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ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสี่ยง และระบบประกันสุขภาพที่สงผลตอ
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ความเสี่ยงการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษของผูปวยมาจากหลายสาเหตุ รวมถึงปจจัย
สวนบุคคล และระบบประกันสุขภาพ จุดมุงหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสี่ยง
และระบบประกันสุขภาพที่สงผลตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษของประชากรไทย โดยใชขอมูล
ทุติยภูมิจากแบบสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 ของสํานักงานโรคไมติดตอ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือประชากรอายุ 15-79 ป
จํ า นวนทั้ ง หมด 22,496 คน ใน 12 เขตบริ ก ารสุ ข ภาพ สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ค า ความถี่
ค าร อยละ วิ เคราะหผลปจ จั ย ส วนบุค คล ป จจั ยเสี่ย ง และระบบประกันสุ ขภาพที่สงผลตอการเกิ ด
โรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษของประชากรไทย ดวยสถิติ Logistic regression ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงกวาเพศชาย (Odd ratio
เทากับ -0.383) กลุมอายุ 60-79 ปมีโอกาสเสี่ยงกวากลุมอายุ 15-39 ป (Odd ratio เทากับ 2.108)
ระดับการศึกษาประถมศึกษามีโอกาสเสี่ยงกวาไมไดรับการศึกษา (Odd ratio เทากับ 1.102) และอาชีพ
วิชาชีพมีโอกาสเสี่ยงกวาไมมีงานทํา (Odd ratio เทากับ 1.256) นอกจากนี้ปจจัยเสี่ยง ไดแก การออกกําลัง
กาย (Odd ratio เทากับ -0.110) การสูบบุหรี่มีโ อกาสเสี่ยงกวาไมไดอ อกํา ลังกายและไมสูบ บุห รี่
(Odd ratio เทากับ 1.031) และระบบประกันสุขภาพ ไดแก สวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ
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และสวัสดิการรักษาของรัฐวิสาหกิจ มีโอกาสตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษนอยกวาเมื่อเทียบ
กับบุคคลที่ไมมีระบบประกันสุขภาพ (Odd ratio เทากับ 1.733 และ 2.326)
คําสําคัญ: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสี่ยง ระบบประกันสุขภาพ โรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ
Abstract
Paralysis risk of patients were from many reasons including demographic
factors, risk factors and health insurance system. The research aim was to study the
effects of demographic factors, risk factors and health insurance system on paralysis of
Thai population. Secondary data from the Thai Behavioral Risk Factor Surveillance
System, Department of Disease Control, Ministry of Public Health was used in this study.
The sample was 22,496 people aged 15-79 years in 12 health service areas. The statistics
used in the study were frequency, percentage and logistic regression at the statistical
significance level of 0.05. Results revealed that demographic factor, i.e., females have a
greater risk than males (Odd ratio = -0.383), age 60-79 years old have a greater risk than
15-39 years old (Odd ratio = 2.108), primary school has a greater risk than no education
(Odd ratio = 1.102), and professional has a greater risk than people without a job (Odd
ratio = 1.256). Risk factor comprised of exercise (Odd ratio = -0.110) and smoking while
government or state enterprise officers were a lower risk than no insurance program (Odd
ratio = 1.733 and 2.326).
Keywords: Demographic factors, Risk factors, Health insurance system, Paralysis
บทนํา

