คู่มือ
บัญชีตัววัดสำ�คัญสำ�หรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2553 - 2558

คู่มือ

บัญชีตัววัดสำ�คัญสำ�หรับการเฝ้าระวัง

โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2553 - 2558

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวัง

โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวัง

โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 – 2558
ISBN 978-616-11-2852-4
ที่ปรึกษา
แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร
นายแพทย์พินิจ ฟ้าอ�ำนวยผล
บรรณาธิการ
นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์
นางสาววิชุตา บุษบงค์
พิมพ์ครั้งที่ 1		

พ.ศ. 2558

จ�ำนวนพิมพ์		

1,250 เล่ม

พิมพ์ที่		 ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 โทรศัพท์ 02-9107001-2 โทรสาร 02-5856466
จัดท�ำโดย
		
		
		

ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5903363

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

คณะผู้รวบรวมและเขียนรายละเอียดตัววัด
ฐานส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2553
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2556 - 2557
การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2554, 2556, 2558
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
พ.ศ. 2554, 2557
การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร
และสุขภาพจิต พ.ศ. 2554
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556
การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555,
2558 - 2559
การส�ำรวจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต พ.ศ. 2552 – 2553, 2554,
2555, 2557 - 2558
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก พ.ศ. 2554
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2558

ผู้รวบรวมและเขียน
ผศ.ดร. ศุภวรรณ มโนสุนทร
ศ.ดร.นพ. วิชัย เอกพลากร
นายสุพรศักดิ์ ทิพย์สุขุม
นายอภิชาติ ธัญญาหาร
นายแพทย์ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
นางจิรวรรณ มาท้วม
นางสาวภัสธารีย์ ปานมี
นางสาวภัสธารีย์ ปานมี
นายอภิชาติ ธัญญาหาร
แพทย์หญิงชมพูนุท โตโพธิ์ไทย
นายอภิชาติ ธัญญาหาร

อ.ดร. ศรัณญา เบญจกุล
นางสาวเพ็ญโสม จ�ำเรียงฤทธิ์
นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์
การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และ
พ.อ.ผศ.นพ. ราม รังสินธุ์
โรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นางสาววราภรณ์ พิมา
และโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายชาญณรงค์ โชคบ�ำรุงสุข
พ.ศ. 2553 - 2558
การส�ำรวจกิจกรรมทางกายในประชากรไทย พ.ศ. 2555 - 2558 อ.ดร. ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียน โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ พ.ศ. 2553, 2554, 2557, 2558
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
พ.ศ. 2556 - 2558

ดร. อรัฐา รังผึ้ง
นายสหภาพ พูลเกษร
นายยุทธพงษ์ ขวัญชื้น
นางทิพย์ภาวรรณ หวังสมบูรณ์ศิริ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

คณะผู้จัดท�ำ
แพทย์หญิงสุพัตรา			 ศรีวณิชชากร

ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ศ.ดร.นพ. วิชัย			 เอกพลากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
							
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.อ.ผศ.นพ. ราม			 รังสินธุ์		
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นายแพทย์สมเกียรติ		 โพธิสัตย์
กรมการแพทย์
อ.นพ. พินิจ				 ฟ้าอ�ำนวยผล
ส�ำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
นายแพทย์อรรถเกียรติ		 กาญจนพิบูลวงศ์ ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
							
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ฐิติกร			 โตโพธิ์ไทย
กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
แพทย์หญิงชมพูนุท		 โตโพธิ์ไทย
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ผศ.ดร. ศุภวรรณ			 มโนสุนทร
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
อ.ดร. ศรัณญา			 เบญจกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร. ปิยวัฒน์			 เกตุวงศา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. อรัฐา				 รังผึ้ง		
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นายสหภาพ				 พูลเกษร
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นางสาวอมรา				 ทองหงษ์
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นางกมลชนก				 เทพสิทธา
ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
นางจิรวรรณ				 มาท้วม		
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายอภิชาติ				 ธัญญาหาร
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาวภัสธารีย์			 ปานมี		
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายชาญณรงค์			 โชคบ�ำรุงสุข
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
นางสาววราภรณ์			 พิมา		
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
นายยุทธพงษ์				 ขวัญชื้น
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางทิพย์ภาวรรณ			 หวังสมบูรณ์ศิริ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางวิไลลักษณ์
หฤหรรษพงศ์ ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
นางสาวเพ็ญโสม
		 จ�ำเรียงฤทธิ์
ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
นางสิริกร 				 ขุนศรี		
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นางสาวรตี				 สงวนรัตน์
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
			
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางสายสม				 สุขใจ		
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

นางสาวอัญจนา
		 ศรีสวรรค์
นางสาวสุรีย์รัตน์ 			 พิพัฒน์จารุกิตติ์
นางสาวธวัลรัตน์ 			 ใหม่รัตนไชยชาญ
นางสาวจุรีย์				 อุสาหะ		
							
นายยศพนธ์ 				 แก่นจันทร์
							
นางสาวศิรประภา			 ขวัญเมือง
							
นางสาวธนพันธ์			 สุขสอาด
นางสาวสุลัดดา			 พงษ์อุทธา
นางสาวนิศาชล			 เศรษฐไกรกุล
นางเพ็ญแข				 ดวงค�ำสวัสดิ์
							
นางเกณิกา				 สงวนสัตย์
							
นางสาววิชุตา				 บุษบงค์
							
นางสาวณัฐธิดา			 ช่วยเมือง
							
นางสาวมณีนุช			 วุฒิการณ์
							
นางสาวกนกวรรณ		 นาควารี
							

ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
กองออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค
ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

ก

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ค�ำน�ำ
ปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ ประกอบด้วย โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และ
โรคระบบทางเดินหายใจเรือ้ รัง ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพส�ำคัญ เนือ่ งจากเป็นสาเหตุการเสียชีวติ ของประชากร
อันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย คาดว่าในอนาคตสถานการณ์โรคไม่ติดต่อ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศไทยยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หลายหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการควบคุมป้องกันโรคไม่ตดิ ต่อ และในช่วง 10 กว่าปีทผี่ า่ นมา ได้พฒ
ั นาฐานข้อมูลเพือ่ ติดตาม
สถานการณ์โรคไม่ติดต่อขึ้นหลากหลาย ทั้งฐานข้อมูลแบบปกติจากสถานพยาบาลและการส�ำรวจฐาน
ประชากร อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลที่หลากหลายนั้น ยังไม่เคยได้รับการวิเคราะห์แบบบูรณาการ เพื่อทราบ
สถานการณ์ภาพรวมของโรคไม่ติดต่อ นอกจากนั้นด้วยข้อค�ำถามของการส�ำรวจ และตัววัดในฐานข้อมูล
ต่างๆ หลายตัวยังมีการเปลีย่ นแปลงในแต่ละปี ทัง้ ในแง่ของประเภท และนิยาม ดังนัน้ การน�ำข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลต่างๆ มาใช้ประโยชน์เพือ่ การให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย ฐานข้อมูลต่างๆ เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องถูกทบทวน
เพือ่ ทีจ่ ะบูรณาการฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคในประเทศไทยได้อย่างครอบคลุม และถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
บัญชีตัววัดเล่มนี้เป็นบัญชีที่รวบรวมตัววัดที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน และโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เฉพาะในส่วนทีเ่ ป็นการส�ำรวจฐานประชากร แต่มเี พียงฐานข้อมูลจากเครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบัน
แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย (MedResNet) เท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากหน่ ว ยบริ ก าร
สามารถจัดหมวดหมูไ่ ด้ ดังนี้ 1) การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ 2) การบริโภคยาสูบ 3) โภชนาการ 4) กิจกรรม
ทางกาย 5) ภาวะไขมันในเลือด 6) ภาวะความดันโลหิตสูง 7) โรคเบาหวาน 8) การประเมินความรอบรู้
ด้าน 3อ.2ส. โดยข้อมูลทีร่ วบรวมอยูใ่ นบัญชีตวั วัดเล่มนีจ้ ะเป็นข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2558
เท่านั้น อย่างไรก็ตามใน ปี พ.ศ. 2557 ยังคงขาดฐานข้อมูลจากการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงและการบาดเจ็บ
ฐานการส�ำรวจสุขภาพประชากรไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 และรายละเอียดตัววัดเรื่องกิจกรรม
ทางกาย โดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนัน้ บัญชีตวั วัดเล่มนีไ้ ม่ได้นำ� เสนอ
ตัววัดทั้งหมดที่สามารถค�ำนวณได้จากข้อค�ำถามทุกข้อที่มีในแต่ละฐานข้อมูล แต่จะน�ำเสนอเพียงตัววัดที่มี
ความส�ำคัญพืน้ ฐาน ทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานสาธาณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง และผูร้ บั ผิดชอบ
ฐานข้อมูลแต่ละฐาน จุดเด่นอื่นของบัญชีตัววัดนี้ คือ การจัดเรียงหมวดหมู่ของตัววัดที่เป็นระบบเพื่อง่าย
ต่อการค้นหา และการใช้ประโยชน์ข้อมูล การก�ำหนดให้ตัววัดที่มีรายละเอียดวิธีค�ำนวณ หรือนิยาม
ที่ต่างกัน เป็นตัววัดคนละตัวกัน หรือตัววัดที่มาจากฐานข้อมูลเดียวกัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงในปีที่
แตกต่างกัน
คณะผู้จัดท�ำ
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วิธีการใช้บัญชีตัววัด
วิธีการใช้บัญชีตัววัดนี้อธิบายถึงกรอบ นิยามต่างๆที่ใช้ในการจัดการข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ                  
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง โดยมีหัวข้อดังนี้
1. ข้อตกลงการให้รายละเอียดฐานข้อมูล
2. ข้อตกลงในการเขียนรายละเอียดตัววัด
1. ข้อตกลงการให้รายละเอียดฐานข้อมูล
ชื่อฐานการส�ำรวจ : ชื่อฐานการส�ำรวจทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) (ระบุหมายเหตุ              
ในวงเล็บ หากมีการแก้ไขชื่อ ในปีใด)
หลักการและเหตุผล : ระบุความส�ำคัญของการเก็บข้อมูล และระบุถึงจุดเด่น หรือเป้าหมาย                
ของการออกแบบการส�ำรวจที่เป็นอยู่ โดยไม่ได้รายละเอียดถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือข้อมูลทางระบาด
ที่จะมาสนับสนุนความส�ำคัญของการส�ำรวจ
กลุม่ ประชากรเป้าหมาย : ระบุถงึ ประชากรเป้าหมายในการเก็บข้อมูล ทีม่ ขี อ้ มูล เพศ อายุ สัญชาติ
และ ที่อยู่ ที่ก�ำหนด
ปี และช่วงเดือน ที่เก็บข้อมูล : ระบุ ปี และช่วงเดือน ที่ท�ำการเก็บข้อมูล (ไม่ใช่ปีที่รายงาน) เช่น
ปี 2554 (ม.ค. – ก.ย.), ปี 2557 (ม.ค. – ส.ค.)
ระดับความเป็นตัวแทนในแต่ละปี :  ระบุว่าข้อมูลที่เก็บได้สามารถเป็นตัวแทนประชากรที่ระดับ
ใด เช่น ภาค และทั่วราชอาณาจักร (หากแบ่งตามระดับจากเล็กไปใหญ่ คือ จังหวัด, เขตบริการสุขภาพ,
ภาค และจังหวัด)
Methodology :   ถ้าแต่ละปีมี Methodology ต่างกัน จะระบุแยกแต่ละปีเลยเช่น ปี 2554
การสุ่มประชากร : ให้ระบุกระบวนการสถิติที่ใช้ เช่น 2 Stages stratified sampling และ
อธิบายว่า Stage 1 คือ Stage 2 คืออะไร  
ขนาดประชากร : เช่น 70,000 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูล : แบบสอบถาม ทีอ่ อกแบบเอง อย่างไร หรือใช้แบบสอบถามมาตรฐาน
ที่มีการปรับหรือเพิ่มข้อค�ำถามอย่างไร
วิธกี ารเก็บข้อมูล : ระบุวา่ เป็นการสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง หรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือ
ให้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หรือมีการตรวจร่างกายด้วย
ผู้รับผิดชอบ : ระบุหน่วยงาน หรือผู้ที่รับผิดชอบ และช่องทางการติดต่อหากมีข้อสงสัย
ผู้สนับสนุน : ผู้สนับสนุนงบประมาณการส�ำรวจ
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2. ข้อตกลงในการเขียนรายละเอียดตัววัด
1. ชื่อ (ภาษาไทย
และ ภาษาอังกฤษ)

ชื่อตัววัด เช่น ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กาย
Percentage of population aged 11 years and over by playing
sport or exercise
2. ความส�ำคัญ
เหตุผลที่ต้องมีตัววัดนี้ เช่น เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนด
มาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจและให้ความ
ส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่า
การซ่อมสุขภาพ
***ในส่วนนี้จะขยายความ ความส�ำคัญว่า ท�ำไมต้อง 11 ปีขึ้นไป  เพิ่มเติม
ด้วย**
3. นิยาม
ความหมายของตัววัด เช่น ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “เล่นกีฬา” ค�ำว่า            
“ออกก�ำลังกาย”
4. ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่ต้องการศึกษา เพื่อทราบสถานการณ์ในประชากรนั้น เช่น
ประชากรไทย ที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
5. หน่วยวัด
ร้อยละ
6. วิธีค�ำนวณ
แสดงวิธีค�ำนวณ โดยแสดงตัวตั้ง และตัวหาร
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
ตัวตั้ง: จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย x 100
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
7. แหล่งข้อมูล
ชื่อการส�ำรวจ เช่น การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของ
ประชากรและสุขภาพจิต
ติดต่อ…………….
8. ปีที่มีข้อมูล
ปีที่ท�ำการเก็บข้อมูล เช่น ปี พ.ศ. 2554, 2555, 2556
9. ความเป็นตัวแทน ระดับประชากรที่สามารถเป็นตัวแทนได้ เช่น ระดับเขตบริการสุขภาพ
10. ข้อจ�ำกัด
การหาข้อจ�ำกัดคือ เราต้องทราบ Gold standard ของเรื่องนั้นๆ แล้ว Focus
ที่ gap ที่เกิดขึ้น เช่น การเก็บข้อมูลการบริโภคเกลือโดยการสอบถามประเภท
อาหารที่ทานใน 1 วัน อาจไม่ดีเท่าการตรวจ 24 hr urine sodium       
นอกจากนั้นยังมีข้อจ�ำกัดที่เกิดอคติจากการเก็บข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูล
ย้อนหลัง ท�ำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องได้ การวัดความดันโลหิตบอกถึง
สถานการณ์ระดับความดันโลหิต ณ จุดเวลา ในประชากร แต่ไม่ได้บอกว่า
ก�ำลังควบคุมระดับความดันด้วยยาอยู่หรือไม่  

3

4

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

เสนอแนะเฉพาะการศึกษาการกระจายที่เป็นไปได้ ที่เคยมีการน�ำเสนอการ
วิเคราะห์อย่างเป็นทางการไปแล้วโดยเจ้าของฐานข้อมูล และผู้ใช้ข้อมูลหลัก
คือ ส�ำนักและกองต่างๆ (Main paper) โดยแต่ละการกระจาย จะมีการ
อ้างอิงแนบด้วยว่าสามารถหาได้จากแหล่งใด เช่น สามารถน�ำเสนอในระดับ
เพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค โดย
1. เพศ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ (รายงานประจ�ำปี 2556, 2557 ของส�ำนัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ www……,  รายงานสถานการณ์ ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ www….)
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ (รายงานประจ�ำปี 2556, 2557 ของส�ำนัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ www……,  รายงานสถานการณ์ ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ www….)
- 11-14 ปี, 15-24 ปี, 25-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
3. เขตการปกครอง จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ ( รายงานประจ�ำปี 2556, 2557
ของส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ www……,  รายงานสถานการณ์
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ www….)
- ในเขตเทศบาล
- นอกเขตเทศบาล
4. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้ (รายงานประจ�ำปี 2556, 2557 ของส�ำนัก
ควบคุมการบริโภคยาสูบ www……,  รายงานสถานการณ์ ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติ www….)
- กรุงเทพมหานคร  ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้
หมายเหตุต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลต้องการชี้แจง
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สรุปภาพรวม
ตัววัดและฐานการส�ำรวจ

ตัวย่อ

ผู้รับผิดชอบหลัก

การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของประชากร พ.ศ. 2556
การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากรและ
สุขภาพจิต พ.ศ. 2554
การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 - 2549, 2555
และ 2558 - 2559
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

MICS ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

สอก.

