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จัดทําโดย

: กองการพยาบาลสาธารณสุ ข
สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สํานักยุทธศาสตร์ และประเมินผล กรุ งเทพมหานคร
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บทสรุ ปสาระสํ าคัญ
ภารกิจหนึ่งที่สาํ คัญของสํานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร คือ การสํารวจข้อมูลสุ ขภาพครอบครัว
เพื่อ ศึกษาสภาวะสุ ขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อ สนับสนุนการบริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคในชุมชน (P&P นอก) ตามโครงการสร้างหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า โดยมีทีมพยาบาลเยีย่ ม
บ้านของศูนย์บริ การสาธารณสุ ข 68 แห่ง ให้บริ การครอบคลุมพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จํานวน 2,120,847
หลังคาเรื อน มีประชากรรับผิดชอบ จํานวนทั้งหมด 5,045,251 คน 2,386,447 ครอบครัว และพบว่าใน
ปี งบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553- 30 กันยายน 2554) ผลการสํารวจข้อมูลสุ ขภาพครอบครัว ดังนี้
ประชากรที่ได้รับการสํารวจข้อมูลสุ ขภาพครอบครัว มีจาํ นวนทั้งหมด 144,977 คน พบว่า มาก
ที่สุด คือ เพศหญิง จํานวน 79,022 ( 54.51 %) อายุระหว่าง 21-40 ปี จํานวน 41,106 ( 28.35%) มีเชื้อชาติ
ไทย จํานวน 144516 คน( 99.68%) สัญชาติ ไทย จํานวน 144,639 คน (99.76%) นับถือศาสนาพุทธ จํานวน
125782 คน ( 86.76%) สถานภาพสมรส คู่ จํานวน 64286 คน( 44.34 %) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
จํานวน 30,717 คน ( 21.19 %) มีจาํ นวนถึง 7949 คน( 5.48 %) ไม่ได้รับการศึกษา ประกอบอาชีพ รับจ้าง
จํานวน 47099 คน (32.49 %) และพบว่า ว่างงาน จํานวน 13,976 คน ( 9.64 %)

สมาชิกในครอบครัว มีรายชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยและอาศัยอยูจ่ ริ ง จํานวน 113,581 คน
(78.34%) มีสิทธิการรักษาหลักประกันสุ ขภาพ จํานวน 90,190 คน ( 62.21%) และเคยตรวจสุ ขภาพ จํานวน
111,385 คน (76.83%) เมื่อเจ็บป่ วย จะปฎิบตั ิตวั โดย รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ จํานวน 30,296 คน
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( 20.90 %) รองลงมาคือ รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 25,695 คน ( 17.72 %) ซื้ อยามารับประทานเอง
จํานวน 14,700 คน (10.14%) ในขณะที่รักษาที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข จํานวน 11,340 คน ( 7.82 %)

ประชาชนที่สาํ รวจได้ มีภาวะสุ ขภาพปกติ จํานวน 76,577 คน ( 52.82%) มีภาวะเสี่ ยง จํานวน
32,692 คน ( 22.55%) มีพฤติกรรมเสี่ ยง 5 อันดับแรก คือ คือ 1) ไม่ออกกําลังกาย จํานวน 12,322 คน
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(37.69%) 2 ) สู บบุหรี่ จํานวน 7,545 คน ( 23.08%) 3) ไม่ตรวจสุ ขภาพ จํานวน 6,688 คน ( 20.46%)
4 ) ดื่มแอลกอฮอล์ จํานวน 6,097 คน ( 18.65%) 5 ) พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง จํานวน
4,580 คน ( 14.01%) ตามลําดับ ในขณะเดียวกันมีประชาชนที่มีภาวะเสี่ ยงโรคทางพันธุ กรรม เช่น โรคทาง
ยีน หรื อโรคที่เกิดจากปั จจัยสนับสนุนที่ทาํ ให้เกิดโรค จํานวน 2,032 คน ( 6.22% ) เจ็บป่ วยจํานวนทั้งหมด
35,708 คน ( 24.63%) โดยพบโรคมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด มากที่สุด จํานวน 19,525 คน
( 59.72%) รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม จํานวน 12,009 คน ( 36.73%)
โรคระบบหายใจ จํานวน 1,619 คน (4.93%) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่ าง และเนื้อยึดเสริ ม จํานวน
1,562 คน (4.76 %) โรคผิวหนังและเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนัง จํานวน 1,457 คน (4.44 %)