การเจ็บปวยคือสิ่งที่มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตสามารถหาทางปองการกอนที่จะเกิดขึ้น
ไดอยางรอบคอบและยั่งยืน หนทางหนึ่งที่ประชาชนภายใตการดูแลสวัสดิการดานสุขภาพของหนวยงาน
ภาครัฐ เชนในประเทศไทย คือ กระทรวงสาธารณสุขที่มีหนาที่แสดงบทบาทตอการบริการดานสุขภาพ
ของพลเมืองไทย และในปจจุบันครอบคลุมถึงแรงงานตางดาว ในประเทศเยอรมันบทบาทของรัฐบาล
กลางคือสนับสนุนงบประมาณไปสูการประกันสุขภาพตามกฎหมาย (statutory health insurance)
โดยมีเทศบาลมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณสุข (Busse & Blümel, 2014) ในประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุน
เนเธอร แลนด สวิ สเซอรแลนด อังกฤษ เปนตน เรียกวา ระบบการดูแลสุขภาพแหงชาติ (national
health care system) (Mossialos et al., 2016)
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ปจจุบันโรคอัมพฤกษ อัมพาต ซึ่งมีแนวโนมผูปวยสูงขึ้นทุกปหากมีอาการ แขนขา ออนแรง
หรือ พูดลําบาก ความสามารถในการมองเห็นลดลง ซึ่งอาการเหลานี้จะไมมีสัญญาณเตือน จะเปนอยาง
เฉียบพลัน ตองรีบพบแพทยใหไวที่สุดภายใน 3 ชั่วโมง เนื่องจากเซลลสมองขาดเลือดเพียง 1 นาที จะมี
เซลลสมองตายประมาณ 1 ลานเซลล ถาไดรับการรักษาชา อาจทําใหเกิดความพิการมากขึ้น การเขารับ
การตรวจสุขภาพประจําปเปนอีกปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดของเกิดโรคอัม
พฤกษ อัมพาต ของประชาชน หากประชาชนตระหนักและปฏิบัติเปนประจําจะชวยลดความเสี่ยงได
ปจจัยที่ทําใหเกิดโรคอัมพฤกษ อัมพาต สวนใหญเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยง
สมองเกิดการตีบหรืออุดตัน ซึ่งเปนผลจากการที่ผูปวยมีปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เชน โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง การบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง การสูบบุหรี่ ภาวะหัวใจวายหรือหัวใจเตนผิดจังหวะบางชนิด
การขาดการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ โรคเลือดบางอยาง เชน ภาวะเลือดขนผิดปกติ เกร็ดเลือด
สูง เม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ ผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงดังกลาวอยูเปนเวลานานจะเปนผลใหผนังหลอดเลือด
หนาและแข็งตัว เกิดการตีบหรืออุดตัน ทําใหสมองขาดเลือดเกิดอัมพาตตามมาในที่สุด
ประเทศไทยมีระบบการประกันสุขภาพที่สามารถรองรับสวัสดิการหลากหลายระบบ ขึ้นอยูกับ
ความพรอมของกลุมคนทั้งดานหนวยงานที่สังกัด ไดแก หนวยงานภาครัฐ เอกชน หรือกลุมคนที่ไมมีงานทํา
แต ถึ ง อย า งไรการใส ใ จในการเข า รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป ถื อ ว า ยั ง ถู ก เพิ ก เฉย ประเทศไทย
มีโครงการใหบริการประชาชนตามนโยบายสาธารณะ ไดแก ระบบบริการสาธารณสุข ประกอบดวย
