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คํานํา 

 รายงานฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอผลการสํารวจอนามัย และสวัสดิการ พ.ศ. 2556   
ซึ่งสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกันทั่วประเทศ  ในเดือนมีนาคม         
พ.ศ. 2556  รายงานฉบับนี้ได้นําเสนอข้อมูล เช่น การได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของประชากร  
สถานการณ์การเจ็บป่วย  การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ  การรับบริการทันตกรรม  รวมทั้ง                 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา  ซึ่งจากผลการสํารวจพบว่าในปี 2556  
ประชาชนมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 98.3  โดยเป็นสวัสดิการบัตรประกันสุขภาพสูงสุดคือ
ร้อยละ 74.4  และพบว่าในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์มีประชากรที่ป่วยแต่ไม่ต้องนอนพัก
รักษาในสถานพยาบาลร้อยละ 29.1  และในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์มีประชากรที่ป่วย
และต้องนอนพักในสถานพยาบาลร้อยละ 5.0   สําหรับการรับบริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง           
1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่ามีประชากรไปใช้บริการร้อยละ 2.8  และการรับบริการทันตกรรม       
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่ามีประชากรไปใช้บริการร้อยละ 9.5  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะชี้ให้เห็นการเข้าถึงสวัสดิการ
ด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนภาคเอกชนและผู้ใช้ข้อมูลต่อไป 
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สรุปสําหรับผู้บริหาร
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ดําเนินการสํารวจ 
ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี 2517  
และครั้งนี้เป็นการสํารวจครั้งที่ 18   โดยเก็บข้อมูล
จากครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,960 ครัวเรือน         
ในทุกจ ังหว ัดทั ่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและ       
นอกเขตเทศบาลในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การไปรับบริการสาธารณสุข 
และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ซึ่งสรุปผล          
การสํารวจได้ดังนี้ 

1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 จากผลการสํารวจ พบว่า ประชากรได้รับ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คือ จากร้อยละ 96.0 ในปี 2549  เป็นร้อยละ 98.3 
ในปี 2556  โดยประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ที่ได้รับสูงสุด คือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 
ร้อยละ 74.4  รองลงมา คือ บัตรประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทนและสวัสดิการข้ าราชการ/
ข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.4 และ
ร้อยละ 8.6 ตามลําดับ  สําหรับการประกันสุขภาพ
กับบริษัทประกันจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นประมาณ         
2.3 เท่าจากร้อยละ 2.3 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 5.3 
ในปี 2556  

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
จําแนกตามประเภทของสวัสดิการฯ ที่มี  

  (ปี 2549 - 2556) 

ปีที่สํารวจ การมีสวัสดิการฯ และ 
ประเภทของสวัสดิการฯ ที่มี 2549 2550 2552 2554 2556 

ประชากรที่มีสวัสดิการฯ 96.0 96.3 97.4 98.0 98.3 

ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี 1/      

บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 77.8 76.6 78.6 79.2 74.4 

บัตรประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน 12.2 12.7 12.9 11.6 15.4 

สวัสดิการข้าราชการหรือ 9.5 9.5 8.2 8.8 8.6 

    ข้าราชการบํานาญ / รฐัวิสาหกิจ      

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 2.3 2.3 3.7 4.1 5.3 

สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 

อื่น ๆ 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 
1/   ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 

2. การเจ็บป่วย 

ปี  2556 ในระหว่ าง  1  เ ดือนก่อน วัน
สัมภาษณ์ พบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษา   
ในสถานพยาบาลร้อยละ 29.1  โดยเป็นผู้ที่มี
อาการป่วย/รู้สึกไม่สบายร้อยละ 21.0  เป็นผู้ที่มี
โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวร้อยละ 17.4  และเป็น   
ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทําร้ายร้อยละ 2.4  ส่วนใน
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์พบว่ามีผู้ป่วย 
ที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลร้อยละ 5.0   

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผ่านมา 
พบว่าผู้ ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาฯ มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.2 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 29.3 
ในปี  2554  และลดลง เล็ กน้ อย ในปี  2556            
(ร้อยละ 29.1)  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของ
การเจ็บป่วย พบว่าผู้ที่ป่วยเพราะมีอาการป่วย/
รู้ สึก ไม่สบาย   และป่วยเพราะมี โรคเรื้ อรั ง/        
โรคประจําตัว มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.3  
และร้อยละ 15.6 ในปี 2549  เป็นร้อยละ 21.0  
และร้อยละ 17.4 ในปี 2556 ตามลําดับ  แต่ผู้ที่
เจ็บป่วยเพราะได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทําร้ายมีสัดส่วน
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2554 คือ จากร้อยละ 2.5 
เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2556 

สําหรับผู้ ป่วยที่ ต้องนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า
มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 2549 เป็น
ร้อยละ 5.0 ในปี 2556 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของผู้ป่วยจําแนกตามประเภทของ              
การเจ็บป่วย (ปี 2549-2556) 

 

 

 

 

 

 
 

ร้อยละ 

    รวม       มีอาการป่วย/   ได้รับอุบัติเหตุ/   มีโรคเร้ือรัง/ 
                รู้สึกไม่สบาย       ถูกทําร้าย      โรคประจําตัว                                                                         การป่วยทีต้่องนอนพักรักษา 

       การป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล1/            ในสถานพยาบาล          
               ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสมัภาษณ ์          ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ ์

   1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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สําหรับการเจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อน 
วันสัมภาษณ์ เมื่อจําแนกตามประเภทของการเจ็บป่วย 
พบว่าผู้ที่มีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบายมีสาเหตุมาจาก
ระบบทาง เดิ นหาย ใจสู งสุ ด  (ร้ อยละ  36 . 0 )   
รองลงมา คือ การมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว และ
การปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ  (ร้อยละ 14.8 และ
ร้อยละ 13.5 ตามลําดับ)   

ในกลุ่มผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย พบว่า
สาเหตุที่เกิดครั้งสุดท้ายเกิดจากการพลัดตกหกล้มสูงสุด
(ร้ อยละ  40 .3 )   รองลงมาคื อ  อุ บั ติ เหตุ จาก
รถจักรยานยนต์ และถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย/ถูกสัตว์
ทําร้าย (ร้อยละ 21.6 และร้อยละ 10.7 ตามลําดับ)    

ในกลุ่มของโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่พบใน
คนไทยสูงสุด คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด อาทิเช่น 
ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด  โรคหัวใจตีบ     
เป็นต้น (ร้อยละ 57.6)   รองลงมาคือ กลุ่มโรคเบาหวาน 
และความผิดปกติของต่อมไร้ทอ่ฯ และกลุ่มโรคเรื้อรัง
ของระบบหายใจ  (ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 15.8 
ตามลําดับ)   

ส่วนสาเหตุที่ผู้ป่วยเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย
ในระหว่าง  12 เ ดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า        
มี สาเหตุ มาจากอาการป่ วยด้ วยโรคมากที่ สุ ด            
(ร้อยละ 65.6)  รองลงมา คือ คลอดบุตร อุบัติเหตุ 
และอื่นๆ (ร้อยละ 17.0  ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 1.2  
ตามลําดับ)   

3. การรับบริการส่งเสริมสุขภาพi/ และทันตกรรมii/ 
การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การไปรับ 

การฉีดวัคซีน  การฝากครรภ์  การตรวจสุขภาพ
ประจําปี เป็นต้น  พบว่าในระหว่าง 1 เดือนก่อน              
วันสัมภาษณ์ มีผู้รับบริการร้อยละ 2.8  (1.8 ล้านคน)  
ส่วนการไปรับบริการทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน 
การตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก  การรักษารากฟัน 
เป ็นต ้น  ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  
พบว่ามีผู้ไปรับบริการร้อยละ 9.5 (6.3 ล้านคน)    

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผ่านมา 
พบว่าผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยในช่วงปี 2554 - 2556 พบว่า คือจาก   
ร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 2.8   สําหรับผู้รับบริการ 
ทันตกรรม พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นคือจากร้อยละ 7.4 
ในปี 2549 เป็นร้อยละ 9.5 ในปี 2556 

แผนภูมิ 2 ร้อยละของผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและ         
ทันตกรรม (ปี 2549 - 2556) 

 

 

 

 
 
 
 
4.  ค่าใช้จ่ายในการรับบริการสาธารณสุขครั้ง

สุดท้าย 
 ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลและ
ผู้ที่ รับบริการส่ ง เสริมสุขภาพส่วนใหญ่ ไ ด้รับ      
การบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 56.2 และ 
ร้อยละ 77.3 ตามลําดับ)  โดยในปี 2556 มีทิศทาง
ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายลดลง       
 ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลและ
ผู้รับบริการทันตกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีทิศทาง
ลดลงเช่นเดียวกัน  โดยในปี 2556 ผู้ป่วยที่ต้อง
นอนพักรักษาในสถานพยาบาล และผู้รับบริการ
ทันตกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีร้อยละ 69.7 และ
ร้อยละ 45.7 ตามลําดับ   

แผนภูมิ  3 ร้อยละของผู้ รับบริการสาธารณสุขที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จําแนกตามประเภทการรับบริการ
สาธารณสุข  (ปี 2549 - 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1/ ปี 2552 ไม่มีข้อถามค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรม 

 
 

ร้อยละ 

ปี  

ร้อยละ 

 การรับบริการส่งเสริมสุขภาพi/  

49  52  54  56     49  52  54  56     49  52  54  56     49  521/ 54  56 

   1/  ปี 2549 ไม่มีข้อถามการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ 

 2552   2554   2556                        2549   2552  2554   2556 

  การรับบริการทันตกรรมii/ 

 

ผู้ป่วยที่ไมต่้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล i/ ผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ i/ 

ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ii/ ผู้รับบริการทันตกรรม ii/ 

 i/  ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์                ii/  ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 



 

 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูม ิ 1 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ปี 2549 – 2556)  
แผนภูม ิ 2 ร้อยละของประชากรทีม่สีวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล จาํแนกตามประเภทสวัสดิการ 
  ค่ารักษาฯ ที่ม ีและเขตการปกครอง (ปี 2556)  
แผนภูม ิ 3 สถานการณ์สุขภาพของประชากร  จําแนกตามภาค (ปี 2556)  
แผนภูม ิ 4 อัตราการเจ็บป่วย อัตราการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ และอัตราการรับบริการ              
  ทันตกรรมของประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุ (ปี 2556)   
แผนภมู ิ 5 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือน 
  ก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทของการเจ็บป่วย (ปี 2549 - 2556)    
แผนภูม ิ 6 อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือน 
  ก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนตามประเภทของการเจ็บป่วย และกลุ่มอายุ (ปี 2556)  
แผนภูม ิ 7 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือน  
  ก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามเพศ  (ปี 2549 - 2556)  
แผนภูม ิ 8 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือน  
  ก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามวิธีการรักษาครั้งสุดท้าย  (ปี 2556)  
แผนภูม ิ 9 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือน 
  ก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษา 
  ครั้งสุดท้าย(ปี 2556)  
แผนภูม ิ 10 อัตราการรับบริการส่งเสริมสขุภาพระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์
  จําแนกตามภาค (ปี 2552 - 2556)  
แผนภูม ิ 11 ร้อยละของประชากรที่รับบริการส่งเสริมสุขภาพระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  
  จําแนกตามประเภทสถานที่ใช้บริการครั้งสุดท้าย  (ปี 2556)  
แผนภูม ิ 12 อัตราการรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
  จําแนกตามภาค (ปี 2549 - 2556)  
แผนภูม ิ 13 ร้อยละของประชากรที่รับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  
  จําแนกตามประเภทสถานที่ใช้บริการครั้งสุดท้าย  (ปี 2556)  
แผนภูม ิ 14 ร้อยละของผู้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย จําแนกตาม 
  ประเภทการรับบริการสาธารณสุข (ปี 2549 - 2556)  
แผนภูม ิ 15 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจํา จําแนกตามเพศ  
  (ปี 2547 - 2556)  
แผนภูม ิ 16 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจํา จําแนกตามกลุม่อายุ  
  (ปี 2547 - 2556)  
แผนภูม ิ 17 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ด่ืมสรุาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
  จําแนกตามเพศ (ปี 2547 - 2556)  
แผนภูม ิ 18 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ด่ืมสรุาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  
  จําแนกตามกลุม่อายุ (ปี 2547 - 2556)  

 
 



 

สารบัญตาราง 

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรทีม่สีวัสดิการค่ารกัษาพยาบาล จาํแนกตามประเภทสวัสดิการฯ ทีม่ี 
  และภาค (ปี 2556)  
ตาราง 2 สถานการณ์สุขภาพของประชากร จําแนกตามเพศ และเขตการปกครอง (ปี 2556)  
ตาราง 3 อัตราร้อยละของประชากร จําแนกตามประเภทของการเจ็บป่วย  
  สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย และเพศ (ปี 2556)  
ตาราง 4 อัตราร้อยละของประชากรที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว จําแนกตามกลุ่มโรคเรื้อรังฯ ที่ม ี
  และเพศ  (ปี 2556)  
ตาราง 5 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือน 
  ก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย (ปี 2556)  
ตาราง 6 อัตราร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 
  ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทของการเจ็บป่วย 
  และวิธีการรักษาครั้งสุดท้าย  (ปี 2556)  
ตาราง 7 ร้อยละและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้บรกิารสาธารณสขุ  
  ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย (ปี 2556)  
ตาราง 8 ร้อยละและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้บรกิารสาธารณสขุ  
  ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย (ปี 2556)  
ตาราง 9 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข จําแนกตามประเภทการรับบริการ 
  สาธารณสุข (ปี 2549 - 2556)  
ตาราง 10 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสาธารณสุข จําแนกตามการใช้สวัสดิการ 
  ค่ารักษาพยาบาล และประเภทสวัสดิการฯ ที่ใช้  (ปี 2556)   



บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเป็นมา 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลด้าน
อนามัยและสวัส ดิการอย่ าง ต่อ เนื่ องมาตั้ งแ ต่     
พ.ศ. 2517  โดยในช่วงแรกได้ดําเนินการสํารวจทุกปี
จนถึง พ.ศ. 2521  และตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2544 
ได้ดําเนินการสํารวจทุก 5 ปี และสืบเนื่องจากรัฐบาล
ได้เริ่มดําเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้ามาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2544 เป็นต้นมา ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศไทย ดังนั้นกระทรวง สาธารณสุขจึงได้ขอ
ความร่วมมือจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีการ
ดํา เนินการสํ ารวจอนามัยและสวัสดิการทุกปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550  หลังจาก พ.ศ. 2550 
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการสํารวจสํารวจ
อนามัยและสวัสดิการทุก 2 ปี ซึ่งในปี 2556 นับเป็น
ครั้งที่ 18  โดยดําเนินการสํารวจในเดือนมีนาคม 
พ .ศ .  2556  จากครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง
ประมาณ  27,960 ครัวเรือน 

 
 1) ระหว่ า ง  1  เ ดื อนก่ อนวั นสั มภาษณ์ 
หมายถึ ง  ระยะเวลานับ ย้อนหลั งจาก เดือนที่
สัมภาษณ์ไป 1 เดือน กล่าวคือ สัมภาษณ์ในวันที่     
1  มีนาคม  2556  “ระหว่ า ง  1  เ ดือนก่ อนวั น
สัมภาษณ์” คือ ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์  
2556 

2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การรับบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ  การรับบริการทันตกรรม  การเข้ารับ
บริการด้านสาธารณสุข  ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ
ด้านสาธารณสุข การเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของประชากร  การสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร 

3. ขอบข่ายและคุ้มรวม 
 ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจครั้งนี้ 
ได้แก่ บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลใน  
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล 

 

 

4. ระยะเวลาอ้างอิง 

 2) ระหว่ าง  12 เ ดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
หมายถึ ง  ระยะ เ วล านั บ ย้ อนหลั ง จ าก เ ดื อน            
ที่สัมภาษณ์ไป 12 เดือน กล่าวคือ สัมภาษณ์ในวันที่ 
1  มี นาคม  2556   “ระหว่ า ง  1 2  เ ดื อนก่ อน           
วันสัมภาษณ์” คือ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2555  ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2556 

5. คําจํากัดความ 

 1) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 หมายถึง สวัสดิการที่ได้รับเกี่ยวกับค่ารักษา 
พยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ได้แก่ ค่ายา ค่าห้องพักใน
สถานพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอุปกรณ์
เครื่องใช้ วัสดุที่ทําหน้าที่แทนอวัยวะที่ประสบ
อันตราย ซึ่งรัฐบาล หรือเอกชนเป็นผู้ให้  

 2) ประเภทของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
  หมายถึง สวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการ
บํานาญ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน บัตรประกันสุขภาพ 
(บัตรทอง) และประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน   

 3) การเจ็บป่วย 
 หมายถึง การเจ็บป่วยทุกชนิด ซึ่งอาจจะเป็น
เพ ร าะ โ รคหรื อ เ หตุ อื่ นที่ ทํ า ใ ห้ รู้ สึ ก ไ ม่ สบ าย         
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําร้าย รวมทั้ง      
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้องรังหรือโรคประจําตัว 
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 4)  การเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย 
 หมายถึ ง  การป่วย ต้ังแต่ ป่วยเล็กน้อย 
จนกระทั่งถึงป่วยหนัก  การที่รู้สึกตัวว่าไม่สบาย
เพราะโรคหรือเหตุอื่นที่ทําให้รู้สึกเช่นนั้น 

 5)  การได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ 
 หมายถึง การท่ีร่างกายเกิดบาดแผลหรือ
เจ็บปวดเนื่องจากเหตุภายนอก หรือจากเหตุที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด เช่น พลัดตกหกล้ม ของมีคม
บาด/ ทิ่ม/ แทง การตกจากที่สูง ตกต้นไม้ อุบัติเหตุ
จากยานพาหนะ การต่อสู้ การถูกทําร้ายร่างกายและ
เหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ  

 6) โรคเรื้อรัง 
  หมายถึง โรคที่มีผลก่อให้เกิดความผิดปกติ 
ความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย  
โดยผลที ่อาจตามมา คือ มีความพิการเหลืออยู่     
ไม่สามารถแก้ไขให้ดีดังเดิม จําเป็นต้องมีการดูแล
จากผู้ที่มีความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อฟื้นฟูสภาพให้
สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามสภาพของการเจ็บป่วยนั้น 

 7)  โรคประจําตัว 
 หมายถึง โรคที่ป่วยติดต่อกันต้ังแต่ 3 เดือน
ขึ้นไป แล้วยังรักษาไม่หาย ต้องทําการรักษาต่อไป 
(สามารถรักษาให้หายได้) 

 8) ซื้อ / หายากินเอง 
 หมายถึง การซื้อหรือหายาแผนปัจจุบัน 
แผนโบราณ หรือยาสมุนไพรมาเพื่อบําบัดรักษาด้วย
ตนเอง การซื้อยากินเอง รวมถึงการซื้อยาจากร้าน
ขายยาซึ่งในร้านอาจมีเภสัชกรแนะนําหรือไม่ก็ตาม 
การที่ผู้ปกครองซื้อยามารักษาเด็ก  การซื้อยาโดย
เคยรู้ช่ือยาจากหมอ เป็นต้น  

 9) ยาแผนโบราณ 
 หมายถึง  ยาที่ใช้ในการบําบัดโรคโดยอาศัย
ความรู้จากตํารายาแผนโบราณ  ซึ่งได้จากการเรียน
สืบต่อกันมา หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน
ตํารับยาเป็นยาแผนโบราณ (พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2510 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ยาเหล่านี้เป็นยาสําเร็จรูป 
(มีเลขทะเบียน  ฉลาก  คําอธิบาย) มีหลายรูปแบบ 
เช่น ยาน้ํา  ยาดอง  ผง  ลูกกลอน  ขี้ผึ้ง  ครีม  เจล   
ยาเม็ด  ยาแคปซูล เป็นต้น  รวมทั้งยาสมุนไพร/     

ยาตํารับที่ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์         
แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย  หรือผู้ประกอบ     
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จ่ายให้
ผู้ป่วยเฉพาะราย 

      

 หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทําหน้าที่
รักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดับตําบล ซึ่งได้แก่ ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาหรือได้รับการอบรมให้มีความรู้ ทางด้ าน
สาธารณสุ ขชุ มชน   บุ คลากร เหล่ านี้ มี หน้ าที่         
ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาพยาบาลโรค              
ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก 

 10)  ยาสมุนไพร/สมุนไพร  
 หมายถึง  ยาที่ได้จากพืช เช่น พืชสมุนไพร
ต่างๆ  สัตว์ เช่น อวัยวะต่างๆ จากสัตว์ หรือแร่ (แร่ธาตุ) 
ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ (เป็นยาสําเร็จรูป) 
รวมถึง ยาต้ม ยาอบ ยาอาบ ยาแช่ ยาฝน ยาพอก 
ลูกประคบ 

 11)  หมอพื้นบ้าน 
 หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้ที่ได้รับสืบทอดต่อ
กันมาหรือจากบรรพบุรุษในการดูแลสุขภาพ หรือ
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในชุมชน โดยใช้ยาสมุนไพร 
พิธีกรรม การนวด เป็นต้น 

 12) แพทย์แผนไทย / แพทย์แผนโบราณ 
 หมายถึ ง   ผู้ ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์ แผนไทย   ประ เภท เวชกรรมไทย              
เภสัชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ ไทย  นวดไทย  หรือ         
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

 13) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 หมายถึง  องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
และความชํานาญ ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัย
ความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมา
ในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่ประชาชนและ
ชุมชนใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 

 14) เจ้ าหน้ าที่ สถานีอนามัย/ศูนย์บริการ
ส า ธ า รณสุ ข /ศู น ย์ สุ ข ภ าพชุ มชน / 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) 
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 15) สถานีอนามัย / ศูนย์บริการสาธารณสุข  
 หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับ
ตําบล หรือระดับหมู่บ้านทั่วไปที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนมาก
ที่สุด ครอบคลุมประชากรประมาณ 1,000 – 5,000 คน 
การให้บริการจะเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
และรักษาพยาบาล โดยสถานีอนามัยจะต้ังอยู่นอกเขต 
เทศบาล ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขจะต้ังอยู่ใน     
เขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร 

    

 หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขที่ให้ 
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ มีเตียงสําหรับผู้ป่วยต้ังแต่ 10 เตียงขึ้นไป 
จนถึง  150 เ ตียง   ครอบคลุมประชากรตั้ งแต่  
10,000 คนขึ้นไป  มีแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อื่นๆ ปฏิบัติงานประจํา  การให้บริการจะเน้นหนักใน
การรักษา พยาบาลมากกว่าสถานบริการในระดับต้น 

 16) ศูนย์สุขภาพชุมชน 
 หม า ยถึ ง   สถ านพย าบ า ลป ฐมภู มิ 
(Primary Care Unit หรือ PCU) ที่พัฒนาภายใต้
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นสถานพยาบาลใกล้บ้าน ใกล้ใจ 
ประจําครอบครัว ประชาชน โดยต้องมีความพร้อม
ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ประยุกต์ทั้งทางด้าน การแพทย์ จิตวิทยาและสังคม 
ทําหน้าที่ให้บริการทั้งส่วนที่เป็นการรักษาพยาบาล         
การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟื้นฟู
สภาพที่เป็นลักษณะการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก           
การให้บริการที่บ้านและบริการในชุมชน ไม่รวม
บริการท่ีต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ต้ังอยู่ในที่
สามารถเดินทางไปใช้บริการได้สะดวกภายใน     
30 นาที  มี บุคลากร  เครื่ องมือ  อุปกรณ์  และ          
การจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน มีประชากรที่ขึ้น
ทะเบียนที่ชัดเจน  และรับผิดชอบดูแลประชากร     
ไม่เกิน 10,000 คนต่อหน่วย โดยการจัดการอาจ
จั ด บ ริ ก า ร เ ป็ น หน่ ว ย บ ริ ก า ร ป ฐ มภู มิ ที่ เ ป็ น
สถานพยาบาลเดียว หรือจัดเป็นเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ  ที่มีหน่วยบริการย่อยรวมกันให้บริการ 

     

 หมายถึง โรงพยาบาลที่อยู่สังกัดกรมต่าง ๆ 
ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลเลิศสิน 
หรือสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น รพ.กลาง รพ.ตํารวจ  เป็นต้น 

   22)  การส่งเสริมสุขภาพ 

17) โรงพยาบาลส่ ง เสริมสุขภาพตําบล     
(รพ.สต.)  

      

 หมายถึง  การใช้บริการด้านต่างๆ สําหรับ
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น (ไม่ใช่เกิดจาก
การเจ็บป่วย)  อาทิเช่น การไปรับการฉีดวัคซีน  การ
ไปฝากครรภ์/ตรวจครรภ์  การไปรับบริการวางแผน
ครอบครัว   การตรวจสุขภาพ  การตรวจคัดกรอง
โรค   การไปรับบริการป้องกันโรคในช่องปาก การไป
รับยาบํารุง  และการไปรับบริการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ (ลดนํ้าหนัก        
อดบุหรี่ ฯลฯ)  เป็นต้น   หมายถึง สถานีอนามัยที่ยกระดับให้เป็น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  รพ .สต .จะ
ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในตําบลให้
ประชาชนและผู้บริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง 

 

18) โรงพยาบาลชุมชน 

 19) โรงพยาบาลทั่วไป 
 หมายถึง โรงพยาบาลที่ ต้ังอยู่ ในระดับ
จังหวัด หรืออําเภอขนาดใหญ่ และมีขนาดจํานวน
เตียงผู้ป่วยต้ังแต่ 200 – 500 เตียง 

 20) โรงพยาบาลศูนย์ 
 หมายถึง โรงพยาบาลในระดับจังหวัดที่มี
ขนาดเกิน 500 เตียงขึ้นไป และมีแพทย์เฉพาะสาขา
ต่าง ๆ ครบถ้วน 

 21) โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 

23) การเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
 หมายถึง  การที่ผู้ป่วยต้องนอนค้างคืนใน
สถานพยาบาลเพื่อรักษาตัว ไม่ว่าจะเกิดด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม  
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24) ความจํา เป็นทางสุขภาพที่ ไ ม่ ไ ด้รับ          
การตอบสนอง 

     26) สุราหรือเครื่องดื่มมึนเมา 

 หมายถึ ง  ความ จํ า เ ป็นที่ ผู้ ป่ ว ยหรื อ
ผู้รับบริการทางสุขภาพ ต้องการรักษาหรือใช้บริการ 
แต่ไม่สามารถรักษาหรือใช้บริการได้ตามท่ีต้องการ 

25) บุหรี่ 
 หมายถึง ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ
แ ล ะ ผ ลิ ต ภัณฑ์ อื่ น ใ ด ที่ มี ส่ ว น ป ร ะ ก อบขอ ง            
ใ บ ย า สู บ ห รื อ พื ช นิ โ ค เ ซี ย น า ท า แ บ ก กุ้ ม
(NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดย วิธีสูบ 
ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่า หรือพ่นเข้าไปในปากหรือ
จมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผล เป็นเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายถึ ง  เครื่ อ งดื่ มที่ มี ส่ วนผสมของ
แอลกอฮอล์ เช่น สุราแม่โขง แสงโสม หงษ์ทอง         
สุรา 28 ดีกรี  สุรา 40 ดีกรี  สุราขาว  กระแช่  สาโท  
บรั่นดี  ไวน์  วิสกี้  เบียร์  เป็นต้น 
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1. สวัสดิการคา่รกัษาพยาบาล 

จากผลการสํารวจปี 2556 พบว่า ประชากร  
ร้อยละ 98.3  มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยผู้ที่
อยู่นอกเขตเทศบาลมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาล  และเมื่อเปรียบเทียบกับ 
การสํารวจที่ผ่านมา พบว่าการมีสวัสดิการค่ารักษา 
พยาบาลของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
(ปี 2549 – 2556) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล         
ร้อยละ 98.3 นั้น  พบว่าเป็นสวัสดิการฯ ที่ได้รับ          
การสนับสนุนจากรัฐบาล คือ บัตรประกันสุขภาพ       
(บัตรทอง) ร้อยละ 74.4  สวัสดิการประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทนร้อยละ 15.4  และสวัสดิการ
ข้ าราชการ /ข้ าราชการบํ านาญ /รัฐ วิสาหกิจ      
ร้อยละ 8.6  และเป็นสวัสดิการฯ ที่ได้จากท่ีอื่น     
ที่ไม่ใช่ของรัฐบาล คือ จากบริษัทประกันสุขภาพ
ร้อยละ 5.3  นายจ้างจัดให้ร้อยละ 0.7  และ
จากแหล่งอื่นๆ ร้อยละ 0.5 

แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
จําแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาฯที่มี1/  และ
เขตการปกครอง (ปี 2556) 

 
 
 
 
 
 

 

 

เมื่อพิจารณาตามภาคที่อยู่อาศัย พบว่า
ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้        
มีสวัสดิการฯสูงสุด (ร้อยละ 99.2)  ในขณะที่
กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีสวัสดิการฯ ตํ่าสุด 
(ร้อยละ 95.0)  โดยเฉพาะบัตรทองซึ่งมี เพียง     
ร้อยละ 51.4  แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประชากรใน
กรุงเทพมหานครมีสวัสดิการฯ ประกันสุขภาพกับ
บริษัทประกันสูงกว่าภาคอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด 

ตาราง 1 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
จําแนกตามประเภทสวัสดิการฯ ที่มี และภาค (ปี 2556) 

การมีสวัสดิการฯ และ 
ประเภทสวัสดิการฯ ที่ม ี

1/
 

ทั่วราช-
อาณาจักร 

ภาค 

กรุงเทพ 

มหานคร 
กลาง เหนือ 

ตะวันออก

เฉียงเหนือ
ใต้ 

ประชากรที่มีสวัสดิการฯ 98.3 95.0 98.2 98.9 99.2 99.2 

ประเภทสวัสดิการฯ ที่ม ี       

บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 74.4 51.4 64.5 81.4 86.7 82.2 

บัตรประกันสังคม/                 
     กองทุนเงินทดแทน 

15.4 
 

33.9 
 

25.6 
 

7.2 
 

5.2 
 

8.0 
 

สวัสดิการข้าราชการหรือ   
      ข้าราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ

8.6 9.7 8.1 10.1 7.6 8.5 

ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 5.3 13.5 6.1 5.1 1.2 4.4 

สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 0.7 2.2 0.9 0.3 0.1 0.7 

อื่น ๆ 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.8 

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 
2. สถานการณส์ขุภาพของประชากร 

ผลการสํารวจ พบว่าระหว่าง 1 เดือนก่อน       
วั น สั ม ภ า ษ ณ์ มี ผู้ เ จ็ บ ป่ ว ย ที่ ไ ม่ ต้ อ ง น อ น              
ในสถานพยาบาล จํานวน 19.3 ล้านคน (ร้อยละ 29.1)  
และมีผู้ ไปรับบริการส่ ง เสริมสุ ขภาพจํ านวน             
1.8 ล้านคน (ร้อยละ 2.8)  สําหรับระหว่าง 12 เดือน 
ก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาฯ 
จํานวน 3.3 ล้านคน (ร้อยละ 5.0)  และมีผู้ไปรับ
บริการทันตกรรมจํานวน 6.3 ล้านคน (ร้อยละ 9.5)  
โดยหญิงมีอัตราสูงกว่าชายในทุกเรื่อง 

 

 

บทที่ 2 
ผลสํารวจที่สําคัญ 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

96.0 92.3 97.596.3 92.7 97.997.4 94.7 98.698.0 96.9 98.798.3 97.4 99.1

0

20

40

60

80

100

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
2549 2550 2552 2554 2556

ประเภท
สวัสดิการฯ บัตรทอง ประกันสังคม/ 

กองทุนเงินทดแทน
ข้าราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

ประกันสุขภาพกับ 
บริษัทประกัน 

จัดโดย 
นายจ้าง 

อ่ืน ๆ 

 1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
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28.6

2.4 3.6

15.2

26.6

2.0
4.0

7.7

35.5

3.5
5.7

10.6

29.1

2.9
5.7

7.6

26.5

3.7
6.1

10.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

เมื่อพิจารณาตามเขตที่อยู่อาศัย พบว่าผู้ที่

อยู่นอกเขตเทศบาลมีอัตราการเจ็บป่วยและอัตรา

การรับบริการส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าผู้ที่อยู่ในเขต

เทศบาล  แต่อัตราการรับบริการทันตกรรมนั้น 

พบว่าผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีอัตราการรับบริการ

ตํ่ากว่าผู้อยู่ในเขตเทศบาล 

ตาราง 2 สถานการณ์สุขภาพของประชากร จําแนกตามเพศ           
และเขตการปกครอง (ปี 2556) 

เพศและ 
เขตการปกครอง 

สถานการณ์สุขภาพของประชากร 

ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ์

การเจ็บป่วย
1/
    

ที่ไม่ต้องนอน 
พักรักษา ใน

สถานพยาบาล 

การรับบริการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

การป่วยที่ต้อง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 

การรับบริการ
ทันตกรรม 

รวม 
 

29.1 
(19.3 ล้านคน) 

2.8 
(1.8 ล้านคน) 

5.0 
(3.3 ล้านคน) 

9.5 
(6.3 ล้านคน)

เพศ 
  ชาย 
   หญิง 

 
26.2 
31.9 

 
2.2 
3.4 

 
4.3 
5.6 

 
7.7 
11.2 

เขตการปกครอง 
  ในเขตเทศบาล 
  นอกเขตเทศบาล 

 
27.4 
30.4 

 
2.5 
3.0 

 
4.3 
5.5 

 
10.9 
8.3 

 1/ การเจ็บป่วยรวมผู้ที่เจ็บป่วย/รูส้ึกไม่สบาย  ผูท้ี่ได้รบัอุบัติเหตุ/ถูกทําร้ายรา่ยกาย  
และผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรือ้รัง/โรคประจําตัว 

ในระหว่าง 1 เ ดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาลอยู่

ระหว่างร้อยละ 26-36   โดยภาคเหนือมีอัตราสูง

กว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 35.5)   ส่วนอัตราการส่งเสริม

