
จากการเปลี่ยนแปลงปจจัยทางดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหวิถี
การดําเนินชีวิตเปล่ียนแปลงอยางมาก จนมีผลกระทบตอสุขภาพโดยรวมของประชากรไทย กลาวคือ 
ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น การเจ็บปวยและเสียชีวิตดวยโรคติดตอลดลง ขณะที่การเจ็บปวยและ
โรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุสําคัญจากพฤติกรรมที่ไมเสียชีวิตดวยเหมาะสม เชน
การขาดการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ฯลฯ

               จากสภาพปญหาดังกลาว และการขาดแคลนขอมูลพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอ และการบาดเจ็บ
ในประชากรอายุ 15-74 ป จึงไดทําการสํารวจทั่วประเทศ (จํานวน 76 จังหวัด) ใน ป พ.ศ.2548 
และในป 2550 สํารวจบางจังหวัด (สํารวจจํานวน 41 จังหวัด ซ่ึงเขต 5 จังหวัดชัยภูมิไมไดทําการสํารวจ)
ดังนั้น เพ่ือใหไดประโยชนจากการสํารวจดังกลาว จึงไดนําขอมูลบางสวน ซ่ึงอาจจะเปนประโยชน
ตอการวางแผนปองกันควบคุมโรคไมติดตอและการบาดเจ็บในหนวยงาน โดยไดจัดทําขอมูลเบ้ืองตน
จากการสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ เขต 5 ในป 2548 เปรียบเทียบกับป 2550 ขึ้น

การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ป 2548 และป 2550 เขต 5



การรับประทานผักและผลไม
 พฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม เปนปจจัยเส่ียงของโรคไมติดตอที่สําคัญ ไดแก โรคมะเร็ง 

หัวใจหลอดเลือด การรับประทานผักและผลไมอยางเพียงพอ คือรับประทานในปริมาณ 5 หนวยมาตรฐาน
ข้ึนไปตอวัน สามารถปองกันโรคมะเร็ง หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ

1. การรับประทานผักและผลไมประเภทตางๆรวมกันมากกวา5หนวยมาตรฐานในแตละวัน
                ผลการสํารวจ ในกลุมประชากรอายุ 15-74 ป เขต 5 ป พ.ศ.2548  และ 2550 พบวา จ.นครราชสีมา 
มีความชุกของผูที่บริโภคผักและผลไมรวมกันตั้งแต 5 หนวยมาตรฐานในแตละวันเพิ่มข้ึน รอยละ 22.4 และ
จ.บุรีรัมย  รอยละ 6.5 โดยเขต 5 เพิ่มข้ึน รอยละ 9.1 และระดับประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 5.2 (ตารางที่1) 

ตารางที่ 1.  ความชุก (รอยละ) ของผูที่บริโภคผักและผลไมรวมกันตั้งแต 5 หนวยมาตรฐานในแตละวัน
จังหวัด 2548 2550 เพิ่ม
นครราชสีมา 11.7 34.1 22.4
บุรีรัมย 21.8 28.3 6.5
สุรินทร 15.5 20.6 5.1
ชัยภูมิ 25.3 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 20.0 29.1 9.1
ประเทศ 17.3 22.5 5.2

การกิจกรรมทางกาย
การมีกิจกรรมทางกายและการออกกําลังกายอยางเพียงพอ จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคและ

อัตราการตายของโรคไมติดตอตางๆ ไดแก โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคมะเร็ง ตลอดจนภาวะนํ้าหนักเกิน 
การมีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอ หมายถึง การมีกิจกรรมทางกายรวมกันอยางนอย 30 นาที

ในหน่ึงวัน อยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห โดยมีความแรงระดับปานกลางถึงอยางหนัก ซ่ึงจะเปนกิจกรรมที่
เปนงานอดิเรกยามวาง หรือขณะทํางาน  ซ่ึงกิจกรรมที่ใชแรงระดับปานกลาง เชน เดินในที่ทํางาน 
งานบาน ตัดหญาดวยเครื่องตัดหญา และถีบจักรยาน  และกิจกรรมใชแรงอยางหนัก เชน งานกอสราง 
ทําไร ทํานา ยกของหนัก เปนตน