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทสําหรับ ทุกโรค ระบบประกันสังคม ระบบประกันสุขภาพกับ
บริษัท เอกชน และระบบสวัสดิการของขาราชการ แตละระบบมีระเบียบที่แตกตางกันในการเรียกรอง
สําหรับสมาชิกโดยเฉพาะการรักษาโรคเรื้อรัง
ประเทศไทยถึงแมวาจะมีแผนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอ เชน แผนพัฒนาสุขภาพ
แหงชาติ แผนยุทธศาสตร ชีวิตสุ ขภาพ แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแผนยุทธศาสตรสุขภาพ
เพื่อสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปนตน เปาหมายสําคัญของแผนดังกลาวคือการจัดการ 5 โรค ไดแก
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรคสวนใหญนั้นเปนสาเหตุของการเปนอัมพาต หากผูปวยไมสามารถเขารับการรักษาไดทันเวลาและ
หากไมไดตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป นอกจากนี้การจัดการโรคไมติดตอยังไมมีประสิทธิภาพในระดับ
การปฏิบัติ ไมชัดเจนในบริบทของการบริการวาเปนโรคเฉียบพลัน ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงการปรับตัวใน
การใหบริการของหนวยงานที่เกี่ยวของและตัวผูปวยเอง
การเจ็บปวยที่เปนภาระใหแกสังคม ผูปวยบางรายไมสามารถรักษาใหหายขาดได อีกทั้งตองการ
คนดูแลตลอดเวลา สงผลใหภาครัฐตองเสียคาใชจายเพื่อรักษากลุมคนเหลานี้ คือ โรคอัมพาต อัมพฤกษ
ตามที่องคการอนามัยโลกคาดการณไวในป พ.ศ. 2573 ประชากร 23 ลานคนของโลก ในประเทศกําลัง
พัฒนาจะเสีย ชีวิต จากโรคหลอดเลือ ดสมองและโรคหัว ใจ คิดเปน 85 เปอรเ ซ็น ต (Thaihealth,
2016) กระทรวงสาธารณสุข เป ดเผยอีกวา โรคไมติดตอเกิดขึ้นอยางนอ ย 36 ลานคนทั่วโลกตอป
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63 เปอรเซ็นตของการเสียชีวิตทั้งหมดและคิดเปน 37 รายตอชั่วโมงจากโรคไมติดตอ และสาเหตุสวนใหญ
เปนพฤติกรรมสุขภาพที่เปนความเสี่ยง (Hfocus, 2018) คาดการณไดวาเศรษฐกิจจะเกิดการสูญเสียใน
อีก 15 ปขางหนาประมาณ 7 ลานลานดอลลารสหรัฐ การเสียชีวิตของคนไทยทั่วประเทศในป พ.ศ.
2559 มีจํานวน 122,833 คนจาก 393,255 รายที่เปนโรคติดตอ โรคที่มีสถิติการตายสูง ไดแก โรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ สาเหตุของโรคติด
เชื้อที่เสนอโดยกองโภชนาการกระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2549 เกิดจากพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ไม เ หมาะสม เชน การรับ ประทานอาหารที่มีไ ขมั นสูง การไม อ อกกํ า ลัง กาย การสูบ บุ ห รี่ การดื่ ม
ความเครียดในการทํางาน เปนตน ปจจัยเหลานี้สามารถไดรับการปองกันไดโดยการปรับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในแงของการกินและการใชชีวิต (Thaihealth, 2016)
การปฏิรูป การประกั นสุข ภาพขึ้นอยูกับการทําความเขาใจกับอุป สรรคของพฤติกรรมที่จะ
