
 

 
 

 

 

  
 สํานักงานสถิติแหงชาติ  ดําเนินการสํารวจ 
ขอมูลดานอนามัยและสวัสดิการมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแต พ.ศ. 2517  ซ่ึงการสํารวจในป พ.ศ. 2554 นี้ 
นับเปนการสํารวจครั้งที่ 17  โดยเก็บขอมูลจาก
ครัวเรือนตัวอยางประมาณ 26,500 ครัวเรือนในทุกจังหวัด
ทั่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 

การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค 
เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักประกันดานสุขภาพ 
การเจ็บปวย  การไปรับบริการสาธารณสุข และขอมลูอ่ืน  ๆ
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ  ซ่ึงสรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 

1. สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
จากผลการสํารวจ พบวา คนไทยมสีวสัดกิาร

คารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง คือ จากรอยละ 95.1
ในป 2548 เปนรอยละ 98.0 ในป 2554   โดยเปน
สวัสดิการคารักษาพยาบาลประเภทบัตรประกันสุขภาพ
(บัตรทอง) มากที่สุด(รอยละ 79.2)   รองลงมา คือ 
บัตรประกันสั งคม /กองทุน เงินทดแทนและ
สวั สดิ ก า รข า ร าชก า ร /ข า ร าชก า รบํ าน าญ /
รั ฐ วิ ส าหกิ จ  (ร อ ยละ  1 1 . 6 และร อ ยละ  8.8 
ตามลําดับ)  สําหรับผูที่มีการประกันสุขภาพกับ
บริษัทประกันจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.3 
ในป 2550  เปนรอยละ 4.1 ในป 2554 
 

 

 

ตาราง 1 รอยละของประชากรที่มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล จําแนก
ตามประเภทของสวัสดิการฯ ที่มี (ป 2548 – 2554) 

ประเภทสวัสดิการฯ ทีม่ี 1/ 2548 2549 2550 2552 2554 
ประชากรที่มีสวัสดิการฯ 95.1 96.0 96.3 97.4 98.0 
ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี      
บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 76.4 77.8 76.6 78.6 79.2 
บัตรประกันสังคม / กองทุน 11.9 12.2 12.7 12.9 11.6 
    เงินทดแทน      
สวัสดิการขาราชการหรือ      
    ขาราชการบํานาญ /รัฐวิสาหกิจ 10.6 9.5 9.5 8.2 8.8 
ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน 2.8 2.3 2.3 3.7 4.1 
สวัสดิการจัดโดยนายจาง 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 
อื่น ๆ 0.9 0.7 0.6 0.6 0.5 

1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

2. สถานการณดานสุขภาพ   
2.1  การเจ็บปวยและการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือน 

ป 2554 ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณพบผูปวย1 / 
ที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น 19.8 ลานคน 
(รอยละ 29.3 ของประชากร)  เปนชาย 8.9 ลานคน และ
หญิง 10.9 ลานคน โดยเปนผูที่มีอาการปวย/รูสึกไมสบาย 
13.9 ลานคน(รอยละ 20.6)  เปนผูที่มีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว 
10.8 ลานคน (รอยละ 16.0)   และเปนผูที่ไดรับอุบัติเหตุ/
ถูกทําราย  1.7 ลานคน(รอยละ 2.5)  ผูหญิงมีสัดสวนของ
อาการปวย/รูสึกไมสบายรวมทั้งมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว
สูงกวาผูชายอยางเห็นไดชัด  ในขณะที่ผูชายมีสัดสวน
ของการเกิดอุบัติเหตุ/ถูกทํารายสูงกวาหญิงเล็กนอย 

ในชวงเวลาเดียวกัน พบวามีผูไปรับบริการสงเสริม
สุขภาพ เชน การไปรับการฉีดวัคซีน การฝากครรภ การตรวจ
สุขภาพประจําป เปนตน ประมาณ 1.8 ลานคน (รอยละ 2.7)  
ซ่ึงในจํานวนนี้พบวาผูหญิงไปใชบริการสูงกวาผูชาย 2 เทา 

สรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2554 

1/  ผูปวย หมายถึง ผูที่มีลักษณะของการเจ็บปวยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะรวมกัน ไดแก   
   การมีอาการปวย/รูสึกไมสบาย การไดรับอุบัติเหตุ/ถูกทําราย และการมีโรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว 
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ตาราง 2 จํานวนและอัตรารอยละของประชากร จําแนกตาม
สถานการณดานสขุภาพในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  
และเพศ  (ป 2554) 

