




 

 
หนวยงานเจาของเรื่อง  สํานักสถิติสังคม 
    สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
    ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
    อาคารรัฐประศาสนภักด ี ช้ัน 3  ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่   
    กรุงเทพมหานคร  10210 
    โทรศัพท  0 2142 1303 
    โทรสาร   0 2143 8136 
    ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส : thunyahan@nso.go.th  

 
 

หนวยงานที่เผยแพร  สํานักสถิติพยากรณ 
    สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
    ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
    อาคารรัฐประศาสนภักด ี ช้ัน 2  ถนนแจงวัฒนะ  เขตหลักสี่   
    กรุงเทพมหานคร  10210 
    โทรศัพท  0 2142 1234  ตอ  17498 
    โทรสาร   0 2143 8132 
    ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส : services@nso.go.th  

 
 

ปท่ีจัดพิมพ  2555 
 



คํานํา 

 รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการสํารวจอนามัย และสวัสดิการ พ.ศ. 2554   
ซ่ึงสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมกันทั่วประเทศ  ในเดือนมีนาคม         
พ.ศ. 2554    รายงานฉบับนี้ไดนําเสนอขอมูล เชน การไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลของประชากร   
สถานการณการเจ็บปวย  การรับบริการสงเสริมสุขภาพ  การรับบริการทันตกรรม  รวมทั้ง                 
การประเมินสถานะสุขภาพของตนเองในรอบปที่ผานมา   ซ่ึงจากผลการสํารวจพบวาในป 2554  
ประชาชนมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลรอยละ 98.0  โดยเปนสวัสดิการบัตรประกันสุขภาพสูงสุด
คือรอยละ 79.2  และพบวาในรอบ 1 เดือนมีประชากรที ่ป วยแต ไม ต องนอนพักร ักษาใน
สถานพยาบาลร อยละ  29 .3  และในรอบ 12 เดือนมีประชากรที่ปวยและตองนอนพักใน
สถานพยาบาลรอยละ 5.2   สําหรับการรับบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือน พบวามีประชากร
ไปใชบริการรอยละ 2.7  และการรับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือน พบวามีประชากรไปใช
บริการรอยละ 9.3  

 สํานักงานสถิติแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะชี้ใหเห็นการเขาถึง
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล รวมทั้งสถานการณดานสุขภาพของประชากรซึ่งเปนประโยชนตอ
หนวยงานภาครัฐ ซ่ึงเปนผูกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  ตลอดจนภาคเอกชนและผูใช
ขอมูลตอไป 
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1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

สรุปสําหรับผูบริหาร
 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ  ดําเนินการสํารวจ 
ขอมูลดานอนามัยและสวัสดิการมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแต พ.ศ. 2517   ซ่ึงการสํารวจในป พ.ศ. 2554 นี้ 
นับเปนการสํารวจครั้งที่ 17  โดยเก็บขอมูลจาก
ครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางประมาณ 26,520 ครัวเรือน
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและ    
นอกเขตเทศบาล ในเดือนมีนาคม 2554 

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค 
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักประกันดานสุขภาพ 
การเจ็บปวย  การไปรับบริการสาธารณสุข และขอมลูอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  ซ่ึงสรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 

1. สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
จากผลการสํ ารวจ  พบว าประชากรมี

สวัสดิการคารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ           
จากรอยละ 95.1ในป 2548 เปนรอยละ 98.0 ในป 2554   
โดย เปนสวัสดิ ก ารค ารั กษาพยาบาลประเภท             
บัตรประกันสุขภาพ(บัตรทอง) มากที่สุด(รอยละ 79.2)   
รองลงมา  คือ  บัตรประกันสังคม /กองทุนเงิน
ทดแทนและสวัสดิการขาราชการ /ขาราชการ
บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 11.6 และรอยละ 8.8 
ตามลําดับ)  สําหรับผูที่มีการประกันสุขภาพกับ
บริษัทประกันจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.3 
ในป 2550  เปนรอยละ 4.1 ในป 2554  

ตาราง 1 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
จําแนกตามประเภทของสวัสดิการฯ ที่มี (ป 2548 - 2554) 

ประเภทสวัสดิการฯ ทีม่ี 1/ 2548 2549 2550 2552 2554 

ประชากรที่มีสวัสดิการฯ 95.1 96.0 96.3 97.4 98.0 

ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี      

บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 76.4 77.8 76.6 78.6 79.2 

บัตรประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 11.9 12.2 12.7 12.9 11.6 

สวัสดิการขาราชการหรือ 10.6 9.5 9.5 8.2 8.8 

    ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ      

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 2.8 2.3 2.3 3.7 4.1 

สวัสดิการจัดโดยนายจาง 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 

อื่น ๆ 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 

2. การเจ็บปวย 

ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวามี
ผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 
รอยละ 29.3 (19.8 ลานคน) โดยเปนผูที่มีอาการ
ปวย/รูสึกไมสบาย รอยละ 20.6  เปนผูที่มีโรคเร้ือรัง/
โรคประจําตัวรอยละ 16.0  และเปนผูที่ไดรับ
อุบัติ เหตุ/ถูกทํารายรอยละ 2.5   สวนในรอบ         
12 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวามีผูปวยที่ตอง
นอนพักรักษาในสถานพยาบาลรอยละ 5.2   

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา 
พบวาผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 29.0 ในป 2552 เปนรอยละ 29.3 
ในป 2554  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของการ
เจ็บปวย พบวาผูที ่ปวยเพราะมีอาการปวย/รูสึก 
ไมสบาย  และปวยเพราะมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว 
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 20.3 และรอยละ 15.8  
ในป 2552  เปนรอยละ 20.6  และรอยละ16.0 ใน        
ป 2554 ตามลําดับ  แตผูที่ เจ็บปวยเพราะไดรับ
อุ บั ติ เ ห ตุ /  ถู ก ทํ า ร า ย มี สั ด ส ว น ค ง เ ดิ ม  
คือรอยละ 2.5  

สําหรับผูปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวา
มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 6.4 ในป 2549  เปน
รอยละ 5.2 ในป 2554 

แผนภูมิ 1 รอยละของผูปวยจําแนกตามประเภทของ              
การเจ็บปวย (ป 2549 2552 และ 2554) 

 

 

 

 

 

รอยละ 

     รวม         มีอาการปวย/   ไดรับอุบัติเหตุ/    มีโรคเรื้อรัง/ 
                     รูสึกไมสบาย        ถูกทําราย       โรคประจําตัว                                                                                              การปวยทีต่องนอนพักรักษา 

       การปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล1/             ในสถานพยาบาล          
                   รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ                      รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

   1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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สําหรับการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอน 
วันสัมภาษณ  เมื่อจําแนกตามประเภทของการ
เจ็บปวย พบวา ผูที่มีอาการปวย/รูสึกไมสบายมี
ส า เหตุ ม า จ า ก ระบบทา ง เ ดิ นห า ย ใ จสู ง สุ ด           
(รอยละ 36.8)   รองลงมาคือ การปวดหลัง/ปวด
กลามเนื้อ  และการมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว    
(รอยละ 14.9  และรอยละ 14.0 ตามลําดับ)   

ในกลุมผูที่ไดรับอุบัติเหตุ/ถูกทําราย พบวา
สาเหตุที่ เกิดครั้งสุดทายเกิดจากการพลัดตกหกลม
สูงสุด(รอยละ 36.3)  รองลงมาคือ อุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต และถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอย/ถูกสัตว
ทําราย (รอยละ 21.9 และรอยละ 11.8  ตามลําดับ)    

ในกลุมของโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่พบ
ในคนไทยสูงสุด คือ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
อาทิ เชน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเสนเลือด  
โรคหัวใจตีบ เปนตน  (รอยละ 49.9)   รองลงมาคือ 
กลุมโรคเบาหวานและความผิดปกติของตอมไรทอฯ 
และกลุมโรคเร้ือรังของระบบหายใจ  (รอยละ 28.3 
และรอยละ 13.4 ตามลําดับ)   

สวนสาเหตุที่ผูปวยเขาพักรักษาครั้งสุดทาย
ในรอบ12 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวามีสาเหตุ      
มาจากอาการปวยดวยโรคมากที่ สุด (รอยละ 65.9)   
รองลงมา  คือ  อุบัติ เหตุ  คลอดบุตรและอื่นๆ         
(รอยละ 17.3  รอยละ 15.7 และรอยละ 1.1  ตามลําดับ)   

3. การรับบริการสงเสริมสุขภาพi/ และทันตกรรมii/ 

การรับบริการสงเสริมสุขภาพ เชน การไปรับ 
การฉีดวัคซีน  การฝากครรภ  การตรวจสุขภาพ
ประจํ าป  เปนตน  พบว าในรอบ  1 เดือนกอน              
วันสัมภาษณ มีผูรับบริการรอยละ 2.7  (1.8 ลานคน)  
สวนการไปรับบริการทันตกรรม เชน การขูดหินปูน 
การตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก  การรักษารากฟน 
เปนตน ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  พบวามี
ผูไปรับบริการรอยละ 9.3 (6.3 ลานคน)    

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา 
พบวาผูรับบริการสงเสริมสุขภาพ มีสัดสวนลดลง 
คือจากรอยละ 3.0 ในป 2552 เปนรอยละ 2.7 ใน         
ป 2554    สวนผูที่รับบริการทันตกรรม พบวามีสัดสวน
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2549  คือจากรอยละ 7.4 
เปนรอยละ 9.3 

แผนภูมิ 2 รอยละของผูรับบริการสงเสริมสุขภาพและ         
ทันตกรรม (ป 25491/ 2552 และ 2554) 

 

 

 

 
4.  คาใชจายในการรับบริการสาธารณสุขคร้ังสุดทาย 
 ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ ผูปวยที่
ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล และผูที่รับ
บริการสงเสริมสุขภาพสวนใหญไดรับการบริการ
โดยไม เสียคาใชจ าย  (รอยละ 62.4 และ 80.6 
ตามลําดับ) และแนวโนมที่ไมเสียคาใชจายมเีพิ่มขึ้น
ในสวนของการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ 
แตในดานการสงเสริมสุขภาพพบวามีแนวโนมลดลง  
 ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ ผูปวยที่
ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลที่ไมเสียคาใชจาย 
ถึงแมวาจะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตยังมีสูงถึง 
รอยละ 73.3   สําหรับผูรับบริการทันตกรรมที่ไม 
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย  คือรอยละ 59.4  
แผนภูมิ  3    รอยละของผูรับบริการสาธารณสุขท่ีไม เสีย

คาใชจาย จําแนกตามประเภทการรับบริการ
สาธารณสุข  (ป 2549 25521/ และ 2554) 

 

 
 

 

 

 

 

รอยละ 

ป  

รอยละ 

 การรับบริการสงเสริมสุขภาพi/  

49     52   54           49    52     54           49   52    54           49            54   

   1/  ไมมีขอถามการสงเสริมสุขภาพ 

 i/   ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ                  ii/   ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

    2552     2554                                     2549      2552     2554 

  การรับบริการทันตกรรมii/ 

ผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล i/ ผูรับบริการสงเสริมสุขภาพ i/ 
ผูปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล  ii/ ผูรับบริการทันตกรรม ii/ 

   1/  ไมมีขอถามคาใชจายในการรับบริการทันตกรรม 



 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรที่มีสวสัดิการคารักษาพยาบาล (ป 2548 – 2554)  
แผนภูมิ 2 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล จาํแนกตามประเภทสวัสดกิารฯ ที่มี    
  และเขตการปกครอง (ป 2554)  
แผนภูมิ 3 สถานการณสุขภาพของประชากร  จําแนกตามภาค (ป 2554)  
แผนภูมิ 4 อัตราการเจ็บปวย อัตราการรับบริการสงเสริมสุขภาพ และอัตราการรับบริการ              
  ทันตกรรมของประชากร จําแนกตามกลุมอายุ (ป 2554)   
แผนภูมิ 5 รอยละของประชากรเจบ็ปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลรอบ 1 เดือน 
  กอนวนัสัมภาษณ จําแนกตามประเภทของการเจ็บปวย (ป 2549 2552 และ 2554)    
แผนภูมิ 6 รอยละของประชากรเจ็บปวยที่ตองนอนพกัรักษาในสถานพยาบาลรอบ  
  12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามเพศ  (ป 2549 - 2554)  
แผนภูมิ 7 รอยละของประชากรเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลรอบ  
  1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามวิธีการรักษาครั้งสุดทาย  (ป 2554)  
แผนภูมิ 8 รอยละของประชากรเจ็บปวยที่ตองนอนพกัรักษาในสถานพยาบาลรอบ  
  12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่เขาพักรักษา   
  คร้ังสุดทาย(ป 2554)  
แผนภูมิ 9 อัตราการรับบริการสงเสริมสุขภาพรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
  จําแนกตามภาค (ป 2552 และ 2554)  
แผนภูมิ 10 รอยละของประชากรที่รับบริการสงเสริมสุขภาพรอบ 1 เดือนกอนวันสมัภาษณ  
  จําแนกตามประเภทสถานที่ใชบริการครั้งสุดทาย  (ป 2554)  
แผนภูมิ 11 อัตราการรับบริการทันตกรรมรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
  จําแนกตามภาค (ป 2549-2554)  
แผนภูมิ 12 รอยละของประชากรที่รับบริการทันตกรรมรอบ 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ  
  จําแนกตามประเภทสถานที่ใชบริการครั้งสุดทาย  (ป 2554)  
แผนภูมิ 13 รอยละของผูรับบริการสาธารณสุขที่ไมเสียคาใชจาย จําแนกตาม 
  ประเภทการรับบริการสาธารณสุข (ป 2549 2552 และ 2554)  
แผนภูมิ 14 รอยละของประชากร จําแนกตามการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
  ในรอบ 12 เดอืนกอนวันสัมภาษณ  และกลุมอายุ (ป 2554)  
แผนภูมิ 15 รอยละของประชากรที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวดัใหญ  
  จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล (ป 2554)  
แผนภูมิ 16 การเจ็บปวยกบัสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป (ป 2554)  

 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง 1 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล จาํแนกตามประเภทสวัสดกิารฯ ทีม่ี 
  และภาค (ป 2554)  
ตาราง 2 สถานการณสุขภาพของประชากร จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง 
  (ป 2554)  
ตาราง 3 อัตรารอยละของประชากร จาํแนกตามประเภทของการเจบ็ปวย  
  สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย และเพศ (ป 2554)  
ตาราง 4 อัตรารอยละของประชากรทีม่ีโรคเร้ือรังหรือโรคประจําตัว จําแนกตามกลุมโรคเรื้อรังฯ ที่มี 
  และเพศ  (ป 2554)  
ตาราง 5 รอยละของประชากรเจ็บปวยที่ตองนอนพกัรักษาในสถานพยาบาลรอบ 12 เดือน 
  กอนวนัสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสดุทาย (ป 2554)  
ตาราง 6 อัตรารอยละของประชากรเจบ็ปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 
  รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทของการเจ็บปวย 
  และวิธีการรักษาครั้งสุดทาย  (ป 2554)  
ตาราง 7 รอยละและคาใชจายโดยเฉลีย่ของประชากรที่มีการใชบริการสาธารณสขุ  
  ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาใชจายครัง้สุดทาย (ป 2554)  
ตาราง 8 รอยละและคาใชจายโดยเฉลีย่ของประชากรที่มีการใชบริการสาธารณสขุ  
  ในรอบ 12 เดอืนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาใชจายครั้งสุดทาย (ป 2554)  
ตาราง 9 คาใชจายเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข จําแนกตามประเภทการรับบริการ 
  สาธารณสุข (ป 2549 2552 และ 2554)  
ตาราง 10 รอยละของประชากรที่ใชบริการสาธารณสุข จําแนกตามการใชสวัสดิการ 
  คารักษาพยาบาล และประเภทสวัสดิการฯ ที่ใช  (ป 2554)   
ตาราง 11 รอยละของประชากรที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ จําแนกตาม  
  สาเหตุที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนฯ  และภาค (ป 2554)  



 

บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเปนมา 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดเก็บขอมูล
ดานอนามัยและสวัสดิการอยางตอเนื่องมาตั้งแต 
พ.ศ. 2517  โดยในชวงแรกไดดําเนินการสํารวจ       
ทุกปจนถึง พ.ศ. 2521  และตั้งแต พ.ศ. 2524 – 2544 
ไดดําเนินการสํารวจทุก  5 ป และสืบเนื่องจาก
รัฐบาลไดเ ร่ิมดําเนินการโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนามาตั้ งแต เดือนตุลาคม  2544              
เปนตนมา  ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย  ดังนั้นกระทรวง 
สาธารณสุขจึงไดขอความรวมมือจากสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ใหมีการดําเนินการสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการทุกป  ระหวางป  พ .ศ .  2546 – 2550  
หลังจาก พ.ศ. 2550 สํานักงานสถิติแหงชาติได
ดําเนินการสํารวจสํารวจอนามัยและสวัสดิการ          
ทุ ก  2  ป  ซ่ึ ง ใ น ป  2 5 5 4 นั บ เ ป น ค รั้ ง ที่  1 7                       
โดยดําเนินการสํารวจในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554  
จากครั ว เ รื อนส วนบุ คคลตั วอย า งประมาณ              
26,520  ครัวเรือน 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการไดรับ
สวัสดิการคารักษาพยาบาล การเจ็บปวย การรับบริการ
สงเสริมสุขภาพ  การรับบริการทันตกรรม  การเขารับ
บริการดานสาธารณสุข  คาใชจายในการรับบริการ
ด า นส า ธ า รณสุ ข  ก า ร เ ข า ถึ ง ส วั ส ดิ ก า ร ค า
รักษาพยาบาลของประชากร  การประเมินสุขภาพ
ของตนเอง  และสขุภาพจิตของประชากร 

 

3. ขอบขายและคุมรวม 
 ประชากรที่อยูในคุมรวมของการสํารวจครั้งนี้ 
ไดแก บุคคลผูอาศัยอยูในครัวเรือนสวนบุคคลใน 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล 

4. ระยะเวลาอางอิง 
 1) ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ หมายถึง 
ระยะเวลานับยอนหลังจากเดือนที่สัมภาษณไป             
1 เดือน กลาวคือ สัมภาษณในเดือนมีนาคม 2554  
“ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ”  คือ ระหวาง
วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ  2554 
 2) ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ หมายถึง 
ระยะเวลานับยอนหลังจากเดือนที่สัมภาษณไป          
12 เดือน กลาวคือ สัมภาษณในเดือนมีนาคม 2554  
“ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ”  คือ ระหวาง
วันที่ 1  มีนาคม 2553  ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ  2554 

5. คําจํากัดความ 
 1) สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
 หมายถึง สวัสดิการที่ไดรับเกี่ยวกับคารักษา 
พยาบาลเมื่อเจ็บปวย ไดแก คายา คาหองพักใน
สถานพยาบาล รวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณ
เครื่องใช วัสดุที่ทําหนาที่แทนอวัยวะที่ประสบ
อันตราย ซ่ึงรัฐบาล หรือเอกชนเปนผูให  
 2) ประเภทของสวัสดิการคารักษาพยาบาล  

  หมายถึง สวัสดิการขาราชการ/ขาราชการ
บํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวัสดิการจัดโดยนายจาง 
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน บัตรประกันสุขภาพ 
(บัตรทอง) และประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน   



 

 3) การเจ็บปวย 
 หมายถึง การเจ็บปวยทุกชนิด ซ่ึงอาจจะ
เปนเพราะโรคหรือเหตุอ่ืนที่ทําใหรูสึกไมสบาย        
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําราย  รวมทั้งผูที่
ปวยเปนโรคเรื้องรังหรือโรคประจําตัว 

 4)  การเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย 
 หมายถึง  การปวยตั้ งแตปวย เ ล็กนอย 
จนกระทั่งถึงปวยหนัก  การที่รูสึกตัววาไมสบาย
เพราะโรคหรือเหตุอ่ืนที่ทําใหรูสึกเชนนั้น 

 5)  การไดรับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ 
 หมายถึง การที่รางกายเกิดบาดแผลหรือ
เจ็บปวดเนื่องจากเหตุภายนอก  หรือจากเหตุที่
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดคิด เชน พลัดตกหกลม ของ   
มีคมบาด / ทิ่ม / แทง การตกจากที่สูง ตกตนไม 
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ การตอสู การถูกทําราย
รางกายและเหตุการณรุนแรงตาง ๆ  

 6) โรคเรื้อรัง 
  หมายถึง โรคที่มีผลกอใหเกิดความผิดปกติ 
ความบกพรอง หรือความไมสมบูรณของรางกาย  
โดยผลที ่อาจตามมา  คือ  มีความพิการเหลืออยู     
ไมสามารถแกไขใหดีดังเดิม จําเปนตองมีการดูแล
จากผูที่มีความรูอยางถูกตอง เพื่อฟนฟูสภาพให
สามารถดํารงชีวิตอยูไดตามสภาพของการเจ็บปวยนั้น 

 7)  โรคประจําตัว 
 หมายถึง  โรคที่ป วยติดตอกันตั้ งแต          
3 เดือนขึ้นไป แลวยังรักษาไมหาย  ตองทําการรักษา
ตอไป (สามารถรักษาใหหายได) 

 8) ซ้ือ / หายากินเอง 
  หมายถึง การซื้อหรือหายาแผนปจจุบัน 
แผนโบราณ หรือยาสมุนไพรมาเพื่อบําบัดรักษา

ดวยตนเอง การซื้อยากินเอง รวมถึงการซื้อยาจาก
รานขายยาซึ่งในรานอาจมีเภสัชกรแนะนําหรือไมก็
ตาม การที่ผูปกครองซื้อยามารักษาเด็ก  การซื้อยา
โดยเคยรูช่ือยาจากหมอ เปนตน  

 9) ยาแผนโบราณ 
 หมายถึง  ยาที่ใชในการบําบัดโรคโดยอาศัย
ความรูจากตํารายาแผนโบราณ  ซ่ึงไดจากการเรียน
สืบตอกันมา หรือยาท่ีไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเปนยาแผนโบราณ (พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม) ยาเหลานี้เปนยาสําเร็จรูป 
(มีเลขทะเบียน  ฉลาก  คําอธิบาย) มีหลายรูปแบบ 
เชน ยาน้ํา  ยาดอง  ผง  ลูกกลอน  ขี้ผ้ึง  ครีม  เจล   
ยาเม็ด  ยาแคปซูล เปนตน  รวมท้ังยาสมุนไพร/           
ยาตํารับที่ ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย         
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย  หรือผูประกอบ     
โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตจายให
ผูปวยเฉพาะราย 

 10)  ยาสมุนไพร/สมุนไพร  
 หมายถึ ง   ยาที่ ได จ ากพืช  เชน  พืช
สมุนไพรตางๆ  สัตว เชน อวัยวะตางๆ จากสัตว 
หรือแร (แรธาตุ) ซ่ึงมิไดผสม ปรุง หรือแปรสภาพ 
(เปนยาสําเร็จรูป) รวมถึง ยาตม ยาอบ ยาอาบ ยาแช 
ยาฝน ยาพอก ลูกประคบ 

 11)  หมอพื้นบาน 
 หมายถึง  ผูที่มีความรูที่ไดรับสืบทอด
ตอกันมาหรือจากบรรพบุรุษในการดูแลสุขภาพ 
หรืออาการเจ็บปวยเบื้องตนในชุมชน โดยใชยา
สมุนไพร พิธีกรรม การนวด เปนตน 
 
 
 



 

 

 12) แพทยแผนไทย / แพทยแผนโบราณ 
 หมายถึง  ผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทย   ประเภทเวชกรรมไทย              
เภสัชกรรมไทย  ผดุงครรภไทย  นวดไทย  หรือ         
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

 13) ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
 หมายถึง  องคความรู ความคิด ความเชื่อ 
และความชํานาญ ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรูที่ไดส่ังสม ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมา
ในท อ ง ถ่ิน  ซ่ึ ง ร วมถึ ง  การแพทย แผนไทย 
การแพทยพื้นบาน  และการแพทยทางเลือกที่
ประชาชนและชุมชนใชในการดูแลสุขภาพอยาง
สอดคลองกับทองถ่ินนั้นๆ ดวย 

 14) เจ าหน า ท่ีสถานีอนามัย / ศูนยบริ การ
สาธารณสุข/ ศูนยสุขภาพ ชุมชน/  
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

 หมายถึง เจาหนาที่สาธารณสุขที่ทํ าหนาที่
รักษาพยาบาลผูปวยในระดับตําบล ซ่ึงไดแก ผูที่สําเร็จ
การศึกษาหรือได รับการอบรมใหมีความรูทางดาน
สาธารณสุขชุมชน   บุคลากร เหล านี้ มีหน าที่         
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาลโรค              
ที่ไมมีความซับซอนมากนัก 

 15) สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข  
 หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุขระดับตําบล 
หรือระดับหมูบานทั่วไปที่อยูใกลชิดชุมชนมากที่สุด 
ครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000 – 5,000 คน 
การใหบริการจะเนนการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
และรักษาพยาบาล โดยสถานีอนามัยจะตั้งอยูนอกเขต 
เทศบาล สวนศูนยบริการสาธารณสุขจะตั้งอยูใน         
เขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร 

 16) ศูนยสุขภาพชุมชน 
 หมายถึง  สถานพยาบาลปฐมภูมิ (Primary  
Care Unit หรือ PCU) ที่พัฒนาภายใตโครงการ 
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา ที่ไดรับมอบหมาย 
ใหเปนสถานพยาบาลใกลบาน ใกลใจ ประจําครอบครัว 
ประชาชน โดยตองมีความพรอมในการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ที่ประยุกตทั้งทางดาน 
การแพทย จิตวิทยาและสังคม ทําหนาที่ใหบริการทั้ง
สวนที่ เปนการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ          
การปองกันโรคและการฟนฟูสภาพ  ที่เปนลักษณะ   
การใหบริการแบบผูปวยนอก  การใหบริการที่บานและ
บริการในชุมชน ไมรวมบริการที่ตองใชความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ  ตั้งอยูในที่สามารถเดินทางไปใชบริการได
สะดวกภายใน 30 นาที มีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ 
และการจัดการตามเกณฑมาตรฐาน มีประชากรที่ขึ้น
ทะเบียนที่ชัดเจน และรับผิดชอบดูแลประชากรไมเกิน 
10,000 คนตอหนวย โดยการจัดการอาจจัดบริการเปน
หนวยบริการปฐมภูมิที่เปนสถานพยาบาลเดียว หรือ
จัดเปนเครือขายบริการปฐมภูมิ  ที่มีหนวยบริการยอย
รวมกันใหบริการ 

17)  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  

 หมายถึง สถานีอนามัยที่ยกระดับใหเปน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   โดยในป 2553 นี้ 
จะมีสถานีอนามัย 2,000 แหง ที่เปน รพ.สต. ที่เหลือ
อีก 7,750 แหง ดําเนินการในปตอไปจนครบถวน 
ทั่วประเทศ   รพ.สต. จะใหบริการดานสุขภาพแก
ประชาชนในตําบล ใหประชาชนและผูบริการไดเขา
มามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 

  

 



 

 

18) โรงพยาบาลชุมชน 
 หมายถึง หนวยบริการสาธารณสุขที่ ให 
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขระดับอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ   มีเตียงสําหรับผูปวยตั้งแต 10 เตียงขึ้นไป 
จนถึง  150  เตียง    ครอบคลุมประชากรตั้งแต  
1 0 , 0 0 0  คนขึ้ น ไป    มี แพทย และ เ จ าหน าที่
สาธารณสุขอื่นๆ ปฏิบัติงานประจํา   การใหบริการ
จะ เนนหนักในการรั กษา  พยาบาลมากกว า              
สถานบริการในระดับตน 

 19) โรงพยาบาลทั่วไป 
 หมายถึง  โรงพยาบาลที่ตั้งอยูในระดับ
จังหวัด หรืออําเภอขนาดใหญ และมีขนาดจํานวน
เตียงผูปวยตั้งแต 200 – 500 เตียง 

 20) โรงพยาบาลศูนย 
 หมายถึง โรงพยาบาลในระดับจังหวัดที่มี
ขนาดเกิน 500 เตียงขึ้นไป และมีแพทยเฉพาะสาขา
ตาง ๆ ครบถวน 

 21) โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ 
 หมายถึง โรงพยาบาลที่อยูสังกัดกรมตาง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลเลิศสิน 
หรือสังกัดหนวยงานอื่น ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข 
เชน รพ.กลาง รพ.ตํารวจ  เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22) การสงเสริมสุขภาพ 
 หมายถึง  การใชบริการดานตางๆ สําหรับ
สงเสริมสุขภาพ เพื่อใหมีสุขภาพที่ดีขึ้น (ไมใชเกิด
จากการเจ็บปวย)  อาทิเชน การไปรับการฉีดวัคซีน  
การไปฝากครรภ/ตรวจครรภ  การไปรับบริการ
วางแผนครอบครัว   การตรวจสุขภาพ  การตรวจคดั
กรองโรค   การไปรับบริการปองกันโรคในชองปาก 
การไปรับยาบํารุง  และการไปรบับริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ (ลดน้ําหนัก        
อดบุหร่ี ฯลฯ)  เปนตน  

23)  การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
 หมายถึง  การที่ผูปวยตองนอนคางคืนใน
สถานพยาบาลเพื่อรักษาตัว ไมวาจะเกิดดวยสาเหตุ
ใดก็ตาม  

24) คว ามจํ า เ ป นท า งสุ ขภ าพที่ ไ ม ไ ด รั บ               
การตอบสนอง 

 หมาย ถึ ง   คว ามจํ า เ ป นที่ ผู ป ว ยห รือ
ผูรับบริการทางสุขภาพ ตองการรักษาหรือใชบริการ 
แตไมสามารถรักษาหรือใชบริการไดตามที่ตองการ 
 



. 

