
 
 
 

 
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ดําเนินการสํารวจ 
ข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการครั้งแรกในปี 2517  
และครั้งนี้เป็นการสํารวจครั้งที่ 18  โดยเก็บข้อมูลจาก
ครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 27,960 ครัวเรือน  ในทุก
จังหวัดทั ่วประเทศทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล  ใน เดื อนมี น าคม  พ .ศ .  2 556 โ ดย มี
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน
ด้านสุขภาพ การเจ็บป่วย การไปรับบริการสาธารณสุข 
และข้อมูลอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ซึ่งสรุปผล          
การสํารวจได้ดังนี้ 
1. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

จากผลการสํารวจ พบว่า ประชากรได้รับ
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 
จากร้อยละ 96.0 ในปี 2549  เป็นร้อยละ 98.3 ในปี 2556  
โดยประเภทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับสูงสุด 
คือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ร้อยละ 74.4  
รองลงมา คือ บัตรประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
และสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 15.4 และร้อยละ 8.6 ตามลําดับ  สําหรับ     
การประกันสุขภาพกับบริษัทประกันจะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นประมาณ 2.3 เท่าจากร้อยละ 2.3 ในปี 2549 
เป็นร้อยละ 5.3 ในปี 2556  
ตาราง 1 ร้อยละของประชากรที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

จําแนกตามประเภทของสวัสดิการฯ ที่มี 
    (ปี 2549 - 2556) 

การมีสวัสดิการฯ และ 
ประเภทของสวัสดิการฯ ที่มี 

ปีที่สํารวจ 
2549 2550 2552 2554 2556 

ประชากรที่มีสวัสดิการฯ 96.0 96.3 97.4 98.0 98.3 
ประเภทสวัสดิการฯ ที่มี1/      
บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) 77.8 76.6 78.6 79.2 74.4 
บัตรประกันสังคม / กองทุน      
  เงินทดแทน 12.2 12.7 12.9 11.6 15.4 
สวัสดิการข้าราชการหรือ      
   ข้าราชการบํานาญ /รัฐวิสาหกิจ 9.5 9.5 8.2 8.8 8.6 
ประกันสุขภาพกับบริษัท
ประกัน 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. สถานการณ์ด้านสุขภาพ   
 2.1 การเจ็บป่วยและการส่งเสรมิสุขภาพ         

ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวนัสัมภาษณ ์
ในปี 2556 เมื่อสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพใน

ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่า มีผู้ป่วยที่ 
ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น 19.3 ล้านคน 
(ร้อยละ 29.1 ของประชากร) เป็นชาย 8.5 ล้านคน และ
หญิง 10.8 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่มีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย 
13.9 ล้านคน (ร้อยละ 21.0)  เป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง/      
โรคประจําตัว 11.5 ล้านคน (ร้อยละ 17.4)  และเป็น 
ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย 1.6 ล้านคน (ร้อยละ 2.4)  
โดยผู้หญิงมีสัดส่วนของอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย และ  
โรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวสูงกว่าผู้ชายอย่างเห็นได้ชัด  
ในขณะที่ ผู้ ชายมีสัดส่ วนของการเกิด อุ บั ติ เหตุ/        
ถูกทําร้ายสูงกว่าหญิงเล็กน้อย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามีผู้ไปรับบริการส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การไปรับการฉีดวัคซีน การวางแผน
ครอบครัว การตรวจสุขภาพประจําปี เป็นต้น ประมาณ 
1.8 ล้านคน (ร้อยละ 2.8)  ซึ่งในจํานวนนี้พบว่าผู้หญิง
ไปใช้บริการสูงกว่าผู้ชาย 
ตาราง 2 จํานวนและอัตราร้อยละของประชากร จําแนกตาม

สถานการณ์ด้านสุขภาพ ในระหว่าง 1 เดือน       
ก่อนวันสัมภาษณ์ และเพศ (ปี 2556) 

สถานการณ์ด้านสุขภาพ 
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

จํานวน:ล้านคน  (อัตราร้อยละ) 
รวม ชาย หญิง 

ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล 1/ 

19.3 
(29.1) 

8.5 
(26.2) 

10.8 
(31.9) 

- ผู้มีอาการป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย 
 

13.9 
(21.0) 

6.1 
(19.0) 

7.8 
(23.0) 

- ผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทําร้าย 
 

1.6 
(2.4) 

0.9 
(2.8) 

0.7 
(2.1) 

- ผู้มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัว 
 

11.5 
(17.4) 