จํานวน:ลานคน  (อัตรารอยละ) สถานการณดานสุขภาพ 
ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ รวม ชาย หญิง 

ผูปวยทีไ่มตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 1/ 19.8 
(29.3) 

8.9 
(26.9) 

10.9 
(31.7) 

    -  ผูมอีาการปวยหรือรูสึกไมสบาย 13.9 
(20.6) 

6.0 
(18.2) 

7.9 
(22.9) 

    -  ผูไดรับอุบัติเหตุหรือถูกทําราย 1.7 
(2.5) 

0.9 
(2.8) 

0.8 
(2.2) 

    -  ผูมีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว 10.8 
(16.0) 

4.4 
(13.4) 

6.4 
(18.5) 

  ผูรับบริการสงเสริมสุขภาพ  1.8 
(2.7) 

0.6 
(1.9) 

1.2 
(3.5) 

    1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวากลุมวัย 0-4 ป  
มี อัตราการ เจ็ บป ว ยที่ ไม ต อ งนอนพั ก รักษา 
ในสถานพยาบาลในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ
รอยละ 34.7  และอัตราการเจ็บปวยจะลดลงตาม
กลุมอายุที่ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงกลุมวัย 15-24 ป  
แลวอัตราการเจ็บปวยจะกลับไปเพิ่มขึ้นตามกลุมวัย  
โดยในกลุมอายุ 60 ปขึ้นไปจะมีอัตราการเจ็บปวย
สูงสุด (รอยละ63.8)  สวนการรับบริการสงเสรมิสขุภาพ 
พบวาในกลุมอายุ  0-4 ป  จะมี อัตราการรับบริการ
สงเสริมฯ สูงสุด (รอยละ 6.0)  สําหรับกลุมอายุ 5-14 ป
จะมีอัตราการรับบริการสงเสริมฯ ต่ําสุด (รอยละ 1.1)  
และอัตราการรับบริการสงเสริมสุขภาพของผูที่มี
อายุ 5 ปขึ้นไป จะแปรผันตามกลุมอายุที่เพิ่มขึ้น 
แผนภูมิ 1 อัตราการเจ็บปวยทีไ่มตองนอนพกัรักษาในสถานพยาบาล

และอัตราการรับบรกิารสงเสริมสขุภาพ ในรอบ 1 เดือน
กอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามกลุมอายุ (ป 2554) 

 
 
 
 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา 
พบวาผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ  มีสัดสวน
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 28.2 ในป 2549  เปนรอยละ 29.3 ใน

ป 2554  และเมื่อพิจารณาตามลักษณะของการเจ็บปวย 
พบวาผูที ่ปวยเพราะมีอาการปวย/รูสึกไมสบาย  และ
ปวยเพราะมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว มีสัดสวนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 20.3  และรอยละ 15.8 ในป 2552  เปนรอยละ 20.6  
และรอยละ16.0 ในป 2554 ตามลําดับ  แตผูที่ เจ็บปวย
เพราะได รับอุบัติ เหตุ /  ถูกทํ าร ายมี สัดส วนคงเดิม  
คือรอยละ 2.5   

สําหรับแนวโนมของผู รับบริการสง เสริม
สุขภาพ  พบวามี สัดสวนลดลง  คือจากรอยละ 3.0               
ในป 2552 เปนรอยละ 2.7 ในป 2554 
แผนภูมิ 2 อัตราการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรกัษาในสถานพยาบาล 

และ อัตราการรับบริการสงเสริมสขุภาพในรอบ 1 เดือน 
กอนวันสัมภาษณ (ป 2549 2552 และ 2554) 

 

 
 
 
    

 
2.2  การเจ็บปวยและการรับบริการทันตกรรมในรอบ 12 เดือน 

ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณพบผูปวยที่
ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลจํานวน 3.5 ลานคน 
(รอยละ 5.2)  สําหรับผูไปรับบริการทันตกรรม เชน          
การขูดหินปูน   การตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก         
การอุดฟน เปนตน พบวามีผูไปรับบริการฯ 6.3 ลานคน
(รอยละ 9.3)  ซึ่งมีขอสังเกตวาทั้ง 2 กรณี สัดสวนของ
หญิงจะมากกวาชาย 
ตาราง 3 จํานวนและอัตรารอยละของประชากร จําแนกตาม

สถานการณดานสขุภาพในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  
และเพศ (ป 2554) 

จํานวน:ลานคน  (อัตรารอยละ) สถานการณดานสุขภาพ 
ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ รวม ชาย หญิง 