 

บทที่ 2 
ผลสํารวจทีส่ําคัญ 

 
1. สวัสดิการคารกัษาพยาบาล 

จากผลการสํารวจป 2554 พบวา ประชากร  
รอยละ 98.0  มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล ซ่ึงมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2548  โดยผูที่อยูนอกเขต
เทศบาลมีสวัสดิการคารักษาพยาบาลสูงกวาผูที่อยู
ในเขตเทศบาล 

แผนภูมิ 1 รอยละของประชากรท่ีมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล  
(ป 2548 – 2554) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล         
รอยละ 98.0 นั้น  พบวาเปนสวัสดิการฯ ที่ได รับ          
การสนับสนุนจากรัฐบาล คือ บัตรประกันสุขภาพ       
(บัตรทอง) รอยละ 79.2   สวัสดิการประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทนรอยละ 11.6   และสวัสดิการ
ขาราชการ/ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 8.8 
และเปนสวัสดิการฯ ที่ไดจากที่ อ่ืนที่ไมใชของ
รัฐบาล คือ จากบริษัทประกันสุขภาพรอยละ 4.1  
นายจางจัดใหรอยละ 0.5  และจากแหลงอื่นๆ           
รอยละ 0.5 

 

แผนภูมิ 2 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
จําแนกตามประเภทสวัสดิการฯ1/ ท่ีมี  และเขตการปกครอง 
(ป 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
       1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

เมื่อพิจารณาตามภาคที่อยูอาศัย  พบวา
ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสวัสดิการฯ
สูงสุด (รอยละ 99.1)  ในขณะที่กรุงเทพมหานคร
เปนพื้นที่ ซ่ึงมีสวัสดิการฯ ต่ําสุด (รอยละ 94.9)                 
โดยเฉพาะบัตรทองซึ่งมีเพียงรอยละ 57.5  แตเปน
ที่นาสังเกตวาประชากรในกรุงเทพมหานครมี
สวัสดิการฯ ประกันสุขภาพกับบริษัทประกันสูง
กวาภาคอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด 

ตาราง 1 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
จําแนกตามประเภทสวัสดิการฯ ท่ีมี และภาค (ป 2554) 

ประเภทสวัสดิการฯ ท่ีมี 1/ 
ท่ัวราช-
อาณาจักร 

กรุงเทพ- 

มหานคร 
กลาง เหนือ 

ตะวันออก- 

เฉียงเหนือ 
ใต 

ประชากรที่มีสวัสดิการฯ 98.0 94..9 98.0 98.0 99.1 97.7 

ประเภทสวัสดิการฯ ท่ีมี       

บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 79.2 57.5 69.7 83.0 88.1 83.8 

บัตรประกันสังคม/                    
        กองทุนเงินทดแทน 

11.6 
 

29.4 
 

20.3 
 

7.2 
 

4.3 
 

7.7 
 

สวัสดิการขาราชการหรือ   
       ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ 

8.8 9.3 9.2 9.5 8.4 7.8 

ประกันสุขภาพกับบริษัท 4.1 10.4 5.1 3.8 1.7 4.4 

สวัสดิการจัดโดยนายจาง 0.5 0.8 1.2 0.2 a 0.3 

อ่ืน ๆ 0.5 1.4 0.6 0.4 0.2 0.6 

รอยละ 

ประเภท
สวัสดิการฯ 

รอยละ 

0.5

79.2

11.6
8.8 4.1

0.5 0.8

65.9

19.3
13.0

7.3
0.8

0.3

86.0

7. 6 6.7
2.5 0.3
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บัตรทอง ประกันสังคม/ 
กองทุนเงินทดแทน

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ประกันสุขภาพกับ 
บริษัทประกัน 

จัดโดย 
นายจาง 

อื่น ๆ 

98.6 98.097.496.396.095.1 92.7 96.994.792.391.3
98.797.997.596.9
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รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

ทั่วราชอาณาจักร ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

a   นอยกวารอยละ 0.1 
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2. สถานการณสขุภาพของประชากร 
ผลการสํารวจ  พบวารอบ  1 เดือนกอน       

วันสัมภาษณมีผูเจ็บปวยที่ไมตองนอนในสถานพยาบาล 
จํานวน 19.8 ลานคน (รอยละ 29.3)  และมีผูไปรับบริการ 
สงเสริมสุขภาพจํานวน 1.8 ลานคน (รอยละ 2.7)  
สําหรับรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวามีผูปวย
ที่ตองนอนพักรักษาฯ จํานวน 3.5 ลานคน (รอยละ 5.2)  
และมีผูไปรับบริการทันตกรรมจํานวน 6.3 ลานคน 
(รอยละ 9.3)  โดยหญิงมีอัตราสูงกวาชายในทุกเรื่อง 

เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยูอาศัย พบวาผูที่อยู
นอกเขตเทศบาลมีอัตราการเจ็บปวยและอัตราการรับ
บริการสงเสริมสุขภาพสูงกวาผูที่อยูในเขตเทศบาล   
แตอัตราการรับบริการทันตกรรมนั้น พบวาผูที่อยูนอกเขต
เทศบาลมีอัตราการรับบริการต่ํากวาผูอยูในเขตเทศบาล 
ตาราง 2 สถานการณสุขภาพของประชากร จาํแนกตามเพศ           

และเขตการปกครอง (ป 2554) 

สถานการณสุขภาพของประชากร 

รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
เพศและ 

เขตการปกครอง 
การเจ็บปวย1/      
ท่ีไมตองนอน 
พักรักษา ใน
สถานพยาบาล 

การรับบริการ
สงเสริม
สุขภาพ 

การปวยท่ีตอง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 

การรับ
บริการ 

ทันตกรรม 

รวม 29.3 
(19.8 ลานคน) 

2.7 
  (1.8 ลานคน) 

5.2 
(3.5 ลานคน) 

9.3 
(6.3 ลานคน) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
26.9 
31.7 

 
1.9 
3.5 

 
4.6 
5.8 

 
8.1 

10.4 
เขตการปกครอง 
 ในเขตเทศบาล 
 นอกเขตเทศบาล 

 
28.7 
29.7 

 
2.4 
2.8 

 
4.7 
5.5 

 
10.9 
8.5 

หมายเหตุ : 1/ การเจ็บปวยรวมผูที่เจ็บปวย/รูสึกไมสบาย  ผูทีไ่ดรับอุบัติเหตุ/ถูกทําราย
รายกาย  และผูที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 

ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ อัตราการ
เจ็บปวยที่ไมตองนอนในสถานพยาบาลอยูระหวาง
รอยละ 26-34   โดยภาคเหนือมีอัตราสูงกวาภาคอื่น 
(รอยละ 34.2)   สวนอัตราการสงเสริมสุขภาพ 
พบว าอยู ระหว างร อยละ  2 -3   โดยสูงสุดใน         
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่ําสุดในภาคกลาง 
(รอยละ 3.1 และรอยละ 2.2 ตามลําดับ)    

ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ อัตรา
การเจ็บปวยที่ตองนอนในสถานพยาบาลในแตละ
ภาคมีสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก คือประมาณ
รอยละ 5.0   สวนอัตราการรับบริการทันตกรรม 
พบวาประชากรในกรุงเทพมหานครมีอัตราการรับ
บริการทันตกรรมสูงสุด (รอยละ 14.4)  สําหรับ
ภาคอื่นๆ มีสัดสวนที่ไมตางกัน (รอยละ 8-10) 

แผนภูมิ 3 สถานการณสุขภาพของประชากร จาํแนกตามภาค 
(ป 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หากพิจารณาตามกลุมอายุ  พบวาอัตรา        
การปวยที่ไมตองนอนพัก รักษาในสถานพยาบาลรอบ 
1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  พบมากในกลุมผูสูงอายุ 
(60 ปขึ้นไป) รอยละ 63.8  เนื่องจากในวัยนี้จะมี          
โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวมากกวาวัยอ่ืน  รองลงมา
คือ กลุมวัยเด็กเล็ก (0-4 ป) และกลุมวัยทํางาน        
(25-59 ป) รอยละ 34.7 และรอยละ 28.1 ตามลําดับ  
สําหรับอัตราการไปรับบริการสงเสริมสุขภาพพบ
มากในวัยเด็กเล็ก (0-4 ป) รอยละ6.0  เนื่องจากเปน
วัยที่ตองดูแลและสงเสริมสุขภาพมากเปนพิเศษ เชน 
การไปรับวัคซีน  การตรวจสุขภาพตามที่แพทยนัด 
เปนตน  โดยอัตราการไปรับบริการฯ จะลดลงจนถึง
วัยเด็ก (5 – 14 ป) และมีทิศทางเริ่มสูงขึ้นเมื่ออายุ
มากขึ้น     

รอยละ 

การเจ็บปวยท่ีไมตอง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 

การรับบริการ 
สงเสริมสุขภาพ 

การรับบริการ
ทันตกรรม 

การเจ็บปวยท่ีตอง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 

            รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ                                    รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

(หนวย :  รอยละ) 

เหนือ 

กทม 
กลาง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ใต 
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  อัตราการปวยที่ ต องนอนพัก รักษาใน
สถานพยาบาลรอบ  12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
พบวามีต่ําสุดในกลุมวัยเด็ก (5-14 ป) รอยละ 2.4 
และสูงสุดในกลุมผูสูงอายุ (รอยละ 8.3)  สวนกลุม
อายุอ่ืนๆ มีอัตราการปวยที่ตองนอนฯ ในสัดสวนที่
ใกลเคียงกัน (รอยละ 5-7)    
 สําหรับอัตราการรับบริการทันตกรรม 
พบวาผูที่มีอายุ 15-24 ป และ 5-14 ป ไปรับบริการ
ทันตกรรมสูงใกล เคียงกัน  (รอยละ  11.1 และ           
รอยละ 11.0)   สวนกลุมอายุอ่ืนๆ ไมตางกันมากนัก  
ยกเวนในกลุมอายุ 0-4 ป ซ่ึงมีอัตราการรับบริการ
ทันตกรรมต่ํากวาอยางเห็นไดชัด (รอยละ 2.3) 

แผนภูมิ 4 อัตราการเจ็บปวย อตัราการรับบริการสงเสริมสุขภาพ   
และอัตราการรับบรกิารทันตกรรมของประชากร  

  จําแนกตามกลุมอายุ (ป 2554) 

 

 

 

 
 
 

 

3. การเจ็บปวย 
 3.1 การเจ็บปวยท่ีไมตองนอนพกัรักษา                 

ในสถานพยาบาลรอบ 1 เดือนกอน                
วันสัมภาษณ 

ผลการสํารวจ  พบวาแนวโนมของการ
เจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลใน
รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณของประชากร พบวา
มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 28.2 ในป 2549  เปน      

รอยละ 29.3 ในป 2554  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะ
ของการเจ็บปวย พบวาผูที่ปวยเพราะมีอาการปวย/
รู สึกไมสบาย   และปวย เพราะมีโรคเ ร้ือรัง /           
โรคประจําตัว มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ16.3          
และรอยละ 15.6 ในป 2549  เปนรอยละ 20.6 และ
รอยละ 16.0 ในป 2554 ตามลําดับ  แตผูที่ปวย
เพราะไดรับอุบัติเหตุ/ถูกทําราย พบวามีสัดสวน
ลดลงจากป 2549  และคงที่ในป 2522 และป 2554 
(รอยละ 2.5) 

แผนภูมิ 5 รอยละของประชากรเจ็บปวยท่ีไมตองนอนพักรักษา          
ในสถานพยาบาลรอบ  1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามประเภทของการเจ ็บปวย  (ป 2549 
2552  และ 2554) 

 

 

 

 

 
 
สําหรับผูที่มีอาการปวย/ รู สึกไมสบาย 

พบวาครั้งสุดทายของการปวยมีสาเหตุมาจาก
ระบบทางเดินหายใจสูงสุด (รอยละ 36.8)   รองลงมา
คือ การปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อ  และปวยจาก               
การมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว  (รอยละ 14.9  และ
รอยละ 14.0 ตามลําดับ)  และพบวาประชากรปวย
เนื่องจากความเครียด /นอนไมหลับ /ปวดหัว        
ถึงรอยละ 10.3  และเปนลักษณะเชนเดียวกันใน
ผูชาย   แต ผูหญิงจะปวยจากการมีโรคเรื้อรัง/             
โรคประจําตัว  และการปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อเปน
ลําดับสองและสามตามลําดับ 

รอยละ 

กลุมอายุ 
    (ป)       0 – 4                      5 – 14                  15 – 24                 25 – 59               60  ข้ึนไป 

อัตราการรับบริการการสงเสริมสุขภาพ รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

อัตราการรับบริการทันตกรรม รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

อัตราการเจ็บปวยท่ีไมตองนอนพักในสถานพยาบาล รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

อัตราการเจ็บปวยท่ีตองนอนพักในสถานพยาบาล รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
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รอยละ 

        รวม1/               มีอาการปวย/      ไดรับอบุัติเหตุ/        มีโรคเรื้อรัง/ 
                                รูสึกไมสบาย            ถูกทาํราย             โรคประจาํตัว 

   1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 



 

 

สําหรับการเจ็บปวยที่ เกิดจากอุบัติเหตุ/    
ถูกทําราย พบวาครั้งสุดทายของอุบัติเหตุเกิดจาก
การพลัดตกหกลมสูงสุด (รอยละ 36.3)  รองลงมา
คือ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต และและถูกสัตว  
มีพิษกัดหรือตอยหรือถูกสัตวทําราย (รอยละ 21.9 
และรอยละ 11.8  ตามลําดับ)  โดยพบวาหญิงจะมี
สัดสวนของอุบัติเหตุที่เกิดการพลัดตกหกลมสูงกวา
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนตถึง 2 เทา   

ตาราง 3  อัตรารอยละของประชากร จาํแนกตามประเภทของ        
การเจ็บปวย  สาเหตุของการเจ็บปวยคร้ังสุดทาย             
และเพศ (ป 2554)                 

อัตรารอยละ  
(จํานวน : ลานคน) ประเภทและสาเหตุของการเจ็บปวย 

คร้ังสุดทาย 5 ลําดับแรก 
รวม ชาย หญิง 

อาการปวยหรือรูสึกไมสบาย 
100.0 
(13.9) 

100.0 
 (6.0) 

100.0 
   (7.9) 

  - ระบบทางเดินหายใจ 
- ปวดหลัง/ ปวดกลามเนื้อ 
- โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 
- ความเครียด/ นอนไมหลับ/ ปวดหัว 

  - ปวดทอง/ ทองอดื/ ทองเฟอ/ โรคกระเพาะ 

36.8 
14.9 
14.0 
10.3 
7.8 

37.7 
14.5 
12.0 
10.7 
7.9 

36.1 
15.1 
15.5 
10.4 
7.7 

ไดรับอบุัติเหตุหรือถูกทําราย 
100.0 
(1.7) 

100.0 
  (0.9) 

100.0 
   (0.8) 

- พลัดตกหกลม 
- อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต 
- ถูกสัตวมพีิษกัดหรือตอย/ถูกสัตวทําราย 
- อุบัติเหตุอื่นๆ เชน ตกน้ํา น้ํารอนลวก ฯลฯ 
- ถูกเครื่องจักรกลทําใหบาดเจ็บ 

36.3 
21.9 
11.8 
6.0 
5.8 

32.9 
23.9 
9.1 
6.8 
6.3 

40.6 
19.4 
15.2 
5.0 
5.1 

 

ในสวนของผูที่มีโรคเร้ืองรัง/โรงประจําตัว 
พบวากลุมของโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่พบใน
ประชากรสูงสุด คือ กลุมโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(รอยละ 49.9)   รองลงมาคือ กลุมโรคเบาหวานและ           
ความผิดปกติของตอมไรทอฯ และกลุมโรคเรื้อรังของ
ระบบหายใจ   (รอยละ  28.3 และรอยละ  13.4 
ตามลําดับ)  โดยการปวยดวยโรคเรื้อรังในชายจะมี
ลักษณะเดียวกับภาพรวม  แตในหญิงพบวาปวย 
ดวยโรคเรื้อรังในกลุมความผิดปกติทางกระดูกและ
กลามเนื้อ  และระบบหายใจที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 12.2 
และรอยละ 12.1 ตามลําดับ) 

ตาราง 4 อัตรารอยละของประชากรที่มีโรคเรื้อรังหรือ โรคประจําตัว  
จําแนกตามกลุมโรคเรื้อรังฯท่ีมี และเพศ  (ป 2554) 

อัตรารอยละ  
(จํานวน  : ลานคน) กลุมโรคเร้ือรังหรือโรคประจําตัวที่มี1/ 

รวม ชาย หญิง 

รวม 
100.0 
(10.8) 

100.0 
 (4.4) 

100.0 
   (6.4) 

   1. กลุมโรคหัวใจและและหลอดเลือด ( เชน   
โรคความดันโลหติสูง โรคเสนเลอืดอดุตัน ฯลฯ) 

2. กลุมโรคเบาหวานและความผิดปกติของ
ตอมไรทอและเมตะบอลิซึม 

   3. กลุมโรคเรื้อรังของระบบหายใจ 
   4. ความผิดปกติทางกระดูกและกลามเนือ้ 

5. กลุมโรคเรื้อรังอื่น  ๆเชน อัมพฤกษ  อัมพาต ฯลฯ 

49.9 
 

28.3 
 

13.4 
12.4 
9.6 

45.1 
 

23.6 
 

15.1 
12.7 
10.5 

53.3 
 

31.6 
 

12.1 
12.2 
9.0 

  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
  

 3.2 การเจ ็บปวยที ่ต องนอนพักร ักษาใน
สถานพยาบาลรอบ  12  เด ือนกอน        
วันสัมภาษณ 

 แนวโนมของการป วยที่ ต องนอนพัก            
รักษาในสถานพยาบาลในรอบ 12 เดือนกอน               
วันสัมภาษณ พบวามีสัดสวนลดลงจากรอยละ 6.4 
ในป 2549  เปนรอยละ 5.9  รอยละ 5.4 และรอยละ 5.2 
ในป 2550  ป 2552 และป 2554 ตามลําดับ             
โดยหญิงมีสัดสวนการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ 
สูงกวาชายเชนเดียวกับผลการสํารวจที่ผานมา  

แผนภูมิ 6 รอยละของประชากรเจ็บปวยท่ีตองนอนพักรักษา                
ในสถานพยาบาลรอบ  12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามเพศ (ป 2549 - 2554) 
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รวม                              ชาย                            หญิง
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สําหรับผูที่ตองนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลทั้งสิ้น 3.5 ลานคนนั้น พบวาสาเหตุที่ผูปวย
เขาพักรักษาครั้งสุดทายเนื่องจากอาการปวยดวยโรค
มากที่สุด (รอยละ 65.9)   รองลงมา คือ อุบัติเหตุ 
คลอดบุตรและอื่นๆ (รอยละ 17.3  รอยละ 15.7  และ
รอยละ 1.1  ตามลําดับ)  และเมื่อพิจารณาตามเพศ 
พบวาชายจะมีอัตราปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ เพราะ
ปวยดวยโรคและได รับอุบัติ เหตุ สูงกว าหญิง  
โดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุ  พบวาชายสูง
กวาหญิงเกือบ 3 เทา (รอยละ 27.6 และรอยละ 9.4 
ตามลําดับ) 

ตาราง 5 รอยละของประชากรเจ็บปวยท่ีตองนอนพักรักษา       
ในสถานพยาบาลรอบ  12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามสาเหตุท่ีเขาพักรักษาครั้งสุดทาย (ป 2554) 

รอยละ  (จํานวน : ลานคน) สาเหตุที่ปวยจนตองนอน          
พักรักษาฯ ในครั้งสุดทาย รวม ชาย หญิง 

                   รวม 
100.0 
  (3.5) 

100.0 
(1.5) 

100.0 
(2.0) 

 โรค 65.9 71.2 61.7 

    อุบัติเหตุ 17.3 27.6 9.4 

คลอดบุตร 15.7 - 27.8 

อ่ืนๆ เชน  แทงบุตร  ฟอกไต ฯลฯ 1.1 1.2 1.1 

 
 3.3 การรักษาพยาบาลของผูปวย 

3.3.1 ผู ป ว ย ท่ี ไ ม ต อ ง น อนพั ก รั ก ษ า              
ในสถานพยาบาลรอบ 1 เดือนกอน           
วันสัมภาษณ 

จากผลการสํารวจ พบวาจากจํานวนผูปวย
ที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลในรอบ 
1 เดือนกอนวันสัมภาษณทั้งสิ้น 19.8 ลานคนนั้น  
พบวาเปนผูปวยที่มีการรักษาจํานวน 13.6 ลานคน 
(รอยละ 68.5)  เปนผูปวยที่ไมไดรักษาใดๆ 2.5 ลานคน
(รอยละ 12.9)  นอกจากนี้ยังมีผูที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง/
โรคประจําตัวที่ไมไดรักษา หรือกําลังรักษาแตยังไม

ถึงเวลาที่แพทยนัดตรวจในรอบ 1 เดือนกอนวัน
สัมภาษณ 3.7 ลานคน (รอยละ18.6) 
 สําหรับผูปวยที่มีการรักษา พบวาสวนใหญ
ไปรับการรักษา พยาบาลที่สถานพยาบาลของรัฐ 
(รอยละ 39.7)  รองลงมาคือ ซ้ือ/หายากินเอง (รอยละ 18.8)  
และไปรับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของ
เอกชน (รอยละ 9.8) ตามลําดับ  สวนที่เหลือรอยละ 0.2 
เปนการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ เชน  ไปหาหมอพื้นบาน  
มีหนวยแพทยเคลื่อนที่มาใหบริการ เปนตน 

แผนภูมิ  7 รอยละของประชากรเจ็บปวยท่ีไมตองนอนพักรกัษา
ในสถานพยาบาลรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามวิธกีารรกัษาครั้งสุดทาย  (ป 2554) 

 
 

 

 

 

 

 หากพิจารณาตามประเภทของการเจ็บปวย
ในครั้งสุดทายของผูที่เจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอน
วันสัมภาษณ  พบวา การเจ็บปวยที่เกิดจากอาการ
ปวยหรือรูสึกไมสบายมีการไปรักษาที่สถานพยาบาล 
ของรัฐสูงสุด (รอยละ 34.1)  รองลงมาคือ ซ้ือ/หายา
กินเอง และไมไดรักษา    
 สวนการเจ็บปวยที่เกิดจากอุบัติเหตุ/ถูกทําราย 
พบวาสวนใหญไปรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐ 
(รอยละ 35.8)   และเปนที่นาสังเกตวามีผูที่ไมได
รักษาและมีผูที่ซ้ือ/หายากินเองถึงรอยละ 31.7 และ
รอยละ 22.3  ซ่ึงเปนเพราะอุบัติเหตุ/ถูกทํารายที่
เกิดขึ้นไมรุนแรงมากนัก 

รอยละ 

วิธีการ 
รักษา ไมไดรักษา ซื้อ/หา 

ยากินเอง 
ไปสถาน 
พยาบาล 
ของรัฐ 

ไปสถาน 
พยาบาล 
ของเอกชน 

อื่น ๆ ปวยเปนโรค
เร้ือรังแตไมมี
การรับบริการ
ในรอบ 1 เดือน 



 

 

 สํ าหรับการไปรับบริการอื่ นเนื่ องจาก             
โรคเร้ือรัง/โรคประจําต ัว  ในรอบ 1 เดือนกอน             
วันสัมภาษณ  เชน การไปพบแพทยตามนัด การไป
รับยารักษา เปนตน  พบวา 4 ใน 5 มีการใชบริการที่
สถานพยาบาลของรัฐ  (รอยละ 84.1)  รองลงมาคือ  
ไปสถานพยาบาลของเอกชน  และซื้อ/หายากินเอง 
(รอยละ 11.7 และรอยละ 3.9 ตามลําดับ) 

ตาราง 6 อั ต ร า ร อ ย ล ะขอ งปร ะช า ก ร เ จ็ บป ว ย ท่ี ไ ม ต อ ง                    
นอนพักรักษา  ในสถานพยาบาลรอบ  1 เดือนกอน                      
วันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทของการเจ็บปวย และ
วิธีการรักษาครั้งสุดทาย  (ป 2554) 

ประเภทของการเจ็บปวยคร้ังสุดทาย 

วิธีการรักษา 
คร้ังสุดทาย 

อาการปวย/ 
รูสึกไม
สบาย 

อุบัติเหต/ุ 
ถูกทําราย 

ไปรับบริการอื่น
เนื่องจากโรคเรื้อรัง/ 
โรคประจําตัว 

รวม 100.0 100.0 100.0 

ไมไดรักษา 
ซ้ือ/หากินเอง 
ไปสถานพยาบาลของรัฐ 
ไปสถานพยาบาลของเอกชน 
อื่นๆ 

21.7 
30.8 
34.1 
12.3 
1.1 

31.7 
22.3 
35.8 
8.5 
1.7 

- 
3.9 

84.1 
11.7 
0.3 

 
3.3.2 ผู ป ว ย ที ่ต อ ง น อนพ ัก ร ัก ษ า ใ น

สถานพยาบาลรอบ 12 เดือนก อน          
วันสัมภาษณ 

 สําหรับสถานพยาบาลที่ผูปวยตองนอนพัก
รักษาสําหรับการรักษาครั้งสุดทายรอบ 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณนั้น  พบวาเปนโรงพยาบาลทั่วไป
สูงสุด (รอยละ 45.4)   รองลงมาคือ โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลเอกชน (รอยละ 31.0 และ
รอยละ 11.7  ตามลําดับ)   
 
 
 

แผนภูมิ   8   รอยละของประชากรเจ็บปวยท่ีตองนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล  รอบ  12 เดือนกอนวันสัมภาษณ   
จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่ เขาพักรักษา                     
ครั้งสุดทาย  (ป 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การรับบริการสาธารณสุข 
 4.1 การรับบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ         

1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจป 2552-2554 
พบวาผูรับบริการสงเสริมสุขภาพมีสัดสวนลดลง
เล็กนอย  คือจากรอยละ  3.0 ในป  2552  เปน         
รอยละ 2.7 ในป 2554    

 สําหรับในป 2554 พบวาในรอบ 1 เดือน
กอนวันสัมภาษณ มีผูไปรับบริการสงเสริมสุขภาพ
ทั้งหมด 1.8 ลานคน (รอยละ 2.7)  โดยผูที่อาศัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการรับบริการ
สงเสริมสุขภาพสูงสุด (รอยละ 3.1)   รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ (รอยละ 3.0)  สวนภาคอื่นๆ ที่ เหลือ            
มีอ ัตราการร ับบริการสงเสร ิมสุขภาพไมต าง         
กันมากนัก (รอยละ 2.2-2.5)  

แผนภูมิ 9 อัตราการรับบริการสงเสริมสุขภาพรอบ 1 เดือนกอน
วันสัมภาษณ จําแนกตามภาค  (ป 2552 และ 2554) 
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 สําหรับสถานที่รับบริการสงเสริมสุขภาพ 
พบวา  มี ผู ร ับบริการที่สถานีอนามัย /รพ .สต . /
ศูนยบริการสาธารณสุขมากที่สุด (รอยละ 35.1)   
รองลงมาคือ  โรงพยาบาลทั่ ว ไป /  ศูนย และ
โรงพยาบาลชุมชน (รอยละ 24.4 และรอยละ 19.7 
ตามลําดับ) 

แผนภูมิ 10 รอยละของประชากรที ่ร ับบริการสงเสริมสุขภาพ         
รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภท
สถานที่ใชบริการครั้งสุดทาย  (ป 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 4.2 การรับบริการทันตกรรม ในรอบ 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา 
พบวามี สัดสวนของผูที่ รับบริการทันตกรรม        
รอบ  12  เดือนกอนวันสัมภาษณ เพิ่ มขึ้ นจาก           
รอยละ 7.4  ในป 2549   เปนรอยละ 9.3 ในป 2554  
โดยกรุงเทพมหานครมีสัดสวนของผูที่รับบริการ
ทันตกรรมสูงสุด (รอยละ 14.4)   สวนภาคอื่นๆ     
มีอ ัตราการร ับบริการต่ํากว าอย าง เห็นได ช ัด  
(รอยละ 8 - 10) 

แผนภูมิ 11 อัตราการรับบริการทันตกรรมรอบ 12 เดือนกอน          
วันสัมภาษณ จําแนกตามภาค (ป 2549-2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับสถานที่ รับบริการทันตกรรม  
พบวามีผูไปรับบริการที่คลินิกมากที่สุด (รอยละ 33.6)
รองลงมาคือ ไปรับบริการฯ ที่โรงพยาบาลชุมชน
(รอยละ 22.0)  โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย  
และสถานีอนามัย/รพ.สต./ศูนยบริการสาธารณสุข
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 16.0 และรอยละ 15.1 
ตามลําดับ) 

แผนภูมิ 12 รอยละของประชากรท่ีรับบริการทันตกรรม                  
รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตาม 
ประเภทสถานที่ใชบริการครั้งสุดทาย  (ป 2554) 
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รอยละ 
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รอยละ 
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5. คาใชจาย 1/  และคาพาหานะ 

5.1 ผูป วยท่ี ไมต องนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

คารักษาพยาบาลของผูปวยที่ไมตองนอน
พักรักษาในสถานพยาบาลที่มีการรักษาพยาบาลใน
รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  พบวาเกินครึ่งไมเสยี
ค า รั กษ า  (ร อ ย ละ  62.4)   สํ าห รับ ผู ที่ เ สี ย ค า
รักษาพยาบาล  พบว าส วนใหญ เสี ยค า รักษาฯ               
ต่ํ ากว า  500 บาท  (รอยละ  32.5)   และคิดเปน                       
คารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ย 119 บาทตอผูปวยทั้งหมด   
สํ าห รับค า พ าหนะพบว า ส วน ใหญ ผู ป ว ยที่               
ไมตองนอนพัก รักษาฯ  เสียค าพาหนะต่ํ ากว า                
500 บาท (รอยละ 71.7)  และคิดเปนคาพาหนะเฉลี่ย 
98 บาทตอผูปวยทั้งหมด 

5.2 ผูใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือน
กอนวันสัมภาษณ 

ในกลุมผูที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพใน
รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวาสวนใหญ          
4  ใ น  5   ขอ ง ผู ใ ช บ ริ ก า รส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพ                     
ไมมีคาใชจายในการไปรับบริการฯ (รอยละ 80.6)          
ที่เหลืออีกรอยละ 19.4 เสียคาใชจายในการไปรับ
บริการสงเสริมสุขภาพ  สําหรับคาพาหนะพบวา
สวนใหญเสียต่ํากวา 500 บาท  (รอยละ 76.8)   ซ่ึง
คิดคาใชจายในการไปรับบริการฯ และคาพาหนะ 
โดยเฉลี่ย 213 บาท และ 99 บาท ตอผูใชบริการ
สงเสรมิสุขภาพทั้งหมด 

 

 

 

ตาราง 7 รอยละและคาใชจายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช
บริการสาธารณสุขในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามคาใชจายครั้งสุดทาย (ป 2554)  

รอยละของประเภทการใชบริการสาธารณสุข       
ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

คาใชจาย1/ (บาท) 
การปวยที่ไมตองนอนพัก
รักษาในสถานพยาบาล  

การใชบริการ สงเสริม
สุขภาพ  

คารักษาฯ/ บริการฯ   

ไมเสียคาใชจาย 62.4 80.6 

ตํ่ากวา 500 บาท 32.5 9.2 

500 – 999 บาท 2.7 3.2 

1,000 – 4,999 บาท 2.1 6.7 

5,000  บาทขึ้นไป 0.4 0.4 

เฉลี่ย  (บาท) 119 213 

คาพาหนะ   

ไมเสียคาใชจาย 24.9 20.6 

ตํ่ากวา 500 บาท 71.7 76.8 

500 - 999 บาท 2.2 1.5 

1,000 บาทขึ้นไป 1.2 1.2 

เฉลี่ย  (บาท) 98 99 

1/ ไมรวมไมทราบคาใชจาย 

5.3 ผูปวยท่ีตองนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

สําหรับผูปวยที่ตองนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาลรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณนั้น 
พบว า  3 ใน  4 ของผูป วยใน  (รอยละ  73 .3 )             
ไมตองเสียคารักษาพยาบาล  ในกลุมที่เสียคารักษาฯ  
พบวาสวนมากเสียคารักษาฯ  1,000 - 4,999 บาท 
(รอยละ 11.7)   สําหรับคาพาหนะของผูปวยใน
พบวาสวนใหญเสียคาพาหนะต่ํากวา 500 บาท 
(รอยละ 66.0)   และคิดเปนคารักษาพยาบาลและ        
คาพาหนะโดยเฉลี่ย 1,956 บาท และ 479 บาท             
ตอผูปวยในทุกคน 

 

 

1/  คาใชจาย หมายถึง คารักษาพยาบาล/ คาไปรับบริการ       
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1/   ไมมีขอถามคาใชจายในการรับบริการทันตกรรม 

5.4 ผูใชบริการทันตกรรมในรอบ  12 เดือน         
กอนวันสัมภาษณ 

สําหรับผู ใชบริการทันตกรรมในรอบ         
12 เดือนกอนวันสัมภาษณนั้น พบวาครึ่งหนึ่งของ
ผูใชบริการทันตกรรม (รอยละ 59.4)  ไมตองเสีย         
คาใชบริการฯ   ในกลุมที่เสียคาใชบริการฯ  พบวา
สวนมากเสียค าใชบริการฯ  ต่ํ ากว า  500 บาท            
(รอยละ 15.7)  และคิดเปนคาใชบริการฯ และคา
พาหนะโดยเฉลี่ ย  493 บาท  และ  88 บาท  ตอ
ผูใชบริการทันตกรรมทุกคน 

ตาราง 8 รอยละและคาใชจายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช
บริการสาธารณสุขในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
จําแนกตามคาใชจายครั้งสุดทาย (ป 2554)  

รอยละของประเภทการใชบริการสาธารณสุข    
ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

คาใชจาย1/ (บาท) 
การปวยที่ตองนอนพัก
รักษา ในสถานพยาบาล  

การใชบริการ ทันตกรรม 

คารักษาฯ/ บริการฯ   

ไมเสียคาใชจาย 73.3 59.4 

ตํ่ากวา 500 บาท 3.4 15.7 

500 – 999 บาท 3.5 11.9 

1,000 – 4,999 บาท 11.7 10.2 

5,000  บาทขึ้นไป 8.0 2.7 

เฉลี่ย  (บาท) 1,956 493 

คาพาหนะ   

ไมเสียคาใชจาย 4.9 12.0 

ตํ่ากวา 500 บาท 66.0 86.1 

500 - 999 บาท 15.9 1.5 

1,000 บาทขึ้นไป 13.3 0.4 

เฉลี่ย  (บาท) 479 88 

1/ ไมรวมไมทราบคาใชจาย 

 เ มื่ อพิ จ า รณาแนวโนมที่ ผู รั บบริ ก า ร
สาธารณสุขไมตองเสียคาใชจาย  พบวาผูปวยที่          
ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลและผูที่          
รับบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอน         