เกิดขึ้น (Baicker et al., 2012) ยิ่งกวานั้นหลักฐานบงชี้วา บางครั้งความรูเกี่ยวกับโปรแกรมประกัน
สุขภาพของตนเองนั้นมีจํากัด (Kenney et al., 2001) ตรงกันขามกับที่อางวา ผูสูงอายุที่มีความสามารถ
ทางปญญามากขึ้นมีแนวโนมที่จะสมัครโปรแกรมสุขภาพ ในทางตรงกันขามไมใชเรื่องงายสําหรับบุคคลที่
จะได รั บ ประโยชน จ ากการประกั นภั ย ที่ ถู ก ตอ งสอดคลอ งในการลดการเจ็ บ ป ว ยที่มี ความเสี่ย งลง
(Ubel et al., 2005; Loewenstein, 2005)
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนระบบการดูแลสุขภาพของไทยที่รัฐบาลจัดทํามีผลกระทบตอการ
เปนโรคอัมพาต อัมพฤกษอยางไร เมื่อประชาชนเขารับการตรวจสุขภาพประจําป หรือ ไมเขารับการ
ตรวจ รวมไปถึงพฤติกรรมที่เปนความเสี่ยงที่อาจจะสงผลตอการเกิดโรคอัมพาตและอัมพฤกษ ดังนั้น
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษของประชากรไทย
และเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสี่ยง และระบบประกันสุขภาพที่สงผลตอการเกิดโรคอัมพาตและ
โรคอัมพฤกษของประชากรไทย เนื่องจากผูปวยอัมพาต อัมพฤกษเปนปญหาใหญ ทําใหรัฐบาลสูญเสีย
เงินเปนจํานวนมากเพื่อดูแลผูปวยเหลานั้นและพยายามหาเหตุผลและพฤติกรรมวาทําไมพวกเขาจึงขาด
ความรูในการปองกันตัวเอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาหาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสี่ยง และระบบประกันสุขภาพที่สงผล
ตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษของประชากรไทย ปรับใชแนวคิดของปจจัยทางดานสังคมที่
กําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH) กลาวคือปจจัยสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับบุคคลในชวงใดชวงหนึ่งของชีวิต เปนปจจัยที่มีผลหรือกอใหเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพของบุคคล และ
เปนปจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับความไมเปนธรรมทางสังคม ผานทางความไมเทาเทียมกันทางสังคมในดาน
ตาง ๆ เชน รายไดหรืออาชีพ (Healthy People, 2019) และแนวคิดของ American Heart Association
and American College of Cardiology Association: ACC/AHA (2014) ระบุถึงปจจัยเสี่ยงที่ลดการเกิด
โรคเรื้องรัง ไดแก 1) การหยุดสูบบุหรี่ 2) การงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 3) การออกกําลังกายอยาง
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เหมาะสม 4) การควบคุม พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 5) การควบคุมระดับความเครียด และ 6) การ
ตรวจสุ ขภาพประจําป เมื่ อบุ คคลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสมจะสามารถลดอัตราการเกิ ด
โรคหลอดเลือดหัวใจและการเสียชีวิตได (Zhao et al., 2015)
Demographic Factors
Gender, Age, Education level, Occupation

