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คําปรารภ 
 จากอดตีถึงปจจุบนัประเทศไทยไดมีความพยายามในการพัฒนา 
ความครอบคลุมเรือ่งสวัสดิการดานสุขภาพ บริการสาธารณสุข  รวมทั้ง
ภาวะสุขภาพของประชาชนไทยมาโดยตลอด เพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิต 
ดานสุขภาพท่ีดีขึ้น ป 2544 รฐับาลไดริเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (โครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรค)  และมอบใหคนไทยทุกคนท่ี
ไมมีสวัสดิการคารกัษาพยาบาล (สวสัดิการขาราชการ/รฐัวิสาหกิจและ
ประกันสังคม) ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศไทย (ประมาณรอยละ 70)  
ระยะแรกท่ีเริ่มโครงการนี้ บัตรประกันสุขภาพหรือบัตรทอง มสีองประเภท  
ไดแก  ประเภทมี ท. (ไมเสีย  30  บาท)  และประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)  
และไดประกาศยกเลิกการจายคาบริการทางการแพทย 30 บาทในประเภท 
ไมมี ท. เมือ่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2549 ซ่ึงการดํารงอยูและความย่ังยืนของ
โครงการน้ันจําเปนตองมีขอมูลสนับสนนุตลอดเวลา โดยเฉพาะงบประมาณ 
ที่รัฐบาลใหการสนบัสนุนตองเพียงพอและเหมาะสม 
 การกําหนดคาเหมาจายรายหัวในโครงการขางตนท่ีทางรัฐบาล
ตองจายใหแกสถานพยาบาลท่ีเขารวมโครงการน้ัน ไดอาศัยขอมูลจาก
การสํารวจของสํานกังานสถิติแหงชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขไดนาํผล
การสํารวจไปประกอบการคํานวณ ซ่ึงปรากฎผลคาเหมาจายรายหัวของ
ประชากรต้ังแตป 2546 – 2551 เปน 1,202 1,309 1,396 1,659 1,900 และ 
2,100 บาท ตามลําดับ นบัเปนความรวมมือท่ีนาภาคภูมิใจระหวางกระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานสถิติแหงชาติที่ไดชวยใหประชาชนชาวไทย
ไดมีสุขภาพท่ีดีและไดรับสวัสดิการคารกัษาพยาบาลจากภาครัฐไดอยาง
เสมอภาคทุกคน 
 
 

(นางธนนชุ   ตรีทิพยบุตร) 
       เลขาธิการสถิติแหงชาติ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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คํานํา 

 รายงานฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอผลการสํารวจอนามัย สวัสดกิาร 
และการออกกําลังกายของประชากร พ.ศ. 2550  ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมกันท่ัวประเทศในเดือนมกราคมถึง
มิถุนายน พ.ศ. 2550  รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอเฉพาะขอมูลท่ีสําคัญ ๆ 
เชน การไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล ภาวะการเจ็บปวยและการออก-
กําลังกายของประชากรในป 2550 วามีสถานการณเปนเชนไร ซ่ึงพบวา 
ในป 2550 ประชาชนไทย ไดรับสวัสดกิารคารักษาพยาบาล รอยละ 96.3  
เปนสวัสดิการบัตรประกันสุขภาพ  ถึงรอยละ 76.6  และยังพบอีกวาคนไทย
มีอัตราการเจ็บปวย  (ไมนอนพักรักษาในสถานพยาบาล)  รอยละ 17.4  
คนไขใน  รอยละ 5.9  โดยคนท้ังสองกลุมนี้มีพฤติกรรมใชสวัสดิการฯ 
แตกตางกัน คือ ผูเจบ็ปวยไมตองนอนพกัรักษาในสถานพยาบาล  ไมใช
สวัสดิการฯ ถงึรอยละ 57.0 ในขณะที่คนไขใน มีเพียงรอยละ 11.0  
เน่ืองจากไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธิรอยละ 14.0 ดังนั้นรัฐบาลและ
หนวยงานที่เก่ียวของควรเรงแกไขปญหาดังกลาว เพ่ือใหประชาชนเขาถงึ
สวัสดิการคารักษาพยาบาลอยางแทจริง 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ  หวังเปนอยางย่ิงวารายงานฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครฐั  เอกชน  ตลอดจนผูใช
ขอมูลตอไป 
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สรุปผลสาํหรับผูบริหาร 
1. สวัสดิการคารักษาพยาบาล 

ต้ังแตป 2546 ถงึ 2550 จํานวนผูมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 60.6 ลานคน ในป 2546 เปน 63.2 
ลานคนในป 2550 หรือรอยละ 96.3 ของประชากรท้ังส้ิน โดยในป 2550 
ประชากรมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลประเภทบัตรประกันสุขภาพ (บตัรทอง) 
มากท่ีสุดถงึรอยละ 76.6 ของผูมีสวัสดิการฯ รองลงมา คอื ประกันสังคม/ 
กองทุนทดแทน (รอยละ 12.7) และสวัสดิการขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/
รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 9.5)   

2. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

ผลการสํารวจพบวา ประเทศไทยมีผูปวยหรือรูสึกไมสบายระหวาง 
1 เดือนกอนวันสัมภาษณลดลงจาก 12.0 ลานคนในป 2546 (รอยละ 18.7) 
เปน 11.4 ลานคนในป 2550 หรือรอยละ 17.4 ของประชากรท้ังประเทศ
โดยผูปวยเลือกวิธีการรักษาพยาบาลสําหรับการปวยครั้งสุดทาย ดวยการ 
ซ้ือยากินเองสูงสุด คือ รอยละ 26.7 ของผูปวยท้ังหมด รองลงมาไดแก 
ไปคลินิกเอกชน (รอยละ 21.7) และไปสถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/
ศูนยสุขภาพชุมชน (รอยละ 16.2) ซ่ึงเปนเชนเดียวกับป 2549 (รอยละ 25.0  
21.4  และ  16.2  ตามลําดับ) และมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล (ทุกวธีิ) 
สําหรับการปวยครั้งสุดทายเฉล่ีย 162 บาทตอผูปวยทุกคน ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
อยางตอเนือ่งจาก 129 บาท  เปน  144  และ  156  บาท  จากป  2547  ถึง  
2549  ตามลําดับ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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3. การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล (คนไขใน) 
จากการสํารวจในป 2550 พบวา ประชากรท่ีเขาพักรักษาใน

สถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ  มีจํานวน 3.9 ลานคน 
หรือรอยละ 5.9 ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงมีการลดลงอยางตอเน่ืองจาก
รอยละ 6.9 เปน 6.7 และ 6.4 จากป 2547 ถึง 2549 และพบวาประชากร
ดังกลาวเขารับการรกัษา (ในการปวยครั้งสุดทาย) ในโรงพยาบาลชุมชน
มากท่ีสุด (รอยละ 51.7) ซ่ึงเปนเชนเดียวกับปอื่น  ๆกอนหนานี้และมีคารักษา 
พยาบาลในการเขาพักรักษาพยาบาลครั้งสุดทายเฉล่ีย 1,945 บาทตอ
ผูปวยในทุกคน 

4. การออกกําลังกาย 
ผลการสํารวจประชากรไทยอายุต้ังแต 11 ป พ.ศ. 2550 พบวา มีผูออก- 

กําลังกาย 16.3 ลานคน หรอืคิดเปนรอยละ  29.6 ซ่ึงในจํานวนนี้เปน
ผูชายมากกวาผูหญิง (รอยละ 54 และ 46) และเปนผูที่อยูนอกเขตเทศบาล 
มากกวาในเขตเทศบาลประมาณ  2  เทา 

เม่ือศึกษาความสัมพันธการออกกําลังกายของผูปวย พบวา ประชากร 
อายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป มีผูที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายระหวาง 1 เดอืนกอน
วันสัมภาษณ  9.2 ลานคน  (รอยละ 16.7) ซ่ึงในจํานวนนี้รอยละ 68.5    
เปนผูไมออกกําลังกายและผูที่เขาพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือน 
กอนวันสัมภาษณ 3.3 ลานคน (รอยละ 6.1)  ซ่ึงในจํานวนนี้มีผูไมออก-
กําลังกาย  รอยละ 74.2  

นอกจากนีย้ังพบอีกวาผูทีอ่อกกําลังกายติดตอกันต้ังแต 3 เดอืน
ขึ้นไปมีการเจ็บปวยและการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลเพียงรอยละ 17.4  
และ 5.2  ตามลําดับ  ขณะท่ีผูออกกําลังกายเปนระยะเวลาตํ่ากวา 1 เดอืน
มีการเจ็บปวยและการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลสูงกวา คอื รอยละ 24.1 
และ 8.2 ตามลําดับ 
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1. อนามยัและสวัสดิการ 

 1) สวัสดิการคารักษาพยาบาล 

จากผลการสํารวจป 2550 พบวา ปจจุบันประชากรไทย รอยละ 
96.3 มีสวสัดิการคารักษาพยาบาลคุมครองเม่ือยามเจ็บปวย ซ่ึงมีแนวโนม 
เพ่ิมขึน้จากป 2546 โดยผูทีอ่ยูนอกเขตเทศบาลมีสวสัดิการคารกัษาพยาบาล 
สูงกวาผูทีอ่ยูในเขตเทศบาล 

แผนภูม ิก รอยละของประชากรทีม่ีสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2546 - 2550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.396.095.193.494.9 92.792.391.3
87.7

90.9

97.997.596.996.196.9

0

20

40

60

80

100

2546 2547 2548 2549 2550

ทัว่ราชอาณาจกัร ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

รอยละ 

พ.ศ. 

 

 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกําลังกายของประชากร พ.ศ. 2550 2 

โดยรวมประชากรไทยมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลถึงรอยละ 96.3 
โดยเปนสวัสดิการฯ ที่ไดรบัการสนบัสนุนจากรฐับาล คอื บัตรประกัน 
สุขภาพ (รอยละ 76.6)  สวัสดิการประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 
(รอยละ 12.7) และสวัสดิการขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ 
(รอยละ 9.5) และเปนสวัสดิการฯ ที่ซ้ือหาดวยตนเองหรอืนายจางจัดให 
รอยละ 2.7 

แผนภูม ิข รอยละของประชากรทีม่ีสวัสดิการคารักษาพยาบาล จําแนกตามประเภท
สวัสดิการฯ 1/ และเขตการปกครอง (พ.ศ. 2550) 
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หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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โดยกรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีที่ประชาชนมีสวัสดิการฯ ตํ่าสุด 
(รอยละ 88.1) และมีสวัสดิการฯ ที่ซ้ือหาดวยตนเองหรือนายจางจัดให
สูงกวาภาคอื่น ๆ มาก  (รอยละ 9.1) 

ตาราง 1 รอยละของประชากรที่มสีวัสดิการคารักษาพยาบาล  จําแนกตามประเภท
สวัสดิการฯ  และภาค  (พ.ศ. 2550) 

ภาค 
ประชากรท่ีมีสวัสดิการฯ และ
ประเภทสวัสดิการฯ ท่ีมี 1/ 

ท่ัวราช-
อาณาจักร 

กรุงเทพ- 

มหานคร 

กลาง เหนือ ตะวันออก- 

เฉียงเหนือ 

ใต 

รอยละของประชากรท่ีมีสวัสดิการฯ 96.3 88.1 94.9 97.4 98.9 97.5 

ประเภทสวัสดิการฯ ท่ีมี 1/       

บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 76.6 51.6 64.8 83.4 86.2 81.5 

ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 12.7 30.3 24.6 6.7 4.5 7.7 

สวัสดิการขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 9.5 13.6 9.2 9.0 8.5 10.5 

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 2.3 7.1 2.8 1.9 0.8 2.2 

สวัสดิการจัดโดยนายจาง 0.4 1.8 0.7 0.2 0.1 0.1 

อื่น ๆ 0.6 0.2 0.8 0.4 0.8 0.3 

หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 2) การเจ็บปวยและเขาพักรักษาในสถานพยาบาล 

จากผลการสํารวจ พบวา ประเทศไทยมีผูเจ็บปวยหรือผูที่รูสึก
ไมสบายระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวน 11.4 ลานคน (รอยละ 17.4)  
และในระหวาง 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ มีผูเขาพักรักษาในสถานพยาบาล 
จํานวน 3.9 ลานคน (รอยละ 5.9) และผูรบับริการทันตกรรม จํานวน 5.5 
ลานคน (รอยละ 8.4) โดยหญิงมีอัตราสูงกวาชายในทุกเรื่อง 