วันสัมภาษณ ในสวนของการเจ็บปวยที่ไมตอง
นอนพักรักษาฯ มีเพิ่มขึ้น  แตในดานการสงเสริม
สุขภาพพบวามีแนวโนมลดลง  
  สํ า ห รั บ ผู ป ว ยที่ ต อ งนอนพั ก รั กษ า                 
ใ นสถ านพย าบ า ล ใน ร อบ  1 2  เ ดื อ น ก อ น                      
วันสัมภาษณที่ไมเสียคาใชจาย  พบวามีแนวโนม
ลดลงเล็กนอย แตยังมีสูงถึงรอยละ 73.3   สําหรับ
ผูรับบริการทันตกรรมที่ไมเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 42.2 ในป 2549 เปนรอยละ 59.4 ในป 2554 

แผนภูมิ  13 รอยละของผูรับบริการสาธารณสุขท่ีไมเสียคาใชจาย  
จําแนกตามประเภทการรับบริการสาธารณสุข                  
(ป 2549  25521/  และ 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยในการรับ
บริการสาธารณสุขกับการสํารวจที่ผานมา  พบวา
ผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลและ
ผูที่รับบริการทันตกรรมมีคาใชจายเฉลี่ยลดลงจาก 
164 บาท และ 748 บาทในป 2549  เปน 119 บาท
และ 493 บาทในป 2554  ตามลําดับ 
 สําหรับคาใชจายเฉลี่ยของผูที่รับบริการ
สงเสริมสุขภาพและผูปวยที่ตองนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล พบวามีแนวโนมที่ เพิ่มจาก 127 
บาท และ 1,919 บาทในป 2552  เปน 213 บาท 
และ 1,956 บาทในป 2554 ตามลําดับ   

ป     49    52   54          49    52   54          49    52   54          49           54  

ผูปวยท่ีไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

ผูรับบริการสงเสริมสุขภาพ  รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

ผูปวยท่ีตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล  รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

รอยละ 

ผูรับบริการทันตกรรม รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
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ตาราง 9 คาใชจายเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข จําแนกตาม
ประเภทการรับบริการสาธารณสุข (ป 2549 2552 และ 2554)  

 

คาใชจายเฉลี่ย (บาท) 1/ 
ประ เภทการ รับบริการสาธารณสุข ป 2549 ป 2552 ป 2554 

  การปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 2/ 
  การรับบริการสงเสริมสุขภาพ 2/ 
  การปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 3/  
  การรับบริการทันตกรรม 3/  

164 
- 

2,346 
748 

157 
127 

1,919 
- 

119 
213 

1,956 
493 

 

 

6. การใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

จากผลการสํารวจการใชสวัสดิการฯ ของ  
ผูเจ็บปวยหรือผูที่ใชบริการสาธารณสุขที่มีสวัสดิการฯ 
พบวามากกวาครึ่งจะใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ที่ตนเองมี   โดยสวัสดิการฯ  ที่ใชมากที่ สุด  คือ            
บัตรประกันสุขภาพ   และสําหรับผูที่มีสวัสดิการ 
แตไมใช สว ัสด ิการฯ  นั ้นพบสูงส ุดในผู ป วยที่          
ไมต องนอนพักในสถานพยาบาล (รอยละ 39.7)  
รองลงมา คือ ผูที่รับบริการทันตกรรม  ผูที่รับบริการ
สงเสริมสุขภาพ  และผูปวยที่ตองนอนพักรักษา           
ในสถานพยาบาล (รอยละ 35.1  รอยละ 15.8  และ
รอยละ 8.6  ตามลําดับ) 

ตาราง   10   รอยละของประชากรท่ีใชบริการสาธารณสุข จําแนกตาม
การใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล และประเภท
สวัสดิการฯ ท่ีใช  (ป 2554)  

รอยละของประเภทการใชบริการสาธารณสุข 
การใชสวัสดิการคารักษา 
พยาบาลและประเภท
สวัสดิการฯ  ท่ีใช 

การปวยท่ีไมตอง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 1/ 

การสงเสริม
สุขภาพ 1/  

การปวยท่ีตอง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 2/ 

 ทันตกรรม 2/ 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

   มีและใชสวัสดกิารคารักษาพยาบาล 60.3 84.2 91.4 64.9 

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 46.5 65.1 66.7 41.4 

  ประกันสังคม / กองทุน
เงินทดแทน 

5.1 5.4 10.3 11.7 

 
 สวัสดิการขาราชการ / 
ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ 

7.6 11.8 9.5 9.6 

 
 ประกันสุขภาพกับ           
บริษัทประกัน 

0.7 1.6 4.4 1.2 

   สวัสดิการจัดโดยนายจาง 0.2 0.2 0.3 0.7 

    อ่ืน ๆ 0.3 0.1 0.2 0.4 

   มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล        
แตไมใช 

39.7 15.8 8.6 35.1 

7. การไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
จากผลการสํารวจ  พบวาในรอบ 12 เดือน

กอนวันสัมภาษณ ประชากรไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญเพียงรอยละ 6.8  โดยกลุม     
วัย เด็ก เล็ก  (0-5  ป )  มี สัดสวนของการได รับ          
การฉีดวัคซีนฯ สูงสุด (รอยละ 13.4)  รองลงมา คือ 
วัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)  และวัยเด็ก  (6-14 ป) 
ตามลําดับ (รอยละ 11.7 และรอยละ 7.3 ตามลําดับ) 
แผนภูมิ 14 รอยละของประชากร จําแนกตามการฉีดวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ และ
กลุมอายุ (ป 2554) 

 
 
 
 
 
 
สําหรับสถานที่ไปรับการฉีดวัคซีน พบวา             

1 ใน 3 ของผูที่ไดรับการฉีดวัคซีนไปรับบริการที่
สถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/ศูนยสุขภาพ
ชุมชน /รพ .สต .  (รอยละ  35.6)  รองลงมา  คือ 
โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลทั่ วไป /
โรงพยาบาลศูนย รอยละ 24.4 และรอยละ 18.4 
ตามลําดับ 

แผนภูมิ  15 รอยละของประชากรที่ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญ   จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล              
(ป 2554) 

 
 
 

 
 

อายุ (ป) 
รวม             0 – 5            6 -  14           15 - 24          25 - 59         60 ข้ึนไป 

1/  รวมผูที่ไมเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล / รับบริการ 
2/  รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
3/  รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

รอยละ 

สถานีอนนามัย/  
ศูนยบริการสาธารณสุข/ 

ศูนยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต. 
รอยละ 35.6 

รพ.ชุมชน 
รอยละ 24.4 

รพ.ทั่วไป/ศูนย 
รอยละ 18.4 

รพ.เอกชน
รอยละ 8.3 

คลิกนิกเอกชน
รอยละ 3.0 

อ่ืนๆ รอยละ 3.6 

ไมไดรับวัคซีนฯ ไดรับวัคซีนฯ 

รพ.อ่ืนๆ ของรัฐ รอยละ 5.9

รพ.มหาวิทยาลัย รอยละ 0.6

1/ รอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
2/ รอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 
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สําหรับสาเหตุที่ไมไปรับการฉีดวัคซีน
ปองกันไขหวัดใหญในรอบ  12 เดือนกอนวัน
สัมภาษณ พบวาครึ่งหนึ่งของผูที่ไมไดรับการฉีด
วั ค ซี น ฯ  รู ว า ตั ว เ อ ง ไ ม ไ ด เ ป น ก ลุ ม เ สี่ ย ง                
(รอยละ 49.6)   รองลงมาคือ ไมมีแพทย/เจาหนาที่
สาธารณสุขแนะใหฉีด และคิดวาตัวเองมีโอกาส
ปวยดวยไขหวัดใหญนอย  จึงไมจําเปนตองฉีด   
(รอยละ 23.4 และรอยละ 20.8 ตามลําดับ)   และ
สาเหตุที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนฯ จะเปนลักษณะ
เดียวกันในทุกภาค ยกเวน กทม.  
ตาราง  11 รอยละของประชากรที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ  จําแนกตามสาเหตุท่ีไมไดรับการฉีดวัคซีนฯ  
และภาค (ป 2554) 

สาเหตุท่ีไมไดรับการฉีดวัคซีน 

ปองกันไขหวัดใหญ 5 ลําดับแรก 

ท่ัวราช-
อาณาจักร 

กทม. กลาง เหนือ 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0     100.0   100.0   100. 100.0     100.0 

รูวาตัวเองไมไดเปนกลุมเสี่ยง 49.6 45.9 46.4 54.9 51.0 47.1 

ไมมีแพทย/เจาหนาท่ีสารธารณสุข 
       แนะใหฉีด 

23.4 18.6 25.0 24.6 22.7 24.3 

คิดวาตัวเองมีโอกาสปวยดวย   
      ไขหวัดใหญนอย 
      ไม จําเปนตองฉีด 

20.8 27.6 23.5 15.6 19.5 20.9 

ไมทราบวามีวัคซีนไขหวัด 12.6 14.0 12.2 11.2 13.0 12.9 

ไมแนใจในความปลอดภัย 3.8 11.4 4.2 3.2 1.8 3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การเจ็บปวยกับสุขภาพจิตคนไทย 
 ในป 2554  ผลการสํารวจสุขภาพจิตกับ
การเจ็บปวยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป พบวา        
ผูที่ เจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ  ในรอบ                 
1  เ ดื อน  จะมี คะแนนสุ ขภาพจิ ตต่ํ า กว า ผู ที่            
ไมเจ็บปวย (คะแนน 31.45 และ 32.42 ตามลําดับ)   
และมีสัดสวนของผูที่มีสภาวะสุขภาพจิตต่ํากวา 
คนทั่วไปสูงกวาผูที่ไมเจ็บปวย (รอยละ 21.1 และ 
17.8 ตามลําดับ)  ซ่ึงจะมี ลักษณะเดียวกันใน             
ผูที่เจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ ในรอบ 12 เดือน  

แผนภูมิ  16   การเจ็บปวยกับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป             
(ป 2554) 

 

 

 

 

 

 
1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

รอยละ 

        ปวย            ไมปวย                              ปวย                   ไมปวย 

การเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ         การเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ 
 ในรอบ 1 เดอืนกอนวนัสัมภาษณ                 ในรอบ 12 เดือนกอนวนัสัมภาษณ 

สูงกวา 
คนทั่วไป 

เทากับ 
คนทั่วไป 
ต่ํากวา 
คนทั่วไป 

คะแนนสุขภาพจิต 
31.45                 32.42                                            31.28                 32.15         
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ตารางที่    1  จํานวนประชากร จําแนกตามประเภทสวัสดิการคารักษาพยาบาล เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554

Table         1   Number of population by type of health insurance, area and region, 2011

ทั่วราชอาณาจักร   Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 1,111,035 580,981 530,054 281,049 266,217 226,888 169,528 167,353 Have not health insurance

มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล
1/

66,179,136 22,419,440 43,759,696 6,515,138 15,743,507 11,954,868 22,739,668 9,225,955 Have health insurance
1/

    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 52,426,978 14,781,420 37,645,557 3,748,160 10,976,390 9,928,017 20,043,058 7,731,353     Universal coverage card (UC)

    ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 7,650,439 4,329,254 3,321,185 1,915,068 3,189,856 859,947 971,821 713,747     Social security/worker compensated 

        fund (SSS)

    สวัสดิการขาราชการ / ขาราชการ 5,828,674 2,907,800 2,920,874 608,965 1,456,202 1,135,315 1,908,707 719,487     Civil servant medical 

        บํานาญ / รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 2,731,653 1,626,605 1,105,048 679,635 808,897 448,893 387,848 406,380     Private health insurance

    สวัสดิการโดยนายจาง 303,549 168,210 135,339 54,156 186,157 26,767 6,529 29,940     Health insurance covered by employer

    อื่น ๆ 314,588 180,845 133,743 92,947 91,202 42,701 36,934 50,804     Others

ไมทราบ 205,152 137,280 67,872 67,594 49,158 11,336 25,906 51,158 Unknown

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

ประเภทสวัสดิการคารักษาพยาบาล Type of health insurance



ตารางที่  2  จํานวนประชากร จําแนกตามการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ และการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554

Table     2   Number of population by illness in the past month before the date of interview, area, region, sex, age group and information on health insurance, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

การเจ็บปวย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต Illness

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมเจ็บปวย 47,691,729 16,506,625 31,185,104 4,831,764 11,341,455 8,019,398 16,539,468 6,959,643 No

เจ็บปวย
1/

19,803,594 6,631,076 13,172,518 2,032,017 4,717,427 4,173,694 6,395,634 2,484,823 Yes
1/

     ปวย / รูสึกไมสบาย 13,913,174 4,322,377 9,590,797 1,339,532 3,096,819 3,020,589 4,754,138 1,702,096     Ill or not feeling well

     อุบัติเหตุ / ถูกทําราย 1,718,545 634,974 1,083,571 192,629 488,214 371,118 431,911 234,673     Accident or physical violence

     โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว 10,789,500 3,822,912 6,966,588 1,131,016 2,723,818 2,457,986 3,161,096 1,315,584     Chronic disease

1/  เจ็บปวยไดมากกวา 1 กรณี          

1/  Illness more than 1 case



ตารางที่  2  จํานวนประชากร จําแนกตามการเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ และการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table     2   Number of population by illness in the past month before the date of interview, area, region, sex, age group and information on health insurance, 2011 (Contd.)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไมมี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 33,145,739 34,349,584 4,148,746 9,494,752 10,410,354 35,246,256 8,195,215 1,316,187 66,179,136 Total

ไมเจ็บปวย 24,223,069 23,468,660 2,710,608 7,618,823 9,043,257 25,354,528 2,964,513 1,064,970 46,626,759 No

เจ็บปวย
1/

8,922,670 10,880,924 1,438,137 1,875,930 1,367,097 9,891,728 5,230,702 251,217 19,552,377 Yes
1/

     ปวย / รูสึกไมสบาย 6,059,353 7,853,821 1,270,371 1,561,190 1,109,423 6,846,620 3,125,569 181,126 13,732,047     Ill or not feeling well

     อุบัติเหตุ / ถูกทําราย 945,868 772,678 163,082 281,911 188,399 834,614 250,539 38,993 1,679,553     Accident or physical violence

     โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว 4,418,891 6,370,609 114,395 364,474 358,759 5,718,003 4,233,869 110,771 10,678,729     Chronic disease

1/  เจ็บปวยไดมากกวา 1 กรณี  

1/  Illness more than 1 case

เพศ  Sex

การเจ็บปวย
 Information on health insurance

กลุมอายุ (ป)   Age group (Years)

Illness

การมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล

0-4 5-14 15-24 25-59



ตารางที่    3  จํานวนประชากรที่ปวยหรือรูสึกไมสบายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามจํานวนครั้งที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       3  Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of interview by number of times getting ill or not feeling well, area, region and sex, 2011

จํานวนครั้ง ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Number of times       

ที่ปวยหรือ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง getting ill or

รูสึกไมสบาย Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female not feeling well

รวม 13,912,147 4,321,350 9,590,797 1,338,505 3,096,819 3,020,589 4,754,138 1,702,096 6,058,326 7,853,821 Total

1 ครั้ง 8,839,430 2,820,962 6,018,468 840,873 1,876,034 1,889,509 3,106,963 1,126,050 3,848,438 4,990,992 Once

2 ครั้ง 2,866,208 859,236 2,006,972 303,471 677,284 607,203 909,491 368,759 1,298,475 1,567,732 2 times

3 ครั้ง 928,577 260,755 667,823 67,195 240,090 224,686 292,978 103,628 385,760 542,817 3 times

4 ครั้ง 265,133 80,383 184,750 31,088 71,219 51,518 86,661 24,648 107,991 157,142 4 times

5 ครั้ง 123,681 34,995 88,686 7,866 34,154 32,126 29,127 20,408 49,945 73,736 5 times

6 ครั้ง 24,839 6,603 18,236 961 3,755 5,326 14,296 500 12,050 12,789 6 times

7 ครั้ง 16,235 3,460 12,775 2,216 4,019 1,501 5,891 2,608 10,715 5,520 7 times

8 ครั้งขึ้นไป 414,014 140,230 273,784 34,809 96,770 113,537 137,688 31,208 167,879 246,135 8 times and over

ไมทราบ 434,030 114,727 319,303 50,025 93,493 95,183 171,043 24,286 177,073 256,958 Unknown

เฉลี่ย
1/  

(ครั้ง) 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 Average
1/  

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย            

1/  Excluding unknown number of times getting ill or not feeling well

เพศ  Sex



ตารางที่    4  จํานวนประชากรที่ปวยหรือรูสึกไมสบายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามกลุมโรคหรืออาการที่ปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       4  Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of interview by kind of diseases or symptoms in the last illness, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 13,913,174 4,322,377 9,590,797 1,339,532 3,096,819 3,020,589 4,754,138 1,702,096 6,059,353 7,853,821 Total

โรคระบบทางเดินหายใจ 5,119,652 1,668,026 3,451,626 523,258 1,089,615 1,144,169 1,750,863 611,746 2,286,966 2,832,686 Disease of the respiratory system

ทองรวง / ทองเสีย / บิด 418,398 151,367 267,032 43,895 109,560 64,196 119,452 81,296 204,735 213,663 Diarrhea or dysentery

ปวดทอง / ทองอืด / 1,038,837 283,178 755,659 81,388 207,337 207,230 378,881 164,002 422,625 616,212 Stomachache / flatulence / 

    ทองเฟอ / โรคกระเพาะ     gastritis

ปวดหลัง / ปวดกลามเนื้อ 2,066,394 522,424 1,543,969 114,545 432,389 518,242 781,228 219,990 877,454 1,188,940 Disease of the musculoskeletal system

ความเครียด / นอนไมหลับ / 1,439,307 426,610 1,012,697 174,544 362,106 265,388 488,210 149,059 623,411 815,897 Disease of nervous system

    ปวดหัว

โรคผิวหนัง / กลากเกลื้อน / 202,896 55,900 146,996 12,324 30,150 62,913 75,135 22,374 123,377 79,519 Disease of skin

    ผดผื่น

ตา / หู / คอ / จมูก 280,150 83,807 196,344 29,498 75,481 46,092 96,219 32,860 164,989 115,161 Disease of ear, throat, nose, eye

โรคในชองปาก / ฟนผุ / 47,097 16,244 30,852 4,414 6,466 8,363 18,943 8,910 23,511 23,586 Disease of oral cavity

    โรคเหงือก / แผลในปาก

ไข 1,085,949 356,465 729,483 102,196 257,416 210,496 360,320 155,520 479,282 606,667 Fever

โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว 1,945,933 670,559 1,275,375 212,766 468,104 441,817 612,243 211,002 725,979 1,219,954 Chronic disease

อื่นๆ 235,886 81,332 154,554 36,922 40,640 49,627 69,414 39,283 107,957 127,930 Others

ไมทราบ 32,674 6,464 26,210 3,782 17,554 2,055 3,230 6,054 19,067 13,607 Unknown

เพศ  Sex
       Kind of diseases or symptoms        

 in the last illness

กลุมโรคหรืออาการที่ปวย   

ครั้งสุดทาย



ตารางที่    5  จํานวนประชากรที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามจํานวนครั้งที่ไดรับอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกาย เขตการปกครอง 

                     ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       5  Number of population getting an accident or physical violence in the past month before the date of interview by number of getting accident or physical violence, area, 

                     region and sex, 2011

จํานวนครั้งที่ไดรับบาดเจ็บ ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Numbet of getting

จากอุบัติเหตุหรือ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง accident or 

ถูกทํารายรางกาย Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female physical violence

รวม 1,718,545 634,974 1,083,571 192,629 488,214 371,118 431,911 234,673 945,868 772,678 Total

1 ครั้ง 1,405,512 542,037 863,475 158,821 414,130 300,755 318,729 213,078 721,155 684,357 Once

2 ครั้ง 201,377 59,163 142,214 18,980 32,839 65,259 73,478 10,821 139,190 62,187 2 times

3 ครั้ง 52,870 20,300 32,570 9,819 17,666 3,461 20,899 1,025 43,005 9,865 3 times

4 ครั้งขึ้นไป 11,553 4,671 6,882 1,444 2,491 789 5,263 1,566 7,466 4,088 4 times and over

ไมทราบ 47,233 8,803 38,430 3,564 21,087 854 13,543 8,184 35,051 12,181 Unknown

เฉลี่ย
1/  

(ครั้ง) 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.4 1.1 1.3 1.1 Average
1/  

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ไดรับอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกาย           

1/  Excluding unknown number of getting accident or physical violence

เพศ  Sex



ตารางที่    6  จํานวนประชากรที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามสาเหตุที่ไดรับอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกายครั้งสุดทาย เขตการปกครอง 

                     ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table      6   Number of population getting an accident or physical violence in the past month before the date of interview by cause of accident or physical violence at the last time, area, 

                     region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 1,718,545 634,974 1,083,571 192,629 488,214 371,118 431,911 234,673 945,868 772,678 Total

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ                                                                                                             Traffic accident 

 รถจักรยานยนต 375,787 129,910 245,877 22,512 110,273 75,549 117,714 49,739 225,837 149,950 Motrocycle

รถยนต รถกะบะ รถตู รถบรรทุกเล็ก 77,265 31,174 46,091 10,253 19,332 13,721 23,466 10,493 48,661 28,604 Car, Pick-up, Van, Truck

รถบรรทุกขนาดใหญ 30,576 6,381 24,195 1,200 10,886 7,890 5,201 5,398 18,641 11,935  Lorry, Bus

รถยนตโดยสารประจําทาง

อื่น ๆ เชน เรือ เครื่องบิน ฯลฯ 13,132 1,272 11,860 a/ 1,701 123 9,219 2,089 7,703 5,429 Others

ถูกเครื่องจักรกลทําใหบาดเจ็บ 98,909 34,653 64,256 7,088 20,329 40,509 15,401 15,582 59,685 39,224 Machine 

ถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอย/ถูกสัตวทําราย 203,346 81,563 121,783 19,676 76,563 38,549 53,949 14,609 85,870 117,477 Insect

ถูกสารเคมี/วัตถุมีพิษ 30,618 13,175 17,443 5,857 15,590 1,167 7,877 127 13,401 17,217 Chemical / toxic substance

พลัดตกหกลม 624,243 230,124 394,118 85,778 172,285 150,376 140,654 75,150 310,735 313,508 Falling down

อุบัติเหตุอื่น ๆ เชน ตกน้ํา ฯลฯ 103,029 45,198 57,831 14,111 24,311 16,897 12,881 34,829 64,342 38,687 Others accident

ถูกทําราย                                                                                                             Violent

โดยใชกําลังกาย 50,690 27,447 23,243 15,789 18,478 6,154 3,742 6,528 39,157 11,533 Force

โดยใชวัตถุมีคม/ไมมีคม เชน มีด ไม ฯลฯ 74,161 32,169 41,992 9,705 17,016 16,375 15,759 15,306 41,345 32,816 Material

โดยวิธีอื่น ๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ 17,550 1,601 15,949 659 1,356 942 12,905 1,688 15,137 2,413 Others

ไมทราบ 19,240 307 18,933            - 94 2,866 13,142 3,137 15,354 3,886 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
     สาเหตุที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ      

หรือถูกทํารายรางกายครั้งสุดทาย

Cause of accident or

 physical violence 

at the last time



ตารางที่    7  จํานวนประชากรที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามสถานที่ที่ไดรับอุบัติเหตุหรือถูกทํารายรางกายครั้งสุดทาย เขตการปกครอง 

                     ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table      7   Number of population getting an accident or physical violence in the past month before the date of interview of interview by place of getting accident or physical violence at the last time, 

                     area, region and sex, 2011

สถานที่ที่ไดรับ ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Place of getting accident

อุบัติเหตุหรือถูกทําราย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง or physical violence

รางกายครั้งสุดทาย Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female at the last time

รวม 1,718,545 634,974 1,083,571 192,629 488,214 371,118 431,911 234,673 945,868 772,678 Total

ภายในบาน/ บริเวณบาน 564,491 219,700 344,791 63,987 146,353 118,722 147,928 87,501 297,409 267,081 Home/ Courtyard

บนทองถนน 518,780 199,664 319,116 49,341 154,979 123,045 139,924 51,491 304,137 214,643 Road

ในทุงนา/ ไร/ สวน 190,260 28,372 161,887 a/ 47,094 34,201 74,888 34,077 83,029 107,230 Field/ Farm

โรงงาน 58,704 32,779 25,926 10,756 24,240 13,258 4,034 6,418 35,843 22,861 Factory

สํานักงาน 93,481 45,167 48,314 24,421 8,223 35,616 7,258 17,963 47,977 45,504 Office

โรงเรียน 122,563 47,408 75,155 24,531 40,959 17,143 22,419 17,511 68,486 54,077 School

แหลงน้ํา 20,480 4,098 16,382 2,188 5,168 3,138 6,227 3,760 18,715 1,765 Water resource

สวนสาธารณะ 49,313 28,633 20,681 12,690 17,902 13,327 1,095 4,300 24,374 24,939 Public park

รานอาหาร / สถานบันเทิง 23,847 9,036 14,811 2,450 11,260 3,106 6,267 763 18,611 5,237 Restaurant/ Place of 

     entertainment

วัด / สถานที่ทางศาสนา 22,285 6,116 16,169 2,266 13,715 4,294 240 1,769 11,037 11,248 Temple/ Religious site

อื่น ๆ 32,662 12,598 20,064 a/ 15,154 2,211 11,340 3,957 21,086 11,576 Others

ไมทราบ 21,679 1,404 20,276 - 3,167 3,056 10,293 5,164 15,164 6,515 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex



ตารางที่    8  จํานวนประชากรที่เปนโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว จําแนกตามกลุมของโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table      8   Number of population having any chronic diseases by group of chronic diseases, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

กลุมโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว
1/ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง Group of chronic diseases

1/

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 10,789,500 3,822,912 6,966,588 1,131,016 2,723,818 2,457,986 3,161,096 1,315,584 4,418,891 6,370,609 Total

มะเร็ง 173,072 70,492 102,581 23,945 42,509 42,631 43,579 20,408 56,484 116,588 Cancers

โรคเบาหวานและความผิดปกติ 3,052,997 1,093,710 1,959,287 300,817 779,521 568,580 1,089,860 314,219 1,042,420 2,010,577 Diabetes/Endocrine system and

   ของตอมไรทอและเมตะบอลิซึม    metabolic disorders

ความผิดปกติทางจิต 198,660 62,516 136,144 19,124 24,592 58,050 79,407 17,488 131,662 66,999 Mental disorders

ความผิดปกติทางระบบประสาท 227,375 89,592 137,783 32,327 55,186 45,429 70,874 23,560 111,066 116,310 Neurological disorders

ความผิดปกติทางการรับรู 179,349 50,779 128,570 24,430 56,954 32,184 46,477 19,304 82,473 96,876 Sensory disorders

โรคหัวใจและหลอดเลือด 5,388,755 2,071,227 3,317,528 614,828 1,514,197 1,417,775 1,156,516 685,440 1,994,226 3,394,528 Cardiovascular diseases

โรคเรื้อรังของระบบหายใจ 1,442,880 580,140 862,741 167,443 409,820 251,449 341,560 272,609 668,867 774,014 Chronic respiraioy diseases

ความผิดปกติทางระบบยอยอาหาร 116,414 38,925 77,488 21,789 18,216 21,922 50,680 3,806 65,768 50,645 Digestive disorders

โรคของระบบสืบพันธุและปสสาวะ 304,422 81,075 223,347 25,886 49,790 77,125 114,059 37,561 168,059 136,363 Genito-urinary diseases

ความผิดปกติทางกระดูกและกลามเนื้อ 1,334,068 415,892 918,177 93,275 306,925 373,489 402,112 158,268 559,521 774,548 Musculo-skeletal disorders

โรคติดเชื้อที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย 50,271 13,003 37,268  11,766 15,022 14,570 8,913 24,456 25,815 Defective by inflections disease

   หรือพิการแบบเรื้อรัง

ความผิดปกติแตกําเนิด  194,855 68,383 126,472 25,442 41,545 42,398 70,477 14,994 101,205 93,651 Congenital anomalies

   และโรคทางพันธุกรรม

ความผิดปกติในชองปาก 6,639 923 5,716 a/ 109 6,458 a/ 72 6,514 125 Oral conditions

โรคเรื้องรัง/โรคประจําตัวอื่น ๆ 1,034,049 338,510 695,539 122,278 255,704 280,361 271,233 104,473 462,074 571,975 Others

ไมทราบ 44,764 11,815 32,950 11,363 7,138 6,452 15,712 4,100 12,558 32,207 Unknow

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex



ตารางที่    9  จํานวนประชากรที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว จําแนกตามจํานวนครั้งที่ไปรับบริการในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       9  Number of population having any chronic diseases by number of times getting health service in the past month before the date of interview, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 10,789,500 3,822,912 6,966,588 1,131,016 2,723,818 2,457,986 3,161,096 1,315,584 4,418,891 6,370,609 Total

ไมไปรับบริการ 5,076,958 1,939,806 3,137,152 580,501 1,385,794 1,092,369 1,324,033 694,261 2,227,157 2,849,801 No

ไปรับบริการ                                                                                                 Yes

     1 ครั้ง 4,971,838 1,617,733 3,354,105 440,633 1,173,630 1,200,079 1,610,124 547,372 1,899,600 3,072,238      Once

     2 ครั้ง 477,763 173,279 304,485 78,511 91,676 104,181 148,129 55,267 181,650 296,114      Twice

     3 ครั้ง 161,589 53,980 107,609 14,603 47,508 49,725 38,128 11,626 70,244 91,345      3 times

     4 ครั้งขึ้นไป 71,209 20,232 50,978 7,817 13,664 8,945 35,374 5,408 30,879 40,331      4 times and over

     ไมทราบ 30,143 17,883 12,260 8,952 11,545 2,688 5,307 1,650 9,362 20,781      Unknown

เฉลี่ย
1/  

(ครั้ง) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 Average
1/  

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of times getting health service

Number of times 

getting health service

เพศ  Sex

จํานวนครั้งที่ไปรับบริการ



ตารางที่    10  จํานวนประชากรที่เจ็บปวย จําแนกตามสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       10  Number of population being ill by cause of the last illness in the past month before the date of interview, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง Cause of the last illness

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 33,145,739 34,349,584 Total

ไมเจ็บปวย 47,691,729 16,506,625 31,185,104 4,831,764 11,341,455 8,019,398 16,539,468 6,959,643 24,223,069 23,468,660 No

อาการปวย/ รูสึกไมสบาย 10,654,812 3,446,107 7,208,705 1,089,877 2,416,424 2,176,818 3,568,948 1,402,745 4,946,146 5,708,666 Ill or not feeling well

อุบัติเหตุ/ ถูกทําราย 761,919 234,223 527,696 49,739 225,257 96,168 317,230 73,526 509,091 252,828 Accident or 

        physical violence

โรคเรื้อรัง/ โรคประจําตัว Have any chronic disease

   - ไปรับบริการทางการแพทย 4,708,647 1,528,639 3,180,008 448,722 1,075,453 1,123,835 1,545,460 515,176 1,851,463 2,857,183   - Used health service

       ในรอบ 1 เดือน       in the past month 

       กอนวันสัมภาษณ       before the date of interview

   - ไมไดไปรับบริการทาง 3,678,216 1,422,107 2,256,109 443,679 1,000,293 776,873 963,996 493,376 1,615,970 2,062,247   - Don't use health service

       การแพทยในรอบ 1 เดือน       in the past month 

       กอนวันสัมภาษณ       before the date of interview

เพศ  Sex
   สาเหตุของการเจ็บปวย 

ครั้งสุดทาย



ตารางที่    11  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามการหยุดกิจวัตรประจําวันในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       11  Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of absence from daily activities at the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 16,125,378 5,208,969 10,916,409 1,588,338 3,717,135 3,396,822 5,431,638 1,991,446 Total

ไมหยุด 12,492,396 3,953,837 8,538,559 1,216,095 2,645,055 2,743,982 4,345,138 1,542,126 Do not stop daily activities

หยุด                                                                                                 Stop daily activities

     1 วัน 1,446,567 581,412 865,155 186,424 487,627 191,286 400,329 180,901      1 day

     2 - 3 วัน 1,433,673 468,438 965,235 134,594 430,674 288,881 414,399 165,124      2 - 3 days

     4 - 7 วัน 468,499 110,852 357,647 22,601 93,602 113,779 174,343 64,173      4 - 7 days

     8 - 14 วัน 108,773 30,400 78,373 8,444 29,074 28,723 28,360 14,171      8 - 14 days

     15 วันขึ้นไป 153,211 52,087 101,124 15,020 26,579 29,575 58,296 23,741      15 days and over

ไมทราบ 22,260 11,943 10,317 5,159 4,524 595 10,772 1,210 Unknown

1/  ไมรวมผูปวยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไมไดไปรับบริการทางการแพทยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ

1/  Excluding population having any chronic disease and do not used health service in the past month before the date of interview

  การหยุดกิจวัตรประจําวัน  

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
1/

Type of absence from daily 

activities at the last illness
1/



ตารางที่    11  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามการหยุดกิจวัตรประจําวันในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       11  Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of absence from daily activities at the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการอื่น ๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence Used health service of chronic disease

รวม 7,306,701 8,818,677 10,654,812 761,919 4,708,647 Total

ไมหยุด 5,702,175 6,790,221 8,396,514 577,996 3,517,886 Do not stop daily activities

หยุด             Stop daily activities

     1 วัน 624,217 822,349 902,018 44,497 500,052      1 day

     2 - 3 วัน 591,904 841,769 990,728 58,627 384,318      2 - 3 days

     4 - 7 วัน 240,161 228,338 267,730 41,862 158,907      4 - 7 days

     8 - 14 วัน 52,524 56,248 39,576 9,087 60,110      8 - 14 days

     30 วันขึ้นไป 79,641 73,570 52,508 25,327 75,377      30 days and over

ไมทราบ 16,078 6,182 5,739 4,524 11,998 Unknown

1/  ไมรวมผูปวยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไมไดไปรับบริการทางการแพทยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ

1/  Excluding population having any chronic disease and do not used health service in the past month before the date of interview

เพศ  Sex
    การหยุดกิจวัตรประจําวัน   

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
1/

Type of absence from daily 

activities at the last illness
1/



ตารางที่    12  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามวิธีการรักษาในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       12  Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of the last treatment, area, region, sex and cause of the last illness, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 16,125,378 5,208,969 10,916,409 1,588,338 3,717,135 3,396,822 5,431,638 1,991,446 Total

ไมไดรักษา 2,550,847 823,587 1,727,260 225,486 536,613 608,525 983,266 196,957 Do not treatment 

รักษา Treatment 

ซื้อ/หายากิน Buy/take

ยาแผนปจจุบัน 3,434,925 1,269,945 2,164,981 430,973 871,606 622,089 1,082,628 427,629 Modern medicine

ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร 201,842 49,835 152,008 4,520 44,615 26,270 80,010 46,428 Traditional or Herbal medicine

ไปหาหมอพื้นบาน/หมอแผนโบราณ/ 95,806 29,862 65,944 4,463 17,077 12,173 44,659 17,435 Visit local / Traditional carer

หมอนวดแผนไทย

ไปสถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

สถานีอนามัย/ศูนยบริการ 2,691,142 472,085 2,219,056 146,325 499,043 643,554 1,093,700 308,520 Health centre / PCU

     สาธารณสุข/ศูนยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต.