สุขภาพ พบว่าอยู่ระหว่างร้อยละ 2-4  โดยสูงสุดใน         

ภาคใต้และต่ําสุดในภาคกลาง (ร้อยละ 3.7 และ

ร้อยละ 2.0 ตามลําดับ)    
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

อัตราการเจ็บป่วยที่ต้องนอนในสถานพยาบาลพบ

สูงสุดในภาคใต้ คือ ร้อยละ 6.1  ส่วนอัตราการรับ

บริการทันตกรรม พบว่าประชากรในกรุงเทพ-   

มหานครมีอัตราการรับบริการทันตกรรมสูงสุด  

(ร้อยละ 15.2)  สําหรับภาคอ่ืนๆ มีสัดส่วนที่ ไม่

ต่างกัน (ร้อยละ 7-11) 

 
 

แผนภูมิ 3 สถานการณ์สุขภาพของประชากร จําแนกตามภาค 
(ปี 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 หากพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่าอัตรา        
การป่วยที่ ไม่ ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล
ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  พบมากในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ร้อยละ 64.9  เนื่องจากใน
วัยนี้จะมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวมากกว่าวัยอ่ืน  
รองลงมาคือ กลุ่มวัยเด็กเล็ก (0-5 ปี) และกลุ่มวัย
ทํางาน (25-59 ปี) ร้อยละ 30.5 และร้อยละ 25.7 
ตามลําดับ  สําหรับอัตราการไปรับบริการส่งเสริม
สุขภาพพบมากในวัยเด็กเล็ก (0-5 ปี) ร้อยละ 6.6  
เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องดูแลและส่งเสริมสุขภาพมาก
เป็นพิเศษ เช่น การไปรับวัคซีน การตรวจสุขภาพ
ตามที่แพทย์นัด เป็นต้น  โดยอัตราการไปรับบริการฯ 
จะลดลงจนถึงวัยเด็ก (6 – 14 ปี) และมีทิศทางเริ่ม
สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น     
  อัตราการป่วยที่ ต้องนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
พบว่ามีตํ่าสุดในกลุ่มวัยเด็ก (6-14 ปี) ร้อยละ 3.0 
และสูงสุดในกลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 9.2)  ส่วนกลุ่ม
อายุอื่นๆ มีอัตราการป่วยที่ต้องนอนฯ ในสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 4-5)    
 สําหรับอัตราการรับบริการทันตกรรม 
พบว่าผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี ไปรับบริการทันตกรรม
สูงสุด (ร้อยละ 13.5)  ส่วนกลุ่มอายุอื่นๆ ไม่ต่างกัน
มากนัก  ยกเว้นในกลุ่มอายุ 0-5 ปี ซึ่งมีอัตรา       
การรับบริการทันตกรรมต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัด 
(ร้อยละ 4.0) 

ร้อยละ 

การเจ็บป่วยที่ไม่
ต้องนอนพักรักษา
ในสถานพยาบาล 

การรับบริการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 

การรับบริการ
ทันตกรรม

การเจ็บป่วยที่ต้อง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 

ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์            ระหวา่ง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ์ 

(หน่วย :  ร้อยละ) 

เหนือ

กทม

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใต้
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    0-5 ปี                       6-14 ปี                  15-24 ปี                  25-59 ปี               60 ปีขึ้นไป 

แผนภูมิ 4 อัตราการเจ็บป่วย อัตราการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ   
และอัตราการรับบรกิารทันตกรรมของประชากร  

  จําแนกตามกลุ่มอายุ (ปี 2556) 

 
 

3. การเจ็บป่วย 
 3.1 การเจ็บป่วยทีไ่ม่ต้องนอนพกัรักษา                 

ในสถานพยาบาลระหวา่ง 1 เดือนก่อน                
วันสัมภาษณ ์

ผลการสํารวจ พบว่าแนวโน้มของการ
เจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลใน
ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ของประชากร 
พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.2 ในปี 2549  
เป็นร้อยละ 29.3 ในปี 2554 และลดลงเล็กน้อยใน
ปี 2556 (ร้อยละ 29.1)  และเมื่อพิจารณาตาม
ลักษณะของการเจ็บป่วย พบว่า ผู้ที่ป่วยเพราะมี
อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย  และป่วยเพราะมีโรคเรื้อรัง/
โรคประจําตัว มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.3   
และร้อยละ 15.6 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 21.0 
และร้อยละ 17.4 ในปี 2556 ตามลําดับ  แต่ผู้ที่
เจ็บป่วยเพราะได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทําร้ายมีสัดส่วน
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2552 คือ จากร้อยละ 2.5 
เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2556 

แผนภูมิ 5 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษา  
 ในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จําแนกตามประเภทของการเจ็บป่วย 

 (ปี 2549 - 2556) 
 

 
 
 
 1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 

 

 เมื่อพิจารณาลักษณะการเจ็บป่วย จําแนก
ตามเพศและกลุ่มอายุ พบว่าการป่วยหรือรู้สึกไม่
สบายในผู้หญิงจะมีสัดส่วนการป่วยฯ สูงกว่าผู้ชาย 
ยกเว้นในกลุ่มอายุ 0-5 ปี ที่ผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิง   
 การเกิดอุบัติเหตุหรือถูกทําร้าย พบว่า
ผู้ชายจะมีสัดส่วนสูงกว่าผู้หญิงในทุกกลุ่มอายุ 
ยกเว้นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป   
 สําหรับการเป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว 
พบว่าในช่วงแรก (0-14 ปี) ผู้ชายจะมีสัดส่วนการ
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังฯ สูงกว่าผู้หญิง และหลังช่วงอายุ
ดังกล่าวผู้หญิงจะมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ชายตามกลุ่ม
อายุที่เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

6.6
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อัตราการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
อัตราการรับบริการทันตกรรม ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
อัตราการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
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ร้อยละ 

กลุ่มอาย ุ
    (ปี)       0 – 5             6 – 14         15 – 24         25 – 59         60 ข้ึนไป

ร้อยละ 

     รวม
1/
         มีอาการป่วย/    ได้รับอุบัตเิหตุ/    มีโรคเรือ้รัง/ 

                     รูส้ึกไม่สบาย        ถูกทําร้าย       โรคประจําตัว 

ป่วย/รู้สึกไมส่บาย 
 
 
อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย 
 
 
โรคเรื้อรัง/โรคประจําตวั 

ชาย หญิง 

xชาย หญิง 

ชาย หญิง 

แผนภูมิ  6  อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษา ในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดอืนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จําแนกตามประเภทของการเจ็บป่วย และกลุ่มอายุ (ปี 2556) 

ร้อยละ 
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สําหรับผู้ที่มีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย 
พบว่าครั้งสุดท้ายของการป่วยมีสาเหตุมาจากระบบ
ทางเดินหายใจสูงสุด (ร้อยละ 36.0)   รองลงมา คือ 
ป่วยจากการมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว และการ
ปวดหลัง/ปวดกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 14.8 และร้อยละ 13.5 
ตามลําดับ)  และเป็นลักษณะเช่นเดียวกันทั้งใน
ผู้ชายและผู้หญิง 

สําหรับการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ/   
ถูกทําร้าย พบว่าครั้งสุดท้ายของอุบัติเหตุเกิดจาก
การพลัดตกหกล้มสูงสุด (ร้อยละ 30.5)  รองลงมา
คือ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และและถูกสัตว์  
มีพิษกัดหรือต่อยหรือถูกสัตว์ทําร้าย (ร้อยละ 21.6 
และร้อยละ 10.7 ตามลําดับ)  โดยพบว่าหญิงจะมี
สัดส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดการพลัดตกหกล้มสูงกว่า
ชายเกือบ 2 เท่า  ขณะที่หญิงเกิดอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์น้อยกว่าชายถึง 2 เท่า 
ตาราง 3  อัตราร้อยละของประชากร จําแนกตามประเภทของ        

การเจ็บป่วย  สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย             
และเพศ (ปี 2556)                 

ประเภทและสาเหตุของการเจ็บป่วย 
ครั้งสุดท้าย 5 ลําดับแรก 

อัตรารอ้ยละ  
(จํานวน : ล้านคน) 

รวม ชาย หญิง 

อาการป่วยหรือรู้สึกไมส่บาย 
100.0 
(13.9) 

100.0 
  (6.1) 

100.0 
 (7.8)  

 - ระบบทางเดินหายใจ 

- โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 

- ปวดหลัง/ ปวดกล้ามเนื้อ 

- ไข้ 

 - ความเครยีด/ นอนไมห่ลับ/ ปวดหัว 

36.0 

14.8 

13.5 

9.7 

8.2 

37.3 

14.8 

13.9 

9.3 

7.6 

  34.9 

  14.7 

  13.2 

  10.1 

  8.7 

ได้รับอุบัตเิหตุหรอืถูกทําร้าย 
100.0 
(1.6) 

100.0 
  (0.9) 

100.0 
 (0.7) 

- พลัดตกหกล้ม 

- อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต ์

- ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย/ถูกสัตวท์ํารา้ย 

- ถูกทําร้ายโดยใช้วัตถุมคีม/ไม่มีคม 

- ถูกเครื่องจักรกลทําให้บาดเจ็บ 

30.5 

21.6 

10.7 

8.2 

7.6 

23.0 

27.5 

8.1 

9.2 

8.4 

  40.3 

  13.9 

  14.1 

  6.9 

  6.5 
 

ในส่วนของผู้ที่มีโรคเรื้องรัง/โรงประจําตัว 
พบว่ากลุ่มของโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่พบใน
ประชากรสูงสุด คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด  
(ร้อยละ 57.6)  รองลงมาคือ กลุ่มโรคเบาหวานและ           
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อฯ และกลุ่มโรคเรื้อรังของ

ระบบหายใจ (ร้อยละ 26.7 และร้อยละ 15.8 
ตามลําดับ)  โดยการป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชายและ
หญิงจะมีลักษณะเดียวกับภาพรวม   

ตาราง 4 อัตราร้อยละของประชากรที่มีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว  
จําแนกตามกลุ่มโรคเรื้อรังฯที่มี และเพศ (ปี 2556) 

กลุ่มโรคเรือ้รังหรือโรคประจําตัวท่ีม ี
1/
 

อัตรารอ้ยละ  
(จํานวน  : ล้านคน) 

รวม ชาย หญิง 

รวม 
100.0 
(10.8) 

100.0 
 (4.4) 

100.0 
 (6.4) 

   1. กลุ่มโรคหัวใจและและหลอดเลือด ( เช่น   
โรคความดันโลหิตสงู โรคเส้นเลอืดอดุตัน ฯลฯ) 

2. กลุ่มโรคเบาหวานและความผิดปกติของ
ต่อมไรท้่อและเมตะบอลิซึม 

   3. กลุ่มโรคเรือ้รังของระบบหายใจ 

   4. ความผิดปกติทางกระดูกและกลา้มเนือ้ 

5. กลุ่มโรคของระบบสืบพันธุ์ และปัสสาวะ 

57.6 
 

26.7 
 

15.8 

11.2 

3.1 

53.4 
 

21.3 
 

17.6 

12.3 

4.3 

60.6 
 

30.5 
 

14.6 

10.4 

2.2 

  1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
 

 3.2 การเจ ็บป ่วยที ่ต ้องนอนพ ักร ักษาใน
สถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อน
วันสัมภาษณ์ 

 แนวโน้ มของการป่ วยที่ ต้ องนอนพั ก            
รักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อน               
วันสัมภาษณ์ พบว่ามีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 6.4 
ในปี 2549  เป็นร้อยละ 5.0 ในปี 2556 ตามลําดับ             
โดยหญิงมีสัดส่วนการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาฯ 
สูงกว่าชาย และมีลักษณะเช่นเดียวกับผลการ
สํารวจที่ผ่านมา  

แผนภูมิ 7 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษา                
ในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จําแนกตามเพศ (ปี 2549 - 2556) 

 
 

 
 
 

ร้อยละ

6.4

5.2

7.4

5.4

4.4

6.4
5.2

4.6

5.8
5.0

4.3

5.6

0

2

4

6

8

รวม ชาย หญิง
2549 2552 2554 2556



9 
 

11.9
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41.4

12.3

0.5
0
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สําหรับผู้ที่ ต้องนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลทั้งสิ้น 3.3 ล้านคนนั้น พบว่าสาเหตุที่
ผู้ป่วยเข้าพักรักษาครั้งสุดท้ายเนื่องจากอาการป่วย
ด้วยโรคมากที่สุด (ร้อยละ 65.6)  รองลงมา คือ 
คลอดบุตร  อุบั ติ เหตุ และอื่นๆ  (ร้อยละ 17.0      
ร้อยละ 16.2 และร้อยละ 1.2 ตามลําดับ)  และเมื่อ
พิจารณาตามเพศ พบว่าชายจะมีอัตราป่วยที่ต้องนอน
พักรักษาฯ เพราะป่วยด้วยโรคและได้รับอุบัติเหตุสูง
กว่าหญิง  โดยเฉพาะสาเหตุที่ เกิดจากอุบัติเหตุ  
พบว่าชายสูงกว่าหญิงเกือบ 3 เท่า (ร้อยละ 25.6 
และร้อยละ 9.3 ตามลําดับ) 

ตาราง 5 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษา       
ในสถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จํ าแนกตามสาเหตุที่ เ ข้ าพักรั กษาครั้ งสุ ดท้ าย         
(ปี 2556) 

สาเหตุที่ป่วยจนต้องนอน        
พักรักษาฯ ในครั้งสุดท้าย 

ร้อยละ  (จํานวน : ล้านคน) 

รวม ชาย หญิง 

                   รวม 
 

100.0 
(3.3) 

100.0 
(1.4) 

100.0 
(1.9) 

 โรค 65.6 73.4 59.8 

   อุบัติเหต ุ 16.2 25.6 9.3 

 คลอดบุตร 17.0 - 29.5 

 อื่นๆ เช่น  แท้งบุตร  ฟอกไต ฯลฯ 1.2 1.0 1.4 

 
 3.3 การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 

3.3.1 ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ม่ ต้ อ งนอนพั ก รั กษา              
ในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์ 

 จากผลการสํารวจ พบว่าจากจํานวนผู้ป่วย
ที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 
1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 19.3 ล้านคนนั้น  
พบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่มีการรักษาร้อยละ 11.9 และเป็น
ผู้ป่วยที่มีการรักษาร้อยละ 71.8  นอกจากนี้ยังมีผู้ที่
ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่ไม่มีการรับ
บริการทางการแพทย์ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวัน
สัมภาษณ์  ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รักษาหรือกําลัง
รั กษาแ ต่ยั ง ไ ม่ ถึ ง เ วลาที่ แพทย์ นั ดตรวจ อีก           
ร้อยละ 16.3 

ในส่วนของผู้ที่มีการรักษาฯ (ร้อยละ 71.8) 
พบว่าไปสถานพยาบาลของรัฐสูงสุด (ร้อยละ 41.4)  
รองลงมาคือ ซื้อ/หายากินเอง และไปรับการรักษา 
พยาบาลที่สถานพยาบาลของเอกชน (ร้อยละ 17.6 
และ 12.3 ตามลําดับ)  ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.5 เป็น
การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอ
แผนโบราณ/หมอนวดแผนไทย มีหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่มาให้บริการ เป็นต้น 

แผนภูมิ  8 ร้อยละของประชากรเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษา
ในสถานพยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จําแนกตามวิธีการรักษาครั้งสุดท้าย (ปี 2556) 

 
 

 
 

 
 
 

 หากพิจารณาตามประเภทของการเจ็บป่วย
ในครั้งสุดท้ายของผู้ที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์  พบว่า การเจ็บป่วยที่เกิดจาก
อาการป่ วยหรือรู้ สึ กไม่ สบายมีการไปรักษาที่
สถานพยาบาลของรั ฐสู งสุด  (ร้อยละ  33 .5 )  
รองลงมาคือ ซื้อ/หายากินเอง และไม่ได้รักษา    
 ส่วนการเจ็บป่วยที่เกดิจากอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย 
พบว่าส่วนใหญ่ไปรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐ 
(ร้อยละ 38.8)   และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีผู้ที่ไม่ได้
รักษาและมีผู้ที่ซื้อ/หายากินเองถึงร้อยละ 23.4 
และร้อยละ 22.8  ซึ่งเป็นเพราะอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย
ท่ีเกิดขึ้นไม่รุนแรงมากนัก 
 สํ าหรับการไปรับบริ การอ่ืนเนื่ องจาก             
โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวในระหว่าง 1 เดือนก่อน             
วันสัมภาษณ์  เช่น การไปพบแพทย์ตามนัด การไป
รับยารักษา เป็นต้น  พบว่า 4 ใน 5 มีการใช้บริการ
ที่สถานพยาบาลของรัฐ  (ร้อยละ 84.3)  รองลงมาคือ  
ไปสถานพยาบาลของเอกชน และอื่นๆ (ร้อยละ 15.6 
และร้อยละ 0.1 ตามลําดับ) 

ร้อยละ

วิธีการ 
รักษา 

ไม่ได้รักษา ซ้ือ/หา 
ยากินเอง 

ไปสถาน 
พยาบาล 
ของรัฐ 

ไปสถาน 
พยาบาล 

ของเอกชน 

อ่ืน ๆ ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแต่ไม่มี  

การรับบริการใน
ระหว่าง 1 เดือน 



รพ.ของมหาวิทยา
ร้อยละ 1.6 

ตาราง 6 

วิธีการ
ครั้งสุ

รว

ไม่ได้รักษา 
ซ้ือ/หากินเอง 
ไปสถานพยาบ
ไปสถานพยาบ
อื่นๆ 

 

 
รักษาฯ สํ
ก่อนวันสั
สูงสุด (ร้
ชุมชนแล
ร้อยละ 1

แผนภูมิ   9

 

 

 

 

 

 

 

4. การร
 4.1 

พบว่าผู้รับ
คือจากร้อ

รพ.สังกัดอืน่
ร้อยละ 8

าลัย 

อัตราร้ อยละ
นอนพักรักษา ใ
วันสัมภาษณ์ จํ
และวิธีการรักษ

รรักษา 
ดท้าย 

อาก

วม 

บาลของรัฐ 
าลของเอกชน 

3.3.2 ผู ้ป ่วย
สถาน
ก่อนวัน

สําหรับสถาน
สําหรับการรักษ
สัมภาษณ์นั้น 
ร้อยละ 45.5)
ละโรงพยาบา
15.2 ตามลําดั

9 ร้อยละของประ
สถานพยาบาล
จําแนกตามปร
ครั้งสุดท้าย (ปี 

รับบริการสาธ
การรับบริกา
1 เดือนก่อนว

เมื่อเปรียบเทีย
บบริการส่งเสริ
อยละ 3.0 ในปี 

รพ
ร้อยนของรัฐ 

8.1 

ของประชากร
ในสถานพยาบาล
จําแนกตามประเ
ษาครั้งสุดท้าย (ปี 

ประเภทของการ

การป่วย/ 
รู้สึกไม่
สบาย 

อุบัติเห
ถูกทํ
ร้าย

100.0 100

20.3 
31.2 
33.5 
14.4 
0.7 

23.
22.
38.
13.
1.4

ยที ่ต ้อ งนอน
พยาบาลระห
ันสัมภาษณ์ 

นพยาบาลที่ผู้ป
ษาครั้งสุดท้ายร
พบว่าเป็นโร

)  รองลงมาคื
าลเอกชน (ร้อ
ดับ)   

ะชากรเจ็บป่วยที่
ล ระหว่าง 12 เดื
ระเภทสถานพยา
 2556) 

ธารณสขุ 
ารส่งเสริมสุข
วันสัมภาษณ์

ยบกับการสําร
มสุขภาพมีสัดส
2552 เป็นร้อย

พ.เอกชน 
ยละ 15.2   รพ

ร้อ

รพ.ทั่วไป 
ร้อยละ 45.5 

คลินิก ร้อยละ 0.

ร เจ็บป่ วยที่ ไ ม่ ต
ระหว่าง 1 เดือน
เภทของการเจ็บป
2556) 

รเจ็บปว่ยครั้งสุดท้าย

หตุ/ 
ทํา
ย 

ไปรับบริกา
เน่ืองจากโรคเ
โรคประจํา

.0 100.0

4 
8 
8 
6 
4 

- 
- 

84.3
15.6
0.1

นพ ัก ร ักษา
หว่าง 12 เดื

ป่วยต้องนอน
ระหว่าง 12 เดื
รงพยาบาลทั่ว
คือ โรงพยาบ
อยละ 29.4 แ

ที่ต้องนอนพักรักษ
อนก่อนวันสัมภา
าบาลที่เข้าพักรัก

ขภาพในระหว
์ 

รวจปี 2552-25
ส่วนลดลงเล็กน
ยละ 2.8 ในปี 25

พ.ชุมชน 
ยละ 29.4

2   

ต้ อ ง               
ก่อน               
ป่วย 

ารอื่น
เรื้อรัง/ 
าตัว 

 

ใน
อน

นพัก
ดือน 
วไป
บาล
และ

ษาใน
าษณ์   
กษา               

ว่าง         

556 
น้อย 
556    

1 
สุข
อา
สุข
ร้อ
ตะ
ร้อ

แผน

พบ
ศูน
รอ
โรง
ตา

แผน

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รอ้

ศูนย์บรกิ

รพ.สงั

สถานีอน

3.0

2.
2.72.8

0

1

2

3

4

5

     
       

      

สําหรับ
เดือนก่อนวัน
ขภาพทั้งหมด 
าศัยในภาคใ
ขภาพสูงสุด (ร้
อยละ 1.3  ร
ะวันออกเฉียง
ยละ 2.9 ตาม

นภูมิ 10 อัตราก
ก่อนวัน

 

สําหรับ
บว่า มีผู้ ร ับบ
นย์บริการสา
องลงมาคื อ  
งพยาบาลชุมช
มลําดับ) 

นภูมิ 11 ร้อยละ
ระหว่า
ประเภท

 

0

รวม           ก
                 

อยละ

รพ.ชุมชน 

การสาธารณสขุ 

รพ.ทั่วไป/ศูนย์  

รพ.เอกชน   

รพ.ของ
มหาวิทยาลัย  

งกัดอื่นของรัฐฯ  

คลินิก   

   อื่นๆ 

นามัย/ รพ.สต./

0 2.22.5 2.22.4
2.

บในปี  255
นสัมภาษณ์ มี

1.8 ล้านคน 
ใต้มีอัตรากา
ร้อยละ 3.7) ซึ
รองลงมาคือ
เหนือ ตามลํา
มลําดับ)   

ารรับบริการส่งเส
นสัมภาษณ์ จําแน

บสถานที่รับบ
บริการที่สถา
ธารณสุขมาก
โร งพยาบา

ชน (ร้อยละ 1

ะของประชากรที
าง 1 เดือนก่อน
ทสถานที่ใช้บริกา

7.2

6.3

7.5

4.4

1.8

0 10

ทม.         กลาง       
                           

3.2

4.0

3.0 3.

0

3.5

2552 255

6 พบว่าใน
ผู้ไปรับบริกา
(ร้อยละ 2.8)

ารรับบริการ
ซึ่งเพิ่มจากปี 
อ ภาคเหนือ
าดับ (ร้อยละ 

สริมสุขภาพระหว
นกตามภาค (ปี 25

บริการส่งเสริม
านีอนามัย/ร
กที่สุด (ร้อยล
าลทั่ ว ไป /ศู
17.2 และร้อย

ที่ร ับบริการส่งเส
นวันสัมภาษณ์ จ
รครั้งสุดท้าย (ปี 

17.2

16.9

20 30

   เหนือ       ตะวันออ
                 เฉียงเหนื

10 
 

2.4
.1

2.4
2.9

3.7

54 2556

ระหว่ าง    
รส่งเสริม
)  โดยผู้ที่
รส่งเสริม
2554 ถึง
และภาค
3.5 และ

ว่าง 1 เดือน
552 -2556) 

มสุขภาพ 
รพ .สต ./
ละ 38.6)   
ศนย์ และ
ยละ 16.9 

สริมสุขภาพ      
จําแนกตาม
2556) 

38.6

40

อก-       ใต ้
นอื 

ร้อยละ
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15.2
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0

3

6

9

12

15

18
2549 2552 2554 2556

 4.2 การรับบริการทันตกรรม ในระหว่าง 12 เดือน
เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผ่านมา 
พบว่ามีสัดส่ วนของผู้ ที่ รั บบริการทันตกรรม        
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นจาก           
ร้อยละ 7.4  ในปี 2549   เป็นร้อยละ 9.5 ในปี 2556  
โดยกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของผู้ที่รับบรกิารทนัต- 
กรรมสูงสุด  ส่วนภาคอื่นๆ มีอัตราการรับบริการ
ตํ่ากว่าอย่างเห็นได้ชัด   

แผนภูมิ 12 อัตราการรับบริการทันตกรรมระหว่าง 12 เดือนก่อน          
วันสัมภาษณ์ จําแนกตามภาค (ปี 2549 - 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สําหรับสถานที่รับบริการทันตกรรม  พบว่า
มีผู้ ไปรับบริการที่คลินิกมากที่สุด (ร้อยละ 38.9)
รองลงมาคือ ไปรับบริการฯ ที่โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ (ร้อยละ 21.3 
และร้อยละ 13.8 ตามลําดับ)   

แผนภูมิ 13 ร้อยละของประชากรที่ รับบริการทันตกรรมใน                  
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตาม 
ประเภทสถานที่ใช้บริการครั้งสุดท้าย (ปี 2556) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ค่าใช้จ่าย 1/
 และคา่พาหานะ 

5.1 ผู้ป่วยที่ ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถาน 
พยาบาลระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอน
พักรักษาในสถานพยาบาลที่มีการรักษาพยาบาลใน
ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  พบว่าเกินครึ่ง
ไม่เสียค่ารักษา (ร้อยละ 56.2)  สําหรับผู้ที่เสียค่า
รักษาพยาบาล พบว่าส่ วนใหญ่ เสี ยค่ ารั กษาฯ               
ตํ่ากว่า 500 บาท (ร้อยละ 37.2)  และคิดเป็นค่ารักษา 
พยาบาลโดยเฉลี่ย 157 บาท  สําหรับค่าพาหนะ
พบว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาฯ เสีย
ค่าพาหนะต่ํากว่า 500 บาท (ร้อยละ 74.9)  และ
คดิเป็นค่าพาหนะเฉลี่ย 110 บาท 

5.2 ผู้ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง        
1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

ในกลุ่มผู้ที่ ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพใน
ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่าส่วนใหญ่          
3  ใ น  4  ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ                     
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการไปรับบริการฯ (ร้อยละ 77.3)          
ที่เหลืออีกร้อยละ 22.7 เสียค่าใช้จ่ายในการไปรับ
บริการส่งเสริมสุขภาพ  สําหรับค่าพาหนะพบว่า
ส่วนใหญ่เสียตํ่ากว่า 500 บาท  (ร้อยละ 72.4)    
ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายในการไปรับบริการฯ และค่าพาหนะ 
โดยเฉลี่ย 239 บาท และ 109 บาท ตามลําดับ 

ตาราง  7 ร้อยละและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้
บริการสาธารณสุขในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จําแนกตามค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย (ปี 2556)  

ค่าใช้จ่าย
1/
 (บาท) 

 ร้อยละของประเภทการใช้บริการสาธารณสุข       
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์

การป่วยที่ไม่ต้องนอนพัก
รักษาในสถานพยาบาล  

การใช้บริการ ส่งเสริม
สุขภาพ

 
 

ค่ารักษาฯ/ บริการฯ   

ไม่เสยีคา่ใช้จ่าย 56.2 77.3 

ตํ่ากว่า 500 บาท 37.2 10.6 

500 – 999 บาท 3.0 3.5 

1,000 – 4,999 บาท 3.1 7.7 

5,000  บาทข้ึนไป 0.5 1.0 

เฉลี่ย  (บาท) 157 239 

อื่นๆ เช่น ร้านหมอชาวบ้าน/ 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่/ 

                   โรงเรียน เป็นต้น     

รพ.ชุมชน  

รพ.ทั่วไป/ศูนย์   

รพ.เอกชน    

รพ.ของ
มหาวิทยาลัย  

รพ.สังกัดอื่นของรัฐฯ   

คลินิก    

ศูนย์บริการสาธารณสุข 
สถานีอนามัย/ รพ.สต. 

ร้อยละ

ร้อยละ 

รวม             กทม.            กลาง           เหนอื         ตะวันออก-         ใต้ 
                                                                     เฉียงเหนือ 

5.1

38.9

5.6

3.4

1.2

13.8

21.3

10.8

0 8 16 24 32 40
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ตาราง  7 ร้อยละและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้
บริการสาธารณสุขในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 
จําแนกตามค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย (ปี 2556) (ต่อ) 

ค่าใช้จ่าย
1/
 (บาท) 

 ร้อยละของประเภทการใช้บริการสาธารณสุข       
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์

การป่วยที่ไม่ต้องนอนพัก
รักษาในสถานพยาบาล  

การใช้บริการ ส่งเสริม
สุขภาพ

 
 

ค่าพาหนะ   

ไม่เสยีคา่ใช้จ่าย 21.0 22.5 

ตํ่ากว่า 500 บาท 74.9 72.4 

500 - 999 บาท 3.0 3.9 

1,000 บาทข้ึนไป 1.1 1.2 

เฉลี่ย  (บาท) 110 109 

1/ ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าไปรับบริการ ซ่ึงการคํานวณ   
ค่าเฉลี่ย จะไม่รวมไม่ทราบค่าใช้จ่าย 

5.3 ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

สํ าหรับผู้ ป่ วยที่ ต้ องนอนพักรั กษาใน
สถานพยาบาลระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์นั้น 
พบว่าผู้ป่วยในร้อยละ 69.7 ไม่ต้องเสียค่ารักษา 
พยาบาล  ในกลุ่มที่เสียค่ารักษาฯ พบว่าส่วนมาก
เสียค่ารักษาฯ 5,000 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 11.1)   
สําหรับค่าพาหนะของผู้ป่วยใน พบว่าส่วนใหญ่เสีย
ค่าพาหนะต่ํากว่า 500 บาท (ร้อยละ 63.3) และคิด
เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าพาหนะโดยเฉลี่ย 
2,667 บาท และ 506 บาท ตามลําดับ  

5.4 ผู้ใช้บริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือน         
ก่อนวันสัมภาษณ์ 

สําหรับผู้ใช้บริการทันตกรรมในระหว่าง         
12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์นั้น พบว่าเกือบครึ่งหนึ่ง
ของผู้ใช้บริการทันตกรรม (ร้อยละ 45.7)  ไม่ต้อง
เสียค่าใช้บริการฯ  ในกลุ่มที่ เสียค่าใช้บริการฯ  
พบว่าส่วนมากเสียค่าใช้บริการฯ 1,000-4,999 บาท            
(ร้อยละ 18.3)  สําหรบัค่าพาหนะของการใช้บริการ
ทันตกรรม พบว่าส่วนมากจะเสียตํ่ากว่า 500 บาท
ถึงร้อยละ 88.2  และคิดเป็นค่าใช้บริการฯ และค่า
พาหนะโดยเฉลี่ย 682 บาท และ 119 บาท ตามลําดับ 

 

ตาราง 8 ร้อยละและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของประชากรที่มีการใช้
บริการสาธารณสุขในระหว่าง 12 เดือนก่อนวัน
สัมภาษณ์ จําแนกตามค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย (ปี 2556)  

ค่าใช้จ่าย
1/
 (บาท) 

ร้อยละของประเภทการใช้บริการสาธารณสุข       
ในระหว่าง 12 เดือนกอ่นวันสัมภาษณ ์

การป่วยที่ต้องนอนพัก
รักษาในสถานพยาบาล  

การใช้บริการทันตกรรม 

ค่ารักษาฯ/ บริการฯ   

ไม่เสยีคา่ใช้จ่าย 69.7 45.7 

ตํ่ากว่า 500 บาท 8.7 16.7 

500 – 999 บาท 1.8 16.2 

1,000 – 4,999 บาท 8.8 18.3 

5,000  บาทข้ึนไป 11.1 3.1 

เฉลี่ย  (บาท) 2,667 682 

ค่าพาหนะ   

ไม่เสยีคา่ใช้จ่าย 3.5 7.7 

ตํ่ากว่า 500 บาท 63.3 88.2 

500 - 999 บาท 18.1 3.7 

1,000 บาทข้ึนไป 15.1 0.4 

เฉลี่ย  (บาท) 506 119 

1/ ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าไปรับบริการ ซ่ึงการคํานวณ   
ค่าเฉลี่ย จะไม่รวมไม่ทราบค่าใช้จ่าย 

 เมื่ อพิ จ า รณาแนว โน้ มที่ ผู้ รั บบริ ก า ร
สาธารณสุขไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  พบว่าผู้ป่วยที่          
ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลและผู้ที่          
รับบริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อน         
วันสัมภาษณ์ ได้รับการบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(ร้อยละ 56.2 และ 77.3 ตามลําดับ)  โดยใน        
ปี 2556 มีทิศทางที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งอาจจะ
ผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนจากรักษาฟรี
มาเป็นหลักประกันสุขภาพ 30 บาท 
  สํ า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย ที่ ต้ อ ง น อ นพั ก รั ก ษ า                 
ในสถานพยาบาลในระหว่ าง  12 เ ดือนก่อน                     
วันสัมภาษณ์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย  พบว่ามีทิศทาง
ลดลงเช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 ผู้ป่วยที่ต้องนอน
พักรักษาในสถานพยาบาล และผู้รับบริการทันต-
กรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมีร้อยละ 69.7 และ 45.7 
ตามลําดับ  โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ไปรับบริการ
ทันตกรรมเกินครึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีสัดส่วนการใช้
บริการในสถานพยาบาลเอกชนค่อนข้างสูง 
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แผนภูมิ  14 ร้อยละของผู้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย  
จําแนกตามประเภทการรับบริการสาธารณสุข                  
(ปี 2549 - 2556) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/  ปี 2552 ไม่มีข้อถามค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรม 
  

 เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับ
บริการสาธารณสุขกับการสํารวจที่ผ่านมา พบว่า
ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลและ 
ผู้ที่รับบริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก   
119 บาท และ 213 บาทในปี 2554  เป็น 157 บาท 
และ 239 บาทในปี 2556 ตามลําดับ 
 สําหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ต้องนอน
พักรักษาในสถานพยาบาลและผู้ที่รับบริการทันต-
กรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จาก 1,956 บาท 
และ 493 บาทในปี 2554  เป็น 2,667 บาท และ 
682 บาทในปี 2556 ตามลําดับ   

ตาราง 9 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรับบริการสาธารณสุข จําแนกตาม
ประเภทการรับบริการสาธารณสุข (ปี 2549 - 2556) 

 

ประ เภทการรั บบรกิาร
สาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท) 
1/
 

ปี 2549 ปี 2552 ปี 2554 ปี 2556

ระหว่าง 1 เดือนก่อนวนัสัมภาษณ ์

- การป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษา 
ในสถานพยาบาล 

- การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ
 
 

 

164 

 
- 

 

157 

 
127 

 

119 

 
213 

 

157 

 
239 

 ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์

- การป่วยที่ต้องนอนพักรักษา 
ในสถานพยาบาล 

- การรับบริการทันตกรรม 

 

2,346 

748 

 

1,919 

- 

 

1,956 

493 

 

2,667 

682 

1/  รวมผู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล / รับบริการ 

6. การใชส้วัสดิการคา่รักษาพยาบาล 

จากผลการสํารวจการใช้สวัสดิการฯ ของ  
ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่ใช้บริการสาธารณสุขที่มีสวัสดิการฯ 
พบว่ามากกว่าครึ่งจะใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ที่ตนเองมี  โดยสวัสดิการฯ ที่ใช้มากที่สุด คือ            
บัตรประกันสุขภาพ  และสําหรบัผู้ที่มีสวัสดิการ แต่
ไม่ใช้สวัสดิการฯ นั ้นพบสูงสุดในผู ้ป่วยที ่ไม่ต้อง
นอนพักในสถานพยาบาล (ร้อยละ 39.2)  รองลงมา 
คือ ผู้ที่รับบริการทันตกรรม  ผู้ที่รับบริการส่งเสริม
สุ ขภาพ   และผู้ ป่ วยที่ ต้ อ งนอนพั กรั กษา ใน
สถานพยาบาล (ร้อยละ 37.0  ร้อยละ 13.4  และ
ร้อยละ 8.5 ตามลําดับ) 

ตาราง   10  ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสาธารณสุข จําแนก
ตามการใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และประเภท
สวัสดิการฯ ที่ใช้ (ปี 2556)  

การใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และประเภทสวัสดิการฯ ที่ใช้ 

ร้อยละของประเภทการใช้บริการสาธารณสุข 

การป่วยที่ไม่ต้อง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล

 1/
 

การส่งเสริม
สุขภาพ

 1/ 
 

การป่วยที่ต้อง
นอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 

2/
ทันตกรรม

2/

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

  มีและใช้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 60.8 86.6 91.5 63.0 

      บัตรประกันสขุภาพ (บัตรทอง) 

 ประกันสังคม / 

     กองทุนเงินทดแทน 

 สวัสดิการข้าราชการ / 

       ข้าราชการบํานาญ /  รัฐวิสาหกิจ 

 ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน

 สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 

 อื่น ๆ 

45.9 

5.7 

 

7.3 

 

1.3 

0.3 

0.4 

64.8 

6.9 

 

11.6 

 

1.3 

1.2 

0.8 

66.3 

11.1 

 

8.8 

 

4.5 

0.3 

0.5 

39.3 

12.3 

 

9.0 

 

1.3 

0.6 

0.4 

  มีสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล      
แต่ไม่ใช้ 

39.2 

 

13.4 

 

8.5 

 

37.0 

 

1/ ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์
2/ ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
   
 

ปี 49  52  54  56   49  52  54   56     49  52  54  56    49  521/ 54  56 

ผู้ป่วยที่ไมต่้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสมัภาษณ์ 

ผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
  
ระหว่าง 1 เดือนก่อนวนัสัมภาษณ์ 

ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 
 
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

ร้อยละ 

ผู้รับบริการทันตกรรม ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ์ 
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7. พฤติ
เครื่

 7.1 

จํานวน 5
(ร้อยละ
ร้อยละ 1

ที่สูบบุห
ร้อยละ 1
โดยผู้ชา
ลดลงค่อ
เป็นประจ

แผนภูมิ  15

 
 
 
 
  
  

 
อายุมีแน
ปี 2554 
ร้อยละ 
ปี 2556 

แผนภูมิ  16

 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

9.5 18.9

37.2 36.9

2.1 2.0

547 2549

รวม

1.2 10.9

2.8 21.9

7.7 16.9

547 2549

15-24 ปี

ตกิรรมการสบู
รือ่งดื่มที่มีแอล

การสูบบุหรี ่

ผลการสํารว
54.0 ล้านคน พ
 19.9)  โดย

16.6 และสูบบ
เมื่อพิจารณา

หรี่ประจํา พบ
19.5 ในปี 254
ายมีพฤติกรร
นข้างชัดเจน 
จําลดลงเล็กน้

5 ร้อยละของประ
เป็นประจํา จําแ

 
 
 

 
 

หากพิจารณา
นวโน้มการสู
 โดยเฉพาะใ
13.4 ในปี 2

6  ร้อยละของปร
เป็นประจํา จําแ

1/ 

1

1/ 

18.5 18.1

36.5 35.5

0 1.6

2550 2552

ชาย

12.1
12.9

21.0 20.4

16.7 15.0

2550 2552

25-59 ปี

บบุหรี่และการ
ลกอฮอล์ของ

จประชากรอ
พบว่ามีผู้ที่สูบบ
ยเป็นผู้ที่สูบบ
บุหรี่เป็นบางค
าเฉพาะผู้ที่มีอ
บว่า มีการสูบ
47 เป็นร้อยละ
รมการสูบบุ
ในขณะที่ผู้ห

นอ้ยเมื่อเทียบก

ะชากรอายุ 15 ปีขึ
แนกตามเพศ (ปี 

าตามกลุ่มอา
บบุหรี่เป็นป
ในกลุ่ม 15-2
2554  เป็นร้

ระชากรอายุ 15 ปี
แนกตามกลุ่มอายุ

1/  จา
2/  กา

1/ 

1/ 

18.4 1

36.1
32.

1.7 1.7

2554 2

หญิง

13.4
11.4

20.9
19.1

14.4
12.

2554 255

60 ปีข้ึนไป

รดื่มสุรา/
ประชากร 

อายุ 15 ปีขึ้น
บุหรี่ 10.8 ล้าน
บุหรี่เป็นประ
ครั้งร้อยละ 3.
อายุ 15 ปีขึ้น
บบุหรี่ลดลงจ
 16.6 ในปี 25
หรี่ เ ป็นประ
ญิงมีการสูบบุ
กับปี 2554 

ขึ้นไปที่สูบบุหรี่   
2547 - 2556) 

ยุ พบว่าทุกก
ระจําลดลงจ

24 ปีที่ลดลงจ
้อยละ 11.4 

ปีขึ้นไปที่สบูบุหรี่  
ยุ (ปี 2547 - 255

ากการสํารวจพฤติกรร
ารด่ืมสุราหรือเครือ่งดื

1/

1/ 

16.6

.7

1.6

2556

4

1

.8

56

0

10

20

30

40

นไป 
นคน 
ะจํา          
3  
นไป       
จาก            
556  
ะจํา            
บุหรี่

      

กลุ่ม
จาก    
จาก
ใน      

           
56) 

พบ
จํา
แน
เป็น
ตา
เพิ่

แผน

 

 

 

 

 

15
เครื
ใน
ร้อ
อตั

แผน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อย

รมการสูบบุหรี่และด่ืม
ด่ืมมึนเมา ระหว่าง 12

ร้อ

32.7 3

55.5

10.3

0

10

20

30

40

50

60

2547 2

23.5 23

38.7 36

19.3 1

0

0

0

0

0

2547 25

15-24

7.2 การดื่ม
ผลการ

บว่ามีผู้ที่ ด่ืมส
านวน  17.4
นวโน้มที่เพิ่มขึ้
นร้อยละ 32.
ามเพศ พบว่า
มขึ้นจากปี 25

นภูมิ  17 ร้อยละข
เครื่องดื
(ปี 254

  

หากพิจ
5-24 ปี และ 
รื่องดื่มมึนเมา
กลุ่มอายุ 25-

อยละ 2.5  ใ
ตราการดื่มสุรา

นภูมิ  18 ร้อยละข
เครื่องดื
(ปี 254

ยละ

มสุราของประชากร 
2 เดือนก่อนวันสัมภาษ

ยละ 

1/ 

1/ 

31.5 30.0

54.6 52.3

9.8 9.1

2549 2550

รวม ช

3.7 22.2 2

6.8 35.4 3

8.1 16.4

49 2550 2

4 ปี 25-59

มสุราหรือเครือ่
รสํารวจประช
สุราหรือเครื่อ
4 ล้านคน (ร้
ขึ้น คือ จากร้อ
2 ในปี 2556
า ทั้งชายและ
550  

ของประชากรอาย
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์
47-2556) 

จารณาตามกล
25-59 ปีมีทิ
าที่เพิ่มขึ้นจา
-59 ปี ที่มีอัตร
นขณะที่ผู้สูง
าฯ ที่ลดลง 

ของประชากรอาย
ดื่มที่มีแอลกอฮอล์
47-2556) 

ษณ ์

1/ 2/ 

1/ 2/ 

32.0 31.5

54.5 53.4

10.8 10.

2552 2554

าย หญิง

24.2 23.7

37.5 37.3

17.8
16.6

2552 2554

9 ปี 60 ปข้ึี

องดืม่ที่มีแอล
ชากรอายุ 15
องด่ืมที่มีแอล
ร้อยละ 32.2
อยละ 30.0 ใน
6  และหาก
หญิงมีการด่ืม

ยุ 15 ปีขึ้นไปที่ดืม่
ล์ จําแนกตามเพศ

ลุ่มอายุ พบว่า
ทิศทางการด่ืม
กปี 2554  โด
ราการด่ืมสุรา
งอายุ (60 ปีข

ยุ 15 ปีขึ้นไปที่ดืม่
ล์ จําแนกตามกลุ่ม

1/ 2/2/ 1/ 2/

1/ 2/ 2/ 

14 
 

32.2

54.0

.9 11.8

2556

26.2

38.1

16.2

2556

ข้ึนไป

ลกอฮอล ์
5 ปีขึ้นไป 
ลกอฮอล์
2) และมี
นปี 2550 
กพิจารณา
มสุราฯ ที่

มสุราหรือ
ศ            

ากลุ่มอายุ
มสุราหรือ
ดยเฉพาะ
ฯ เพิ่มขึ้น
ขึ้นไป) มี

มสุราหรือ
มอายุ       

/ 

2/

2/ / 
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ตารางที่  1   จํานวนประชากร จําแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2556

Table     1   Number of population by type of health insurance, area, region, sex and age group, 2013

ทั่วราชอาณาจักร   Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 Total

ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ 1,030,089 723,506 306,583 417,951 300,261 124,019 130,074 57,784 Have not health insurance

มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ
1/

Have health insurance
1/

   บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 49,298,203 18,576,281 30,721,921 4,351,804 12,082,594 9,411,600 16,035,994 7,416,210    Universal coverage card (UC)

   ประกันสังคม / 10,183,530 6,754,372 3,429,158 2,869,988 4,788,049 837,750 969,402 718,341    Social security system/

      กองทุนเงินทดแทน      worker compensated fund (SSS)

   สวัสดิการข้าราชการ / 5,679,965 3,333,192 2,346,773 824,759 1,523,887 1,167,689 1,397,306 766,324    Civil servant medical 

      ข้าราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ       benefits scheme (CSMBS)

   ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 3,492,808 2,311,739 1,181,069 1,144,308 1,135,477 588,885 222,573 401,565    Private health insurance

   สวัสดิการโดยนายจ้าง 480,199 350,285 129,914 189,094 174,660 34,562 14,872 67,011    Health insurance covered 

       by employer

   อื่น ๆ 321,259 146,137 175,122 37,069 109,899 54,770 49,826 69,695    Others

ไม่ทราบ 85,679 46,547 39,132 7,568 35,860 6,653 17,384 18,214 Unknown

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

ประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ Type of health insurance



ตารางที่  1   จํานวนประชากร จําแนกตามประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ เขตการปกครอง ภาค เพศ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

Table     1   Number of population by type of health insurance, area, region, sex and age group, 2013 (Contd.)

เพศ  Sex กลุ่มอายุ (ปี)   Age group (Years)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป

Male Female 60 and over

รวม 32,397,305       33,865,861       4,596,368         7,666,272         9,552,729         35,030,181       9,417,616         Total

ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ 482,665            547,424             153,975             124,376             233,903             428,162             89,673              Have not health insurance

มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ
1/

Have health insurance
1/

   บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 23,936,418        25,361,784         4,124,510          7,031,352          7,587,662          22,888,817         7,665,862             Universal coverage card (UC)

   ประกันสังคม / 5,181,648          5,001,881          2,782                7,167                1,315,786          8,690,763          167,032                Social security system/

      กองทุนเงินทดแทน      worker compensated fund (SSS)

   สวัสดิการข้าราชการ / 2,704,274          2,975,691          291,658             460,366             385,434             3,034,365          1,508,141             Civil servant medical 

      ข้าราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ       benefits scheme (CSMBS)

   ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 1,721,550          1,771,258          155,916             327,785             408,931             2,350,286          249,891                Private health insurance

   สวัสดิการโดยนายจ้าง 254,009            226,189             14,724              16,402              52,996              385,667             10,409                 Health insurance covered 

       by employer

   อื่น ๆ 163,416            157,843             19,823              51,019              56,718              142,659             51,041                 Others

ไม่ทราบ 41,440              44,239              10,507              7,974                14,281              37,119              15,797              Unknown

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

ประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ Type of health insurance
0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่  2   จํานวนประชากร จําแนกตามการเจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ และการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

การเจ็บป่วย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ Illness

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

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 Total

ไม่เจ็บป่วย 46,989,172 21,384,311 25,604,860 6,051,543 13,734,578 7,453,506 13,115,522 6,634,022 No

เจ็บป่วย
1/ 19,273,994 8,073,938 11,200,057 2,420,753 4,986,452 4,106,606 5,370,185 2,389,999 Yes

1/

     ป่วย / รู้สึกไม่สบาย 13,928,772 5,182,024 8,746,748 1,665,942 3,462,636 3,013,630 4,114,592 1,671,972     Ill or not feeling well

     อุบัติเหตุ / ถูกทําร้าย 1,595,546 610,021 985,525 217,262 436,854 351,784 395,547 194,099     Accident or physical violence

     โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว 11,500,300 5,056,734 6,443,566 1,446,778 3,132,421 2,482,789 2,973,921 1,464,390     Chronic disease

1/  เจ็บป่วยได้มากกว่า 1 กรณี          

1/  Illness more than 1 case



ตารางที่  2   จํานวนประชากร จําแนกตามการเจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ และการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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,

                 2013 (Contd.)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไม่มี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 32,397,305 33,865,861 4,596,368 7,666,272 9,552,729 35,030,181 9,417,616 1,115,768 65,147,398 Total

ไม่เจ็บป่วย 23,922,142 23,067,030 3,193,245 6,286,609 8,166,469 26,041,631 3,301,218 907,874 46,081,297 No

เจ็บป่วย
1/ 8,475,163 10,798,831 1,403,123 1,379,663 1,386,260 8,988,550 6,116,398 207,894 19,066,101 Yes

1/

     ป่วย / รู้สึกไม่สบาย 6,139,442 7,789,331 1,343,469 1,219,366 1,142,728 6,419,243 3,803,965 127,417 13,801,356     Ill or not feeling well

     อุบัติเหตุ / ถูกทําร้าย 900,360 695,187 42,172 170,488 283,017 873,724 226,146 7,688 1,587,858     Accident or physical violence

     โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว 4,760,668 6,739,632 197,166 315,051 410,449 5,362,721 5,214,912 118,645 11,381,655     Chronic disease

1/  เจ็บป่วยได้มากกว่า 1 กรณี  

1/  Illness more than 1 case

เพศ  Sex

การเจ็บป่วย
 Information on health insurance

กลุ่มอายุ (ปี)   Age group (Years)

Illness

การมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ

0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่  3   จํานวนประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามจํานวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

จํานวนครั้ง ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Number of times        

ที่ป่วยหรือ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง getting ill or

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

รวม 13,928,772 5,182,024 8,746,748 1,665,942 3,462,636 3,013,630 4,114,592 1,671,972 6,139,442 7,789,331 Total

1 ครั้ง 9,648,907 3,606,608 6,042,298 1,119,437 2,317,627 1,904,637 3,121,191 1,186,015 4,313,189 5,335,718 Once

2 - 3 ครั้ง 3,277,011 1,208,417 2,068,594 453,431 863,243 843,310 747,057 369,970 1,412,489 1,864,522 2 - 3 times

4 - 5 ครั้ง 325,227 110,635 214,592 30,120 98,357 96,462 70,360 29,928 126,554 198,673 4 - 5 times

6 ครั้งขึ้นไป 412,667 168,448 244,219 31,628 96,103 118,045 121,069 45,822 168,721 243,946 6 times  and over

ไม่ทราบ 264,961 87,916 177,045 31,327 87,305 51,177 54,916 40,237 118,489 146,471 Unknown

เฉลี่ย
1/  

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

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย            

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

เพศ  Sex



ตารางที่  4   จํานวนประชากรที่ป่วยหรือรู้สึกไม่สบายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามกลุ่มโรคหรืออาการที่ป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 13,928,772 5,182,024 8,746,748 1,665,942 3,462,636 3,013,630 4,114,592 1,671,972 6,139,442 7,789,331 Total

โรคระบบทางเดินหายใจ 5,011,702 2,019,006 2,992,696 618,489 1,258,989 1,133,391 1,442,361 558,471 2,290,948 2,720,754 Disease of the respiratory system

ท้องร่วง / ท้องเสีย / บิด 527,667 178,358 349,308 60,729 151,547 115,417 134,290 65,683 248,178 279,488 Diarrhea or dysentery

ปวดท้อง / ท้องอืด / 1,000,816 323,457 677,359 109,693 245,856 201,689 332,276 111,302 362,577 638,238 Stomachache / flatulence / 

    ท้องเฟ้อ / โรคกระเพาะ     gastritis

ปวดหลัง / ปวดกล้ามเนื้อ 1,884,276 573,934 1,310,342 133,899 499,159 456,406 637,048 157,765 854,918 1,029,358 Disease of the musculoskeletal

     system

ความเครียด / นอนไม่หลับ / 1,141,020 372,452 768,568 122,590 329,335 218,147 360,136 110,813 464,873 676,147 Disease of nervous system

    ปวดหัว

โรคผิวหนัง / กลากเกลื้อน / 173,602 50,956 122,645 9,394 31,415 52,594 58,141 22,058 78,872 94,730 Disease of skin

    ผดผื่น

ตา / หู / คอ / จมูก 239,041 91,489 147,552 59,684 36,575 45,359 60,587 36,837 121,473 117,569 Disease of ear, throat, nose, eye

โรคในช่องปาก / ฟันผุ / 62,371 23,955 38,416 8,425 13,116 9,572 21,109 10,150 36,102 26,269 Disease of oral cavity

    โรคเหงือก / แผลในปาก

ไข้ 1,353,101 513,931 839,170 176,901 278,620 243,474 402,626 251,480 568,680 784,421 Fever

โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว 2,054,620 830,673 1,223,947 278,243 515,348 440,690 532,055 288,284 906,986 1,147,634 Chronic disease

อื่นๆ 345,912 149,567 196,345 58,648 77,268 53,289 109,879 46,828 143,875 202,037 Others

ไม่ทราบ 134,645 54,245 80,400 29,248 25,408 43,605 24,084 12,301 61,960 72,686 Unknown

เพศ  Sex
   Kind of diseases or symptoms    

    in the last illness

กลุ่มโรคหรืออาการที่ป่วย   

ครั้งสุดท้าย



ตารางที่  5   จํานวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามจํานวนครั้งที่ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกาย เขตการปกครอง 

                 ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

จํานวนครั้งที่ได้รับบาดเจ็บ ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Numbet of getting

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

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

รวม 1,595,546 610,021 985,525 217,262 436,854 351,784 395,547 194,099 900,360 695,187 Total

1 ครั้ง 1,295,586 493,195 802,391 177,025 354,638 294,731 316,856 152,336 766,959 528,627 Once

2 ครั้ง 186,036 72,607 113,429 30,942 42,513 33,812 62,173 16,596 74,443 111,593 2 times

3 ครั้ง 14,300 4,090 10,210 a/ 2,597 1,527 8,766 1,410 9,899 4,401 3 times

4 ครั้งขึ้นไป 6,994 3,445 3,548 a/ 2,725 a/ 3,455 814 1,940 5,054 4 times and over

ไม่ทราบ 92,630 36,684 55,947 9,295 34,381 21,714 4,298 22,943 47,119 45,511 Unknown

เฉลี่ย
1/  

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

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกาย           

1/  Excluding unknown number of getting accident or physical violence

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex



ตารางที่  6   จํานวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามสาเหตุที่ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง 

                 ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 1,595,546 610,021 985,525 217,262 436,854 351,784 395,547 194,099 900,360 695,187 Total

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ Traffic accident 

 รถจักรยานยนต์ 344,007 129,096 214,911 32,628 102,580 71,502 93,340 43,957 247,691 96,316 Motrocycle

รถยนต์ รถกะบะ รถตู้ รถบรรทุกเล็ก 72,218 35,639 36,579 13,434 19,135 13,431 18,466 7,751 43,402 28,815 Car, Pick-up, Van, Truck

รถบรรทุกขนาดใหญ่ 32,497 14,109 18,388 9,976 13,341 345 8,385 450 25,646 6,851  Lorry, Bus

รถยนต์โดยสารประจําทาง

อื่น ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน ฯลฯ 4,980 2,167 2,813 a/ 378 1,016 3,057 530 3,347 1,633 Others

ถูกเครื่องจักรกลทําให้บาดเจ็บ 121,268 49,076 72,192 9,419 48,260 22,493 36,307 4,788 75,808 45,459 Machine 

ถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย/ถูกสัตว์ทําร้าย 171,433 44,932 126,501 12,352 56,383 38,567 40,946 23,184 73,113 98,320 Insect

ถูกสารเคมี/วัตถุมีพิษ 40,119 12,825 27,293 a/ 11,989 11,601 10,092 6,437 23,958 16,161 Chemical / toxic substance

พลัดตกหกล้ม 487,194 187,064 300,131 88,190 114,359 124,360 91,416 68,868 207,281 279,913 Falling down

อุบัติเหตุอื่น ๆ เช่น ตกน้ํา ฯลฯ 81,975 39,669 42,305 14,207 11,519 12,292 32,759 11,198 50,822 31,153 Others accident

ถูกทําร้าย Violent

โดยใช้กําลังกาย 53,494 22,786 30,708 12,743 23,080 10,054 3,079 4,538 45,047 8,447 Force

โดยใช้วัตถุมีคม/ไม่มีคม เช่น มีด ไม้ ฯลฯ 130,160 44,901 85,259 11,738 15,885 35,008 53,046 14,483 82,444 47,716 Material

โดยวิธีอื่น ๆ เช่น ถูกยิง ฯลฯ 6,254 2,663 3,590 a/ 996 1,487 3,312 460 4,090 2,163 Others

ไม่ทราบ 49,949 25,095 24,855 12,575 18,949 9,626 1,342 7,457 17,711 32,239 Unknown

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
     สาเหตุที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ      

หรือถูกทําร้ายร่างกายครั้งสุดท้าย

Cause of accident or

 physical violence 

at the last time



ตารางที่  7   จํานวนประชากรที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามสถานที่ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทําร้ายร่างกายครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง 

                 ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

สถานที่ที่ได้รับ ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Place of getting accident

อุบัติเหตุหรือถูกทําร้าย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง or physical violence

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

รวม 1,595,546 610,021 985,525 217,262 436,854 351,784 395,547 194,099 900,360 695,187 Total

ภายในบ้าน/ บริเวณบ้าน 462,422 179,710 282,712 51,911 126,437 93,880 128,898 61,296 234,930 227,492 Home/ Courtyard

บนท้องถนน 480,779 202,018 278,761 68,534 148,888 86,541 123,083 53,732 310,073 170,706 Road

ในทุ่งนา/ ไร่/ สวน 230,461 45,091 185,370 a/ 39,826 77,855 70,885 41,895 138,439 92,022 Field/ Farm

โรงงาน 51,307 30,321 20,986 2,162 36,165 4,180 6,768 2,031 43,431 7,876 Factory

สํานักงาน 99,905 40,229 59,677 34,028 23,752 14,918 19,670 7,537 24,458 75,447 Office

โรงเรียน 92,602 37,103 55,499 20,846 18,303 25,113 16,963 11,377 58,978 33,624 School

แหล่งน้ํา 14,657 1,103 13,554 a/ 207 5,847 7,706 896 10,779 3,878 Water resource

สวนสาธารณะ 13,219 8,552 4,667 3,832 2,364 1,604 5,419 a/ 8,933 4,286 Public park

ร้านอาหาร / สถานบันเทิง 22,092 16,822 5,270 12,187 3,224 3,880 a/ 2,801 12,674 9,417 Restaurant/ Place of 

     entertainment

วัด / สถานที่ทางศาสนา 20,551 14,573 5,978 12,741 2,327 1,410 3,833 241 11,602 8,949 Temple/ Religious site

อื่น ๆ 27,532 12,578 14,953 3,765 4,195 11,758 5,096 2,717 18,383 9,149 Others

ไม่ทราบ 80,021 21,922 58,099 7,257 31,167 24,797 7,224 9,575 27,680 52,341 Unknown

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex



ตารางที่  8   จํานวนประชากรที่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว จําแนกตามกลุ่มของโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

Table    8   Number of population having any chronic diseases by group of chronic diseases, area, region and sex, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

กลุ่มโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว
1/ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง Group of chronic diseases

1/

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

รวม 11,500,300 5,056,734 6,443,566 1,446,778 3,132,421 2,482,789 2,973,921 1,464,390 4,760,668 6,739,632 Total

มะเร็ง 141,731 64,028 77,703 18,832 46,101 34,256 30,673 11,868 49,124 92,606 Cancers

โรคเบาหวานและความผิดปกติ 3,072,829 1,330,691 1,742,138 370,164 848,928 576,430 928,783 348,524 1,014,914 2,057,915 Diabetes/Endocrine system and

   ของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม    metabolic disorders

ความผิดปกติทางจิต 214,736 65,201 149,535 10,304 37,294 49,119 89,266 28,752 134,708 80,028 Mental disorders

ความผิดปกติทางระบบประสาท 157,214 57,426 99,788 19,553 38,588 42,870 45,533 10,671 83,443 73,770 Neurological disorders

ความผิดปกติทางการรับรู้ 229,631 81,804 147,828 22,932 45,372 68,924 71,869 20,534 91,375 138,256 Sensory disorders

โรคหัวใจและหลอดเลือด 6,623,636 3,083,918 3,539,718 825,866 2,029,113 1,641,075 1,297,501 830,081 2,542,419 4,081,217 Cardiovascular diseases

โรคเรื้อรังของระบบหายใจ 1,819,746 862,007 957,739 343,605 495,177 287,162 403,386 290,417 837,071 982,674 Chronic respiraioy diseases

ความผิดปกติทางระบบย่อยอาหาร 70,850 30,207 40,643 7,342 16,080 18,908 19,648 8,872 44,618 26,232 Digestive disorders

โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ 352,078 125,707 226,370 47,170 65,027 60,041 125,794 54,045 202,675 149,403 Genito-urinary diseases

ความผิดปกติทางกระดูกและกล้ามเนื้อ 1,288,941 479,459 809,482 117,868 335,123 326,581 370,032 139,338 586,208 702,733 Musculo-skeletal disorders

โรคติดเชื้อที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วย 54,211 17,135 37,076 2,583 9,831 18,088 18,629 5,081 32,498 21,713 Defective by inflections disease

   หรือพิการแบบเรื้อรัง

ความผิดปกติแต่กําเนิด  224,260 93,914 130,346 33,469 65,695 45,097 69,288 10,710 101,048 123,212 Congenital anomalies

   และโรคทางพันธุกรรม

ความผิดปกติในช่องปาก 6,085 3,853 2,232 2,929 820 305 2,031 a/ 5,160 924 Oral conditions

โรคเรื้องรัง/โรคประจําตัวอื่น ๆ 1,083,303 503,234 580,069 156,144 213,525 228,743 327,904 156,988 494,042 589,261 Others

ไม่ทราบ 1,401 1,401 - - - - 1,401 - - 1,401 Unknow

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex



ตารางที่  9   จํานวนประชากรที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว จําแนกตามจํานวนครั้งที่ไปรับบริการในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 11,500,300 5,056,734 6,443,566 1,446,778 3,132,421 2,482,789 2,973,921 1,464,390 4,760,668 6,739,632 Total

ไม่ไปรับบริการ 5,420,562 2,488,616 2,931,946 673,977 1,529,352 1,220,993 1,360,654 635,586 2,264,127 3,156,436 No

ไปรับบริการ 6,079,738 2,568,118 3,511,620 772,801 1,603,069 1,261,796 1,613,267 828,804 2,496,542 3,583,196 Yes

     1 ครั้ง 5,320,442 2,214,296 3,106,146 629,192 1,411,083 1,137,476 1,432,984 709,706 2,185,427 3,135,015      Once

     2 ครั้ง 505,227 243,823 261,404 91,055 145,723 90,421 98,037 79,991 194,153 311,074      Twice

     3 ครั้ง 120,415 49,633 70,782 23,891 24,550 20,145 34,784 17,045 56,800 63,615      3 times

     4 ครั้งขึ้นไป 112,112 49,582 62,530 21,949 15,507 12,985 42,204 19,467 54,897 57,215      4 times and over

     ไม่ทราบ 21,542 10,785 10,758 6,714 6,205 770 5,259 2,594 5,265 16,278      Unknown

เฉลี่ย
1/  

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

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of times getting health service

Number of times getting 

health service

เพศ  Sex

จํานวนครั้งที่ไปรับบริการ



ตารางที่  10  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วย จําแนกตามสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

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

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

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 32,397,305 33,865,861 Total

ไม่เจ็บป่วย 46,989,172 21,384,311 25,604,860 6,051,543 13,734,578 7,453,506 13,115,522 6,634,022 23,922,142 23,067,030 No

อาการป่วย/ รู้สึกไม่สบาย 10,238,651 3,876,715 6,361,936 1,210,846 2,558,894 2,254,300 2,982,807 1,231,804 4,501,699 5,736,951 Ill or not feeling well

อุบัติเหตุ/ ถูกทําร้าย 898,999 359,426 539,574 118,293 230,957 186,524 246,108 117,117 565,895 333,104 Accident or 

        physical violence

โรคเรื้อรัง/ โรคประจําตัว Have any chronic disease

   - ไปรับบริการทางการแพทย์ 4,984,496 2,117,494 2,867,002 625,513 1,329,132 974,689 1,381,655 673,507 2,074,876 2,909,619   - Used health service

       ในระหว่าง 1 เดือน       in the past month 

       ก่อนวันสัมภาษณ์       before the date of interview

   - ไม่ได้ไปรับบริการทาง 3,151,849 1,720,304 1,431,545 466,101 867,468 691,093 759,614 367,572 1,332,692 1,819,156   - Don't use health service

       การแพทย์ในระหว่าง 1 เดือน       in the past month 

       ก่อนวันสัมภาษณ์       before the date of interview

เพศ  Sex
   สาเหตุของการเจ็บป่วย ครั้ง

สุดท้าย



ตารางที่  11  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามการหยุดกิจวัตรประจําวันในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 16,122,146 6,353,634 9,768,512 1,954,652 4,118,983 3,415,512 4,610,571 2,022,427 Total

ไม่หยุด 12,420,903 4,834,678 7,586,225 1,576,368 3,058,687 2,749,485 3,658,416 1,377,946 Do not stop daily activities

หยุด Stop daily activities

     1 วัน 1,472,886 656,017 816,869 151,954 493,552 236,063 392,529 198,788      1 day

     2 - 3 วัน 1,440,781 560,697 880,084 156,016 382,562 274,159 366,150 261,895      2 - 3 days

     4 - 7 วัน 475,326 167,027 308,299 22,774 115,139 81,657 137,817 117,940      4 - 7 days

     8 - 14 วัน 102,617 42,529 60,087 8,471 30,935 21,805 15,300 26,105      8 - 14 days

     15 วันขึ้นไป 190,167 87,640 102,527 37,524 35,375 44,571 37,623 35,074      15 days and over

ไม่ทราบ 19,465 5,045 14,420 1,545 2,733 7,772 2,736 4,679 Unknown

1/  ไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไม่ได้ไปรับบริการทางการแพทย์ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

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

  การหยุดกิจวัตรประจําวัน  ใน

การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
1/

Type of absence from daily activities at 

the last illness
1/



ตารางที่  11  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามการหยุดกิจวัตรประจําวันในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 

                  and cause of the last illness, 2013 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการอื่น ๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

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

รวม 7,142,470 8,979,675 10,238,651 898,999 4,984,496 Total

ไม่หยุด 5,466,600 6,954,303 7,975,604 607,565 3,837,735 Do not stop daily activities

หยุด Stop daily activities

     1 วัน 617,578 855,307 830,166 76,106 566,614      1 day

     2 - 3 วัน 689,414 751,367 1,021,863 105,413 313,506      2 - 3 days

     4 - 7 วัน 209,283 266,043 299,222 62,891 113,214      4 - 7 days

     8 - 14 วัน 54,042 48,575 43,248 19,271 40,098      8 - 14 days

     30 วันขึ้นไป 88,640 101,527 56,997 27,754 105,416      30 days and over

ไม่ทราบ 16,912 2,553 11,552 - 7,914 Unknown

1/  ไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไม่ได้ไปรับบริการทางการแพทย์ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

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   ใน

การเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
1/

Type of absence from daily activities at 

the last illness
1/



ตารางที่  12  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามวิธีการรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 16,122,146 6,353,634 9,768,512 1,954,652 4,118,983 3,415,512 4,610,571 2,022,427 Total

ไม่ได้รักษา 2,290,366 746,128 1,544,238 248,830 580,315 451,796 820,977 188,449 Do not treatment 

รักษา Treatment 

ซื้อ/หายากิน Buy/take

ยาแผนปัจจุบัน 3,290,881 1,380,600 1,910,281 479,799 911,275 765,922 762,124 371,760 Modern medicine

ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร 103,728 39,437 64,291 7,918 17,762 24,427 44,121 9,499 Traditional or Herbal medicine

ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ/ 61,838 19,124 42,714 a/ 23,712 14,301 11,637 12,188 Visit local / Traditional carer

หมอนวดแผนไทย

ไปสถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

สถานีอนามัย/ศูนย์บริการ 2,691,153 680,815 2,010,337 109,832 584,201 774,562 905,408 317,151 Health centre / PCU

     สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/ รพ.สต.