เมื่อพิจารณาตามเขตท่ีอยูอาศัย  พบวา  ผูที่อยูนอกเขตเทศบาล 
มีอัตราการเจ็บปวยและอัตราการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลสูงกวา
ผูที่อยูในเขตเทศบาล แตสําหรับอตัราการรบับริการทันตกรรมนั้น  ผูที่อยู
นอกเขตเทศบาลมีอตัราการรบับริการนอยกวาในเขตเทศบาล 

ตาราง 2 จํานวนและอัตรา 1/ การเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล 
และการรับบริการทันตกรรมของประชากร จําแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
(พ.ศ. 2550) 

เพศและ 
เขตการปกครอง 

อัตราการเจ็บปวยหรือ     
รูสึกไมสบาย 2/ 

อัตราการเขาพักรักษา 
ในสถานพยาบาล 3/ 

อัตราการรับบริการ 
ทันตกรรม 3/ 

17.4 5.9 8.4 
รวม 

(11,449.9 พันคน) (3,880.6  พันคน) (5,524.6  พันคน) 

เพศ    

ชาย 15.3 4.9 6.9 

หญิง 19.5 6.9 9.8 

เขตการปกครอง    

ในเขตเทศบาล 16.7 4.8 10.4 

นอกเขตเทศบาล 17.8 6.4 7.5 

หมายเหตุ  : 1/  อัตรารอยละของประชากรท่ีเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย  เขาพักรักษาในสถานพยาบาล  และไปรับบริการทันตกรรมตอ
จํานวนประชากรทั้งสิ้นในแตละกลุม 

 2/ อัตราการเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายในระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
 3/ อัตราการการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลหรือรับบริการทันตกรรมในระหวาง 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ 
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สําหรับอัตราการเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย การเขาพักรักษาใน
สถานพยาบาลและการรับบริการทันตกรรมนั้น ภาคเหนือมีอตัราสูงกวา
ภาคอืน่ ๆ ยกเวนอัตราการรับบริการทันตกรรมท่ีพบวากรงุเทพมหานคร 
มีสูงกวาภาคอืน่ ๆ เกือบ 2 เทา 

แผนภูม ิ ค อัตราการเจ็บปวยหรือรูสกึไมสบาย  การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล  และ
การรับบริการทันตกรรมของประชากร จําแนกตามภาค (พ.ศ. 2550) 

รอยละ  
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อตัราการเจบ็ปวยหรอืรูสึกไมสบายระหวาง 1 เดือนกอนวนัสัมภาษณ

อตัราการเขาพกัรกัษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ

อตัราการรบับรกิารทนัตกรรมระหวาง 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาค 
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 3) อายุของผูปวย 
จากการสํารวจ พบวา อตัราการเจ็บปวยในระหวาง 1 เดอืนกอน

วันสัมภาษณของผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) สูงสุด รอยละ 33.0  รองลงมาคือ
เด็กอายุ 1 – 4 ขวบ (รอยละ 29.3)  สําหรับกลุมหนุมสาวมีอัตราการ
เจ็บปวยตํ่าสุด (รอยละ 8.2)  ซ่ึงมีลักษณะคลายกับอายุของผูเขาพักรกัษา
ในสถานพยาบาล คือสูงสุดท่ีกลุมอายุ 60 ปขึน้ไปและเด็กอายุ 1 – 4 ป  
แตตํ่าสุด  พบวา  อยูที่กลุมอายุ 5 – 14 ป 

แผนภูม ิ ง อัตราการเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย/เขาพักรักษาในสถานพยาบาลของ
ประชากร  จาํแนกตามกลุมอายุ  (พ.ศ. 2550) 

 
รอยละ 

กลุมอายุ (ป) 

13.5

16.7

33.0

8.2

29.3

21.5

12.2

5.45.5
3.3

7.2

4.3

อัตราการเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ

อัตราการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

60 ขึ้นไป 25 - 59 15 - 24 5 - 14 1 - 4 ตํ่ากวา 1 

คาเฉล่ีย 
รอยละ 17.4 

ชวงท่ี 3 ชวงท่ี 2 ชวงท่ี 1 

คาเฉล่ีย 
รอยละ 5.9 
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 4) กลุมโรคท่ีปวย 

ผลการสํารวจพบวา โรคที่มีผูเจ็บปวยมาก ไดแก โรคระบบทางเดิน 
หายใจ ทางเดนิอาหาร ระบบกลามเนื้อ/กระดูก โรคหัวใจและหลอดเลือด  
ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณากลุมโรคของผูเขาพักรกัษาในสถานพยาบาล 
เน่ืองจากลกัษณะความรนุแรงและความจําเปนท่ีแตกตางกัน พบวา ในกลุม
โรคระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงพบมากท่ีสุด มีผูที่เขาพักรักษาในสถานพยาบาล 
เพียงรอยละ 14.1  ขณะท่ีรอยละ 40.9 ไมจําเปนตองเขาพักรกัษา  ขณะท่ี
การคลอดบุตรซ่ึงจําเปนตองรบัการรักษาจากสถานพยาบาล มีผูที่เขาพัก
รักษาในสถานพยาบาลถึงรอยละ 19.5  

นอกจากนัน้ ยงัพบอีกวา กลุมโรคดังตอไปนี้ กลุมโรคระบบ 
ทางเดนิอาหาร กลุมโรคระบบทางเดนิปสสาวะ กลุมโรคติดเชือ้ กลุมโรค 
ของปาก หู คอ จมูก ตา ฟน และกลุมโรคอวัยวะสืบพันธุของสตร ีมอีัตรา 
การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลสูงกวาการเจ็บปวยท่ีไมตองเขาพักฯ 
หลายเทาตัว  ซ่ึงอาจเนื่องมาจากกลุมโรคเหลานี้ตองการการรักษาอยางใกลชิด
และตอเนือ่ง เพ่ือปองกันการเจ็บปวยระยะรุนแรงในอนาคต 
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แผนภูม ิ จ รอยละของประชากรที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย / เขาพักรักษาในสถานพยาบาล  
จําแนกตามกลุมโรคที่ปวยครั้งสุดทาย  (พ.ศ. 2550) 