โรงพยาบาลชุมชน 2,442,422 527,643 1,914,780 - 483,939 599,627 945,029 413,827 Community hospital

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย 2,087,471 798,321 1,289,150 216,473 539,978 389,550 668,864 272,606 General / Regional hospital

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 165,761 112,905 52,856 67,662 17,261 59,801 6,925 14,111 Univesity hospital

โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 478,543 291,596 186,947 176,833 163,915 32,072 79,801 25,922 Other public hospital

ไปสถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

โรงพยาบาลเอกชน 582,389 377,829 204,560 192,524 217,367 87,616 57,136 27,747 Private hospital

คลินิกเอกชน 1,348,798 437,474 911,325 112,090 309,486 309,941 378,873 238,408 Private clinic

อื่น ๆ 45,431 17,889 27,543 10,989 16,234 5,604 10,748 1,856 Others

1/  ไมรวมผูปวยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไมไดไปรับบริการทางการแพทยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ

1/  Excluding population having any chronic disease and do not used health service in the past month before the date of interview

Type of the last treatment
1/

                        วิธีการรักษาพยาบาล                      

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
1/



ตารางที่    12  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามวิธีการรักษาในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table      12  Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of the last treatment, area, region, sex and cause of the last illness, 2011 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการอื่น ๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence Used health service of chronic disease

รวม 7,306,701 8,818,677 10,654,812 761,919 4,708,647 Total

ไมไดรักษา 1,221,100 1,329,747 2,309,141 241,706 - Do not treatment 

รักษา Treatment 

ซื้อ/หายากิน Buy/take

ยาแผนปจจุบัน 1,666,560 1,768,365 3,114,764 151,285 168,876 Modern medicine

ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร 110,463 91,379 167,590 18,534 15,718 Traditional or Herbal medicine

ไปหาหมอพื้นบาน/หมอแผนโบราณ/ 44,842 50,964 90,567 1,249 3,990 Visit local / Traditional carer

หมอนวดแผนไทย

ไปสถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

สถานีอนามัย/ศูนยบริการ 1,175,343 1,515,798 1,672,307 83,901 934,933 Health centre / PCU

     สาธารณสุข/ศูนยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต.

โรงพยาบาลชุมชน 1,044,011 1,398,412 1,027,067 89,540 1,325,815 Community hospital

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย 892,423 1,195,048 689,305 82,466 1,315,701 General / Regional hospital

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 79,125 86,636 80,425 5,642 79,693 Univesity hospital

โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 215,814 262,729 165,419 11,409 301,714 Other public hospital

ไปสถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

โรงพยาบาลเอกชน 252,577 329,812 284,120 32,461 265,808 Private hospital

คลินิกเอกชน 580,895 767,903 1,028,610 32,543 287,645 Private clinic

อื่น ๆ 23,547 21,884 25,496 11,183 8,752 Others

1/  ไมรวมผูปวยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไมไดไปรับบริการทางการแพทยในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ

1/  Excluding population having any chronic disease and do not used health service in the past month before the date of interview

เพศ  Sex

Type of the last treatment
1/

                       วิธีการรักษาพยาบาล                      

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
1/



ตารางที่    13   จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและไปสถานพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามผูใหการรักษาในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                         และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       13   Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of medical officers treating them at the last illness, area, region, sex 

                        and cause of the last illness, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 9,796,526 3,017,853 6,778,673 911,907 2,230,989 2,122,160 3,230,328 1,301,142 Total

แพทย Doctors

   แผนปจจุบัน 8,944,831 2,926,646 6,018,185 900,588 2,107,537 1,863,936 2,925,809 1,146,961    Modern doctors

   แผนไทยหรือทางเลือกอื่น 19,620 9,060 10,560 3,638 2,301 4,499 5,402 3,781    Thai traditional or

           alternative traditional doctors

   ไมทราบวาเปนแพทยแผนใด 16,209 a/ 16,209 a/ a/ 7,138 9,070 a/    Unknown doctors

บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 815,724 82,005 733,719 7,681 121,151 246,446 290,047 150,400 Public health officers

ไมทราบ 141 141 - - - 141 - - Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

                  ผูใหการรักษา                  

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย

     Type of medical officers treating       

them at the last illness



ตารางที่    13   จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและไปสถานพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามผูใหการรักษาในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                         และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       13   Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of medical officers treating them at the last illness, area, region, sex 

                        and cause of the last illness, 2011 (Contd.)

                              

ผูใหการรักษา ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการทางการแพทย 

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence Used health service of chronic disease

รวม 4,240,188 5,556,338 4,947,254 337,961 4,511,311 Total

แพทย Doctors

   แผนปจจุบัน 3,861,243 5,083,588 4,341,900 298,016 4,304,915    Modern doctors

   แผนไทยหรือทางเลือกอื่น 6,773 12,847 11,408 a/ 8,212    Thai traditional or

        alternative traditional doctors

   ไมทราบวาเปนแพทยแผนใด 8,324 7,885 16,209 a/ a/    Unknown doctors

บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 363,706 452,018 577,737 39,945 198,042 Public health officers

ไมทราบ 141 - - - 141 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

treating them at the last illness

เพศ  Sex สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness

Type of medical officers



ตารางที่    14  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและไปสถานพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                        และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       14  Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of service of the last treatment, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 9,796,526 3,017,853 6,778,673 911,907 2,230,989 2,122,160 3,230,328 1,301,142 Total

รักษาดวยยาแผนปจจุบัน 9,763,208 3,007,408 6,755,800 909,412 2,224,229 2,111,478 3,222,880 1,295,210 Treated by modern medicine

รักษาดวยยาสมุนไพร 116,042 29,341 86,701 6,961 18,811 40,050 27,726 22,494 Treated by herbal medicine

นวดไทยเพื่อรักษา 45,019 9,601 35,418 2,457 8,947 10,979 12,718 9,919 Massage for treated

อบสมุนไพร/ การนั่งกระโจม 21,653 840 20,813 a/ 1,191 2,435 18,027 a/ Sauna/ Message with a bag

     ประคบสมุนไพร/ ทับหมอเกลือ                                                                                                      of heated medicinal herbs

อื่น ๆ
2/

40,492 10,960 29,531 3,821 5,346 11,178 15,048 5,099 Others
2/

ไมทราบ 1,969 1,969            - 1,764 205            -            -            - Unknown

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

2/  เชน การฝงเข็ม สมาธิบําบัด เปนตน

2/  Such as perform acupuncture, meditation, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดทาย
1/

Type of service of the last treatment
1/



ตารางที่    14  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและไปสถานพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       14  Number of population being ill and visited health centre in the past month before the date of interview by type of service of the last treatment, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการทางการแพทย 

เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence Used health service of chronic disease

รวม 4,240,188 5,556,338 4,947,254 337,961 4,511,311 Total

รักษาดวยยาแผนปจจุบัน 4,230,715 5,532,494 4,928,328 336,972 4,497,908 Treated by modern medicine

รักษาดวยยาสมุนไพร 40,932 75,111 34,837 1,021 80,184 Treated by herbal medicine

นวดไทยเพื่อรักษา 24,846 20,173 19,380 1,639 24,000 Massage for treated

อบสมุนไพร/ การนั่งกระโจม 16,054 5,599 13,239 2,559 5,856 Sauna/ Message with a bag

     ประคบสมุนไพร/ ทับหมอเกลือ                  of heated medicinal herbs

อื่น ๆ
2/

15,088 25,404 12,214 3,971 24,307 Others
2/

ไมทราบ 205 1,764 1,764            - 205 Unknown

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

2/  เชน การฝงเข็ม สมาธิบําบัด เปนตน

2/  Such as perform acupuncture, meditation, etc.

เพศ  Sex

ประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดทาย
1/

Type of service of the last treatment
1/



ตารางที่    15  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาพาหนะในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       15  Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by transportation cost of the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 13,574,531 4,385,382 9,189,149 1,362,852 3,180,521 2,788,297 4,448,372 1,794,489 Total

    ไมเสียคาพาหนะ 3,336,259 1,176,200 2,160,060 423,525 689,179 622,872 1,226,649 374,034      None

     1 - 30 2,160,323 714,815 1,445,508 138,643 490,610 645,467 663,120 222,483      1 - 30 

     31 - 99 3,755,447 1,113,782 2,641,665 192,933 819,030 840,506 1,238,160 664,817      31 - 99 

     100 - 199 2,267,498 742,232 1,525,266 323,198 531,192 381,630 737,328 294,150      100 - 199

     200 - 499 1,431,974 454,536 977,438 239,269 464,600 199,632 387,491 140,982      200 - 499

     500 - 999 295,656 81,323 214,333 17,675 77,657 49,423 110,865 40,036      500 - 999 

     1,000 - 1,999 111,553 19,916 91,637 1,211 20,123 30,132 43,923 16,164      1,000 - 1,999

     2,000 ขึ้นไป 55,872 14,288 41,584 a/ 8,054 8,252 25,243 14,323      2,000 and over

    ไมทราบ 159,948 68,290 91,658 26,396 80,076 10,381 15,594 27,500      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 98 90 102 91 101 85 99 117 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคาพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

                 คาพาหนะ                

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย (บาท)

              Transportation cost               

of the last illness (baht)



ตารางที่    15  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาพาหนะในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       15  Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by transportation cost of the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011  (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness                         

คาพาหนะ ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการทางการแพทย Transportation cost 

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย (บาท) Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว of the last illness (baht)

Used health service of chronic disease

รวม 6,085,601 7,488,930 8,345,671 520,213 4,708,647 Total

    ไมเสียคาพาหนะ 1,605,148 1,731,111 2,735,544 192,790 407,925      None

     1 - 30 979,372 1,180,950 1,499,665 54,771 605,887      1 - 30 

     31 - 99 1,608,655 2,146,791 2,162,947 111,657 1,480,843      31 - 99 

     100 - 199 976,507 1,290,992 1,138,033 58,482 1,070,983      100 - 199

     200 - 499 625,941 806,033 565,345 32,523 834,106      200 - 499

     500 - 999 142,089 153,568 101,843 14,194 179,619      500 - 999 

     1,000 - 1,999 49,250 62,303 35,011 9,369 67,173      1,000 - 1,999

     2,000 ขึ้นไป 15,514 40,358 3,341 2,122 50,409      2,000 and over

    ไมทราบ 83,125 76,824 103,942 44,305 11,701      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 93 103 63 100 160 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคาพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

เพศ   Sex



ตารางที่    16  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคารักษาพยาบาลในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       16  Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by total expenditure on health of the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 13,574,531 4,385,382 9,189,149 1,362,852 3,180,521 2,788,297 4,448,372 1,794,489 Total

    ไมเสียคารักษาพยาบาล 8,271,876 2,409,016 5,862,860 637,603 1,827,981 1,872,579 2,859,987 1,073,726      None

     1 - 99 2,321,360 806,693 1,514,668 259,208 550,283 445,739 788,334 277,797      1 - 99

     100 - 499 1,973,255 758,743 1,214,513 263,223 509,823 359,183 565,997 275,029      100 - 499

     500 - 999 355,839 139,133 216,706 58,282 97,835 47,532 81,441 70,749      500 - 999

     1,000 - 1,999 164,279 78,793 85,486 35,639 56,154 23,751 27,550 21,186      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 113,846 58,782 55,064 38,838 27,375 13,845 19,390 14,398      2,000 - 4,999

     5,000 ขึ้นไป 48,820 33,946 14,874 18,798 12,823 9,036 2,193 5,970      5,000 and over

    ไมทราบ 325,255 100,277 224,977 51,261 98,248 16,632 103,481 55,633      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 119 180 90 291 137 94 70 124 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคารักษาพยาบาล           

1/  Excluding unknown total expenditure on health

          คารักษาพยาบาล               

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย (บาท)

    Total expenditure on health of the 

last illness (baht)



ตารางที่    16  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคารักษาพยาบาลในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                      และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       16  Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by total expenditure on health of the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness, 2011 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการทางการแพทย Total expenditure on health

Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว of the last illness (baht)

Used health service of chronic disease

รวม 6,085,601 7,488,930 8,345,671 520,213 4,708,647 Total

    ไมเสียคารักษาพยาบาล 3,581,471 4,690,405 4,004,620 272,787 3,994,468      None

     1 - 99 1,095,430 1,225,930 2,100,764 107,830 112,766      1 - 99

     100 - 499 909,565 1,063,691 1,620,603 68,944 283,709      100 - 499

     500 - 999 158,311 197,528 226,177 9,807 119,855      500 - 999

     1,000 - 1,999 73,913 90,367 63,031 9,826 91,422      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 44,908 68,938 35,253 7,059 71,534      2,000 - 4,999

     5,000 ขึ้นไป 22,783 26,037 23,314 4,054 21,451      5,000 and over

    ไมทราบ 199,221 126,034 271,909 39,905 13,441      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 120 119 110 170 131 Average
1/

(Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคารักษาพยาบาล           

1/  Excluding unknown total expenditure on health

เพศ  Sex

          คารักษาพยาบาล               

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย (บาท)



ตารางที่    17  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ใชในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                      และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table       17  Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by using health insurance for the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness,  2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 13,574,531 4,385,382 9,189,149 1,362,852 3,180,521 2,788,297 4,448,372 1,794,489 Total

ไมมีสวัสดิการฯ 94,326 48,701 45,624 28,028 29,626 20,758 649 15,265 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช 7,978,613 2,400,107 5,578,506 698,370 1,782,475 1,759,719 2,733,019 1,005,030 Have health insurance and used

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 6,147,485 1,420,505 4,726,981 347,823 1,206,833 1,446,292 2,358,445 788,092     Universal coverage card (UC)

     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 677,450 391,389 286,060 185,169 293,412 73,755 56,689 68,424     Social security / worker compensated 

        fund (SSS)

     สวัสดิการขาราชการหรือ 1,006,182 479,817 526,365 117,542 227,808 221,143 308,922 130,768     Civil servant medical 

          ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 91,759 70,631 21,128 34,125 26,236 15,111 4,994 11,292      Private health insurance

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง 21,086 13,996 7,090 936 17,819 2,083 248 a/      Health insurance covered by employer

     อื่น ๆ 34,651 23,769 10,882 12,775 10,367 1,335 3,720 6,454      Others

มีสวัสดิการฯ  แตไมใช 5,248,654 1,856,005 3,392,649 596,128 1,281,164 993,628 1,645,184 732,550 Have health insurance, but did not use it

ไมทราบ 252,938 80,569 172,369 40,326 87,255 14,191 69,521 41,645 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

     สวัสดิการคารักษาพยาบลที่ใช     

 ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
Using health insurance for the last illness



ตารางที่    17  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ใชในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                       และสาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       17  Number of population being ill and getting treatment in the past month before the date of interview by using health insurance for the last illness, area, region, sex 

                       and cause of the last illness,  2011 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บปวยครั้งสุดทาย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการปวย/รูสึกไมสบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําราย ไปรับบริการอื่นๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

Male Female Ill or not feeling well Accident or physical violence Used health service of chronic disease

รวม 6,085,601 7,488,930 8,345,671 520,213 4,708,647 Total

ไมมีสวัสดิการฯ 39,641 54,685 74,230 5,109 14,986 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช 3,407,656 4,570,958 3,669,876 240,822 4,067,916 Have health insurance and used

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 2,546,225 3,601,261 2,828,023 164,351 3,155,112     Universal coverage card (UC)

     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 325,765 351,685 415,586 32,164 229,699     Social security / worker compensated 

        fund (SSS)

     สวัสดิการขาราชการหรือ 470,114 536,068 350,390 33,490 622,302     Civil servant medical 

          ขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 42,159 49,599 47,639 10,818 33,302      Private health insurance

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง 10,816 10,271 15,138 a/ 5,948      Health insurance covered by employer

     อื่น ๆ 12,577 22,074 13,099 a/ 21,552      Others

มีสวัสดิการฯ  แตไมใช 2,492,671 2,755,984 4,396,555 237,241 614,858 Have health insurance, but did not use it

ไมทราบ 145,634 107,304 205,011 37,040 10,887 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
   สวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ใช     

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
Using health insurance for the last illness



ตารางที่    18  จํานวนประชากรที่เจ็บปวยและมีการรักษาพยาบาล แตไมใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลในการเจ็บปวยครั้งสุดทายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่ไมใชสวัสดิการฯ เขตการปกครอง ภาค

                    และเพศ พ.ศ. 2554

Table      18   Number of population being ill and getting treatment without using health insurance for the last illness in the past month before the date of interview by reasons for not using  

                     health insurance, area, region and sex, 2011             

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 5,248,654 1,856,005 3,392,649 596,128 1,281,164 993,628 1,645,184 732,550 2,492,671 2,755,984 Total

เจ็บปวยเพียงเล็กนอย 2,871,115 1,090,625 1,780,490 366,179 727,874 512,622 927,621 336,818 1,365,393 1,505,722 Minor illness

อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน 70,717 27,050 43,668 11,662 15,510 17,046 12,837 13,663 32,947 37,770 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยูไกล/ 171,204 45,746 125,458 20,426 31,639 73,703 34,119 11,316 86,432 84,772 Difficult to access

เดินทางไมสะดวก

ไมสะดวกไปในเวลาทําการ 176,608 80,873 95,735 13,406 61,388 39,003 34,225 28,586 91,937 84,671 Inconvenience within office hour

ชา รอนาน 848,259 301,009 547,250 96,321 181,263 163,938 251,250 155,487 373,458 474,801 Long queue

ไมแนใจคุณภาพยา 216,572 69,540 147,032 10,221 56,409 43,392 63,718 42,832 97,343 119,229 Not confident in medicine's quality

แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/รักษาไมหาย 183,001 37,373 145,629 12,636 44,848 32,934 77,769 14,815 77,605 105,396 Unsatisfy with the result of treatment

ไมไดอยูในภูมิลําเนา 61,220 20,468 40,752 1,323 25,704 6,950 21,218 6,025 23,001 38,219 Do not live in the registered area

ที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ 142,741 52,584 90,156 22,633 18,693 35,814 35,362 30,238 70,637 72,103 Uncovered by the health insurance

ไมครอบคลุม

อื่น ๆ
1/

164,529 43,688 120,843 17,829 35,038 16,108 58,489 37,064 74,585 89,945 Others
1/

ไมทราบ 342,687 87,050 255,637 23,492 82,798 52,118 128,575 55,704 199,333 143,354 Unknown

1/  เชน รักษาดวยตนเอง ไมมีคาพาหนะ ถูกเลือกปฏิบัติ บุคลากรในโรงพยาบาลดุ/พูดไมไพเราะ เปนตน

1/  Such as oneself treatment, can't afford for transportation fare, services discrimination, bad manner of staff, etc.

เพศ  Sex
              Reasons for not using            

    health insurance

            สาเหตุที่ไมใชสวัสดิการ        

คารักษาพยาบาล



ตารางที่  19  จํานวนประชากร จําแนกตามการใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวนครั้งที่ใชบริการฯ  เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ 

                     และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2554

Table     19   Number of population by getting any health promotion service in the past month before the date of interview, number of times using health promotion service, area, region, 

                      sex, age group and information on health insurance, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมไช 65,673,008 22,577,496 43,095,512 6,695,441 15,707,870 11,827,152 22,228,681 9,213,863 None

ใช 1,822,315 560,205 1,262,110 168,340 351,012 365,940 706,420 230,603 Got

     1 ครั้ง 1,642,861 503,492 1,139,369 150,233 315,114 323,790 655,259 198,464      Once

     2 ครั้ง 113,728 35,155 78,574 14,386 18,226 24,816 31,477 24,823      2 times

     3 ครั้ง 18,844 5,759 13,085 1,460 1,332 6,255 7,350 2,446      3 times

     4 ครั้งขึ้นไป 16,901 2,582 14,319 a/ 6,435 a/ 5,598 4,869      4 times and over

     ไมทราบ 29,981 13,218 16,763 2,260 9,906 11,079 6,736            -      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 Average
1/ 

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of times using health promotion service

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Getting any health promotion 

service and number of times using 

health promotion service

การใชบริการสงเสริมสุขภาพ 

และจํานวนครั้งที่ใชบริการฯ



ตารางที่  19  จํานวนประชากร จําแนกตามการใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวนครั้งที่ใชบริการฯ  เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ 

                     และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table     19  Number of population by getting any health promotion service in the past month before the date of interview, number of times using health promotion service, area, 

                     region, sex, age group and information on health insurance, 2011 (Contd.)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไมมี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 33,145,739 34,349,584 4,148,746 9,494,752 10,410,354 35,246,256 8,195,215 1,316,187 66,179,136 Total

ไมไช 32,516,373 33,156,635 3,897,965 9,392,717 10,252,622 34,294,593 7,835,111 1,301,762 64,371,246 None

ใช 629,366 1,192,949 250,780 102,035 157,732 951,663 360,104 14,425 1,807,890 Got

     1 ครั้ง 583,465 1,059,396 231,708 92,739 134,098 859,047 325,269 14,425 1,628,436      Once

     2 ครั้ง 28,606 85,123 13,059 4,819 18,531 57,351 19,968 a/ 113,728      2 times

     3 ครั้ง 4,481 14,363 3,827 858 506 11,549 2,103 a/ 18,844      3 times

     4 ครั้งขึ้นไป 1,555 15,346 455 1,360 1,276 12,212 1,598 a/ 16,901      4 times and over

     ไมทราบ 11,260 18,721 1,731 2,260 3,320 11,503 11,166            - 29,981      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 Average
1/ 

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of times using health promotion service

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex กลุมอายุ (ป)   Age group (Years)
 Information on health insurance

การใชบริการสงเสริม

สุขภาพ และจํานวนครั้งที่

ใชบริการฯ

Getting any health 

promotion service and 

number of times using 

health promotion service

การมีสวัสดิการประกันสุขภาพ

0-4 5-14 15-24 25-59



ตารางที่  20  จํานวนประชากรที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทของบริการฯ ที่ใชครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     20   Number of population getting any health promotion service in the past month before the date of interview by kind of the last health promotion service, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 1,822,315 560,205 1,262,110 168,340 351,012 365,940 706,420 230,603 629,366 1,192,949 Total

ไปรับการฉีดวัคซีน 351,881 93,838 258,043 35,208 66,804 46,727 160,614 42,529 166,445 185,436 Vaccination

ไปฝากครรภ/ตรวจครรภ 109,197 24,837 84,361 4,748 29,738 22,260 35,754 16,697            - 109,197 Antenatal care

ไปรับบริการวางแผนครอบครัว 28,116 2,096 26,021 a/ 2,178 12,408 10,895 2,635 5,142 22,975 Family planning / 

     contraceptive clinic

ไปตรวจ/ดูแลหลังคลอด 69,603 18,788 50,814 6,767 11,129 13,588 29,860 8,258            - 69,603 Post partum care

ไปตรวจสุขภาพประจําป 545,017 172,813 372,204 36,570 98,748 134,057 225,930 49,712 218,315 326,703 Body check up

ไปรับบริการการปองกัน 181,672 83,976 97,696 17,010 32,719 13,237 45,873 72,834 50,444 131,228 Dental preventive care

     โรคในชองปาก (ทําฟน)

ไปรับยาบํารุง/อาหารเสริม 100,493 17,085 83,409 1,176 28,571 16,223 49,952 4,572 24,239 76,255 Tonic/supplementary food

ไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 39,055 6,169 32,886 a/ 94 4,373 33,955 633 21,763 17,292 Behavioral change

ไปรับบริการตามนัดอื่นๆ 392,651 140,604 252,047 66,861 81,031 103,068 112,571 29,119 140,192 252,459 Other appointed care

ไมทราบ 4,630            - 4,630            -            -            - 1,017 3,612 2,827 1,802 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
    Kind of the last health 

promotion service

ประเภทของบริการสงเสริมสุขภาพ

ที่ใชครั้งสุดทาย



ตารางที่  21  จํานวนประชากรที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสถานที่ในการใชบริการฯ ครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาคและเพศ พ.ศ. 2554

Table     21  Number of population getting any health promotion service in the past month before the date of interview by place of getting the last health promotion service, area, 

                     region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 1,822,315 560,205 1,262,110 168,340 351,012 365,940 706,420 230,603 629,366 1,192,949 Total

รานขายยา 3,888 2,063 1,825 a/ 1,936 1,825 a/ 127 a/ 3,888 Drug store

ไปสถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการ 640,060 103,989 536,072 31,003 86,105 151,206 309,170 62,576 211,273 428,788      Health centre/ PCU

          สาธารณสุข/ ศูนยสุขภาพชุมชน

     โรงพยาบาลชุมชน 358,452 74,637 283,815            - 65,973 97,382 142,673 52,424 108,386 250,066      Community hospital

     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย 445,484 176,405 269,079 56,166 93,424 79,356 161,944 54,594 174,031 271,453      General/ Regional hospital

     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 21,238 17,093 4,145 10,025 287 1,579 3,196 6,151 11,854 9,385      University hospital

     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 49,072 29,198 19,873 12,848 23,918 2,795 7,750 1,760 22,117 26,954      Other public hospital

ไปสถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

     โรงพยาบาลเอกชน 131,173 78,765 52,408 40,079 41,719 10,371 30,327 8,677 47,478 83,694      Private hospital

     คลินิกเอกชน 148,414 65,659 82,755 16,924 31,636 18,995 40,591 40,268 44,000 104,414      Private clinic

อื่น ๆ 24,534 12,396 12,138 1,295 6,014 2,430 10,770 4,025 10,227 14,307 Others

a/ ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
Place of getting the last health 

promotion service

สถานที่ในการใชบริการสงเสริมสุขภาพ

ครั้งสุดทาย



ตารางที่  22  จํานวนประชากรที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาพาหนะครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     22   Number of population getting any health promotion service in the past month before the date of interview by transportation cost of the last service, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 1,822,315 560,205 1,262,110 168,340 351,012 365,940 706,420 230,603 629,366 1,192,949 Total

    ไมเสียคาพาหนะ 374,561 89,694 284,867 20,788 46,827 76,184 212,243 18,519 121,751 252,811  None

     1 - 30 261,925 58,565 203,359 4,972 32,637 88,066 114,692 21,557 96,188 165,737      1 - 30

     31 - 99 508,707 164,715 343,992 27,557 98,618 92,097 178,762 111,673 167,210 341,497      31 - 99

     100 - 199 350,808 133,273 217,535 45,664 79,443 63,092 116,027 46,582 120,830 229,978      100 - 199

     200 - 499 273,513 98,873 174,640 68,020 76,313 38,000 67,541 23,639 98,734 174,779      200 - 499

     500 - 999 26,500 7,874 18,627 1,338 9,788 3,171 9,967 2,237 12,165 14,336      500 - 999

     1,000 ขึ้นไป 20,999 6,258 14,739 a/ 6,648 5,330 6,237 2,784 9,662 11,337      1,000 and over

    ไมทราบ 5,302 952 4,350            - 738            - 952 3,612 2,827 2,474  Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 99 111 94 140 132 85 79 105 109 94 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคาพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

a/ ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
Transportation cost of the last 

service (baht)
คาพาหนะครั้งสุดทาย (บาท)



ตารางที่  23  จํานวนประชากรที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาใชบริการฯ ครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     23   Number of population getting any health promotion service in the past month before the date of interview by total expenditure of the last health promotion service, area, 

                      region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Total expenditure 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง of the last health 

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female promotion service (baht)

รวม 1,822,315 560,205 1,262,110 168,340 351,012 365,940 706,420 230,603 629,366 1,192,949 Total

   ไมเสียคาใชบริการ 1,464,851 390,059 1,074,792 91,636 279,332 326,513 597,066 170,304 511,076 953,775  None

     1 - 99 39,234 10,784 28,451 2,225 7,445 6,955 21,877 733 15,480 23,754  1 - 99

     100 - 499 127,187 48,380 78,807 13,312 23,806 16,676 50,490 22,904 30,817 96,370  100 - 499

     500 - 999 58,972 34,470 24,502 13,336 9,604 3,295 19,001 13,737 19,842 39,130  500 - 999

     1,000 - 1,999 63,204 29,032 34,172 16,071 12,002 4,950 14,885 15,296 28,531 34,673  1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 58,040 42,831 15,210 30,047 16,460 6,587 2,277 2,670 17,132 40,908  2,000 - 4,999 

     5,000 ขึ้นไป 6,476 4,649 1,826 1,712 1,626 964 825 1,348 3,659 2,816  5,000 and over

    ไมทราบ 4,350            - 4,350            - 738            -            - 3,612 2,827 1,522  Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 213 438 112 833 289 99 78 237 227 205 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคาใชบริการ           

1/  Excluding unknown total expenditure of health promotion service

เพศ  Sex
คาใชบริการสงเสริม

สุขภาพครั้งสุดทาย (บาท)



ตารางที่  24  จํานวนประชากรที่ใชบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสวัสดิการประกันสุขภาพที่ใชในครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     24  Number of population getting any promotion service in the past month before the date of interview by using health insurance for the last service, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 1,822,315 560,205 1,262,110 168,340 351,012 365,940 706,420 230,603 629,366 1,192,949 Total

ไมมีสวัสดิการฯ 9,526 8,247 1,279 7,016 1,253 1,055 a/ 202 4,132 5,394 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช 1,524,999 417,672 1,107,327 95,368 289,498 331,422 619,334 189,377 521,047 1,003,952 Have health insurance and used

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 1,179,470 242,041 937,428 61,807 178,266 246,486 546,598 146,313 394,568 784,902    Universal coverage card (UC)

     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 98,328 48,598 49,730 18,914 43,385 14,552 16,419 5,058 24,219 74,109    Social security / worker  

        compensated fund (SSS)

     สวัสดิการขาราชการหรือ 213,205 97,876 115,329 13,188 56,844 68,205 53,189 21,779 94,150 119,055    Civil servant medical 

          ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 29,306 24,466 4,839 1,459 7,343 1,507 2,769 16,227 5,029 24,277     Private health insurance