โรงพยาบาลชุมชน 2,377,032 658,594 1,718,438 - 474,018 569,370 939,874 393,770 Community hospital

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ 2,101,244 989,509 1,111,735 162,163 693,758 365,555 569,487 310,281 General / Regional hospital

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 184,100 146,055 38,046 79,135 18,395 46,802 22,909 16,859 Univesity hospital

โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 622,880 450,115 172,766 323,400 170,779 16,936 79,588 32,177 Other public hospital

ไปสถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

โรงพยาบาลเอกชน 879,686 642,653 237,034 388,378 279,527 85,564 53,362 72,855 Private hospital

คลินิกเอกชน 1,494,901 591,680 903,220 155,197 348,838 297,105 400,902 292,859 Private clinic

อื่น ๆ 24,336 8,925 15,411 a/ 16,402 3,172 182 4,580 Others

1/  ไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไม่ได้ไปรับบริการทางการแพทย์ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

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

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Type of the last treatment
1/

                        วิธีการรักษาพยาบาล                

      ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
1/



ตารางที่  12  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามวิธีการรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการอื่น ๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

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

รวม 7,142,470 8,979,675 10,238,651 898,999 4,984,496 Total

ไม่ได้รักษา 1,061,799 1,228,567 2,080,251 210,115 - Do not treatment 

รักษา Treatment 

ซื้อ/หายากิน Buy/take

ยาแผนปัจจุบัน 1,473,729 1,817,152 3,095,737 195,143 - Modern medicine

ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร 33,805 69,923 93,631 10,097 - Traditional or Herbal medicine

ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอแผนโบราณ/ 32,593 29,246 56,387 1,001 4,450 Visit local / Traditional carer

หมอนวดแผนไทย

ไปสถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

สถานีอนามัย/ศูนย์บริการ 1,083,613 1,607,539 1,595,813 92,051 1,003,288 Health centre / PCU

     สาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/ รพ.สต.

โรงพยาบาลชุมชน 1,057,704 1,319,328 921,051 138,191 1,317,791 Community hospital

โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ 952,346 1,148,899 600,286 100,538 1,400,421 General / Regional hospital

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 82,382 101,718 82,662 5,063 96,375 Univesity hospital

โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 271,793 351,087 227,234 12,703 382,943 Other public hospital

ไปสถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

โรงพยาบาลเอกชน 419,744 459,942 398,931 65,130 415,625 Private hospital

คลินิกเอกชน 657,239 837,662 1,075,365 57,199 362,337 Private clinic

อื่น ๆ 15,724 8,612 11,303 11,768 1,265 Others

1/  ไม่รวมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว ที่ไม่ได้ไปรับบริการทางการแพทย์ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

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              

        ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
1/



ตารางที่  13  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามผู้ให้การรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 10,350,997 4,159,421 6,191,576 1,218,104 2,569,517 2,155,895 2,971,530 1,435,952 Total

แพทย์ Doctors

   แผนปัจจุบัน 9,546,886 4,013,659 5,533,227 1,207,819 2,425,813 1,874,381 2,736,381 1,302,492    Modern doctors

   แผนไทย 22,864 5,676 17,188 1,839 778 11,289 6,970 1,989    Thai traditional 

   ทางเลือกอื่น 1,555 1,244 312 a/ a/ 312 a/ 1,244    Alternative traditional doctors

   ไม่ทราบว่าเป็นแพทย์แผนใด 3,578 453 3,125 a/ 453 2,282 a/ 843    Unknown doctors

พยาบาล 353,765 77,505 276,260 7,326 58,556 103,407 115,558 68,918 Nurst

บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 422,348 60,884 361,464 1,121 83,917 164,224 112,622 60,465 Public health officers

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

              ผู้ให้การรักษา             

 ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย

    Type of medical officers treating     

   them at the last illness



ตารางที่  13  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามผู้ให้การรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

                              

ผู้ให้การรักษา ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการทางการแพทย์ 

ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

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

รวม 4,524,821 5,826,176 4,901,341 470,875 4,978,781 Total

แพทย์ Doctors

   แผนปัจจุบัน 4,171,420 5,375,466 4,416,470 425,769 4,704,647    Modern doctors

   แผนไทย 10,407 12,457 11,901 141 10,823    Thai traditional 

   ทางเลือกอื่น a/ 1,555 908 a/ 648    Alternative traditional doctors

   ไม่ทราบว่าเป็นแพทย์แผนใด 2,682 896 2,682 a/ 896    Unknown doctors

พยาบาล 178,545 175,220 225,501 28,330 99,933 Nurst

บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 161,767 260,582 243,879 16,636 161,834 Public health officers

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

treating them at the last illness

เพศ  Sex สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

Type of medical officers



ตารางที่  14  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                 และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 10,350,997 4,159,421 6,191,576 1,218,104 2,569,517 2,155,895 2,971,530 1,435,952 Total

รักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน 10,305,075 4,150,916 6,154,159 1,216,265 2,565,968 2,136,585 2,959,475 1,426,782 Treated by modern medicine

รักษาด้วยยาสมุนไพร 87,289 30,502 56,787 4,466 13,127 21,369 26,851 21,476 Treated by herbal medicine

นวดไทยเพื่อรักษา 43,292 12,841 30,452 a/ 6,198 15,644 11,884 9,567 Massage for treated

อบสมุนไพร/ การนั่งกระโจม 10,962 3,380 7,582 1,839 847 3,403 3,962 910 Sauna/ Message with a bag

     ประคบสมุนไพร/ ทับหม้อเกลือ      of heated medicinal herbs

อื่น ๆ
2/ 41,375 11,799 29,576 4,438 4,872 11,555 11,469 9,042 Others

2/

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

2/  เช่น การฝังเข็ม สมาธิบําบัด เป็นต้น

2/  Such as perform acupuncture, meditation, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดท้าย
1/

Type of service of the last 

treatment
1/



ตารางที่  14  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและไปสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                 และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการทางการแพทย์ 

เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

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

รวม 4,524,821 5,826,176 4,901,341 470,875 4,978,781 Total

รักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน 4,500,487 5,804,589 4,870,018 470,875 4,964,182 Treated by modern medicine

รักษาด้วยยาสมุนไพร 49,907 37,382 19,888 3,179 64,222 Treated by herbal medicine

นวดไทยเพื่อรักษา 21,985 21,308 20,730 3,064 19,498 Massage for treated

อบสมุนไพร/ การนั่งกระโจม 4,073 6,889 6,230 1,831 2,901 Sauna/ Message with a bag

     ประคบสมุนไพร/ ทับหม้อเกลือ      of heated medicinal herbs

อื่น ๆ
2/ 15,603 25,772 23,213 a/ 18,162 Others

2/

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

2/  เช่น การฝังเข็ม สมาธิบําบัด เป็นต้น

2/  Such as perform acupuncture, meditation, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex

ประเภทบริการที่รักษาครั้งสุดท้าย
1/

Type of service of the last 

treatment
1/



ตารางที่  15  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าพาหนะในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 13,826,714 5,606,412 8,220,303 1,705,822 3,537,679 2,962,958 3,787,017 1,833,238 Total

    ไม่เสียค่าพาหนะ 2,895,509 1,124,867 1,770,642 402,250 612,792 657,870 926,459 296,137      None

     1 - 30 1,905,359 600,819 1,304,541 84,683 496,613 558,419 573,615 192,029      1 - 30 

     31 - 99 3,707,887 1,529,763 2,178,124 249,181 923,754 952,113 944,518 638,319      31 - 99 

     100 - 199 2,816,477 1,202,235 1,614,241 420,457 804,469 482,934 761,930 346,687      100 - 199

     200 - 499 1,922,667 898,299 1,024,368 480,069 542,946 208,367 424,796 266,489      200 - 499

     500 - 999 408,322 184,520 223,802 61,769 115,236 68,679 97,435 65,204      500 - 999 

     1,000 - 1,999 107,572 46,271 61,301 3,959 29,901 27,822 28,177 17,714      1,000 - 1,999

     2,000 ขึ้นไป 49,195 18,280 30,914 3,453 9,982 6,754 18,345 10,660      2,000 and over

    ไม่ทราบ 13,727 1,358 12,370 - 1,985 - 11,742 -      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 110 119 103 146 114 85 100 126 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่าพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

                ค่าพาหนะ            

  ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย (บาท)

       Transportation cost          

  of the last illness (baht)



ตารางที่  15  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าพาหนะในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness                         

ค่าพาหนะ ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการทางการแพทย์ Transportation cost 

ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย (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 6,077,874 7,748,840 8,153,969 688,250 4,984,496 Total

    ไม่เสียค่าพาหนะ 1,276,280 1,619,229 2,344,702 226,725 324,082      None

     1 - 30 783,696 1,121,664 1,417,031 60,462 427,867      1 - 30 

     31 - 99 1,569,848 2,138,039 2,131,992 133,744 1,442,150      31 - 99 

     100 - 199 1,290,003 1,526,473 1,314,916 122,081 1,379,479      100 - 199

     200 - 499 889,957 1,032,710 745,019 99,714 1,077,934      200 - 499

     500 - 999 186,702 221,620 140,588 33,108 234,625      500 - 999 

     1,000 - 1,999 54,176 53,397 30,512 10,697 66,363      1,000 - 1,999

     2,000 ขึ้นไป 21,691 27,504 16,838 1,719 30,638      2,000 and over

    ไม่ทราบ 5,522 8,205 12,370 - 1,358      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 116 104 79 121 158 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่าพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

เพศ   Sex



ตารางที่  16  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 13,831,780 5,607,506 8,224,273 1,705,822 3,538,668 2,963,717 3,789,594 1,833,979 Total

    ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล 7,646,729 2,944,922 4,701,807 761,679 1,977,837 1,644,275 2,283,521 979,417      None

     1 - 99 2,849,024 948,539 1,900,485 202,626 717,291 748,273 869,922 310,912      1 - 99

     100 - 499 2,208,197 1,109,103 1,099,094 423,908 584,456 379,836 468,897 351,100      100 - 499

     500 - 999 403,167 206,894 196,273 77,796 104,615 70,898 59,576 90,282      500 - 999

     1,000 - 1,999 255,724 152,540 103,184 100,580 65,182 15,756 42,395 31,810      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 170,265 118,169 52,096 71,821 39,769 12,519 21,580 24,576      2,000 - 4,999

     5,000 ขึ้นไป 74,224 41,937 32,288 26,200 12,524 7,006 16,131 12,364      5,000 and over

    ไม่ทราบ 224,450 85,404 139,046 41,211 36,994 85,154 27,573 33,518      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 157 217 116 387 139 87 102 208 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่ารักษาพยาบาล           

1/  Excluding unknown total expenditure on health

          ค่ารักษาพยาบาล            

 ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย (บาท)

Total expenditure on health of the 

last illness (baht)



ตารางที่  16  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

                          สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

ค่ารักษาพยาบาล ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการทางการแพทย์ Total expenditure on health

ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย (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 6,080,671 7,751,108 8158399.433 688,884 4,984,496 Total

    ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล 3,320,087 4,326,642 3,453,028 373,722 3,819,979      None

     1 - 99 1,292,802 1,556,222 2,187,133 151,874 510,017      1 - 99

     100 - 499 970,004 1,238,193 1,849,498 86,149 272,551      100 - 499

     500 - 999 179,133 224,034 258,343 19,340 125,484      500 - 999

     1,000 - 1,999 130,427 125,297 130,652 29,149 95,923      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 67,123 103,142 59,277 17,511 93,477      2,000 - 4,999

     5,000 ขึ้นไป 37,207 37,017 22,737 4,579 46,908      5,000 and over

    ไม่ทราบ 83,889 140,561 197,731 6,562 20,157      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 161 154 139 228 177 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่ารักษาพยาบาล           

1/  Excluding unknown total expenditure on health

เพศ  Sex



ตารางที่  17  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 13,831,780 5,607,506 8,224,273 1,705,822 3,538,668 2,963,717 3,789,594 1,833,979 Total

ไม่มีสวัสดิการฯ 97,384 76,926 20,457 49,973 20,436 16,498 6,426 4,051 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช้ Have health insurance and used

    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 6,310,510 2,018,513 4,291,997 373,922 1,420,599 1,489,526 2,168,522 857,940    Universal coverage card (UC)

    ประกันสังคม/ 776,430 481,613 294,816 239,381 330,696 58,702 88,543 59,108    Social security system/

        กองทุนเงินทดแทน      worker compensated fund (SSS)

    สวัสดิการข้าราชการหรือ 1,009,270 579,213 430,057 138,690 292,540 214,073 230,547 133,420    Civil servant medical 

        ข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ       benefits scheme (CSMBS)

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 177,671 125,389 52,282 86,211 40,068 19,047 4,591 27,754     Private health insurance

    สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 34,386 31,216 3,170 17,055 13,905 1,722 a/ 1,704     Health insurance covered by employer

    อื่น ๆ 49,081 17,913 31,168 9,978 3,852 24,959 3,695 6,597     Others

มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ใช้ 5,377,049 2,276,723 3,100,326 790,611 1,416,572 1,139,190 1,287,271 743,404 Have health insurance, but did not use it

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

     สวัสดิการค่ารักษาพยาบลที่ใช้    

  ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
Using health insurance for the last illness



ตารางที่  17  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค เพศ 

                  และสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการอื่นๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

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

รวม 6,080,671 7,751,108 8,158,399 688,884 4,984,496 Total

ไม่มีสวัสดิการฯ 51,232 46,152 71,791 1,699 23,893 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช้ Have health insurance and used

     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 2,665,691 3,644,819 2,721,829 251,307 3,337,373    Universal coverage card (UC)

     ประกันสังคม/ 411,170 365,260 401,665 60,796 313,969    Social security system/

         กองทุนเงินทดแทน      worker compensated fund (SSS)

     สวัสดิการข้าราชการหรือ 464,679 544,590 296,466 24,094 688,710    Civil servant medical 

          ข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ       benefits scheme (CSMBS)

     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 77,721 99,951 84,090 46,324 47,258     Private health insurance

     สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 18,787 15,598 22,466 1,868 10,052     Health insurance covered by employer

     อื่น ๆ 20,644 28,437 27,422 1,668 19,992     Others

มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ใช้ 2,370,747 3,006,301 4,532,672 301,129 543,248 Have health insurance, but did not use it

เพศ  Sex
   สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้     

ในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย
Using health insurance for the last illness



ตารางที่  18  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ 

                  เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013          

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 5,377,049 2,276,723 3,100,326 790,611 1,416,572 1,139,190 1,287,271 743,404 Total

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย 3,023,617 1,301,166 1,722,451 457,195 820,303 690,235 720,615 335,269 Minor illness

อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 115,797 46,193 69,605 14,885 31,457 18,952 38,275 12,229 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยู่ไกล/ 108,103 40,644 67,459 15,766 34,657 27,043 11,539 19,098 Difficult to access

    เดินทางไม่สะดวก

ไม่สะดวกไปในเวลาทําการ 306,174 108,732 197,442 32,424 56,318 72,553 89,380 55,500 Inconvenience within office hour

ไม่มีค่าพาหนะ 5,658 4,497 1,161 a/ 1,679 1,161 1,460 1,358 Can't afford for transportation fare

ช้า รอนาน 863,748 402,870 460,879 135,508 192,402 159,776 202,067 173,995 Long queue

ไม่แน่ใจคุณภาพยา 202,293 62,129 140,164 21,212 45,937 34,476 56,955 43,713 Not confident in medicine's quality

บุคลากรในโรงพยาบาลดุ/พูดไม่ไพเราะ 12,815 4,366 8,449 a/ 5,053 487 5,434 1,841 Bad manner of staff

แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง/รักษาไม่หาย 111,011 42,204 68,807 8,993 25,897 22,545 31,825 21,751 Unsatisfy with the result of treatment

ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนา 63,713 27,081 36,632 13,450 22,457 5,783 8,942 13,081 Do not live in the registered area

    ที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ 134,750 66,434 68,316 23,801 14,851 52,305 20,118 23,675 Uncovered by the health insurance

    ไม่ครอบคลุม

อื่น ๆ
1/ 150,446 55,320 95,127 8,094 a/ 31,484 31,928 35,318 Others

1/

ไม่ทราบ 278,923 115,088 163,835 59,283 121,940 22,390 68,732 6,578 Unknown

1/  เช่น ถูกเลือกปฏิบัติ แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ ไม่ให้ข้อมูล เป็นต้น

1/  Such as services discrimination, limited time/ less info. from doctor, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

             Reasons for not using              

  health insurance

             สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ           ค่า

รักษาพยาบาล



ตารางที่  18  จํานวนประชากรที่เจ็บป่วยและมีการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ 

                  เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

สาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย   Cause of the last illness

ชาย หญิง อาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย อุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย ไปรับบริการอื่นๆ เนื่องจากโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว

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

รวม 2,370,747 3,006,301 4,532,672 301,129 543,248 Total

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย 1,330,143 1,693,474 2,785,103 178,216 60,298 Minor illness

อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 69,195 46,603 72,007 41,100 2,691 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยู่ไกล/ 55,580 52,523 82,108 1,664 24,330 Difficult to access

    เดินทางไม่สะดวก

ไม่สะดวกไปในเวลาทําการ 131,193 174,981 242,873 18,375 44,925 Inconvenience within office hour

ไม่มีค่าพาหนะ 400 5,258 5,658 a/ a/ Can't afford for transportation fare

ช้า รอนาน 347,912 515,836 645,451 13,917 204,381 Long queue

ไม่แน่ใจคุณภาพยา 78,065 124,228 132,133 325 69,835 Not confident in medicine's quality

บุคลากรในโรงพยาบาลดุ/พูดไม่ไพเราะ 3,295 9,521 5,384 a/ 7,431 Bad manner of staff

แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง/รักษาไม่หาย 49,873 61,139 78,074 330 32,608 Unsatisfy with the result of treatment

ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนา 31,154 32,559 48,074 3,082 12,557 Do not live in the registered area

    ที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ 73,987 60,763 83,473 12,645 38,632 Uncovered by the health insurance

    ไม่ครอบคลุม

อื่น ๆ
1/ 81,556 68,890 102,763 18,860 28,823 Others

1/

ไม่ทราบ 118,396 160,527 249,571 12,616 16,736 Unknown

1/  เช่น ถูกเลือกปฏิบัติ แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ ไม่ให้ข้อมูล เป็นต้น

1/  Such as services discrimination, limited time/ less info. from doctor, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

           สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ          

 ค่ารักษาพยาบาล

เพศ  Sex
             Reasons for not using               

  health insurance



ตารางที่  19  จํานวนประชากร จําแนกตามการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนครั้งที่ใช้บริการฯ  เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ 

                  และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 Total

ไม่ไช้ 64,425,062 28,719,846 35,705,216 8,272,861 18,352,300 11,157,779 17,950,905 8,691,218 None

ใช้ 1,838,104 738,403 1,099,701 199,435 368,730 402,333 534,802 332,803 Got

     1 ครั้ง 1,707,126 682,431 1,024,695 195,096 325,403 383,589 503,304 299,733      Once

     2 ครั้ง 86,089 40,713 45,376 4,338 30,501 8,574 19,561 23,115      2 times

     3 ครั้ง 25,705 7,693 18,012 a/ 4,951 7,904 6,106 6,744      3 times

     4 ครั้งขึ้นไป 16,845 7,401 9,444 a/ 7,876 2,102 5,831 1,036      4 times and over

     ไม่ทราบ 2,339 164 2,175 -  164 - 2,175      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

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

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of times using health promotion service

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Getting any health promotion service and 

number of times using health promotion 

service

การใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ 

และจํานวนครั้งที่ใช้บริการฯ



ตารางที่  19  จํานวนประชากร จําแนกตามการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนครั้งที่ใช้บริการฯ  เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ 

                  และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

 Getting any health 

การใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ promotion service and 

และจํานวนครั้งที่ใช้บริการฯ ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไม่มี มี number of times 

Male Female 60 and over No Yes using health promotion service

รวม 696,643 1,141,461 301,651 77,432 150,824 914,190 394,006 7,818 1,830,286 Total

ไม่ไช้ 31,700,662 32,724,400 4,294,717 7,588,840 9,401,905 34,115,991 9,023,610 1,107,950 63,317,112 None

ใช้ 696,643 1,141,461 301,651 77,432 150,824 914,190 394,006 7,818 1,830,286 Got

     1 ครั้ง 664,916 1,042,210 291,136 72,268 135,430 842,234 366,058 7,818 1,699,308      Once

     2 ครั้ง 23,877 62,212 7,229 5,165 8,081 46,727 18,886 a/ 86,089      2 times

     3 ครั้ง 4,012 21,693 1,966 a/ 1,561 15,040 7,138 a/ 25,705      3 times

     4 ครั้งขึ้นไป 3,839 13,006 673 a/ 4,060 10,189 1,923 a/ 16,845      4 times and over

     ไม่ทราบ - 2,339 647 - 1,692 - - - 2,339      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

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

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of times using health promotion service

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex กลุ่มอายุ (ปี)   Age group (Years)
 Information on health insurance

การมีสวัสดิการประกันสุขภาพ

0-5 6-14 15-24 25-59



ตารางที่  20  จํานวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทของบริการฯ ที่ใช้ครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 1,838,104 738,403 1,099,701 199,435 368,730 402,333 534,802 332,803 696,643 1,141,461 Total

ไปรับการฉีดวัคซีน 422,050 125,564 296,486 27,242 75,970 56,186 161,137 101,515 208,582 213,469 Vaccination

ไปฝากครรภ์/ตรวจครรภ์ 85,155 28,103 57,051 a/ 24,991 9,249 28,873 22,042 - 85,155 Antenatal care

ไปรับบริการวางแผนครอบครัว 25,663 10,876 14,787 7,714 928 2,844 10,615 3,561 4,401 21,262 Family planning / 

     contraceptive clinic

ไปตรวจ/ดูแลหลังคลอด 74,335 28,415 45,919 a/ 21,949 22,072 11,004 19,309 - 74,335 Post partum care

ไปตรวจสุขภาพประจําปี 600,890 252,289 348,601 87,722 90,616 154,842 185,604 82,106 249,029 351,861 Body check up

ไปรับบริการการป้องกัน 172,649 67,703 104,946 26,568 61,845 22,671 34,073 27,492 69,179 103,471 Dental preventive care

     โรคในช่องปาก (ทําฟัน)

ไปรับยาบํารุง/อาหารเสริม 78,464 38,166 40,298 9,873 20,199 10,156 28,327 9,909 14,607 63,857 Tonic/supplementary food

ไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7,955 2,074 5,881 a/ 1,263 2,218 3,704 771 5,338 2,617 Behavioral change

ไปรับบริการตามนัดอื่นๆ 370,942 185,211 185,731 40,315 70,969 122,095 71,465 66,098 145,508 225,435 Other appointed care

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
    Kind of the last health 

promotion service

ประเภทของบริการส่งเสริม

สุขภาพที่ใช้ครั้งสุดท้าย



ตารางที่  21  จํานวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสถานที่ในการใช้บริการฯ ครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาคและเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 1,838,104 738,403 1,099,701 199,435 368,730 402,333 534,802 332,803 696,643 1,141,461 Total

ไปสถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

    สถานีอนามัย/ ศูนย์บริการ 709,333 158,406 550,927 18,202 102,126 187,708 257,309 143,989 271,893 437,441     Health centre/ PCU

        สาธารณสุข/ ศูนย์สุขภาพชุมชน

    โรงพยาบาลชุมชน 310,988 93,742 217,246 - 50,133 84,772 107,448 68,635 115,785 195,203     Community hospital

    โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ 316,799 156,659 160,140 22,793 102,368 51,691 78,268 61,680 102,453 214,346     General/ Regional hospital

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 32,601 18,720 13,881 5,700 1,731 12,401 5,435 7,334 12,423 20,178     University hospital

    โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 81,665 58,361 23,304 43,444 14,503 3,166 16,830 3,721 44,210 37,455     Other public hospital

ไปสถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

    โรงพยาบาลเอกชน 137,113 121,735 15,378 74,585 42,675 4,803 5,690 9,361 57,097 80,016     Private hospital

    คลินิกเอกชน 116,518 70,089 46,428 32,487 41,082 9,512 15,468 17,968 34,658 81,860     Private clinic

อื่น ๆ 133,086 60,690 72,396 2,224 14,113 48,281 48,354 20,114 58,125 74,962 Others

เพศ  Sex
Place of getting the last 

health promotion service

สถานที่ในการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพ

ครั้งสุดท้าย



ตารางที่  22  จํานวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าพาหนะครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Transportation 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง cost of the last 

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

รวม 1,838,104 738,403 1,099,701 199,435 368,730 402,333 534,802 332,803 696,643 1,141,461 Total

    ไม่เสียค่าพาหนะ 413,670 138,177 275,493 31,697 26,141 163,525 158,863 33,444 180,494 233,175      None

    1 - 30 268,117 71,368 196,749 10,177 44,446 46,172 112,411 54,912 112,265 155,853      1 - 30

    31 - 99 484,200 184,244 299,955 14,629 110,898 115,642 119,133 123,897 149,185 335,015      31 - 99

    100 - 199 306,019 128,720 177,299 31,827 82,437 35,238 79,134 77,383 109,947 196,072      100 - 199

    200 - 499 271,929 169,817 102,111 95,124 76,390 32,955 38,785 28,674 116,506 155,422      200 - 499

    500 - 999 72,400 37,254 35,146 15,980 17,811 7,598 22,810 8,200 22,325 50,074      500 - 999

    1,000 ขึ้นไป 21,770 8,822 12,948 a/ 10,607 1,203 3,667 6,294 5,921 15,849      1,000 and over

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 109 134 92 179 155 62 85 112 100 114 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่าพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

a/ ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
ค่าพาหนะครั้งสุดท้าย 

(บาท)



ตารางที่  23  จํานวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าใช้บริการฯ ครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Total expenditure 

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

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

รวม 1,838,104 738,403 1,099,701 199,435 368,730 402,333 534,802 332,803 696,643 1,141,461 Total

    ไม่เสียค่าใช้บริการ 1,416,710 484,588 932,122 83,032 246,700 351,827 476,880 258,271 545,207 871,503     None

     1 - 99 94,973 33,028 61,944 4,447 20,110 13,950 22,092 34,374 25,312 69,661      1 - 99

     100 - 499 99,747 47,294 52,453 17,881 33,340 13,365 17,964 17,196 35,137 64,610      100 - 499

     500 - 999 63,445 45,605 17,841 17,828 25,235 3,723 10,024 6,636 16,723 46,722      500 - 999

     1,000 - 1,999 79,122 55,316 23,806 22,546 27,483 16,241 3,362 9,490 34,179 44,943      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 61,526 51,123 10,404 40,528 7,895 3,063 4,480 5,560 27,713 33,813      2,000 - 4,999 

     5,000 ขึ้นไป 17,957 16,825 1,132 13,173 3,507 a/ a/ 1,277 11,298 6,659      5,000 and over

    ไม่ทราบ 4,624 4,624 - - 4,460 164 - - 1,074 3,550      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 239 473 83 1,171 275 85 52 128 301 201 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่าใช้บริการ           

1/  Excluding unknown total expenditure of health promotion service

a/ ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
ค่าใช้บริการส่งเสริม

สุขภาพครั้งสุดท้าย (บาท)



ตารางที่  24  จํานวนประชากรที่ใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้ในครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 1,838,104 738,403 1,099,701 199,435 368,730 402,333 534,802 332,803 696,643 1,141,461 Total

ไม่มีสวัสดิการฯ 6,096 4,019 2,076 1,821 2,149 382 1,232 512 2,061 4,035 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช้ Have health insurance and used

    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 1,187,789 311,187 876,603 27,851 200,461 293,143 428,711 237,624 424,013 763,776    Universal coverage card (UC)

    ประกันสังคม/ 125,540 85,434 40,106 16,355 58,279 15,753 17,560 17,594 47,921 77,619    Social security / worker  

       กองทุนเงินทดแทน         compensated fund (SSS)

    สวัสดิการข้าราชการหรือ 213,419 124,439 88,981 29,658 33,281 54,553 56,928 38,999 96,373 117,046    Civil servant medical 

       ข้าราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 23,883 21,360 2,523 15,994 3,389 1,788 342 2,370 14,435 9,448     Private health insurance

    สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 22,462 17,183 5,279 10,147 6,162 6,153 a/ a/ 10,060 12,402     Health insurance covered 

           by employer

    อื่น ๆ 13,992 12,506 1,486 8,465  1,738 2,161 1,628 2,666 11,326     Others

มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ใช้ 244,921 162,275 82,646 89,143 65,009 28,824 27,869 34,076 99,114 145,808 Have health insurance, 

     but did not use it

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
       Using health insurance        

for the last service

  สวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้  

ในครั้งสุดท้าย



ตารางที่  25  จํานวนประชากรที่ใช้บริการการส่งเสริมสุขภาพ แต่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพในการใช้บริการครั้งสุดท้ายในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการฯ   

                 เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 244,921 162,275 82,646 89,143 65,009 28,824 27,869 34,076 99,114 145,808 Total

สถานพยาบาลอยู่ไกล/ 16,453 7,257 9,196 4,472 5,073 a/ 2,278 4,630 4,882 11,571 Difficult to access

    เดินทางไม่สะดวก

ไม่สะดวกไปในเวลาทําการ 23,120 13,609 9,510 2,737 8,120 3,416 8,036 810 6,523 16,596 Inconvenience within office hour

ช้า รอนาน 76,605 49,256 27,349 25,281 21,897 9,210 9,964 10,252 36,011 40,594 Long queue

แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง/รักษาไม่หาย 8,564 2,804 5,760 a/ 6,534 80 a/ 1,951 2,812 5,752 Unsatisfy with the result of treatment

ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนา 6,181 2,988 3,193 2,167 110 1,718 692 1,494 2,167 4,013 Do not live in the registered area

    ที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ 71,554 55,344 16,209 39,832 15,653 8,531 1,196 6,341 28,654 42,900 Uncovered by the health insurance

    ไม่ครอบคลุม

อื่น ๆ
1/ 35,894 24,464 11,430 12,433 3,795 5,870 5,703 8,094 18,064 17,830 Others

1/

ไม่ทราบ 6,552 6,552 - 2,221 3,827 - - 505 - 6,552 Unknown

1/  เช่น ไม่แน่ใจคุณภาพยา ถูกเลือกปฏิบัติ แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไม่ให้ข้อมูล เป็นต้น

1/  Such as not confident in medicine's quality, services discrimination, limited timeless info from doctor, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex

Reasons for not using health insurance
           สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ     

     ประกันสุขภาพ



ตารางที่  26  จํานวนประชากร จําแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ 

                  และการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2556

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, 2013

การเข้าพักรักษา ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Admission in

ในสถานพยาบาล และ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ the hospital and

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

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 Total

ไม่เคยเข้าพักรักษา 62,958,387 28,191,670 34,766,717 8,163,577 17,977,761 10,906,484 17,441,048 8,469,518 None

เคยเข้าพักรักษา 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 Admitted

    1 ครั้ง 2,848,282 1,108,451 1,739,830 280,012 645,181 559,617 894,975 468,496     Once

    2-3 ครั้ง 358,611 116,595 242,016 25,757 72,588 64,791 124,424 71,051     2-3  times

    4-5 ครั้ง 42,208 22,999 19,209 1,362 13,441 12,572 10,862 3,971     4-5  times

    6 ครั้งขึ้นไป 49,537 14,117 35,420 885 12,059 15,471 11,993 9,129     6  times and over

    ไม่ทราบ 6,141 4,416 1,725 702 - 1,178 2,404 1,856     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

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

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา           

1/  Excluding unknown number of admissions



ตารางที่  26  จํานวนประชากร จําแนกตามการเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ 

                  และการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไม่มี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 32,397,305 33,865,861 4,596,368 7,666,272 9,552,729 35,030,181 9,417,616 1,115,768 65,147,398 Total

ไม่เคยเข้าพักรักษา 31,002,716 31,955,671 4,358,964 7,439,185 9,095,792 33,514,244 8,550,202 1,092,714 61,865,673 None

เคยเข้าพักรักษา 1,394,589 1,910,190 237,404 227,087 456,937 1,515,937 867,414 23,054 3,281,725 Admitted

    1 ครั้ง 1,164,676 1,683,606 184,276 195,018 418,260 1,370,554 680,174 20,349 2,827,932     Once

    2-3 ครั้ง 170,057 188,554 33,330 24,882 29,316 113,059 158,023 2,705 355,906     2-3  times

    4-5 ครั้ง 25,301 16,907 4,419 150 4,092 16,575 16,973 a/ 42,208     4-5  times

    6 ครั้งขึ้นไป 30,643 18,895 13,408 6,795 4,913 14,024 10,398 a/ 49,537     6  times and over

    ไม่ทราบ 3,914 2,227 1,971 242 357 1,725 1,847 - 6,141     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.4 1.2 1.8 1.4 1.2 1.2 1.4 1.1 1.3 Average
1/ 

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา           

1/  Excluding unknown number of admissions

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

 Admission in the hospital 

and number of admissions

เพศ  Sex กลุ่มอายุ (ปี)   Age group (Years)
 Information on health insurance      การเข้าพักรักษา         

ในสถานพยาบาล และ    

จํานวนครั้งที่เข้าพักรักษา

การมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

25-590-5 6-14 15-24



ตารางที่  27  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาลในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 1,394,589 1,910,190 Total

โรค 2,166,713 813,038 1,353,675 184,704 478,399 456,932 692,843 353,835 1,024,171 1,142,542 Illness

อุบัติเหตุ 533,845 229,793 304,052 65,191 108,617 107,951 182,144 69,941 356,678 177,167 Accident

คลอดบุตร 562,915 209,237 353,678 49,483 141,988 85,564 164,248 121,632 - 562,915 Delivery

อื่น ๆ
1/ 41,306 14,512 26,795 9,340 14,265 3,181 5,424 9,096 13,740 27,566 Others

1/

1/  เช่น  แท้งบุตร  ฟอกไต เป็นต้น

1/  Such as miscarriages, dialysis, etc.