 กลุมโรคท่ีปวยคร้ังสุดทาย 

14.1

18.5

4.5

6.9

4.3

0.7

0.9

3.3

1.8

19.5

3.9

5.1

1.9

5.6

9.3

40.9

9.4

1.2

7.1

1.0

1.8

2.2

2.2

0.9

0.3

5.1

11.4

1.8

11.7

3.2
อื่น ๆ 

อาการไมแจงชดัอืน่ ๆ 

โรคระบบประสาทจิตเวช 

โรคระบบกลามเนื้อ  เสนเอน็    
กระดูกและขอ      

โรคของตอมไรทอ 

การคลอดบุตร 

โรคอวัยวะสืบพันธุของสตรี 

โรคของปาก หู คอ จมูก ตา ฟน 

โรคภูมิแพ 

โรคผิวหนัง 

โรคติดเชื้อ 

โรคหัวใจและหลอดเลอืด 

โรคระบบทางเดินปสสาวะ 

โรคระบบทางเดินอาหาร 

โรคระบบทางเดินหายใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รอยละ 
 

การเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายระหวาง 
1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล
ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
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 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 5) วิธีการรกัษาพยาบาลของผูปวย 
วิธีการรักษาพยาบาลท่ีผูปวยเลือกใชนั้นมีความแตกตางกัน ระหวาง 

ผูเจ็บปวยกับผูเขาพักรักษาในสถานพยาบาล เนือ่งจากลักษณะการปวยที่
แตกตางกัน และการเขาถึงสถานพยาบาล  

จากผลการสํารวจ พบวา ผูเจ็บปวยหรอืผูทีรู่สึกไมสบายรักษา
โดยไมไดพบเจาหนาท่ีสาธารณสุขมีสูงสุด รอยละ 28.0  (ซ้ือยากินเอง 
รอยละ 26.7 ใชยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร รอยละ 1.0 และ ไปหาหมอ
พ้ืนบาน / หมอแผนโบราณ รอยละ 0.3)  ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกับผูที่ไป
รักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐกับสถานพยาบาลเอกชน (รอยละ 27.8 และ 26.7 
ตามลําดับ) และมีผูไปรักษาท่ีสถานอีนามยั  รอยละ 16.2  แตอยางไรก็ตาม  
พบวา  มีผูที่ไมไดรักษาอีกรอยละ 4.6 

างไรก็ตาม  
พบวา  มีผูที่ไมไดรักษาอีกรอยละ 4.6 

แผนภูม ิ ฉ รอยละของประชากรที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายระหวาง 1 เดือนกอนวัน
สัมภาษณ จําแนกตามวิธีการรักษาครัง้สุดทาย 1

แผนภูม ิ ฉ รอยละของประชากรที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายระหวาง 1 เดือนกอนวัน
สัมภาษณ จําแนกตามวิธีการรักษาครัง้สุดทาย 1/ (พ.ศ. 2550) 
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สําหรบัผูเขาพักรักษาในสถานพยาบาลนัน้ พบวา ผูปวยในเขาพัก
รักษาครั้งสุดทายในโรงพยาบาลรัฐสูงกวาสถานพยาบาลเอกชนเกือบ 6 เทา 
(รอยละ 84.4 และ 15.5 ตามลําดับ) 

แผนภูม ิ ช รอยละของประชากรที่เขาพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอน
วันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลท่ีเขาพักรักษาครั้งสุดทาย  
(พ.ศ. 2550) 
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อ่ืน ๆ ไปโรงพยาบาลของรัฐ ไปสถานพยาบาลเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 6) คารักษาพยาบาลของผูปวย 

ในผูเจ็บปวยครัง้สุดทาย (ไมนอนพักในสถานพยาบาล) พบวา 
รอยละ 45.0 ไมเสียคารักษา รอยละ 47.3 เสียคารกัษาฯ ตํ่ากวา 500 บาท   
ที่เหลืออีกรอยละ 7.7 เสียคารักษาฯ ต้ังแต 500 บาทข้ึนไป คิดเปนคารักษา 
พยาบาล เฉลี่ย 162 บาท ตอผูปวยท้ังหมด 

สําหรับผูปวยในนั้น มากกวาครึ่งหนึ่งของผูปวยใน (รอยละ 62.6) 
ไมตองเสียคารักษาพยาบาล ซ่ึงอาจเปนเพราะสวนใหญใชบริการของรัฐ 
รอยละ 16.1 จายคารกัษาฯ สําหรับการปวยครัง้สุดทายตํ่ากวา 500 บาท 
และรอยละ 10.6 เสียคารักษาฯ มากกวา 5,000 บาทข้ึนไป คดิเปนคารักษา 
พยาบาลเฉล่ีย 1,945 บาท ตอผูปวยในทุกคน 

แผนภูม ิ ซ รอยละของประชากรที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย/เขาพักรักษาในสถานพยาบาล 
จําแนกตามคารักษาพยาบาลท่ีใชในการปวยครั้งสุดทาย  (พ.ศ. 2550) 
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หมายเหตุ  : 1/  ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณและตอบไดมากกวา 1 คําตอบตามวิธีการรักษา 
 2/  ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 7) การใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลของผูปวย 

จากผลการสํารวจ พบวา ผูเจ็บปวยท่ีมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ใชสวัสดิการฯ รอยละ 46.0 ไมใชสวัสดิการฯ รอยละ 57.0 ขณะท่ีผูปวยใน
ที่มีสวัสดกิารฯ  ใชสวัสดิการฯ ถงึรอยละ 89.0 ซ่ึงในจํานวนนี้ รอยละ 64.1 
ใชบัตรประกันสุขภาพ   

ตาราง 3 รอยละของประชากรท่ีเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย/เขาพักรักษาในสถานพยาบาล 
จําแนกตามการใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลและประเภทสวัสดิการฯ ที่ใช  
(พ.ศ. 2550) 

การใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
และประเภทสวัสดิการฯ  ที่ใช 

รอยละผูเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย  1/ 
รอยละผูเขาพักรกัษาใน

สถานพยาบาล  2/  

รวม - 100.0 

  มีและใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 46.0 89.0 

 บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 35.5 64.1 

 ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 3.9 10.8 

 สวัสดิการขาราชการ / ขาราชการบํานาญ /  5.5 9.3 

 รัฐวิสาหกิจ   

 ประกันสุขภาพกบับริษทัประกัน 0.5 3.4 

 สวัสดิการจัดโดยนายจาง 0.2 0.3 

 อื่น ๆ 0.4 1.1 

  มีสวัสดิการคารกัษาพยาบาลแตไมใช 57.0 11.0 

หมายเหตุ  : 1/  ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณและตอบไดมากกวา 1 คําตอบตามวิธีการรักษา 
 2/  ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