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง 3,125 3,125 a/ a/ 2,575 550 a/ a/ 2,959 166     Health insurance covered 

           by employer

     อื่น ๆ 1,565 1,565 a/ a/ 1,084 122 359 a/ 122 1,443     Others

มีสวัสดิการฯ  แตไมใช 285,831 134,286 151,545 65,955 59,524 33,462 87,086 39,803 102,966 182,865 Have health insurance, 

     but did not use it

ไมทราบ 1,959 - 1,959 - 738 - - 1,222 1,222 738 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
       Using health insurance          

for the last service

      สวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช     

    ในครั้งสุดทาย



ตารางที่    25  จํานวนประชากรที่ใชบริการการสงเสริมสุขภาพ แตไมใชสวัสดิการประกันสุขภาพในการใชบริการครั้งสุดทายในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่ไมใชสวัสดิการฯ  เขตการปกครอง 

                       ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       25  Number of population getting any health promotion service without using health insurance for the last service in the past month before the date of interview by 

                        reasons for not using health insurance, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 285,831 134,286 151,545 65,955 59,524 33,462 87,086 39,803 102,966 182,865 Total

สถานพยาบาลอยูไกล/ 24,989 13,300 11,689 12,826 2,596 865 6,816 1,886 5,305 19,684 Difficult to access

เดินทางไมสะดวก

ไมสะดวกไปในเวลาทําการ 20,748 10,916 9,833 1,480 8,899 464 8,219 1,687 7,377 13,372 Inconvenience within office hour

ชา รอนาน 89,459 47,831 41,627 21,112 18,148 15,000 12,824 22,374 31,098 58,361 Long queue

ไมแนใจคุณภาพยา 14,257 7,400 6,857 4,198 1,936 155 7,582 387 4,685 9,572 Not confident in medicine's quality

แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/รักษาไมหาย 6,215 4,583 1,632 1,748 927 804 2,737 a/ 4,421 1,794 Unsatisfy with the result of treatment

ไมไดอยูในภูมิลําเนา 7,093 7,093 a/ 5,330 101 451 1,210 a/ 2,634 4,459 Do not live in the registered area

ที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ 84,037 27,777 56,260 13,422 16,429 8,206 41,006 4,974 31,977 52,060 Uncovered by the health insurance

ไมครอบคลุม

อื่น ๆ
1/

32,448 8,803 23,645 1,064 10,487 7,519 6691 6,687 13,498 18,951 Others
1/

ไมทราบ 6,583 6,583            - 4,776            -            -            - 1,807 1,971 4,612 Unknown

1/  เชน ถูกเลือกปฏิบัติ  บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไมไพเราะ  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ  ไมใหขอมูล เปนตน

1/  Such as services discrimination, bad manner of staff, limited timeless info from doctor, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex

Reasons for not using health insurance
           สาเหตุที่ไมใชสวัสดิการ          

ประกันสุขภาพ



ตารางที่    26  จํานวนประชากร จําแนกตามการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวนครั้งที่เขาพักรักษา เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ 

                       และการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554

Tablde    26   Number of population by admission in the health centre in the past 12 months before the date of interview, number of admissions, area, region, sex, age group 

                       and information on health insurance, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Admission in

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต  the hospital and 

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South number of admissions

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมเคยเขาพักรักษา 63,963,870 22,061,720 41,902,150 6,521,640 15,261,013 11,559,929 21,683,890 8,937,398 None

เคยเขาพักรักษา 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 Admitted

    1 ครั้ง 3,037,109 960,275 2,076,834 311,628 692,708 547,084 1,058,999 426,691     Once

    2-3 ครั้ง 383,091 84,078 299,013 20,346 77,568 58,785 157,836 68,557     2-3  times

    4-5 ครั้ง 65,500 13,546 51,954 2,154 14,834 16,385 23,848 8,279     4-5  times

    6-7 ครั้ง 8,804 2,917 5,887 a/ 1480.7106 5,068 738.9581 1,517     6-7  times

    8 ครั้งขึ้นไป 15,334 4,583 10,751 a/ 3,081 3,832 6,395 2,025     8 times and over

    ไมทราบ 21,614 10,582 11,033 8,013 8,197 2,008 3,396 -     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.3 1.2 1.3 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 Average
1/ 

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่เขาพักรักษา           

1/  Excluding unknown number of admissions

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

การเขาพักรักษาใน

สถานพยาบาล และ

จํานวนครั้งที่เขาพักรักษา



ตารางที่    26  จํานวนประชากร จําแนกตามการเขาพักรักษาในสถานพยาบาลในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวนครั้งที่เขาพักรักษา เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ 

                       และการมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       26  Number of population by admission in the health centre in the past 12 months before the date of interview, number of admissions, area, region, sex, age group 

                       and information on health insurance, 2011 (Contd.)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไมมี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 33,145,739 34,349,584 4,148,746 9,494,752 10,410,354 35,246,256 8,195,215 1,316,187 66,179,136 Total

ไมเคยเขาพักรักษา 31,607,223 32,356,647 3,950,509 9,265,433 9,715,201 33,519,782 7,512,945 1,283,468 62,680,403 None

เคยเขาพักรักษา 1,538,515 1,992,937 198,236 229,320 695,153 1,726,474 682,270 32,720 3,498,733 Admitted

    1 ครั้ง 1,309,612 1,727,497 160,572 214,569 596,064 1,520,201 545,704 29,542 3,007,567     Once

    2-3 ครั้ง 167,571 215,520 28,402 9,264 85,503 166,379 93,543 979 382,112     2-3  times

    4-5 ครั้ง 36,822 28,678 3,191 3,951 8,121 21,840 28,398 a/ 65,500     4-5  times

    6-7 ครั้ง 6,018 2,786 1,762 1,054 421 2,880 2,687 107 8,697     6-7  times

    8 ครั้งขึ้นไป 9,125 6,208 4,059 481 1,724 7,513 1,557 2,091 13,243     8 times and over

    ไมทราบ 9,366 12,248 251 - 3,320 7,661 10,381 - 21,614     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.3 1.2 1.5 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6 1.2 Average
1/ 

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่เขาพักรักษา           

1/  Excluding unknown number of admissions

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

                Admission                

        in the hospital and      

number of admissions

เพศ  Sex กลุมอายุ (ป)   Age group (Years)
 Information on health insurance

         การเขาพักรักษา            

   ในสถานพยาบาลและ    

จํานวนครั้งที่เขาพักรักษา

การมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล

25-590-4 5-14 15-24



ตารางที่    27  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในสถานพยาบาลในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       27  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by cause of the last admission, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 1,538,515 1,992,937 Total

โรค 2,326,390 715,258 1,611,132 248,152 522,946 415,558 810,203 329,531 1,096,063 1,230,328 Illness

อุบัติเหตุ 611,132 218,155 392,978 69,096 138,491 107,908 212,898 82,740 423,901 187,231 Accident

คลอดบุตร 554,323 130,923 423,401 23,463 129,926 107,789 204,411 88,735            - 554,323 Delivery

อื่น ๆ
1/

39,606 11,645 27,961 1,430 6,506 1,907 23,700 6,062 18,552 21,055 Others
1/

1/  เชน  แทงบุตร  ฟอกไต เปนตน

1/  Such as miscarriages, dialysis, etc.

Cause of the last 

admission

เพศ  Sex
 สาเหตุที่เขาพักรักษา 

ครั้งสุดทาย



ตารางที่  28  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     28  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by type of health centre of the last admission, area, region 

                     and cause of the last admission, 2011

                  

ประเภทสถานพยาบาล Type of health centre

ที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ of the last admission

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

สถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

     โรงพยาบาลชุมชน 1,073,555 169,586 903,969            - 175,273 198,396 561,890 137,996 712,221 171,914 176,417 13,003      Community hospital

     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย 1,573,452 436,988 1,136,464 97,652 378,949 304,557 534,509 257,785 1,007,991 254,691 291,614 19,156      General/ Regional hospital

     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 159,373 98,947 60,426 63,082 2,736 38,822 24,786 29,946 124,909 23,168 11,060 235      University hospital

     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 233,156 114,110 119,046 61,954 99,742 18,644 28,956 23,859 141,802 46,655 43,941 758      Other public hospital

สถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

     โรงพยาบาลเอกชน 405,282 231,379 173,902 104,029 133,313 72,744 51,319 43,876 270,715 96,990 31,121 6,455      Private hospital

     คลินิกเอกชน 15,381 13,422 1,960 11,630 1,960 a/ 626 1,166 6,558 8,823 a/ a/      Private clinic

อื่น ๆ 4,707 4,179 528 3,794 385 a/ a/ 528 4,537 a/ 170 a/ Others

ไมทราบ 66,547 7,369 59,178            - 5,511            - 49,124 11,912 57,656 8,890            -            - Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
Cause of the last admission

สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย



ตารางที่  29  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามสาเหตุที่เลือกเขาพักรักษาในสถานพยาบาล เขตการปกครอง  ภาค และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     29  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by reason for selecting health centre for the last admission, area, region 

                     and cause of the last admission, 2011

สาเหตุที่เลือกเขาพักรักษา

ในสถานพยาบาล รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/ บัตรทอง 1,918,437 592,651 1,325,787 212,060 448,307 304,418 687,344 266,308 1,312,846 263,742 323,717 18,133 Registered hospital

ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล 342,732 76,877 265,855 12,652 53,594 101,530 137,021 37,935 222,481 76,722 35,093 8,436 Transfer

สถานพยาบาลอยูใกล/ เดินทางสะดวก 434,857 131,938 302,919 30,898 105,000 84,576 152,716 61,666 261,122 61,731 105,217 6,786 Convenient / Nearby

บริการรวดเร็ว  ทันใจ 146,803 67,882 78,921 15,424 59,232 34,126 14,487 23,534 98,946 40,190 3,622 4,046 Quick service

คารักษาพยาบาลไมแพง 51,987 16,487 35,500 5,118 36,814 166 3,516 6,372 23,100 20,285 8,601 a/ Inexpensive health care

มีแพทยผูเชี่ยวชาญ 242,585 68,974 173,611 14,421 49,232 59,859 71,492 47,583 180,256 11,673 49,502 1,155 Specialist available

มีเครื่องมือแพทยทันสมัย 70,941 25,981 44,960 3,423 19,547 24,739 8,296 14,935 42,640 11,750 16,194 356 Modern medical 

     equipment/ tool

เขารักษาฉุกเฉิน 106,277 64,043 42,234 34,911 13,309 16,172 26,536 15,349 35,301 66,025 4,951 a/ As emergecy case

อื่น ๆ 
1/

33,755 18,708 15,047 9,447 6,108 2,650 11,013 4,536 25,143 4,995 2,923 694 Others
1/

ไมทราบ 183,078 12,440 170,638 3,785 6,725 4,926 138,790 28,852 124,556 54,020 4,503            - Unknown

1/  เชน มีฐานะยากจน เปนตน

1/  Such as could afford, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

   Reason for selecting       

health centre for  the last 

admission

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย

Cause of the last admission



ตารางที่  30  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามจํานวนวันในการเขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     30  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by number of days being inpatient in the last admission, area, region 

                     and cause of the last admission, 2011

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

     1 421,950 158,428 263,522 52,179 96,559 52,946 174,537 45,729 302,672 100,470 12,351 6,456      1

     2 - 3 1,749,113 536,020 1,213,093 189,087 369,622 306,292 634,382 249,729 1,132,181 294,818 310,767 11,347      2 - 3

     4 - 7 920,630 265,829 654,801 72,798 209,798 184,509 305,824 147,701 579,767 110,044 211,639 19,180      4 - 7 

     8 - 14 188,702 51,301 137,401 9,987 38,348 40,830 68,438 31,099 139,437 34,310 13,102 1,853      8 - 14

     15 - 29 111,504 23,997 87,507 6,924 24,453 23,132 45,232 11,762 82,792 28,658 54 a/      15 - 29 

     30 ขึ้นไป 99,334 28,793 70,541 7,879 35,071 22,846 19,025 14,513 63,857 31,640 3,393 443      30 and over

    ไมทราบ 40,220 11,614 28,606 3,286 24,018 2,608 3,774 6,535 25,684 11,193 3,017 327      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(วัน) 5.5 4.9 5.7 4.8 6.5 6.4 4.6 5.2 5.5 7.0 3.8 4.6 Average
1/

 (Days)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนวันในการเขาพักรักษา           

1/  Excluding unknown number of days being inpatient

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Number of days being 

inpatient in the last 

admission (days)

จํานวนวันในการเขาพักรักษา

ครั้งสุดทาย (วัน)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย

Cause of the last admission



ตารางที่  31  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามจํานวนวันที่พักรักษาตอที่บานในการเขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค 

                     และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     31  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by number of days being cure at home, area, region 

                     and cause of the last admission, 2011

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

    ไมพักรักษา 753,529 241,154 512,375 103,160 159,380 104,672 309,560 76,756 537,512 176,214 37,444 2,359      None

     1 269,657 127,163 142,494 41,604 71,502 30,287 72,877 53,387 208,393 53,237 5,419 2,609      1

     2 - 3 739,466 233,971 505,496 76,689 178,692 138,020 232,676 113,389 582,600 89,503 58,693 8,670      2 - 3

     4 - 7 678,383 171,992 506,391 42,567 135,449 115,239 279,440 105,687 461,413 82,344 128,332 6,295      4 - 7 

     8 - 14 271,265 82,106 189,159 24,337 41,164 56,942 112,194 36,628 154,148 38,874 73,554 4,688      8 - 14

     15 - 29 205,514 51,993 153,522 15,870 36,650 39,568 86,068 27,359 79,783 37,589 87,864 279      15 - 29 

     30 ขึ้นไป 489,640 124,691 364,949 20,600 122,338 130,619 140,321 75,762 219,570 114,498 141,908 13,665      30 and over

    ไมทราบ 123,998 42,911 81,087 17,313 52,695 17,815 18,076 18,100 82,972 18,873 21,110 1,043      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(วัน) 11.0 9.4 11.7 6.6 12.1 14.1 9.8 11.2 8.4 13.9 17.9 20.8 Average
1/

 (Days)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนวันในการเขาพักรักษาตอที่บาน           

1/  Excluding unknown number of days being cure at home

Number of days being 

cure at home (days)

จํานวนวันที่พักรักษาตอ

ที่บานในการเขาพัก

รักษาครั้งสุดทาย (วัน)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย

Cause of the last admission



ตารางที่  32  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามคาพาหนะในการเขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     32  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by transportation cost of the last admission, area, region 

                     and cause of the last admission, 2011

      

คาพาหนะในการเขาพัก Transportation cost 

รักษาครั้งสุดทาย (บาท) รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ of the last admission (bahts)

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

    ไมเสียคาพาหนะ 163,447 86,603 76,844 22,145 35,613 27,130 49,155 29,405 98,261 45,130 18,972 1,084      None

     1 - 99 470,890 161,649 309,241 20,189 107,201 107,040 135,302 101,159 349,858 59,733 51,353 9,946      1 - 99

     100 - 499 1,747,961 538,220 1,209,740 189,879 392,640 289,127 620,060 256,255 1,155,472 271,022 303,567 17,901      100 - 499

     500 - 999 533,570 121,962 411,607 27,577 135,503 119,974 196,480 54,035 332,212 84,304 108,859 8,194      500 - 999

     1,000 - 1,999 269,376 59,108 210,268 15,759 65,676 46,298 113,693 27,950 159,837 67,406 41,387 747      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 134,598 27,585 107,013 6,598 19,564 32,125 60,693 15,619 73,551 34,629 26,418 a/      2,000 - 4,999

     5,000 ขึ้นไป 42,620 4,792 37,827 a/ 9,723 11,469 16,446 4,981 29,374 8,536 3,767 942      5,000 and over

     ไมทราบ 168,990 76,060 92,930 59,994 31,948            - 59,383 17,665 127,826 40,372            - 792      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 479 353 533 329 450 504 544 420 454 573 492 364 Average
1/

 (bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคาพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

a/ ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย

Cause of the last admission



ตารางที่  33  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามคารักษาพยาบาลในการเขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     33  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last admission, area, region and cause of the last admission, 2011

                

คารักษาพยาบาลในการเขาพัก Total expenditure

รักษาครั้งสุดทาย (บาท) รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ of the last addmission (bahts)

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

   ไมเสียคารักษาพยาบาล 2,453,823 672,251 1,781,571 164,753 476,891 473,178 986,924 352,077 1,639,114 360,205 419,374 35,130    None

   1 - 199 49,034 22,879 26,155 3,926 19,147 14,477 8,800 2,684 30,372 8,485 10,178 a/    1 - 199

   200 - 499 65,174 13,384 51,790 4,197 28,620 10,510 13,474 8,372 48,820 9,726 6,627 a/    200 - 499

   500 - 999 116,715 30,377 86,338 5,393 34,641 23,770 41,047 11,864 60,689 51,043 4,983 a/    500 - 999

   1,000 - 4,999 391,831 138,769 253,062 65,315 111,359 48,897 118,110 48,150 234,082 91,921 65,407 421    1,000 - 4,999

   5,000 - 9,999 101,319 41,384 59,935 12,757 33,160 26,069 13,054 16,279 59,113 20,772 20,978 456    5,000 - 9,999

   10,000 - 49,999 144,512 65,021 79,491 23,756 37,534 34,517 20,066 28,639 75,202 40,114 26,231 2,966    10,000 - 49,999

   50,000 ขึ้นไป 23,013 14,524 8,489 8,660 9,883 1,611 1,401 1,459 17,001 4,833 545 635    50,000 and over

   ไมทราบ 186,032 77,390 108,642 53,384 46,633 134 48,337 37,544 161,998 24,034            -            -    Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 1,956 3,275 1,395 5,377 2,689 1,763 777 1,961 1,812 2,937 1,358 3,701 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคารักษาพยาบาล           

1/  Excluding unknown total expenditure

a/ ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย

Cause of the last admission



ตารางที่  34  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่ใชในการเขาพักรักษาครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย พ.ศ. 2554

Table     34  Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last admission, area, region and cause of the last admission, 2011  

                    

Using health insurance

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ปวย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ for the last admission

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Illness Accident Delivery Others

รวม 3,531,453 1,075,981 2,455,472 342,141 797,869 633,163 1,251,212 507,068 2,326,390 611,132 554,323 39,606 Total

ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล 25,773 17,051 8,722 4,736 6,900 8,093 742 5,302 8,796 10,396 6,581 a/ Have not health insurance

มีและใช สวัสดิการฯ  3,109,764 922,075 2,187,689 283,077 653,685 575,396 1,154,209 443,398 2,063,023 495,539 515,196 36,006 Have health insurance and used

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 2,271,391 505,932 1,765,459 131,458 386,656 433,618 993,400 326,259 1,500,148 350,659 394,140 26,444    Universal coverage card (UC)

     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 349,704 181,432 168,272 72,608 139,131 51,033 50,674 36,259 174,941 71,655 96,832 6,276    Social security/ worker  

        compensated fund (SSS)

     สวัสดิการขาราชการหรือ 322,857 126,518 196,340 28,916 97,984 59,865 87,119 48,974 272,050 28,233 19,288 3,286    Civil servant medical 

          ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 148,937 97,798 51,139 42,563 23,300 30,880 22,323 29,870 103,503 43,738 1,696 a/     Private health insurance

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง 9,593 6,295 3,298 4,135 5,378 a/ a/ 80 7,375 a/ 2,218 a/     Health insurance covered 

           by employer

     อื่น ๆ 7,282 4,101 3,182 3,398 1,236 a/ 693 1,956 5,007 1,254 1,021 a/     Others

มีสวัสดิการฯ  แตไมใช 293,273 116,863 176,410 43,465 98,852 49,674 55,307 45,974 152,793 104,334 32,546 3,600 Have health insurance, 

     but did not use

ไมทราบ 102,643 19,992 82,651 10,863 38,431 - 40,954 12,395 101,779 864 - - Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

          สวัสดิการคารักษาพยาบาล         

ที่ใชในการเขาพักรักษาครั้งสุดทาย

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เขาพักรักษาครั้งสุดทาย

Cause of the last admission



ตารางที่    35  จํานวนประชากรที่เขาพักรักษาในสถานพยาบาล แตไมไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่มีในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่ไมใชสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

                       เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2554

Table       35  Number of population admitting in the health centre without using health insurance in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, 

                       area and region, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 293,273 116,863 176,410 43,465 98,852 49,674 55,307 45,974 Total

อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน 68,980 39,012 29,968 22,240 13,042 5,243 19,703 8,753 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก 12,695 9,023 3,672 5,614 3,920 a/ 808 2,353 Difficult to access

ชา รอนาน 83,108 28,255 54,854 4,229 39,340 14,638 10,727 14,174 Long queue

ไมแนใจคุณภาพยา 17,385 9,445 7,941 3,720 6,466 4,474 2,290 435 Not confident in medicine's quality

แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย 28,648 4,298 24,350 a/ 10,797 11,536 4,531 1,783 Unsatisfies with the result of treatment

ไมไดอยูในภูมิลําเนา 18,849 2,948 15,901 a/ 4,485 9,026 3,422 1,916 Do not live in the registered area

ที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ 26,702 10,894 15,808 3,186 9,727 3,342 2,928 7,519 Uncovered by the health insurance

ไมครอบคลุม

อื่น ๆ
1/

16,523 9,853 6,669 4,476 7,599 1416 261 2,771 Others
1/

ไมทราบ 20,383 3,136 17,248            - 3,478            - 10,637 6,269 Unknown

1/  เชน ไมมีคาพาหนะ ถูกเลือกปฏิบัติ  บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไมไพเราะ  เปนตน

1/  Such as can't afford for transportation, services discrimination, bad manner of staff, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

             Reasons for not using                

health insurance

           สาเหตุที่ไมใชสวัสดิการ                  

                คารักษาพยาบาล



ตารางที่    36  จํานวนประชากร จําแนกตามการรับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ

                        และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2554

Table       36  Number of population by getting dental health service in the past 12 months before the date of interview, number of getting dental health service, area, region, sex, age group 

                       and information on health insurance, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมรับบริการ 61,230,642 20,622,569 40,608,073 5,873,961 14,706,607 10,996,738 21,027,945 8,625,392   None

รับบริการ 6,264,681 2,515,132 3,749,549 989,820 1,352,275 1,196,354 1,907,157 819,074   Received Service

    1 ครั้ง 4,100,810 1,601,047 2,499,763 537,659 849,744 907,491 1,321,783 484,133     Once

    2 - 3 ครั้ง 1,865,828 748,197 1,117,631 367,200 425,719 243,309 522,590 307,009     2 - 3 times

    4 - 5 ครั้ง 135,059 71,095 63,964 33,982 34,732 23,559 35,377 7,408     4 - 5 times

    6 - 7 ครั้ง 32,570 26,964 5,606 16,065 4,630 3,951 3,066 4,858     6 - 7 times

    8 ครั้งขึ้นไป 83,487 53,145 30,342 25,648 21,047 17,412 10,398 8,982     8 times and over

    ไมทราบ 46,926 14,683 32,242 9,266 16,402 632 13,943 6,683     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.6 1.7 1.5 1.9 1.7 1.5 1.5 1.7 Average
1/ 

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of getting dental health service

การรับบริการทันตกรรม 

 และจํานวนครั้งที่รับ

บริการทันตกรรม

Getting dental health service and 

number of getting dental health 

service



ตารางที่    36  จํานวนประชากร จําแนกตามการรับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุมอายุ

                       และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       36  Number of population by getting dental health service in the past 12 months before the date of interview, number of getting dental health service, area, region, sex, age group 

                       and information on health insurance, 2011 (Contd.)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไมมี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 33,145,739 34,349,584 4,148,746 9,494,752 10,410,354 35,246,256 8,195,215 1,316,187 66,179,136 Total

ไมรับบริการ 30,463,235 30,767,407 4,055,041 8,447,056 9,259,618 31,899,647 7,569,280 1,233,866 59,996,776   None

รับบริการ 2,682,504 3,582,177 93,704 1,047,697 1,150,736 3,346,609 625,935 82,321 6,182,360   Received Service

    1 ครั้ง 1,766,151 2,334,659 69,459 743,474 615,881 2,222,732 449,263 43,096 4,057,714     Once

    2 - 3 ครั้ง 779,379 1,086,449 20,933 274,004 465,931 974,955 130,003 36,266 1,829,563     2 - 3 times

    4 - 5 ครั้ง 65,070 69,989 2,943 23,302 17,034 72,640 19,140 913 134,146     4 - 5 times

    6 - 7 ครั้ง 20,650 11,921 a/ 1,123 5,489 16,670 9,288 1,360 31,210     6 - 7 times

    8 ครั้งขึ้นไป 22,499 60,989 a/ 1,771 30,242 39,494 11,981 686 82,801     8 times and over

    ไมทราบ 28,755 18,170 368 4,022 16,158 20,117 6,260            - 46,926     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.6 1.6 1.3 1.4 1.9 1.6 1.6 1.7 1.6 Average
1/ 

(Times)

1/  ไมรวมไมทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of getting dental health service

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex กลุมอายุ (ป)   Age group (Years)
 Information on health insuranceการรับบริการทันตกรรม  และ

จํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม

Getting dental health service and 

frequency of getting dental 

health service

การมีสวัสดิการประกันสุขภาพ

25-590-4 5-14 15-24



ตารางที่  37  จํานวนประชากรที่เขารับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการทันกรรมครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     37  Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by type of health centre of the last dental health services, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 6,264,681 2,515,132 3,749,549 989,820 1,352,275 1,196,354 1,907,157 819,074 2,682,504 3,582,177 Total

สถานพยาบาลของรัฐ                                                                                                 Government health centre

     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/      Health centre / PCU

          ศูนยสุขภาพชุมชน/รพ.สต.

          ที่  ไมมี  ทันตาภิบาลและ 224,559 43,356 181,202 3,059 32,526 76,324 97,531 15,118 94,771 129,788           no dental nurse/

               ทันตแพทยมาบริการ                dentist available

          ที่  มี  ทันตาภิบาลและ 698,182 107,784 590,399 29,791 122,492 143,831 343,684 58,383 335,843 362,339           dental nurse/

               ทันตแพทยมาบริการ                dentist available

     โรงพยาบาลชุมชน 1,340,225 281,433 1,058,791            - 236,676 338,598 580,755 184,196 579,992 760,232      Community hospital

     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย 976,585 384,743 591,842 55,952 234,502 176,542 346,730 162,859 388,650 587,935      General/ Regional hospital

     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 109,979 76,806 33,173 44,269 12,740 18,020 14,798 20,151 57,694 52,284      University hospital

     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 190,156 128,535 61,620 85,439 34,426 12,767 47,805 9,718 74,221 115,934      Other public hospital

สถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

     โรงพยาบาลเอกชน 315,073 233,295 81,778 178,372 50,630 32,607 29,200 24,263 128,523 186,550      Private hospital

     คลินิกเอกชน 2,049,356 1,182,103 867,253 551,171 569,335 308,311 319,431 301,108 846,722 1,202,634      Private clinic

รานหมอชาวบาน หมอมอเตอรไซค 13,727 2,267 11,461 a/ 1,098 9,424 732 2,474 9,431 4,296 Local/ Folk carer

     หมอรถปคอัพ

หนวยแพทยเคลื่อนที่ของหนวยงานตาง ๆ 60,288 9,376 50,912 5,150 17,231 6,966 23,220 7,721 31,486 28,802 Mobile dental unit

โรงเรียน 108,926 27,054 81,872 6,992 19,203 59,013 19,659 4,060 50,818 58,108 School

อื่น ๆ 12,212 50 12,162 a/ 2,120 7,795 2,296 a/ 10,092 2,120 Others

ไมทราบ 165,414 38,330 127,084 29,624 19,296 6,157 81,315 29,022 74,260 91,154 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
Type of health centre of the last dental 

health services

  ประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการ  

ทันตกรรมครั้งสุดทาย



ตารางที่  38  จํานวนประชากรที่เขารับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามประเภททันตกรรมที่รับบริการครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     38  Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by type of the last dental health services, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 6,264,681 2,515,132 3,749,549 989,820 1,352,275 1,196,354 1,907,157 819,074 2,682,504 3,582,177 Total

ขูดหินปูน/ ขัดฟนรักษาปริทันต 1,522,644 874,635 648,009 405,531 318,270 283,196 338,458 177,189 591,261 931,383 Scaling periodental treatment

อุดฟน 1,614,079 717,280 896,799 290,023 418,271 299,178 378,770 227,837 642,312 971,768 Filling

รักษารากฟน 357,449 192,502 164,947 110,082 62,095 52,985 94,042 38,246 165,161 192,289 Root canal treatment

ถอนฟน 2,198,570 642,524 1,556,045 171,816 497,737 430,097 841,058 257,862 988,341 1,210,228 Extraction

เคลือบหลุมรองฟน 87,559 45,576 41,982 19,294 23,955 22,381 8,293 13,635 43,298 44,261 Sealant

ใสฟนเทียม 229,453 90,956 138,497 30,632 67,501 43,878 45,467 41,975 107,655 121,798 Dental prosthics

ดัดฟน/ จัดฟน 173,677 109,157 64,520 25,929 36,089 38,275 42,502 30,880 67,560 106,117 Orhtodentic treatment

ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก 671,660 297,255 374,405 183,585 129,188 138,476 136,473 83,938 274,159 397,501 Oral examination

จําไมได 238,783 45,822 192,961 24,852 24,896 19,923 126,553 42,560 151,479 87,304 Cannot remember

อื่น ๆ 60,311 27,159 33,153 15,993 7,872 19,070 12,726 4,651 22,345 37,967 Others

ไมทราบ 34,943 - 34,943 - - - 34,943 - - 34,943 Unknown

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

เพศ  Sex
     Type of the last dental         

 health services
1/

ประเภททันตกรรมที่รับบริการ

ครั้งสุดทาย
1/



ตารางที่  39  จํานวนประชากรที่เขารับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามคาพาหนะในการใชบริการครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     39  Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by transportation cost of the last dental health services, area, 

                     region and sex, 2011

คาพาหนะในการรับ Transportation cost

บริการทันตกรรม รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง  of the last dental health 

ครั้งสุดทาย (บาท) Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female services (bahts)

รวม 6,264,681 2,515,132 3,749,549 989,820 1,352,275 1,196,354 1,907,157 819,074 2,682,504 3,582,177 Total

    ไมเสียคาพาหนะ 734,567 334,336 400,231 168,033 137,562 196,224 173,051 59,696 303,574 430,994      None

     1 - 30 806,593 350,626 455,967 98,972 159,117 193,842 271,867 82,796 368,947 437,646      1 - 30

     31 - 99 2,328,571 851,826 1,476,745 223,627 536,468 439,835 766,504 362,136 967,967 1,360,604      31 - 99

     100 - 499 2,122,173 883,227 1,238,946 448,144 488,622 349,554 563,804 272,049 926,956 1,195,218      100 - 499

     500 - 999 88,542 30,241 58,301 5,515 24,449 11,198 39,174 8,207 37,911 50,631      500 - 999

     1,000 ขึ้นไป 22,758 9,866 12,892 a/ 4,267 5,701 11,442 1,349 13,789 8,969      1,000 and over

     ไมทราบ 161,477 55,011 106,466 45,529 1,791 - 81,315 32,841 63,361 98,116      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 88 87 89 91 93 77 92 84 92 85 Average
1/

 (bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคาพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

a/ ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ



ตารางที่  40  จํานวนประชากรที่เขารับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามคาใชบริการครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     40  Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by total expenditure of the last dental health services, area, region 

                     and sex, 2011

คาใชจายในการ Total expenditure

รับบริการทันตกรรม รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง  of the last dental health 

ครั้งสุดทาย (บาท) Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female services (bahts)

รวม 6,264,681 2,515,132 3,749,549 989,820 1,352,275 1,196,354 1,907,157 819,074 2,682,504 3,582,177 Total

   ไมเสียคารับบริการ 3,479,453 1,044,260 2,435,193 249,111 686,978 781,042 1,331,706 430,616 1,493,151 1,986,302    None

   1 - 199 184,874 73,811 111,063 31,667 41,049 44,385 40,825 26,948 62,854 122,020    1 - 199

   200 - 499 737,591 346,804 390,787 118,368 208,264 154,798 173,659 82,501 343,283 394,308    200 - 499

   500 - 999 699,960 435,415 264,546 214,687 172,170 70,209 112,134 130,761 290,972 408,989    500 - 999

   1,000 - 1,999 403,362 275,333 128,029 171,431 85,447 49,429 59,379 37,676 150,492 252,870    1,000 - 1,999