Cause of the last 

admission

เพศ  Sex
 สาเหตุที่เข้าพักรักษา 

ครั้งสุดท้าย



ตารางที่  28  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

                  

ประเภทสถานพยาบาล  Type of health centre

ที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ of the last admission

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

สถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

   โรงพยาบาลชุมชน 972,286 232,585 739,701 - 151,952 192,239 450,631 177,463 661,377 145,715 154,240 10,954    Community hospital

   โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ 1,502,234 529,326 972,908 48,418 370,396 326,749 491,169 265,502 952,523 251,722 285,300 12,690    General/ Regional hospital

   โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 52,793 25,187 27,606 5,571 3,848 21,706 9,215 12,452 36,342 10,697 5,754 a/    University hospital

   โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 267,146 163,120 104,026 93,283 74,411 22,070 50,082 27,301 174,244 35,093 52,037 5,772     Other public hospital

สถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

   โรงพยาบาลเอกชน 502,111 313,064 189,047 160,516 141,703 89,569 39,911 70,412 336,265 90,473 63,482 11,890    Private hospital

   คลินิกเอกชน 7,425 2,920 4,505 931 552 1,294 3,650 997 5,323 a/ 2,102 a/    Private clinic

อื่น ๆ 784 377 407 a/ 407 a/ a/ 377 640 144 a/ a/ Others

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
Cause of the last admission

สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย



ตารางที่  29  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามสาเหตุที่เลือกเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล เขตการปกครอง  ภาค และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

สาเหตุที่เลือกเข้าพักรักษา

ในสถานพยาบาล รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

เลือกใช้ตามระบุในประกันสังคม/ บัตรทอง 1,716,829 642,286 1,074,542 143,535 437,163 296,116 569,686 270,328 1,100,206 243,658 345,626 27,339 Registered hospital

ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาล 378,359 97,007 281,352 4,593 51,531 115,377 145,264 61,594 265,338 79,865 32,426 731 Transfer

สถานพยาบาลอยู่ใกล้/ เดินทางสะดวก 503,187 176,706 326,481 35,768 110,688 80,557 206,443 69,730 323,223 101,174 77,450 1,340 Convenient / Nearby

บริการรวดเร็ว  ทันใจ 178,100 82,921 95,179 33,218 31,907 41,765 37,408 33,802 132,552 24,238 19,781 1,528 Quick service

ค่ารักษาพยาบาลไม่แพง 23,780 20,064 3,716 11,177 3,806 5,759 a/ 3,037 6,429 1,386 15,964 a/ Inexpensive health care

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 257,083 134,128 122,955 43,128 61,288 55,432 45,212 52,023 191,490 17,636 41,914 6,042 Specialist available

มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย 95,536 30,258 65,278 8,670 18,653 24,315 16,250 27,648 62,630 10,872 22,035 a/ Modern medical 

     equipment/ tool

เข้ารักษาฉุกเฉิน 107,126 50,929 56,197 16,467 21,007 23,381 17,878 28,393 50,844 50,518 2,621 3,143 As emergecy case

อื่น ๆ 
1/ 44,323 31,823 12,500 12,163 7,225 10,927 6,061 7,948 33,544 4,498 5,097 1,183 Others

1/

ไม่ทราบ 457 457 - - - - 457 - 457 - - - Unknown

1/  เช่น มีฐานะยากจน เป็นต้น

1/  Such as could afford, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

  Reason for selecting    

    health centre for      

the last admission

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  30  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามจํานวนวันในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

Number of days 

จํานวนวันในการเข้าพัก being inpatient 

รักษาครั้งสุดท้าย (วัน) รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ in the last admission 

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

     1 288,638 128,523 160,115 40,673 51,651 60,093 93,978 42,244 205,701 70,027 5,924 6,987      1

     2 - 3 1,476,519 544,711 931,808 120,088 322,686 301,733 473,456 258,557 953,796 189,204 313,481 20,038      2 - 3

     4 - 7 1,088,184 417,383 670,800 110,962 244,369 202,168 349,787 180,898 688,422 168,307 218,092 13,363      4 - 7 

     8 - 14 197,406 82,318 115,088 17,166 42,289 33,543 62,099 42,310 143,437 40,707 12,517 744      8 - 14

     15 - 29 122,823 37,900 84,923 7,325 43,909 30,185 22,025 19,379 90,249 31,069 1,332 174      15 - 29 

     30 ขึ้นไป 103,845 46,651 57,194 12,506 33,026 23,451 27,758 7,105 71,508 31,574 763 a/      30 and over

    ไม่ทราบ 27,364 9,092 18,272 - 5,339 2,456 15,557 4,012 13,600 2,957 10,806 -      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(วัน) 5.8 6.1 5.7 6.0 6.8 5.8 5.4 5.2 6.0 7.4 3.9 3.3 Average
1/
 (Days)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนวันในการเข้าพักรักษา           

1/  Excluding unknown number of days being inpatient

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  31  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามจํานวนวันที่พักรักษาต่อที่บ้านในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค 

                  และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

    ไม่พักรักษา 374,159 141,030 233,129 28,660 77,828 62,282 110,516 94,874 273,635 44,823 47,363 8,338      None

     1 166,564 68,536 98,029 17,876 34,855 31,164 52,784 29,885 140,581 20,476 4,213 1,295      1

     2 - 3 806,343 305,874 500,468 102,941 153,170 162,887 245,761 141,584 652,856 86,643 57,260 9,583      2 - 3

     4 - 7 803,266 303,336 499,930 57,847 198,457 143,040 287,546 116,376 539,473 124,443 129,557 9,792      4 - 7 

     8 - 14 254,199 94,311 159,889 18,279 65,744 54,807 76,426 38,944 140,944 46,725 66,530 a/      8 - 14

     15 - 29 219,558 104,499 115,059 28,258 46,876 61,502 55,712 27,211 99,575 58,133 56,367 5,484      15 - 29 

     30 ขึ้นไป 609,254 216,182 393,072 46,583 147,448 127,489 193,097 94,636 270,658 140,817 192,721 5,059      30 and over

    ไม่ทราบ 71,436 32,811 38,625 8,275 18,890 10,458 22,817 10,994 48,990 11,785 8,904 1,757      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(วัน) 13.7 13.5 13.9 11.6 15.2 14.4 13.5 12.6 10.9 19.5 19.7 8.0 Average
1/
 (Days)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนวันในการเข้าพักรักษาต่อที่บ้าน           

1/  Excluding unknown number of days being cure at home

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

Number of days 

being cure at 

home (days)

จํานวนวันที่พักรักษาต่อ

ที่บ้านในการเข้าพักรักษา

ครั้งสุดท้าย (วัน)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  32  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามค่าพาหนะในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย 

                  พ.ศ. 2556

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, 2013

ค่าพาหนะในการเข้าพัก

รักษาครั้งสุดท้าย (บาท) รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

    ไม่เสียค่าพาหนะ 114,243 43,088 71,155 5,459 26,219 13,666 52,960 15,938 64,564 37,863 9,545 2,271      None

     1 - 99 311,709 142,278 169,431 1,805 65,399 80,326 121,889 42,290 246,571 41,807 22,832 499      1 - 99

     100 - 499 1,776,503 709,867 1,066,636 213,124 386,036 326,503 525,380 325,462 1,181,076 260,643 309,946 24,838      100 - 499

     500 - 999 598,247 191,472 406,775 52,991 123,481 139,102 181,555 101,118 355,002 105,585 129,462 8,199      500 - 999

     1,000 - 1,999 314,275 105,600 208,675 12,506 84,084 69,192 102,365 46,127 195,684 45,017 68,845 4,729      1,000 - 1,999

     2,000 - 4,999 151,782 59,333 92,449 19,549 43,788 17,661 51,078 19,707 95,625 35,109 20,277 771      2,000 - 4,999

     5,000 ขึ้นไป 31,647 10,955 20,692 3,286 10,275 7,178 8,705 2,203 24,019 7,045 583 a/      5,000 and over

     ไม่ทราบ 6,372 3,986 2,386 - 3,986 - 727 1,659 4,172 776 1,424 -      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 506 468 530 535 578 492 496 431 497 586 472 414 Average
1/
 (bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่าพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

a/ ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

Transportation cost 

of the last 

admission (bahts)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  33  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามค่ารักษาพยาบาลในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย 

                  พ.ศ. 2556

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, 2013

      

ค่ารักษาพยาบาลในการเข้าพัก

รักษาครั้งสุดท้าย (บาท) รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

   ไม่เสียค่ารักษาพยาบาล 2,290,207 770,677 1,519,530 146,470 497,570 454,227 838,348 353,591 1,588,001 385,533 288,535 28,139    None

   1 - 199 247,638 82,702 164,936 5,585 47,902 60,941 70,982 62,229 159,009 25,661 57,577 5,390    1 - 199

   200 - 499 37,262 13,725 23,537 1,703 7,450 5,233 11,143 11,734 22,791 7,156 7,315 a/    200 - 499

   500 - 999 60,409 30,012 30,397 7,876 14,826 13,117 18,938 5,653 40,997 11,965 6,676 771    500 - 999

   1,000 - 4,999 287,580 147,048 140,532 53,244 72,361 60,381 50,709 50,885 141,288 50,415 89,587 6,290    1,000 - 4,999

   5,000 - 9,999 138,386 75,263 63,123 26,568 36,351 23,164 24,810 27,493 60,529 19,491 58,008 359    5,000 - 9,999

   10,000 - 49,999 181,932 109,499 72,433 49,447 47,801 27,674 21,889 35,120 106,043 29,055 46,476 357    10,000 - 49,999

   50,000 ขึ้นไป 43,061 25,620 17,441 13,248 14,076 5,269 4,394 6,074 34,618 1,757 6,686 a/    50,000 and over

   ไม่ทราบ 18,304 12,034 6,271 4,579 4,932 3,623 3,446 1,725 13,436 2,812 2,056 -    Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 2,667 4,280 1,671 8,119 3,485 1,787 1,055 2,646 2,580 2,084 3,719 431 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่ารักษาพยาบาล           

1/  Excluding unknown total expenditure

a/ ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

Total expenditure of 

the last addmission 

(bahts)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region
สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  34  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และสาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย พ.ศ. 2556

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, 2013

                                   

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล Using health insurance

ที่ใช้ในการเข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ for the last admission

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

รวม 3,304,779 1,266,579 2,038,200 308,719 743,269 653,628 1,044,659 554,503 2,166,713 533,845 562,915 41,306 Total

ไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 20,897 14,942 5,955 9,912 6,914 2,856 a/ 1,215 14,171 3,087 3,639 a/ Have not health insurance

มีและใช้ สวัสดิการฯ  Have health insurance and used

    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 2,177,638 674,655 1,502,983 103,980 422,042 446,111 827,062 378,443 1,472,180 323,885 360,157 21,416    Universal coverage card (UC)

    ประกันสังคม/ 365,202 207,584 157,618 79,938 137,183 48,741 59,452 39,888 154,444 82,945 114,183 13,631    Social security/ worker  

        กองทุนเงินทดแทน         compensated fund (SSS)

    สวัสดิการข้าราชการหรือ 289,647 142,365 147,282 24,755 65,641 58,771 94,498 45,982 240,950 27,653 17,723 3,321    Civil servant medical 

        ข้าราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 147,499 77,310 70,189 28,929 24,421 51,969 9,966 32,214 106,440 36,837 2,794 1,428     Private health insurance

    สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 10,061 4,919 5,143 a/ 6,143 1,679 908 1,331 7,991 908 1,162 a/     Health insurance covered 

           by employer

    อื่นๆ 15,082 3,238 11,844 a/ 922 1,115 10,590 2,455 10,140 4,650 292 a/     Others

มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ใช้ 278,752 141,566 137,186 61,206 80,003 42,386 42,182 52,974 160,397 53,879 62,965 1,511 Have health insurance, 

     but did not use

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  35  จํานวนประชากรที่เข้าพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

                  เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2556

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, 2013

                          

สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการ Reasons for not using 

ค่ารักษาพยาบาล รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ป่วย อุบัติเหตุ คลอดบุตร อื่นๆ health insurance

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

รวม 278,752 141,566 137,186 61,206 80,003 42,386 42,182 52,974 160,397 53,879 62,965 1,511 Total

อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 33,156 19,317 13,838 2,226 10,710 7,149 6,870 6,202 9,952 21,556 353 1,295 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยู่ไกล/ 15,064 8,747 6,317 1,742 11,359 590 1,372 a/ 8,828 a/ 6,235 a/ Difficult to access

      เดินทางไม่สะดวก

ช้า รอนาน 94,958 59,660 35,298 33,556 20,585 15,404 8,422 16,991 65,475 16,187 13,296 a/ Long queue

ไม่แน่ใจคุณภาพยา 17,048 5,764 11,283 2,889 3,301 2,399 5,134 3,324 11,544 1,061 4,443 a/ Not confident in medicine's quality

แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง/ 37,539 12,516 25,023 2,251 14,258 8,267 5,268 7,494 31,871 1,586 4,081 a/ Unsatisfies with the result 

     รักษาไม่หาย      of treatment

ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนา 15,077 12,382 2,695 8,864 2,431 2,001 735 1,046 2,798 670 11,609 a/ Do not live in the registered area

    ที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ 30,557 9,583 20,975 6,838 3,926 3,260 7,028 9,506 17,090 7,328 6,139 a/ Uncovered by the health insurance

    ไม่ครอบคลุม

อื่น ๆ
1/ 31,477 11,630 19,847 2,841 12,673 3,317 5,444 7,203 9,946 5,491 15,823 217 Others

1/

ไม่ทราบ 3,877 1,968 1,909 - 760 - 1,909 1,208 2,893 - 985 - Unknown

1/  เช่น ไม่มีค่าพาหนะ ถูกเลือกปฏิบัติ  บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไม่ไพเราะ  เป็นต้น

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

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

สาเหตุที่เข้าพักรักษาครั้งสุดท้าย

Cause of the last admission



ตารางที่  36  จํานวนประชากร จําแนกตามการรับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ

                  และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2556

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, 2013

การรับบริการทันตกรรม ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region Getting dental health 

และจํานวนครั้ง รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ service and number of 

ที่รับบริการทันตกรรม Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South getting dental health service

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 Total

ไม่รับบริการ 59,985,020 26,247,922 33,737,098 7,182,233 17,275,833 10,332,254 17,078,604 8,116,096   None

รับบริการ 6,278,146 3,210,327 3,067,819 1,290,063 1,445,197 1,227,858 1,407,103 907,925   Received Service

    1 ครั้ง 4,625,340 2,270,081 2,355,259 852,582 1,007,077 975,986 1,119,487 670,208     Once

    2 - 3 ครั้ง 1,234,371 683,779 550,592 322,969 330,053 203,519 195,307 182,524     2 - 3 times

    4 - 5 ครั้ง 158,385 84,594 73,791 31,550 39,528 18,513 31,012 37,782     4 - 5 times

    6 - 7 ครั้ง 52,037 27,212 24,825 13,461 10,106 9,465 12,742 6,263     6 - 7 times

    8 ครั้งขึ้นไป 189,846 133,799 56,047 67,378 51,885 18,895 41,542 10,146     8 times and over

    ไม่ทราบ 18,168 10,864 7,304 2,122 6,549 1,481 7,013 1,003     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.7 1.8 1.5 2.0 1.8 1.4 1.6 1.5 Average
1/ 

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of getting dental health service



ตารางที่  36  จํานวนประชากร จําแนกตามการรับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม เขตการปกครอง ภาค เพศ กลุ่มอายุ

                  และการมีสวัสดิการประกันสุขภาพ พ.ศ. 2556 (ต่อ)

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, 2013 (Contd.)

การรับบริการทันตกรรม

และจํานวนครั้งที่รับบริการทันตกรรม ชาย หญิง 60 ขึ้นไป ไม่มี มี

Male Female 60 and over No Yes

รวม 32,397,305 33,865,861 4,596,368 7,666,272 9,552,729 35,030,181 9,417,616 1,115,768 65,147,398 Total

ไม่รับบริการ 29,915,218 30,069,802 4,410,703 6,629,633 8,584,868 31,760,326 8,599,490 1,033,210 58,951,809   None

รับบริการ 2,482,087 3,796,059 185,665 1,036,639 967,861 3,269,855 818,126 82,558 6,195,589   Received Service

    1 ครั้ง 1,858,627 2,766,713 141,991 804,461 630,016 2,437,586 611,286 63,473 4,561,867     Once

    2 - 3 ครั้ง 482,348 752,023 36,688 190,666 189,281 665,479 152,257 12,115 1,222,256     2 - 3 times

    4 - 5 ครั้ง 61,288 97,097 5,598 30,156 24,582 62,203 35,847 2,957 155,428     4 - 5 times

    6 - 7 ครั้ง 16,035 36,001 a/ 1,600 12,841 29,261 8,335 2,604 49,433     6 - 7 times

    8 ครั้งขึ้นไป 55,285 134,560 1,273 9,296 102,189 68,697 8,390 1,409 188,437     8 times and over

    ไม่ทราบ 8,502 9,665 114 460 8,953 6,629 2,012 - 18,168     Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(ครั้ง) 1.6 1.7 1.4 1.4 2.5 1.6 1.5 1.6 1.7 Average
1/ 

(Times)

1/  ไม่รวมไม่ทราบจํานวนครั้งที่ไปรับบริการ           

1/  Excluding unknown number of getting dental health service

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex กลุ่มอายุ (ปี)   Age group (Years)
 Information on health insurance Getting dental health service and 

frequency of getting dental health 

service

การมีสวัสดิการประกันสุขภาพ

25-590-5 6-14 15-24



ตารางที่  37  จํานวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามประเภททันตกรรมที่รับบริการครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

Table   37  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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 6,278,146 3,210,327 3,067,819 1,290,063 1,445,197 1,227,858 1,407,103 907,925 2,482,087 3,796,059 Total

ขูดหินปูน/ ขัดฟันรักษาปริทันต์ 1,779,541 1,150,799 628,742 644,215 355,066 291,475 278,674 210,109 683,764 1,095,777 Scaling periodental treatment

อุดฟัน 1,689,389 890,144 799,245 356,435 453,498 309,480 310,422 259,554 640,024 1,049,365 Filling

รักษารากฟัน 252,538 148,590 103,947 73,105 54,806 29,671 54,816 40,138 113,268 139,269 Root canal treatment

ถอนฟัน 2,343,078 923,903 1,419,175 216,854 552,788 516,080 646,988 410,369 966,584 1,376,494 Extraction

เคลือบหลุมร่องฟัน 124,135 61,585 62,550 26,755 32,046 30,684 10,843 23,807 53,931 70,204 Sealant

ใส่ฟันเทียม 279,990 143,008 136,982 33,805 74,060 75,132 58,509 38,485 108,735 171,255 Dental prosthics

ดัดฟัน/ จัดฟัน 288,846 208,290 80,556 101,466 80,535 23,115 60,650 23,081 72,376 216,470 Orhtodentic treatment

ตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก 576,109 299,312 276,798 131,075 117,855 124,550 140,875 61,755 220,267 355,842 Oral examination

จําไม่ได้ 44,560 4,308 40,252 a/ 13,992 6,144 22,791 1,632 34,656 9,904 Cannot remember

อื่น ๆ 80,746 58,779 21,968 32,501 12,986 10,507 15,136 9,616 49,707 31,040 Others

1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ          

1/  More than 1 answer

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
   Type of the last dental       health 

services
1/

ประเภททันตกรรมที่รับบริการ

ครั้งสุดท้าย
1/



ตารางที่  38  จํานวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการทันกรรมครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

Table   38  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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 6,278,146 3,210,327 3,067,819 1,290,063 1,445,197 1,227,858 1,407,103 907,925 2,482,087 3,796,059 Total

สถานพยาบาลของรัฐ Government health centre

    สถานีอนามัย/ ศูนย์บริการสาธารณสุข/ 673,625 159,347 514,277 39,217 106,520 200,163 221,354 106,371 255,373 418,252      Health centre / PCU

        ศูนย์สุขภาพชุมชน/รพ.สต.

         ที่  ไม่มี  ทันตาภิบาลและ 117,863 24,183 93,680 3,966 18,779 29,403 37,248 28,467 49,108 68,755           no dental nurse/

             ทันตแพทย์มาบริการ                dentist available

         ที่  มี  ทันตาภิบาลและ 555,762 135,164 420,597 35,250 87,741 170,760 184,107 77,904 206,265 349,497           dental nurse/

             ทันตแพทย์มาบริการ                dentist available

    โรงพยาบาลชุมชน 1,334,224 407,046 927,178 - 189,008 374,181 541,886 229,150 533,233 800,991      Community hospital

    โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย์ 868,952 348,179 520,773 52,751 273,574 167,822 231,955 142,849 343,279 525,673      General/ Regional hospital

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 75,019 47,034 27,985 3,678 18,380 32,159 6,360 14,441 48,707 26,312      University hospital

    โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ 212,556 117,936 94,620 56,355 41,623 29,169 73,681 11,728 91,029 121,526      Other public hospital

สถานพยาบาลของเอกชน Private health centre

    โรงพยาบาลเอกชน 351,448 274,219 77,229 175,442 118,639 27,271 12,642 17,454 141,699 209,749      Private hospital

    คลินิกเอกชน 2,444,528 1,730,759 713,769 939,919 646,642 297,448 232,608 327,911 926,990 1,517,538      Private clinic

ร้านหมอชาวบ้าน/ หมอมอเตอร์ไซค์/ 17,054 3,829 13,224 a/ 3,378 3,413 5,188 5,075 11,005 6,048 Local/ Folk carer

    หมอรถปิคอัพ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของหน่วยงานต่าง ๆ 102,747 33,791 68,956 1,656 18,404 18,176 51,482 13,030 38,276 64,471 Mobile dental unit

โรงเรียน 193,374 86,963 106,411 21,045 29,030 74,110 29,947 39,243 89,713 103,661 School

อื่น ๆ 4,620 1,223 3,397 a/  3,945 a/ 674 2,781 1,838 Others

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
Type of health centre of the last dental 

health services

  ประเภทสถานพยาบาลที่รับบริการ  

ทันตกรรมครั้งสุดท้าย



ตารางที่  39  จํานวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามค่าพาหนะในการใช้บริการครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ค่าพาหนะในการรับ Transportation cost

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

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

รวม 5,982,025 3,089,573 2,892,452 1,267,363 1,397,764 1,135,571 1,325,674 855,652 2,354,097 3,627,928 Total

    ไม่เสียค่าพาหนะ 459,445 228,801 230,644 106,926 70,875 77,915 150,385 53,344 180,012 279,433      None

    1 - 30 555,310 273,122 282,188 95,125 98,913 141,031 180,055 40,187 178,064 377,246      1 - 30

    31 - 99 1,748,204 849,310 898,894 154,254 424,025 409,943 408,669 351,313 664,426 1,083,777      31 - 99

    100 - 499 2,970,437 1,592,681 1,377,756 835,822 744,530 472,205 534,155 383,724 1,240,731 1,729,706      100 - 499

    500 - 999 224,045 132,626 91,418 71,597 53,689 30,739 46,171 21,849 77,304 146,741      500 - 999

    1,000 ขึ้นไป 23,691 13,033 10,658 3,639 5,732 3,739 6,239 4,342 13,194 10,497      1,000 and over

    ไม่ทราบ 893 - 893 - - - - 893 366 528      Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 119 124 114 152 123 98 102 119 122 117 Average
1/
 (bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่าพาหนะ           

1/  Excluding unknown transportation cost

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ



ตารางที่  40  จํานวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามค่าใช้บริการครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ค่าใช้จ่ายใน Total expenditure

การรับบริการทันตกรรม รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง  of the last dental health 

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

รวม 5,982,025 3,089,573 2,892,452 1,267,363 1,397,764 1,135,571 1,325,674 855,652 2,354,097 3,627,928 Total

   ไม่เสียค่ารับบริการ 2,678,813 910,071 1,768,742 152,365 481,898 708,812 946,834 388,903 1,093,282 1,585,530    None

   1 - 199 346,193 103,858 242,335 5,133 114,766 68,492 74,316 83,487 112,637 233,556    1 - 199

   200 - 499 630,267 356,617 273,650 149,735 186,038 102,449 68,742 123,303 246,700 383,567    200 - 499

   500 - 999 951,211 738,611 212,600 419,367 263,464 94,102 75,009 99,268 362,983 588,228    500 - 999

   1,000 - 1,999 705,388 524,441 180,946 314,563 159,272 79,071 77,814 74,668 276,758 428,630    1,000 - 1,999

   2,000 - 4,999 368,814 268,015 100,800 143,838 101,564 44,693 35,561 43,157 129,534 239,280    2,000 - 4,999

   5,000 ขึ้นไป 182,678 129,945 52,734 70,445 46,478 17,056 17,961 30,738 78,003 104,676    5,000 and over

   ไม่ทราบ 118,662 58,016 60,646 11,916 44,283 20,897 29,438 12,128 54,201 64,461    Unknown

เฉลี่ย
1/ 

(บาท) 682 949 397 1,235 776 414 306 639 667 692 Average
1/
 (Bahts)

1/  ไม่รวมไม่ทราบค่ารับบริการ

1/  Excluding unknown total expenditure

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ



ตารางที่  41  จํานวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  จําแนกตามสวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้ครั้งสุดท้าย เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 5,982,025 3,089,573 2,892,452 1,267,363 1,397,764 1,135,571 1,325,674 855,652 2,354,097 3,627,928 Total

ไม่มีสวัสดิการฯ 52,668 42,275 10,392 32,685 6,536 3,234 5,719 4,494 25,106 27,561 Have not health insurance

มีสวัสดิการฯ  และใช้ Have health insurance and used

   บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 2,327,860 683,264 1,644,595 73,244 435,237 568,031 865,409 385,939 882,468 1,445,392    Universal coverage card (UC)

   ประกันสังคม/ 728,985 486,643 242,342 267,856 254,760 78,056 65,370 62,943 267,567 461,418    Social security/ worker  

       กองทุนเงินทดแทน         compensated fund (SSS)

   สวัสดิการข้าราชการหรือ 534,824 291,197 243,627 65,059 115,865 173,447 119,583 60,871 246,824 288,001    Civil servant medical 

       ข้าราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ         benefits scheme (CSMBS)

   ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 77,604 66,618 10,986 55,517 15,562 3,425 393 2,707 33,457 44,147     Private health insurance

   สวัสดิการจัดโดยนายจ้าง 37,570 27,134 10,436 19,740 10,145 6,609 a/ 1,076 21,985 15,585     Health insurance covered 

           by employer

   อื่นๆ 21,221 3,153 18,067 a/ 10,845 4,972 4,231 1,172 9,080 12,141     Others

มีสวัสดิการฯ  แต่ไม่ใช้ 2,190,249 1,489,287 700,962 753,262 548,814 297,797 253,927 336,450 856,567 1,333,682 Have health insurance, 

      but do not use

ไม่ทราบ 11,044 - 11,044 - - - 11,044 - 11,044 - Unknown

a/ ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ          

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
       Using health insurance      

for the last time

 สวัสดิการประกันสุขภาพที่ใช้   

ครั้งสุดท้าย



ตารางที่  42  จํานวนประชากรที่เข้ารับบริการทันตกรรม แต่ไม่ได้ใช้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่มีในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามสาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพ 

                  เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง

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

รวม 2,190,249 1,489,287 700,962 753,262 548,814 297,797 253,927 336,450 856,567 1,333,682 Total

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย 44,426 32,045 12,381 17,736 10,120 9,247 5,295 2,029 15,967 28,459 Minor illness

อุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน 12,813 11,371 1,442 9,400 a/ 231 1,739 1,442 10,504 2,309 Accident and emergency case

สถานพยาบาลอยู่ไกล/ เดินทางไม่สะดวก 99,569 77,473 22,096 66,774 16,986 8,318 5,579 1,911 34,380 65,190 Difficult to access

ไม่สะดวกไปในเวลาทําการ 404,366 304,456 99,910 187,544 95,411 45,392 38,323 37,697 168,419 235,947 Inconvenience within office hour

ช้า รอนาน 1,035,757 667,059 368,698 265,465 275,562 161,801 110,050 222,880 430,477 605,279 Long queue

ไม่แน่ใจคุณภาพยา 10,453 4,562 5,891 a/ 5,966 98 167 4,222 4,668 5,785 Not confident in medicine's quality

บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไม่ไพเราะ 7,680 6,325 1,354 3,064 2,412 a/ 1,354 849 317 7,363 Bad manner of staff

แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ/ไมให้ข้อมู 8,468 1,731 6,737 a/ 1,557 a/ 6,109 802 2,533 5,935 Limited time/ less into from doctor

แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง/ รักษาไม่หาย 34,592 24,843 9,749 4,358 13,311 3,862 12,202 860 11,041 23,552 Unsatisfied with the result 

     of treatmentf

ไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนา 41,467 20,075 21,392 15,857 5,134 9,294 5,566 5,616 13,316 28,151 Do not live in the registered area

     ที่ใช้สิทธิสวัสดิการฯ

สิทธิประโยชน์ของสวัสดิการฯ 396,006 286,400 109,606 166,008 102,027 49,879 41,010 37,083 128,268 267,738 Uncovered by the health insurance

     ไม่ครอบคลุม

อื่น ๆ
1/

77,454 37,835 39,619 6,476 16,843 9,675 24,076 20,384 32,401 45,053 Others
1/

ไม่ทราบ 17,198 15,112 2,085 10,579 3,487 - 2,457 674 4,277 12,920 Unknown

1/  เช่น ไม่มีค่าพาหนะ ถูกเลือกปฏิบัติ เป็นต้น

1/  Such as can't afford for transportation, services discrimination, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ                                                                                                       

a/  Not found sample on survey

เพศ  Sex
Reasons for not using health 

insurance
สาเหตุที่ไม่ใช้สวัสดิการประกันสุขภาพ



ตารางที่  43  จํานวนประชากร จําแนกตามความต้องการได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้รับการรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

              เหตุผลที่ไม่ได้รับการรักษาฯ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ  Sex Unmet need of being ill 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง and reason for 

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female not get the treatment

66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 32,397,305 33,865,861 Total

ไม่มี 65,231,878 28,979,264 36,252,614 8,299,212 18,478,297 11,405,242 18,260,657 8,788,470 31,909,485 33,322,393 No

มี 1,031,288 478,985 552,303 173,084 242,733 154,870 225,050 235,551 487,820 543,468 Yes

ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 28,141 18,125 10,016 11,669 3,732 2,219 4,028 6,493 15,127 13,014    Can't afford for paid

ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา 19,546 2,564 16,981 774 3,925 2,130 6,703 6,014 10,156 9,390    Can't afford for transportation

คิวยาว/ รอนาน 234,304 119,653 114,651 32,886 42,924 39,764 31,545 87,185 107,077 127,226    Not think there is effective 

เดินทางไม่สะดวก/ อยู่ห่างไกล 126,494 44,012 82,482 27,355 32,442 33,271 19,139 14,286 56,723 69,770    Inconvenience for transportation

ไม่มีเวลาไปรับการรักษา 247,223 118,220 129,003 43,444 72,568 26,384 50,859 53,968 127,704 119,519    No time to treatment

ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจ 36,843 13,684 23,159 3,818 11,830 4,084 7,638 9,474 13,217 23,626    Not believe it was in

     ในสถานพยาบาล          the hospital or provider

ไม่ทราบว่าจะไปรับ 9,251 2,273 6,978 a/ 3,920 267 3,110 1,954 7,632 1,619    Do not know where 

     การรักษาที่ใด         to treated anywhere

ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา 62,262 18,947 43,315 5,960 13,098 15,222 18,022 9,960 25,219 37,044    None take for treatment

อื่น ๆ 267,226 141,508 125,717 47,179 58,295 31,527 84,006 46,218 124,965 142,260    Others

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ความต้องการได้รับการรักษา

การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักฯ

และเหตุผลที่ไม่ได้รับการรักษาฯ

รวม



ตารางที่  44  จํานวนประชากร จําแนกตามความต้องการได้รับการรักษาการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล แต่ไม่ได้รับการรักษาในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

                  เหตุผลที่ไม่ได้รับการรักษาฯ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ  Sex Unmet need of being 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง inpatient and reason for 

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female not get the treatment

รวม 66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 32,397,305 33,865,861 Total

ไม่มี 66,163,917 29,414,775 36,749,141 8,446,228 18,694,993 11,546,334 18,471,087 9,005,275 32,343,018 33,820,899 No

มี 99,249 43,474 55,776 26,068 26,037 13,778 14,620 18,746 54,287 44,962 Yes

ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 7,289 3,624 3,665 885 4,238 452 1,714 a/ 3,412 3,877    Can't afford for paid

คิวยาว/ รอนาน 6,164 228 5,936 a/ 1,718 937 a/ 3,510 4,779 1,385    Not think there is effective 

เดินทางไม่สะดวก/ อยู่ห่างไกล 17,206 7,302 9,904 2,652 8,948 3,350 1,242 1,014 12,617 4,589    Inconvenience for transportation

ไม่มีเวลาไปรับการรักษา 29,416 20,458 8,958 17,904 5,598 1,876 1,231 2,807 13,987 15,430    No time to treatment

ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจ 7,980 2,716 5,264 1,250 1,136 666 744 4,185 3,846 4,134    Not believe it was in

     ในสถานพยาบาล          the hospital or provider

ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา 8,060 1,328 6,732 a/ 1,892 581 894 4,693 5,337 2,723    None take for treatment

เป็นข้อจํากัดของผู้ให้บริการ 9,229 431 8,797 a/ a/ 4,287 3,956 985 2,902 6,326    Limited service

อื่นๆ
1/ 13,572 7,053 6,519 3,377 2,509 1,629 4,839 1,218 7,407 6,165    Others

1/

ไม่ทราบ 333 333 - - - - - 333 - 333    Unknown

1/  เช่น ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา  เป็นต้น

1/  Such as can't afford for transportation, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ความต้องการได้รับการรักษา

การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักฯ

และเหตุผลที่ไม่ได้รับการรักษาฯ



ตารางที่  45  จํานวนประชากร จําแนกตามความต้องการได้รับบริการทันตกรรมในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ เหตุผลที่ไม่ได้รับบริการฯ เขตการปกครอง ภาค และเพศ พ.ศ. 2556

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, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region เพศ  Sex Unmet need of getting dental 

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ชาย หญิง health service and reason for

Total Municipal area Non - municipal area Bangkok metropolis Central North Northeast South Male Female  not get dental health service

66,263,166 29,458,249 36,804,917 8,472,296 18,721,030 11,560,112 18,485,707 9,024,021 32,397,305 33,865,861 Total

ไม่มี 65,565,399 29,154,891 36,410,508 8,365,692 18,553,358 11,425,119 18,349,922 8,871,308 32,080,430 33,484,969 No

มี 697,767 303,358 394,409 106,604 167,672 134,993 135,785 152,713 316,875 380,892 Yes

ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล 59,618 36,359 23,259 18,087 12,501 9,583 7,164 12,282 28,007 31,611    Can't afford for paid

ไม่มีค่าเดินทางไปรับการรักษา 9,071 4,647 4,424 3,215 a/ 1,432 3,200 1,224 3,221 5,850    Can't afford for transportation

คิวยาว/ รอนาน 147,553 58,532 89,021 11,854 58,874 23,448 12,235 41,141 66,092 81,461    Not think there is effective 

เดินทางไม่สะดวก/ อยู่ห่างไกล 35,830 9,024 26,806 2,696 9,038 7,841 9,759 6,496 11,976 23,854    Inconvenience for transportation

ไม่มีเวลาไปรับการรักษา 217,875 91,637 126,239 28,006 56,793 43,889 41,856 47,332 106,340 111,535    No time to treatment

ไม่เชื่อมั่นหรือไม่ประทับใจ 24,454 7,876 16,579 2,953 2,297 6,413 5,750 7,041 6,969 17,486    Not believe it was in

     ในสถานพยาบาล          the hospital or provider

ไม่ทราบว่าจะไปรับ 16,507 15,440 1,067 14,757 a/ a/ a/ 1,750 8,284 8,223    Do not know where 

     การรักษาที่ใด         to treated anywhere

ไม่มีผู้พาไปรับการรักษา 29,157 7,361 21,796 a/ 6,262 11,771 8,649 2,475 13,060 16,097    None take for treatment

เป็นข้อจํากัดของผู้ให้บริการ 9,875 991 8,884 a/ 1,202 7,323 1,350 a/ 7,910 1,965    Limited service

อื่นๆ
1/ 147,826 71,491 76,335 25,035 20,704 23,292 45,822 32,972 65,015 82,811    Others

1/

1/  เช่น กลัวเจ็บ เป็นต้น

1/  Such as fear to pain, etc.