2 .การกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอในแตละวัน
                    ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.นครราชสีมา และบุรรีัมย พบความชุกของผูที่มีกิจกรรมทางกาย
อยางเพียงพอในแตละวัน เพิ่มข้ึนรอยละ 2.7 และ1.1 โดยเขต 5 เพิ่มข้ึนรอยละ 1 และระดับประเทศ
เพิ่มรอยละ 1 (ตารางที่2)

พฤติกรรมสุขภาพ



ตารางที่ 2.  ความชุก (รอยละ) ของผูที่มีกิจกรรมทางกายอยางเพียงพอในแตละวัน เขต5
จังหวัด 2548 2550 เพิ่ม
นครราชสีมา 92.8 95.5 2.7
บุรีรัมย 95.7 96.8 1.1
สุรินทร 96.5 96.7 0.2
ชัยภูมิ 95.6 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต5 95.1 96.1 1
ประเทศ 95.5 96.5 1

การออกกําลังกายอยางเพียงพอ
การออกกําลังกายอยางเพียงพอ หมายถึง การออกกําลังกายอยางนอยครั้งละ 30 นาที 

และอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง เชน การเลนกีฬา เตนแอโรบิก ข่ีจักรยาน และวายนํ้า เปนตน

3. การออกกําลังกายอยางเพียงพอในแตละสัปดาห
                    ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.บุรีรัมย และสุรินทร พบความชุกของผูที่ออกกําลังกายครั้งละ 30 นาที
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง เพิ่มข้ึนรอยละ 3.9 และ 2.8 โดยเขต 5 เพิ่มข้ึนรอยละ 4.7 และระดับประเทศ
เพิ่มข้ึนรอยละ 6.6 (ตารางที่3)
ตารางที่ 3.  ความชุก (รอยละ) ของผูที่ออกกําลังกายอยางนอยครั้งละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง
                    ใน30 วันที่ผานมาในประชากรอายุ 15-74  ป

จังหวัด 2548 2550 เพิ่ม
นครราชสีมา 35.5 38.3 2.8
บุรีรัมย 32.8 36.7 3.9
สุรินทร 39.5 42.7 3.2
ชัยภูมิ 27.1 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 34.2 38.9 4.7
ประเทศ 30.9 37.4 6.6  

 
ภาวะนํ้าหนักเกิน

ภาวะนํ้าหนักเกิน หมายถึง ผูที่มีดัชนีมวลกาย เทากับ 25 กก./ตร.ม ข้ึนไป ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงตอ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2  โรคหัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง เปนตน



4. ภาวะนํ้าหนักเกิน
                    ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.นครราชสีมา และบุรีรัมย พบความชุกของผูที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน
เพิ่มข้ึนรอยละ 3.9 และ 2.4 โดยเขต 5 เพิ่มข้ึนรอยละ 3 และระดับประเทศ  เพิ่มข้ึนรอยละ 3.1 (ตารางที่4)

ตารางที่ 4. ความชุกของผูที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน ในประชากรอายุ15-74 ป

จังหวัด 2548 2550 เพิ่ม
นครราชสีมา 15.3 19.2 3.9
บุรีรัมย 12.8 15.2 2.4
สุรินทร 11.9 13.2 1.3
ชัยภูมิ 14.4 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 13.6 16.6 3
ประเทศ 16.1 19.2 3.1



เบาหวานเปนกลุมอาการที่เกิดจากการมีระดับน้ําตาลในเลือดสูง ≥ 126 มก/ดล  เนื่องจากขาด
อินสุลินหรือประสิทธิภาพอินสุลินลดลง ซ่ึงเบาหวานมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะหลอดเลือดแดง
แข็งตัว และเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