   2,000 - 4,999 195,204 136,155 59,049 76,075 42,297 30,945 27,318 18,569 77,044 118,160    2,000 - 4,999

   5,000 ขึ้นไป 161,098 100,915 60,184 53,124 35,044 25,353 12,402 35,176 79,707 81,391    5,000 and over

   ไมทราบ 403,139 102,440 300,700 75,357 81,027 40,194 149,735 56,827 185,002 218,137    Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 493 756 308 1075 505 361 196 657 516 475 Average
1/

 (Bahts)

1/  ไมรวมไมทราบคารับบริการ

1/  Excluding unknown total expenditure

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ



ตารางที่  41  จํานวนประชากรที่เขารับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามสวัสดิการประกันสุขภาพที่ใชครั้งสุดทาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     41  Number of population getting dental health service in the past 12 months before the date of interview by using health insurance for the last time, area, region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 6,264,681 2,515,132 3,749,549 989,820 1,352,275 1,196,354 1,907,157 819,074 2,682,504 3,582,177 Total

ไมมีสวัสดิการฯ 47,381 35,482 11,899 22,427 8,571 4,262 1,950 10,171 20,694 26,688 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช 3,877,461 1,322,685 2,554,776 430,404 787,476 792,627 1,393,292 473,662 1,629,539 2,247,923 Have health insurance and used

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 2,472,035 530,374 1,941,661 63,352 402,442 566,522 1,101,614 338,104 1,019,022 1,453,013    Universal coverage card (UC)

     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน 697,289 420,401 276,888 256,888 201,835 86,669 73,733 78,165 291,909 405,380    Social security/ worker  

        compensated fund (SSS)

     สวัสดิการขาราชการหรือ 572,299 277,188 295,111 65,148 130,043 127,143 210,118 39,846 261,379 310,921    Civil servant medical 

          ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 69,511 55,044 14,467 22,987 13,573 8,647 6,758 17,547 26,443 43,068     Private health insurance

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง 41,789 23,276 18,513 8,208 29,842 3,267 472 a/ 22,486 19,303     Health insurance covered 

           by employer

     อื่น ๆ 24,537 16,402 8,135 13,821 9,741 379 596 a/ 8,300 16,237     Others

มีสวัสดิการฯ  แตไมใช 2,095,851 1,120,001 975,850 508,955 541,353 361,842 379,279 304,422 905,900 1,189,950 Have health insurance, 

     but do not use

ไมทราบ 243,988 36,963 207,025 28,034 14,876 37,623 132,636 30,819 126,372 117,616 Unknown

a/ ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
          Using health insurance        

for the last time

      สวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช     

ครั้งสุดทาย



ตารางที่  42  จํานวนประชากรที่เขารับบริการทันตกรรม แตไมไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่มีในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่ไมใชสวัสดิการประกันสุขภาพ เขตการปกครอง 

                     ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table     42  Number of population getting dental health service without using health insurance in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance, area, 

                     region and sex, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 2,095,851 1,120,001 975,850 508,955 541,353 361,842 379,279 304,422 905,900 1,189,950 Total

เจ็บปวยเพียงเล็กนอย 75,130 22,666 52,464 11,714 17,084 14,752 17,737 13,843 26,659 48,471 Minor illness

อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน 62,033 9,322 52,710 2,370 513 8,676 20,703 29,771 42,132 19,900 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก 56,492 45,129 11,363 29,043 7,239 13,366 294 6,549 21,945 34,547 Difficult to access

ไมสะดวกไปในเวลาทําการ 261,282 155,507 105,775 83,672 68,001 30,617 49,905 29,087 112,720 148,562 Inconvenience within office hour

ชา รอนาน 850,639 459,996 390,642 134,916 240,139 164,603 180,568 130,412 369,896 480,743 Long queue

ไมแนใจคุณภาพยา 19,687 14,823 4,864 8,840 4,416 6,155 276 a/ 4,742 14,945 Not confident in medicine's quality

ถูกเลือกปฏิบัติ 7,752 2,037 5,715 1,761 135 140 5,715 a/ 4,438 3,314 Services discrimination

บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ 7,020 5,082 1,938 2,401 1,551 2,701 a/ 368 2,873 4,147 Bad manner of staff

ไมไดอยูในภูมิลําเนา 40,806 24,813 15,992 5,368 26,879 1,526 6,153 880 11,918 28,888 Do not live in the registered area

ที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ 485,819 294,180 191,639 199,832 128,082 47,957 54,966 54,982 208,821 276,998 Uncovered by the health insurance

ไมครอบคลุม

อื่น ๆ
1/

178,160 57,065 121,095 19,978 35,461 71,348 26,338 25,035 85,260 92,901 Others
1/

ไมทราบ 51,030 29,379 21,651 9,058 11,853            - 16,624 13,494 14,495 36,535 Unknown

1/  เชน  ไมมีคาพาหนะ  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ไมใหขอมูล  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย  เปนตน

1/  Such as can't afford for transportation, limited time/ less into from doctor, unsatisfied with the result of treatmentf, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ                                                                                                       

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex

Reasons for not using health insuranceสาเหตุที่ไมใชสวัสดิการประกันสุขภาพ



ตารางที่    43  จํานวนประชากร จําแนกตามความตองการไดรับการรักษาการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล แตไมไดรับการรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

                  เหตุผลที่ไมไดรับการรักษาฯ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       43  Number of population by unmet need of being ill in the past 12 months before the date of interview, reason for not get the treatment, area, region and sex, 2011 

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ  Sex

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 33,145,739 34,349,584 Total

ไมมี 66,616,715 22,820,437 43,796,277 6,704,811 15,864,991 11,964,243 22,718,342 9,364,327 32,751,224 33,865,491 No

มี 878,608 317,264 561,345 158,970 193,891 228,849 216,760 80,139 394,515 484,093 Yes

ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล 64,376 17,170 47,206 5,930 12,721 21,883 21,151 2,692 38,996 25,380 Not think there is effective 

     treatment method

ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ 55,235 22,819 32,416 15,815 11,714 14,403 2,628 10,675 20,714 34,522 Not believe it was in

     ในสถานพยาบาล       the hospital or provider

     หรือผูใหบริการ

ไมทราบวาจะไปรับ 18,277 3,070 15,207 2,298 4,098 424 11,457 a/ 10,666 7,611 Do not know where 

     การรักษาที่ใด 128,794 35,489 93,305 25,610 21,776 31,576 44,388 5,444 64,548 64,246      to treated anywhere

ไมสะดวกในการเดินทาง Inconvenience for transportation

ไมมีเวลาไปรับการรักษา 264,701 113,827 150,874 54,145 80,975 59,438 45,364 24,779 116,984 147,717 No time to treatment

ไมมีผูพาไปรับการรักษา 86,549 34,450 52,099 22,480 19,386 15,949 19,981 8,753 35,088 51,460 None take for treatment

อื่น ๆ
1/

260,676 90,439 170,238 0 32,692 43,220 85,177 71,791 27,795 107,519 153,158 Others
1/

1/  เชน  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา  ไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล  เปนตน

1/  Such as can't afford for transportation, can't afford for paid, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Unmet need of being ill and reason 

for not get the treatment

ความตองการไดรับการรักษา

การเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักฯ

และเหตุผลที่ไมไดรับการรักษาฯ



ตารางที่    44  จํานวนประชากร จําแนกตามความตองการไดรับการรักษาการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล แตไมไดรับการรักษาในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ 

                       เหตุผลที่ไมไดรับการรักษาฯ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       44  Number of population by unmet need of being inpatient in the past 12 months before the date of interview, reason for not get the treatment, area, region and sex, 2011 

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ  Sex

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 33,145,739 34,349,584 Total

ไมมี 67,372,407 23,085,388 44,287,019 6,835,184 16,042,941 12,186,342 22,878,996 9,428,944 33,090,053 34,282,354 No

มี 122,916 52,313 70,603 28,597 15,941 6,750 56,106 15,522 55,686 67,230 Yes

ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล 13,396 2,483 10,913 1,563 3,281 1,193 5,082 2,277 7,396 5,999 Not think there is effective 

     treatment method

ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ 27,948 4,615 23,333 1,318 1,329 235 17,767 7,300 10,544 17,405 Not believe it was in

     ในสถานพยาบาล       the hospital or provider

     หรือผูใหบริการ

ไมทราบวาจะไปรับ 7,250 758 6,492 a/ 758 a/ 4,772 1,720 6,492 758 Do not know where 

     การรักษาที่ใด      to treated anywhere

ไมสะดวกในการเดินทาง 13,564 4,151 9,413 3,020 4,811 a/ 5,732 a/ 6,606 6,957 Inconvenience for transportation

ไมมีเวลาไปรับการรักษา 20,141 14,387 5,754 4,227 2,129 1,618 10,718 1,450 11,851 8,290 No time to treatment

ไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล 7,528 1,463 6,065 a/ 183 126 6,065 1,154 a/ 7,528 Can't afford for transportation

ขอจํากัดของผูใหบริการ 6,106 2,296 3,810 1,612 a/ 684 3,810 a/ 2,296 3,810 Limited service

อื่นๆ
1/

26,983 22,161 4,823 16,857 3,451 2,895 2159 1,622 10,501 16,483 Others
1/

1/  เชน  ไมมีผูพาไปรับการรักษา  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา  เปนตน

1/  Such as none take for treatment, can't afford for transportation, etc.

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Unmet need of being inpatient and 

reason for not get the treatment

ความตองการไดรับการรักษา

การเจ็บปวยที่ตองนอนพักฯ

และเหตุผลที่ไมไดรับการรักษาฯ



ตารางที่    45  จํานวนประชากร จําแนกตามความตองการไดรับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ เหตุผลที่ไมไดรับบริการฯ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2554

Table       45  Number of population by unmet need of getting dental health service in the past 12 months before the date of interview, reason for not get dental health service, area, region and sex, 2011  

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ  Sex

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต ชาย หญิง

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 33,145,739 34,349,584 Total

ไมมี 66,906,827 22,946,603 43,960,224 6,798,110 15,885,986 12,092,218 22,745,347 9,385,166 32,871,115 34,035,712 No

มี 588,496 191,098 397,398 65,671 172,896 100,874 189,755 59,300 274,624 313,872 Yes

ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล 14,710 3,077 11,633 1,563 4,138 829 8,027 154 7,070 7,640 Not think there is effective 

     treatment method

ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ 42,631 5,910 36,720 a/ 7,634 8,178 17,635 9,184 16,879 25,752 Not believe it was in

     ในสถานพยาบาล       the hospital or provider

     หรือผูใหบริการ

ไมทราบวาจะไปรับ 14,087 5,705 8,382 1,239 7,901 1,683 1,412 1,852 10,687 3,401 Do not know where 

     การรักษาที่ใด      to treated anywhere

ไมสะดวกในการเดินทาง 59,624 14,703 44,921 5,471 11,431 5,242 36,795 685 26,450 33,175 Inconvenience for transportation

ไมมีเวลาไปรับการรักษา 257,982 100,913 157,068 38,941 99,287 46,752 55,760 17,242 123,298 134,684 No time to treatment

ไมมีผูพาไปรับการรักษา 29,864 14,468 15,396 4,221 15,188 5,685 3,222 1,548 12,985 16,879 None take for treatment

ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา 6,941 5,892 1,049 3,056 2,061 a/ 1,095 729 4,278 2,663 Can't afford for transportation

ขอจํากัดของผูใหบริการ 20,462 7,351 13,111 922 5,492 5,344 7,652 1,051 8,584 11,878 Limited service

อื่นๆ 135,614 33,078 102,535 10,257 19,764 27,160 58,159 20,274 60,973 74,641 Others

ไมทราบ 6,581 - 6,581 - - - - 6,581 3,420 3,161 Unknown

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

  ความตองการไดรับ

และเหตุผลที่ไมไดรับบริการฯ

บริการทันตกรรม

Unmet need of getting dental 

 not get dental health service

health service and reason for



ตารางที่    46  จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมเสี่ยงที่สมควรไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554

Table      46  Number of population by risk group should be vaccine influenza, area, region, sex and age group, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมใช 51,074,242 17,805,444 33,268,798 5,500,578 11,425,595 9,760,221 17,644,907 6,742,941 No

ใช 4,424,180 1,630,017 2,794,164 497,896 1,029,892 802,493 1,412,056 681,843 Yes

ไมทราบ 11,996,901 3,702,241 8,294,660 865,307 3,603,395 1,630,378 3,878,139 2,019,682 Unknown

Risk group should be 

vaccine influenza

กลุมเสี่ยงที่สมควรไดรับ

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ



ตารางที่    46  จํานวนประชากร จํานแนกตามกลุมเสี่ยงที่สมควรไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table      46  Number of population by risk group should be vaccine influenza, area, region, sex and age group, 2011 (Contd.)

เพศ  Sex กลุมอายุ (ป)    Age group (years)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป

Male Female 60 and over

รวม 33,145,739 34,349,584 4,148,746 9,494,752 10,410,354 35,246,256 8,195,215 Total

ไมใช 25,319,677 25,754,565 2,954,165 7,179,001 8,205,175 27,441,713 5,294,188 No

ใช 1,946,747 2,477,434 446,897 591,018 352,708 1,830,449 1,203,108 Yes

ไมทราบ 5,879,315 6,117,586 747,684 1,724,733 1,852,471 5,974,094 1,697,920 Unknown

      Risk group should be    

vaccine influenza

กลุมเสี่ยงที่สมควรไดรับ

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่    47  จํานวนประชากร จําแนกตามการไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554

Table       47  Number of population by receiving  vaccine influenza in the past 12 months before the date of interview, area, region, sex and age group, 2011 

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 67,495,323 23,137,701 44,357,622 6,863,781 16,058,882 12,193,092 22,935,102 9,444,466 Total

ไมไดรับ 62,893,208 21,312,008 41,581,201 6,395,742 14,827,694 11,267,875 21,550,417 8,851,480 No

ไดรับ 4,602,115 1,825,693 2,776,421 468,039 1,231,188 925,217 1,384,685 592,986 Yes

Receiving vaccine influenza
การไดรับวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ



ตารางที่    47  จํานวนประชากร จําแนกตามการไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       47  Number of population by receiving  vaccine influenza in the past 12 months before the date of interview, area, region, sex and age group, 2011 (Contd.)

เพศ  Sex กลุมอายุ (ป)    Age group (years)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป

Male Female 60 and over

รวม 33,145,739 34,349,584 4,148,746 9,494,752 10,410,354 35,246,256 8,195,215 Total

ไมไดรับ 31,162,889 31,730,319 3,593,803 8,799,801 10,071,240 33,191,776 7,236,589 No

ไดรับ 1,982,850 2,619,265 554,943 694,951 339,114 2,054,480 958,626 Yes

Receiving vaccine influenza
การไดรับวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ 0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่    48  จํานวนประชากรที่ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554

Table       48  Number of population who receiving  influenza vaccine in the past 12 months before the date of interview by type of health centre, area, region, sex and age group, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 4,602,115 1,825,693 2,776,421 468,039 1,231,188 925,217 1,384,685 592,986 Total

สถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ 1,635,677 430,582 1,205,094 89,821 428,302 320,541 536,550 260,463      Health centre / PCU

          ศูนยสุขภาพชุมชน/รพ.สต.

     โรงพยาบาลชุมชน 1,123,600 266,062 857,539 - 159,050 287,944 490,336 186,271      Community hospital

     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย 847,902 435,781 412,121 85,689 246,397 169,853 245,948 100,016      General/ Regional hospital

     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 28,934 27,518 1,416 5,324 2,674 19,953 593.6602 390.1878      University hospital

     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 271,654 193,172 78,482 81,864 133,246 11,332 41,243 3,970      Other public hospital

สถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

     โรงพยาบาลเอกชน 383,853 288,876 94,977 168,754 133,696 51,429 19,338 10,636      Private hospital

     คลินิกเอกชน 139,396 84,986 54,410 20,274 55,941 29,065 14,778 19,338      Private clinic

อื่น ๆ 167,396 97,782 69,614 15,379 69,115 35,100 35,900 11,903 Others

ไมทราบ 3,702 934 2,768 934 2,768 - - - Unknown

Type of health centreประเภทสถานพยาบาล



ตารางที่    48  จํานวนประชากรที่ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จํานแนกตามประเภทสถานพยาบาล เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       48  Number of population who receiving  influenza vaccine in the past 12 months before the date of interview by type of health centre, area, region, sex and age group, 2011 (Contd.)

กลุมอายุ (ป)    Age group (years)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป

Male Female 60 and over

รวม 1,982,850 2,619,265 554,943 694,951 339,114 2,054,480 958,626 Total

สถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ 691,141 944,535 236,359 268,450 92,616 662,879 375,373      Health centre / PCU

          ศูนยสุขภาพชุมชน/รพ.สต.

     โรงพยาบาลชุมชน 471,554 652,046 100,050 121,649 75,648 553,931 272,322      Community hospital

     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย 374,576 473,326 95,580 105,971 70,946 388,214 187,191      General/ Regional hospital

     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 15,492 13,442 4,750 1,085 604 19,423 3,073      University hospital

     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 112,968 158,686 36,186 34,448 8,825 113,392 78,805      Other public hospital

สถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

     โรงพยาบาลเอกชน 166,239 217,614 44,805 75,689 50,445 185,003 27,911      Private hospital

     คลินิกเอกชน 70,995 68,401 28,206 23,592 14,983 65,273 7,342      Private clinic

อื่น ๆ 78,851 88,545 9,007 64,067 25,049 64,393 4,880 Others

ไมทราบ 1,033 2,669 - - - 1,973 1,729 Unknown

Type of health centreประเภทสถานพยาบาล

เพศ  Sex

0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่    49  จํานวนประชากรที่ไมไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่ไมไดรับฯ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554

Table       49  Number of population who didn't receive  influenza vaccine in the past 12 months before the date of interview by cause not receive vaccine influenza, area, region, 

                       sex and age group, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

รวม 62,893,208 21,312,008 41,581,201 6,395,742 14,827,694 11,267,875 21,550,417 8,851,480 Total

ไมทราบวามีวัคซีนไขหวัดใหญ 7,915,528 2,424,270 5,491,258 897,067 1,813,561 1,265,125 2,798,463 1,141,312 Don't known

ไมมีแพทย/ เจาหนาที่ 14,708,029 4,086,818 10,621,211 1,190,049 3,707,363 2,774,055 4,888,591 2,147,971 No medical / public health officials 

       สาธารณสุขแนะนําใหฉีด      recommend the injection

ไมมีใครพาไปฉีด 1,393,762 411,600 982,162 132,956 305,465 227,761 585,483 142,098 Nobody take injections

ไมมีเงินจายคาวัคซีน 1,985,619 568,616 1,417,003 176,042 481,956 282,298 956,521 88,801 No money to pay for the vaccine

ไมแนใจความปลอดภัยของวัคซีน 2,381,857 1,322,959 1,058,898 729,626 625,928 365,647 397,630 263,026 Not sure of the safety of the vaccine

ไมแนใจวาวัคซีนปองกัน 1,380,674 767,221 613,454 423,940 337,345 141,953 246,476 230,961 Not sure if the vaccine against 

      ไขหวัดใหญได      influenza

ครอบครัว/ เพื่อนไมตองการใหฉีด 761,678 264,387 497,291 107,705 165,111 158,547 179,102 151,213 Family / friends do not want to inject

คิดวาตัวเองมีโอกาสปวย 13,080,823 5,057,655 8,023,168 1,765,336 3,489,620 1,760,933 4,212,634 1,852,301 Yourself think that there is no need

      ดวยไขหวัดใหญนอย       to inject patients with influenza

      ไมจําเปนตองฉีด

รูวาตัวเองไมไดเปนกลุมเสี่ยง 31,167,048 10,875,393 20,291,654 2,937,915 6,885,410 6,185,282 10,992,685 4,165,755 Yourself know that is not at risk

อื่น ๆ 416,508 161,363 255,144 26,367 123,760 82,597 120,644 63,140 Others

ไมทราบ 30,088 30,088 - 30,088 - - - - Unknown

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

สาเหตุที่ไมไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันไขหวัดใหญ
1/ Cause not receive vaccine influenza

1/



ตารางที่    49  จํานวนประชากรที่ไมไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ จําแนกตามสาเหตุที่ไมไดรับฯ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุมอายุ พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table       49  Number of population who didn't receive  influenza vaccine in the past 12 months before the date of interview by cause not receive vaccine influenza, area, region, 

                       sex and age group, 2011 (Contd.)

เพศ  Sex กลุมอายุ (ป)    Age group (years)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป

Male Female 60 and over

รวม 33,145,739 34,349,584 3,593,803 8,799,801 10,071,240 33,191,776 7,236,589 Total

ไมทราบวามีวัคซีนไขหวัดใหญ 3,937,081 3,978,447 426,572 1,097,349 1,188,073 4,124,356 1,079,177 Don't known

ไมมีแพทย/ เจาหนาที่ 7,182,663 7,525,366 949,838 2,076,920 2,240,568 7,520,951 1,919,754 No medical / public health officials 

       สาธารณสุขแนะนําใหฉีด      recommend the injection

ไมมีใครพาไปฉีด 633,079 760,683 139,558 289,849 155,310 496,363 312,681 Nobody take injections

ไมมีเงินจายคาวัคซีน 1,013,976 971,643 110,323 284,959 368,149 1,003,964 218,224 No money to pay for the vaccine

ไมแนใจความปลอดภัยของวัคซีน 1,169,321 1,212,536 155,234 285,504 329,629 1,355,441 256,049 Not sure of the safety of the vaccine

ไมแนใจวาวัคซีนปองกัน 681,914 698,760 86,709 184,317 173,009 804,637 132,003 Not sure if the vaccine against 

      ไขหวัดใหญได      influenza

ครอบครัว/ เพื่อนไมตองการใหฉีด 358,706 402,972 55,509 114,389 103,274 413,734 74,772 Family / friends do not want to inject

คิดวาตัวเองมโีอกาสปวย 6,536,473 6,544,350 605,639 1,648,678 2,174,815 7,187,047 1,464,643 Yourself think that there is no need

      ดวยไขหวัดใหญนอย       to inject patients with influenza

      ไมจําเปนตองฉีด

รูวาตัวเองไมไดเปนกลุมเสี่ยง 15,595,068 15,571,980 1,638,339 4,351,993 5,163,034 16,827,617 3,186,064 Yourself know that is not at risk

อื่น ๆ 200,068 216,439 30,866 50,864 54,723 222,944 57,110 Others

ไมทราบ 18,504 11,584 - 1,542 2,253 15,316 10,977 Unknown

1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

สาเหตุที่ไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ
1/ Cause not receive vaccine influenza

1/

0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่    50  จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ตอบสัมภาษณดวยตนเอง จําแนกตามการเจ็บปวย ระดับสุขภาพจิต และคะแนนสุขภาพจิตโดยเฉลี่ย พ.ศ. 2554

Table       50  Number of self responding, aged 15 years and over by illness, mental health condition and average score of mental health, 2011

รวม ต่ํากวาคนทั่วไป เทากับคนทั่วไป สูงกวาคนทั่วไป คะแนนสูขภาพจิตโดยเฉลี่ย

Total Lower than average Average Above average Average score of mental health

รวม 53,851,825 9,718,207 28,067,771 16,065,848 32.10 Total

ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ The past month before the date of interview

    ไมเจ็บปวย 35,849,462 5,762,142 18,731,303 11,356,018 32.42      Not illness

    เจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 18,002,363 3,956,065 9,336,468 4,709,830 31.45      Illness

ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ The past 12 months before the date of interview

    ไมเจ็บปวย 50,502,175 9,010,139 26,252,980 15,239,056 32.15      Not admitted

    เจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 3,349,650 708,068 1,814,791 826,792 31.28      Admitted

หมายเหตุ : ขอถามแตละขอมีคะแนนอยูระหวาง 0-3 คะแนน ซึ่งคะแนนเต็มของขอถามชุดนี้ คือ 45 คะแนน Note : There were 4 levels of rank (ranging from scroe 0-3 : least to most) total score were 45.

การแปลผล : คะแนนรวม 0-27 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไป Result interpretation : score 0-27 = mental health condition lower than average

                      คะแนนรวม 27.01-34 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตเทากับคนทั่วไป                                         score 27.01-34 = mental health condition at average

                      คะแนนรวม 34.01-45 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตสูงกวาคนทั่วไป                                        score 34.01-45 = mental health condition above average

การเจ็บปวย Illness

ระดับสุขภาพจิต      Mental health condition



ตารางที่   51  จํานวนครัวเรือน จําแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2554

Table      51  Number of households by household characteristics, area and region, 2011

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

ลักษณะที่อยูอาศัย 19,793,420 7,119,915 12,673,505 2,018,759 4,801,413 3,896,848 6,420,675 2,655,725 Construction materials

ตึก 9,752,603 4,601,450 5,151,153 1,354,941 2,965,435 1,439,045 2,235,019 1,758,163 Cement or Brick

ไม 4,649,325 1,204,329 3,444,996 402,829 1,034,366 1,414,691 1,319,895 477,543 Wood

ครึ่งตึกครึ่งไม 5,176,613 1,241,743 3,934,871 235,923 753,402 993,656 2,798,054 395,578 Cement/ brick and wood

ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น 79,319 17,509 61,811 2,959 26,560 28,630 14,416 6,754 Non-permanent materials in local area

ใชวัสดุที่ใชแลว เชน หีบ ลัง 78,009 15,312 62,697 1,259 15,216 13,890 40,979 6,664 Reused materials

อื่น ๆ 57,550 39,572 17,978 20,847 6,434 6,936 12,310 11,024 Others 

สถานภาพการครอบครองที่อยู Occupancy status

เปนเจาของบาน มีภาระผอนชําระ 3,005,431 970,527 2,034,903 261,927 714,728 594,849 1,001,635 432,291 Owned with a loan

เปนเจาของบาน ไมมีภาระผอนชําระ 13,747,694 3,855,794 9,891,900 963,686 2,935,677 2,963,663 5,080,141 1,804,526 Owned with outright

เชาซื้อ 62,190 28,010 34,180 10,054 29,693 5,019 9,121 8,302 Hire purchase

เชา 2,198,700 1,832,247 366,453 672,957 861,000 190,338 195,288 279,117 Rent

อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะ Living rent free because 

     เปนสวนหนึ่งของคาจาง 274,380 179,906 94,474 36,437 109,859 40,939 50,801 36,344      employer-provided

     ใหอยูเปลา 491,921 244,212 247,709 68,313 148,355 101,967 79,190 94,096      other rent free

อื่น ๆ 13,105 9,219 3,885 5,384 2,099 72 4,500 1,048 Others 

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics



ตารางที่   51  จํานวนครัวเรือน จําแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table      51  Number of households by household characteristics, area and region, 2011 (Contd.)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

สถานภาพการครอบครองที่ดิน Tenure of dwelling

เปนเจาของ 16,004,292 4,449,062 11,555,229 1,097,607 3,348,691 3,397,942 5,975,387 2,184,664 Owner

เชาซื้อที่ดิน 334,253 157,931 176,323 61,711 95,233 79,529 70,161 27,619 Hire purchase

เชา 209,113 157,761 51,352 41,348 120,893 11,434 14,712 20,727 Rent

ไมเสียคาเชาที่ดิน 245,459 77,450 168,009 28,050 114,290 68,089 26,129 8,901 Rent-free

อื่น ๆ 22,198 12,128 10,070 6,952 992 6,539 4,508 3,208 Others 

จํานวนหองทั้งหมด Number of rooms

  1 3,963,282 1,623,371 2,339,912 542,697 1,361,818 681,592 1,019,909 357,267   1

  2 5,795,907 1,868,555 3,927,352 526,328 1,402,437 1,095,162 1,987,555 784,426   2

  3 5,911,095 1,896,919 4,014,177 484,964 1,274,998 1,251,688 2,126,990 772,455   3

  4 2,841,423 1,178,792 1,662,631 310,714 550,430 555,099 886,302 538,877   4

  5 940,593 390,651 549,942 99,456 162,039 228,851 292,798 157,449   5

  6 หองขึ้นไป 341,120 161,628 179,492 54,600 49,691 84,456 107,121 45,252   6 and over

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics



ตารางที่   51  จํานวนครัวเรือน จําแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table      51  Number of households by household characteristics, area and region, 2011 (Contd.)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

จํานวนหองนอน Number of bedrooms

  1 8,090,196 2,867,230 5,222,966 756,804 2,198,510 1,529,007 2,529,249 1,076,626   1

  2 8,163,331 2,704,455 5,458,876 763,840 1,795,937 1,627,000 2,807,418 1,169,136   2

  3 2,853,363 1,221,193 1,632,169 360,127 672,343 591,055 879,683 350,154   3

  4 537,857 233,627 304,230 96,520 99,612 126,223 170,244 45,258   4

  5 66,434 42,940 23,494 19,431 19,162 10,477 13,924 3,440   5

  6 หองขึ้นไป 81,469 49,698 31,770 22,037 15,650 13,085 19,585 11,111   6 and over

ไฟฟาที่ใช Electricity used

ไมมี 53,556 6,855 46,701 a/ 13,559 20,016 8,420 11,561    No

มี 19,739,864 7,113,060 12,626,804 2,018,759 4,787,854 3,876,832 6,412,255 2,644,164    Yes

การใชสวม Toilet Facilities

สวมแบบนั่งหอยเทา 4,045,552 2,463,333 1,582,219 895,709 1,485,716 574,101 687,939 402,085  Sitting toilet

สวมแบบนั่งยอง 14,514,343 4,052,392 10,461,952 960,722 3,008,874 3,005,488 5,408,562 2,130,698 Squat toilet

สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง 1,159,194 593,925 565,269 159,110 296,132 310,426 302,504 91,022  Sitting and squat toilet

สวมหลุม/สวมถัง/สวมถายลงแมน้ําลําคลอง 7,295 2,414 4,880 1,919 383 72 332 4,588  Pit toilet/defecate into river 

     หรือสวมลักษณะอื่นๆ โดยมีหองกั้น      or canal

ไมมี 67,036 7,852 59,185 1,298 10,308 6,761 21,338 27,332  No toilet

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics



ตารางที่   51  จํานวนครัวเรือน จําแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2554 (ตอ)

Table      51  Number of households by household characteristics, area and region, 2011 (Contd.)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South

น้ําดื่ม Drinking water

น้ําประปา 1,714,136 403,064 1,311,072 70,339 293,597 744,760 287,222 318,219 Tap water

น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) 3,252,301 2,201,244 1,051,057 1,325,630 1,018,815 419,582 354,098 134,176 Purified tap water (boiled or filtered)

น้ําบาดาล 297,144 48,485 248,659 a/ 30,492 93,634 118,049 54,969 Groundwater

น้ําบอ 896,908 108,635 788,273 a/ 82,514 204,161 275,978 334,255 Well

น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/ 151,154 2,700 148,454 a/ 3,911 131,662 4,820 10,760 Water from river/canal/

     น้ําตก/ภูเขา      waterfall/mountain

น้ําฝน 6,118,044 622,515 5,495,528 32,019 1,060,974 644,489 3,946,073 434,489 Rain water

น้ําดื่มบรรจุขวด/ตูน้ําหยอดเหรียญ 7,350,838 3,725,904 3,624,934 590,772 2,305,860 1,652,063 1,433,804 1,368,339 Bottled water/water vending machine

อื่น ๆ 12,895 7,367 5,528 a/ 5,249 6,497 632 517 Others

น้ําใช Water supply

น้ําประปา 16,024,433 6,536,266 9,488,167 1,978,232 4,005,136 3,003,631 5,219,744 1,817,690 Tap water

น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง) 151,849 48,646 103,202 19,700 25,102 39,950 56,409 10,687 Purified tap water (boiled or filtered)

น้ําบาดาล 1,648,498 232,886 1,415,612 a/ 444,230 273,817 799,868 130,583 Groundwater

น้ําบอ 1,339,413 208,218 1,131,195 1,450 218,279 351,666 231,071 536,948 Well

น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/ 339,787 30,181 309,606 14,496 43,757 176,003 22,124 83,407 Water from river/canal/

     น้ําตก/ภูเขา      waterfall/mountain

น้ําฝน 149,500 19,848 129,652 2,284 29,450 20,417 35,557 61,792 Rain water

น้ําดื่มบรรจุขวด/ตูน้ําหยอดเหรียญ 126,747 40,714 86,033 2,597 30,911 27,996 53,856 11,386 Bottled water/water vending machine