 
 
 
 
 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 8) สาเหตุที่ผูปวยไมใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
เมื่อถามถึงสาเหตุทีผู่เจ็บปวยรอยละ 57.0 หรือ 6.3 ลานคน ที่มี

สวัสดิการคารักษาพยาบาลแตไมใช พบวาผูเจ็บปวยเหลานี้สวนใหญเห็นวา
เจ็บปวยเพียงเล็กนอย (รอยละ 49.6) รองลงมาคือ ตองรอนาน (รอยละ 17.5) 
และไมแนใจในคุณภาพยา (รอยละ 8.8) สวนการไมใชสวัสดิการฯ ของ
ผูปวยที่เขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลน้ัน เนื่องมาจาก 3 สาเหตุหลัก ไดแก 
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน (รอยละ 27.3) ไมแนใจในคุณภาพบรกิาร 
(รอยละ 15.7) และไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธิ (รอยละ 14.0) 

ตาราง 4 รอยละของประชากรท่ีเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย/เขาพักรักษาในสถานพยาบาล 
จําแนกตามสาเหตุที่ไมใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล (พ.ศ. 2550) 

สาเหตุที่ไมใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
รอยละผูเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย  1/ 

ที่ไมใชสวัสดิการฯ 
รอยละผูเขาพักรกัษาใน

สถานพยาบาล  2/ ที่ไมใชสวัสดิการฯ 

100.0 100.0 รวม 
เจ็บปวยเพียงเล็กนอย 49.6 - 
อุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน 1.6 27.3 
เดินทางไมสะดวก 3.3 3.5 
สถานพยาบาลอยูไกล 1.7 3.6 
ไมสะดวกไปในเวลาทําการ 4.3 - 
 ของสถานพยาบาลที่มีสิทธิ   
ไมมีคาพาหนะ 0.1 - 
ชา รอนาน 17.5 - 
ไมแนใจในคุณภาพบริการ 2.5 15.7 
ไมแนใจในคุณภาพยา 8.8 7.2 
ถูกเลือกปฏิบตั ิ 0.2 0.9 
บุคลากรใน รพ.ด ุ/ เจาหนาที่พูดไมไพเราะ 0.2 0.6 
แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ /ไมให 0.1 1.0 
แพทยวนิิจฉัยโรคไมเกง / รักษาไมหาย 4.1 7.0 
ไมไดอยูในภูมิลาํเนาที่ใชสิทธิ 2.9 14.0 
สิทธิประโยชนไมครอบคลุม 0.8 5.8 
อื่น ๆ 2.4 13.5 

หมายเหตุ  : 1/  ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
 2/  ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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2. การออกกาํลังกาย 
 1) ลักษณะของประชากรท่ีออกกาํลังกาย 
 (1) เพศ เขตการปกครอง และภาคของประชากรที่ออกกําลังกาย 

จากผลการสํารวจ พบวาประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปมีจํานวนท้ังส้ิน 
55.0 ลานคน เปนชาย 26.8 ลานคน หญิง 28.2 ลานคน มีผูที่ออกกําลังกาย
ในระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณประมาณ 16.3 ลานคน คิดเปนรอยละ 
29.6 ของจํานวนประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปท้ังส้ิน 

เม่ือพิจารณาจํานวนผูที่ออกกําลังกาย พบวาเปนชายมากกวาหญิง 
คือ รอยละ 54.0 และ 46.0 ตามลําดับ โดยมีอัตราการออกกําลังกาย 
เชนเดียวกัน คือ รอยละ 32.7 และ 26.7 ตามลําดับ เปนผูที่อยูนอกเขตเทศบาล
มากกวาในเขตเทศบาล (รอยละ 65.0 และ 35.0 ตามลําดับ) แตมีอัตรา
การออกกําลังกายต่ํากวา คือ รอยละ 27.9 และ 33.5 ตามลําดับ  โดยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผูออกกําลังกายมากที่สุด ประมาณ 5.4 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 32.9 ของจํานวนผูที่ออกกําลังกายท้ังส้ิน  
ตาราง 5 จํานวนและอตัราการออกกําลังกายของประชากรอายุ  11 ปขึ้นไป จําแนกตาม

เพศ  เขตการปกครอง  และภาค  (พ.ศ. 2550) 
เพศ เขตการปกครอง 

และภาค 
จํานวนประชากร 

อายุ 11 ปขึ้นไป (พันคน) 
รอยละของประชากร 
ที่ออกกําลังกาย 

อัตราการออกกําลังกาย 1/ 
ของประชากร 

รวม 55,031.1 100.0 29.6 
  (16,318.9 พันคน)  

เพศ    
 ชาย 26,798.3 54.0 32.7 
 หญิง 28,232.8 46.0 26.7 

เขตการปกครอง    
 ในเขตเทศบาล 16,986.3 35.0 33.5 
 นอกเขตเทศบาล 38,044.8 65.0 27.9 

ภาค    
กทม. 6,021.1 12.3 33.4 
กลาง (ไมรวม กทม.) 13,694.3 20.4 24.3 
เหนือ 9,955.1 17.3 28.3 
ตะวันออกเฉยีงเหนอื 18,094.7 32.9 29.7 
ใต 7,265.9 17.1 38.4 

หมายเหตุ  :  1/  อัตรารอยละของจํานวนประชากรท่ีออกกําลังกายตอจํานวนประชากรแตละกลุมท่ีอายุ 11 ปขึ้นไป 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 (2) ชวงวัยของประชากรที่ออกกําลังกาย 

เมื่อพิจารณาผูที่ออกกําลังกายจํานวน 16.3 ลานคน ตามกลุมอายุ  
4 กลุม พบวา เปนผูที่อยูในวัยเด็ก (11-14 ป)   รอยละ 18.4  เยาวชน      
(15-24 ป)  รอยละ 29.3  วัยทํางาน (25-59 ป) รอยละ 40.3  และผูสูงอายุ 
(อายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป) รอยละ 12.0 
 เม่ือเปรียบเทียบอัตราการออกกําลังกายของประชากรในแตละ
กลุมชวงวัย พบวาประชากรกลุมวัยเด็กออกกําลังกายมากกวากลุมอื่น   
ซ่ึงสวนใหญอาจเปนเพราะกลุมนี้อยูในวัยเรียน การเลนกีฬาหรือ       
การออกกําลังกาย เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน โดยมีอัตรา    
การออกกําลังกายสูงถึงรอยละ 73.1 รองลงมา เปนกลุมเยาวชนและ
ประชากรสูงอายุ  คือ รอยละ 45.4 และ 28.0 ตามลําดับ สวนประชากร
วัยทํางานมีอัตราการออกกําลังกายนอยท่ีสุด คือ รอยละ 19.7  ท้ังนี้อัตรา
การออกกําลังกายของชายสูงกวาหญิงในทุกกลุมชวงวัย 