1.  การไดรับวินิจฉัยวาเปนโรคเบาหวานจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
                ผลการสํารวจ ในกลุมประชากรอายุ 15-74 ป เขต 5 ป พ.ศ.2548  และ 2550 พบวา จ.สุรินทร
มีความชุกของผูท่ีทราบจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขวาเปนโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
รอยละ 1.5 และนครราชสีมารอยละ 1 โดยเขต 5 เพ่ิมขึ้นรอยละ0.7 และระดับประเทศเพิ่มขึ้นรอยละ 0.2
(ตารางที่1)
ตารางที่ 1. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีทราบจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขวาเปน
                   โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15-74 ป

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม
นครราชสีมา 2.9 3.9 1
บุรีรัมย 2.1 2.4 0.3
สุรินทร 2.3 3.8 1.5
ชัยภูมิ 3.3 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 2.7 3.4 0.7
ประเทศ 3.7 3.9 0.2

2. การดูแลรักษาและควบคุมโรคเบาหวานในปจจุบันดวยการควบคุมการรับประทานอาหารที่มี
รสหวานและอาหารที่มีไขมันสูง
                    ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.บุรีรัมย พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคเบาหวานดวยการควบคุม
การรับประทานอาหารที่มีรสหวานและมีไขมันสูงเพิ่มขึ้นรอยละ 5.3 แตนครราชสีมาลดลง รอยละ 6.2 
โดยเขต 5 เพ่ิมขึ้น รอยละ 0.5 แตระดับประเทศ ลดลง รอยละ 2.7 (ตารางที่2)
ตารางที่ 2. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคเบาหวานในปจจุบันดวยการควบคุมการรัประทาน
                    อาหารที่มีรสหวานและอาหารที่มีไขมันสูง

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 92.7 86.5 -6.2
บุรีรัมย 89.7 95.0 5.3
สุรินทร 93.6 93.0 -0.6
ชัยภูมิ 86.9 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 90.6 90.1 0.5
ประเทศ 88.9 86.2 -2.7

โรคเบาหวาน



3. การดูแลรักษาและควบคุมโรคเบาหวานในปจจุบันดวยการควบคุมน้ําหนักตัวใหอยูเกณฑปกติ
                    ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.บุรีรัมย พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคเบาหวานดวยการควบคุม
น้ําหนักตัวใหอยูเกณฑปกติ เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.2 แตนครราชสีมา ,สุรินทรลดลง รอยละ 6.8, 5.1 
โดยเขต5 เพ่ิมขึ้น รอยละ 2 และระดับประเทศ  รอยละ 16.3 (ตารางที่2)
ตารางที่ 3. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคเบาหวานในปจจุบันดวยการควบคุมน้ําหนักตัว
                    ใหอยูเกณฑปกติ

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 86.6 79.8 -6.8
บุรีรัมย 66.5 86.7 20.2
สุรินทร 86.8 81.7 -5.1
ชัยภูมิ 78.8 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 79.7 81.7 2
ประเทศ 65.8 82.1 16.3

4. การดูแลรักษาและควบคุมโรคเบาหวานในปจจุบันดวยการออกกําลังกายอยางถูกตอง
             ผลการสํารวจในเขต 5 จ.บุรีรัมย พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคเบาหวานดวยการออกกําลังกาย
อยางถูกตอง เพ่ิมขึ้นรอยละ 20.4 และสุรินทร รอยละ 6.6 แตนครราชสีมา ลดลง รอยละ 2.7 
โดยเขต 5 เพ่ิมขึ้น รอยละ 2.4 และระดับประเทศ  รอยละ 11.2 (ตารางที่3 )
ตารางที่ 4. ความชุก(รอยละ)ของผูท่ีดูแลรักษาโรคเบาหวานในปจจุบันดวยการออกกําลังกายอยางถูกตอง

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 75.7 73.0 -2.7
บุรีรัมย 66.2 86.6 20.4
สุรินทร 87.5 80.9 6.6
ชัยภูมิ 73.7 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 75.8 78.2 2.4
ประเทศ 64.2 75.4 11.2

 