สบอ. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ                                             สอส. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2554,  2556, 2558
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ
สพบส. ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
การดื่มสุราของประชากร ปี พ.ศ. 2554
และ 2557

ชื่อฐานการส�ำรวจ

http://service.nso.go.th/nso/
nsopublish/
http://service.nso.go.th/nso/
nsopublish/

http://service.nso.go.th/nso/
nsopublish/
http://service.nso.go.th/nso/
nsopublish/

Link

- องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ http://service.nso.go.th/nso/
(UNICEF)  
nsopublish/
- กระทรวงสาธารณสุข                                  
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)                                           
- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สปสช.)
- ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP)

- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)
- ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)    
- ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ (ศจย.)                  
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ผู้สนับสนุน

ตาราง 1 ฐานการส�ำรวจตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังเบาหวาน โรคหัวใจหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553 – 2558
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การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย
พ.ศ. 2558

การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่
ระดับโลก พ.ศ. 2554

การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพเรื่อง 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556 - 2558
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม
นักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ 2558

การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
และการบาดเจ็บ พ.ศ. 2553

ชื่อฐานการส�ำรวจ

ผู้รับผิดชอบหลัก

Link

- ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน
สาธารณสุข

- http://btc.ddc.moph.go.th/th/
- http://thaincd.com/media/
paper-manual/behaviour-of-non-communicable-disease.php?pn=2

http://www.trc.or.th/th

http://www.gfaidsboe.com]/
download.php

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง http://www.hed.go.th/hed/linkHed/
สาธารณสุข
index/19.

- ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ http://thaincd.com/information-statis- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข tic/brfss-data.

ผู้สนับสนุน

- Bloomberg Philanthropies
- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
GYTS ส�ำนักควบคุมการบริโภค - ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค                 
ยาสูบ                         - กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวง - ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
สาธารณสุข
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
- ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการ
ควบคุมยาสูบ
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐด้าน
สาธารณสุข

BRFSS ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
กองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
BSS กลุ่มระบาดวิทยาโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ส�ำนักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
GATS คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวย่อ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
7

-

การประเมินผลการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดัน
โลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2553
– 2558
การส�ำรวจสุขภาพประชากรไทย โดยการ
ตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 - 2557

ผู้สนับสนุน

Link

- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิ
รมสุขภาพ (สสส.)
- กระทรวงสาธารณสุข
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)                                           

-

-

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน - ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://thaimedresnet.org/
แพทยศาสตร์แห่ง
(สปสช.)
ประเทศไทย
(MedResNet)

ผู้รับผิดชอบหลัก

NHES ส�ำนักงานวิจัยเพื่อหลัก
ประกันสุขภาพไทย
เครือสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข
การส�ำรวจกิจกรรมทางกายในประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและ
พ.ศ. 2555 -2558
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
(IPSR)

ตัวย่อ

ชื่อฐานการส�ำรวจ

8
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

จ�ำนวนตัววัด
ส�ำคัญ
13
69
12
30
32
1
22
33
1
213

จ�ำนวนตัววัด
ด้านความรู้
1+8*
10*
6*
25

จ�ำนวนตัววัด
ด้านทัศนคติ
1
1

* เป็นตัววัดความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ.2ส. ครอบคลุมด้านอาหารและการออกก�ำลังกาย

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การบริโภคยาสูบ
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
โภชนาการ
กิจกรรมทางกาย
ไขมันในเลือด
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ความเครียด
รวม

กลุ่มตัววัด

จ�ำนวนตัววัดด้าน จ�ำนวนตัววัดด้าน จ�ำนวนตัววัดเชิงระบบ
พฤติกรรม
การเจ็บป่วย
และสิ่งแวดล้อม
13
35
25
11
20
25
1
1
5
10
7
8
13
12
1
118
24
45

ตาราง 2 สรุปจ�ำนวนตัววัดหลักส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จ�ำแนกตามประเภทตัววัด

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
9

ล�ำดับ
ตัววัด

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

11

กลุ่มตัววัด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ทีด่ มื่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
สอส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ทีด่ มื่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ กองสุขศึกษา
จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
ร้อยละของประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สพบส.

ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12
BRFSS
เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 19 ปี ทีด่ มื่ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สพบส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ทีด่ มื่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
สพบส.
เป็นประจ�ำ

ร้อยละนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
BSS

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                
BRFSS
ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไป

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์                
BRFSS
อย่างหนัก

ร้อยละนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ (ทุกวัน หรือเกือบทุก
BSS
วัน) ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 30 วันที่ผ่านมา ในประชากร
NHES
วัยรุ่นอายุ 15 - 19 ปี*
57
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ปีที่ส�ำรวจ

ตาราง 3 บัญชีตัววัดหลักส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จ�ำแนกตามกลุ่มตัววัด

10
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กลุ่มตัววัด

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
12 ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ในประชากร            
NHES
อายุ 20 - 74 ปี*
13 ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐาน ภายใน 30
NHES
วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 20 - 74 ปี*
1 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่
สอส.

2 ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่สูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบใน
BRFSS
ปัจจุบัน
3 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่หรือยาเส้นหรืออยู่ใกล้ชิด กองสุขศึกษา
กับผู้สูบบุหรี่เสมอ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
4 ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน
GATS
5 ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบแบบมีควัน ทุกวัน
GATS
6 ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบ แบบไม่มีควันในปัจจุบัน
GATS
7 ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบแบบไม่มีควัน ทุกวัน
GATS

8 จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนสูบบุหรี่ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
BSS

9 ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
BRFSS

10 ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ                    
BRFSS
15 – 74 ปี
11 อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
สพบส.

ล�ำดับ
ตัววัด
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ปีที่ส�ำรวจ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
11

ล�ำดับ
ตัววัด

12
13
14
15

16

17

18

19
20

21

กลุ่มตัววัด

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัยของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
สพบส.
ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า สูบบุหรี่แบบมีควัน เป็นประจ�ำ
สพบส.
ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า สูบบุหรี่ไร้ควัน ทุกวัน
สพบส.
ร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า พบเห็นหรือมีการสูบบบุหรี
สพบส.
ใกล้ๆ หรือได้กลิ่น/พบเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�่ำกว่า
อุดมศึกษา
ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า พบเห็นหรือมีการสูบบุหรี่ใกล้ๆ
สพบส.
หรือได้กลิ่น/พบเห็นก้นบุหรี่ในอาคารของสถานที่ราชการ
ร้อยละของผูต้ อบสัมภาษณ์ทใี่ ห้ขอ้ มูลว่า ในอดีตเคยสูบบุหรีแ่ บบมีควันเป็น
สพบส.
ประจ�ำ แต่ปัจจุบันไม่สูบแล้ว
ร้อยละของผูต้ อบสัมภาษณ์ทใี่ ห้ขอ้ มูลว่า ในอดีตเคยสูบบุหรีแ่ บบไร้ควันเป็น
สพบส.
ประจ�ำ แต่ปัจจุบันไม่สูบแล้ว
ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า มีการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน
สพบส.
ร้อยละของผูท้ เี่ คยเห็นการโฆษณาบุหรีช่ นิดใหม่ๆ (บุหรีช่ รู ส บุหรีก่ านพลู บุ
สพบส.
หรี่อิเล็กโทรนิกส์) ในช่วง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์
สพบส.
ในช่วง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
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ปีที่ส�ำรวจ
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12
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

22

23
24
25
26

27
28
29

30

31

32

กลุ่มตัววัด

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

ร้อยละของนักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 7 วัน ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา
ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่สูบ
อัตราส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่
สูบ  
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่บริโภคยาสูบ แบบมีควันในปัจจุบัน จ�ำแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่บริโภคยาสูบ แบบมีควันทุกวันในปัจจุบัน จ�ำแนก
ตามปริมาณสูบ (มวนต่อวัน) และประเภทผลิตภัณฑ์
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบไม่มีควัน ทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่
ใช้
GATS

GATS

GATS

BSS
GATS
GATS

BSS
BSS

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาหรือป้ายที่ส่งเสริม/กระตุ้นให้มีการสูบ
สพบส.
บุหรี่ที่ร้านขายบุหรี่ ในช่วง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละของวิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของนักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา  
BSS

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่เลิกสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน
BRFSS
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ปีที่ส�ำรวจ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
13

ล�ำดับ
ตัววัด

33
34
35
36
37

38

39
40
41

42

43

กลุ่มตัววัด

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันปัจจุบัน
GYTS
ร้อยละของเยาวชนที่สูบบุหรี่ปัจจุบัน
GYTS
ร้อยละของเยาวชนที่เคยลองสูบบุหรี่
GYTS
ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควันปัจจุบัน
GYTS
ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน ซึ่งมักสูบบุหรี่ [น้อยกว่า 1; 1; 2 - 5;
GYTS
6 - 10; 11 - 20; มากกว่า 20] มวนต่อวัน
ร้อยละของเยาวชนผู้ที่เคยลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ [7 ปีหรือน้อยกว่า;
GYTS
8 ปี หรือ 9 ปี; 10 ปีหรือ 11 ปี; 12 ปีหรือ 13 ปี; 14 ปี หรือ 15 ปี]
ร้อยละของเยาวชนผู้สูบยาสูบปัจจุบันที่แสดงอาการของการติดยาสูบ
GYTS
ร้อยละของเยาวชนที่ได้รับควันจากยาสูบในบ้านภายใน 7 วันที่ผ่านมา
GYTS
ร้อยละของการได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในอาคารของสถานทีท่ ำ� งานในช่วง 30
GATS
วันที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบ แบบมีควันในปัจจุบัน ที่เคยพยายามเลิกสูบใน
GATS
รอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน ที่ไปพบแพทย์หรือบุคลากร
GATS
ทีมสุขภาพในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับค�ำแนะน�ำให้เลิกสูบ
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56

ปีที่ส�ำรวจ
57
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

44

45

46

47

48

49

50
51
52

กลุ่มตัววัด

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ คยสังเกตเห็นหรือได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับพิษภัยของ
GATS
การสูบบุหรี่ หรือการชักชวนให้เลิกบุหรีใ่ นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ในช่วง
30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ คยสังเกตเห็น หรือ ได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับพิษภัยของ
GATS
การสูบบุหรี่ หรือชักชวนให้เลิกบุหรี่ในโทรทัศน์ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่เคยเห็นค�ำเตือนบนซองบุหรี่ที่เป็นรูปภาพ            
GATS
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่นึกถึงการเลิกบุหรี่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา
GATS
เพราะค�ำเตือนบนซองบุหรี่ที่เป็นรูปภาพ
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นการโฆษณา หรือป้ายที่ร้านขายบุหรี่
GATS
ที่ส่งเสริม/กระตุ้นให้มีการสูบบุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นการส่งเสริมการขายบุหรี่ในลักษณะ
GATS
ต่างๆ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ราคาเฉลี่ยต่อซองของบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่โรงงาน (บาท)
GATS
ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงานมาสูบ (บาทต่อเดือน)
GATS
ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ได้รับบุหรี่มาจากช่องทางต่าง ๆ ครั้ง
GYTS
สุดท้าย ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
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55

56

ปีที่ส�ำรวจ
57
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558
15

ล�ำดับ
ตัววัด

53

54

55

56

57

58

59

60
61
1
2

กลุ่มตัววัด

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ

การบริโภคยาสูบ
การบริโภคยาสูบ
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน

ปีที่ส�ำรวจ
ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56 57
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ครั้งสุดท้ายได้รับบุหรี่ โดยซื้อมาจาก
GYTS
ร้านค้า ร้านขายของช�ำ ร้านค้าเร่  หรือร้านสะดวกซื้อ ภายใน 30 วันที่ผ่าน
มา
ร้อยละของเยาวชนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั ทีไ่ ม่ได้ถกู ปฏิเสธการขายบุหรีใ่ ห้ ภายใน
GYTS
30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของเยาวชนผูส้ บู บุหรีป่ จั จุบนั ทีซ่ อื้ บุหรีม่ าครัง้ สุดท้ายมีลกั ษณะ [เป็น
GYTS
มวน ซอง คาร์ ตัน] ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่สังเกตเห็นภาพค�ำเตือนสุขภาพบน
GYTS
ซองบุหรี่ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของเยาวชนที่เห็นการโฆษณาหรือวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย
GYTS
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละของเยาวชนที่เคยได้รับแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบฟรีจากตัวแทนจ�ำหน่าย
GYTS
ยาสูบ
ร้อยละของเยาวชนที่คิดว่าควันจากการสูบบุหรี่ของคนอื่น เป็นอันตรายต่อ
GYTS
ตนเอง
 
ความชุกการสูบบุหรี่ภายใน 30 วัน ในประชากรวัยรุ่น 15 - 18 ปี*
NHES
 
ความชุกการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 19 - 74 ปี*
NHES

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
BRFSS

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
BRFSS
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
1
2

กลุ่มตัววัด

ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน

ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน

ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน

ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน

ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
ภาวะน�้ำหนักเกินและอ้วน
โภชนาการ
โภชนาการ

ความชุกการมีภาวะน�้ำหน้กเกินในประชากรอายุ 15 - 74 ปี*
ความชุกการมีภาวะอ้วนในประชากรอายุ 15 - 74 ปี*
ค่าเฉลี่ยของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ค่าเฉลี่ยของการบริโภคผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

NHES
NHES
BRFSS
BRFSS




ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในกลุ่มนักเรียน
BSS

BRFSS
ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย
> 25.0 กิโลกรัม/เมตร2)

ความชุกของนักเรียนที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย = 25.0 - 30.0
BSS
กิโลกรัม/เมตร2)

BRFSS
ความชุกของของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย >
30 กิโลกรัม/เมตร2)

ความชุกของของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (ความยาว
BRFSS
เส้นรอบเอว > 90 เซนติเมตร ในชาย และ > 80 เซนติเมตร ในหญิง)

ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
BSS

ร้อยละของนักเรียนที่รับรู้ต่อรูปร่างตนเอง
BSS

ร้อยละนักเรียนที่เคยลดหรือควบคุมน�้ำหนักตัว ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
BSS
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ปีที่ส�ำรวจ
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ล�ำดับ
ตัววัด

3

4
5

6

7

8

9

10

11

กลุ่มตัววัด

โภชนาการ

โภชนาการ
โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชุบ
แป้งทอด พิซซ่า แซนวิช  ฮอทดอก ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ความถี/่ สัดส่วนทีน่ กั เรียนเคยกินอาหารฟาสต์ฟดู้ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชบุ
แป้งทอด พิซซ่า แซนวิช  ฮอทดอก ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนก
ตามความถี่ในการกินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนก
ตามความถีใ่ นการกินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน�ำ้ ปลา/น�ำ้ ตาล
เพิ่ม

ความถี่/สัดส่วนที่นักเรียนดื่มครื่องดื่มที่มีรสหวาน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนดื่มน�้ำอัดลม ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

กองสุขศึกษา

กองสุขศึกษา

BSS

BSS

BSS

BSS

 

 

  

  

 

 

 

 

ปีที่ส�ำรวจ
ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56 57 58
ที่ส�ำรวจ

ความชุกของการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 15 - 74
BRFSS
ปี
 
 
จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินผลไม้สดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
BSS
 
 
จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินผักใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
BSS

18
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

12

13
14

15
16
17

18

19

20

21

กลุ่มตัววัด

โภชนาการ

โภชนาการ
โภชนาการ

โภชนาการ
โภชนาการ
โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

โภชนาการ

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนก กองสุขศึกษา
ตามความถี่ในการควบคุมการกิน โดยทุกมื้อจะค�ำนึงถึงประโยชน์และ
ปริมาณพลังงานของอาหารที่ได้รับพอเพียงกับสภาพร่างกายตนเอง
ร้อยละของเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือน ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียว
MICS
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภท
สบอ.
ต่างๆ จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการบริโภคอาหารมื้อหลัก
สบอ.
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการบริโภคอาหารว่าง
สบอ.
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ทีบ่ ริโภคอาหารว่าง จ�ำแนกตามสาเหตุ
สบอ.
ที่บริโภคอาหารว่าง
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามรสชาติอาหารมือ้ หลักทีท่ าน
สบอ.
เป็นประจ�ำ
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามวิธีปรุงอาหารที่ทานเป็น
สบอ.
ประจ�ำ
ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามสิง่ ทีค่ ำ� นึงถึงอันดับแรกก่อน
สบอ.
เลือกซื้ออาหาร
ความชุกการรับประทานผักผลไม้เฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 5 หน่วยมาตรฐาน
NHES
ภายใน 7 วันที่ผ่านมา ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี*
54
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ปีที่ส�ำรวจ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
19

ล�ำดับ
ตัววัด

1
2

3

4

5

6

7

8

กลุ่มตัววัด

กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
สอก.

ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
BRFSS
(กิจกรรมในการประกอบอาชีพการงาน, กิจกรรมในการเดินทาง, กิจกรรม
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ/นันทนาการ และพฤติกรรมในการนั่งๆนอนๆ
ติดต่อกันเป็นเวลานานอย่างน้อย 10 นาที)

BRFSS
ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ
(กิจกรรมที่ท�ำในเวลาว่าง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/สันทนาการ หรือกิจกรรม
การเดินทาง ต่อเนือ่ งอย่างน้อย 30 นาที/ครัง้ และอย่างน้อย 3 ครัง้ /สัปดาห์)
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการท�ำงานใช้แรงกาย กองสุขศึกษา
และเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อออก
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายต่อ กองสุขศึกษา
เนื่องจนรู้สึกเหนื่อย อย่างน้อยวันละ 30 นาที
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนก
สอก.
ตามประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนก
สอก.
ตามสถานที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนก
สอก.
ตามเหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
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ปีที่ส�ำรวจ

20
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กิจกรรมทางกาย

กลุ่มตัววัด

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
9 ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนก
สอก.
ตามระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายต่อครั้ง
10 ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนก
สอก.
ตามระยะเวลาที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง
11 ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนก
สอก.
ตามจ�ำนวนวันทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์

12 ร้อยละของระยะเวลาทีน่ กั เรียนเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกก�ำลังกายนอก
BSS
เวลาเรียน

13 จ�ำนวนชั่วโมงพละศึกษาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษา
BSS
14 Moderate-Work related Physical Activity for Adult*
IPSR
15 Vigourous-Work related Physical Activity for Adult*
IPSR
16 Travelling Physical Activity for Adult*
IPSR
17 Moderate-recreational activity Physical Activity for Adult*
IPSR
18 Vigourous-recreational activity Physical Activity for Adult*
IPSR
19 Moderate-Work related Physical Activity for Children*
IPSR
20 Vigourous-Work related Physical Activity for Children*
IPSR
21 Travelling Physical Activity for Children*
IPSR

ล�ำดับ
ตัววัด
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54

ปีที่ส�ำรวจ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
21

ล�ำดับ
ตัววัด

22
23
24
25
26
1

1
2

3

4

5

6

กลุ่มตัววัด

กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
ไขมันในเลือด

ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ปีที่ส�ำรวจ
ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56
ที่ส�ำรวจ
 
Moderate-recreational activity Physical Activity for Children*
IPSR
 
Vigourous-recreational activity Physical Activity for Children*
IPSR
 
Sedentary time during a day*
IPSR
 
Sleep time during a day*
IPSR

ความชุกการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในประชากรอายุ 15 - 74 ปี*
NHES

ความชุกของผู้มีภาวะคลอเรสเตอรอลสูงกว่าปกติในประชากรอายุ 25 - 74
NHES
ปี*

ความชุกของการตรวจวัดความดันโลหิต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
BRFSS

ความชุกการตระหนักต่อการรับรูโ้ รคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15
BRFSS
- 74 ปี

ความชุกการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากรอายุ 15 - 74
BRFSS
ปี

ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก ใน
BRFSS
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั การตรวจติดตาม Follow up อย่างน้อย MedResNet    
2 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบ 11 MedResNet    
รายการ
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22
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

7

8

9

10

11

12

13

14
15

กลุ่มตัววัด

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54
ที่ส�ำรวจ
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่มีระดับความดันโลหิต < MedResNet  
140/90 mmHg
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน (FPG = 100 MedResNet  
- 125 mg/dl)
อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีม่ แี นวโน้มเป็นโรคเบาหวาน (FPG > 126 mg/ MedResNet  
dl)
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีระดับ LDL Cholesterol อยู่ในเกณฑ์ MedResNet  
ควบคุมได้ (LDL < 100 mg/dl)
อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีม่ โี รคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วยมีระดับความ MedResNet  
ดันโลหิต < 130/80 mmHg
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด MedResNet  
สมอง
อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีต่ รวจพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอด MedResNet  
เลือด
อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต
MedResNet  

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลดอาหาร
BRFSS
เค็มหรือลดการกินเกลือ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
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ปีที่ส�ำรวจ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
23

ล�ำดับ
ตัววัด

16

17

18

19

20

1
2

3

4

5

กลุ่มตัววัด

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน
เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

ปีที่ส�ำรวจ
ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56 57 58
ที่ส�ำรวจ

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการควบคุมน�ำ้
BRFSS
หนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลด ละ เลิก
BRFSS
การสูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลด ละ เลิก
BRFSS
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการกินยา
BRFSS
ควบคุมระดับความดันโลหิต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีไ่ ด้รบั ค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี  ่ ในราย MedResNet      
ที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่

ความชุกของการตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
BRFSS

ความชุกการตระหนักต่อการรับรู้โรคเบาหวาน  ในประชากรอายุ 15 - 74
BRFSS
ปี

ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก ในประชากร
BRFSS
อายุ 15 - 74 ปี

ความชุกการได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์ ในประชากรอายุ 15
BRFSS
- 74 ปี
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose อยู่ในเกณฑ์ MedResNet      
ควบคุมได้ (FPG > 70 mg/dl และ < 130 mg/dl)

24
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

กลุ่มตัววัด

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน
เบาหวาน
เบาหวาน
เบาหวาน
เบาหวาน
เบาหวาน
เบาหวาน
เบาหวาน

เบาหวาน
เบาหวาน

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้
(HbA1c < 7.0%)
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิต (BP) อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้
(BP < 130/80 mmHg
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL Cholesterol อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้
(LDL < 100 mg/dl)
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต
อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic nephropathy
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจพบแผลที่เท้า
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา
อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic retinopathy
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง
อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรค
เบาหวาน
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับ HbA1c ประจ�ำปี
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ�ำปี

ชื่อตัววัด

MedResNet
MedResNet

MedResNet
MedResNet
MedResNet
MedResNet
MedResNet
MedResNet
MedResNet
MedResNet

MedResNet

MedResNet













































     
     










     

     

ชื่อย่อ
ปีที่ส�ำรวจ
ฐานการส�ำรวจ
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56 57 58
ที่ส�ำรวจ
MedResNet      

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
25

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน
เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

กลุ่มตัววัด

ปีที่ส�ำรวจ
ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56 57
ที่ส�ำรวจ
19 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจหาระดับ Albumin หรือ Protein MedResNet     
ประจ�ำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
20 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ�ำปี อย่างน้อย 1 MedResNet     
ครั้งต่อปี
21 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ�ำปี อย่างน้อย MedResNet     
1 ครั้งต่อปี
22 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ�ำปี
MedResNet     

23 ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการกินยาแผน
BRFSS
ปัจจุบันเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

24 ความชุกของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวาน โดยการฉีดอินซูลนิ ใน
BRFSS
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี

25 ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการ
BRFSS
กินอาหารหวาน/ขนมหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

26 ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการ
BRFSS
กินอาหารไขมันสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

27 ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการ
BRFSS
กินอาหารประเภทแป้ง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

28 ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมน�้ำ
BRFSS
หนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

ล�ำดับ
ตัววัด
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26
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ล�ำดับ
ตัววัด

29

30

31

32

33

34

1

2

3

กลุ่มตัววัด

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

เบาหวาน

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ชื่อย่อ
ปีที่ส�ำรวจ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53 54 55 56 57
ที่ส�ำรวจ

ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการลด ละ เลิก
BRFSS
การสูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี

ความชุกของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวาน โดยการออกก�ำลังกาย
BRFSS
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACE MedResNet     
inhibitor หรือ ARB
อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ MedResNet     
ปัจจุบันยังสูบบุหรี่
อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอน MedResNet     
ผู้ดูแลอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 
ความชุกของผูท้ มี่ รี ะดับน�ำ้ ตาลสูงกว่าปกติแต่ยงั ไม่แสดงอาการโรคเบาหวาน
NHES
(Pre-DM) ในประชากร 25 - 74 ปี*
 
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการจัดการปัญหาของตนเองด้วย กองสุขศึกษา
การมองโลกในแง่ดีเสมอ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
 
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรอบรู้ด้าน กองสุขศึกษา
สุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
 
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับการเข้าถึงข้อมูลและ กองสุขศึกษา
บริการสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
27

4

5

6

7

8

9

10

11

กลุ่มตัววัด

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ประเมิน 3อ.2ส.

ชื่อย่อ
ฐานการส�ำรวจ
ชื่อตัววัด
หรือหน่วยงาน 53
ที่ส�ำรวจ
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจ กองสุขศึกษา
ทางสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการสื่อสารเพื่อเพิ่ม กองสุขศึกษา
ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการจัดการเงื่อนไข กองสุขศึกษา
ด้านสุขภาพของตนเอง เรื่อง 3อ.2ส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับการรูเ้ ท่าทันสือ่ และ กองสุขศึกษา
สารสนเทศด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า กองสุขศึกษา
สุขภาพที่โฆษณาทางโทรทัศน์ก่อนตัดสินใจซื้อ จ�ำแนกตามความถี่ในการ
ปฏิบัติ
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ทีต่ รวจสอบความน่าเชือ่ ถือของสินค้า กองสุขศึกษา
สุขภาพทีโ่ ฆษณาในทีส่ าธารณะหรือจากเว็บไซต์กอ่ นตัดสินใจซือ้ จ�ำแนกตาม
ความถี่ในการปฏิบัติ
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการตัดสินใจและ กองสุขศึกษา
เลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง เรื่อง 3อ.2ส.
ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ที่ จ�ำแนกตามระดับพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา
เรื่อง 3อ.2ส.
54

55

57

58

  

  

  

  

  

  

  

  

56

ปีที่ส�ำรวจ

*เป็นตัววัดที่ไม่มีรายละเอียดตัววัดในคู่มือเล่มนี้ ซึ่งตัววัด NHES นั้นเป็นตัววัดที่ได้จากการประชุมเพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดสุขภาพหลักส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
โดยกรมควบคุมโรคและส�ำนักงานวิจัยเพื่อหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ล�ำดับ
ตัววัด

28
คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

29

ฐานการส�ำรวจโรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

30

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2517   โดยในช่วงแรกได้ด�ำเนินการส�ำรวจทุกปีจนถึงปี พ.ศ. 2521   และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 – 2544                 
ได้ด�ำเนินการส�ำรวจทุก 5 ปี และสืบเนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มด�ำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามา
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้มีการด�ำเนินการส�ำรวจอนามัยและ
สวัสดิการทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550  หลังจากปี พ.ศ. 2550 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ด�ำเนินการส�ำรวจ
อนามัยและสวัสดิการทุก 2 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 นับเป็นครั้งที่ 19  โครงการนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ             
การได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การเจ็บป่วย การรับบริการส่งเสริมสุขภาพ การรับบริการทันตกรรม                      
การเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข  ค่าใช้จา่ ยในการรับบริการด้านสาธารณสุข การเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ของประชากร การสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชากร
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล                  
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :
ปี พ.ศ. 2554 : เดือนมีนาคม
ปี พ.ศ. 2556 : เดือนมีนาคม
ปี พ.ศ. 2558 : ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน
ระดับความเป็นตัวแทน :
ปี พ.ศ. 2554 : เพศ กลุ่มอายุ ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ภาค และทั่วราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2556 : เพศ กลุ่มอายุ ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ภาค และทั่วราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2558 : เพศ กลุ่มอายุ เขตบริการสาธารณสุข 13 เขต ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ภาค และ
ทั่วประเทศ
กรอบของตัวชี้วัด : ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :   ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Stratified two-stage              
sampling) มีจังหวัดเป็นสตราตัม (Stratum)  ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (จังหวัด) ได้แบ่งออก
เป็น 2 สตราตัมย่อยตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล   โดยมีเขตแจงนับ (ส�ำหรับ             
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล)  เป็นตัวอย่างขั้นที่ 1 และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างขั้นที่ 2
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2. ขนาดประชากร :
ปี พ.ศ. 2554 : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 26,520 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2556 : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2558 : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน
3. เครื่องมือส�ำรวจ :
ปี พ.ศ. 2554 และ 2556 : แบบกระดาษ ที่มีการออกแบบสอบถามเอง โดยได้มีการประชุมกับ                   
ผู้ใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2558 : แบบส�ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแท็บเล็ต ด้วยระบบโปรแกรม Survey Solution               
ที่พัฒนาโดย World Bank ซึ่งข้อถามได้มีการออกแบบสอบถามเอง โดยได้มีการประชุมกับผู้ใช้ข้อมูลของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง (Face to face)
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูส้ นับสนุน : ปี 2558 ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เพื่อน�ำเสนอข้อมูลระดับเขตสาธารณสุข
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การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรมาแล้ว
12 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยได้ผนวกข้อถามกับแบบสอบถามโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ และได้
แยกออกมาเป็นโครงการส�ำรวจโดยเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2542 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544, 2547 และ 2550 ได้รวม
การส�ำรวจพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการส�ำรวจพฤติกรรม
การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร และครั้งนี้ปี พ.ศ. 2554 เป็นการส�ำรวจครั้งที่ 13 เนื่องจากเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในรายละเอียดตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก   
เพือ่ ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนสามารถน�ำไปประเมินสถานการณ์การสูบบุหรีแ่ ละการดืม่
สุราของประชากรไทย
กลุม่ ประชากรเป้าหมาย : บุคคลผูอ้ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนส่วนบุคคลทัง้ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :  ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ระดับความเป็นตัวแทน : กลุ่มอายุ (11 กลุ่มอายุ ได้แก่  11 – 14 ปี,  15 – 19 ปี,  20 – 24 ปี,  25 – 29 ปี,  
30 – 34 ปี,  35 – 39 ปี, 40 – 44 ปี,  45 – 49 ปี,  50 – 54 ปี,  55 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป) เพศ                        
เขตการปกครอง ภาค และ ทั่วประเทศ
กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่และ/หรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :
		