4.8 
(14.7) 

6.7 
(19.9) 

ผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ  
 

1.8 
(2.8) 

0.7 
(2.2) 

1.1 
(3.4) 

   

 

สรุปสําหรับผู้บริหาร 
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 

1/  ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ท่ีมีลักษณะของการเจ็บป่วยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือหลายลักษณะรวมกัน        
                       ได้แก่  การมีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย การได้รับอุบัติเหตุ/ถูกทําร้าย  
                        และการมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว 
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เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มวัย 0-5 ปี  
มีอัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ร้อยละ 30.5 
และอัตราการเจ็บป่วยจะลดลงตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น
จนกระทั่งถึงกลุ่มวัย 15-24 ปี  แล้วอัตราการเจ็บป่วย
จะกลับไปเพิ่มขึ้นตามกลุ่มวัย  โดยในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
จะมีอัตราการเจ็บป่วยสูงสุด (ร้อยละ 64.9)   

ส่วนการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ พบว่าในกลุ่ม
อายุ 0-5 ปี จะมีอัตราการรับบริการส่งเสริมฯ สูงสุด 
(ร้อยละ 6.6)  สําหรับกลุ่มอายุ 6-14 ปีจะมีอัตราการ
รับบริการส่งเสริมฯ ตํ่าสุด (ร้อยละ 1.0)  และอัตรา
การรับบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป 
จะแปรผันตามกลุ่มอายุที่เพิ่มขึ้น 
แผนภูมิ 1 อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาใน

สถานพยาบาล และอัตราการรับบริการส่งเสริม
สุขภาพ ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์  
จําแนกตามกลุ่มอายุ (ปี 2556) 

 
 
 
 

 

 
 

เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผ่านมา พบว่า
ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาฯ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 28.2 ในปี 2549  เป็นร้อยละ 29.3 ในปี 2554 
และลดลงเล็กน้อยในปี 2556 (ร้อยละ 29.1)  และเมื่อ
พิจารณาตามลักษณะของการ เจ็บ ป่วย  พบว่า 
ผู้ที่ป่วยเพราะมีอาการป่วย/รู้สึกไม่สบาย  และป่วย
เพราะมีโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัว มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 16.3  และร้อยละ 15.6 ในปี 2549 เป็น 
ร้อยละ 21.0  และร้อยละ 17.4 ในปี 2556 ตามลําดับ 
แต่ผู้ที่ เจ็บป่วยเพราะได้รับอุ บั ติ เหตุ/ถูกทําร้ าย 
มีสั ดส่ วนลดลง เล็ กน้ อยจากปี  2552  คื อ  จาก        
ร้อยละ 2.5 เป็นร้อยละ 2.4 ในปี 2556  

สําหรับแนวโน้มของผู้ รับบริการส่ง เสริม
สุขภาพในช่วงปี 2554 - 2556 พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย คือจากร้อยละ 2.7 เป็นร้อยละ 2.8 

แผนภูมิ 2 อัตราการเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาล และ อัตราการรับบริการส่งเสริม
สุขภาพในระหว่าง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ 
(ปี 2549- 2556) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.2  การเจ็บป่วยและการรับบริการทันตกรรม       
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์
ในระหว่าง 12 เ ดือนก่อนวันสัมภาษณ์มี 

ผู้ป่วยที่ ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาลจํานวน           
3.3 ล้านคน (ร้อยละ 5.0)  สําหรับผู้ไปรับบริการทันตกรรม 
เช่น การขูดหินปูน  การตรวจรักษาสุขภาพในช่องปาก         
การอุดฟัน เป็นต้น พบว่ามีผู้ไปรับบริการฯ 6.3 ล้านคน
(ร้อยละ 9.5)  ซึ่งมีข้อสังเกตว่าทั้ง 2 กรณี สัดส่วนของ
หญิงจะมากกว่าชาย 
ตาราง 3 จํานวนและอัตราร้อยละของประชากร จําแนก

ตามสถานการณ์ด้านสุขภาพในระหว่าง 12 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์ และเพศ (ปี 2556) 

สถานการณ์ด้านสุขภาพ 
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

จํานวน:ล้านคน  (อัตราร้อยละ) 
รวม ชาย หญิง 

 ผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล  
       (ผู้ป่วยใน)  

3.3 
(5.0) 

1.4 
(4.3) 

1.9 
(5.6) 

 ผู้รับบริการทันตกรรม 
 

6.3 
(9.5) 