แผนภูมิ ฌ อัตราการออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป  จําแนกตามกลุมอายุและเพศ 
  (พ.ศ. 2550) 

 รอยละ 

28.0
19.7

45.4

73.1

28.1
20.4

55.3

76.8

27.8
19.2

35.0

69.2

0

20

40

60

80

100

รวม ชาย หญิง

60 ขึ้นไป 25 - 59 15 - 24 11 - 14 

 
 
 
 
 
 กลุมอายุ (ป) 
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 (3) การศึกษาของประชากรที่ออกกําลังกาย 

ในจํานวนผูที่ออกกําลังกายซ่ึงมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไปทั้งส้ิน 
16.3 ลานคนนั้น ประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50.1) สําเร็จการศึกษาไมเกิน
ระดับประถมศึกษา รองลงมา สําเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอยละ 20.0)  
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รอยละ 14.1) และอุดมศึกษา (รอยละ 13.9) 

เม่ือพิจารณาอัตราการออกกําลังกายของประชากรในแตละ
ระดับการศึกษา พบวา อัตราการออกกําลังกายของผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาสูงสุด คิดเปนอัตรารอยละ 39.0 และผูที่ไมไดเรียนหนังสือมี
อัตราการออกกําลังกายตํ่าท่ีสุด รอยละ 11.6 

ตาราง 6 จํานวนและอัตราการออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป  จําแนกตาม
ระดับการศึกษาท่ีสําเร็จ  (พ.ศ. 2550) 

ระดับการศึกษาทีสํ่าเร็จ 
จํานวนประชากร 

อายุ 11 ปข้ึนไป (พันคน) 
รอยละของประชากร 
ที่ออกกําลังกาย 

อัตราการออกกําลงักายของ
ประชากร 

55,031.1 100.0 29.6 รวม 
 (16,318.9  พันคน)  

ไมเคยเรียน 2,646.4 1.9 11.6 
ประถมศึกษาและตํ่ากวา 31,108.1 50.1 26.3 
มัธยมศึกษาตอนตน 8,863.2 20.0 36.8 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,545.8 14.1 35.0 
อุดมศึกษา 5,826.6 13.9 39.0 
อื่น ๆ 8.3 * 27.7 
ไมทราบ 32.6 * 9.2 

หมายเหตุ  :  *  นอยกวา 0.1 
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 (4) ภาวะการทํางานของประชากรที่ออกกําลังกาย 

ในการศึกษาเรื่องภาวะการทํางานของผูที่ออกกําลังกาย ไดศึกษา 
เฉพาะผูที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไปเทานั้น พบวา ในจํานวนประชากรท่ีมี
อายุดังกลาว ซ่ึงมีจํานวน 50.9 ลานคน เปนผูที่ออกกําลังกายท้ังส้ิน 13.3 
ลานคน  (รอยละ 26.1) ในจํานวนนี้เปนผูที่ทํางานมากกวาผูไมไดทํางาน 
คือ รอยละ 59.3 และ 40.7 ตามลําดับ 

แตเมื่อเปรียบเทียบอัตราการออกกําลังกายระหวางกลุมผูที่
ทํางานและกลุมผูที่ไมไดทํางาน พบวา อัตราการออกกําลังกายของกลุม  
ผูที่ไมไดทํางานสูงกวากลุมผูที่ทํางานอยางชัดเจนคือประมาณ 2 เทา ซ่ึงมี
ลักษณะเชนเดียวกันในระดับเขตการปกครอง และระดับภาค  

ตาราง 7 จํานวนและอตัราการออกกําลังกายของประชากรอาย ุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามภาวะ 
การทํางาน (พ.ศ. 2550) 

ภาวะการทํางาน 
จํานวนประชากร 

อายุ 15 ปขึ้นไป (พันคน) 
รอยละของประชากร 
ที่ออกกําลังกาย 

อัตราการออกกําลังกายของ
ประชากร 

50,921.8 100.0 26.1 
รวม 

 (13.315.9  พันคน)  

ทํางาน 38,158.7 59.3 20.8 

ไมทํางาน 12,763.0 40.7 42.4 
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 2) พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 (1) ประเภทของการออกกําลังกาย 

ในจํานวนผูที่ออกกําลังกายประมาณ 16.3 ลานคน  สวนใหญ 
(รอยละ 47.9) นิยมออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา  รองลงมาคือ เดิน  วิ่ง 
เตนแอโรบิค  และออกกําลังกายประเภทอื่น ๆ เชน ฟตเนส รําไมพลอง 
โยคะ ไทเกก จ้ีกง ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบประเภทการออกกําลังกายระหวางเพศ พบวา 
ผูชายชอบออกกําลังกายดวยการเลนกีฬาและวิ่งสูงกวาผูหญิง โดยเฉพาะ
การเลนกีฬาของชายสูงกวาหญิงเกือบเทาตัว (ชาย รอยละ 60.2 หญิง 
รอยละ 33.6) ในขณะท่ีผูหญิงนิยมออกกําลังกายโดยการเดินและเตนแอโรบิค 
มากกวาผูชาย 

แผนภูม ิ ญ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย  จําแนกตามประเภท 
ของการออกกําลังกาย และเพศ (พ.ศ. 2550) 

 รอยละ 
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ประเภทของ 
การออกกําลังกาย  
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 (2) สถานท่ีออกกําลังกาย 
ผูที่ออกกําลังกายสวนใหญนิยมออกกําลังกายท่ีบริเวณบาน   

(รอยละ 32.9)  รองลงมา คือ สนามกีฬาของสถานศึกษา (รอยละ 25.7) 
บริ เวณสถานศึกษา  (รอยละ  9.6)  ที่วาง /ลานเอนกประสงคและ
สวนสาธารณะ/สุขภาพ ใกลเคียงกัน (ประมาณรอยละ 8.2) โดยผูชาย
นิยมออกกําลังกายที่สนามกีฬาของสถานศึกษาและบริเวณบานใน
สัดสวนท่ีใกลเคียงกัน (รอยละ 28.8 และ 26.1 ตามลําดับ) ในขณะท่ี
ผูหญิงนิยมใชบริเวณบานเปนสถานท่ีออกกําลังกายสูงถึง รอยละ 40.9 
และสนามกีฬาของสถานศึกษาเพียงรอยละ 22.1  