1.1 คุ้มรวม (Coverage) : ประชาชนที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไปทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
1.2 แผนการสุ่มตัวอย่าง (Sample design) : แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบแบ่งชั้นภูม                ิ
สองขั้น (Stratified two – stage sampling)  โดยมีจังหวัดเป็น สตราตัม ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และ
หมู่บ้าน (นอกเขตเทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง ครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง
		
การจัดสตราตัม : จังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม  และในแต่ละสตราตัม ได้ท�ำการ
แบ่งออกเป็น  2 สตราตัมย่อย  ตามลักษณะการปกครองของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขต
เทศบาล
			1.2.1 การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง               
ได้ท�ำการเลือกชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่างอย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาค
กับจ�ำนวนครัวเรือนของชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านนั้นๆ  ได้จ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น  4,830  ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน
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จากทั้งสิ้นจ�ำนวน 109,966 ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน ซึ่งกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง ดังนี้
ภาค
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร)
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
รวมทั่วประเทศ

รวม
260
1,640
1,030
1,080
820
4,830

ในเขตเทศบาล
260
900
580
600
440
2,780

นอกเขตเทศบาล
740
450
480
380
2,050

			1.2.2 การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง : ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือน
ส่วนบุคคลทั้งสิ้นในบัญชีรายชื่อครัวเรือนซึ่งได้จากการนับจดในแต่ละชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบมีระบบโดยก�ำหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
ในเขตเทศบาล :    ก�ำหนด  15  ครัวเรือนตัวอย่างต่อชุมรุมอาคาร
นอกเขตเทศบาล :    ก�ำหนด  12  ครัวเรือนตัวอย่างต่อหมู่บ้าน
ก่อนที่จะท�ำการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตาม
ขนาดครัวเรือน ซึง่ วัดด้วยจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน ซึง่ จ�ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งท�ำการแจง
นับ จ�ำแนกตามภาค และเขตการปกครอง ดังนี้
ภาค
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
รวมทั่วประเทศ

รวม
3,900
22,380
14,100
14,760
11,160
66,300

ในเขตเทศบาล
3,900
13,500
8,700
9,000
6,600
41,700

นอกเขตเทศบาล
8,880
5,400
5,760
4,560
24,600
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2. ขนาดประชากร :  จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 66,300 ครัวเรือน
3. เครือ่ งมือส�ำรวจ : แบบสอบถาม (กระดาษ)  โดยได้มกี ารประชุมร่วมกับผูใ้ ช้ขอ้ มูลของหน่วยงานต่างๆ
(ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ฯลฯ)   ในการพิจารณาข้อค�ำถามต่างๆ  
ทั้งในเรื่องของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามความจ�ำเป็น เพื่อให้ได้ข้อมูลในการที่จะ
น�ำไปจัดท�ำตัวชี้วัดต่อไป
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง (Face to face)
5. ระดับการน�ำเสนอผล : ก�ำหนดให้มีการเสนอผลการส�ำรวจในระดับ จังหวัด กรุงเทพมหานคร                  
และภาค จ�ำนวน 4 ภาค ได้แก่  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสถิติสังคม ส�ำนักสถิติสังคม ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้สนับสนุน : - ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)
- ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการส�ำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2519 ส�ำหรับการส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้
ด�ำเนินการส�ำรวจมาแล้วทั้งสิ้น 16 ครั้ง (พ.ศ. 2519 - 2556) การส�ำรวจในปี พ.ศ. 2557 จึงนับเป็นครั้งที่ 17
เนื่องจากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและตามมาตรฐานสากล               
ขององค์การอนามัยโลก  เพือ่ ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนสามารถน�ำไปประเมินสถานการณ์
การสูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของประชากรไทย และน�ำไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนด
มาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการควบคุม                 
การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสกัดกั้นเยาวชนไทยไม่ให้ตกเป็นทาส              
ของบุหรี่และสุราฯ
กลุม่ ประชากรเป้าหมาย : บุคคลผูอ้ าศัยอยูใ่ นครัวเรือนส่วนบุคคลทัง้ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :  เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
ระดับความเป็นตัวแทน : กลุ่มอายุ (4 กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 – 24 ปี,  25 - 44 ปี,  45 – 59 ปี และ  60 ปีขึ้นไป)
เพศ เขตการปกครอง ภาค และทั่วประเทศ
กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ และหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :
		
1.1 คุ้มรวม (coverage) : ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
		
1.2 แผนการสุม่ ตัวอย่าง (Sample design) : การส�ำรวจด้วยตัวอย่างครัง้ นี้ ก�ำหนดให้ใช้แผนการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสามขั้น (Stratified three-stage sampling)  ซึ่งเป็นแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้ความน่า
จะเป็น (Probability sampling)  โดยมีภาคเป็นสตราตัม  เขตการปกครองเป็นสตราตัมย่อย ก�ำหนดให้เขตแจง
นับ (Enumeration Area : EA) เป็นหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีห่ นึง่ ครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีส่ อง และ
สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นสุดท้าย
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			1.2.1 ขนาดตัวอย่าง
EA ตัวอย่าง
ภาค
1 กรุงเทพมหานคร
2 กลาง
3 เหนือ
4 ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 ใต้
รวมทั่วประเทศ

รวม

ในเขต
เทศบาล

นอกเขต
เทศบาล

รวม

250
372
324
297
272
1,515

250
183
126
96
101
756

189
198
201
171
759

4,000
6,330
5,580
5,154
4,694
25,758

ครัวเรือนตัวอย่าง
ในเขต
นอกเขต
เทศบาล
เทศบาล
(16 hh/EA) (18 hh/EA)
4,000
2,928
3,402
2,016
3,564
1,536
3,618
1,616
3,078
12,096
13,662

			1.2.2 การเลือกหน่วยตัวอย่าง :
					1) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary sampling selection)
- หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง :  เขตแจงนับ (Enumeration Area : EA)
- กรอบตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง :  บัญชีรายชื่อเขตแจงนับ ทั้งสิ้น 129,048 EAs
- การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : ในแต่ละสตราตัมย่อย ท�ำการเลือก EA
ตัวอย่าง ตามขนาดตัวอย่างที่ก�ำหนดไว้อย่างอิสระต่อกันด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบโดยให้ความน่าจะเป็นเป็น
สัดส่วนกับขนาด (Probability proportional to size systematic sampling)  ได้จ�ำนวน EA ตัวอย่างทั้งสิ้น
1,515 EAs
					2) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง (Secondary sampling selection)
- หน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง :  ครัวเรือนส่วนบุคคล
- กรอบตัวอย่างขั้นที่สอง : บัญชีรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคล จ�ำแนกตาม EA
ตัวอย่าง
- การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง :  ในแต่ละ EA ตัวอย่าง ท�ำการเลือกครัวเรือน
ส่วนบุคคลตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic sampling) โดย EA ในเขตเทศบาลก�ำหนดให้เลือก
ครัวเรือนตัวอย่าง จ�ำนวน 16 ครัวเรือน   และ EA นอกเขตเทศบาลก�ำหนดให้เลือกครัวเรือนตัวอย่าง จ�ำนวน                    
18 ครัวเรือน ได้จ�ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้น 25,758 ครัวเรือน
					3) การเลือกหน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม (Tertiary sampling selection)
- หน่วยตัวอย่างขั้นที่สาม  :  สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
- กรอบตัวอย่างขั้นที่สาม : บัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จัดเรียง                
ตาม เพศ และอายุ จ�ำแนกตามครัวเรือนตัวอย่าง
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- การเลือกหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีส่ าม : ในแต่ละครัวเรือนตัวอย่าง ท�ำการเลือกสมาชิก
ตัวอย่างด้วยวิธีการอย่างสุ่ม (Random) ครัวเรือนละ 1 ราย ได้จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตัวอย่างทั้งสิ้น
25,758 ราย  เพื่อท�ำการสัมภาษณ์ในรายละเอียดเรื่องการสูบบุหรี่และหรือการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่อไป
			1.2.3 การค�ำนวณค่าประมาณ : การค�ำนวณค่าประมาณยอดรวมของจ�ำนวนประชากร            
ที่ต้องการศึกษา ต้องใช้ค่าถ่วงน�้ำหนักซึ่งสามารถค�ำนวณได้จากผลคูณของค่าต่าง ๆ เหล่านี้
1) การค�ำนวณค่าถ่วงน�้ำหนักเริ่มต้น (Base weights) : ค�ำนวณจากแผนการสุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ โดยค่าถ่วงน�้ำหนักเริ่มต้นจะมีค่าเท่ากับผลคูณส่วนกลับของความน่าจะเป็นที่หน่วยตัวอย่างจะถูก
เลือกมาเป็นตัวแทนในแต่ละขั้น   
2) การปรับค่าถ่วงน�้ำหนักกรณีที่ไม่ได้ข้อมูลทั้งหน่วยตัวอย่าง (Adjustment of
sample weight for non-response) : ใช้อัตราการได้ข้อมูล (Response rate) ในการปรับค่าถ่วงน�้ำหนักเริ่ม
ต้นจากหน่วยตัวอย่างที่ไม่ได้ข้อมูลไปยังหน่วยตัวอย่างที่ได้ข้อมูล ในแต่ละกลุ่มย่อยของประชากร
3) การปรับค่าถ่วงน�้ำหนักด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็นชั้นภูมิ (Post stratification
calibration adjustment) : การปรับค่าถ่วงน�้ำหนักด้วยการแบ่งข้อมูลออกเป็นชั้นภูมิ (สตราตัม) นั้น   ใช้ค่า               
คาดประมาณจ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  จ�ำแนกตามกรุงเทพมหานคร และภาค ในการปรับ  โดยปรับด้วย
ค่าคาดประมาณ ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยค่าถ่วงน�้ำหนักนี้จะน�ำไปใช้เพื่อการประมาณค่าประชากรอายุ
15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามกรุงเทพมหานคร และภาค
2. ขนาดประชากร : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 25,758 ครัวเรือน
3. เครื่องมือส�ำรวจ : ใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล โดยได้มีการประชุม
ร่วมกับ Users (ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ                  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา (ศวส.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ)  ในการพิจารณาข้อค�ำถามต่างๆ ทั้ง
ในเรื่องของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการที่จะน�ำไปจัดท�ำตัวชี้วัด
ตามความจ�ำเป็นต่อไป
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง (Face to face)
5. ระดับการน�ำเสนอผล : ก�ำหนดให้มีการเสนอผลการส�ำรวจในระดับ กทม. และภาคจ�ำนวน 4 ภาค
ได้แก่  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคใต้  
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสถิติสังคม ส�ำนักสถิติสังคม ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้สนับสนุน : - ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
                          - ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2553
หลักการและเหตุผล : การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เป็นระบบเฝ้าระวังที่ให้ข้อมูล
ปัจจัยเสีย่ งพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนือ่ ง โดยรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยเสีย่ งพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบตั ติ วั
เพื่อป้องกันควบคุมโรค คุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศและระหว่างประเทศ ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน โรคมะเร็ง เอดส์ และการบาดเจ็บ              
บนท้องถนน   โดยได้ท�ำการส�ำรวจมาแล้วรวม 5 ครั้ง คือ พ.ศ.2547, พ.ศ.2548, พ.ศ.2550, พ.ศ.2553 และ                
พ.ศ. 2558
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : ประชากรวัยแรงงานและวัยสูงอายุ (15-54 ปี และ 55-74 ปี) ทั้งนี้ประชากรที่ไม่ได้อยู่
ในขอบข่ายการส�ำรวจ ประกอบด้วย หอพักนักศึกษา ค่ายทหาร และวัด
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล : ช่วงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ระดับความเป็นตัวแทน : จังหวัด เขตการปกครอง เขตบริการสุขภาพ/เขตป้องกันควบคุมโรค ประเทศ
กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 15 - 74 ปี แบ่งตามเพศและกลุ่มอายุ
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :
การสุ่มประชากร แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ชั้น (Stratified two-stages cluster
sampling) ประกอบด้วย
		
1.1 สตราตั้ม
1.1.1 กรุงเทพมหานคร เป็นสตราตั้มที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งเป็นสตราตั้มที่ 2
1.1.2 จังหวัด เป็นสตราตั้มที่ 1 และเขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล)             
เป็นสตราตั้มที่ 2
		
