดา พงษ อุทธา, อรทั ย วลี วงศ และอรรถยา
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