Paralysis and Paralysis disease
of Thai Population

Risk Factors
Exercise, Smoking
Health Insurance System
Check-up
Medical Welfare

Figure 1 Conceptual framework of research
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชากรอายุ 15-79 ป จํานวนตัวอยางทั้งหมด 37,478,098 คน
ที่อาศัยอยูใน 12 เขตสุขภาพ
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือประชากรอายุ 15-79 ป จํานวนทั้งหมด 22,496 คน
ใน 12 เขตบริการสุขภาพ
การสุมตัวอยาง
การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 มีการสุมตัวอยางแบบการ
จัดชั้นภูมิ (three stage stratified cluster sampling) และวิธีการสุมเลือกตัวอยางโดยใชความนาจะ
เปนตามสัดสวนกับขนาด (probability proportional to size sampling) โดยเขตสุขภาพถูกจัดเปน
ชั้น ภูมิ เลือกจั งหวัดตั วอย างเป นหนวยตัวอยางที่หนึ่ง (PSU) ในจังหวัดตัวอยางนั้นเลือกชุมชนหรือ
หมูบานในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลตามกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยเปนหนวย
ตัวอยางที่สอง (SSU) และสุมเลือกประชากรตัวอยางสําหรับเก็บขอมูล (eligible respondents) ตาม
ชั้นภูมิเพศและอายุเปนหนวยตัวอยางสุดทาย (USU)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ขอมูลครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิโดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ
พ.ศ. 2558 (Thai Behavioral Risk Factor Surveillance System 2015) ซึ่งเปนการสํารวจสุขภาพ
ประชาชนโดยการสํารวจตัวอยางแบบ complex design survey ในกลุมประชากรทั่วไปอายุ 15-79 ป
โดยวิธีการสัมภาษณ (face to face interview) ดวยแบบสํารวจที่มีขอคําถามพัฒนาตามเกณฑตัวชี้วัด
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สุขภาพที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับการเฝาระวังโรคไมติดตอของศูนยปองกันควบคุมโรคแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (USA Center of Diseases Control) และองคการอนามัยโลก (WHO) ดําเนินการการ
สํารวจฯ โดยสํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค รวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขตสุขภาพที่
1-13 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยแบงออกเปน 14 สวน ไดแก 1) ขอมูลทางประชากร 2) การ
รับรูสถานะทางสุขภาพ 3) การเขาถึงบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการสุขภาพ 4) การ
กินผักผลไม 5) การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ 6) การดื่มสุรา 7) คุณภาพชีวิต 8) ไขมันในเลือดสูง (9)
ภาวะความดั น โลหิ ต สูง 10) โรคเบาหวาน 11) โรคเรื้อรัง 12) การบาดเจ็ บ 13) โรคกระดูก และ
กลามเนื้อจากการประกอบอาชีพ และ 14) สุขภาพสตรี
คณะผูวิจัยไดรับอนุญาตใหใชขอมูลจาก สํานักงานโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข อางอิงจากหนังสือเลขที่ สธ 0424.5/436
การวิเคราะหขอมูล
1. วิ เคราะห ข อมู ลสว นบุ คคล ระบบประกันสุข ภาพและการตรวจสุข ภาพของผูป วยโรค
อัมพาต อัมพฤกษ ดวยคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
2. วิเคราะหผลปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเสี่ยง และระบบประกันสุขภาพที่สงผลตอการเกิดโรค
อัมพาตและโรคอัมพฤกษของประชากรไทย ดวยสถิติ logistic regression ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล และระบบประกันสุขภาพที่สงผลตอการเกิดโรคอัมพาตและ
โรคอัมพฤกษของประชากรไทยดวยสถิติ logistic regression พบวาภายหลังจากการนําตัวแปรอิสระ
ทั้งหมด 14 ตัวแปรเขาสมการ ตัวแปรเขตที่อยูอาศัย การดื่มแอลกอฮอล การตรวจสุขภาพ ระบบ
ประกั นสุขภาพถวนหนา (30 บาท รักษาทุกโรค) ระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพกับ
บริษัทเอกชน ไมสงผลตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษของประชากรไทย
สํา หรั บ ตั วแปรที่ ส งผลต อการเกิ ดโรคอัม พาตและโรคอั มพฤกษข องประชากรไทยอย างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การออกกําลังกาย การสูบบุหรี่
การตรวจสุ ข ภาพ สวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของข า ราชการ และสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลของ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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Table 1 Results of demographic factors analysis and the health insurance system that
affects the occurrence of paralysis and paralysis disease of the Thai population
Factor
Gender (reference group: Male)
Age
15 - 39 years old (reference group)
40 - 59 years old
60 - 79 years
Residential area (Reference group: City)
Education level
Uneducated (Reference group)
Primary
secondary education
Diploma, High Vocational Certificate
Bachelor's degree or higher
Occupation
No job (reference group)
profession
Mechanic labor
Company employee
Construction
Other
Exercise (Reference group: not exercising)
Smoking (reference group: Non-smokers)
Drinking alcohol (Reference group: not drinking
alcohol)
Check-up (Reference group: No health check)
Health insurance system
No health insurance (Reference group)
Universal health insurance (30 baht for all
diseases)
Social Security
Health insurance with a private company
Civil servant medical benefits
Medical care benefits of state enterprises
Constant
Remark * Statistical significance at 0.05