อื่น ๆ 13,192 3,155 10,037 a/ 4,548 3,367 2,046 3,231 Others

a/  ไมพบตัวอยางในการสํารวจ          a/  Not found sample on survey

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบวิธ ี

1. แผนการสุมตวัอยาง 

 แผนการสุมตวัอยางทีใ่ชเปนแบบ  Stratified  Two - Stage  Sampling  โดยมี
จังหวดัเปนสตราตัมชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมูบาน (นอกเขตเทศบาล) เปนหนวย
ตัวอยางขั้นทีห่นึ่ง   และครัวเรือนสวนบุคคลเปนหนวยตัวอยางขั้นทีส่อง 

 1) การจัดสตราตมั 

 จังหวดัเปนสตราตัม ซ่ึงมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม และในแตละสตราตัม ไดทําการ 
แบงออกเปน 2 สตราตัมยอย ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล 
และนอกเขตเทศบาล 

 2) การเลือกตัวอยางขั้นท่ีหนึ่ง 

 จากแตละสตราตัมยอย หรือแตละเขตการปกครอง ไดทาํการเลือกชุมรุมอาคาร / หมูบาน 
ตัวอยาง  อยางอิสระตอกัน โดยใหความนาจะเปนในการเลือกเปนปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของ
ชุมรุมอาคาร / หมูบานนั้น ๆ ไดจํานวนตวัอยางทั้งสิ้น  1,932 ชุมรุมอาคาร / หมูบาน จากทั้งสิ้น
จํานวน 109,966 ชุมรุมอาคาร / หมูบาน  ซ่ึงกระจายไปตามภาคและเขตการปกครอง  เปนดังนี ้

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 104 104 - 

 กลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) 656 360 296 

 เหนือ 412 232 180 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 432 240 192 

 ใต 328 176 152 

รวมทั่วราชอาณาจักร                   1,932                   1,112 820 

 
 
 
 
 



 

 

 3) การเลือกตัวอยางขั้นท่ีสอง 

 ในขั้นนีเ้ปนการเลือกครัวเรือนตัวอยางจากครัวเรือนสวนบุคคลทั้งสิ้น ในบัญชี
รายช่ือครัวเรือนซึ่งไดจากการนับจดในแตละชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง ดวยวิธีการสุมแบบมีระบบ 
โดยกําหนด ขนาดตัวอยางเปนดังนี้คือ 

 ในเขตเทศบาล : กําหนด  15  ครัวเรือนตัวอยางตอชุมรุมอาคาร 

 นอกเขตเทศบาล : กําหนด  12  ครัวเรือนตัวอยางตอหมูบาน 

 กอนที่จะทําการเลอืกครัวเรือนตัวอยาง ไดมีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนสวนบุคคลใหม
ตามขนาดครัวเรือน  ซ่ึงวัดดวยจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ 
 จํานวนครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยางทั้งสิ้นที่ตองทําการแจงนับ จําแนกตามภาค 
และเขตการปกครอง  เปนดงันี้คือ  

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 1,560 1,560 - 

 กลาง (ยกเวน กรุงเทพมหานคร) 8,952 5,400 3,552 

 เหนือ 5,640 3,480 2,160 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,904 3,600 2,304 

 ใต 4,464 2,640 1,824 

รวมทั่วราชอาณาจักร                   26,520                    16,680 9,840 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. วิธีการประมาณผล (ระดับภาค) 

 การเสนอผลของการสํารวจเปนขอมูลเกี่ยวกับประชากร โดยเสนอผลการสํารวจ
ในระดบัภาค  คือ  กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง (ยกเวนกรุงเทพมหานคร )  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือและภาคใต โดยจาํแนกตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล  

  ในการประมาณคา กําหนดให 

   g   =   1 , 2 , 3 , ... , 14       ( หมวดอายุ - เพศ ) 
   k   =   1 , 2 , 3 , ... ,  mhij   ( ชุมรุมอาคาร / หมูบานตวัอยาง ) 

   j    =   1 , 2      ( เขตการปกครอง )   
   i    =   1 , 2 , 3 , ... ,  Ah       ( จังหวัด )    
   h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5      ( ภาค )  

 1) การประมาณคายอดรวม 

(1) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการศึกษา X   สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g    เขตการปกครอง  j    ภาค  h   คือ 

  hjg1hjg1hjg1
hjg1

hjg1
hjg1 Y r       Y

y

x
      x =
′
′

=′′             ...................... (1) 

 
โดยที่    x hjg1′  คือ คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอยางสองขั้น 

ของจํานวนประชากรทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา  X   
สําหรับหมวดอายุ - เพศ g   เขตการปกครอง  j    ภาค  h  

 y hjg1′  คือ คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอยางสองขั้น 

ของจํานวนประชากรทั้งสิ้น   สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g    
เขตการปกครอง  j   ภาค  h  

 Y     
hjg1   คือ คาประมาณจํานวนประชากรทั้งสิ้น   ที่ไดจากการคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย    สําหรับหมวดอายุ - 
เพศ  g    เขตการปกครอง  j    ภาค  h 

 
∗ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  พ. ศ. 2543 - 2573    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( ตุลาคม 2550 )   

*



 

 

 r hjg1    คือ อัตราสวนของคาประมาณจํานวนประชากรทั้งสิ้นที่มีลักษณะ

ที่ตองการศึกษา  X  กับคาประมาณจํานวนประชากรทั้งสิ้น   
สําหรับหมวดอายุ - เพศ g   เขตการปกครอง  j    ภาค  h     

สูตรการคํานวณคาประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอยางสองขั้นตอน คือ 

 i )  ∑ ′=′
hA

1=i
hijg1hjg1 x    x                    ....................... (2) 

โดยที่ hijg1x′  คือ คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย างสองขั้น                   

ของจํานวนประชากรทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา X   สําหรับ
หมวดอายุ - เพศ g   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h   ซึ่ง 
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hijkg1x  คือ จํานวนประชากรที่แจงนับไดทั้งสิ้น ที่มีลักษณะที่ตองการศึกษา X   

ในหมวดอายุ - เพศ  g   ชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง  k   เขตการ                                        
ปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 

 

hijkN  คือ จํานวนครัวเรือนที่นับจดไดทั้งสิ้น  ในชุมรุมอาคาร / หมูบาน

ตัวอยาง  k    เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 
 

hijkn     คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอยางทั้งสิ้น   ในชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง  k   

เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 
 

 hijkP    คือ  โอกาสในการเลือกชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง  k     เขตการ

ปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 
 

hijm     คือ  จํานวนชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยางทั้งสิ้น   ในเขตการปกครอง  j                          

จังหวัด  i    ภาค  h 

 hA          คือ   จํานวนจังหวัดทั้งสิ้นในภาค  h   และ  =∑
=

5

1h
hA  76    



 

 

 ii ) ∑
=

′=′
hA

1i
hijg1hjg1 y    y                         ....................... (3) 

 

         โดยที่    hijg1y′  คือ  คาประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย างสองขั้น                    

ของจํานวนประชากรทั้งสิ้น   สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g    
    เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h    ซึ่ง  
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 hijkg1y  คือ จํานวนประชากรที่แจงนับไดทั้งสิ้น  ในหมวดอายุ - เพศ  g    

   ชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง  k    เขตการปกครอง  j    จังหวัด  i    
ภาค  h 

 (2) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการ ศึกษา  X สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h  คือ 
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g
hjghj xx                            ....................... (4) 

 (3) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการ ศึกษา  X  สําหรับหมวดอาย ุ- เพศ  l    ภาค  h  คือ 

 ∑
=

′′=′′
2

1j
hjg1hg1 x    x                            ....................... (5) 

 (4) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการ ศึกษา  X    สําหรับภาค  h  คือ 

    ∑∑
==

′′=′′=′′
14

1
1

2

1
11         

g
hg

j
hjh xxx             ....................... (6) 

 (5) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการ ศึกษา  X  สําหรับเขตการปกครอง  j  ทั่วราชอาณาจักร คือ 

    ∑
=

′′=′′
5

1h
hj1j1 x    x                            ....................... (7) 

 (6) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการ ศึกษา  X  สําหรับหมวดอาย ุ- เพศ  l   ทั่วราชอาณาจักร  คือ 



 

 

    ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 x    x                         ....................... (8) 

 (7) สูตรการประมาณคายอดรวมที่ปรับแลวของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่
ตองการ ศึกษา   X   สําหรับทั่วราชอาณาจกัร  คือ 

    ∑∑∑
===

′′=′′=′′=′′
14

1
1

2

1
1

5

1
11              

g
g

j
j

h
h xxxx        ....................... (9) 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การสํารวจอนามัยและสวัสดกิาร พ.ศ. 2554  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
วิธีการสัมภาษณจากสมาชิกทุกคนในครัวเรือนตัวอยาง 26,520 ครัวเรือน โดยเจาหนาที่ของ
สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
 สําหรับคาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
พรอมกันทั่วประเทศ  ระหวางเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2554 

4. การประมวลผลขอมูล 

 การประมวลผลขอมูลดําเนินการตามหลกัสถติิศาสตร โดยประกอบดวยขั้นตอน  ดงันี ้
 1) บรรณาธิกรและลงรหัส เปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเบื้องตน

จากแบบขอถามที่เก็บรวบรวม 
 2) บันทึกขอมูล 
 3) บรรณาธิกรขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนการตรวจสอบขอมูลที่บันทึกแลว

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
 4) ประมาณผลหรือถวงน้ําหนกัขอมูล (Weight)  ตามระเบียบวิธีสํารวจที่ใชใน

ขั้นการเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อใหไดคาประมาณของประชากร 
 5) ประมวลผลตารางสถิติ 

5. การปดตัวเลข 

 ตัวเลขที่นําเสนอในตารางสถิติ เปนตัวเลขที่ไดจากการประมาณผลหรือถวงน้ําหนกั 
(Weight)  ดังนั้นผลรวมของแตละจํานวนในแตละสดมภอาจไมเทากบัยอดรวมทีน่าํเสนอ เนื่องจาก
ขอมูลแตละจํานวนไดถูกปดเศษเปนอิสระจากกัน 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเก่ียวกับกลุมโรคเรื้อรังหรอืโรคประจําตัว 

 
 ในการสํารวจครั้งนี้ไดจําแนกกลุมโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตวัออกเปน 14 กลุม ดังนี้ 

 กลุม 1 โรคมะเร็ง  เชน  มะเร็งปอด  มะเรง็ตับ  มะเร็งของระบบตางๆ  เชน ระบบโลหิต 
ระบบตอมน้ําเหลือง  ระบบทางเดินปสสาวะ ระบบกระดูก ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธุ  เปนตน 

 กลุม 2 โรคเบาหวานและความผิดปกตขิองตอมไรทอและเมตะบอลิซึม  เชน  เบาหวาน  
ไทรอยดหรือคอพอก  เปนตน 

 กลุม 3  ความผิดปกติทางจิต  เชน  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคซึมเศรา  โรคจิตเภท  โรคจิต
ประสาทอื่นๆ  เปนตน 

 กลุม 4  ความผิดปกติทางระบบประสาท  เชน  สมองเสื่อม  ลมชัก  ลมบาหมู  เปนตน 

 กลุม 5  ความผิดปกติทางการรับรู  เชน  ตอกระจก  ตอหิน  ตาบอด  ประสาทหูเสื่อม  เปนตน 

 กลุม 6  โรคหวัใจและหลอดเลือด  เชน  ไขมันในเสนเลอืด  หลอดเลือดหัวใจ  หลอด
เลือดสมองอุดตัน  ความดนัโลหิตสูง  หัวใจโต  กลามเนือ้หัวใจ  หวัใจตีบ  หัวใจรั่ว  เปนตน 

 กลุม 7 โรคเรื้อรังของระบบหายใจ  เชน  หอบหืด  ถุงลมโปงพอง  วัณโรค  ภูมิแพ  เปนตน 

 กลุม 8  ความผิดปกติทางระบบยอยอาหาร  เชน  ตับแข็ง  ไขมันแทรกในตับต่ํา  นิว่ใน
ถุงน้ําดี  เปนตน 

 กลุม 9 โรคของระบบสืบพนัธุและปสสาวะ  เชน  ไตวาย  ไตพกิาร  ตอมลูกหมากโต  
นิ่วในไต หรือ กระเพาะปสสาวะ  เปนตน 

 กลุม 10 ความผิดปกติทางกระดูกและกลามเนื้อ  เชน  เกาท  ปวดหลงัเรื้อรัง  ปวดเขา-
เร้ือรัง  ปวดคอเรื้อรัง  รูมาตอยด  เปนตน 

 กลุม 11 โรคติดเชื้อท่ีทําใหเกิดการเจ็บปวยหรือพิการแบบเรื้อรัง  เชน  เอดส  โปลิโอ  
เร้ือน  เปนตน 

 กลุม 12 ความผิดปกติแตกําเนิด และโรคทางพันธุกรรม  เชน  ธาลัสซีเมีย  สติปญญา
ผิดปกติ (ดาวนซินโดรม)  เปนตน  

 กลุม 13 ความผิดปกติในชองปาก  เชน  ฟนผุ  ปริทนัตอักเสบ (เหงือกอักเสบ)  ฟนตกกระ          
รอยโรคกอนมะเร็งในชองปาก  เปนตน 

 กลุม 14 โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัวอ่ืน ๆ   

 



ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

1. ภาค…………………………………………………………............... จังหวัด………………………………………….

2. อําเภอ / เขต………………………………………………............. ตําบล / แขวง………………………………..

3. บานเลขท่ี…………………………………ถนน…………………… ตรอก / ซอย……………………………….…

4. ในเขตเทศบาล   ED……………………………………………. BLK…………………………………………….

นอกเขตเทศบาล ED……………หมูท่ี………………........... ชื่อหมูบาน……………………………………..

5. ลําดับท่ีชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง…………………………………………………………………………......

6. เดือน………………………………………………………………………พ.ศ. 2554

7. ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอยาง…………………………………..........ประเภทสวนบุคคล

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ขั้นแจงนับ……………………………………………….................. คน

9 ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ (บันทึกรหัส)

รหัส รหัส

ข้ันนับจด ข้ันแจงนับ ข้ันแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตวัอยาง  1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  ไปสามครั้งไมพบ
   1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู  แจงนับได 11      ผูตอบสัมภาษณ 21

 ร้ือถอน ไฟไหม 12  ไมใหความรวมมือ 22
 เปนบ านวาง 13  หาบานไมพบ 23

2. ไมเปนครัวเรือนตวัอยาง  แจงนับได 14  2. อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………. 24
    (ครัวเรือนใหมอยูแทน
    ครัวเรือนเดิมท่ี เปนตัวอยาง)

                       

     
     

ตําแหนง…………………………….………

ลายมือช่ือ……………………………………………………ผูตรวจ
(………………………..……………..……....………)

ไมไดขอมูลไดขอมูล

ข้ันนับจด

ชุดท่ี……ในจํานวน……....ชุดของครัวเรือนน้ี

1-3

 REG     CWT           

14-17

25-26

   ENUM

TYPE 22-24
|

12-13

5

        AMP         TMB     

4-7

8-11ED

BLK_VIL

18-21

27-28

4

PSU_NO

HH_NO

MONTH_YR

AREA

ช่ือตัว - ช่ือสกุล………………………………………… ช่ือตัว - ช่ือสกุล…………………………………………
แจงนับวันท่ี………...เดือน…….........….พ.ศ. 2554 บรรณาธิกรและลงรหัสวันท่ี………..เดือน………………..พ.ศ. 2554

พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัสพนักงานแจงนับ

MEMBERS

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2554

ลับ

(แบบแจงนับ)

สอส.

0 3มีนาคม
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ถามทุกคน ถามทุกคน

ลําดับท่ี อายุ

บันทึกรหัส บันทึก
 ชาย……………………… 1 อายุเต็มป
 หญิง………………………2 ถาตํ่ากว า 1 ป

บันทึก "0"    ไมมสีวัสดกิารคารักษาพยาบาล.. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 1
   มสีวัสดิการฯ

        จากรัฐบาล
           ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 2
           ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3

           สวัสดกิารขาราชการหรือขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 4
       จากแหลงอื่น
           ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 5
           สวัสดกิารจดัโดยนายจาง. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .... 6
       อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 7
   ไมทราบวามี/ไมมสีวัสดิการฯ.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 8

คดัลอกจาก คดัลอกจาก
 สพบส.54  สพบส.54 คําตอบท่ี  1 (สวัสดกิารหลัก) คําตอบท่ี  2 (สวัสดกิารรอง)

A1 A5 HW1_1 HW1_2

32 33

คัดลอกจาก
 สพบส.54

A4

ถามีสวัสดิการจากรัฐฯและแหล งอ่ืน ใหบันทึกสวัสดิการฯ  ที่ไดร ับจากรฐั กอน)

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรอืน

เพศ

ตอนท่ี 2 หลักประกันดานสุขภาพ

 "ปจจบัุน... (ช่ือ).. .มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม?"

 "ถามี  เปนประเภทใด?"

(ตอบไดไมเ กิน 2 คําตอบ โดยเรยีงลําดับตามสวัสดกิารฯ หลัก ของตนเองก อน

REC_NO4
31

(สวัสดิการคารักษาพยาบาล)
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"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีอาการปวยหรือรู สึกไมสบายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีปวยหรือรูสึกไมสบาย บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...………………………….………...…... ...... . 1 (ถาเกิน 8 คร้ังใหบันทึก "8")     ระบบทางเดินหายใจ (ไอ / หวัด / มนี้ํามกู / หอบ). ...... ..... ...... ...... ... 1
    ทองรวง / ทองเสีย / บิด.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..... 2

  ม…ี………………………………...…………………… 2 (ถาไมทราบ ให บันทึก "9")     ปวดทอง / ทองอืด / ทองเฟอ / โรคกระเพาะ..... ...... ...... ..... ...... ...... 3
(ถามตอไป)     ปวดหลัง / ปวดกลามเนื้อ.. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 4

    ความเครียด / นอนไมหลับ / ปวดหัว. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..... 5
    โรคผิวหนงั / กลากเกล้ือน / ผดผื่น.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 6
    ตา / หู / คอ / จมกู. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 7

    โรคในชองปาก / ฟนผุ / โรคเหงือก / แผลในปาก.. ...... ...... ..... ...... .. 8
     ไข..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 9

    โรคเร้ือรัง / โรคประจําตัว... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ... 10
    อื่นๆ (ระบุ). ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ... 11

HW3

3534 36         

HW4HW2

(ขามไปถาม HW5)

"อาการป วยหรือรูสกึไมสบายคร้ังสุดท าย

...(ชื่อ)...ปวยดวยโรคอะไร  หรือ มีอาการอยางไร?"

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

มีอาการปวยหรือรูสกึไมสบายหรือไม?"

ถามเฉพาะผูที่ปวยหรือรู สึกไมสบาย (HW2 = 2)

"ในเดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

ถามทุกคน

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจ็บจากอบัุติเหตุ

หรือ ถูกทํารายรางกายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีไดรับบาดเจบ็ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1 จากอบัุติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ   ภายในบาน / บริเวณบาน…………1
    รถจกัรยานยนต ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .......1   บนทองถนน…………………………2

  ม…ี……………………………………………2 (ถาเกิน 8 คร้ังใหบันทึก "8")     รถยนต รถกะบะ รถตู รถบรรทุกเล็ก.. ...... ...... ...... . 2   ในทุ งนา / ไร / สวน..………………3
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตโดยสารประจําทาง...... 3   โรงงาน…………………………………4

    อื่นๆ เชน เรือ เคร่ืองบิน ฯลฯ (ระบุ). ...... ...... ...... .... 4   สํานักงาน………………………………5
 ถูกเคร่ืองจกัรกลทําใหบาดเจ็บ.... ...... ...... ...... ..... ...... ... 5   โรงเรียน………………………………6

 ถูกสัตวมพีิษกัดหรือตอย / ถูกสัตวทําราย. ...... ..... ...... .6   แหลงน้ํา………………………………7
 ถูกสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 7   สวนสาธารณะ..... ....………………8
 พลัดตกหกลม.. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 8   รานอาหาร / สถานบันเทิง…...... .9
 อุบัติเหตุอืน่ๆ เชน ตกน้ํา ฯลฯ (ระบุ)..... ...... ...... ..... .... 9   วัด / สถานท่ีทางศาสนา.... ...... ...10
 ถูกทําราย   อื่นๆ (ระบุ). ...... ..……………………11
    โดยใชกําลังกาย.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 10
    โดยใชวัตถุมคีม / ไมมคีม เชน มดี ไม ฯลฯ...... ..... 11
    โดยวิธอีื่นๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)... ..... ...... ...... ..... 12

HW6

39 40     42    38

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

HW8

เกิดขึ้นในสถานท่ีใด?"

คร้ังสดุทายท่ี...(ชื่อ)...ได รับ

HW5

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?"

คร้ังสดุทายท่ี...(ชื่อ)...ได รับ เกิดจากสาเหตุใด?"

HW7

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือ ถูกทําร าย (HW5 = 2)ถามทุกคน

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทําร ายรางกาย"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจบ็จากอบัุติเหตุ

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)

 
 
 



 113 

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

 โรคประจําตัวหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนดั 

บันทึกรหัส การไปซ้ือ/รับยา เปนตน เนือ่งจาก

  ไมม.ี.. ...……... ...... .…1 โรคเร้ือรัง/ โรคประจําตัวหรือไม?" บันทึกรหัส 
(ไมรวมท่ีเจบ็ปวย)  ไมเจบ็ปวย.. ...... ...... ...... ...... .... 1

  ม…ี……………………2

ใหบันทึกคร้ังท่ีไปรับบริการ  เจ็บปวย เนือ่งจาก
(ถาเกิน 8 คร้ัง ใหบันทึก "8")   อาการปวย /

    รูสึกไมสบาย (HW2=2)……… 2
(ถาไมไดไป ใหบันทึก  "0")   อุบัติเหตุ /

    ถูกทําราย (HW5=2)...... ...... . 3
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปรับบริการอืน่ๆ 

    เนือ่งจาก โรคเร้ือรัง / 
    โรคประจําตัว (HW11=1-8)
    (นอกเหนอืจากการปวย). ..... .. 4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW11

45          47          49          51

HW12

52

5

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW21)

 (ถาบันทึกรหัส 2-4 ถามตอไป)

ถามทุกคน

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการเจ็บปวย

คร้ังสุดทายจากสาเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัว (HW9 = 2)

"…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?"

(ตอบไดไมเกิน 3 โรค)
…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง /

ถามทุกคน

(ขามไปถาม HW12)

44

(ถามตอไป)

HW9

 เบาหวาน
 ไทรอยด / คอพอก
 ความดนัโลหติสูง
 โรคหัวใจ (หวัใจโต/ กลามเนื้อหวัใจ/
   หัวใจตีบ/ หัวใจร ั่ว/ หลอดเลือดหัวใจ)
 โรคไขมันในเสนเลือดสูง/ 
    คอเลสเตอรอลสูง
 โรคหลอดเลือดสมองอุดตนั
 โรคมะเรง็ (มะเร ็งปอด/ มะเร ็งตับ/
   มะเร็งลําไส ใหญ เปนตน)
 โรคพิษสุราเร ื้อรงั
 โรคซืมเศรา/ โรคจิตประเภท/ 
   โรคจิตประสาทอ่ืนๆ
 สมองเส่ือม
 ลมชัก/ ลมบาหมู
 ตอกระจก/ ตอหนิ
 ประสาทหูเส่ือม
 หอบหืด/ ถุงลมโปงพอง
 วณัโรค

01
02
03

04

05
06

07
08

09
10
11
12
13
14
15

 ภูมแิพ
 ตับแข็ง
 ไตวาย/ ไตพิการ
 ตอมลูกหมากโต/ อักเสบ
 นิ่วในถุงน้ําดี
 นิ่วในระบบปสสาวะ
   (ไต/ กระเพาะปสสาวะ)
 เก าท/ รมูาตอยด
 โรคปวดเขาเร ือ้รงั/ ขอเขาเส่ือม
 โรคปวดหลังเรื้อรงั/ ปวดคอเร ือ้รงั
 โรคเอดส
 โรคโปลิโอ
 โรคเร ือ้น
 ธาลัสซีเมีย
 สติปญญาผิดปกต ิ(ดาวนซินโดรม)
 ปรทิันตอักแสบ (เหงือกอักเสบ)
 อัมพฤกษ
 อัมพาต
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................

ชือ่โรค รหัส รหสัช่ือโรค

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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6

"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

…(ชื่อ)…ปวยจนตอง

หยุดกิจวัตรประจําวันก่ีวัน?"  ไมไดรักษา.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 1     (ขามไปถาม HW21)
 ซื้อ/หายากิน  -  ยาแผนปจจบัุน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ......2

ใหบันทึกจํานวนวันท่ีหยุดฯ                 -  ยาแผนโบราณ / ยาสมนุไพร.. ...... ..... ...... ...... ...... 3     (ขามไปถาม HW17) บันทึกรหัส 
ติดตอกันคร้ังสุดทาย  ไปหาหมอพื้นบาน / หมอแผนโบราณ / หมอนวดแผนไทย.. ...... ....4  แพทย  รักษาดวยยาแผนปจจุบัน.. ...... ..... 1

(ถาหยุดต้ังแตกอน 1 เดือน  ไปสถานพยาบาลของรัฐ    แผนปจจุบัน... ..... ..1  รักษาดวยยาสมนุไพร. ...... ...... ...... 2
กอนวันสัมภาษณ ใหนบั     สถานีอนามยั / ศูนยบริการสาธารณสุข /    แผนไทย...... ...... ... 2  นวดไทยเพื่อรักษา... ...... ...... ...... ...3
จํานวนวันท่ีหยุดฯ         ศนูยสุขภาพชมุชน / รพ.สต.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 5    ทางเลือกอื่น... ...... . 3  อบสมนุไพร / การนัง่กระโจม
ติดตอกันท้ังหมด)     โรงพยาบาลชมุชน.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . 6    ไมทราบ... ..... ...... .. 4    ประคบสมนุไพร /

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศนูย..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 7  บุคลากร    ทับหมอเกลือ..... ...... ...... ...... ..... 4

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 8      (ถามตอไป)    สาธารณสุขอื่น .ๆ ....5  การฝงเขม็...... ..... ...... ...... ...... ...... 5
    โรงพยาบาลสังกัดอืน่ของรัฐ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 9  สมาธิบําบัด... ..... ...... ...... ...... ..... ...6
 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  อื่นๆ (ระบุ). ...... ...... ...... ...... ..... .... 7
    โรงพยาบาลเอกชน...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 10
    คลินิกเอกชน. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .....11
 อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 12   (ขามไปถาม HW17)

HW13 HW16_1

53         5855        57 59

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4)

"การรักษาคร้ังสุดทาย"การรักษาคร้ังสุดทาย

ถามเฉพาะผูที่ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

                                     บันทึกรหัส

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

HW16_2

  โดยเรียงลําดบัตามวิธรัีกษาหลัก)

HW14 HW15

จากใคร?" (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ
.. .(ช่ือ)…รับบริการ ...(ชื่อ)…รับบริการอะไร?"

 "การเจ็บปวยคร้ังสดุทาย. ..(ชือ่)...มีวิ ธีการรักษาพยาบาลอยางไร?"

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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7

"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย "การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

...(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลับ . ..(ชื่อ)...จายคารักษาพยาบาล

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมสีวัสดกิารฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .....1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ  มีสวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ - สงท้ังผูป วยและผูดแูล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง   จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).. ...... ..... ...... ...... 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉกุเฉิน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก...... ..... ...... ...3
เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ     สวัสดิการขาราชการหรือ   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………........ ...... ..... ...... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ...... ..... ..4   ไมมคี าพาหนะ. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..5
(ถาไมมคี าพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")   จากเอกชน   ชา รอนาน..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ....6

    ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ...... ..5   ไมแนใจคุณภาพยา..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...7
    สวัสดิการจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... ....6   ถูกเลือกปฏิบัติ.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 8
  อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 7   บุคลากรใน รพ.ด ุ/ พูดไมไพเราะ. ...... ...... ...... ...... ..... .. 9

  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล...... ...... .. 10
 มีสวัสดกิารฯ แตไมใช. ...... ...... ..... ...... ...... ..... 8   แพทยวินจิฉยัโรคไมเกง / รักษาไมหาย.. ...... ..... ...... ..... 11

  ไมไดอยูในภูมลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดกิารฯ...... ...... ...... .....12
  สิทธิประโยชนของสวัสดกิารฯ ไมครอบคลุม..... ...... ..... .13
  อื่น ๆ (ระบุ). ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 14

HW17 HW18 HW19 HW20

      60        64 69   68

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW21)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4) และมีการรักษาพยาบาล (HW14 = 2-12)

"สาเหตุท่ี...(ชื่อ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการเจ็บปวยคร้ังสุดท ายเพราะเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการ (HW19 = 8)"การเจ็บปวยคร้ังสุดท าย

…(ชื่อ). ..ใชสวัสดิการฯ ท่ีมีหรือไม?"

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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8

"ในเดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

มีการใชบริการก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...……......... .………....... ...... ...... .1 ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ   ไปรับการฉีดวัคซีน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... 0  รานขายยา..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .0
(ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")   ไปฝากครรภ / ตรวจครรภ..... ...... ..... ...... ..1  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

  ม…ี………………………………………………2   ไปรับบริการวางแผนครอบครัว...... ...... ...... 2     สถานอีนามยั / ศนูยบริการสาธารณสุข / 
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปตรวจ / ดูแลหลังคลอด...... ...... ..... ...... ..3        ศนูยสุขภาพชุมชน / รพ.สต..... ..... ...... ...... ..1

  ไปตรวจสุขภาพประจําป.. ...... ..... ...... ...... ... 4     โรงพยาบาลชุมชน..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ....2
  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศนูย.. ..... ...... . 3
     โรคในชองปาก (ทําฟน)... ...... ...... ..... ..... 5     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย... ...... ..... ...... ...... 4

  ไปรับยาบํารุง / อาหารเสริม... ...... ...... ..... ...6     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ...... ..... ...... ...... 5
  ไปรับบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ไปสถานพยาบาลของเอกชน
     ท่ีมคีวามเส่ียงตอสุขภาพ เชน     โรงพยาบาลเอกชน... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....6
     ลดน้ําหนกั อดบุหร่ี/ สุรา เปนตน..... ......7     คลินกิเอกชน... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .7
  ไปรับบริการตามนดัอื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... . 8  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 8

HW22

72 73 74

HW24HW23

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

71

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW29)

HW21

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

…(ชื่อ)….ไปใชบริการท่ีใด?"…(ชื่อ)….ไปใชบริการอะไร?"

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูทีม่ีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ หรือไม?"

ข. การสงเสรมิสุขภาพในเดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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9

"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย "การไปใชบริการคร้ังสดุทาย ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW27 = 8)

... (ชื่อ).. .จายคาพาหนะไป-กลับ ... (ชื่อ).. .จายคาไปใชบริการ

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมสีวัสดกิารฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ  มีสวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ-สงท้ังผูใชบริการและผูดแูล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง   จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก. ...... ...... ...... .1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).. ..... ...... ...... ...... .2   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………….... ...... ..... ...... .... 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ      ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   ไมมีคาพาหนะ... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 3
เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารับบริการฟรี หรือ      สวัสดิการขาราชการ /   ชา รอนาน. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..... ...... ...4   ไมแนใจคณุภาพยา. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .5
(ถาไมมคีาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")   จากเอกชน   ถูกเลือกปฏบัิติ.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 6

     ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ...... . 5   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไมไพเราะ... ...... ...... ..... ...... ...... 7
     สวัสดิการจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... ... 6   แพทยไมมเีวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมลู.. ..... ...... . 8
  อื่น ๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 7   แพทยวินจิฉยัโรคไมเกง / รักษาไมหาย.... ..... ...... ...... ... 9

  ไมไดอยูในภมูิลําเนาท่ีใชสิทธิสวัสดกิารฯ.. ...... ...... ..... ....10
 มีสวัสดกิารฯ แตไมใช. ...... ..... ...... ...... ...... ...... 8   สิทธปิระโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม. ...... ..... ..... 11

  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 12

HW25 HW26

       75        79 84     83

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย

…(ช่ือ).. .ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

HW27

"สาเหตุท่ี...(ชื่อ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการไปใชบริการคร้ังสุดทายเพราะเหตุใด?"

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW29)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

HW28

7

ข. การสงเสริมสุขภาพในเดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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10

ถามทกุคน

"ใน 12 เดือนท่ีแลว " การเขาพกัรักษาใน "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาล "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาลคร้ังสดุทาย  "การเขาพกัรักษาใน

... (ชื่อ).. .ปวยหรือไดรับอบัุติเหตุ คร้ังสดุทาย...(ชื่อ)...เขาพกัรักษา สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอืน่ๆ . ..(ช่ือ)...นอนใน

จนตองนอนในสถานพยาบาลหรือไม สถานพยาบาลก่ีวัน?"