ความดันโลหิตสูง หมายถึง คาความดันซิสโตลิก ≥ 140 มิลลิเมตรปรอท และคาไดแอสโตลิก≥90 มิลลิเมตรปรอท
ผูท่ีมีความดันโลหิตสูงมักไมมีอาการ นอยรายท่ีมีอาการปวดศีรษะ ซ่ึงความดันโลหิตสูง มีความสัมพันธกับการเกิดภาวะ
หลอดเลือดแดงแข็ง รวมทั้งเปนสาเหตุของการเกิดอัมพฤกษ อัมพาต ไตวาย

1. การไดรับวินิจฉัยวามีภาวะความดันโลหิตสูงจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
ผลการสํารวจ ในกลุมประชากรอายุ 15-74 ป เขต 5 ป พ.ศ.2548  และ 2550 พบวาจ.นครราชสีมา มีความชุก

ของผูท่ีทราบจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขวาเปนโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น รอยละ 7.2 และสุรินทร 
รอยละ 1.2 แตบุรีรัมย ลดลงรอยละ 0.1 โดยเขต 5 เพ่ิมขึ้น รอยละ2.9 และระดับประเทศ เพ่ิมขึ้น รอยละ 1.1 (ตารางที่1) 
ตารางที่ 1.  ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีทราบจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขวาเปน
                    โรคความดันโลหิตสูง

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 7.2 11.9 7.2
บุรีรัมย 5.6 5.5 -0.1
สุรินทร 5.8 7.0 1.2
ชัยภูมิ 4.9 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล  
เขต 5 5.9 8.8 2.90
ประเทศ 8.3 9.4 1.1

2. การดูแลรักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการรับประทานอาหารไมมีไขมันสูง
ผลการสํารวจ ในเขต 5 จว.สุรินทร พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงดวยการรับประทาน

อาหารไมมีไขมันสูงเพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 และนครราชสีมา รอยละ 5.1 โดยเขต5 เพ่ิมขึ้น รอยละ 9.8 และระดับประเทศ 
เพ่ิมขึ้น รอยละ 4.2 (ตารางที่2)
ตารางที่ 2. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการรับประทาน
                    อาหารไมมีไขมันสูง

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม
นครราชสีมา 76.0 81.2 5.2
บุรีรัมย 75.0 78.1 3.1
สุรินทร 63.5 85.3 21.8
ชัยภูมิ 72.0 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 71.7 81.5 9.8  
ประเทศ 75.4 79.6 4.2

ความดันโลหิตสูง



3. การดูแลรักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการรับประทานอาหาร
     ที่มีรสไมเค็มจัด

ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.นครราชสีมา พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงดวยการรับประทาน
อาหารที่มีรสไมเค็มจัดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 และบุรีรัมย รอยละ 0.2 โดยเขต5 เพ่ิมขึ้น รอยละ 6 และระดับประเทศ เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 3.8 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการ
                   รับประทานอาหารที่มีรสไมเค็มจัด

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 76.9 87.9 1.1
บุรีรัมย 85.2 85.7 0.2
สุรินทร 75.0 74.0 -1
ชัยภูมิ 76.3 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 78.7 84.7 6
ประเทศ 78.1 81.9 3.8

4. การดูแลรักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการ
    ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ

ผลการสํารวจ ในเขต5 จ.บุรีรัมย พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงดวยการควบคุมน้ําหนักให
อยูในเกณฑปกติ เพ่ิมขึ้นรอยละ 14.5 และนครราชสืมา รอยละ 4.9 โดยเขต 5  เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.6 และระดับประเทศ 
เพ่ิมขึ้น รอยละ 8.6 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการ
                     ควบคุมน้ําหนักใหอยูในเกณฑปกติ

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม
นครราชสีมา 74.7 79.6 4.9
บุรีรัมย 63.9 78.4 14.5
สุรินทร 68.3 72.0 3.7
ชัยภูมิ 70.1 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 69.4 78.0 8.6
ประเทศ 65.8 74.5 8.7



5. การดูแลรักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการออกกําลังกายอยางถูกตองเหมาะสม
ผลการสํารวจในเขต 5 จ.บุรีรัมย พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงดวย การออกกําลังกายอยาง