 ผูปวยทีต่องเขาพักรักษาในสถานพยาบาล  
       (ผูปวยใน)  

3.5 
(5.2) 

1.5 
(4.6) 

2.0 
(5.8) 

 ผูรับบริการทันตกรรม 6.3 
(9.3) 

2.7 
(8.1) 

3.6 
(10.4) 

  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
  2/ ไมมีขอถามการรับบริการสงเสริม

รอยละ 

0-4 ป            5-14 ป        15-24 ป         25-59ป          60 ปข้ึนไป 

การเจ็บปวยท่ีไมตองนอนพักรักษาฯ     การรับบริการสงเสริมสุขภาพ 

รอยละ 

                    การเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ                การรับบรกิารสงเสริมสุขภาพ         

รวม            มีอาการปวย/    ไดรับอุบัติเหตุ/   มีโรคเร้ือรัง/ 
                  รูสึกไมสบาย        ถูกทําราย       โรคประจําตัว 

1/ 

2/ 
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ไมไดรักษาใดๆ
ปวยเปนโรคเรื้อรังที่ไมได ไปรับบริการทางการแพทยในรอบ 1 เดือน
ซ้ือ/หายากินเอง
ไปสถานพยาบาลของรัฐ
ไปสถานพยาบาลของเอกชน
อ่ืนๆ

        ผูปวยที่ไมตองนอน                                              ผูรับบริการสงเสริมสุขภาพ
         พักรักษา ในสถานพยาบาล

เมื่อจําแนกตามกลุมอายุ พบวากลุมอายุ         
60 ปขึ้นไป มีอัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษา
ในสถานพยาบาลมากที่สุด (รอยละ 8.3)    และในกลุม
อายุ 5-14 ปมีอัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ
ต่ําสุด(รอยละ 2.4)  สําหรับอัตราการรับบริการทันตกรรม 
พบวาผูที่มีอายุ  15-24 ป  และ 5-14 ป  ไปรับบริการ         
ทันตกรรมที่สูงใกลเคียงกัน (รอยละ 11.1 และ 11.0)  
สวนกลุมอายุอ่ืนๆ ไมตางกันมากนัก  ยกเวนในกลุม
อายุ  0-4 ป ซ่ึงมีอัตราการรับบริการทันตกรรม            
ต่ํากวาอยางเห็นไดชัด (รอยละ 2.3) 
แผนภูมิ 3 อัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 

และอตัราการรับบริการทนัตกรรมในรอบ 12 เดือน
กอนวนัสัมภาษณ จําแนกตามกลุมอายุ (ป 2554) 
 
 
 
 
 

 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผานมา พบวา

ในรอบ 12 เดือนมีผูปวยที่ตองนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาลในสัดสวนที่ลดลง (รอยละ 6.4             
ในป 2549  เปนรอยละ 5.2 ในป 2554)   สําหรับ
ผูรับบริการทันตกรรม พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้น คือ
จากรอยละ7.4 ในป 2549  เปนรอยละ 9.3 ในป 2554     
แผนภูมิ 4 อัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 

และอัตราการรับบริการทันตกรรม ในรอบ 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณ (ป 2549-2554) 

 
 

 
 
 

3. สถานที่ในการรับบริการสาธารณสุขคร้ังสุดทาย 
3.1   การเจ็บปวยท่ีไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล

และการสงเสริมสุขภาพในรอบ 1 เดือน 
 จากจํานวนผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาลในรอบ 1 เดือน กอนวันสัมภาษณทั้งสิ้น 
19.8 ลานคนนั้น พบวามีผูปวยที่มีการรักษา 13.6 ลานคน  
(รอยละ 68.5)  และ 2.5 ลานคน (รอยละ 12.9) เปนผูปวยที่
ไมไดรักษาใดๆ   นอกจากนี้ยังมีผูที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง/           
โรคประจําตัวที่ไมไดไปรับบริการทางการแพทย        
ในรอบ 1 เดือน ซ่ึงอาจจะเปนผูที่ไมไดรักษา หรือกําลัง
รักษาแตยังไมถึงเวลาที่แพทยนัดตรวจอีก 3.7 ลานคน 
(รอยละ 18.6) 
  ในส วนของผู ที่ มี ก า ร รั กษ าฯ  พบว า ไป
สถานพยาบาลของรัฐสูงสุด (รอยละ 39.7)  รองลงมาคือ 
ซื ้อ /หายาก ิน เอง  และไปร ับการร ักษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลของเอกชน (รอยละ18.8 และ 9.8 ตามลําดับ)   
สวนที่เหลือรอยละ 0.2  เปนการรักษาดวยวิธีอ่ืนๆ เชน 
ไปหาหมอพื้นบาน  มีหนวยแพทยเคลื่อนที่มาใหบริการ เปนตน  
 สําหรับการรับบริการสงเสริมสุขภาพในรอบ  
1  เ ด ือนก อนว ันส ัมภ าษณ  พบว า  4  ใน  5  ของ
ผูรับบริการไปรับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ  
(รอยละ 83.1)  รองลงมาคือรับบริการจากสถานพยาบาล
ของเอกชนและที่อ่ืนๆ  
แผนภูมิ 5 รอยละของผูปวยที่ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 