2.5 
(7.7) 

3.8 
(11.2) 

เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 
60 ปีขึ้นไป มีอัตราการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาใน
สถานพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 9.2)  และในกลุ่มอายุ 
6-14 ปี มีอัตราการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาฯต่ําสุด
(ร้อยละ 3.0)  สําหรับอัตราการรับบริการทันตกรรม 
พบว่าผู้ที่มีอายุ 6-14 ปี ไปรับบริการทันตกรรมสูงสุด 
(ร้อยละ 13.5)  ส่วนกลุ่มอายุอ่ืนๆ ไม่ต่างกันมากนัก  
ยกเว้นในกลุ่มอายุ 0-5 ปี ซึ่งมีอัตราการรับบริการ       
ทันตกรรมต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัด (ร้อยละ 4.0) 

  1/  ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ 
  2/ ปี 2549 ไม่มีข้อถามการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ 

การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาฯ การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ 

การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาฯ 

รวม1/       มีอาการป่วย/  ได้รับอุบัติเหตุ/   มีโรคเรื้อรัง/ 
              รู้สึกไม่สบาย      ถูกทําร้าย      โรคประจําตัว 

2/ 

การรับบริการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 

0-5 ปี       6-14 ปี      15-24 ปี       25-59ปี       60 ปีข้ึนไป 
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การเจ็บป่วยท่ีต้ องนอนพักฯ การรับบริการทันตกรรม

7.2%79.0%

13.8%

แผนภูมิ 3 อัตราการเจ็บป่ วยที่ ต้ องนอนพักรั กษาใน
สถานพยาบาล และอัตราการรับบริการทันตกรรม
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนก
ตามกลุ่มอายุ (ปี 2556) 

 
 
 
 
 

 
 
 
เมื่อเปรียบเทียบกับการสํารวจที่ผ่านมา พบว่า

ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์มีผู้ป่วยที่ต้อง
นอนพักรักษาในสถานพยาบาลในสัดส่วนที่ลดลง  
(ร้อยละ 6.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 5.0 ในปี 2556)   
สําหรับผู้รับบริการทันตกรรม พบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
คือจากร้อยละ 7.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 9.5 ใน       
ปี 2556 
แผนภูมิ 4 อัตราการเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล 

และอัตราการรับบริการทันตกรรม ในระหว่าง          
12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ (ปี 2549-2556) 

 
 
 

 
 
 

 
 
3. สถานที่ในการรับบริการสาธารณสขุครั้งสุดทา้ย 
 3.1 การเจ็บป่วยทีไ่ม่ต้องนอนพกัรักษาใน

สถานพยาบาลและการส่งเสริมสขุภาพ      
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวนัสัมภาษณ ์

 จากจํานวนผู ้ป่วยที ่ไม่ต้องนอนพักรักษา
ในสถานพยาบาลในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
ทั้งสิ้น 19.3 ล้านคนนั้น พบว่ามีผู้ป่วยที่ไม่มีการรักษา          
ร้อยละ 11.9 และเป็นผู้ป่วยที่มีการรักษาร้อยละ 71.8 

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/โรคประจําตัวที่
ไม่มีการรับบริการทางการแพทย์ในระหว่าง 1 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้รักษา หรือ
กําลังรักษาแต่ ยังไม่ถึ ง เวลาที่แพทย์นัดตรวจอีก           
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
การรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น ไปหาหมอพื้นบ้าน/หมอ
แผนโบราณ/หมอนวดแผนไทย มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มาให้บริการ เป็นต้น  
 สําหรับการรับบริการส่งเสริมสุขภาพใน
ระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่ามีผู้ไปรับ
บริการจากสถานพยาบาลของรัฐ มากกว่าไปรับบริการ
จากสถานพยาบาลของเอกชนและที่อ่ืนๆ ประมาณ     
4 เท่า (ร้อยละ 79.0 ร้อยละ 13.8 และร้อยละ 7.2 
ตามลําดับ)   
แผนภูมิ 5 ร้อยละของผู้ป่ วยที่ ไม่ ต้องนอนพักรักษาใน

สถานพยาบาล และผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนก
ตามวิธีในการรับบริการสาธารณสุขครั้งสุดท้าย 
(ปี 2556)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาฯ การรับบริการทันตกรรม 

0-5  ป ี 6-14  ป ี 15-24  ป ี 25-59  ป ี 60  ปีข้ึนไป 

ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนในสถานพยาบาล                 ผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ      
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ผู้รับบริการ 
ทันตกรรม 