1.2. การเลือกตัวอย่าง
1.2.1 การเลือกตัวอย่างขั้นที่ 1 สุ่มหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพ และสุ่มหมู่บ้านในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล
1.2.2 การเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 2 สุม่ บุคคลทีไ่ ด้จากการเลือกตัวอย่างขัน้ ที่ 1 แบ่งตามเพศและ
กลุ่มอายุวัยแรงงานและวัยสูงอายุ  
2. ขนาดประชากร : 1,728 คนต่อจังหวัด รวมจ�ำนวนตัวอย่าง 131,325 คน (76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร)
3. เครื่องมือส�ำรวจ : แบบสัมภาษณ์
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน : ปี พ.ศ. 2547 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2550 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2553 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2558 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักระบาดวิทยาได้เริม่ ด�ำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ นักเรียนตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2548 โดยครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพส�ำคัญด้วยคอมพิวเตอร์มอื ถือ เพือ่ ติดตามพฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ นักเรียน
ซึง่ เป็นพฤติกรรมทีส่ มั พันธ์กบั โรคไม่ตดิ ต่อ 5 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้สารเสพติดและเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการใช้ยานพาหนะ พฤติกรรมการรับประทานอาหารและควบคุมน�ำ้ หนัก การแสดงความ
รุนแรง และกิจกรรมทางกาย ต่อมาได้มีการปรับปรุงแบบสอบถามในปี พ.ศ. 2557
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : นักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล : ช่วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน พ.ศ. 2548 – 2558
ระดับความเป็นตัวแทน : Sentinel site 24 จังหวัด
กรอบของตัวชี้วัด : ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :
ส�ำนักระบาดวิทยาแนะน�ำให้จงั หวัด Sentinel site สุม่ เลือกตัวอย่างด้วยวิธกี ารเลือกตัวอย่างทีอ่ าศัย
หลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) จังหวัดไม่ควรใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น
(Non-probability sampling) ซึ่งแต่ละจังหวัดอาจจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่เหมือนกัน  
		1.1 กรณีที่ 1 จังหวัดมีโรงเรียนทีมีกลุ่มประชากรเฝ้าระวังหลายโรงเรียนและไม่สามารถเก็บได้ทุก
โรงเรียน แนะน�ำให้เก็บตัวอย่าง โดยการสุ่ม (Simple random sampling) โดยใช้เลขสุ่มจากเครื่องคอมพิวเตอร์
มือถือ   และสุ่มเลือกเพศให้ครบ เช่น จังหวัดหนึ่งค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพศชายได้ 250 คน และเพศหญิงได้               
200 คน และด�ำเนินการเก็บข้อมูลใน 10 โรงเรียน ดังนั้น จังหวัดจะต้องด�ำเนินการเก็บข้อมูลในนักเรียนชาย
โรงเรียนละ 10 คน (250/10 คน) และนักเรียนหญิงโรงเรียนละ 20 คน (200/10 คน)
		 1.2 กรณีที่ 2 จังหวัดสามารถเก็บข้อมูลได้ทกุ โรงเรียน แนะน�ำให้กำ� หนดขนาดตัวอย่างทีจ่ ะต้องเก็บ
ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนตามจ�ำนวนนักเรียนของแต่ละโรงเรียน โดยท�ำการก�ำหนดสัดส่วนล่วงหน้าตามจ�ำนวน           
ขนาดตัวอย่างที่ค�ำนวณได้และสุ่มเลือกเพศให้ครบ เช่น ถ้าจังหวัดค�ำนวณขนาดตัวอย่างของนักเรียนชายได้                   
250 คน จังหวัดมีโรงเรียน 4 โรงเรียนและมีนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 1,000 คน (รวมทุกโรงเรียน
ในจังหวัด) ค่าสัดส่วนที่ได้คือ 0.25 (250/1,000) หรือร้อยละ 25 ต่อจากนั้นน�ำมาค�ำนวณแยกตามเพศ                        
ถ้าค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.25 และโรงเรียนที่ 1 มีนักเรียน 100 คน จังหวัดต้องด�ำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน 25 คน
ถ้าโรงเรียนที่ 2 มีนักเรียน 300 คน จังหวัดจะต้องด�ำเนินด�ำเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน  75 คน เป็นต้น
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2. ขนาดประชากร :  จ�ำนวนตัวอย่าง 43,000 - 50,000 คน
3. เครือ่ งมือส�ำรวจ : แบบสอบถามทีอ่ อกแบบ โดยคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรม
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ/Tablet
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักระบาดวิทยา             
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน : ส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ        
ด้านสาธารณสุข
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การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
หลักการและเหตุผล : Health Literacy หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ
เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว
และชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี การส่งเสริมให้ประชาชนมี Health  Literacy หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการ
สร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน จากการที่คนไทยมี               
แนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหา
ระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บ
ป่วยและปัญหาสุขภาพอืน่ ๆตามมา เพือ่ การด�ำเนินงานพัฒนาความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างเหมาะสมและ  เกิดประสิทธิผล กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงท�ำการ
ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนคนไทยเกีย่ วกับแนวทาง 3อ.
2ส. เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หรือ เป็นฐานข้อมูลในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงาน
ให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทย
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล              
ทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2556
      
เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม พ.ศ. 2557
       
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2558
ระดับความเป็นตัวแทน :  เขตบริการสุขภาพ 12 เขต  และทั่วประเทศ
กรอบของตัวชี้วัด :

-

ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1 การสุ ่ ม ประชากร : เป็ น การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบใช้ ห ลั ก ความน่ า จะเป็ น ด้ ว ยแผนการสุ ่ ม แบบ                      
หลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ซึ่งมีขั้นตอน คือ
1.1 จ�ำแนกจังหวัดออกตามเขตบริการสุขภาพ จ�ำนวน 12 เขต (ตามลักษณะโครงสร้างของ           
กระทรวงสาธารณสุข) และสุ่มจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตบริการสุขภาพ เขตละ 2 จังหวัด โดยการสุ่มอย่างง่าย                
รวม 24 จังหวัดเป้าหมาย
1.2 แต่ละจังหวัดเป้าหมาย ใช้วิธีการสุ่มเลือกต�ำบล และเลือกหมู่บ้านโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแต่ละ
หมู่บ้านเป้าหมาย สุ่มเลือกประชาชนเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย
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2. ขนาดประชากร :
ปี พ.ศ. 2556 กลุ่มตัวอย่าง เขตละ 200 คน 12 เขต จ�ำนวนรวม 2,400 คน
ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มตัวอย่าง 76 จังหวัด ๆ ละ 400 คน และกรุงเทพมหานคร 800 คน จ�ำนวนรวม
ทั้งสิ้น 30,400 คน
ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่าง เขตละ 200 คน 12 เขต จ�ำนวนรวม 2,400 คน
3. เครื่องมือส�ำรวจ : แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. ของคนไทย
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :   การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ  3อ.2ส.
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน :  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข          
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การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก พ.ศ. 2554
หลักการและเหตุผล :  การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผูใ้ หญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
เป็น 1 ใน 4 โครงการภายใต้ระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบระดับโลก (Global Tobacco Surveillance System
: GTSS) ที่ประกอบด้วยการส�ำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey:
GYTS) การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในบุคลากรครูในโรงเรียน (Global School Personnel Survey : GSPS)               
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบของนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (Global Health Professional Students : GHPS)
และ GATS ทั้งนี้ GTSS เป็นระบบเฝ้าระวังฯ ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค                 
แห่งสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) และองค์กรภาคีระดับนานาชาติ
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงการบรรลุ            
เป้าหมายการด�ำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC)
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2550 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และองค์กรภาคี
ระดับนานาชาติ ได้เริ่มด�ำเนินโครงการ GATS รอบที่ 1(Wave 1)  ใน 14 ประเทศ โดยเป็นการส�ำรวจครัวเรือน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน�ำเสนอผลในระดับประเทศได้ ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 การคัดเลือดประเทศที่ได้รับ
ให้ด�ำเนินโครงการนี้ โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ด�ำเนินการระหว่าง               
ปี พ.ศ. 2551 – 2552 ซึ่งประเทศไทยสามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จเป็นประเทศแรก
ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้ด�ำเนินการส�ำรวจซ�้ำ (Repeated survey) เป็นประเทศแรกของโลก ดังนั้น
การด�ำเนินการส�ำรวจซ�้ำในปี พ.ศ. 2554 นี้ นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับสนับสนุน                 
การด�ำเนินงานเฝ้าระวังเพือ่ ควบคุมยาสูบระดับประเทศแล้ว ยังมีประโยชน์ในการน�ำข้อมูลมาใช้เพือ่ ติดตาม ก�ำกับ
และประเมินความส�ำเร็จการด�ำเนินนโยบายควบคุมยาสูบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ MPOWER ขององค์การ
อนามัยโลก ตลอดจนมีประโยชน์ตอ่ การแลกเปลีย่ นข้อมูลในระดับนานาชาติทสี่ อดคล้องกับ 20 ข้อภายใต้อนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : บุคคลที่มีตั้งแต่อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อาศัยในครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นประจ�ำ            
อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันส�ำรวจ โดยครัวเรือนส่วนบุคคลนี้ ไม่รวมครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ท�ำงานในสถานทูต
หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ครัวเรือนสถาบัน เช่น โรงพยาบาล วัด เรือนจ�ำ  ค่าย/กรม/
กอง และสถานสงเคราะห์ เป็นต้น และครัวเรือนคนงาน (ห้องแถว/ห้องพักคนงานของสถานประกอบการ)
ปี และช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :  ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554
ระดับความเป็นตัวแทน : สามารถน�ำเสนอผลภาพรวมในระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ
(ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร               
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
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ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :  GATS ใน ปี พ.ศ. 2554 นี้ เป็นการส�ำรวจซ�้ำในพื้นที่เดียวกันกับการส�ำรวจ               
ในปี พ.ศ. 2552 โดยสุ่มเลือกเขตแจงนับเดิม หากแต่สุ่มเลือกครัวเรือนตัวอย่างใหม่ที่อยู่ในเขตแจงนับนั้นๆ ทั้งนี้
เพือ่ เปรียบเทียบข้อค้นพบระหว่าง ปี พ.ศ. 2554 กับปี พ.ศ. 2552 ซึง่ การส�ำรวจทัง้ 2 รอบนี้ ใช้แผนการสุม่ ตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ 3 ขั้น (Three-stage stratified cluster sampling) โดยเริ่มต้นด้วยการจ�ำแนกประชากรเป้า
หมายออกเป็น 9 ชั้นภูมิ (Strata) ตามสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากนั้น ในแต่ละภูมิภาคจะถูกจัดแบ่งตามเขตการปกครอง                   
2 เขต ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
1.1 หน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง (Primary Sampling Unit: PSU) เป็นเขตแจงนับ (Enumeration
area : EA) เป็น ด�ำเนินการเลือกเขตแจงนับตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นที่เป็นสัดส่วน
กับขนาด (Probability Proportional to Size : PPS) ส�ำหรับกรอบตัวอย่าง (Sampling frame) ในขั้นที่หนึ่งนี้
คือ บัญชีเขตส�ำมะโนประชากร   ปี พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี                     
โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และส�ำนักงานสถิติจังหวัด นอกจากนี้ ถ้าเขตแจงนับใด มีครัวเรือนมากกว่า 300 ครัว
เรือน เขตแจงนับนั้นๆ จะถูกแบ่งเพื่อให้มีครัวเรือนไม่เกิน 150 ครัวเรือนต่อ 1 เขตแจงนับ และถ้าเขตแจงนับใดมี
ครัวเรือนน้อยกว่า 70 ครัวเรือนจะน�ำเขตแจงนับนั้นไปรวมกับเขตแจงนับที่อยู่ติดกัน ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละเขตแจงนับ
มีขนาดที่เหมาะสม และใกล้เคียงกัน  
1.2 การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง (Secondary Sampling Unit : SSU) หน่วยตัวอย่างขั้นนี้ คือ                
ครัวเรือนส่วนบุคคล โดยมีกรอบตัวอย่าง คือ บัญชีรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลซึ่งมาจากการนับจด (Listing)                    
ที่รับผิดชอบ โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลาง และส�ำนักงานสถิติจังหวัด และท�ำการเลือกครัวเรือน                
ส่วนบุคคลตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic Sampling Selection : SYS) โดยกรุงเทพมหานคร
ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล  ด�ำเนินการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง จ�ำนวน 18,  16 และ 28 ครัวเรือนต่อ
EA ตัวอย่าง ตามล�ำดับ
1.3 การเลือกตัวอย่างขั้นที่สาม (Tertiary Sampling Unit : TSU) หน่วยตัวอย่างขั้นนี้ คือ สมาชิก
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคล (Eligible sampling unit) โดยมีกรอบตัวอย่าง คือ บัญชี
รายชื่อสมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง จากนั้นโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลใน Pocket PC จะท�ำการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling : SRS) เพื่อเลือก
สมาชิกที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นตัวอย่างจ�ำนวน 1 คนต่อ 1 ครัวเรือน
2. ขนาดประชากร :  จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 21,488 ครัวเรือน และจ�ำนวนบุคคลตัวอย่างจ�ำนวน
20,606 คน
3. เครื่องมือส�ำรวจ : ใช้แบบสอบถาม GATS เป็นแบบสอบถามมาตรฐานที่พัฒนา โดยนักวิชาการ              
และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และหน่วยงานเครือข่าย
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ซึ่งใช้ในทุกประเทศที่เข้าร่วมการส�ำรวจ GATS เพื่อเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ดังนั้น
แบบสอบถามนี้ จึงแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
3.1 แบบสอบถามครัวเรือน ข้อค�ำถามส่วนนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลสมาชิกทุกคนในครัวเรือนตัวอย่าง
ที่อยู่ประจ�ำอย่างน้อย 3 เดือนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อสมาชิกที่มีอายุ
15 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป จากนัน้ โปรแกรมส�ำเร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นาไว้ในเครือ่ ง Pocket PC รุน่ HP hx2490c
จะสุ่มเลือกสมาชิกตัวอย่างเพื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามรายบุคคลโดยอัตโนมัติ
3.2 แบบสอบถามรายบุคคล  
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล : เป็นการสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง ไม่ยนิ ยอมให้ใช้ตวั แทน (Non-proxy)
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ :
		
ระดับประเทศ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.), ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.) รูปแบบการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กร/ หน่วยงานในระดับประเทศเช่นนี้ จึงเป็นแบบคณะท�ำงานร่วม โดยมี อ.ดร. ศรัณญา เบญจกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบหลักในฐานะ Principle investigator ทั้งใน 2 รอบ
การส�ำรวจ
		