แผนภูม ิ ฎ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปท่ีออกกําลังกาย จําแนกตามสถานท่ี
ออกกําลังกาย และเพศ (พ.ศ. 2550) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2

2

2.5

5.5

8.3

6.6

8.6

22.1

40.9

1.9

2.1

4.8

6

8.1

9.6

10.5

28.8

26.1

1.6

2

3.8

5.8

8.2

8.2

9.6

25.7

32.9

0 10 20 30 40 5

บริเวณวัด มัสยิด โบสถ

สนามกฬีาเอกชน

บริเวณที่ทํางาน

สนามกฬีาของหนวยราชการ

สวนสาธารณะ/สุขภาพ

ที่วาง/ลานเอนกประสงค

บริเวณสถานศึกษา

สนามกฬีาสถานศึกษา

บริเวณบาน

0

ชาย หญิง 



สรุปผลที่สําคญั  การสํารวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกําลังกายของประชากร พ.ศ. 2550 20 

 (3) ความถ่ีในการออกกําลังกายตอสัปดาห 

ผลการสํารวจ  พบวา ประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปท่ีออกกําลังกาย 
สวนใหญ (รอยละ 38.2) ออกกําลังกายประมาณ 3-5 วันตอสัปดาห  
รองลงมาประมาณ 6-7 วันตอสัปดาห นอยกวา 3 วันตอสัปดาห (รอยละ 28.2 
และ 21.6 ตามลําดับ) และมีผูที่ออกกําลังกายไมสมํ่าเสมอ รอยละ 12.0 
และพบวาสัดสวนของชายท่ีออกกําลังกายต้ังแต 3 วันขึ้นไปสูงกวาหญิง  

แผนภูม ิ ฏ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย จําแนกตามความถ่ี 
ในการออกกาํลังกายตอสัปดาห  และเพศ (พ.ศ. 2550) 
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 (4) ระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกายแตละครั้ง 

 ในการออกกําลังกายแตละครั้ง พบวา ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประชากรท่ีออกกําลังกายใชเวลาในการออกกําลังกาย ประมาณ 21-30 นาที 
รองลงมาคือ 31-60 นาที  10-20 นาที และมากกวา 60 นาที ตามลําดับ 
ในขณะที่ประชากรท่ีใชเวลาในการออกกําลังกายแตละครั้งนอยกวา 10 นาที 
มีเพียงเล็กนอย  โดยสัดสวนของชายท่ีใชเวลาออกกําลังกายเกินครึ่งชั่วโมง
มีสูงกวาหญิงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกกําลังกายมากกวา 
1 ชั่วโมง  สูงกวาเกือบเทาตัว (ชายรอยละ 19.2  หญิงรอยละ 8.5)  

แผนภูม ิ ฐ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย จําแนกตามระยะเวลา
ที่ใชในการออกกําลังกาย และเพศ (พ.ศ. 2550) 
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ระยะเวลาท่ีใช 
ในการออกกําลังกาย  
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 (5) ระยะเวลาที่ออกกําลงักายตอเนื่อง 

เ ม่ือศึกษาถึงระยะเวลาท่ีออกกําลังกายตอเนื่องของผูที่      
ออกกําลังกาย พบวา สวนใหญ (รอยละ 83.4)  ออกกําลังกายติดตอกัน
นานกวา 7 เดือน รองลงมารอยละ 9.0 เปนผูที่ออกกําลังกายมานาน 1-3 เดอืน 
และพบวา ชายมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่องสูงกวาหญิง กลาวคือ 
สัดสวนของชายท่ีออกกําลังกายตอเนื่องต้ังแต 7 เดือนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 
85.6 ขณะท่ีหญิงมีรอยละ 80.8 

แผนภูม ิ ฑ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย จําแนกตามระยะเวลาที่
ออกกําลังกายตอเน่ือง และเพศ (พ.ศ. 2550) 
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 (6) เหตุผลท่ีออกกําลังกาย 

จากการสํารวจ พบวา เหตุผลสําคัญของการออกกําลังกายเปนเพราะ 
ผูออกกําลังกายสวนใหญ (รอยละ76.9)  ตองการใหรางกายแข็งแรง  
สําหรับเหตุผลรองลงมาคือ เพ่ือนชวนซ่ึงมีสัดสวนเพียงเล็กนอย (รอยละ 8.5) 
โดยพบวาเหตุผลดังกลาวนี้ สวนใหญเปนเหตุผลของกลุมผูออกกําลังกาย
ที่เปนเด็กและเยาวชน  

แผนภูม ิ ฒ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย จําแนกตามเหตุผลที่
ออกกําลังกาย  (พ.ศ. 2550) 

 รอยละ 
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 (7) เหตุผลท่ีไมออกกําลงักาย 

จากการสํารวจ พบวา เหตุผลที่ไมออกกําลังกาย สวนใหญไมมีเวลา 
(รอยละ 36.3) รองลงมาคือ ทํางานท่ีตองใชแรงกายมากอยูแลว และไมสนใจ 
(รอยละ 31.2 และ 29.2 ตามลําดับ) 

แผนภูม ิ ณ รอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย จําแนกตามเหตุผล 
ที่ไมออกกําลังกาย  (พ.ศ. 2550) 
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 3) การออกกาํลังกายของผูปวย 

จากการศึกษาความสัมพันธของการออกกําลังกายของผูปวย 
(การเจ็บปวยและการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล) พบวา จํานวน
ประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป ทั้งหมด 55.0 ลานคน มีอาการปวยในรอบ 1 เดือน
ที่ผานมาจํานวน 9.2 ลานคน (รอยละ 16.7) ซ่ึงในจํานวนนี้ เปนผูที่ไมออก-
กําลังกาย รอยละ 68.5 และผูที่เขาพักรักษาในสถานพยาบาลระหวาง 12  เดือน
กอนวันสัมภาษณ มีจํานวน 3.3 ลานคน (รอยละ 6.1)  ซ่ึงในจํานวนนี้
เปนผูที่ไมออกกําลังกายถึงรอยละ 74.2 