B
-0.383*

S.E.
0.154

Wald
6.155

Sig.
0.013

Exp(B)
0.682

0.170
0.313
0.132

46.613
1.156
45.501
2.243

0.000
0.282
0.000
0.134

0.833
0.121
1.219

1.102*
0.612
0.681
1.003

0.474
0.427
0.432
0.528

8.503
5.399
2.058
2.479
3.612

0.075
0.020
0.151
0.115
0.057

3.011
1.845
1.976
2.727

1.256*
0.529
0.181
0.305
0.050
-0.110*
1.031*
-0.332

0.203
0.546
0.750
0.368
0.228
0.053
0.007
0.170

61.152
38.221
0.937
0.058
0.684
0.047
4.375
17.492
3.817

0.000
0.000
0.333
0.809
0.408
0.828
0.036
0.000
0.051

3.511
1.697
1.198
1.356
1.051
0.896
1.031
0.718

0.208

0.137

2.320

0.128

1.231

0.005

0.211

0.001

0.982

1.005

-0.002
-0.325
-0.577*
-0.430*
-1.141

0.356
0.309
0.259
0.444
1.585

0.000
1.107
4.963
5.392
0.518

0.995
0.293
0.026
0.020
0.472

0.998
0.723
0.562
0.357
0.320

0.183
2.108*
0.198
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จากตารางที่ 1 (Table 1) พบวาเพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ
มากกวาเพศชาย 2.611 เทา (Odd ratio เทากับ -0.383) กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 60 - 79 ป มีโอกาสเสี่ยง
ตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษมากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 15 - 39 ป 2.108 เทา
(Odd ratio เทากับ 2.108) กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด
โรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษมากกวากลุมตัวอยางที่ไมไดรับการศึกษา 1.102 เทา (Odd ratio เทากับ
1.102) กลุมตัวอยางที่มีอาชีพวิชาชีพ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษมากกวา
กลุมตัวอยางที่ไมมีงานทํา 1.256 เทา (Odd ratio เทากับ 1.256)
นอกจากนี้ ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ม ไ ด อ อกกํ า ลั ง กาย มี โ อกาสเสี่ ย งตอ การเกิ ด โรคอั ม พาตและ
โรคอัมพฤกษมากกวากลุมตัวอยางที่ออกกําลังกาย 9.090 เทา (Odd ratio เทากับ -0.110) กลุมตัวอยาง
การสูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษมากกวากลุมตัวอยางที่ไมไดสูบบุหรี่
1.031 เทา (Odd ratio เทากับ 1.031) สําหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ และสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ พบวากลุมตัวอยางที่มีระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ และ
สวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษนอยกวา
1.733 เทา และ 2.326 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่ไมมีระบบประกันสุขภาพใด ๆ เลย
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ระดับการเกิดโรคอัมพาต โรคอัมพฤกษของประชากรไทยเปนผลมาจากประเด็นดังตอไปนี้
ประเด็ นที่ห นึ่ง ป จจั ยเสี่ยง ดานการสูบบุห รี่ ดา นการไมออกกําลังกายเทา นั้น และปจจัย
ดานการดื่มแอลกอฮอลไมพบความเสี่ยง หมายความวา ประชากรไทยปจจุบันนี้ยังคงมีพฤติกรรมที่มี
แนวโนมตอการเกิดโรคอัมพาต และโรคอัมพฤกษอยู อีกทั้งผลการวิเคราะหขอมูลนี้ยังสนับสนุน และมี
ความสอดคลองกับสาเหตุสวนใหญที่ทําใหคนเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ คิดเปน 37 คนตอชั่วโมง นั้นมา
จากพฤติกรรมสุขภาพที่สรางความเสี่ยง (Joychoo et al. 2014) และสอดคลองกับผลวิจัยที่วาความ
เสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจไมสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันโรคนี้ได (Sirikangwankun et al.,
2017) ดังนั้นความนาสนใจของขอคนพบที่แตกตางจากงานวิจัยอื่น ๆ ที่ผานมา คือ ทําไมการดื่มแอลกอฮอล
จึงไมพบความเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ
ประเด็นที่สอง ปจจัยดานบุคคล ไดแก เพศหญิงเสี่ยงมากกวาเพศชาย อายุระหวาง 60-79 ป