ถาเคย เขาพกัก่ีคร้ัง?" บันทึกรหัส บันทึกรหัส  บันทึกรหัส 
บันทึกรหัส  โรค.. ..... ...... ...... ...... .....1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง.... 1 ให บันทึกจํานวนวัน

 ไมเคยเขาพกัรักษา.. ..... ...... ...... ...0  อุบัติเหตุ. ...... ...... ...... ... 2     โรงพยาบาลชมุชน. ...... ...... ...... ...... .... 1  ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล...... ...... ...... ..2 ท่ีเขาพักรักษา
(ขามไปถาม HW39)  คลอดบุตร... ...... ...... .... 3     โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนย....2  สถานพยาบาลอยูใกล/เดินทางสะดวก.... ...... 3

 เคยเขาพักรักษา..... ...... ..จํานวนคร้ัง  อื่นๆ (ระบุ)...... ..... ...... . 4     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... ...... ..3  บริการรวดเร็ว ทันใจ.. ...... ...... ..... ...... ...... .... 4 (ถาเกิน 98 วัน
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99"     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ.. ..... ...... ..4  คารักษาพยาบาลไมแพง.. ...... ...... ...... ...... .....5 ใหบันทึก "98")

แลวถามตอไป)  สถานพยาบาลของเอกชน  มแีพทยผูเชีย่วชาญ. ...... ...... ...... ..... ...... ...... . 6

    โรงพยาบาลเอกชน..... ...... ...... ...... ..... 5  มเีคร่ืองมือแพทยทันสมยั... ...... ...... ..... ...... .. 7 (ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")
    คลินิกเอกชน...... ...... ..... ...... ...... ...... . 6  เขารักษาฉกุเฉิน... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....8
 อื่น ๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...7  มฐีานะยากจน...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .... 9

 อื่น ๆ (ระบุ).. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 10

HW29 HW33

86         90    92         88 89

สถานพยาบาลคร้ังสดุทาย

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ปนคนไขใน (HW29 = 1 - 99)

...(ชื่อ)...เขาพกัรักษา ในสถานพยาบาลใด?"

  ...(ชื่อ)...เลือกเขาพกัรักษา

ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

HW32HW31HW30

เนื่องจากสาเหตุใด?" ให ระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด

ค. การเขาพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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 "หลังออกจากการเขาพกั  "การเขาพกัรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน

รักษาในสถานพยาบาล สถานพยาบาลครั้งสุดทาย สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย "...(ชือ่)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมีในการ

คร้ังสุดท าย.. .(ชื่อ). ..ตอง . ..(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลบั ... (ชื่อ). ..จายคารักษาพยาบาล  ...(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

นอนพกัรักษาตัว ท้ังหมดเปนเงินเท าไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
ตอท่ีบ านก่ีวัน?"  ไมมีสวัสดกิารฯ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...1 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด

 มสีวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 
ใหบันทึกจํานวนวัน ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงินเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจบ็ป วยฉกุเฉนิ.. ...... ...... ...... ..1

ท่ีนอนพักรักษาตัวท่ีบาน การรับ-สงท้ังผูปวยและผูด ูแล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).... ...... .... 2  สถานพยาบาลอยูไกล/ เดนิทางไมสะดวก... 2
หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน.. 3  ไมมคี าพาหนะ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...3

(ถาเกิน 98 วัน (ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     สวัสดกิารขาราชการหรือ  ชา รอนาน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .....4
ให บันทึก "98") เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ       ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ.. . 4  ไมแนใจในคุณภาพยา...... ...... ..... ...... ...... ...5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ   จากเอกชน  ถูกเลือกปฏบัิติ. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .6
(ถาไมทราบ (ถาไมมคี าพาหนะ จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน...... 5  บุคลากรใน  รพ.ด/ุ พูดไมไพเราะ………........7

 ใหบันทึก "99") ให บันทึก "0")     สวัสดกิารจดัโดยนายจาง.. ...... ...... ..6  แพทยไมมเีวลาใหซักถาม/ ไมใหขอมลู.. ..... 8
  อื่น ๆ (ระบุ).. ..... ...... ...... ...... ...... ..... . 7  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย….... 9

 ไมไดอยูในภมูลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ.....10
 มสีวัสดกิารฯ แต ไมใช.... ..... ...... ...... ... 8  สิทธิประโยชนของสวัสดกิารฯ

    ไมครอบคลุม..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 11
 อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .12

HW34 HW35 HW36

94              96    100 106    105

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการ (HW37 = 8)

เพราะเหตุใด?"

11

 "การเขาพักรักษาใน

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 1 - 99)

สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย

HW38

เขาพักรักษาในสถานพยาบาลคร้ังสุดทาย 

HW37

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW39)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

ค. การเขาพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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12

"ใน 12 เดือนท่ีแลว . ..(ชือ่)...  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสุดทาย

ไปรับบริการทันตกรรมกี่คร้ัง?" บันทึกรหัส ...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมประเภทใด?"

 สถานพยาบาลของรัฐ
บันทึกรหัส  ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีไปรับบริการ    สถานีอนามยั / ศูนยบริการสาธารณสุข / 

  ไมรับบริการ.... ...... ..... ...... ...... ...... ..1      ศนูยสุขภาพชมุชน / รพ.สต.
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")        ท่ี ไมมี ทันตาภบิาลและทันตแพทยมาบริการ.... .1   ขูดหินปูน / 

  รับบริการ. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...2        ท่ี มี ทันตาภบิาลหรือทันตแพทยมาบริการ.. ...... .2       ขัดฟนรักษาปริทันต (เหงือก).. ..... .....1
   โรงพยาบาลชมุชน.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .. 3   อุดฟน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ... 2
   โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศนูย ..... ...... ..... .....4   รักษารากฟน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..3
   โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย...... ...... ...... ..... ...... ..... 5   ถอนฟน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .4
   โรงพยาบาลสังกัดอืน่ของรัฐ.. ...... ...... ...... ..... ...... ..... 6   เคลือบหลุมรองฟน... ...... ...... ...... ...... .....5

 สถานพยาบาลของเอกชน   ใสฟนเทียม. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..6
   โรงพยาบาลเอกชน...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ... 7   ดัดฟน / จดัฟน.... ...... ...... ...... ...... ..... ... 7
   คลินิกเอกชน. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....8   ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก...... ...... .... 8
 รานหมอชาวบ าน/ หมอมอเตอรไซด/ หมอรถปคอัพ... 9   จําไมได. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 9
 หนวยแพทยเคล่ือนท่ีของหนวยงานตาง .ๆ.... ...... ...... .10   อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 10
 โรงเรียน...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ... 11
 อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 12

HW40 HW42_1

109          111   113         115     108

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW47)

(ถามตอไป)

HW41

 "...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมคร้ังสุดทาย จากท่ีใด?"

ถามทุกคน

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว ...(ชื่อ)...

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW39 = 2) 

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

HW39

 โดยเรียงลําดบัตามความสําคญัในการรักษา)

HW42_2

ง. การรบับรกิารทันตกรรมใน 12 เดือนท่ีแลว
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 "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสุดท าย

คร้ังสุดทาย... (ชื่อ).. . คร้ังสุดท าย.. .(ชื่อ). .. ... (ชื่อ).. . ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"  "...(ช่ือ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมีในการรับบริการ

จายค าพาหนะไป-กลับ จายค ารับบริการท้ังหมด บันทึกรหัส ทันตกรรมคร้ังสุดทาย เพราะเหตุใด?"

ท้ังหมดเปนเงนิเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?"   ไมมีสวัสดิการฯ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .1
  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกค าพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงินเฉพาะ     จากรัฐบาล   เจบ็ป วยเพียงเล็กนอย.. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 1
การรับ-สงท้ังผูรับบริการและผูดูแล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง        ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).. ..... ...... ...... ...... .....2   อุบัติเหตุและเจบ็ป วยฉุกเฉิน.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......2

หรือ สวนท่ีเบิกไมได        ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน..... ...... ..... 3   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก.... ...... ..... ...... . 3
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ        สวัสดิการขาราชการ /   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………………………………….4
เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ           ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..... ...... ...... 4   ไมมีคาพาหนะ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ     จากเอกชน   ชา รอนาน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .. 6

(ถาไม มีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")        ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ..... ...... . 5   ไมแนใจคุณภาพยา... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... . 7
       สวัสดิการจัดโดยนายจาง..... ...... ...... ...... ...... .. 6   ถูกเลือกปฏิบัติ. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....8
    อื่น ๆ (ระบุ).... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ... 7   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไม ไพเราะ...... ..... ...... ...... ...... ...... 9

  แพทยไม มีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล………………10
   มีสวัสดิการฯ แตไม ใช. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 8   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง / รักษาไมหาย...... ...... ...... ..... ....11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ..... ..... ...... ...... ... 12
  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม... ...... ...... .....13
  อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....14

HW43 HW44

     117     121 126   125

13

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW45 = 8)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW46HW45

 (ถาบันทึกรหัส 1-7  ขามไปถาม  HW47)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW39 = 2) 

ง. การรบับรกิารทันตกรรมใน 12 เดือนท่ีแลว
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14

"เพราะเหตุใด ...(ช่ือ )...จึงไมไดเข าร ับ

บันทึกรหสั บันทกึรหัส บันทึกรหัส 

 ไมคิดวามีวิธีการรักษ าที่ไดผล ............. 0  ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล........... . 0  ไมคิดวามีวิธีการรักษาทีไ่ดผล……………0

 ไมเชื่อมั่นหรือไมประทบัใจ  ไมเชื่ อมั่นหรอืไมประทับใจ  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทบัใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร...... 1    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ..... 1    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร...... 1

 ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด........ 2  ไมทราบวาจะไปรบัการรกัษาที่ใด........ 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด………2

บันทึกรหัส   ไมสะดวกในการเดินทาง  ไมสะดวกในการเดินทาง บันทึกรหัส   ไมสะดวกในการเดินทาง 

  ไมมี.... ................. 1    เชน อยู หา งไกลจากแหล งการรกัษา.. 3    เชน อยู หางไกลจากแหล งการรกัษา.. 3   ไมมี........ ................. 1    เชน อยู หา งไกลจากแหล งการรักษา... 3

 ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา................ ..... 4  ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา………………… 4  ไมมีเวลา ไปรับการรักษา……………………4

  ม.ี ........................ 2  ไมมีผูพาไปรับการรักษา..................... 5 บันทึกรหสั   ไมมีผูพา ไปรับการรักษา………………… 5   มี..... ........................ 2  ไมมีผูพาไปรับการรักษา……………………5

 ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา ............ 6   ไมมี........... ............. 1   ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา…………6  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา……………6

 ไมมีเงินจ ายคาร ักษาพยาบาล..... ......... 7   ไมมีเงินจ ายคารักษาพยาบาล………… 7  เปนขอ จํากัดของผูใหบริการ 

 อ่ื นๆ  (ระบุ).. ........................... .......... 8   มี....... ..................... 2   เปนขอจํากัดของผูใหบริกา ร เชน    เชน ไมมีทันตบุคลากร 

   เตียงเต็ม สถานที่ไมรองรบั ฯลฯ…… 8    สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……………………7

  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………9  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………8

133 134128 129 130 131           

ที่…( ช่ือ) ...เคยปวยฯ 

และจําเปนตองการ

รับการตรวจรกัษา

เคยปวยฯ จนตอง

นอนในสถานพยาบาล

หรือแพทยตองการ

ถามเฉพาะ HW51 = 2ถามเฉพาะ HW49 = 2 ถามทุกคน

การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?"

"ใน 12 เดือนที่แล ว

มีบางหรือไมที่...(ช่ือ)...

เพราะเหตุใด ...(ช่ือ )...จึงไมไดเขาร ับ

การรกัษาในครั้งนั้น? จึ งไมไดเข ารับบรกิารในครั้งน้ัน?

เพราะเหตุใด ...(ช่ือ)…

ตอนท่ี 4  ความจําเปนทางสขุภาพท่ีไมไดรับการตอบสนอง

การเจบ็ปวยทีไ่มตองนอนในสถานพยาบาล การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม

ถามทกุคน

"ใน 12 เดือนที่แลว "ใน 12 เดือนที่แล ว

มีบางหรือไม มีบางหรือไมที่...(ช่ือ)...

ถามเฉพาะ HW47 = 2 ถามทุกคน

เคยมีปญหาสุขภาพ

ชองปาก และตองการ

เขานอนรักษา

ในสถานพยาบาล?"

แตไมไดเขารับบริการ?"

เข าร ับบริการ

ใหนอนรักษา

ในสถานพยาบาล 

แตทานไมได

การตรวจ รกัษา?"

แตทานไมไดไปรับ

HW50 HW52HW51HW49

(ขามไปถาม HW51)

(ถามตอไป)

HW47 HW48

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW53)

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW49)
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 ไม ใช. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... . 1  ไม ไดรับ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 1  ไปสถานพยาบาลของรัฐ  ไมทราบวามีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ..... ...... ..... ...... .... 1
 ใช.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .. 2     สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข /  ไมมีแพทย/เจาหนาท่ีสาธารณสุขแนะนําให ฉีด.. ...... ...... .2
 ไมทราบ..... ..... ...... ...... ...... ...... ... 3  ได รับ.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .. 2       ศูนยสุขภาพชุมชน / รพ.สต... ..... ...... ...... ...1  ไมมีใครพาไปฉีด.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...3

    โรงพยาบาลชมุชน... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ... 2  ไมมีเงนิจายคาวัคซีน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... . 4
    โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศูนย...... ..... .3  ไมแนใจความปลอดภัยของวัคซีน.. ...... ...... ...... ..... ...... . 5
    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย. ...... ...... ..... ...... 4  ไมแนใจวาวัคซีนปองกันไขหวัดใหญได.... ...... ...... ..... ....6

    โรงพยาบาลสงักัดอืน่ของรัฐ... ...... ...... ..... ...... 5  ครอบครัว/เพ่ือนไมตองการใหฉีด. ...... ..... ...... ...... ...... .. 7
 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  คิดวาตัวเองมีโอกาสปวยดวยไขหวัดใหญนอย
    โรงพยาบาลเอกชน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ... 6      ไมจําเปนตองฉีด………………………………………………8
    คลินิกเอกชน. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ......7  รูว าตัวเองไมได เปนกลุมเส่ียง…………………………………9
 อื่นๆ (ระบุ)...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .. 8  อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ... 10

HW56_1

138           140    135 136 137

HW56_2HW55HW53 HW54

ไขหวัดใหญใชหรือไม?"

ถามทุกคน

 "…(ชื่อ)…ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญท่ีไหน?"

(ขามไปถาม HW56)

 "…(ช่ือ)…เปนกลุมเสี่ยงท่ีสมควร

ไดรับการฉดีวัคซีนปองกันได รับวัคซีนปองกัน

(ขามไปถาม EB1)

15

"ใน 12 เดือนท่ีแลว เพราะเหตุใด.. .(ชื่อ). .. 

(ถามตอไป)

ไมไดรับการฉดีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ?"

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด 2 สาเหตุ

ถามเฉพาะผูไดรับวัคซนีฯ (HW54 = 2) ถามเฉพาะผูไมไดรับวคัซนีฯ (HW54 = 1)

ไขหวัดใหญหรือไม?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว...(ช่ือ)... .

ตอนท่ี 5 การไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
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ตอนท่ี 6 การเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (ถามผูท่ีมีอายต้ัุงแต 11 ปขึ้นไป)

ถามเฉพาะผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (EB1 = 1)

  

บันทึกรหัส 
  เลนกีฬา / ออกกําลังกาย…….... ...... ...... ...... ..... ...... ...…..1

  ไมเลนกีฬา / ไมออกกําลังกาย เพราะ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
     ไมสนใจ ….………………...... ...... ...... ....……....... ...... ... 2   ว่ิง.……..………………...………………...... .....…………………1   สนามกีฬาของสถานศึกษา…….....……………......... ...... ...1
     ไมมเีวลา …..……………………………....... ....…..... ...... .. 3   เตน…………………………….... ...... .……………….……………2   สนามกีฬาของหนวยราชการ…...... ......……………........ ...2
     ไมมสีถานท่ีเลน………………………... ...... ..…….... ..... ....4   เดนิ.…..…………………...………………….... ..... ..………………3   สนามกีฬาของเอกชน…………..... ....…………….... ...... ..... 3
     ไมมอุีปกรณกีฬา…………………………...... .....…... ...... ..5   รําไมพลอง………...……………….……………...... .....…………4   บริเวณสถานศกึษา…………….... ....…………….... ...... ...... 4

     ทํางานท่ีตองใชแรงกายมากอยูแลว...... ..... .……………..6   ไท เก็ก…...…………………………..……………….... ...... .………5   บริเวณท่ีทํางาน………………........ ......……………........ .....5
     อื่นๆ (ระบุ) ……………………...…………….... ...... ...... ....7   ซี่กง…...……………….... ..... ...…………………………........ ... 6   บริเวณบาน……………………….......……………... ...... ...... . 6

  โยคะ………………...... ...... ..………………………………….....7   บริเวณวัด / มสัยิด / โบสถ……….... ...……………..... ......7
  อุปกรณออกกําลังกายตางๆ……………………….... ....………8   สวนสาธารณะ/ สวนสุขภาพ...... ...... ...……………..... ...... 8
  กีฬาทุกประเภท เชน ฟุตบอล เทนนสิ ว ายน้ํา ฯลฯ………9   ท่ีวาง / ลานอเนกประสงค……...... .....……………... ...... ...9
  อื่น ๆ (ระบุ)……………....... ..………………......... ..………… 10   อืน่ๆ (ระบุ)……………………....... .....…………….... ..... ......10

32 33          35           

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

 "ตามปกติ...(ช่ือ)...เลนกีฬาหรือ

ออกกําลงักายประเภทใด?"

EB1 EB2 EB3

เลนกีฬาหรือออกกําลังกายหรือไม?"

ใหบันทึกสถานท่ีท่ีเลนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายบอยท่ีสุด

 "ตามปกติ …(ชื่อ)…เลนกีฬาหรือ

ออกกําลังกายในสถานท่ีใด?"

ใหบันทึกประเภทการออกกําลังกาย
ท่ีปฏิบัติบอยท่ีสุด

(ถามตอไป)

(ถาบันทึกรหัส 2 - 7 ขามไปบันทึก HW57)

5 REC_NO
31
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 "ตามปกติ.. .(ชื่อ). ..เลนกีฬาหรือ  "...(ช่ือ)...เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

ออกกําลังกายโดยเฉลีย่ก่ีวันตอเดือน?"   โดยเฉลีย่คร้ังละก่ีนาที?"

     

ใหบันทึกจํานวนวัน ให บันทึกจํานวนนาที บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
ท่ีเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย ท่ีเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย   ตํ่ากวา 1 เดือน……..…....... ...... ...... ...... ..... 0   อยากมีรางกายแขง็แรง..…….... ..... ...... ...... 1

  1 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 1   ลดนํ้าหนัก……..………...……..... ...... ...... .....2
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "999")   2 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 2   คลายเครียด…………..…........ ...... ..... ...... ...3

  3 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 3   มีปญหาสุขภาพ……………...... ...... ...... ..... .. 4
  4 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 4   มีคนชวน………………..... ...... ...... ...... ..... ....5
  5 เดือน ……..………......... ...... ..... ...... ....……5   เปนอาชพี เชน นักกีฬา ครูสอนโยคะ 
  6 เดือน ……..…………...... ...... ..... ...... ...... .…6      ครูสอนแอโรบิค ฯลฯ …………....... ..... .. 6

  7 เดือน……………..... ...... ...... ..... ...... ...... .... 7   อืน่ๆ (ระบุ) …………........ ..... ...... ...... ...... .. 7
  8 เดือนขึ้นไป……………......... ...... ..... ...... ... 8

EB4 EB5

37          39                   

ตอนท่ี 6 การเลนกีฬาหรอืออกกําลังกาย (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (EB1 = 1)

42 43

17

 "...(ชื่อ)...เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

EB6 EB7

  ติดตอกันมานานเท าใด?"

 "...(ชื่อ)... เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

  เพราะเหตุใด?"
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ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

การดูแลตนเอง

บันทึกรหัส บนัทึกรหสั บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บนัทึกรหัส บันทึกรหัส 

  แยกวามาก………………1  แยมาก……... ..………1  ไมมีปญหา  ไมมีปญหา......... ....... 1  ไมมีปญหา....................... 1  ไมมีอาการ........... 1  ไมร ูสึกวิตกกังวล

  แยกวาเล็กนอย..………2 บนัทึกรหสั  แย ..………............... 2    ในการเดิน....... .... 1  มีปญหาในการอาบน้ํา  มีปญหาในการทํากิจกรรม  มีอาการเจ็บปวด    หรือซึมเศรา...... 1

  เหมือนๆ กัน……………3   แยกวามาก………………1  ปานกลาง…………..... 3  มปีญหา    หรือแตงตัวบาง....... 2    ที่ทําเปนประจําบาง ......... 2    หรอืไมสุขสบาย  รูสึกวิตกกังวล

  ดกีวาเล็กนอย.…………4   แยกวาเล็กนอย..………2  ดี.………….......…….. 4    ในการเดินบาง ..... 2  ไมสามารถอาบน้ํา  ไมสามารถทํากิจกรรม    ปานกลาง.... ..... 2    หรือซึมเศรา

  ดกีวามาก……….………5   เหมือนๆ กัน……………3  ดีมาก……….………… 5  ไมสามารถไปไหนได    หรือแตงตัวดวย    ที่ทําเปนประจําได......... . 3  มีอาการเจ็บปวด    ปานกลาง ......... 2

  ดกีวาเล็กนอย.…………4    และจําเปนตอง    ตนเองได.............. . 3    หรอืไมสุขสบาย  รูสึกวิตกกังวล

  ดกีวามาก……….………5    อยู บนเตียง .......... 3    มากที่สุด.......... 3    หรือซึมเศรา

   มากที่สุด.......... 3

48 49 50 5144 45 46 47

การทํากิจกรรมยามวาง ฯลฯ )

ความวติกกังวลของตนเองขณะนี้ กิจกรรมที่ทําเปนประจํา  

การทํางานบาน  

การเคล่ือนไหว

HW59 HW60

เปนอยางไร?"

อายุ เพศ ฐานะ เปนอยางไร?"

หนาที่การงาน  

HW57

คล ายคลึงกับทาน 

ทาน เห็นวาตนเอง

และความเปนอยูที่

HW58 HW61 HW62 HW63 HW64

หรอื  ไมสุขสบาย หรอื  ซมึเศรา

ตอนท่ี  7  การประเมินสถานะสุขภาพ (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป) 

ความเจ็บปวด ของทานกับผูอ่ืนที่มีสุขภาพของทาน

ในวนันี้กับสุขภาพ

เมื่อปทีแ่ล วเปนอย างไร?"

"ขณะนี้ทานคิดวาสขุภาพของตนเองเปนอยางไรมากท่ีสดุ?"  "เมื่อเปรยีบเทียบ "เมือ่ เปรียบเทียบสุขภาพ "ทานเห็นวา สุขภาพ

 การเร ียนหนังสือ

(เชน การทํางาน 
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     บันทึกรหัส
ไมเลย...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 1
เล็กนอย... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 2
มาก...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......3
มากท่ีสุด... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 4

รูสึก รูสึก รูสึกเบ่ือหนายทอแท  รูสึก  รูสึกวา สามารถทําใจยอมรับได ม่ันใจวาจะสามารถควบคุม ม่ันใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ

พงึพอใจ สบายใจ  กับการดําเนินชีวิต  ผดิหวัง  ชีวิตมีแต สําหรับปญหาท่ียากจะแกไข อารมณได  เม่ือมีเหตุการณคับขัน รายแรงท่ีเกิดขึ้น

ในชีวิต  ประจําวัน  ในตัวเอง  ความทุกข (เม่ือมีปญหา) หรือรายแรงเกิดข้ึน ในชีวิต

HW65 HW66 HW67 HW68 HW69 HW70 HW71 HW72

52 53 54 55 56 57 58 59

ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

ตอนท่ี 8  สุขภาพจิต (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป)

"ในเดือนท่ีแลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น  และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"
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   บันทึกรหัส
ไมเลย..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...1
เล็กนอย.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...2
มาก...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 3 ตอบเอง……...………1
มากท่ีสุด... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .4 ผูอื่นตอบแทน..………2

รูสึก รูสึกเปนสุข ใหความชวยเหลือ  รูสึกภูมิใจ  รูสึกม่ันคง เม่ือปวยหนัก สมาชิกในครอบครัว

เหน็อกเห็นใจ ในการชวยเหลือ  แกผูอืน่  ในตนเอง  ปลอดภัยเม่ืออยู เชื่อว าครอบครัว มีความรักและ

เม่ือผูอืน่มีทุกข ผูอื่นท่ีมีปญหา  เม่ือมีโอกาส  ในครอบครัว จะดูแลเปนอยางดี ผูกพันตอกัน

HW73 HW74 HW75 HW76 HW77 HW78 HW79

60 61 62 63 64 65 66 67

ผูตอบสัมภาษณ

บันทึกรหัส

response

ตอนท่ี 8  สุขภาพจิต (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป) (ตอ)

"ในเดือนท่ีแลว ท านสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเหน็  และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"

ถามเฉพาะผูตอบสมัภาษณ ดวยตนเอง
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 STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT 
 

TABLE 1 Number of population by type of health insurance, area and region, 2011  
TABLE 2 Number of population by illness in the past month before the date of interview, area,  
  region, sex, age group and information on health insurance, 2011  
TABLE 3 Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of  
  interview by number of times getting ill or not feeling well, area, region and sex, 2011  
TABLE 4 Number of population who were ill or not feeling well in the past month before the date of  
  interview by kind of diseases or symptoms in the last illness, area, region and sex, 2011  
TABLE 5 Number of population getting an accident or physical violence in the past month before  
  the date of interview by number of getting accident or physical violence, area, region  
  and sex, 2011  
TABLE 6 Number of population getting an accident or physical violence in the past month before  
  the date of interview by cause of accident or physical violence at the last time, area,  
  region and sex, 2011 
TABLE 7 Number of population getting an accident or physical violence in the past month before  
  the date of interview of interview by place of getting accident or physical violence at  
  the last time, area, region and sex, 2011  
TABLE 8 Number of population having any chronic diseases by group of chronic diseases, area,  
  region and sex, 2011  
TABLE 9 Number of population having any chronic diseases by number of times getting  
  health service in the past month before the date of interview, area, region and sex, 2011  
TABLE 10 Number of population being ill by cause of the last illness in the past month before  
  the date of interview, area, region and sex, 2011  
TABLE 11 Number of population being ill in the past month before the date of interview by  
  type of absence from daily activities at the last illness, area, region, sex  
  and cause of the last illness, 2011  
TABLE 12 Number of population being ill in the past month before the date of interview by type of  
  the last treatment, area, region, sex and cause of the last illness, 2011  

 

  



 

 

 STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT (Contd,) 
 

TABLE 13 Number of population being ill and visited health centre in the past month before  
  the date of interview by type of medical officers treating them at the last illness, area,  
  region, sex and cause of the last illness, 2011 
TABLE 14 Number of population being ill and visited health centre in the past month before  
  the date of interview by type of service of the last treatment, area, region, sex  
  and cause of the last illness, 2011  
TABLE 15 Number of population being ill and getting treatment in the past month before  
  the date of interview by transportation cost of the last illness, area, region, sex  
  and cause of the last illness, 2011  
TABLE 16 Number of population being ill and getting treatment in the past month before  
  the date of interview by total expenditure on health of the last illness, area, region,  
  sex and cause of the last illness, 2011  
TABLE 17 Number of population being ill and getting treatment in the past month before  
  the date of interview by using health insurance for the last illness, area, region, sex  
  and cause of the last illness, 2011  
TABLE 18 Number of population being ill and getting treatment without using health insurance for  
  the last illness in the past month before the date of interview by reasons for not using  
  health insurance, area, region and sex, 2011    
TABLE 19 Number of population by getting any health promotion service in the past month before  
  the date of interview, number of times using health promotion service, area, region, sex,  
  age group and information on health insurance, 2011  
TABLE 20 Number of population getting any health promotion service in the past month before  
  the date of interview by kind of the last health promotion service, area, region  
  and sex, 2011  
TABLE 21 Number of population getting any health promotion service in the past month before  
  the date of interview by place of getting the last health promotion service, area, region  
  and sex, 2011  
TABLE 22 Number of population getting any health promotion service in the past month before  
  the date of interview by transportation cost of the last service, area, region and sex, 2011  
TABLE 23 Number of population getting any health promotion service in the past month before  
  the date of interview by total expenditure of the last health promotion service, area,  
  region and sex, 2011 



 

 

STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT (Contd,) 
  

TABLE 24 Number of population getting any promotion service in the past month before  
  the date of interview by using health insurance for the last service, area, region and sex, 2011  
TABLE 25 Number of population getting any health promotion service without using health insurance  
  for the last service in the past month before the date of interview by reasons for not using  
  health insurance, area, region and sex, 2011  
TABLE 26 Number of population by admission in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview, number of admissions, area, region, sex, age group  
  and information on health insurance, 2011  
TABLE 27 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by cause of the last admission, area, region and sex, 2011  
TABLE 28 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by type of health centre of the last admission, area, region  
  and cause of the last admission, 2011  
TABLE 29 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by reason for selecting health centre for the last admission,  
  area, region and cause of the last admission, 2011  
TABLE 30 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by number of days being inpatient in the last admission, area,  
  region and cause of the last admission, 2011  
TABLE 31 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by number of days being cure at home, area, region  
  and cause of the last admission, 2011  
TABLE 32 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by transportation cost of the last admission, area, region  
  and cause of the last admission, 2011  
TABLE 33 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by total expenditure of the last admission, area, region  
  and cause of the last admission, 2011  

 

  
 



 

 

STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT (Contd,) 
 

TABLE 34 Number of population admitting in the health centre in the past 12 months before  
  the date of interview by using health insurance for the last admission, area, region  
  and cause of the last admission, 2011    
TABLE 35 Number of population admitting in the health centre without using health insurance  
  in the past 12 months before the date of interview by reasons for not using  
  health insurance, area and region, 2011  
TABLE 36 Number of population by getting dental health service in the past 12 months before  
  the date of interview, number of getting dental health service, area, region, sex,  
  age group and information on health insurance, 2011  
TABLE 37 Number of population getting dental health service in the past 12 months before  
  the date of interview by type of health centre of the last dental health services, area, region  
  and sex, 2011  
TABLE 38 Number of population getting dental health service in the past 12 months before  
  the date of interview by type of the last dental health services, area, region and sex, 2011  
TABLE 39 Number of population getting dental health service in the past 12 months before  
  the date of interview by transportation cost of the last dental health services, area, region  
  and sex, 2011  
TABLE 40 Number of population getting dental health service in the past 12 months before  
  the date of interview by total expenditure of the last dental health services, area, region  
  and sex, 2011  
TABLE 41 Number of population getting dental health service in the past 12 months before  
  the date of interview by using health insurance for the last time, area, region and sex, 2011  
TABLE 42 Number of population getting dental health service without using health insurance in  
  the past 12 months before the date of interview by reasons for not using health insurance,  
  area, region and sex, 2011  
TABLE 43 Number of population by unmet need of being ill in the past 12 months before  
  the date of interview, reason for not get the treatment, area, region and sex, 2011  
 
 
 
 
  



 

STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT (Contd,) 
 

TABLE 44 Number of population by unmet need of being inpatient in the past 12 months before  
  the date of interview, reason for not get the treatment, area, region and sex, 2011  
TABLE 45 Number of population by unmet need of getting dental health service in the past 12 months  
  before the date of interview, reason for not get dental health service, area, region and sex, 2011    
TABLE 46 Number of population by risk group should be vaccine influenza, area, region, sex  
  and age group, 2011  
TABLE 47 Number of population by receiving  vaccine influenza in the past 12 months  
  before the date of interview, area, region, sex and age group, 2011  
TABLE 48 Number of population who receiving  influenza vaccine in the past 12 months before  
  the date of interview by type of health centre, area, region, sex and age group, 2011  
TABLE 49 Number of population who didn't receive  influenza vaccine in the past 12 months  
  before the date of interview by cause not receive vaccine influenza, area, region, sex 
  and age group, 2011  
TABLE 50 Number of self responding, aged 15 years and over by illness, mental health condition  
  and average score of mental health, 2011  
TABLE 51 Number of households by household characteristics, area and region, 2011  
 