และผู ร ับบริการสง เสร ิมสุขภาพในรอบ  1  เด ือน 
กอนวันสัมภาษณ  จําแนกตามวิธีในการรับบริการ
สาธารณสุขครั้งสุดทาย (ป 2554)  

 
 
 
 
 
 
 

  การเจ็บปวยทีต่องนอนพักรักษาฯ             การรับบริการทันตกรรม        

รอยละ 

รอยละ 

รอยละ 

การเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ การรับบริการทันตกรรม 
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 3.2 การเจ็บปวยท่ีตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล
และการรับบริการทนัตกรรมในรอบ 12 เดือน 

 สําหรับการรับบริการสาธารณสุขในด าน                   
การเจ็บปวยที่ตองนอนพักรักษาฯ และดานทันตกรรม 
ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ พบวาคนไทยมี
พฤติกรรมในการรับบริการในลักษณะเดียวกัน คือ 
สวนใหญร ับบริการจากสถานพยาบาลของร ัฐ 
(รอยละ  87.7 และ 58.0 ตามลําดับ) รองลงมา คือ 
รับบริการจากสถานพยาบาลของเอกชนและที่อ่ืน  ๆ  
แผนภูมิ 6 รอยละของผูปวยที่ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล  

และผู รั บบริ การทันตกรรมในรอบ  12  เดื อน 
กอนวันสัมภาษณ จําแนกตามวิธีในการรับบริการ
สาธารณสุขครั้งสุดทาย (ป 2554)  

 
 
 
 
 

4.   คาใชจายในการรับบริการสาธารณสุขคร้ังสุดทาย 
 ในรอบ 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ ผูปวยที่
ไมตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาล และผูที่ รับ
บริการสงเสริมสุขภาพสวนใหญไดรับการบริการ
โดยไม เสี ยค าใช จ าย  (รอยละ  62.4 และ  80.6 
ตามลําดับ) และแนวโนมที่ไมเสียคาใชจายมีเพิ่มขึ้น
ในสวนของการเจ็บปวยที่ไมตองนอนพักรักษาฯ แต
ในดานการสงเสริมสุขภาพพบวามีแนวโนมลดลง  
 ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ ผูปวยที่
ตองนอนพักรักษาในสถานพยาบาลที่ไมเสียคาใชจาย 
ถึงแมวาจะมีแนวโนมลดลงเล็กนอย แตยังมีสูงถึง 
รอยละ 73.3   สําหรับผู รับบริการทันตกรรมที่ไม 
เสียคาใชจายเพิ่มขึ้นเล็กนอย  คือรอยละ 59.4  
 
 
 
 

แผนภูมิ  7    รอยละของผูรับบริการสาธารณสุขที่ไมเสียคาใชจาย  
                          จําแนกตามประเภทการรบับริการสาธารณสขุ  
                           (ป 2549  2552  และ 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
5.    การเจ็บปวยกับสุขภาพจิตคนไทย 
 ในป 2554  เมื่อพิจารณาสุขภาพจิตของคนไทย
อายุ 15 ปขึ้นไปกับการเจ็บปวย พบวาผูที่เจ็บปวยจะมี
สภาวะสุขภาพจิตต่ํากวาผูที่ไมเจ็บปวย โดยกลุมผูที่มี
สุขภาพจิตต่ํากวาคนทั่วไปจะมีสัดสวนการเจ็บปวยที่ไม
ตองนอนพักรักษาฯ และการเจ็บปวยที่ตองนอนพัก
รักษาฯสูงสุด (รอยละ 40.7 และ รอยละ 7.3 ตามลําดับ)
เมื่อเทียบกับกลุมอื่นที่มีสุขภาพจิตเทากับคนทั่วไปหรือ
สูงกวา  
แผนภูมิ  8   การเจ็บปวยกับสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปข้ึนไป (ป 2554) 
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