เสี่ยงมากกวากลุมอายุ 15-39 ป ระดับการศึกษาประถมศึกษาเสี่ยงกวาไมไดรับการศึกษา และอาชีพ
วิชาชีพ เสี่ยงมากกวาการไมมีงานทํา ผลการวิเคราะหปจจัยดานบุคคลมีความขัดแยง (Punset et al.,
2015; Thaihealth, 2016; Hfocus, 2018) ที่วาเพศชายมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดมากกวาเพศหญิง ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเปนสาเหตุของการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ
ปจ จั ย ด า นบุ คคล ที่พ บว าเพศหญิง มีความเสี่ ย งมากกวา อาจกลา วไดวา เพศหญิง มีความตระหนัก
ตอสุ ขภาพนอยกวาเพศชาย ซึ่งอาจทําใหขาดโอกาสในการเขาถึงการคัดกรอง การไดรับการรักษา
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เพือ่ ปองกันโรคแทรกซอนที่ตามมามากมายไดอยางทันทวงที ความเสี่ยงดานอาชีพสําหรับคนประกอบ
อาชีพกั บคนไม ประกอบอาชีพนั้ น โดยกลุมตัวอยางที่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจมีอัตราปวยดวยโรค
อัมพาตสูงกวาอาชีพอื่น ๆ นั้นอาจหมายความวากลุมตัวอยางที่ทํางานรัฐวิหากิจไดรับความกดดันจาก
การทํางานซึ่งอาจสงผลต อสุขภาพในชีวิตประจําวัน ในขณะที่คนวางงานไมมีภาวะความเครียดนี้อยู
สอดคลองกับงานวิจัยของ Boonsin & Panidchakul (2016) พบวาอาชีพมีความสัมพันธกับความ
ตองการของผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การดื่มแอลกอฮอลไมพบความเสี่ยงตอการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ อาจเนื่องจาก
ขอคําถามที่ถามเพียงวาดื่มหรือไมดื่มแอลกอฮอล ซึ่งไมไดระบุปริมาณของแอลกอฮอลที่ดื่ม ซึ่งกลุมตัวอยาง
อาจจะดื่มในปริมาณที่นอยไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดโรคอัมพาต สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววาปริมาณ
ดื่มแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 40-60 กรัมตอวัน จะเพิ่มโอกาสเปนโรคอัมพาต 2.66 เทา (Chuenjairueang, 2012)
ประเด็ น ที่ส าม ระบบประกันสุข ภาพของไทย ไดแก ระบบสวั ส ดิการรัก ษาพยาบาลของ
ขาราชการและสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจทําใหประชากรไทยมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค
อัมพาต และโรคอัมพฤกษไดนอยกวาการที่ประชากรไทยไมมีระบบประกันสุขภาพใด ๆ เลย แสดงให
เห็นวา บุคคลที่ทํางานในหนวยงานราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาหนวยงานอื่น ๆ ในดานสุขภาพและ
ความเสี่ยงการเกิดโรคอัมพาตและโรคอัมพฤกษ อาจเปนเพราะหนวยงานรัฐจัดใหมีบริการตรวจสุขภาพ
ประจําปใหทุก ๆ ป โดยตรงในหนวยงาน เอื้ออํานวยความสะดวกแกบุคลากร แตกตางจากหนวยงาน
เอกชน สวนใหญแลว การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานเอกชน บริษัทจะถูกเสนอเฉพาะขั้นตอน
แรกของการเข า รับ ทํ างานเท านั้ น แตใ นหน วยงานรัฐ โดยเฉพาะ ข า ราชการทหาร ทุกคนตอ งยื่ น
ใบรับรองการตรวจสุขภาพประจําป
กลาวโดยสรุป ปจจัยเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดโรคอัมพาต โรคอัมพฤกษของประชากรไทย จากขอ
คนพบที่กลาวมาขางตน ผลงานวิจัยนาจะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม
แกไขระเบียบการขอผลการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานบริษัทขาราชการสังกัดอื่น ๆ เชนเดียวกับ
ขาราชการทหาร เพื่อเปนการปองกันและตรวจเบื้องตนดานสุขภาพที่จะนําไปสูการเกิดภาวะแทรกซอน
อื่น ๆ ตอไป จากผลการวิจัยอาจจะไมเพียงพอที่จะสนับสนุนการใชประโยชน ทั้งนี้หากมีการศึกษาลึกลง
ไป อาจพบวาอาชีพที่เปนคนของรัฐอาจมีอัตราปวยดวยโรคอัมพาตสูงกวาอาชีพอื่น ๆ ก็ได
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่อนุญาตใหใชขอมูลสํารวจพฤติกรรม
เสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 (Thai Behavioral Risk Factor Surveillance System 2015)
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