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

รวม

  ความต้องการได้รับ

และเหตุผลที่ไม่ได้รับบริการฯ

บริการทันตกรรม
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Table   46  Number of population, aged 15 years and over by cigarette smoking behavior, area, region, sex and age group, 2013

รวม พฤติกรรมการสูบบุหรี่  Cigarette smoking behavior

เขตการปกครอง ภาค Total ไม่เคยสูบ ไม่สูบแต่เคยสูบ   Non - smoke but ever smoked สูบ  Smoke Area, region,

เพศและกลุ่มอายุ Never smoke รวม ทุกวัน ไม่ทุกวัน รวม ทุกวัน ไม่ทุกวัน sex and age group

Total Regularly Occasionally Total Regularly Occasionally

ทั่วราชอาณาจักร 54,000,526      38,645,066       4,589,654          3,021,576        1,568,078         10,765,806        8,984,822          1,780,984          Whole Kingdom

ในเขตเทศบาล 24,535,755       18,468,949        2,077,567           1,285,610         791,957             3,989,240           3,134,037           855,203              Municipal area

นอกเขตเทศบาล 29,464,771       20,176,118        2,512,087           1,735,966         776,121             6,776,567           5,850,786           925,781              Non - municipal area

ภาค Region

กรุงเทพมหานคร 7,368,080         5,865,424          489,091             258,683            230,408             1,013,565           750,426              263,139              Bangkok Metropolis

กลาง 15,684,152       11,570,456        1,273,113           732,931            540,182             2,840,583           2,235,986           604,597              Central

เหนือ 9,448,292         6,532,316          1,030,397           757,893            272,504             1,885,579           1,613,977           271,602              North

ตะวันออกเฉียงเหนือ 14,445,134       9,914,334          1,243,601           889,660            353,940             3,287,200           2,910,906           376,293              Northeast

ใต้ 7,054,868         4,762,536          553,453             382,409            171,044             1,738,879           1,473,526           265,353              South

เพศ Sex

ชาย 26,134,445       11,751,790        4,189,344           2,753,781         1,435,563          10,193,311         8,533,356           1,659,955           Male

หญิง 27,866,081       26,893,277        400,310             267,795            132,514             572,495             451,466              121,029              Female

กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)

15 - 24 9,552,729         7,963,245          150,296             86,055             64,241              1,439,187           1,087,064           352,123              15 - 24

25 - 59 35,030,181       24,344,791        2,700,798           1,691,796         1,009,002          7,984,592           6,695,545           1,289,047           25 - 59 

60 ปีขึ้นไป 9,417,616         6,337,030          1,738,559           1,243,725         494,834             1,342,027           1,202,213           139,813              60 and over
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Table   47  Number of population, aged 15 years and over by cigarette smoking behavior, area, region, sex and age group, 2013

รวม ประเภทของบุหรี่ที่สูบ Type of tobacco

Total บุหรี่ซอง  Cigarette บุหรี่ซิการ์/ บุหรี่ชนิด บุหรี่ขี้โย/ อื่น ๆ ไม่ทราบ

เขตการปกครอง ภาค รวม ผลิตในประเทศ ผลิตจาก ไปป์ มวนเอง พม่า Others Unknown Area, region,

เพศ และกลุ่มอายุ Total Domestic manufactured ต่างประเทศ Cigar/ Hand-rolled Myanmar sex and age group

ไม่มีก้นกรอง มีก้นกรอง International Pipe cigarette cigarette

No - filter Filter manufactured

ทั่วราชอาณาจักร 10,765,806 6,587,476 586,605 5,912,959 87,912 22,774 3,560,595 241,129 20,811 333,022 Whole Kingdom

ในเขตเทศบาล 3,989,240 3,069,321 227,182 2,780,654 61,486 3,960 753,436 66,889 2,748 92,884 Municipal area

นอกเขตเทศบาล 6,776,567 3,518,154 359,423 3,132,304 26,427 18,813 2,807,159 174,239 18,063 240,138 Non - municipal area

ภาค Region

กรุงเทพมหานคร 1,013,565 971,887 38,689 884,908 48,290 a/ 16,046 a/ a/ 25,632 Bangkok Metropolis

กลาง 2,840,583 2,140,216 163,816 1,969,592 6,808 2,355 589,316 29,339 2,281 77,077 Central

เหนือ 1,885,579 861,273 106,317 749,632 5,324 14,636 763,247 191,421 a/ 55,002 North

ตะวันออกเฉียงเหนือ 3,287,200 1,515,903 151,657 1,359,456 4,790 3,403 1,631,884 12,646 15,387 107,976 Northeast

ใต้ 1,738,879 1,098,197 126,126 949,370 22,701 2,379 560,102 7,723 3,143 67,336 South

เพศ Sex

ชาย 10,193,311 6,309,864 559,202 5,666,718 83,944 18,967 3,324,089 202,537 20,602 317,252 Male

หญิง 572,495 277,612 27,403 246,240 3,969 3,807 236,506 38,592 208 15,770 Female

กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)

15 - 24 1,439,187 1,146,173 49,834 1,079,221 17,118 2,601 241,775 23,784 2,981 21,873 15 - 24

25 - 59 7,984,592 5,010,538 427,789 4,521,060 61,689 13,075 2,494,041 157,640 11,805 297,493 25 - 59 

60 ปีขึ้นไป 1,342,027 430,765 108,982 312,677 9,106 7,097 824,778 59,705 6,024 13,656 60 and over

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey
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Table   48  Number of population, aged 15 years and over by drinking behavior during 12 month before the date of interview, area, region, sex and age group, 2013

รวม พฤติกรรมการดื่มสุรา Alcoholic drinking behavior

Total ไม่เคยดื่ม ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม ดื่ม Drink

เขตการปกครอง ภาค Never smoke Non - drink ทุกวัน 5-6 วัน/ 3-4 วัน/ 1-2 วัน/ 1-3 วัน/ 8-11 วัน/ปี 4-7 วัน/ปี 1-3 วัน/ปี Area, region,

เพศ และกลุ่มอายุ but evefr drank Everyday สัปดาห์ สัปดาห์ สัปดาห์ เดือน sex and age group

5-6 days 3-4 days 1-3 days 1-3 days 8-11 days 4-7 days 1-3 days

per week per week per week per month per year per year per year

ทั่วราชอาณาจักร 54,000,526 27,903,042 8,701,105 1,691,088 1,225,678 1,345,098 2,949,350 2,495,705 1,289,228 1,220,605 5,179,627 Whole Kingdom

ในเขตเทศบาล 24,535,755 12,697,067 4,099,177 697,364 550,860 554,482 1,406,143 1,097,538 553,018 531,678 2,348,430 Municipal area

นอกเขตเทศบาล 29,464,771 15,205,975 4,601,928 993,724 674,818 790,616 1,543,208 1,398,167 736,210 688,927 2,831,197 Non - municipal area

ภาค Region

กรุงเทพมหานคร 7,368,080 3,717,271 1,408,748 138,994 185,926 115,929 432,135 275,086 167,192 147,655 779,143 Bangkok Metropolis

กลาง 15,684,152 8,510,294 2,352,837 540,313 312,422 330,791 981,680 715,920 320,708 321,181 1,298,007 Central

เหนือ 9,448,292 3,959,905 1,826,084 420,607 305,106 365,431 515,851 538,445 219,559 230,500 1,066,804 North

ตะวันออกเฉียงเหนือ 14,445,134 6,824,675 2,434,053 425,877 273,878 417,017 785,962 754,832 425,186 411,019 1,692,634 Northeast

ใต้ 7,054,868 4,890,897 679,383 165,297 148,346 115,930 233,722 211,423 156,582 110,250 343,039 South

เพศ Sex

ชาย 26,134,445 6,993,449 5,029,708 1,517,932 1,112,201 1,223,600 2,658,279 2,139,304 1,072,109 947,754 3,440,109 Male

หญิง 27,866,081 20,909,593 3,671,397 173,156 113,477 121,498 291,072 356,402 217,118 272,851 1,739,518 Female

กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)

15 - 24 9,552,729 6,408,758 637,056 111,981 128,442 174,084 388,031 473,199 201,823 209,366 819,989 15 - 24

25 - 59 35,030,181 16,364,945 5,301,545 1,318,634 987,289 1,052,166 2,363,769 1,851,750 995,541 930,100 3,864,444 25 - 59 

60 ปีขึ้นไป 9,417,616 5,129,339 2,762,504 260,473 109,947 118,848 197,551 170,756 91,864 81,139 495,194 60 and over
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Table   49  Number of population, aged 15 years and over by binge/ heavy drinking behavior during 12 month before the date of interview, area, region, sex 

                 and age group, 2013

รวม ไม่เคยดื่มหนัก ดื่มหนัก  Binge/ heavy drinking ไม่ทราบ

Total Never binge/ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้งขึ้นไป Unknown

heavy drinking Once  2 times  3 times  4 times  5 times and over

ทั่วราชอาณาจักร 17,396,379 4,929,128 2,256,673 2,229,599 1,460,616 1,021,456 5,489,231 9,677 Whole Kingdom

ในเขตเทศบาล 7,739,511 2,154,166 991,554 1,050,441 689,020 456,043 2,398,288 - Municipal area

นอกเขตเทศบาล 9,656,867 2,774,962 1,265,119 1,179,158 771,596 565,413 3,090,943 9,677 Non - municipal area

ภาค Region

กรุงเทพมหานคร 2,242,061 504,452 273,837 358,002 220,861 119,545 765,364 - Bangkok Metropolis

กลาง 4,821,021 1,110,276 636,617 700,178 486,021 321,904 1,566,025 - Central

เหนือ 3,662,302 1,236,783 386,668 373,686 263,279 222,251 1,176,513 3,122 North

ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,186,406 1,541,999 784,492 667,972 386,786 270,782 1,527,820 6,555 Northeast

ใต้ 1,484,588 535,617 175,059 129,762 103,668 86,973 453,509 - South

เพศ Sex

ชาย 14,111,288 3,497,537 1,787,944 1,844,088 1,249,429 867,479 4,858,257 6,555 Male

หญิง 3,285,091 1,431,591 468,729 385,511 211,187 153,976 630,974 3,122 Female

กลุ่มอายุ (ปี) Age group (Years)

15 - 24 2,506,914 694,481 298,691 332,952 196,021 162,338 818,786 3,645 15 - 24

25 - 59 13,363,691 3,659,127 1,751,979 1,732,296 1,152,584 777,967 4,286,616 3,122 25 - 59 

60 ปีขึ้นไป 1,525,773 575,519 206,003 164,350 112,011 81,151 383,829 2,910 60 and over

      เขตการปกครอง ภาค   

  เพศ และกลุ่มอายุ

           Area, region,           

 sex and age group
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Table   50  Number of households by household characteristics, area and region, 2013

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

ลักษณะที่อยู่อาศัย 20,566,190 9,621,401 10,944,788 2,597,804 6,177,926 3,796,692 5,406,055 2,587,712 Construction materials

ตึก 11,704,403 6,713,134 4,991,269 2,084,637 4,275,486 1,511,506 1,930,577 1,902,197 Cement or Brick

ไม้ 3,982,100 1,329,245 2,652,855 312,982 1,106,637 1,236,563 984,151 341,768 Wood

ครึ่งตึกครึ่งไม้ 4,759,156 1,547,393 3,211,763 194,898 755,288 1,011,250 2,472,716 325,004 Cement/ brick and wood

ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถิ่น 80,467 18,237 62,229 2,393 20,292 31,667 15,167 10,948 Non-permanent materials in local area

ใช้วัสดุที่ใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง 7,335 2,642 4,693 a/ 2,766 1,091 2,834 644 Reused materials

อื่น ๆ 32,729 10,750 21,979 2,894 17,457 4,616 610 7,152 Others 

สถานภาพการครอบครองที่อยู่ Occupancy status

เป็นเจ้าของบ้าน มีภาระผ่อนชําระ 2,319,594 1,260,624 1,058,970 471,942 738,266 371,356 489,682 248,348 Owned with a loan

เป็นเจ้าของบ้าน ไม่มีภาระผ่อนชําระ 13,998,156 5,130,769 8,867,387 1,073,308 3,391,120 3,039,588 4,592,558 1,901,582 Owned with outright

เช่าซื้อ 183,866 147,780 36,087 54,971 101,307 10,566 5,377 11,645 Hire purchase

เช่า 3,175,515 2,500,524 674,991 863,383 1,598,172 222,599 184,768 306,593 Rent

อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เพราะ Living rent free because 

   -  เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง 363,023 250,518 112,506 62,609 170,673 51,832 22,045 55,865    -  employer-provided

   -  ให้อยู่เปล่า 501,221 314,643 186,578 64,644 173,832 98,272 104,167 60,307    -  other rent free

อื่น ๆ 24,814 16,543 8,271 6,946 4,557 2,479 7,459 3,372 Others 

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics
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Table   50  Number of households by household characteristics, area and region, 2013 (Contd.)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

สถานภาพการครอบครองที่ดิน Tenure of dwelling

เป็นเจ้าของ 15,538,896 5,928,492 9,610,404 1,369,190 3,746,652 3,309,063 5,010,723 2,103,268 Owner

เช่าซื้อที่ดิน 415,896 290,910 124,986 101,180 234,069 23,203 31,846 25,600 Hire purchase

เช่า 279,302 226,552 52,750 109,455 120,272 19,293 25,740 4,543 Rent

ไม่เสียค่าเช่าที่ดิน 248,123 88,994 159,130 20,397 123,464 66,264 16,146 21,852 Rent-free

อื่น ๆ 19,398 4,224 15,174 a/ 6,236 3,687 3,163 6,313 Others 

จํานวนห้องทั้งหมด Number of rooms

  1 3,951,467 2,155,329 1,796,139 703,630 1,865,249 495,409 630,376 256,804   1

  2 5,765,602 2,363,255 3,402,347 486,969 1,757,091 1,037,158 1,830,755 653,628   2

  3 6,082,155 2,668,532 3,413,623 668,837 1,640,274 1,235,934 1,761,915 775,194   3

  4 3,376,062 1,660,242 1,715,821 465,921 700,758 703,649 864,702 641,033   4

  5 982,830 510,545 472,285 168,610 145,757 220,035 234,673 213,755   5

  6 323,751 206,163 117,588 88,857 57,307 68,560 69,257 39,771   6

  7 52,797 35,224 17,573 9,182 7,794 22,587 8,871 4,364   7

  8 ห้องขึ้นไป 24,824 17,709 7,115 4,309 3,229 11,311 3,292 2,683   8 and over

  ไม่ทราบ 6,701 4,404 2,297 1,489 469 2,049 2,214 480   Unknown

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             

a/  Not found sample on survey

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics
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Table   50  Number of households by household characteristics, area and region, 2013 (Contd.)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

ลักษณะของครัวเรือน รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ Household characteristics

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

จํานวนห้องนอน Number of bedrooms

  1 8,550,083 3,999,765 4,550,317 988,745 3,196,846 1,410,920 2,064,313 889,259   1

  2 7,973,525 3,423,995 4,549,530 781,017 2,040,017 1,587,892 2,379,194 1,185,406   2

  3 3,252,187 1,734,453 1,517,734 634,743 787,495 633,575 764,619 431,756   3

  4 648,301 362,500 285,801 145,938 126,806 127,770 175,193 72,593   4

  5 107,063 74,914 32,149 34,047 21,861 28,691 13,988 8,475   5

  6 24,713 18,342 6,372 10,296 2,572 6,422 5,201 222   6

  7 6,839 5,783 1,057 3,018 824 1,421 1,575 a/   7

  8 ห้องขึ้นไป 1,650 1,650 a/ a/ 1,506 a/ 144 a/   8 and over

  ไม่ทราบ 1,828 - 1,828 - - - 1,828 -   Unknown

ไฟฟ้าที่ใช้ Electricity used

ไม่มี 16,897 2,101 14,796 a/ 1,052 8,800 3,978 3,066    No

มี 20,549,293 9,619,300 10,929,992 2,597,804 6,176,874 3,787,892 5,402,077 2,584,646    Yes

การใช้ส้วม Toilet Facilities

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า 6,365,524 4,243,965 2,121,558 1,685,935 2,536,743 955,836 611,291 575,719  Sitting toilet

ส้วมแบบนั่งยอง 12,852,585 4,690,901 8,161,684 770,598 3,245,910 2,494,239 4,495,582 1,846,256 Squat toilet

ส้วมแบบนั่งห้อยเท้า และส้วมแบบนั่งยอง 1,293,421 678,315 615,106 141,271 376,015 342,641 287,421 146,073  Sitting and squat toilet

ส้วมหลุม/ส้วมถัง/ส่วมถ่ายลงแม่น้ําลําคลอง 4,262 1,787 2,475 a/ 2,744 a/ 1,518 a/  Pit toilet/defecate into river 

     หรือส้วมลักษณะอื่นๆ โดยมีห้องกั้น      or canal

ไม่มี 50,398 6,433 43,965 a/ 16,515 3,977 10,242 19,664  No toilet

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ             a/  Not found sample on survey



ตารางที่  50  จํานวนครัวเรือน จําแนกตามลักษณะของครัวเรือน เขตการปกครองและภาค พ.ศ. 2556 (ต่อ)

Table   50  Number of households by household characteristics, area and region, 2013 (Contd.)

ทั่วราชอาณาจักร  Whole kingdom ภาค  Region

รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้

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

น้ําดื่ม Drinking water

น้ําประปา 905,900 249,264 656,636 17,703 145,453 469,372 155,812 117,561 Tap water

น้ําประปาผ่านการบําบัด (ต้ม/กรอง) 3,907,440 2,705,247 1,202,193 1,649,722 1,219,750 524,076 388,946 124,946 Purified tap water (boiled or filtered)

น้ําบาดาล 394,779 55,076 339,703 a/ 47,709 134,660 141,049 71,361 Groundwater

น้ําบ่อ 791,875 149,903 641,972 a/ 73,487 151,328 231,572 335,488 Well

น้ําจากแม่น้ํา/ลําธาร/คลอง/ 141,534 5,872 135,662 a/ 2,204 119,004 5,279 15,047 Water from river/canal/

     น้ําตก/ภูเขา      waterfall/mountain

น้ําฝน 4,449,068 932,234 3,516,835 10,360 937,277 517,456 2,734,807 249,169 Rain water

น้ําดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ําหยอดเหรียญ 9,950,384 5,513,968 4,436,416 920,019 3,739,641 1,871,712 1,745,503 1,673,508 Bottled water/water vending machine

อื่น ๆ 22,280 9,306 12,973 a/ 11,102 9,084 1,462 632 Others

ไม่ทราบ 2,930 533 2,397 - 1,304 - 1,626 - Unknown

น้ําใช้ Water supply

น้ําประปา 16,912,484 8,726,469 8,186,015 2,582,439 5,266,467 2,831,392 4,622,194 1,609,991 Tap water

น้ําประปาผ่านการบําบัด (ต้ม/กรอง) 143,176 47,833 95,343 8,917 25,735 33,112 51,637 23,775 Purified tap water (boiled or filtered)

น้ําบาดาล 1,732,378 464,719 1,267,659 2,536 584,646 384,916 558,568 201,712 Groundwater

น้ําบ่อ 1,305,983 347,399 958,583 a/ 236,722 320,689 155,334 593,237 Well

น้ําจากแม่น้ํา/ลําธาร/คลอง/ 363,030 22,853 340,177 3,912 30,882 217,635 2,557 108,044 Water from river/canal/

     น้ําตก/ภูเขา      waterfall/mountain

น้ําฝน 81,687 8,797 72,890 a/ 25,495 5,645 13,138 37,408 Rain water

อื่น ๆ 27,453 3,331 24,121 a/ 7,979 3,302 2,627 13,544 Others

a/  ไม่พบตัวอย่างในการสํารวจ          a/  Not found sample on survey

ลักษณะของครัวเรือน Household characteristics
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบวิธี 

1 แผนการสุ่มตวัอย่าง(ระดับภาค) 
 แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบ Stratified Two-stage Sampling โดยมี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป็นสตราตัม  เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่าง
ขั้นที่หนึ่ง  ครัวเรือนส่วนบุคคล เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง 

 1) การจัดสตราตมั 

 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละ 
สตราต้ม (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)  ได้ทําการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย  ตามลักษณะการ
ปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล 

 2) การเลือกตัวอย่างขัน้ที่หนึ่ง 

 จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทําการ EA ตัวอย่าง อย่าง
อิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจํานวนครัวเรือนของ EA นั้นๆ ได้จํานวน
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,990 EA จากทั้งสิ้นจํานวน 127,460 EA  ซึ่งกระจายไปตามภาค และเขตการ
ปกครอง เป็นดังนี้ 

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 100 100 - 

 กลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 634 300 334 

 เหนือ 426 210 216 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 492 244 248 

 ใต้ 338 166 172 

รวมทั่วราชอาณาจักร 1,990 1,020 970 

 
 3) การเลือกตัวอย่างขัน้ที่สอง 

 ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้น ในบัญชีรายช่ือครัวเรือน 
ซึ่งได้จากการนับจดในแต่ละ EA ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยกําหนดขนาดตัวอย่างเป็น
ดังนี้คือ 

 ในเขตเทศบาล :    กําหนด 16 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA 

 นอกเขตเทศบาล :    กําหนด 12 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA 
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  ก่อนที่จะทําการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคล
ใหม่ตามขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจํานวนสมาชิกในครัวเรือน   

 จํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้นที่ต้องทําการแจงนับ จําแนกตามภาค 
และเขตการปกครอง เป็นดังนี้  

ภาค รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล 

 กรุงเทพมหานคร 1,600 1,600 - 

 กลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) 8,808 4,800 4,008 

 เหนือ 5,952 3,360 2,592 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,880 3,904 2,976 

 ใต้ 4,720 2,656 2,064 

รวมทั่วราชอาณาจักร 27,960 16,320 11,640 

 

2 วิธีการประมาณผล (ระดับภาค) 

  การเสนอผลของการสํารวจได้เสนอผลการสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร และภาค 
จํานวน 4 ภาค คือ ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ
ภาคใต้  โดยจําแนกตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล 

  ในการประมาณค่า กําหนดให้ 
   g   =   1 , 2 , 3 , ... , 28       (หมวดอายุ - เพศ) 
   k   =   1 , 2 , 3 , ... ,  mhij   (เขตแจงนับ) 
   j    =   1 , 2       (เขตการปกครอง)   
   i    =   1 , 2 , 3 , ... ,  Ah        (จังหวัด)    
   h   =   1 , 2 , 3 , 4 , 5       (ภาค)  
 

ส่วนที่ 1  :  ขอ้มูลเก่ียวกับประชากร 

 1.1   การประมาณคา่ยอดรวม 

 1.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X 
สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g    เขตการปกครอง  j    ภาค  h   คือ 

 

  hjg1hjg1hjg1
hjg1

hjg1
hjg1 Y r       Y

y

x
      x =

′
′

=′′   .................... (1) 

โดยท่ี    x hjg1′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของจํานวน

ประชากรทั้งสิ้นท่ีมีลักษณะที่ต้องการศึกษา X   สําหรับหมวดอายุ - 
เพศ g   เขตการปกครอง  j    ภาค  h  
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 y hjg1′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของจํานวน

ประชากรทั้งสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g    เขตการปกครอง  j   
ภาค  h 

 Y     
hjg1   คือ ค่าประมาณจํานวนประชากรทั้งสิ้น  ท่ีได้จากการคาดประมาณ

ประชากรของประเทศไทย   สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g        
  เขตการปกครอง  j   ภาค  h 

 r hjg1    คือ อัตราส่วนของค่าประมาณจํานวนประชากรทั้งสิ้นที่มีลักษณะที่ต้องการ

ศึกษา X  กับค่าประมาณจํานวนประชากรทั้งสิ้น   สําหรับหมวดอายุ - 
เพศ g   เขตการปกครอง  j    ภาค  h     

  
 สูตรการคํานวณค่าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลือกตัวอย่างสองขั้นคือ 
 

 )i   ∑ ′=′
hA

1=i
hijg1hjg1 x    x                   ....................... (2) 

 

โดยท่ี hijg1x′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของจํานวน

ประชากรทั้งสิ้นท่ีมีลักษณะที่ต้องการศึกษา X   สําหรับหมวดอายุ - 
เพศ g   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h   ซ่ึง 

 

 hijkg1
hijk

hijk
m

1k hijkhij
hijg1 x

n

N

P

1

m

1
     x

hij

∑
=

=′   

 

hijkg1x  คือ จํานวนประชากรที่แจงนับได้ท้ังสิน้ ท่ีมีลักษณะที่ต้องการศึกษา X       

ในหมวดอายุ - เพศ g   เขตแจงนับตัวอย่าง k   เขตการปกครอง  j   
จังหวัด  i    ภาค  h 

hijkN  คือ จํานวนครัวเรือนที่นับจดได้ท้ังสิ้น  ในเขตแจงนับตัวอย่าง  k     

  เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 

hijkn     คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น ในเขตแจงนับตัวอย่าง  k   

  เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 

hijkP    คือ  โอกาสในการเลือกเขตแจงนับตัวอย่าง  k   เขตการปกครอง  j   

จังหวัด  i  ภาค  h 

hijm     คือ  จํานวน EA ตัวอย่างทั้งสิ้น ในเขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    ภาค  h 

 hA       คือ   จํานวนจังหวัดท้ังสิ้นในภาค  h   และ  =∑
=

5

1h
hA  76    

 

1 /  

 1/   การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  พ. ศ. 2553 - 2583    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( กุมภาพันธ์ 2556 )  
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           )ii         ∑
=

′=′
hA

1i
hijg1hjg1 y    y                  ....................... (3) 

    โดยท่ี    hijg1y′  คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของจํานวน

ประชากรทั้งสิ้น  สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g  เขตการปกครอง  j  
จังหวัด  i   ภาค  h  ซ่ึง  

 

 hijkg1

m

1k hijk

hijk

hijkhij
hijg1 y 

n

N

P

1

m

1
     y

hij

∑
=

=′   

 
 hijkg1y  คือ จํานวนประชากรที่แจงนับได้ท้ังสิ้น  ในหมวดอายุ - เพศ  g    

   เขตแจงนับตัวอย่าง  k   เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i   ภาค  h 
 

  1.1.2  สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X    
สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h   คือ 

 

      ∑
=

′′=′′
28

1g
hjg1hj1 x    x                    ....................... (4) 

 
1.1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X    

สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g   ภาค  h   คือ 
 

  ∑
=

′′=′′
2

1j
hjg1hg1 x    x          ....................... (5) 

 
1.1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X    

สําหรับภาค  h  คือ 
 

     ∑∑
==

′′=′′=′′
28

1g
hg1

2

1j
hj1h1 x    x    x        ....................... (6) 

 
1.1.5 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา X    

สําหรับเขตการปกครอง  j   ท่ัวราชอาณาจักร  คือ 
 

     ∑
=

′′=′′
5

1h
hj1j1 x    x                  ....................... (7) 

1.1.6 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา  X     
สําหรับหมวดอายุ - เพศ  g   ท่ัวราชอาณาจักร  คือ 

 

     ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 x    x                   ....................... (8) 
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1.1.7 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของจํานวนประชากรที่มีลักษณะที่ต้องการศึกษา  X    
สําหรับท่ัวราชอาณาจักร  คือ 

 

    ∑∑∑
===

′′=′′=′′=′′
28

1g
g1

2

1j
j1

5

1h
h11 x    x     x    x       ....................... (9) 

 
 
 1.2   การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม 

   1.2.1     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hjg1x ′′   คือ 

 

            ∑ ∑
= =

⎥⎦

⎤
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⎡ ′−′
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⎦

⎤
⎢
⎣
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h hijA
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m
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2
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2
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hjg1 zmz

) 1m (m

1

y

Y
   )  x(V̂ ..... (10) 

 
 โดยท่ี  hijkg1hjg1hijkg1hijkg1 y r   x   z ′−′=′    

 

  hijg1hjg1hijg1hijg1 y r   x   z   ′−′=′  

 

  hijkg1
hijk

hijk

hijk
hijkg1 x

n

N

P

1
   x =′   

 

  hijkg1
hijk

hijk

hijk
hijkg1 y

n

N

P

1
   y =′   

 

 1.2.2     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hj1x ′′   คือ 
 

    ∑
=

′′=′′
28

1g
hjg1hj1 )x(V̂  )  x(V̂         ..................... (11) 

 1.2.3     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hg1x ′′   คือ 
 

    ∑
=

′′=′′
2

1j
hjg1hg1 )x(V̂  )  x(V̂                    ..................... (12) 

 

 1.2.4     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  h1x ′′   คือ 
 

    ∑∑
==

′′=′′=′′
28

1g
hg1

2

1j
hj1h1 )x(V̂     )x(V̂  )   x(V̂   ..................... (13) 
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 1.2.5     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  j1x ′′   คือ 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hj1j1 )x(V̂  )  x(V̂                      ..................... (14) 

 

 1.2.6     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  g1x ′′   คือ 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hg1g1 )x(V̂  )  x(V̂                  ..................... (15) 

 

 1.2.7     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  1x ′′   คือ 

 

   ∑∑∑
===

′′=′′=′′=′′
28

1g
g1

2

1j
j1

5

1h
h11 )x(V̂   ) x(V̂    )x(V̂  )  x(V̂    ........ (16) 

 
 
 1.3  การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม 
 
 1.3.1     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hjg1x ′′   คือ 
 

  % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hjg1

hjg1
hjg1 ×

′′

′′
=′′      ..................... (17) 

 1.3.2     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hj1x ′′    คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hj1

hj1
hj1 ×

′′

′′
=′′          ..................... (18) 

 
 1.3.3    สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hg1x ′′   คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hg1

hg1
hg1 ×

′′

′′
=′′         ..................... (19) 

 
 1.3.4     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  h1x ′′   คือ 
 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

h1

h1
h1 ×

′′
′′

=′′      ..................... (20) 



 101 

 1.3.5     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  j1x ′′   คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

j1

j1
j1 ×

′′

′′
=′′            ..................... (21) 

 
 1.3.6     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  g1x ′′   คือ 

 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

g1

g1
g1 ×

′′

′′
=′′             ..................... (22) 

 
 1.3.7     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  1x ′′   คือ 
 

    % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

1

1
1 ×

′′
′′

=′′                ..................... (23) 

 

ส่วนที่ 2  :  ขอ้มูลเก่ียวกับครัวเรือน 

 2.1   การประมาณคา่ยอดรวม 

2.1.1 สูตรการประมาณค่ายอดรวมท่ีปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ของครัวเรือน  สําหรับเขตการ
ปกครอง  j    ภาค  h   คือ 

 

 hj2hj2hj2
hj2

hj2
hj2 Y r       Y

y

x
      x =

′
′

=′′   ....................... (24) 

 

โดยท่ี    x hj2′   คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของลักษณะ

ท่ีต้องการศึกษา X ของครัวเรือน   สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h
  

 y hj2′  คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของจํานวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น   สําหรับเขตการปกครอง  j   ภาค  h  
 

 Y     
hj2   คือ   ค่าประมาณจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น ท่ีได้จากการคาดประมาณประชากร

ของประเทศไทย   สําหรับเขตการปกครอง  j    ภาค  h 
 

 r hj2    คือ   อัตราส่วนของค่าประมาณลักษณะที่ต้องการศึกษา  X   กับ

ค่าประมาณจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ในเขตการปกครอง  j    ภาค  h     
 

 
 

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย  พ. ศ. 2553 - 2583    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ( กุมภาพันธ์ 2556 )  

2 /  

2 /  
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 สูตรการคํานวณค่าประมาณยอดรวมโดยปกติ จากการเลอืกตัวอย่างสองขั้นคือ 
 

 )i   ∑ ′=′
hA

1=i
hij2hj2 x    x                  ....................... (25) 

 

โดยท่ี hij2x′    คือ  ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของ

ลักษณะที่ต้องการศึกษา X  ของครัวเรือน   สําหรับเขตการปกครอง  j   
จังหวัด  i   ภาค  h   ซ่ึง 

 hijk2
hijk

hijk
m

1k hijkhij
hij2 x

n

N

P

1

m

1
     x

hij

∑
=

=′   

 
 

hijk2x  คือ  ค่าของลักษณะที่ต้องการศึกษา X ของครัวเรือนที่แจงนับได้ท้ังสิ้น 

สําหรับเขตแจงนับตัวอย่าง  k    เขตการปกครอง  j   จังหวัด  i    
ภาค  h 

    )ii  ∑
=

′=′
hA

1i
hij2hj2 y    y                              ....................... (26) 

 
         โดยท่ี   hij2y′  คือ ค่าประมาณยอดรวมโดยปกติจากการเลือกตัวอย่างสองขั้น ของจํานวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น   สําหรับเขตการปกครอง j   จังหวัด  i   ภาค  h    ซ่ึง
  

 

 hijk2

m

1k hijk

hijk

hijkhij
hij2 y 

n

N

P

1

m

1
     y

hij

∑
=

=′   

 
 hijk2y   คือ  จํานวนครัวเรือนตัวอย่างที่แจงนับได้ท้ังสิ้น  ในเขตแจงนับตัวอย่าง  k  

เขตการปกครอง  j    จังหวัด  i    ภาค  h 
 
 

 2.1.2 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ของครัวเรือน   
สําหรับ   สําหรับภาค  h   คือ 

 

 ∑
=

′′=′′
2

1j
hj2h2 x    x                  ....................... (27) 

 
2.1.3 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ของครัวเรือน   

สําหรับ   เขตการปกครอง  j   ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 
 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hj2j2 x    x                  ....................... (28) 
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2.1.4 สูตรการประมาณค่ายอดรวมที่ปรับแล้วของลักษณะที่ต้องการศึกษา  X  ของครัวเรือน   
สําหรับ  ท่ัวราชอาณาจักร   คือ 

 

 ∑∑
==

′′=′′=′′
2

1j
j2

5

1h
h22 x    x    x                ....................... (29) 

 
 

 2.2   การประมาณค่าความแปรปรวนของค่าประมาณยอดรวม 

   2.2.1     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  hj2x ′′   คือ 
 

             ∑ ∑
= =

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ′−′
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
′

=′′
h hijA

1i

m

1k

2
hij2hij

2
hijk2

hijhij

2

hj2

hj2
hj2 zmz

) 1m (m

1

y

Y
   )  x(V̂ ..... (30) 

 
 โดยท่ี   hijk2hj2hijk2hijk2 y r   x   z ′−′=′    

 

  hij2hj2hij2hij2 y r   x   z   ′−′=′  

 

  hijk2
hijk

hijk

hijk
hijk2 x

n

N

P

1
   x =′   

 

  hijk2
hijk

hijk

hijk
hijk2 y

n

N

P

1
   y =′   

 

 2.2.2     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  h2x ′′   คือ 
 

 ∑
=

′′=′′
2

1j
hj2h2 )x(V̂  )  x(V̂                  ..................... (31) 

 

 2.2.3     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  j2x ′′   คือ 
 

 ∑
=

′′=′′
5

1h
hj2j2 )x(V̂  )  x(V̂                  ..................... (32) 

 

 2.2.4     สูตรการประมาณค่าความแปรปรวนของ  2x ′′   คือ 
 

  ) x(V̂    )x(V̂  )  x(V̂
2

1j
j2

5

1h
h22 ∑∑

==
′′=′′=′′ ............... (33) 
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 2.3   การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม 
 
 2.3.1     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  hj2x ′′   คือ 

 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

hj2

hj2
hj2 ×

′′

′′
=′′     ..................... (34) 

 
 2.3.2     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  h2x ′′    คือ 

 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

h2

h2
h2 ×

′′
′′

=′′      ..................... (35) 

 
 2.3.3    สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  j2x ′′   คือ 

 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

j2

j2
j2 ×

′′

′′
=′′      ..................... (36) 

 
 2.3.4     สูตรการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของ  2x ′′   คือ 
 

 % 100    
x

)x(V̂
  )  x(cv

2

2
2 ×

′′
′′

=′′       ..................... (37) 

3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์จากสมาชิกทุกคนในครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน โดยเจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 สําหรับคาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
พร้อมกันทั่วประเทศ  ระหว่างเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556 
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4 การประมวลผลข้อมูล 

 การประมวลผลข้อมูลดําเนนิการตามหลกัสถิติศาสตร์ โดยประกอบด้วยขั้นตอน  ดังนี้ 
 1) บรรณาธิกรและลงรหัส เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบ้ืองต้นจาก

แบบข้อถามที่เก็บรวบรวม 
 2) บันทึกข้อมูล 
 3) บรรณาธิกรข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจสอบข้อมูลทีบั่นทึกแล้ว

ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 4) ประมาณผลหรือถ่วงน้ําหนักข้อมูล (Weight)  ตามระเบียบวิธีสํารวจที่ใช้ในขั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อให้ได้ค่าประมาณของประชากร 
 5) ประมวลผลตารางสถิติ 

5 การปัดตัวเลข 

 ตัวเลขที่นําเสนอในตารางสถิติ เป็นตัวเลขที่ได้จากการประมาณผลหรือถ่วงน้ําหนัก 
(Weight)  ดังนั้นผลรวมของแต่ละจํานวนในแต่ละสดมภ์อาจไม่เท่ากับยอดรวมที่นําเสนอ เนื่องจาก
ข้อมูลแต่ละจํานวนได้ถูกปัดเศษเป็นอิสระจากกัน 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดเก่ียวกับกลุ่มโรคเรื้อรังหรือโรคประจาํตัว 

 
 ในการสํารวจครั้งนี้ได้จําแนกกลุ่มโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวออกเป็น 14 กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่ม 1 โรคมะเร็ง  เช่น  มะเร็งปอด  มะเร็งตับ  มะเร็งของระบบต่างๆ  เช่น ระบบโลหิต 
ระบบต่อมน้ําเหลือง  ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูก ระบบผิวหนัง ระบบสืบพันธ์ุ เป็นต้น 

 กลุ่ม 2 โรคเบาหวานและความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม เช่น เบาหวาน  
ไทรอยด์หรือคอพอก เป็นต้น 

 กลุ่ม 3 ความผิดปกติทางจิต  เช่น  โรคพิษสุราเรื้อรัง  โรคซึมเศร้า  โรคจิตเภท  โรคจิต
ประสาทอื่นๆ  เป็นต้น 

 กลุ่ม 4 ความผิดปกติทางระบบประสาท  เช่น  สมองเสื่อม  ลมชัก  ลมบ้าหมู  เป็นต้น 

 กลุ่ม 5 ความผิดปกติทางการรับรู้  เช่น  ต้อกระจก  ต้อหิน  ตาบอด  ประสาทหูเสื่อม  
เป็นต้น 

 กลุ่ม 6 โรคหัวใจและหลอดเลือด  เช่น  ไขมันในเส้นเลือด  หลอดเลือดหัวใจ  หลอด
เลือดสมองอุดตัน  ความดันโลหิตสูง  หัวใจโต  กล้ามเนื้อหัวใจ  หัวใจตีบ  หัวใจรั่ว  เป็นต้น 

 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังของระบบหายใจ เช่น  หอบหืด  ถุงลมโป่งพอง  วัณโรค  ภูมิแพ้ เป็นต้น 

 กลุ่ม 8 ความผิดปกติทางระบบย่อยอาหาร  เช่น  ตับแข็ง  ไขมันแทรกในตับตํ่า  นิ่วใน
ถุงน้ําดี  เป็นต้น 

 กลุ่ม 9 โรคของระบบสืบพันธุ์และปัสสาวะ  เช่น  ไตวาย  ไตพิการ  ต่อมลูกหมากโต  
นิ่วในไต หรือ กระเพาะปัสสาวะ  เป็นต้น 

 กลุ่ม 10  ความผิดปกติทางกระดูกและกล้ามเนื้อ  เช่น  เก๊าท์  ปวดหลังเรื้อรัง  ปวดเข่า-
เรื้อรัง  ปวดคอเรื้อรัง  รูมาตอยด์  เป็นต้น 

 กลุ่ม 11  โรคติดเชื้อที่ทําให้เกิดการเจ็บป่วยหรือพิการแบบเรื้อรัง  เช่น  เอดส์  โปลิโอ  
เรื้อน  เป็นต้น 

 กลุ่ม 12  ความผิดปกติแต่กําเนิด และโรคทางพันธุกรรม  เช่น  ธาลัสซีเมีย  สติปัญญา
ผิดปกติ (ดาวน์ซินโดรม)  เป็นต้น 

 กลุ่ม 13  ความผิดปกติในช่องปาก เช่น  ฟันผุ  ปริทันต์อักเสบ (เหงือกอักเสบ) ฟันตกกระ          
รอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก  เป็นต้น 

 กลุ่ม 14  โรคเรื้อรัง / โรคประจําตัวอ่ืน ๆ   
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

1. ภาค…………………………………………………………............... จังหวัด…………………………………………. 1-3

2. อําเภอ / เขต………………………………………………............. ตําบล / แขวง……………………………….. 4-7

3. บานเลขท่ี…………………………………ถนน…………………… ตรอก / ซอย……………………………….…

4. ในเขตเทศบาล   EA………………………………………....................................................... . 8-11

นอกเขตเทศบาล EA…………………หมู ท่ี………………......... ชื่อหมูบาน………………………… . 12-13

5. ลําดับท่ี EA ตัวอยาง…………………………………………...………………..………………………..... . 14-17

6. ชุด EA ตัวอยาง………………………………………………………………………………………………… . 18

เดือน………………………………………………………………………พ.ศ. 2556 19-22

7. ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอยาง…………………………………..........ประเภทสวนบุคคล 23-25

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ขั้นแจงนับ……………………………………………….................. คน 26-27

9 ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ (บันทึกรหัส) 28-29

รหัส รหัส

ข้ันนับจด ข้ันแจงนับ ข้ันแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตวัอยาง  1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  ไปสามครั้งไมพบ

   มีครัวเ รือนอาศัยอยู  แจงนับได 11      ผูตอบสัมภาษณ 21

 ร้ือถอน ไฟไหม 12  ไมใหความรวมมือ 22

 เปนบ านวาง 13  หาบานไมพบ 23

2. ไมเปนครัวเรือนตวัอยาง  แจงนับได 14  2. อื่น  ๆ (ระบุ) ………………………………………. 24

    (ครัวเรือนใหมอยูแทน

    ครัวเรื อนเดิมท่ี เปนตัวอยาง)

ตําแหนง……………...……….………

                                                    

ไมไดขอมูลไดขอมูล

พนักงานแจงนับ   ID_CODE1

พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส  ID_CODE2 

บรรณาธิกรและลงรหัสวันท่ี………..เดือน………………..พ.ศ. 2556

(………………………..……………....………)

แจงนับวันท่ี………...เดือน…….............….พ.ศ. 2556

   AMP         TMB

ข้ันนับจด

ลายมือช่ือ……………………………………………ผูตรวจ

ชุดที่……ในจํานวน……....ชุดของครัวเรือนน้ี

 REG      CWT           

   ENUM

TYPE |

EA

 VIL

PSU_NO

HH_NO

MONTH_YR

AREA

MEMBERS

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556

ลับ

(แบบแจงนับ)

สอส.

0   3   5   6

EA_SET

มีนาคม
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2

ถามทุกคน

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล อายุ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึก

 หัวหนาครัวเรือน……...... 1  ชาย………………1 อายุเต็มป

 ภรรยาหรือสามี………….. 2  หญิง…………… 2 ถาตํ่ากวา 1 ป ไมเคยเรียน…..... ...... ..... ...... .1 โสด…………....... ....………1

 บุตรท่ียัง บันทึก "0" กอนประถมศึกษา….... ...... ....2 สมรส…….…..……...... ...…2

    ไมสมรส. ...... ..... ...... .. 3 ประถมศึกษา…..... ...... ..... .....3 ม าย………………... ...... ...…3

 บุตรท่ีสมรสแลว…........…4  มัธยมศึกษาตอนตน...... ...... . 4 หยา…………... ...... .....……4

 บุตรเขย/บุตรสะใภ………5 มัธยมศึกษาตอนปลาย แยกกันอยู………..…...... . 5

 บุตรของบุตร…..... ...... ... 6     สายสามัญ…..... ...... ..... ... 5 เคยสมรสแตไมทราบ

 พอ แม/พอแมของ     สายอาชพี…...... ...... ..... ... 6    สถานภาพ. ...... ...... ..... 6

     คูสมรส……....………. 7 ปวส./ปวท./

 ญาติอืน่ๆ………….... ...... 8      อนุปริญญา.. ...... ...... ..... 7

 ผูอาศัย คนรับใช………... 9 ปริญญาตรี...... ...... ..... ...... ....8

สูงกวาปริญญาตรี.... ...... ..... ..9

อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ...... .... 10

A1 A2 A5

    30        35               37

ต้ังแต 13 ปขึ้นไป

บันทึกรหัส 

"…(ช่ือ)…มี"…(ชื่อ)…จบการศึกษาเพศ

ตอนท่ี 1 ลกัษณะท่ัวไปของสมาชิกในครวัเรือน

สถานภาพสมรสอะไร"

บันทึกรหัส 

หัวหนาครัวเรือน

ถามอายุ

ต้ังแต 6 ปขึน้ไป

ถามอายุ

ความเก่ียวพันกับ

สูงสุดระดับใด"

A4

39

A3

33 34

A7A6

REC_NO
32

1
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3

อาชีพ อุตสาหกรรม

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "กิจกรรมหลักท่ี…(ช่ือ)…

…(ช่ือ)…ทํางานอะไร" ทําอยูเปนกิจกรรม "..(ช่ือ)..มีรายไดจากการทํางาน "..(ช่ือ)..มีรายไดจากการทํางาน

หรือผลติอะไร" หรือการลงทุน ท่ีเปนตัวเงิน หรือการลงทุน ท่ีเปนสิง่ของ

บันทึกรหัส เฉลี่ยประมาณเดือนละเท าไร?" เฉลี่ยประมาณเดือนละเทาไร?"

 นายจาง...... ...... ...... ..... ...... .....1

ถา  ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ  ผูประกอบธรุกิจของตนเอง……2 ให บันทึกรายได สุทธิ  ใหประมาณราคาส่ิงของท่ีไดรับจาก

บันทึกอาชพี หรือลักษณะของงาน  ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน. ...... . 3 หลังจากหักตนทุน การทํางาน รวมท้ังการนําสินคา 

หรือตําแหน งหนาท่ีการงาน ใหชดัเจน  ลูกจางรัฐบาล..... ...... ...... ..... ... 4 ในการทํางานหรือการลงทุน หรือบริการจากการทําธรุกิจ 

ท่ีมีชั่วโมงการทํางานสงูสุด  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ...... ...... ..... ..5 บันทึกจํานวนเงิน หรือการเกษตรมาบริโภค

(ถามตอไป)  ลูกจางเอกชน...... ...... ..... ...... .. 6 (หนวยเปนบาท) หรือใชภายในครัวเรือน

 สมาชกิของการรวมกลุม บันทึกจํานวนเงิน

    ผูผลิต... ...... ...... ...... ..... ......7 (หนวยเปนบาท)

ถา  ไมทํางาน  ผูท่ีไมสามารถจําแนก ถา ไม มีรายได  หรือ ขาดทุน ถา ไมมีรายได ให บันทึก"0"

บันทึก  "ไมทํา"     สถานภาพการทํางานได. ......8 ใหบันทึก"0"

(ขามไปถาม A11)

เงิน สิ่งของรวมผลผลิตในครัวเรือน

A8 A9 A11 A12

       40        44     49     55

(รายไดจาการทํางานและแหลงอื่น เชน จากผูปกครอง จากผูอื่น หรืออื่น )ๆ

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชกิในครัวเรอืน (ตอ)

ถามอายต้ัุงแต 15 ปขึ้นไป

"…(ช่ือ)…ทํางาน

สถานภาพการทํางาน รายได

ในฐานะอะไร"

48

A10
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4

ถามทุกคน

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว

…(ชื่อ)…มีอาการป วยหรือ

รูสึกไมสบายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี......………………………1 ให บันทึกจํานวนคร้ัง     ระบบทางเดินหายใจ (ไอ/ หวัด/ มีนํ้ามูก/ หอบ).... ..... .... 1

ท่ีปวยหรือรูสึกไมสบาย     ทองรวง/ ทองเสีย/ บิด..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....2

  ไม มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1   มี………………………………2 (ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")     ปวดทอง/ ทองอดื/ ทองเฟอ/ โรคกระเพาะ.. ...... ...... ...... 3

  มีสวัสดิการฯ (ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     ปวดหลัง/ ปวดกลามเน้ือ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..4

     จากรัฐบาล     ความเครียด/ นอนไมหลบั/ ปวดหัว.... ...... ..... ...... ...... ....5

         ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ...... ..... ...... ... 2     โรคผวิหนัง/ กลากเกล้ือน/ ผดผืน่. ...... ...... ...... ..... ...... ... 6

         ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน. ...... ..... ...... ... 3     ตา/ หู/ คอ/ จมูก.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..7

         สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ /     โรคในชองปาก/ ฟนผ/ุ โรคเหงือก/ แผลในปาก..... ...... ...8

             รัฐวิสาหกิจ.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 4      ไข... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 9

     จากแหลงอื่น     โรคเร้ือรัง/ โรคประจําตัว ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .10

         ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน.... ...... ..... ...... ...... 5     อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 11

         สวัสดิการจดัโดยนายจาง. ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 6

     อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 7

 ไมทราบวามี/ไมมีสวัสดิการฯ.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 8

สวัสดิการฯ หลัก สวัสดิการฯ เสริม

HW1_1 HW1_2 HW3

61 64

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

…(ชือ่)…มีอาการปวยหรือ

ถามเฉพาะผูทีป่วยหรือรูสึกไมสบาย (HW2 = 2)

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว

ถามทุกคน

"อาการป วยหรือรูสกึไมสบายคร้ังสุดทาย

...(ช่ือ)...ปวยดวยโรคอะไร หรือ มีอาการอยางไร?"

ถ ามีสวัสดิการฯ เสรมิจากรัฐฯหรือแหลงอ่ืน 

62

 "ปจจุบัน...(ช่ือ)...มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม

ใหบันทกึสวสัดิกา รฯ  ที่สวัสดิการเสริม)

ตอนท่ี 2 หลักประกันดานสุขภาพ

 ถามี  เปนประเภทใด?"

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ โดยเรียงลําดับตาม

สวัสดิการฯ หลัก ที่ไดร ับจากรฐัก อน

รูสึกไมสบายหรือไม?"

63 65         

HW4HW2

(ขามไปถาม HW5)

(ถามตอไป)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)(สวสัดิการคารักษาพยาบาล)
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"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(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   ในทุงนา/ ไร/ สวน. .…………………3

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตโดยสารประจําทาง...... .3   โรงงาน…………………………………4

    อื่นๆ เชน เรือ เคร่ืองบิน ฯลฯ (ระบุ). ...... ...... ...... ..... 4   สํานกังาน………………………………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   อืน่ๆ (ระบุ).. ...... .……………………11

    โดยใชกําลังกาย.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .... 10

    โดยใชวัตถุมคีม/ ไมมคีม เชน มดี ไม ฯลฯ...... ..... ...11

    โดยวิธอีื่นๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)... ..... ...... ...... ...... 12

HW6

68 69                      71

5

HW7

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบัตเิหตุ หรือ ถูกทําราย (HW5 = 2)ถามทุกคน

"อบัุติเหตุ หรือ ถูกทํารายร างกาย"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

มีการบาดเจบ็จากอบัุติเหตุ

67

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทําร ายรางกาย

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

HW8

เกิดข้ึนในสถานท่ีใด?"

คร้ังสุดท ายท่ี...(ช่ือ)...ไดรับ

HW5

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?"

คร้ังสุดทายท่ี.. .(ชื่อ). ..ไดรับ เกิดจากสาเหตุใด?"

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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6

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

 โรคประจําตัวหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนดั 

บันทึกรหัส การไปซ้ือ/ รับยา เปนตน เนื่องจาก

  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

74          76         78         80

…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง /

HW12

8173

(ถามตอไป)

HW9

 (ถาบันทึกรหัส 2-4 ถามตอไป)

ถามทุกคน

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

มีการเจ็บปวย

คร้ังสุดทายจากสาเหตุใด?"

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW21)

ถามทุกคน

(ขามไปถาม HW12)

ถามเฉพาะผูที่มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัว (HW9 = 2)

"…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?"

(ตอบไดไมเกิน 3 โรค)

 เบาหวาน

 ไทรอยด / คอพอก

 ความดันโลหิตสูง

 โรคหัวใจ (หัวใจ โต/ กลามเนือ้หัวใจ/

   หวัใจตีบ/ หวัใจรัว่/ หลอดเลือดหวัใจ)

 โรคไขมนัในเส นเลือดสูง/ 

    คอเลสเตอรอลสูง

 โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

 โรคมะเร ็ง (มะเร ็งปอด/ มะเรง็ตบั/

   มะเรง็ ลําไสใหญ เปนตน)

 โรคพิษสุราเร ือ้รงั

 โรคซืมเศรา/ โรคจิตประเภท/ 

   โรคจิตประสาทอ่ืนๆ

 สมองเส่ือม

 ลมชัก/ ลมบาหมู

 ตอกระจก/ ตอหิน

 ประสาทหเู ส่ือม

 หอบหดื/ ถุงลมโปงพอง

 วัณโรค

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 ภมูิแพ

 ตบัแข็ง

 ไตวาย/ ไตพิการ

 ตอมลูกหมากโต/ อักเสบ

 นิว่ในถุงน้ําดี

 นิว่ในระบบปสสาวะ

   (ไต/ กระเพาะปสสาวะ)

 เกาท/ รูมาตอยด

 โรคปวดเขาเร ื้อร ัง/ ขอเขาเส่ือม

 โรคปวดหลังเรือ้ร ัง/ ปวดคอเร ื้อร ัง

 โรคเอดส

 โรคโปลิโอ

 โรคเร ื้อน

 ธาลัสซี เมยี

 สติปญญาผิดปกติ (ดาวนซินโดรม)

 ปริทนัตอักแสบ (เหงือกอักเสบ)

 อัมพฤกษ

 อัมพาต

 อ่ืน  ๆ(ระบุ).................................

ชือ่โรค รหัส รหสัช่ือโรค

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"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  รักษาดวยยาแผนปจจบัุน.. ...... ..... .1

(ถาหยุดต้ังแตกอน  ไปสถานพยาบาลของรัฐ    แผนปจจุบัน... ..... ..1  รักษาดวยยาสมนุไพร. ...... ...... ...... 2

1 เดอืนท่ีแลว ใหนบั     สถานีอนามยั/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ ศูนยสุขภาพชมุชน/    แผนไทย...... ...... ... 2  นวดไทยเพื่อรักษา... ...... ...... ...... ... 3

จํานวนวันท่ีหยุดฯ         โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต. )... ...... ...... ...... ....5    ทางเลือกอ่ืน... ...... . 3  อบสมนุไพร / การนัง่กระโจม

ติดตอกันท้ังหมด)     โรงพยาบาลชมุชน.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . 6    ไมทราบ... ..... ...... .. 4    ประคบสมนุไพร/

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศนูย..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 7  พยาบาล. ...... ...... ......5    ทับหมอเกลือ..... ...... ...... ...... ..... .4

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 8      (ถามตอไป)  บุคลากร  การฝงเขม็...... ..... ...... ...... ...... ...... .5

    โรงพยาบาลสังกัดอืน่ของรัฐ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 9    สาธารณสุขอ่ืน .ๆ ....6  สมาธิบําบัด... ..... ...... ...... ...... ..... ... 6

 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  อื่นๆ (ระบุ). ...... ...... ...... ...... ..... .....7

    โรงพยาบาลเอกชน...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 10

    คลินิกเอกชน. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .....11

 อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 12   (ขามไปถาม HW17)

HW13 HW16_1

82        87

"การรักษาคร้ังสุดท าย"การรักษาคร้ังสุดทาย

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

.. .(ชื่อ)…รับบริการ .. .(ชื่อ)…รับบริการอะไร?"

84        86 88

จากใคร?"

7

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW16_2

  โดยเรียงลําดบัตามวิธีรักษาหลัก)

HW14 HW15

ถามเฉพาะผูทีไ่ปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

                                     บันทึกรหัส

 "การเจ็บปวยคร้ังสดุทาย. ..(ชือ่)...มีวิ ธีการรักษาพยาบาลอยางไร?"

ถามเฉพาะผูทีม่ีอาการเจบ็ปวย (HW12 = 2-4)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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8

"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย "การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

...(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลับ . ..(ชื่อ)...จายคารักษาพยาบาล

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 

 ไมมสีวัสดกิารฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .....1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงิน  มีสวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 

การรับ - สงท้ังผูป วยและผูดแูล เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได      ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)..... ..... 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉกุเฉิน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .2

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ      ประกันสังคม/ กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดนิทางไมสะดวก..... ...... ...... .... 3

เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ      สวัสดกิารขาราชการหรือ   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

     สวัสดกิารจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... .. 6   ถูกเลือกปฏิบัติ.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 8

   อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 7   บุคลากรใน รพ.ด/ุ พูดไมไพเราะ. ...... ...... ...... ...... ..... ....9

  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมูล...... ...... ....10

 มีสวัสดกิารฯ แตไมใช. ...... ...... ..... ...... ...... ..... 8   แพทยวินจิฉยัโรคไมเกง/ รักษาไมหาย.. ...... ..... ...... ...... 11

  ไมไดอยูในภูมลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดกิารฯ...... ...... ...... .....12

  สิทธิประโยชนของสวัสดกิารฯ ไมครอบคลุม..... ...... ..... .13

  อื่นๆ (ระบุ). ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 14

HW17 HW18 HW19 HW20

       89          93 98   

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4) และมีการรักษาพยาบาล (HW14 = 2-12)

"สาเหตุท่ี...(ชื่อ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการเจ็บปวยคร้ังสุดท ายเพราะเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดกิารฯ (HW19 = 8)"การเจ็บปวยคร้ังสุดท าย

…(ชื่อ). ..ใชสวัสดิการฯ ท่ีมีหรือไม?"

97

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW21)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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9

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชือ่)…

มีการใชบริการก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...……......... .………....... ...... ...... .1 ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ   ไปรับการฉีดวัคซีน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1  รานขายยา..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .1

(ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")   ไปฝากครรภ/ ตรวจครรภ..... ..... ...... ...... ... 2  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

  ม…ี………………………………………………2   ไปรับบริการวางแผนครอบครัว...... ...... ...... 3     สถานอีนามยั/ ศนูยบริการสาธารณสุข/ 

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปตรวจ/ ดูแลหลังคลอด...... ..... ...... ...... ... 4        ศนูยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต.... ...... ...... ...... ... 2

  ไปตรวจสุขภาพประจําป.. ...... ..... ...... ...... ... 5     โรงพยาบาลชุมชน..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ....3

  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศนูย.. ..... ...... ...4

     โรคในชองปาก (ทําฟน)... ...... ...... ..... ..... 6     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย... ...... ..... ...... ...... 5

  ไปรับยาบํารุง/ อาหารเสริม... ...... ..... ...... .... 7     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ...... ..... ...... ...... 6

  ไปรับบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ไปสถานพยาบาลของเอกชน

     ท่ีมคีวามเส่ียงตอสุขภาพ เชน     โรงพยาบาลเอกชน... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....7

     ลดน้ําหนกั อดบุหร่ี/ สุรา เปนตน..... ......8     คลินกิเอกชน... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .8

  ไปรับบริการตามนดัอื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... . 9  อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...9

HW22

101

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

…(ชื่อ)….ไปใชบริการท่ีใด?"…(ชื่อ)….ไปใชบริการอะไร?"

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูทีม่ีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ หรือไม?"

                          104

HW24HW23

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

100

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW29)

HW21

                      102

ข. การสงเสริมสุขภาพระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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10

"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย "การไปใชบริการคร้ังสดุทาย ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการฯ (HW27 = 8)

... (ช่ือ).. .จายคาพาหนะไป-กลับ ... (ชื่อ).. .จายคาไปใชบริการ

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 

 ไมมีสวัสดิการฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงนิ  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

การรับ-สงท้ังผูใชบริการและผูดูแล เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก... ..... ...... ...... . 1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได      ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)..... ..... . 2   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………..... ...... ...... ..... ... 2

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ       ประกันสังคม/ กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   ไมมีค าพาหนะ.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..... 3

เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารับบริการฟรี หรือ       สวัสดิการขาราชการ /   ชา รอนาน... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ         ขาราชการบํานาญ/ รัฐวิสาหกิจ..... ...... ...4   ไมแนใจคุณภาพยา.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 5

(ถาไมมีค าพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")    จากเอกชน   ถูกเลือกปฏิบัติ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ... 6

      ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ...... 5   บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ.... ...... ...... ...... ...... ......7

      สวัสดิการจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... ..6   แพทยไมมีเวลาใหซกัถามอาการ/ ไมใหขอมูล... ...... ...... .8

   อื่นๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 7   แพทยวินิจฉัยโรคไม เกง/ รักษาไมหาย..... ...... ..... ...... ....9

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ... ...... ...... ...... ..10

 มีสวัสดิการฯ แตไม ใช. ...... ..... ...... ...... ...... ...... 8   สิทธปิระโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม.. ...... ...... ... 11

  อื่นๆ (ระบุ).... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .....12

HW25 HW26

        106         110 115  

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มกีารใชบริการดานสุขภาพอ่ืน  ๆ(HW21 = 2)

HW27

"สาเหตุท่ี. ..(ช่ือ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการไปใชบริการคร้ังสดุทายเพราะเหตุใด?"

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW29)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

HW28

114

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย

…(ช่ือ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ข. การสงเสริมสุขภาพระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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11

ถามทุกคน

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "การเขาพักรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน

...(ช่ือ)...ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ สถานพยาบาลคร้ังสดุทาย

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอื่นๆ ...(ช่ือ)...นอนใน

จนตองนอนในสถานพยาบาลหรือไม สถานพยาบาลก่ีวัน?"

ถาเคย เขาพกัก่ีคร้ัง?" บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

บันทึกรหัส  โรค.... ...... ...... ...... ..... ... 1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/ บัตรทอง...1 ใหบันทึกจํานวนวัน

  ไม เคยเขาพักรักษา.. ..... ...... ...... ....0  อบัุติเหตุ.... ...... ...... ...... .2     โรงพยาบาลชุมชน.... ...... ...... ...... ...... ..1  ได รับการสงตอจากโรงพยาบาล..... ...... ..... ....2 ท่ีเขาพักรักษา

(ขามไปถาม HW55)  คลอดบุตร ...... ...... ...... ..3     โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศูนย. ..2  สถานพยาบาลอยูใกล/ เดินทางสะดวก... ..... .3

  เคยเขาพักรักษา..... ...... ..จํานวนคร้ัง  อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... 4     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย... ..... ......3  บริการรวดเร็ว ทันใจ. ..... ...... ...... ...... ..... ...... 4 (ถาเกิน 98 วัน

(ถาไมทราบจํานวนคร้ัง     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ..... ......4  คารักษาพยาบาลไมแพง. ...... ...... ..... ...... ...... 5 ให บันทึก "98")

ใหบันทึก "99" แลวถามตอไป)  สถานพยาบาลของเอกชน  มีแพทยผูเชีย่วชาญ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 6

    โรงพยาบาลเอกชน... ..... ...... ...... ...... ...5  มีเคร่ืองมือแพทยทันสมัย.. ..... ...... ...... ...... ... 7 (ถาไมทราบ ให บันทึก "99")

    คลินิกเอกชน... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 6  เขารักษาฉุกเฉิน. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 8

 อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..7  มีฐานะยากจน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 9

 อื่นๆ (ระบุ)...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 10

HW29 HW33

117         121   123       

เนือ่งจากสาเหตุใด?" ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

สถานพยาบาลคร้ังสดุทาย

119 120

HW32HW31HW30

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ปนคนไขใน (HW29 = 1-99)

...(ช่ือ)...เขาพกัรักษา ในสถานพยาบาลใด?"