ระดับนานาประเทศ ได้แก่ CDC, CDC Foundation, Johns Hopkins Bloomberg School of
Public Health, RIT international, University of North Carolina Gillings School of Public Health,  
WHO HQ, WHO SEARO, WCO Thailand, RTI รูปแบบการท�ำงานขององค์กร/หน่วยงานระดับนานาชาติ               
เป็นคณะท�ำงานสนับสนุนเชิงเทคนิค (Technical support) โดยมี Dr.Jason Hsia, CDC ท�ำหน้าที่รับผิดชอบทีม
ส�ำรวจของประเทศไทย
ผู้สนับสนุน :
Bloomberg Philanthropies โดยสนับสนุนผ่าน CDC Foundation และสนับสนุนงบประมาณ
บางส่วนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  
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การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552
หลักการและเหตุผล :   ประเทศได้ร่วมลงนามในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก   
เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นประทศที่ 38 ของโลก และเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ให้สัตยาบัน              
เข้าเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาฯ ดังกล่าว  ในประเทศไทยนั้น ได้ด�ำเนินการส�ำรวจการสูบบุหรี่ในเยาวชน เป็นครั้ง
แรกใน ปี พ.ศ. 2547 ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2552 เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Global Youth Tobacco Survey
(GYTS), 2009 โดยเป็นการด�ำเนินการจากการส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนสามารถวัดความส�ำเร็จในกรอบ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกภายใต้มาตรา 20 ดังนี   
้ 1) การเฝ้าระวังและการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล 2) ความชุกของการบริโภคยาสูบ 3) การได้รับควันยาสูบที่ผู้อื่นสูบ 4) การควบคุมการบริโภคยาสูบใน
โรงเรียน 5) การเลิกบริโภคยาสูบ 6) การห้ามอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ไม่ให้มกี ารโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ การส่งเสริม
การขาย และการได้รับการสนับสนุน โดยธุรกิจยาสูบ และ 7) การเข้าถึงยาสูบของเยาวชน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล          
ต่อการบริโภคยาสูบในเยาวชน ได้แก่ การได้รับควันบุหรี่มือสอง การเข้าถึงการบริโภคยาสูบ การเลิกบริโภคยาสูบ
หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริโภคยาสูบ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ยาสูบ และทัศนคติ
ที่มีต่อการบริโภคยาสูบ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : นักเรียนอายุ 13 – 15 ปี ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉพาะโรงเรียน
ที่มีจ�ำนวนนักเรียนมากกว่า 40 คน
ปี และช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :  ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2552
ระดับความเป็นตัวแทน : ระดับประเทศ ระดับภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
และกรุงเทพมหานคร
กรอบของตัวชี้วัด : ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร :  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบใช้หลักความน่าจะเป็น ด้วยแผนการสุ่มแบบกลุ่มสอง
ชั้น (Two-stage cluster random sampling) ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
		1.1 การสุ่มชั้นที่ 1 : โรงเรียนที่มีจ�ำนวนนักเรียนมากกว่า  40 คน ถูกสุ่มเลือกตามสัดส่วนจ�ำนวน
นักเรียนในโรงเรียน (25 โรงเรียนต่อภาค) รวมทั้งหมด 125 โรงเรียน
1.2 การสุ่มขั้นที่ 2 : ห้องเรียนถูกสุ่ม และนักเรียนทุกคนในห้องที่ถูกสุ่มเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
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2. ขนาดประชากร : นักเรียนตัวอย่างทั้งหมดจ�ำนวน 10,706 คน
3. เครือ่ งมือส�ำรวจ : แบบสอบถาม ทีพ่ ฒ
ั นาโดยคณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการป้องกันและควบคุมการบริโภค
ยาสูบในประเทศไทย และได้รับความเห็นชอบจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย  
8 ส่วน คือ 1) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆ 2) การมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และ
เพื่อสนิทสูบบุหรี่ 3) การได้รับควันยาสูบที่บุคคลอื่นสูบ 4) การเข้าถึงการบริโภคยาสูบ 5) การได้รับข้อมูลข่าวสาร
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาสูบ 6) การเลิกบริโภคยาสูบ 7) หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน
ถึงอันตรายจากการบริโภคยาสูบ และ 8) ทัศนคติที่มีต่อการบริโภคยาสูบและผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self - administered) ด้วยความ              
สมัครใจ
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สนับสนุน : ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก                  
ประจ� ำ ประเทศไทย, ศู น ย์ วิ จั ย และจั ด การความรู ้ เ พื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์                                     
มหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงศึกษาธิการ
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การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2558
หลักการและเหตุผล : การส�ำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนระดับโลก (Global Youth Tobacco Survey :
GYTS) เป็น 1 ใน 4 โครงการภายใต้ระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบระดับโลก (Global Tobacco Surveillance
System : GTSS) ที่ประกอบด้วยการส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco
Survey : GATS) การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในบุคลากรครูในโรงเรียน (Global School Personnel Survey :
GSPS) การส�ำรวจการบริโภคยาสูบของนักศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (Global Health Professional Students:
GHPS) และ GYTS ทัง้ นี้ GTSS เป็นระบบเฝ้าระวังฯ ที่พฒ
ั นาขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
แห่งสหรัฐอเมริกา (Center for Disease Control : CDC) และองค์กรภาคีระดับนานาชาติ โดยมีเป้าหมายสูงสุด
เพือ่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังการบริโภคยาสูบให้มมี าตรฐานในระดับสากล รวมถึงการบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน
ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) ข้อ 20 การวิจัยและเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ และข้อ 21 การรายงานข้อมูลและผลการด�ำเนินการตามมาตราต่างๆ ของประเทศ
สมาชิก
การเข้าใจสภาพปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเยาวชน กลุ่มอายุ 13 - 15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เริ่ม
เข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย โดยธุรกิจยาสูบสร้างกลยุทธ์ที่น�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นเยาวชนมากขึน้ จึงอาจจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่
ได้โดยง่ายและจะท�ำให้เยาวชนกลายมาเป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา การส�ำรวจ GYTS จะท�ำให้ทราบแนว
โน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : เยาวชนไทยอายุระหว่าง 13 - 15 ปี หรือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน                      
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดส�ำนักงานประสาน
งานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ส�ำนักการศึกษาเมืองพัทยา ส�ำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ปีที่เก็บข้อมูล : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระดับความเป็นตัวแทนในปี พ.ศ. 2558 : สามารถน�ำเสนอผลภาพรวมในระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผล
จ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) ชั้นเรียน (ม.1 ม.2 และ ม.3) และอายุ (13 ปี 14 ปี และ15 ปี)
กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ และหรือดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุม่ ประชากร : คือ ประชาชนทีม่ อี ายุ 13-15 ปีทกุ คนทีล่ งทะเบียนเรียนในโรงเรียนและอาศัยอยู่
ในประเทศไทย แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบการส�ำรวจภาคตัดขวาง การสุ่มเป็นแบบกลุ่ม  2  ขั้น (Two –
Stage cluster sampling)  
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		1.1 การสุ่มขั้นที่ 1 :  โรงเรียนที่มีจ�ำนวนมากกว่า 40 คน ถูกสุ่มคัดเลือกตามสัดส่วนจ�ำนวนนักเรียน
ในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 31 โรงเรียน
		1.2 การสุ่มขั้นที่ 2 : ห้องเรียนถูกสุ่ม และนักเรียนทุกคนในห้องที่ถูกสุ่มเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ขนาดประชากร :  นักเรียนตัวอย่างทั้งหมดอย่างน้อยประมาณ 1,500 คน อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
3. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : แบบสอบถาม (กระดาษ)   โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ใช้ข้อมูล                         
ของหน่วยงานต่างๆ (ได้แก่ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ศูนย์พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ               
ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์วจิ ยั และจัดการความรูเ้ พือ่ การควบคุม
ยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น)   ในการพิจารณาข้อค�ำถามต่างๆ ประกอบด้วย                   
ข้อค�ำถามหลักที่น�ำมาใช้ทุกข้อและข้อค�ำถามที่ประเทศพิจารณาเลือกเข้ามาใช้ในการส�ำรวจ
4. วิธีการเก็บข้อมูล : ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-administered) ด้วยความสมัครใจ
ผู ้ ส นั บ สนุ น : ศู น ย์ ป ้ อ งกั น และควบคุ ม โรคแห่ ง ชาติ , ส� ำ นั ก งานองค์ ก ารอนามั ย โลกประจ� ำ ประเทศไทย,                        
ส� ำ นั ก โรคไม่ ติ ด ต่ อ กรมควบคุ ม โรค, ศู น ย์ พั ฒ นานโยบายและยุ ท ธศาสตร์ แ ผนงานควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ                         
กรมควบคุมโรค, ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
กระทรวงศึกษาธิการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
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การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2556
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร              
เป็นครั้งแรกปี พ.ศ. 2548 ด�ำเนินการส�ำรวจทุก 4 ปี คือ ปี พ.ศ. 2548 2552 และ 2556 โดยผนวกข้อถามกับ
แบบส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 และสืบเนื่องปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศส่วนใหญ่                
เป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้น
รณรงค์ สุขภาพทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา                     
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี                  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพที่ส�ำคัญซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
อนามัยชุมชน และอโรคยา) ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล                       
ทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
ระดับความเป็นตัวแทน : กลุ่มอายุ เพศ จ�ำแนกตามเขตการปกครอง ภาค และทั่วราชอาณาจักร
กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร : แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Stratified two – stage
sampling) โดยมี ก รุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด เป็ น สตราตั ม เขตแจงนั บ (Enumeration Area: EA)                           
เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง
		1.1 การจัดสตราตัม : กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม                         
และในแต่ละสตราตัม (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร) ได้ทำ� การแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครอง
ของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
		1.2 การเลือกตัวอย่างขัน้ ทีห่ นึง่ : จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ทำ� การเลือก
EA ตัวอย่าง อย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจ�ำนวนครัวเรือนของ EA นั้น ๆ
ได้จ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,990 EA จากทั้งสิ้นจ�ำนวน 127,460 EA ซึ่งกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง
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		1.3 การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง :
ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือน
ซึ่งได้จากการนับจดในแต่ละ EA ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ โดยก�ำหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
- ในเขตเทศบาล
:      ก�ำหนด 15 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA
- นอกเขตเทศบาล
:       ก�ำหนด 12 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อ EA
ก่อนที่จะท�ำการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตาม
ขนาดครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ
จ�ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างทั้งสิ้นที่ต้องท�ำการแจงนับ จ�ำแนกตามภาค และเขตการปกครอง
2. ขนาดประชากร : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
3. เครื่องมือส�ำรวจ : แบบสอบถามด้วยกระดาษที่ออกแบบเอง โดยได้มีการประชุมกับผู้ใช้ข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  การสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง (Face to face)
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้สนับสนุน : -
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การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
(Multiple-Indicator Cluster Survey—MICS)
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูนิเซฟ
และหน่วยงานอื่นๆ จัดท�ำแบบส�ำรวจนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลส�ำหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์
ของเด็กและสตรีในประเทศไทย รวมทัง้ จัดท�ำตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้ในการติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมายระดับชาติและ
นานาชาติของครัวเรือน ในด้านโภชนาการ นมแม่และอาหารตามวัย การได้รับวัคซีน สุขอนามัย อนามัยการเจริญ
พันธุ์ การศึกษา ความรุนแรง และโรคติดต่อเอช ไอ วี เอดส์
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : ครัวเรือนส่วนบุคคลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :
MICS 3 :  ช่วงเดือนธันวาคม 2548 – กุมภาพันธ์ 2549 (ระดับทั่วประเทศ) และ ธันวาคม 2548 –
พฤษภาคม 2549 (ระดับ 26 จังหวัด)
MICS 4 :  ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2555
MICS 5 :  ช่วงเดือนตุลาคม 2558 – มกราคม 2559
ระดับความเป็นตัวแทน :
MICS 3 :  ระดับจังหวัด 26 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ระยอง สระแก้ว ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่
น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ระนอง สงขลา สตูล ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)  ระดับภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ระดับภาค 4 ภาค
(กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้) และระดับทั่วประเทศ
MICS 4 :  ระดับภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ระดับภาค 5 ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้) และระดับทั่วประเทศ
MICS 5 :  ระดับจังหวัด 15 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร ราชบุรี กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธุ์ นครพนม สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ระดับภาคจ�ำแนกตามเขตการ
ปกครอง  ระดับภาค 5 ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้) และระดับทั่วประเทศ
กรอบของตัวชี้วัด :

-

ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร : MICS3 – MICS5 ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Stratified
two-stage Sampling) มีจงั หวัดเป็นสตราตัม (Stratum)  ซึง่ มีทงั้ สิน้ 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (จังหวัด)  
ได้แบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อยตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  โดยมีเขตแจงนับ
(ส�ำหรับในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล)  เป็นตัวอย่างขั้นที่ 1 และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างขั้นที่ 2
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2. ขนาดประชากร :
MICS3 : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 43,470 ครัวเรือนตัวอย่าง (ระดับจังหวัดเพิ่มอีก 30,960 ครัว
เรือนตัวอย่าง)
MICS4 : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 26,850 ครัวเรือนตัวอย่าง  
MICS5 : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 34,580 ครัวเรือนตัวอย่าง (รวมระดับจังหวัด)
3. เครื่องมือส�ำรวจ :
3.1 MICS3 : แบบกระดาษ ที่ส่วนใหญ่มีการออกแบบสอบถามตามมาตรฐานจาก UNICEF                     
และมีบางข้อถามมีการเพิ่มโดยออกแบบเองตามที่ผู้ใช้ข้อมูลสนใจเอง โดยได้มีการประชุมกับผู้ใช้ข้อมูลของ            
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 MICS4 : แบบส�ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแท็บเล็ตที่มีการจัดจ้างบริษัทในการพัฒนาโปรแกรม
บันทึกข้อมูล ซึ่งข้อถามส่วนใหญ่มีการออกแบบสอบถามตามมาตรฐานจาก UNICEF และมีบางข้อถามมีการเพิ่ม
โดยออกแบบเองตามที่ผู้ใช้ข้อมูลสนใจ โดยได้มีการประชุมกับผู้ใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 MICS5 : แบบส�ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแท็บเล็ต ด้วยโปรแกรม CSPro ที่พัฒนาโดย UNICEF
ซึ่งข้อถามส่วนใหญ่มีการออกแบบสอบถามตามมาตรฐานจาก UNICEF และมีบางข้อถามมีการเพิ่มโดยออกแบบ
เองตามที่ผู้ใช้ข้อมูลสนใจเอง โดยได้มีการประชุมกับผู้ใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  MICS3 - MICS5 เป็นการสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง (Face to face)
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูส้ นับสนุน : องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF),  กระทรวงสาธารณสุข, ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส�ำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
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การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต
พ.ศ. 2554
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้ดำ� เนินการจัดท�ำการส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กายของประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2544 และการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2554 นี้เป็นการส�ำรวจครั้งที่ 4 โดยได้
ผนวกข้อถามกับแบบข้อถามโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับจ�ำนวนประชากร
ทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย ลักษณะทางประชากร และพฤติกรรมการเล่นกีฬา หรือออกก�ำลังกายของประชากร
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน                   
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจและให้ความส�ำคัญในการ
ดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการซ่อมสุขภาพ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล                          
ทั่วประเทศ
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล : เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
ระดับความเป็นตัวแทน : กลุ่มอายุ เพศ ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ภาค และทั่วราชอาณาจักร
กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไปที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุ่มประชากร : แผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Stratified two – stage
sampling) โดยมีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเป็นสตราตัม ชุมรุมอาคาร (ในเขตเทศบาล) และหมู่บ้าน (นอกเขต
เทศบาล) เป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นที่สอง
		
1.1 การจัดสตราตัม กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดเป็นสตราตัม ซึ่งมีทั้งสิ้น 76 สตราตัม และใน
แต่ละสตราตัม (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ได้ท�ำการแบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย ตามลักษณะการปกครอง              
ของกรมการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
		