ประชากรกลุ่มเป้ าหมายสาธารณสุ ข 12 กลุ่มวัย พบว่า ได้รับการดูแลสุ ขภาพ ดังนี้
1) หญิงตั้งครรภ์ จํานวน 495 คน มีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ 127 คน ( 25.66%)
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2) หญิงหลังคลอด จํานวน 424 คน มีการตรวจหลังคลอด ภายใน 45 วัน จํานวน 255 คน
(61.14%) โดยพบว่า มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด จํานวน 37 คน ( 8.79%)
3) วัยก่อนเรี ยน (แรกเกิด – 6 ปี ) จํานวน 8,361 คน ได้รับนมแม่มากกว่าหรื อเท่ากับ 6 เดือน
จํานวน 3,109 คน ( 37.18%) ได้รับวัคซี น(ตามเกณฑ์อายุ) จํานวน 7753 คน ( 92.73%) มีภาวะ
โภชนาการ (ตามเกณฑ์ BMI) จํานวน 3,679 คน ( 44.00%) พัฒนาการตามวัย ปกติ จํานวน 8,240 คน
( 98.55%)
4)วัยเรี ยน (6-10 ปี )จํานวน 3,316 คน ได้รับวัคซี น(ตามเกณฑ์อายุ) จํานวน 3,109 คน ( 93.76%) มี
ภาวะโภชนาการ (ตามเกณฑ์ BMI) จํานวน 2,902 คน (87.52%)
5) วัยรุ่ น ( อายุ 11-20 ปี ) จํานวน 7,554 คน มีภาวะโภชนาการ (ตามเกณฑ์ BMI) จํานวน 6,949 คน
( 91.99%) พบปั ญหาวัยรุ่ น จํานวน 110 คน (1.46%) มากที่สุด คือ ปัญหาการเรี ยน และปัญหาเรื่ องเพื่อน
6) วัยทํางาน(อายุ 21-40 ปี ) จํานวน 20,722 คน มีภาวะโภชนาการ (ตามเกณฑ์ BMI) จํานวน 16,196
คน (78.16%) ออกกําลังกายเป็ นประจํา จํานวน 2,139 คน ( 10.32%) ไม่เคยออกกําลังกายเลย จํานวน 9,808
คน(47.33%) พบปั ญหาจํานวน 271 คน (1.31%) มากที่สุด คือ ปัญหาสารเสพติด จํานวน 143 คน ( %)
รองลงมาคือ ปั ญหาสุ ขภาพจิต จํานวน 104 คน ( 0.69%)
7) ชายวัยทอง (อายุ 41-59 ปี ) จํานวน 10,385 คน พบปั ญหาสุ ขภาพ จํานวน 1,989 คน ( 19.15%).มี
ภาวะโภชนาการ (ตามเกณฑ์ BMI) จํานวน 6,432 คน ( 61.94%)
8) สตรี วยั ทอง(อายุ 41-59 ปี ) จํานวน 13,731 คน มีปัญหาสุ ขภาพ จํานวน 3320 คน ( 24.18%) มี
ภาวะโภชนาการ (ตามเกณฑ์ BMI) จํานวน 7452 คน ( 54.27 %)
9) กลุ่มผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) จํานวน 17,273 คน ช่วยเหลือตนเองได้ดี (ปกติ) จํานวน 14161
คน ( 81.98%) ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จํานวน 758 คน ( 4.39%)
10) หญิงอายุ 35 ปี ขึ้นไป จํานวน 33,901 คน มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็ นประจํา ทุกเดือน
จํานวน 5437 คน ( 16.04%) และมีการตรวจมะเร็ งปากมดลูกไม่เกิน 3 ปี จํานวน 9,078 คน (26.78%)
11) หญิงที่สมรสแล้ว จํานวน 37,553 คน มีการวางแผนครอบครัว โดยคุมกําเนิด จํานวน 12,448
คน (33.15%) ด้วยวิธี รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิด มากที่สุด จํานวน 8,724 คน (23.23%)
12) ผูพ้ ิการ จํานวน 1,577 คน ส่ วนใหญ่มีความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จํานวน 1,024 คน
( 64.93%) โดยมีความต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือ จํานวน 521 คน ( 33.04%) สามารถดูแลตนเองได้ จํานวน
679 คน (43.06%) ดูแลตนเองไม่ได้และมีผดู้ ูแลแล้ว จํานวน 549 คน ( 33.04%) ในขณะที่ดูแลตนเองไม่ได้
และไม่มีผดู ้ ูแลช่วยเหลือ จํานวน 55 คน ( 3.49%)
ข้อมูลด้านลักษณะบ้าน สุ ขาภิบาล และสิ่ งแวดล้อม พบว่า จํานวนบ้านที่สาํ รวจทั้งหมด
41,415 หลังคาเรื อน มีจาํ นวนครอบครัวทั้งหมด 83,716 ครอบครัว อาศัยอยูใ่ นชุมชนมามากกว่า 5 ปี จํานวน
69,168 คน (82.62%) ลักษณะบ้านเป็ นบ้านเดี่ยว จํานวน 20801 หลังคาเรื อน ( 50.23%) ลักษณะภายในบ้าน
มีอากาศถ่ายเทดี จํานวน 80428 ครอบครัว ( 96.07%) มีแสงสว่างภายในบ้านพอเพียง จํานวน 79807
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ครอบครัว ( 95.33%) ภายในบ้านมีการรักษาความสะอาดและจัดเป็ นระเบียบดี จํานวน 71695 ครอบครัว
( 85.64%) ใช้น้ าํ ดื่มถูกสุ ขลักษณะ จํานวน 82,781 ครอบครัว ( 98.88%) มีน้ าํ ใช้ที่สะอาด จํานวน 82,127
ครอบครัว ( 98.10%) สุ ขาถูกสุ ขลักษณะ จํานวน 76,605 ครอบครัว ( 91.50%) การกําจัดขยะมูลฝอยถูก
สุ ขลักษณะ จํานวน 81968 ครอบครัว ( 97.91%) สภาพแวดล้อมในบ้านไม่เป็ นอันตรายต่อผูอ้ ยูอ่ าศัย จํานวน
83,331 ครอบครัว( 99.54%) สภาพแวดล้อมภายนอกบ้านปลอดภัย จํานวน 82,154 ครอบครัว ( 98.13%)
ในขณะที่พบว่าบริ เวณบ้านของครอบครัวมีน้ าํ ท่วมขัง จํานวน 2,638 ครอบครัว( 3.15%) มียงุ และ แมลง
สาป เป็ นสัตว์นาํ โรคที่เป็ นปั ญหามากที่สุดของครอบครัว จํานวน 23,206 ครอบครัว (27.72%) และ
15,994 ครอบครัว (19.11%) ตามลําดับ และสภาพแวดล้อมที่เสี่ ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพ จํานวน 2,609
ครอบครัว (3.12%) มากที่สุด คือ มลพิษทางอากาศ

ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว พบว่า ครอบครัวมีรายได้ 5,000-10,000 บาทต่อครอบครัว จํานวน
11,934 ครอบครัว ( 14.26%) และพบว่าครอบครัวไม่มีรายได้ จํานวน 11,471 ครอบครัว (13.70%) และ
พบว่าครอบครัวมีการใช้จ่ายเพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ จํานวน 47,826 ครอบครัว ( 57.13%) มีหนี้สิน จํานวน
5,495 ครอบครัว ( 6.56%)
การมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในชุมชนของครอบครัว พบว่า มากที่สุด คือ การเข้า
ร่ วมการบริ การสาธารณสุ ขในชุมชน จํานวน 6,185 ครอบครัว ( 7.39%) มากที่สุด คือ การเข้าร่ วมป้ องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 2,534 ครอบครัว ( 3.03%) ได้แก่ การรณรงค์ เฝ้ าระวังโรคไข้เลือดออก ฯ
รองลงมา คือ การเข้าร่ วมการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จํานวน 1,644 ครอบครัว ( 1.96%) มากที่สุด
คือ การรณรงค์โรคหลอดเลือดสมอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี้ ครอบครัวมีการเข้าร่ วมเป็ น
ผูน้ าํ หรื อผูแ้ ทนสาธารณสุ ขในชุมชน จํานวน 425 ครอบครัว ( 0.51 %) มากที่สุด คือ เป็ นอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข (อสส.) จํานวน 277 ครอบครัว (0.33 %)
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โดยสรุ ปครอบครัวมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจํานวน 18922 ครอบครัว (22.60%) โดย
พบปั ญหามากที่สุด คือ ด้านสุ ขภาพอนามัย จํานวน 18268 ครอบครัว( 96.54%) รองลงมาคือ ปั ญหา ด้าน
สุ ขาภิบาลและสิ่ งแวดล้อม จํานวน 1281 ครอบครัว ( 6.77%)

ครอบครัวต้ องการความช่ วยเหลือ
มีปัญหา, 22.6 %

ไม่มีปัญหา, 77.4%

----------------------------------------------------------------------------------------------------