คร้ังสดุทาย. ..(ชือ่)...เลือกเขาพักรักษา

ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

คร้ังสุดทาย...(ช่ือ).. .เขาพกัรักษา

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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 "หลังออกจากการเขาพกั "การเขาพกัรักษาใน "การเขาพกัรักษาใน

รักษาในสถานพยาบาล สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย ".. .(ชื่อ). ..ไมใชสทิธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

คร้ังสุดท าย.. .(ช่ือ). .. ...(ชื่อ).. .จายคาพาหนะไป-กลับ .. .(ช่ือ). ..จายคารักษาพยาบาล  ...(ช่ือ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ตองนอนพกัรักษาตัว ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 

ตอท่ีบ านก่ีวัน?"  ไมมีสวัสดิการฯ.. ...... ...... ..... ...... ...... ...1 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

 มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกจํานวนวัน ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงินเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจบ็ป วยฉุกเฉิน.. ...... ...... ..... .... 1

ท่ีนอนพักรักษาตัวท่ีบาน การรับ-สงท้ังผูป วยและผูดูแล สวนท่ีจายดวยเงนิของตนเอง     ประกันสุขภาพถวนหน า(บัตรทอง). . 2  สถานพยาบาลอยู ไกล/ เดินทางไมสะดวก.... 2

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน.. 3  ไมมีคาพาหนะ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .... 3

(ถาเกิน 98 วัน (ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     สวัสดิการขาราชการหรือ  ชา รอนาน.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 4

ใหบันทึก "98") เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ       ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ.. . 4  ไมแนใจในคุณภาพยา...... ..... ...... ...... ...... .... 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ   จากเอกชน  ถูกเลือกปฏิบัติ. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 6

(ถาไมทราบ (ถาไมมีคาพาหนะ จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน..... .5  บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไม ไพเราะ………........ .7

 ใหบันทึก "99") ใหบันทึก "0")     สวัสดิการจดัโดยนายจาง.. ...... ...... ..6  แพทยไม มีเวลาใหซักถาม/ ไมใหขอมูล.. ...... 8

  อื่นๆ (ระบุ). ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...7  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย…... ...9

 ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ.... ..10

 มีสวัสดิการฯ แต ไมใช... ...... ...... ...... ... 8  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ

    ไมครอบคลุม..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . 11

 อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....12

HW34 HW35 HW36

125             127     131 137    136

ถามเฉพาะผูท่ีไมใชสวัสดิการฯ (HW37 = 8)

คร้ังสุดทาย เพราะเหตุใด?"

สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย

HW38

ในการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

"การเขาพกัรักษาใน

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 1-99)

HW37

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW39)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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แยมาก..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... . 1

แย... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....2

ปานกลาง. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..3

ดี...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...4

5

ความสุภาพ หมอ/ พยาบาล/ หมอ/ พยาบาล/ ทานเขาใจสิ่งท่ี ความรวดเร็วของ ความสะดวกสบาย โรงพยาบาลยินดี โรงพยาบาลเปด

ท้ังกริยา/ ทาทาง/ เจาหนาท่ี ขออนุญาต เจาหนาท่ี เก็บขอมูล หมอ/ พยาบาล/ การจัดบริการ ในโรงพยาบาล เชน ใหครอบครัว/ ญาติ/ โอกาสใหทานเลือก

คําพูด/ น้ําเสียงของ ทานกอนตรวจรักษา สวนตัวหรือประวัติ เจาหนาท่ีพดู หรือ ของโรงพยาบาล ความไมแออัดของสถานท่ี เพื่อนมีสวนรวม หมอ/ พยาบาล/

หมอ/ พยาบาล/ หรือกระทํากับตัวท าน การรักษาของทาน อธิบาย เชน ความสะอาดของหองน้ํา/ ในการดูแลทาน เชน เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ี  เชน เจาะเลือด ฉดียา ไวเปนความลบั วิธีการรักษาอาการ หองสวม/ อาหาร มาเย่ียม นําอาหาร/ ท่ีทานตองการ

ตรวจรางกาย เจ็บปวยของท าน ขนม/ ของใชสวนตัว

มาใหทาน

HW39 HW40 HW41 HW42 HW43 HW44 HW45 HW46

139 140 141 142 143 144 145 146

 รหัสคําตอบสดมภ HW39 - HW46

ดีมาก.. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......

13

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ปนคนไขในที่อายุ 15 ปข้ีนไป และตอบดวยตนเอง (HW29 = 1-99,  A5 = 15-98  และ response = 1)

 "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาลคร้ังสุดทาย ทานจะใหคะแนนการใหบริการในเร่ืองดังตอไปนี้ระดับใด?"

ค. การเขาพกัรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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14

แยมาก...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .1

แย.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ... 2

ปานกลาง.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3

ดี. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .. 4

5

นาย  ก. เขาพักรักษาตัว นาง  ข. ไดแลกเปลี่ยน นาง ค. เขาพักรักษาตัว นาย ง. เขารับการผาตัด นาย จ. ตกบันได ขาหัก นาง ฉ. เขารับผ าตัดตาท่ี รพ. นาย  ช. ไดรับการผ าตัด นาย ซ. เขารับการผ าตัดตา

ใน รพ.ดวยโรคเอดส ความคิดเห็นกับหมอ ใน รพ. ด วยโรคประหลาด หมออธิบายขั้นตอนและ เพื่อนบานนํา เขาสง รพ. และนอนพักอยูร วมกับ และต องพกั รักษาตัวใน รพ. ท่ี  รพ.ประจําจงัหวัดท่ีมีหมอ

ท านสังเกตเห็นว าหมอและ เก่ียวกับการคลอดแบบ ยังไม ทราบส าเหตุชัดเจน วิธีการรักษาใหเขาฟง เขาต องนอนรอ 1 ชม. ผูป วยคนอื่นๆ  อีก 4 คน เปนเวลา 2 อาทิตย สังเกต เฉพาะทางจํานวนมาก

พยาบาลไมพูดคุย กับเขา ผาคลอดและคลอดธรรมชาติ ผูสื่อขาวพยายามต้ือใหหมอ แต เขาไมเขาใจสิ่ งท่ี ท่ีหองฉุกเฉินกอน โดยไมมีฉากก้ันระหวางเตียง เห็นว าญาติไมคอยมาเย่ี ยม เขาต องการผ าตัดกับหมอ ก.

ไมสนใจเขา บางคร้ัง แมว าหมอจะแนะนําใหเธอ เปด เผยขอมูลของคนไข หมอพดูและไมกล า แพทยจะมาตรวจ เขามีตู เล็กๆ ไว เก็บของใช และเม่ือครอบครัวพากัน ท่ีมีชื่อเสียง เร่ืองการผ าตัดตา

ก็ตะคอกใสเขาเสียงดัง คลอดแบบธรรมชาติ รายน้ี  แตหมอยืนกรานว า ถามตอ และหมอก็ และไดรับแจงจาก  รพ. สวนตัว และใชห องนํ้า มาเย่ี ยมและนําอาหาร/ขนม ของ รพ.แต รพ. แจงว า

เขาต องขอร องใหหมอ แตหมอก็ให เธอตัดสินใจเอง ไม สามารถเป ดเผยขอมูล ไมไดถามวาเขาเขาใจ ว าจะไดรับการผ าตัด รวมกับผู ปวยคนอื่น ๆ จากบานมาให  พยาบาลก็จะ เขาไมสามารถเลือกไดว าจะ

และพยาบาลตอบคําถาม ว าตองการคลอดแบบไหน สวนตัวของคนไขได สิ่งท่ีหมอพูดหรือไม  ในวันถัดไป  ทานคิดว า โดยหองนํ้ามีกล่ินเหม็น พรํ่า บนว านาย ช. ท านคิดวา ผาตัดกับหมอคนไหน แต ขึน้

เขาอยูเสมอ ทานคิดว า ท านคิดวาหมอให  ทานคิดว ารพ.เก็บขอมูล ทานคิดวาแพทย สื่อสาร รพ.ใหการ รักษาพยาบาล เน่ืองจากไมไดทํา รพ.สนับสนุนใหญาติและ อยู กับว าหมอคนไหนรับผิดชอบ

บุคลากร  รพ.ปฏิบัติกับ นาง ข. มีสวนรวม สวนตัวผูป วย ไว เปน และให ขอมูลแกนาย ง. ไดรวดเร็วระดับใด ความสะอาดทุกวัน ทานคิดวา ครอบครัวเขามามีสวนรวม ผาตัดในชวง เวลาท่ีเขาเขา

นาย ก. ดวยความสุภาพ ในการตัดสินใจ ความลับได ดีระดับใด ดีมากนอยเพียงใด สิ่งอํานวยความสะดวก ในการดูแลผู ปวย หองผ าตัด ทานคิดวา รพ. เปด

มากน อยเพียงใด ในการรักษาระดับใด ของ  รพ. น้ีอยูในระดับใด ระหวางนอน รพ.ระดับใด โอกาสใหเลือกหมอระดับใด

HW47 HW48 HW49 HW50 HW51 HW52 HW53 HW54

147 148 149 150 151 152 153 154

ดีมาก... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .....

 รหัสคําตอบสดมภ HW47 - HW54

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขในที่อายุ 15 ปข้ีนไป และตอบดวยตนเอง (HW29 = 1-99,  A5 = 15-98  และ response = 1)

 "ในสถานการณจําลองตอไปนี ้ ท านจะใหคะแนนเหตุการณสมมติในเร่ืองดังตอไปนี้ระดับใด?"

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสดุทาย

 ...(ช่ือ)...ไปรับบริการ .. .(ช่ือ). ..รับบริการทันตกรรมประเภทใด?" บันทึกรหัส 

ทันตกรรมก่ีคร้ัง?"  สถานพยาบาลของรัฐ

บันทึกรหัส     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ 

  ไม รับบริการ.... ...... ..... ...... ...... 1 ใหบันทึกจํานวนคร้ัง   ขดูหินปูน/      ศูนยสุขภาพชมุชน/ รพ.สต.

ท่ีไปรับบริการ       ขดัฟนรักษาปริทันต  (เหงือก).... ...... ..1        ท่ี ไมมี ทันตาภิบาลและทันตแพทยมาบริการ..... 1

  รับบริการ. ...... ...... ...... ..... ...... . 2 (ถาไมทราบ ให บันทึก "99")   อดุฟน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 2        ท่ี มี ทันตาภิบาลหรือทันตแพทยมาบริการ...... ...2

  รักษารากฟน.. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..... 3    โรงพยาบาลชุมชน...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .... 3

  ถอนฟน.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .... 4    โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศูนย ... ...... ..... ...... ..4

  เคลือบหลุมรองฟน...... ...... ...... ...... ..... ...5    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.... ...... ...... ..... ...... ...... .5      (ถามตอไป)

  ใสฟนเทียม.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..... 6    โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ...... ...... ...... ..... ...... ...... .6

  ดัดฟน/ จัดฟน. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..7  สถานพยาบาลของเอกชน

  ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก... ...... ...... . 8    โรงพยาบาลเอกชน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 7

  จําไมได.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ....9    คลินิกเอกชน.... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 8

  อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... . 10  ร านหมอชาวบาน/ หมอมอเตอรไซด / หมอรถปคอพั... 9

 หนวยแพทยเคล่ือนท่ีของหนวยงานต างๆ... ...... ...... .... 10     (ขามไปถาม

 โรงเรียน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 11      HW63)

 อื่นๆ (ระบุ)... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..12    (ถามตอไป)

HW56 HW57_1

156        158        160                                             162   155

(ขามไปถาม HW63)

(ถามตอไป)

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

HW55

 โดยเรียงลําดับตามความสําคัญในการรักษา)

HW57_2

ถามทุกคน

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว ...(ช่ือ)...  "...(ช่ือ)...รับบริการทันตกรรมคร้ังสดุทาย จากท่ีใด?"

HW58

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW55 = 2) 

ง. การรับบรกิารทันตกรรมระหวาง 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        ประกันสุขภาพถวนหนา (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

    อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .....7   บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไม ไพเราะ...... ..... ...... ...... ...... ..... .. 9

  แพทยไม มีเวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมูล……………… 10

   มีสวัสดิการฯ แตไม ใช. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 8   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย...... ...... ...... ..... ..... 11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ..... ..... ...... ...... ... 12

  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม... ...... ...... .....13

  อื่นๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 14

HW59 HW60

      164      168 173  172

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการฯ (HW61 = 8)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW62HW61

 (ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW63)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรมและใชบริการในสถานพยาบาล (HW55 = 2 และ HW58 = 1-9, 12) 

ง. การรับบริการทันตกรรมระหวาง 12 เดือนท่ีแลว
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"เพราะเหตุใด ...(ช่ือ )...จึงไมไดเข าร ับ

บนัทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไมมีเงินจ ายคารักษาพยาบาล..... .......... 1  ไมมีเงินจ ายคาร ักษาพยาบาล... ........... 1  ไมมีเงินจายคาร ับบริการ..................... 1

 ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา ............. 2  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา............ 2  ไมมีคาเดินทางไปรับบริการ.... ............. 2

 คิวยาว/ ตองรอนาน........................... 3  คิวยาว/ ตองรอนาน........................ .. 3  คิวยาว/ ตองรอนาน......... .................. 3

 เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล ............ 4  เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล ........... 4  เดินทางไมสะดวก/ อยู หางไกล.. .......... 4

บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา................ ...... 5  ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา............. ........ 5 บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรับบรกิาร..................... .... 5

  ไมมี.... ................. 1  ไมเช่ือมั่นหรือไมประทบัใจ  ไมเชื่ อมั่นหรอืไมประทับใจ   ไมมี................ ......... 1  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร....... 6    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบร ิการ...... 6    ในสถานพยาบาลหรอืผูใหบร ิการ...... 6

  ม.ี ........................ 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด......... 7 บนัทึกรหัส   ไมทราบวาจะไปรบัการรักษาที่ใด........ 7   มี............ ................. 2  ไมทราบวาจะไปรับบรกิารที่ใด... .......... 7

 ไมมีผูพาไปรับการรักษา...................... 8   ไมมี............. .......... 1  ไมมีผูพาไปรับการรักษา..................... 8  ไมมีผูพาไปรับบริการ.. ........................ 8

 อ่ืนๆ (ระบุ).. ........................... ........... 9  เปนขอจํากัดของผูใหบริการ เช น  เปนขอจํา กัดของผูใหบริการ 

  มี.......... ................. 2     เตยีงเต็ม สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……9    เช น ไมมีทันตบุคลากร 

  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………10    สถานที่ไมรองรบั ฯลฯ……………………9

 อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………10

HW66 HW67 HW68

181                   182175                  176 178 179         

(ถามตอไป)

HW63 HW64 HW65

(ขามไปถาม FC1)

(ขามไปถาม HW67)

(ถามตอไป) (ถามตอไป)

ในสถานพยาบาล?"

(ขามไปถาม HW65)

รับการตรวจรกัษา พยาบาลหรอืแพทย

การตรวจ รกัษา?" ในสถานพยาบาล 

แตทานไมได

เขานอนรักษา

บรกิารในครั้งน้ัน?

ตองการเขารับบริการ

ตองการใหนอนรักษา แตไมไดเข ารับบรกิาร?"

ที่แล ว มีบางหรอืไมที่ การร ักษาในครั้ง น้ัน? ที่แลว มีบางหรือไมที่

และจํา เปนตองการ จนตองนอนในสถาน สุขภาพชองปาก และ

แตทานไมไดไปรับ

ถามเฉพาะ HW67 = 2

"ระหวาง 12 เดือน "ระหวาง 12 เดือน เพราะเหตุใด ...(ช่ือ)...จึงไมไดเขารบั "ระหวาง 12 เดือน เพราะเหตใุด ...(ช่ือ)…จึงไมไดเข ารับ

ถามทุกคน

...(ช่ือ)...เคยมีปญหา

ที่แลว มีบางหรือไมที่ การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?"

…(ช่ือ)...เคยปวยฯ ...( ช่ือ) ...เคยปวยฯ  

17

ตอนท่ี 4  ความจําเปนทางสุขภาพท่ีไมไดรับการตอบสนอง

การเจบ็ปวยทีไ่มตองนอนในสถานพยาบาล การเข าพกัรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม

ถามทกุคน ถามเฉพาะ HW63 = 2 ถามทุกคน ถามเฉพาะ HW65 = 2
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ตอนท่ี 5 การบริโภคอาหาร

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ทานมากกวา 3 ม้ือ………………….. 1   ไมมีเงิน……………………...…… 1   รูสึกหิว .... ...... ...... ...... .1   จืด………………………1   ตม/ ลวกสุก………………1   รสชาติ…………………………1

  ทานครบ 3 ม้ือ…………………………2   ไมมีเวลา………………...………..2   อยากทาน ...... ...... ...... .2   หวาน……………………2   ตุน/ น่ึง……………………2   คุณคาทางโภชนาการ………2

  ลดนํ้าหนัก………………...………3   ไดเวลาทาน/   เค็ม………………………3   ผดั……………………………3   ราคา……………………………3

  ทาน 2 ม้ือ งดม้ือเชา…………………3   ถือศีล………………………..………4    เคยทานเปนประจํา ……3   เผด็………………………4   ทอด…………………………4   ความสะอาด…………………4

  ทาน 2 ม้ือ งดม้ือกลางวัน……………4   อืน่ๆ (ระบุ)………………..………5   ไมทาน ……………………4   เปร้ียว………………… 5   ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ………5   ความสะดวก รวดเร็ว………5

  ทาน 2 ม้ือ งดม้ือเย็น…………………5   อื่นๆ (ระบุ)……………… 5   อื่นๆ (ระบุ)……………6   ปง/ ยาง……………………6   ความชอบ.. ...... ...... ...... ....6

  ทานเพียง 1 ม้ือเทาน้ัน………………6   อบ..…………………………7   ความยากทาน... ...... ...... ...7

  อื่นๆ (ระบุ)…………………8   อื่นๆ (ระบุ).... ..... ...... ...... .8

33 34 35 36

FC1 FC2 FC3 FC4

 มากท่ีสุด?"  มากท่ีสุด?"  เปนอันดับแรก?"

37 38

FC5 FC6

(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถาม FC3)

(ถาบันทึกรหัส 3-6 ใหถามตอไป)

 ม้ือหลัก วันละก่ีม้ือ?" "สวนใหญ.. .(ช่ือ)…งดทาน

อาหารม้ือดังกลาว เพราะเหตุใด?"

อาหารวาง เพราะอะไร?"  อาหารม้ือหลักรสชาติใด  อาหารท่ีปรุงด วยวิธีการใด  อาหารจะคํานึงถึงสิ่งใดกอน

"ปกติ. ..(ชือ่)…ทานอาหาร ถามเฉพาะ FC1 = 3-6 "สวนใหญ...(ช่ือ)...ทาน "ปกติ...(ช่ือ)…ทาน "ปกติ...(ช่ือ)...ทาน "ปกติ. ..(ชือ่)…เลอืกซ้ือ

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายต้ัุงแต 6 ปขึ้นไป

REC_NO
32

2
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ไมทาน …………………………...…....... ...... ...…..…….……1

ทาน 1-2 วัน/ สัปดาห………………....... ...... ...….…………2

ทาน 3-4 วัน/ สัปดาห………………....... ...... .....…………. 3

ทาน 5-6 วัน/ สัปดาห………………....... ......…………….…4

ทานทุกวัน …………………………...... ...... .……………………5

 กลุมเน้ือสัตวไขมัน กลุมอาหารไขมันสูง  กลุมขนมสําหรับ  กลุมอาหารประเภท  กลุมผัก  กลุ มเครื่องดื่ม  กลุมเคร ือ่ งดื่ม  กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร กลุมอาหารสําเรจ็ รปู/

 และผลิตภัณฑ  ไดแก อาหารตางๆ  ทานเลนหรือ จานดวนทางตะวันตก  และผลไมสด ประเภทน้ําอัดลม ไมมแีอลกอฮอล  และกลุ มแรธาตุ วิตามิน อาหารกระปอง/

 ไดแก อาหารพวกไข , ที่ปรงุดวยวิธีการผัด,  ขนมกรุบกรอบ  เชน พซิซา แซนวิช    ที่มีรสหวาน/  เชน รังนก ซุปไก สกัด อาหารสําเร็จแชแข็ง/

 เนื้อสัตวปนมัน, การทอด แกงที่ใสกะทิ  ไดแก  ปลาเสน  แฮมเบอรเกอร    เครื่องดื่มชูกํา ลัง/  สาหรายอัดเม็ด  อาหารพรอมปรงุ

 เครื่องในสัตว, ขนมที่ใส กะทิ มนัฝร ัง่ทอดกรอบ ไกทอด เปนตน    เครื่องดืมเพื่อสุขภาพ  นํ้ามันตับปลา วิตามินเอ แช เย็น

 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว ขนมเบเกอรี่ เชน ข าวโพดอบกรอบ    และความงาม   วิตามินซี  แคลเซียม

 เชน เบคอน แหนม ขนมเคก โดนัท สาหรายอบกรอบ     เชน ชา กาแฟ  เหล็ก เปนตน

กุนเชียง หมูยอ   ไสอ่ัว ขนมปงทาเนย/ แยม  และนํ้าผักผลไม

 ไส กรอกอีสาน เปนตน  คุกก้ี เปนตน  ที่ใสน้ําตาล เปนตน

FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 FC12 FC13 FC14 FC15

39 40 41 42 43 44 45 46 47

ตอนท่ี 5 การบริโภคอาหาร (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายต้ัุงแต 6 ปขึ้นไป

 "ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…ไดบริโภคอาหารกลุมตางๆ เหลานี ้โดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีวัน?"

 รหัสคําตอบสดมภ FC7 - FC15
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ตอนท่ี 6 การสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

… (ช่ือ)… ด่ืมสรุาหรือ  "ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

ก สถานบริการสาธารณสุข ...(ชื่อ)...เคยด่ืมต้ังแต

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ข โรงเรียน บันทึกรหัส 

 ไม เคยสูบ...... ...... 1  บุหร่ีซอง ค สถานท่ีราชการ  ไมเคยด่ืมเลยในชีวิตน้ี………………………1

 ไม สูบแตเคยสบู   ผลิตในประเทศ ง รานอาหาร/ ภัตตาคาร  เคยด่ืม แตไม ด่ืมใน 12 เดือนท่ีแลว.... . 2

     ทุกวัน.... ...... .. 2      ไมมีกนกรอง.. ...... ... 1 จ บริการขนสงสาธารณะ

     ไม ทุกวัน. ..... .. 3      มีกนกรอง...... ..... .... 2  ด่ืม

  ผลิตจากตางประเทศ... 3    ทุกวัน (7 วัน/ สัปดาห )………………… 3

 บุหร่ีซิการ/ ไปป... ...... ... 4 ไมไดไป. ..... ...... ...... ...... ..... ...... .... 1    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/ สัปดาห)...... .... 4 บันทึกรหัส

 สูบทุกวัน……………4  บุหร่ีชนิดมวนเอง.... ...... 5 ไป แตไมพบการสบูบุหร่ี. ...... ..... ...2    วันเวนวัน (3-4 วัน/ สัปดาห ).. ...... ..... 5  ไมเคย...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1

 สูบแตไมทุกวัน……5  บุหร่ีขี้โย/ พมา..... ..... .... 6 ไป และพบการสูบบุหร่ี    ทุกสัปดาห (1-2 วัน/ สัปดาห).... ...... . 6  เคย

 อื่นๆ (ระบุ).... ...... ..... .... 7     ภายในตัวอาคาร. ..... ...... ...... ... 3    ทุกเดือน (1-3 วัน/ เดือน)………………7    1 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 2

ไป และพบการสูบบุหร่ี    นานๆ คร้ัง (8-11 วัน/ ป )……………… 8    2 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3

    ในสวนท่ีไม ใชตัวอาคาร..... ...... 4    นานๆ คร้ัง (4-7 วัน/ ป)…………………9    3 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 4

ไมทราบ/ ไมแนใจ/ จําไมได ..... .....5    นานๆ คร้ัง (1-3 วัน/ ป)…………………10    4 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 5

   5 คร้ังขึน้ไป... ...... ...... ..... ...... ......6

ก ข ค ง จ

CD3 CD4 CD5 CD6 CD7

50 51 52 53 54 57

 "โดยปกติ ...(ช่ือ)…

 "ปจจุบัน...(ชื่อ)…

CD1

ในสถานท่ีสาธารณะตอไปนี้หรือไม?"

(ถาบันทึกรหัส 4-5

ถามเฉพาะ CD1 = 4-5 ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณดวยตนเอง 

"ระหวาง 30 วันท่ีแลว… (ช่ือ)…เห็นใครสบูบุหร่ีสูบบุหร่ีหรือไม?"

ถามเฉพาะ CD8 = 3-10

ในวันท่ีด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมมึนเมา

- สุรา 5 แก ว หรือ 1/2 แบน หรอื

CD8

49

CD2

48                    55

CD9

เคร่ืองด่ืมมึนเมาหรือไม?"

(ถาบันทึกรหัส 3-10 ใหถามตอไป)

(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถาม MH1)

สูบบุหร่ีประเภทใด

ขามไปถาม CD3)

ใหถามตอไป)

   1/2 ขวดเล็ก

- เบียร 5 กระปอง หรอื  2.5 ขวดใหญ

(ถาบันทึกรหัส 1-3

เปนประจํา?"

- เหลาปน เกือบทั้งเหยือก  หรือไม?"

- ไวนคลูเลอร/ สุราผสมน้ําผลไม 5 ขวด

- ไวน 5 แก ว หรือ 1/2 ขวด

 รหัสคําตอบสดมภ CD3-CD7
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     บันทึกรหัส

ไมเลย. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 0

เล็กนอย.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 1

มาก. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....2

มากท่ีสุด.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ......3

รูสึก รูสึก รูสึกเบ่ือหนายทอแท  รูสกึ  รูสึกวา สามารถทําใจยอมรับได ม่ันใจวาจะสามารถควบคุม ม่ันใจท่ีจะเผชญิ รูสึก รูสึกเปนสุข

พึงพอใจ สบายใจ  กับการดําเนินชีวิต  ผิดหวัง  ชีวิตมีแต สําหรับปญหาท่ียาก อารมณได เม่ือมีเหตุการณ เหตุการณรายแรง เห็นอกเห็นใจ ในการชวยเหลอื

ในชวิีต  ประจําวัน  ในตัวเอง  ความทุกข จะแกไข (เม่ือมีปญหา) คับขันหรือรายแรงเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เม่ือผูอื่นมีทุกข ผูอื่นท่ีมีปญหา

MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 MH6 MH7 MH8 MH9 MH10

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

ตอนท่ี 7  สุขภาพจิต

ถามเฉพาะผูท่ี มีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป และตอบสัมภาษณดวยตนเอง 

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"
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   บันทึกรหัส

ไม เลย.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..0

เล็กนอย. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..1

มาก.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .... 2 ตอบเอง……...………1

มากท่ีสุด. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 3 ผูอืน่ตอบแทน. .……2

ใหความ  รูสึกภูมิใจ  รูสกึม่ันคง เม่ือปวยหนัก สมาชิก  มีเพือ่นหรือ  ม่ันใจวาชุมชน  รู สกึม่ันคง  มีหนวยงาน เม่ือเดือนรอน

 ชวยเหลือ  ในตนเอง ปลอดภัย เช่ือวา ในครอบครัว คนอื่นๆในสังคม ท่ีอาศัยอยู ปลอดภัยใน สาธารณสุข มีหนวยงานในชุมชน

แกผูอืน่  เม่ืออยูใน ครอบครัวจะ มีความรักและ คอยชวยเหลือ มีความ ทรัพยสนิเม่ือ ใกลบาน ชวยเหลือ (เชน วัด 

 เม่ือมีโอกาส  ครอบครัว ดูแลเปนอยางดี ผูกพนัตอกัน ในยามท่ีตองการ ปลอดภัย อยูในชุมชนนี้ มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ)

MH11 MH12 MH13 MH14 MH15 MH16 MH17 MH18 MH19 MH20

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

ผูตอบสัมภาษณ

78

บันทึกรหัส 

response

ตอนท่ี 7  สุขภาพจิต (ตอ)

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป และตอบสัมภาษณดวยตนเอง 
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 7.  นํ้าดื่ม  (บันทกึประเภททีใ่ช เปนสวนใหญ)   H8 (col.95)

   1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                         8.  นํ้าใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)   H9 (col.96)

          ตึก……..…………………………………………………………… = 1 H1 (col.88)           น้ําประปา... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......      = 1

          ไม…………………………………………………………………… = 2           น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)... ...... ...... ...... ...... ..... ......      = 2

          คร่ึงตึกคร่ึงไม…………………………………………………… = 3           น้ําบาดาล.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .      = 3

          ใชวัสดไุมถาวรในทองถ่ิน……………………………………… = 4           น้ําบอ... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ....      = 4

          ใชวัสดใุชแลว เชน หีบ ลัง…………………………………… = 5           น้ําจากแมน้ํา/ ลําธาร/ คลอง/ น้ําตก/ ภเูขา...... ...... ..... ...... ......      = 5

          อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………… = 6           น้ําฝน..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....      = 6

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                  น้ําดืม่บรรจุขวด/ ตูน ้ําดื่มหยอดเหรียญ…………………..…………     = 7

          เปนเจาของบ าน มีภาระผอนชําระ.... ...... ..... ...... ...... ..... = 1 H2 (col.89)           อื่นๆ (ระบุ) ………………………………….………………………………     = 8

          เปนเจาของบ าน ไมมภีาระผอนชําระ. ..... ...... ...... ...... .... = 2  9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหน่ึงเปนเจาของส่ิงตาง ๆ ดงัตอไปน้ีหรือไม?

          เชาซื้อ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... = 3      ถา  "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหสั "0"   "เปนเจาของ"  บันทกึรหัส  "1"

          เชา.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .....  = 4            โทรทัศน. ...... ...... ......………………….……………………    H10 (col.97)

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึง่ของคาจาง...... . = 5

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา...... ...... ...... ..... ... = 6            เคร่ืองเลนวิดีโอ/ วีซีด/ี ดวีีด…ี…………………….………    H11 (col.98)

          อื่นๆ (ระบุ)...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......  = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองที่ดิน                                              โทรศัพทมอืถือ…………………………………………………    H12 (col.99)

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3) H3 (col.90)  

          เปนเจาของ.. ..... .. = 1      ไมเสียคาเชาท่ีดนิ..... ...... ...  = 4            เคร่ืองคอมพิวเตอร………………………………………...    H13 (col.100)

          เชาซื้อท่ีดนิ...... ... = 2      อื่นๆ (ระบุ)... ...... ...... ...... ..  = 5  

          เชา.. ...... ...... ..... .. = 3                 ตู เย็น………………………………………………………………    H14 (col.101)

   4.   จํานวนหอง  

          หองท้ังหมด (ไมนบัหองน้ํา  หองสวม)…………………………. H4 (col.91)            ไมโครเวฟ/ เตาอบ……………………………………………    H15 (col.102)

          หองท่ีใชนอน…………………..…..... .……………………………… H5 (col.92)  

   5.   ไฟฟาภายในทีอ่ยู อาศัย            เคร่ืองซกัผา……………………………………………………    H16 (col.103)

          (รวมไฟฟาท่ีตอจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอื่น)

          ม…ี…………………………………………………………………  = 1 H6 (col.93)            เคร่ืองปรับอากาศ………………………………………………    H17 (col.104)

          ไมม…ี……………………………………………………………… = 0

   6.  การใชส วม (บนัทึกประเภททีใ่ชเปนสวนใหญ)            รถยนตสวนบุคคล/ รถปกอัพ/ รถตู………………………    H18 (col.105)

          สวมแบบนัง่หอยเท า……………………………………………  = 1 H7 (col.94)

          สวมแบบนัง่ยอง…………………………………………………  = 2            รถจักรยานยนต………………………………………………    H19 (col.106)

          สวมแบบนัง่หอยเท า และสวมแบบนั่งยอง…………………  = 3

          สวมหลุม/ สวมถัง/ สวมถายลงแมน้ําลําคลอง            รถแทรกเตอร 4 ลอ…………………………………………    H20 (col.107)

                  หรือ สวมลักษณะอื่น ๆ  โดยมีหองก้ัน…..………  = 4

          ไมมสีวม……………………………………………………………  = 5            รถไถ 2 ลอ (รถไถเดนิตาม)…………………………………    H21 (col.108)

ตอนท่ี 8 ลักษณะของครวัเรือน

ใหบันทกึรหัสลงใน

(ขามไปขอ 4)
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ภาคผนวก ง 
 

ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวม 
Coefficient of variation (C.V.) 

 
ตาราง  ค่าสัมประสิทธ์ิของความแปรผันของค่าประมาณยอดรวมของลักษณะการเจ็บป่วยในระหว่าง 1 เดือน

ก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตามเขตการปกครอง และภาค 
 

ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผนัของค่าประมาณยอดรวม (C.V. %) 
ของลักษณะการเจบ็ป่วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์

 

การป่วย หรือ       
รู้สึกไม่สบาย (HW2) 

การได้รับอุบัตเิหตุ หรือ  
ถูกทําร้ายรา่งกาย (HW5) 

การเปน็โรคเรือ้รัง หรือ
โรคประจําตัว (HW9) 

ทั่วราชอาณาจักร 
 
เขตการปกครอง 
     ในเขตการปกครอง 
     นอกเขตการปกครอง 
 
ภาค 
     กรุงเทพมหานคร 
     กลาง 
     เหนือ 
     ตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ใต้ 

6.51 
 
 

10.75 
7.82 

 
 

4.37 
7.90 
10.34 
7.76 
9.50 

6.41 
 
 

10.56 
7.84 

 
 

3.84 
8.02 
10.13 
7.61 
9.27 

6.42 
 
 

10.46 
7.97 

 
 

3.98 
8.02 
10.14 
7.70 
9.29 

 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTICAL TABLES 
ARE IN THE EXCEL FORMAT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT 
 

TABLE 1 Number of population by type of health insurance, area and region, 2013  
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, 
2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

TABLE 8 Number of population having any chronic diseases by group of chronic 
diseases, area, region and sex, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

 
 



 

 STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT (Cont’d) 
 

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013    

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  



 

 STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT (Cont’d) 
 

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013    

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

 



 

 STATISTICAL TABLES ARE IN THE EXCEL FORMAT  (Cont’d) 
 

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013  

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, 2013    

TABLE 46 Number of population, aged 15 years and over by cigarette smoking behavior,  
  area, region, sex and age group, 2013  
TABLE 47 Number of population, aged 15 years and over by cigarette smoking behavior, 

area, region, sex and age group, 2013  
TABLE 48 Number of population, aged 15 years and over by drinking behavior during  
  12 month before the date of interview, area, region, sex and age group, 2013 
TABLE 49 Number of population, aged 15 years and over by binge/ heavy drinking 

behavior during 12 month before the date of interview, area, region, sex 
  and age group, 2013  
TABLE 50 Number of households by household characteristics, area and region, 2013 
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	 3.3 การรักษาพยาบาลของผู้ป่วย 
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