ตาราง 8 จํานวนและรอยละของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป จําแนกตามการปวยหรือ
รูสึกไมสบาย/เขาพักรักษาในสถานพยาบาลและการออกกําลังกาย (พ.ศ. 2550) 

ประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป 

ปวยหรือรูสึกไมสบาย 1/ เขาพักรกัษาในสถานพยาบาล 2/ การออกกาํลังกาย 

จํานวน (พันคน) รอยละ จํานวน (พันคน) รอยละ 

รวม 9,198.7 100.0 3,340.2 100.0 

ออกกําลังกาย 2,897.4 31.5 861.6 25.8 

ไมออกกําลังกาย 6,301.3 68.5 2,478.6 74.2 

หมายเหตุ  :  1/  ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
 2/  ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 

 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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เม่ือพิจารณาความสัมพันธของระยะเวลาในการออกกําลังกายกับ
การเจ็บปวย พบวาผูที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอในระยะเวลาท่ีนานกวา 3 เดือน 
ขึ้นไป จะมีการปวยในรอบ 1 เดือน หรือเขาพักรักษาในสถานพยาบาล
ในรอบปนอยกวาผูที่ออกกําลังกายในระยะเวลาท่ีส้ันกวา (ตํ่ากวา 1 เดือน) 
กลาวคือ ผูที่ออกกําลังกาย เปนระยะเวลานานต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป         
มีการเจ็บปวยและการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล เพียงรอยละ 17.4 
และ 5.2 ตามลําดับ ขณะท่ีผูออกกําลังกายเปนระยะเวลาตํ่ากวา 1 เดือน   
มีการเจ็บปวย และการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล สูงกวาคือ รอยละ 24.1 
และ 8.2 ตามลําดับ  

ตาราง 9 จํานวนและอัตราของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่ออกกําลังกาย จําแนกตาม
การปวยหรือรูสึกไมสบาย/เขาพักรักษาในสถานพยาบาล และระยะเวลาในการ
ออกกําลังกาย (พ.ศ. 2550) 

จํานวนประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป อัตราการออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปขึ้นไป 
ระยะเวลาในการออกกําลงักาย 

ท่ีออกกําลังกาย (พนัคน) ปวยหรือรูสึกไมสบาย 1/ เขาพักรักษาในสถานพยาบาล  2/ 

รวม 16,318.9 17.7 5.3 

1 เดือนและตํ่ากวา 424.7 24.1 8.2 

2 เดือน 435.0 22.7 6.2 

3 เดือนขึ้นไป 15,459.1 17.4 5.2 

หมายเหตุ  :  1/  ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
 2/  ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ขอเสนอแนะ 

อนามยัและสวัสดิการ 1. 

  จากการสํารวจ พบวา ยังมีประชาชนไทยบางสวนท่ียังไมมี
สวัสดิการคารักษาพยาบาล ดังนัน้รฐับาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของควร
เรงแกไขปญหาดังกลาว รวมถึงการเพ่ิมคุณภาพและการเขาถงึของสวัสดิการฯ  
เนือ่งจากผูปวยยงัไมนิยมใชบรกิารสาธารณสุขท่ีรฐัจัดใหเม่ือเจ็บปวยเล็กนอย 
และผูปวยในไมใชสวัสดิการฯ เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน  
ไมแนใจในคุณภาพบริการและไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีมีสิทธิ และควร
สงเสริมและรณรงคใหประชาชนใสใจในการสรางเสริมและปองกันสุขภาพ  
มากกวาจะเปนการรักษาเพียงอยางเดียว 

ออกกําลังกาย 2. 

  รัฐควรจัดสถานท่ีออกกําลังกายใหกระจายไปในชุมชนตาง ๆ 
อยางเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนการออกกําลังกาย โดยไมตองเสียคาใชจาย
เน่ืองจากการออกกําลังกายของคนวัยทํางานมีแนวโนมลดลง ในขณะที่
วัยอื่นมีการออกกําลังกายมากขึ้น  อีกท้ังรัฐฯ ควรรณรงคใหประชาชน
ออกกําลังกายสม่าํเสมออยางตอเนื่องเพ่ือสรางเสริมสุขภาพไมใหเกิด
การเจ็บปวยในทุกกลุมวัย  

 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ภาคผนวก 

ความเปนมา 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดเก็บขอมูลดานอนามัยและสวัสดิการ
อยางตอเนือ่งมาต้ังแต พ.ศ. 2517 โดยในชวงแรกไดดําเนินการสํารวจทุกป
จนถึง พ.ศ. 2521  และต้ังแต พ.ศ. 2524 – 2544 ไดดาํเนนิการสํารวจทุก 5 ป 
และสืบเน่ืองจากรัฐบาลไดเริ่มดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา มาต้ังแตเดอืนตุลาคม 2544 เปนตนมา ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนัน้กระทรวงสาธารณสุขจึงได
ขอความรวมมือจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ใหมีการดําเนนิการสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการทุกป ระหวางป พ.ศ. 2546 – 2550 โดยทาง
สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหวางประเทศ ไดรวมมือกันปรับปรงุแบบสอบถามเพ่ือใหได
ขอมูลท่ีจะเปนประโยชนมากย่ิงข้ึน 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
ภาวะการเจ็บปวย การเขารับบริการดานสาธารณสุข คาใชจายในการรับบริการ
ดานสาธารณสุขและการเขาถึงสวัสดิการคารักษาพยาบาลของประชากร 
เปนตน 

ขอบขายและคุมรวม 
 ประชากรท่ีอยูในคุมรวมของการสํารวจครั้งน้ี ไดแก บุคคลผูอาศัยอยู
ในครัวเรอืนสวนบุคคลท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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ระยะเวลาอางอิง 
  1) ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ หมายถึง ระยะเวลานบั
ยอนหลังจากวันสัมภาษณไป 1 เดือน เชน วันสัมภาษณคือ วันที ่1 กุมภาพันธ 
2550 “ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ” คอืระหวางวันท่ี 1 – 31 
มกราคม 2550 
  2) ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ หมายถึง ระยะเวลานับ
ยอนหลงัจากวันสัมภาษณไป 12 เดือน เชน วันสัมภาษณคือ วันท่ี 1 
มกราคม 2550 “ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ” คือ ระหวางวันท่ี      
1 มกราคม – 31 ธันวาคม  2549 
 
 

 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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