 3.2 การเจ็บป่วยทีต้่องนอนพักรกัษาในสถาน 
พยาบาล และการรับบริการทันตกรรม      
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ ์

 สํ าหรั บการรั บบริ การสาธารณสุ ขในด้ าน 
การเจ็บป่วยที่ต้องนอนพักรักษาฯ และด้านทันตกรรม  
ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ พบว่าผู้ไปรับ
บริการมีพฤติกรรมในการรับบริการในลักษณะเดียวกัน 
คือ ส่วนใหญ่รับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ       
(ร้อยละ 84.6 และ 50.4 ตามลําดับ)  รองลงมา คือ 
รับบริการจากสถานพยาบาลของเอกชนและที่อ่ืนๆ  
แต่เป็นที่สังเกตว่าในการไปรับบริการทันตกรรม จะมี
สัดส่วนของผู้ไปรับบริการที่สถานพยาบาลของเอกชน
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 44.5)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งยังไม่สะดวกในการใช้บริการใน
สถานพยาบาลของรัฐฯ  
แผนภูมิ 6 ร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งนอนพั ก รั กษา ใน

สถานพยาบาล และผู้รับบริการทันตกรรมใน
ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ จําแนกตาม
วิธีในการรับบริการสาธารณสุขครั้ งสุดท้าย       
(ปี 2556)  

 
 
 
 
 
 
 
 
4.  ค่ารักษาพยาบาลและค่ารับบริการ 
 ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ผู้ป่วยที่
ไม่ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล และผู้ที่รับ
บริการส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่ได้รับการบริการโดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ร้อยละ 56.2 และ 77.3 ตามลําดับ) 
โดยในปี 2556 มีทิศทางที่ ไม่ เสียค่าใช้จ่ายลดลง      
ซึ่งอาจจะผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่เปลี่ยนจาก
รักษาฟรีมาเป็นหลักประกันสุขภาพ 30 บาท  
 ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ผู้ป่วยที่
ต้องนอนพักรักษาในสถานพยาบาล และผู้รับบริการ 
ทั นตกร รมที่ ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  มี ทิ ศท า งลดล ง

เช่นเดียวกัน โดยในปี 2556 ผู้ป่วยที่ต้องนอนพักรักษา
ในสถานพยาบาล และผู้รับบริการทันตกรรมที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายมีร้อยละ 69.7 และ 45.7 ตามลําดับ  โดยเป็น 
ที่น่าสังเกตว่าผู้ที่ไปรับบริการทันตกรรมเกินครึ่งมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
เพราะมีสัดส่วนการใช้บริการในสถานพยาบาลเอกชน
ค่อนข้างสูง 
แผนภูมิ 7 ร้อยละของผู้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

จําแนกตามประเภทการรบับรกิารสาธารณสุข  
  (ปี 2549 - 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การเจ็บป่วยกับสุขภาพจิต 
 ในปี 2556 เมื่อพิจารณาคะแนนสุขภาพจิต
ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปกับการเจ็บป่วย พบว่า  
ผู้ป่วยที่ไม่ต้องนอนพักรักษาฯ และผู้ป่วยที่ต้องนอนพัก
รักษาฯ จะมีคะแนนสุขภาพจิตตํ่ากว่าผู้ที่ไม่เจ็บป่วย 
และเมื่อเทียบกับปี 2554 พบว่าคะแนนสุขภาพจิตของ
ผู้ที่ป่วยและผู้ที่ไม่ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
แผนภูมิ 8 การเจ็บป่วยกับสุขภาพจิตของประชากรอายุ 

15 ปีขึ้นไป (ปี 2554 และ 2556) 
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ร้อยละ 

ผู้ป่วยที่ไมต่้อง 
นอนพักรักษาฯ 

1/   ไม่มีข้อถามค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรม 

ผู้รับบริการ 
ส่งเสริมสุขภาพ 

ร้อยละ 

ผู้ป่วยที่ต้อง 
นอนพักรักษาฯ 

      ผู้ป่วยทีต่้องนอนพักรักษาฯ                    ผู้รับบริการทันตกรรม 

 ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวนัสัมภาษณ์         ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ์ 

     การเจ็บป่วยที่ไม่ต้องนอนฯ                      การเจ็บป่วยที่ต้องนอนฯ 
ในระหว่าง 1 เดือนก่อนวนัสัมภาษณ์         ในระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสมัภาษณ์ 

คะแนนสุขภาพจิต 

2549       2552       2554       2556 1/ 