ถูกตองเหมาะสม เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.5 และสุรินทร รอยละ 6.5 โดยเขต 5  เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.5 และระดับประเทศ เพ่ิมขึ้น 
รอยละ 9.4 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการ
                    ออกกําลังกายอยางถูกตองเหมาะสม

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 75.2 71.5 -3.7
บุรีรัมย 69.9 78.4 8.5
สุรินทร 77.0 83.5 6.5
ชัยภูมิ 68.1 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 72.6 75.1 2.5
ประเทศ 64.2 73.9 9.7

6. การดูแลรักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวยการคลายเครียด
ผลการสํารวจ ในเขต 5 จ.บุรีรัมย พบความชุกของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงดวยการคลายเครียด

เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.6 และนครราชสีมา รอยละ 2.6 โดยเขต 5 เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.1 และระดับประเทศ เพ่ิมขึ้น รอยละ 6.9 
(ตารางที่ 6)  
ตารางที่ 6. ความชุก (รอยละ) ของผูท่ีดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงในปจจุบันดวย
                     การคลายเครียด

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม
นครราชสีมา 85.4 82.8 2.6
บุรีรัมย 73.6 82.2 8.6
สุรินทร 83.3 83.6 0.3
ชัยภูมิ 74.3 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 5 79.5 83.6 4.1
ประเทศ 76.2 83.1 6.9



การสูบบุหรี่และบริโภคยาสูบ เปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีสงผลตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังตางๆ
 และทําใหเกิดปญหาการเสียชีวิตกอนวัยอันควร

1. การสูบบุหร่ีหรือยาสูบในปจจุบัน
                ผลการสํารวจ ในกลุมประชากรอายุ 15-74 ป  เขต 5 ป พ.ศ.2548  และ 2550 พบวา จ.สุรินทร
มีความชุกของผูท่ีสูบบุหรี่หรือยาสูบในปจจุบัน ลดลงมากถึง รอยละ 6.7 แตบุรีรัมยพบความชุกเพิ่มขึ้น 
รอยละ 2.1 ซ่ึงเขต 5 ลดลงรอยละ 2.4  และระดับประเทศ ลดลงรอยละ 0.8 (ตารางที่1)
ตารางที่ 1. ความชุก (รอยละ) ผูสูบบุหรี่หรือยาสูบในปจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ป

จังหวัด 2548 2550 เพ่ิม/ลด
นครราชสีมา 20.6 18.7 -1.9
บุรีรัมย 23.7 25.8 2.1

 สุรินทร 29.2 22.5 -6.7
ชัยภูมิ 22.4 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 24.1 21.7 -2.4
ประเทศ 22.3 21.5 -0.8

2. การหยุดสูบบุหร่ีหรือยาสูบ
                ผลการสํารวจ ในกลุมประชากรอายุ 15-74 ป เขต 5 ป พ.ศ.2548  และ 2550 พบวาจ.สุรินทร
มีความชุกของผูท่ีหยุดสูบบุหรี่หรือยาสูบไดอยางนอย 1 วัน ลดลงมากถึงรอยละ 18.7 และนครราชสีมา
ลดลงรอยละ 16.1 แตบุรีรัมยลดลงเพียงรอยละ 4  โดยเขต 5 ลดลงรอยละ 7.5  และระดับประเทศ 
ลดลงรอยละ 2.7 (ตารางที่2)
ตารางที่ 2. ความชุก (รอยละ) ผูท่ีหยุดสูบบุหรี่ไดอยางนอย 1วัน ในประชากรอายุ 15-74 ป

จังหวัด 2548 2550 ลด
นครราชสีมา 60.4 44.3 -16.1
บุรีรัมย 58.1 54.1 -4  
สุรินทร 57.8 39.1 -18.7
ชัยภูมิ 35.2 ไมสํารวจ ไมมีขอมูล
เขต 53.8 46.3 -7.5
ประเทศ 55.3 52.6 -2.7

การสูบบุหรี่และบริโภคยาสูบ