1.2 การเลือกตัวอย่างขั้นที่หนึ่ง : จากแต่ละสตราตัมย่อย หรือแต่ละเขตการปกครอง ได้ท�ำการ
เลือกชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านตัวอย่าง อย่างอิสระต่อกัน โดยให้ความน่าจะเป็นในการเลือกเป็นปฏิภาคกับจ�ำนวน
ครัวเรือนของชุมรุมอาคาร / หมู่บ้านนั้น ๆ ได้จ�ำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,932 ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน จากทั้งสิ้น
จ�ำนวน 109,966 ชุมรุมอาคาร / หมู่บ้าน ซึ่งกระจายไปตามภาค และเขตการปกครอง
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1.3 การเลือกตัวอย่างขั้นที่สอง :ในขั้นนี้เป็นการเลือกครัวเรือนตัวอย่างจากครัวเรือนส่วนบุคคล
ทั้งสิ้น ในบัญชีรายชื่อครัวเรือน ซึ่งได้จากการนับจดในแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบมี
ระบบ โดยก�ำหนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
ในเขตเทศบาล :    ก�ำหนด 15 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อชุมรุมอาคาร
นอกเขตเทศบาล :    ก�ำหนด 12 ครัวเรือนตัวอย่าง ต่อหมู่บ้าน
ก่อนที่จะท�ำการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ได้มีการจัดเรียงรายชื่อครัวเรือนส่วนบุคคลใหม่ตามขนาด
ครัวเรือน ซึ่งวัดด้วยจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน และประเภทครัวเรือนเชิงเศรษฐกิจ จ�ำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล
ตัวอย่างทั้งสิ้นที่ต้องท�ำการแจงนับ จ�ำแนกตามภาค และเขตการปกครอง
2. ขนาดประชากร : จ�ำนวนครัวเรือนตัวอย่าง 26,520 ครัวเรือน
3. เครื่องมือส�ำรวจ : แบบสอบถามด้วยกระดาษที่ออกแบบเองโดยได้มีการประชุมกับผู้ใช้ข้อมูล                
ของหน่วยงานต่างๆ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : การสัมภาษณ์ทางวาจาโดยตรง (Face to face)
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้สนับสนุน : 		 -
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การประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล : ประชากรไทยในปัจจุบันก�ำลังประสบปัญหาโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตน              
ตามพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสม เช่น รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์อย่างเหมาะสม ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิค
จากสภาวการณ์ปจั จุบนั นีเ้ องก่อเกิดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพมากมาย ท�ำให้ประชาชนคนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังมากขึ้นนั่นก็คือ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากการส�ำรวจของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2552
พบว่ามีคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานมกกว่า 3.5  ล้านคน และเสียชีวิตเฉลี่ยปีละเกือบ 8,000 ราย นอกจากนั้น
การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเหล่านี้ ทีส่ ง่ ผลให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยตกต�ำ 
่ และผูป้ ว่ ยในบางพืน้ ทีข่ องประเทศ
ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานที่ควรจะได้รับตามสิทธิ์ เนื่องมาจาก การขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทย์โดยเฉพาะทีมบริการเฉพาะโรค การขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การกระจุกตัวของแพทย์                     
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การขาดอุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษา เป็นต้น ซึ่ง
ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเหมาะสม
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ในการซื้อบริการด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่ให้บริการ
และมีหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพการบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ของหน่วยบริการควบคู่ไปด้วย โดยมีกองทุน
บริหารจัดการโรคเรื้อรังด�ำเนินการตามแผนงานในการด�ำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการการดูแลผู้ป่วย         
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อจะได้ทราบถึงขนาดของปัญหาการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานของหน่วยบริการ
ด้านสุขภาพเนื่องด้วยปัจจัยต่างข้างต้นดังกล่าวแล้วอย่างแท้จริง และสามารถให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการ
พัฒนาระบบการดูแลให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดต่อไป เครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (CRCN) ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MedResNet) เป็นองค์กรหนึ่งได้เล็งเห็นความส�ำคัญและตัดสินใจศึกษา
วิจัยโครงการนี้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 ด�ำเนินการประเมินผลทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2558 เป็นปีสุดท้ายที่จะได้รับ
ทุนสนับสนุนจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย :
ปี 2553-2554: ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทีห่ น่วยบริการ
ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป เพศชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มี
สติสัมปัชชัญญะสมบูรณ์และไม่มีอาการเจ็บป่วยทางจิต
ปี 2555-2558 : ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทีห่ น่วยบริการ
ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป
ปีและช่วงเดือนที่เก็บข้อมูล :
ปี พ.ศ. 2553 : เดือนกรกฎาคม – กันยายน
ปี พ.ศ. 2554 : เดือนสิงหาคม – กันยายน
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ปี พ.ศ. 2555 : เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2556 : เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2557 : เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ปี พ.ศ. 2558 : เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ระดับความเป็นตัวแทน :  ระดับจังหวัด
กรอบของตัวชี้วัด :

-

ระเบียบวิธีวิจัย :
1. ปี พ.ศ. 2553
		1.1 การสุ่มประชากร : Proportional to size stratified cluster sampling การสุ่มโรงพยาบาล
ในแต่ละจังหวัดจะจ�ำแนกตามประเภท และขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) จ�ำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ
ดังนี้
			โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพศ. หรือ รพท.) ทั้งประเทศมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 94 แห่ง
ในแต่ละจังหวัดจะถูกสุ่มเลือกเพียง 1 โรงพยาบาลเท่านั้น
			โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)  ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี รพช. หลายแห่ง ทั่วประเทศมี รพช.จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 736 แห่ง จะถูกสุ่มจ�ำแนกตามขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) ซึ่งจ�ำแนกกลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รพช. ขนาด≤ 60 เตียง กลุ่มที่ 2 รพช. ขนาด > 60 เตียงขึ้นไป
ทั้งนี้การสุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในแต่ละจังหวัดจะได้ รพช. ทั้งกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่
2 ซึ่งจ�ำนวน รพช. ในแต่ละกลุ่มที่สุ่มได้จะขึ้นกับสัดส่วนจ�ำนวน รพช. ที่อยู่ในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในแต่ละจังหวัด ยกเว้น กรณีที่จังหวัดนั้นๆมีขนาด รพช. เพียงกลุ่มเดียว
อีกทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (HT)
จะถูกสุม่ แยกกันให้ได้จำ� นวนทีเ่ หมาะสมตามสัดส่วนของผูป้ ว่ ยทีม่ าลงทะเบียนรับบริการใน รพช. ทีอ่ ยูใ่ นเครือข่าย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละจังหวัด
ส�ำหรับ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีระบบบริการที่หลากหลาย จึงยังไม่ได้ท�ำการส�ำรวจ                     
ในปีนี้
		1.2 ขนาดประชากร :  ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงรวม 53,993 คน
		1.3 เครื่องมือส�ำรวจ : แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตาม
มาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีก่ ำ� หนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN)
และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
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2. ปี พ.ศ. 2554
		2.1 การสุ่มประชากร : Proportional to size stratified cluster sampling การสุ่มโรงพยาบาล
ในแต่ละจังหวัดจะจ�ำแนกตามประเภท และขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) จ�ำนวน 548 แห่งทั่วประเทศ
ดังนี้
			โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพศ. หรือ รพท.) ทั้งประเทศมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 94 แห่ง
ทั่วประเทศ ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิจัยในทุกแห่ง (โดยไม่สุ่มเลือก)
			โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี รพช. หลายแห่ง ทั่วประเทศมี รพช.จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 717 แห่ง จะถูกสุ่มจ�ำแนกตามขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) ซึ่งจ�ำแนกกลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล
ดังนี้  กลุ่มที่ 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง  กลุ่มที่ 2 รพช. ขนาด 60 เตียง  กลุ่มที่ 3 รพช. ขนาด 90 และ
120 เตียง
ทั้งนี้การสุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จะสุ่มเลือกในสัดส่วน 70:20:10 (ซึ่งเป็นสัดส่วน
ภาพรวมของ รพช.ในแต่ละกลุ่ม) อีกทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) และผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง (HT) จะถูกสุ่มแยกกันให้ได้จ�ำนวนที่เหมาะสมตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนรับบริการใน รพช.
นั้น
ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร การสุ่มเลือกโรงพยาบาลจะจ�ำแนกตามประเภท สังกัด และขนาด
จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลโดยหลักการเดียวกันกับ รพช. กล่าวคือ ค�ำนวณขนาดตัวอย่างและจ�ำนวนหน่วย
บริการตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลเอกชน และกลุ่มที่ 4 คลินิก จะได้จ�ำนวนหน่วย
บริการในส่วนของ กทม.จ�ำนวน 52 แห่ง แล้วค�ำนวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนกับหน่วย
บริการในกลุ่มต่างๆและกระจายจ�ำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละหน่วยบริการ จนได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละ
หน่วยบริการที่อยู่ในข่ายการวิจัย
		2.2 ขนาดประชากร : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรวม 56,740 คน
		2.3 เครื่องมือส�ำรวจ : แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตาม
มาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีก่ ำ� หนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN)
และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
3. ปี พ.ศ. 2555
		3.1 การสุ่มประชากร : Proportional to size stratified cluster sampling การสุ่มโรงพยาบาล
ในแต่ละจังหวัดจะจ�ำแนกตามประเภท และขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) จ�ำนวน 549 แห่งทั่วประเทศ
ดังนี้
			โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป (รพศ. หรือ รพท.) ทั้งประเทศมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 94 แห่ง
ทั่วประเทศ ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิจัยในทุกแห่ง (โดยไม่สุ่มเลือก)
			โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี รพช. หลายแห่ง ทั่วประเทศมี รพช.จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 717 แห่ง จะถูกสุ่มจ�ำแนกตามขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) ซึ่งจ�ำแนกกลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล
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ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง กลุ่มที่ 2 รพช. ขนาด 60 เตียง กลุ่มที่ 3 รพช. ขนาด 90 และ                    
120 เตียง
ทั้งนี้การสุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จะสุ่มเลือกในสัดส่วน 70:20:10 (ซึ่งเป็นสัดส่วน
ภาพรวมของ รพช. ในแต่ละกลุ่ม) อีกทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) และผู้ป่วยโรค                  
ความดันโลหิตสูง (HT) จะถูกสุ่มแยกกันให้ได้จ�ำนวนที่เหมาะสมตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนรับบริการ
ใน รพช.นั้น
ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร การสุ่มเลือกโรงพยาบาลจะจ�ำแนกตามประเภท สังกัด และขนาด
จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลโดยหลักการเดียวกันกับ รพช. กล่าวคือ ค�ำนวณขนาดตัวอย่างและจ�ำนวนหน่วย
บริการตามสัดส่วนของผูป้ ว่ ยทีม่ าลงทะเบียนในแต่ละกลุม่ ดังนี้ กลุม่ ที่ 1 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลเอกชน และกลุ่มที่ 4 คลินิก จะได้จ�ำนวนหน่วย
บริการในส่วนของ กทม.จ�ำนวน 52 แห่ง แล้วค�ำนวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนกับหน่วย
บริการในกลุ่มต่างๆและกระจายจ�ำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละหน่วยบริการ จนได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละ
หน่วยบริการที่อยู่ในข่ายการวิจัย
		3.2 ขนาดประชากร : ผู ้ ป ่ ว ยโรคเบาหวานชนิ ด ที่ 2 และผู ้ ป ่ ว ยโรคความดั น โลหิ ต สู ง รวม                   
57,500 คน
		3.3 เครื่องมือส�ำรวจ : แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตาม
มาตรฐานการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยเบาหวานชนิดที่ 2 ทีก่ ำ� หนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network (TCEN)
และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ซึ่งเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
4. ปี พ.ศ. 2556
4.1 การสุ่มประชากร : Proportional to size stratified cluster sampling การสุ่มโรงพยาบาล
ในแต่ละจังหวัดจะจ�ำแนกตามประเภท และขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) จ�ำนวน 627 แห่งทั่วประเทศ
ดังนี้
			โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัว่ ไป (รพศ. หรือ รพท.) ทัง้ ประเทศมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 116 แห่ง
ทั่วประเทศ ผู้วิจัยจะด�ำเนินการวิจัยในทุกแห่ง (โดยไม่สุ่มเลือก)
			โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี รพช. หลายแห่ง ทั่วประเทศมี รพช.จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 717 แห่ง จะถูกสุ่มจ�ำแนกตามขนาดของโรงพยาบาล (จ�ำนวนเตียง) ซึ่งจ�ำแนกกลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 รพช. ขนาด 10 และ 30 เตียง กลุ่มที่ 2 รพช. ขนาด 60 เตียง กลุ่มที่ 3 รพช. ขนาด 90 และ 120
เตียง
ทั้งนี้การสุ่มเลือกโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จะสุ่มเลือกในสัดส่วน 70:20:10 (ซึ่งเป็นสัดส่วน
ภาพรวมของ รพช.ในแต่ละกลุ่ม) อีกทั้งจ�ำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) และผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง (HT) จะถูกสุ่มแยกกันให้ได้จ�ำนวนที่เหมาะสมตามสัดส่วนของผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนรับบริการใน รพช.
นั้น
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ส�ำหรับกรุงเทพมหานคร การสุ่มเลือกโรงพยาบาลจะจ�ำแนกตามประเภท สังกัด และขนาด
จ�ำนวนเตียงของโรงพยาบาลโดยหลักการเดียวกันกับ รพช. กล่าวคือ ค�ำนวณขนาดตัวอย่างและจ�ำนวนหน่วย
บริการตามสัดส่วนของผูป้ ว่ ยทีม่ าลงทะเบียนในแต่ละกลุม่ ดังนี้ กลุม่ ที่ 1 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลเอกชน และกลุ่มที่ 4 คลินิก จะได้จ�ำนวนหน่วย
บริการในส่วนของ กทม.จ�ำนวน 52 แห่ง แล้วค�ำนวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนผู้ป่วยที่มาลงทะเบียนกับหน่วย
บริการในกลุ่มต่างๆและกระจายจ�ำนวนตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละหน่วยบริการ จนได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละ
หน่วยบริการที่อยู่ในข่ายการวิจัย
4.2 ขนาดประชากร : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรวม 62,867 คน
4.3 เครื่องมือส�ำรวจ : แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการ                
ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ก�ำหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network
(TCEN) และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
4.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
5. ปี พ.ศ. 2557
5.1 การสุ ่ ม ประชากร : การศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ ผนการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ
กรุงเทพมหานคร ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified two-stage cluster sampling และจังหวัดที่เหลือเป็น
แบบ Stratified single stage cluster sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ 76 จังหวัดเป็นชั้นภู
มิหรือสตราตัม ประเภทรูปแบบสตราตัมย่อยโรงพยาบาลเป็นหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีห่ นึง่ และผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 และผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทีห่ น่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มากกว่า
12 เดือน ขึ้นไปเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นสุดท้าย
5.2 ขนาดประชากร : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ�ำนวน 35,000 คน และ ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง จ�ำนวน 35,000 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการ
ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ก�ำหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network
(TCEN) และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
5.4 วิธีการเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
6. ปี พ.ศ. 2558
		6.1 การสุ ่ ม ประชากร : การศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ ผนการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นคื อ
กรุงเทพมหานคร ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified two-stage cluster sampling และจังหวัดที่เหลือเป็น
แบบ Stratified single stage cluster sampling โดยมีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นๆ 76 จังหวัดเป็นชั้นภู
มิหรือสตราตัม ประเภทรูปแบบสตราตัมย่อยโรงพยาบาลเป็นหน่วยตัวอย่างขัน้ ทีห่ นึง่ และผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 และผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ารับบริการทีห่ น่วยบริการในเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มากกว่า
12 เดือน ขึ้นไปเป็นหน่วยตัวอย่างขั้นสุดท้าย
		6.2 ขนาดประชากร : ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จ�ำนวน 35,000 คน และ ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง จ�ำนวน 35,000 คน
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		6.3 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (CRF) ที่ระบุถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการ
ตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ก�ำหนดโดย Toward Clinical Excellence’ Network
(TCEN) และตัวชี้วัดผลลัพธ์การให้บริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
6.4 วิธีการเก็บข้อมูล : เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ด�ำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : พ.อ.ผศ.ดร.นพ.ราม รังสินธุ์ หัวหน้าโครงการประเมิน, นางสาววราภรณ์ พิมา นักชีวสถิติ
เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 126/146 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชั้น 4
ซอยบ�ำราศนราดูร ถนนติวานนท์ 14 ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100 โทรศัพท์ 02 - 9510352,
02 – 9510873
ผู้สนับสนุน : ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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การส�ำรวจสุขภาพจิต
หลักการและเหตุผล : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ด�ำเนินการจัดท�ำการส�ำรวจสุขภาพจิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2551
ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต โดยใช้ข้อถามสุขภาพจิตฉบับสั้น 15 ข้อ ในการส�ำรวจนี้จัดท�ำครั้งแรกในปี                      
พ.ศ. 2551 ส�ำรวจไปพร้อมกับการส�ำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม  ในปี พ.ศ. 2552 – 2553 ส�ำรวจไป
พร้อมกับการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2554 ส�ำรวจไปพร้อมกับโครงการส�ำรวจ
อนามัยและสวัสดิการ ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร การส�ำรวจพฤติกรรมการ
สูบบุหรีแ่ ละการดืม่ สุราของประชากร การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย และการส�ำรวจสภาวะทางสังคม
และวัฒนธรรม   ในปี พ.ศ. 2555 ส�ำรวจไปพร้อมกับการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี                 
พ.ศ. 2556 ส�ำรวจไปพร้อมกับโครงการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ ส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร  และในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ส�ำรวจไปพร้อมกับการส�ำรวจภาวะการณ์ท�ำงานของประชากร   
กลุ่มประชากรเป้าหมาย : บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล                        
ทั่วประเทศ
ปีที่เก็บข้อมูล :
ปี พ.ศ. 2551 : เดือนตุลาคม (การส�ำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม)
ปี พ.ศ. 2552 - 2553 : เดือนมกราคม – ธันวาคม (การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)
ปี พ.ศ. 2554 : เดือนมีนาคม (การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ การส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต และการส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร)
: เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม (การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย)
          : เดือนตุลาคม (การส�ำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม)
ปี พ.ศ. 2555 : เดือนมกราคม – ธันวาคม (การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน)
ปี พ.ศ. 2556 : เดือนมีนาคม (การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ และการส�ำรวจพฤติกรรมบริโภคอาหาร
ของประชากร)
          ปี พ.ศ. 2557 – 2558 : เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม กรกฎาคม-กันยายน พฤศจิกายน (การส�ำรวจภาวะ
การณ์ท�ำงานของระชากร)
ระดับความเป็นตัวแทนในแต่ละปี :
ปี พ.ศ. 2551, 2554, 2556 : กลุ่มอายุ เพศ ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง ภาค เขตการปกครอง              
และทั่วราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2552 – 2553, 2555, 2557 - 2558 : กลุ่มอายุ เพศ ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง                          
ภาค จังหวัด เขตการปกครอง และทั่วราชอาณาจักร
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

กรอบของตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบด้วยตนเอง
ระเบียบวิธีส�ำรวจ :
1. การสุม่ ประชากร : ใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมิ 2 ขัน้ (Stratified two-stage Sampling)
มีจังหวัดเป็นสตราตัม (Stratum)  ซึ่งมีทั้งสิ้น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (จังหวัด)  ได้แบ่งออกเป็น 2 ส
ตราตัมย่อยตามเขตการปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล  โดยมีเขตแจงนับ (ส�ำหรับในเขตเทศบาล
และนอกเขตเทศบาล)  เป็นตัวอย่างขั้นที่ 1 และครัวเรือนส่วนบุคคลเป็นตัวอย่างขั้นที่ 2
2. ขนาดประชากร :
ปี พ.ศ. 2551 : ครัวเรือนตัวอย่าง 26,520 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2552 – 2553, 2555: ครัวเรือนตัวอย่างเดือนละ 4,300 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2554 : ครัวเรือนตัวอย่างเดือนละ 26,520 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2556 : ครัวเรือนตัวอย่าง 27,960 ครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 : ครัวเรือนตัวอย่างเดือนละ 27,960 ครัวเรือน
3. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล :
ปี พ.ศ. 2551 – 2556 แบบสอบถามด้วยกระดาษทีท่ างกรมสุขภาพจิตได้ออกแบบส�ำหรับการส�ำรวจ
ปี พ.ศ. 2557 – 2558 แบบส�ำรวจอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแท็บเล็ต ที่พัฒนาโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
4. วิธีการเก็บข้อมูล: สัมภาษณ์ตัวต่อตัว
ผู้รับผิดชอบ ผู้สนับสนุน :
ผู้รับผิดชอบ : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้สนับสนุน : -
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ตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวัง
โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด
และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

กลุ่มตัววัด : การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Percentage of population age 15 years and over who drink alcohol drinking    
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของประเทศและสังคมในปัจจุบัน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการเรียน
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย
สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา
แม่โขง แสงโสม หงษ์ทอง สุรา 28 ดีกรี สุรา 40 ดีกรี สุราขาว กระแช่ สาโท บรั่นดี ไวน์ วิสกี้  
เบียร์  เป็นต้น
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556 และ 2558
ปี พ.ศ. 2556
     “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มมึนเมาหรือไม่?”
ปีพ.ศ. 2558
     “ระหว่าง 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ (สอส.)
ปี พ.ศ. 2556 และ 2558
สามารถน�ำเสนอในระดับ
- เพศ (ชาย, หญิง)  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ้นไป)
- เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล)
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)
- ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง
- เขตบริการสาธารณสุข 13 เขต (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)
- ทั่วประเทศ
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ
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1) ปี พ.ศ. 2556 (รายงานการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2556 เข้าถึงได้ที่                     
http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surveylist.html) สามารถน�ำเสนอในระดับ
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง  
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24, 25 - 44, 45 - 59, 60 ปีขึ้นไป)
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
- ทั่วประเทศ
2) ปี พ.ศ. 2558 (ก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำรายงาน)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จ�ำแนกตามความถี่
ในการปฏิบัติ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จ�ำแนกตาม
ความถี่ในการปฏิบัติ
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน                 
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1) การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จ�ำแนกตามกลุ่มความถี่การปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
1.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วันต่อสัปดาห์
1.3) ปฏิบัติ 3 วันต่อสัปดาห์
1.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์
1.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 10) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยกี่วัน               
ต่อสัปดาห์”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ แต่ละกลุ่มความถี่ในการดื่ม
ต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 3 : ร้อยละของประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรังจะมีอายุเฉลี่ยสั้นลง 10 - 14 ปี หากดื่มสุราเป็นประจ�ำมากเกินไปอาจจะก่อ
ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เสีย่ งต่อการเป็นโรคกระเพาะ ไขมันจับที่ตับ (Fatty liver) ตับอักเสบ
ตับแข็ง มะเร็งตับ สมรรถภาพทางเพศลดลง พิษสุราเรื้อรัง นอกจากนี้สุราฯ ยังมีผลต่อ                   
การท�ำงานของสมองทุกส่วน และการนอนหลับ ท�ำให้เกิดอาการซึมเศร้า สับสน บางราย               
อาจจะท�ำให้เกิดโรคจิตและหลอดเลือดสมองแตก นอกจากนีส้ รุ ามักจะเป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ และความรุนแรงในครอบครัว
นิ ย าม ค� ำ ว่ า “สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ” หมายถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ่ ว นผสม                               
ของเอทิลแอลกอฮอล์ เช่น สุราแม่โขง แสงโสม หงษ์ทอง สุรา 28 ดีกรี สุรา 40 ดีกรี สุราขาว
กระแช่ สาโท บรั่นดี วอดก้า ไวน์ วิสกี้ เบียร์ ค็อกเทล แชมเปญ สุราหรือเหล้าปั่น เป็นต้น
ประชากรไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ 2557
ปี พ.ศ. 2554
“ใน 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ดื่มหรือเคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”                                   
ปี พ.ศ. 2557
“...(ชื่อ)...เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ตอบสัมภาษณ์ว่าดื่มสุราฯ ใน 12 เดือนที่แล้ว (รหัส                 
ค�ำตอบ 3 - 10) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ที่ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามนี้ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2557
สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) เพศ
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านั้น) ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถ
เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดได้  
4) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ ที่จะจัดจ�ำแนกตัววัดเป็นราย
จังหวัดได้
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 4 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ทีด่ มื่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ใน 12 เดือนทีผ่ า่ นมา
1. ชื่อตัววัด

ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา
Prevalence of current alcohol drinking

2. ความส�ำคัญ

การบริโภคเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อสังคมและครอบครัวในเรือ่ งการทะเลาะ
วิวาทและปัญหาทางสุขภาพที่ส�ำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคมะเร็งตับ โรคตับแข็ง
และโรคพิษสุราเรื้อรัง อีกประเด็นที่ส�ำคัญคือ ถ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับรถ                 
จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุได้มากขึ้น

3. นิยาม

ร้อยละของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมา (Current alcohol drink)
หมายถึง ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ เป็นต้น ในรอบ                
12 เดือนที่ผ่านมา

4. ประชากรเป้าหมาย

ประชากรไทยอายุ 15 - 74 ปี

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ข้อค�ำถาม 8.1) “ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ (เช่น เหล้า เบียร์ สปาย สาโท                   
น�้ำตาลเมา ไวน์ อุ กระแช่ เป็นต้น)”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ตอบว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในช่วง
12 เดือนที่ผ่านมา x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2553

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

10. ข้อจ�ำกัด

1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ
ซึ่งผู้ตอบจะต้องนึก (Recall back) ชนิดของแอลกอฮอล์ที่ตนเองดื่มในรอบ 12 เดือนที่
ผ่านมา
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
3) ซึ่งผู้ตอบจะต้องปริมาณเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้                
ผู้ตอบประมาณปริมาณการรับประทานผักและผลไม้รวมกันเป็นกี่หน่วยบริโภคยาสูบเพียง
ชนิดเดียวหรือมากกว่า 1 ชนิด

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) น�ำเสนอในระดับประเทศ ระดับเขต และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี  
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

71

72

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 19 ปี ทีด่ มื่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 19 ปี ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ความส�ำคัญ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม ปัจจุบันมีเด็ก
วัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ได้แก่ เหล้าปั่น เบียร์ ไวน์ เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากวัยรุ่น
เป็นวัยที่ชอบทดลอง เป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ต้องการความเป็นอิสระ ท�ำให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งกับผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุน�ำไปสู่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และส่งผลให้ผลการเรียนตกต�ำ 
่ มีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ทะเลาะวิวาท มีปญ
ั หากับผูป้ กครอง
การเมาแล้วขับเป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้เกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน ท�ำให้มผี บู้ าดเจ็บพิการและ
เสียชีวิตจ�ำนวนมาก หากวัยรุ่นมีพฤติกรรมดื่มเป็นประจ�ำจะท�ำให้เกิดการติดแอลกอฮอล์ได้
ปัจจุบันสัดส่วนของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุ่น และมีปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราฯ เพิ่มสูงขึ้น หากไม่สามารถหยุดยัง้ การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนนักดืม่ ทีย่ งั
เป็นวัยรุน่ ได้ ในอนาคตประเทศไทยจะเต็มไปด้วยทรัพยากรบุคคลทีไ่ ร้คณ
ุ ภาพ ปัญหาสังคมจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

3. นิยาม

นิ ย าม ค� ำ ว่ า “สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ” หมายถึ ง เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส ่ ว นผสมของ
เอทิลแอลกอฮอล์ เช่น สุราแม่โขง แสงโสม หงษ์ทอง สุรา 28 ดีกรี สุรา 40 ดีกรี สุราขาว กระ
แช่  สาโท บรั่นดี วอดก้า ไวน์ วิสกี้ เบียร์ ค็อกเทล แชมเปญ สุราหรือเหล้าปั่น เป็นต้น

4. ประชากรเป้าหมาย

ประชากรไทยอายุ 15 – 19 ปี

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ 2557
ปี พ.ศ. 2554
“ใน 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ดื่มหรือเคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”                  
ปี พ.ศ. 2557
“...(ชื่อ)...เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”
ตัวตั้ง :   จ�ำนวนผู้ที่อายุ 15 - 19 ปีที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “ดื่มสุราฯ ใน 12 เดือนที่แล้ว”                  
(รหัสค�ำตอบ 3 - 10) x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่อายุ 15 - 19 ปี ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามนี้ทั้งหมด

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2557

9. ความเป็นตัวแทน

สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
2) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ) ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถ
ออกในระดับจังหวัดได้   หากต้องการจ�ำแนกเป็นรายจังหวัด จะต้องน�ำเทคนิค Small Area
Estimation มาใช้
3) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
4) ทั่วประเทศ

10. ข้อจ�ำกัด

ขนาดตัวอย่างปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ ที่จะจัดจ�ำแนกตัววัด                     
เป็นรายจังหวัดได้

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 6 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของประชากรอายุ 15  ปีขึ้นไป ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ

2. ความส�ำคัญ

หากจัดจ�ำแนกพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 12 เดือนก่อนวัน
สัมภาษณ์ตามความถี่ในการดื่ม สามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ดื่มนานๆ ครั้ง
(ดื่มทุกเดือน (1 - 3 วัน/เดือน)  หรือ ดื่มนานๆ ครั้ง (8 - 11 วัน/ปี)  หรือ ดื่มนานๆ ครั้ง                  
(4 - 7 วัน/ปี) นานๆ ครั้ง 1 - 3 วัน/ปี   และกลุ่มที่ดื่มเป็นประจ�ำ คือ ดื่มทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์)
หรือ เกือบทุกวัน (5 - 6 วัน/สัปดาห์) หรือ วันเว้นวัน (3 - 4 วัน/สัปดาห์) หรือ ทุกสัปดาห์               
(1 - 2 วัน/สัปดาห์)  
ในกลุม่ ของผูท้ ดี่ มื่ สุราฯ เป็นประจ�ำนัน้ มีความเสีย่ งทีจ่ ะกลายเป็นผูท้ ตี่ ดิ สุราต่อไปได้มาก
ท�ำให้สูญเสียปีที่มีสุขภาวะที่ดี มีปัญหาทางการเงิน ความรุนแรงในครอบครัว และกลายเป็น
ปัญหาสังคมตามมา

3. นิยาม

นิยาม ค�ำว่า “ดืม่ ประจ�ำ” หมายถึง ผูท้ มี่ พี ฤติกรรมการดืม่ สุราหรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ใน             
12 เดือนที่แล้ว ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) หรือ เกือบทุกวัน (5 - 6 วัน/สัปดาห์) หรือ วันเว้นวัน
(3 - 4 วัน/สัปดาห์) หรือ ทุกสัปดาห์ (1 - 2 วัน/สัปดาห์)

4. ประชากรเป้าหมาย

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2554
“ใน 12 เดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ดื่มหรือเคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”                  
ปี พ.ศ. 2557
“...(ชื่อ)...เคยดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่?”
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ตอบสัมภาษณ์ว่าใน 12 เดือนที่แล้ว  ดื่มสุราฯ ทุกวัน   
(7 วัน/สัปดาห์) หรือ เกือบทุกวัน (5 - 6 วัน/สัปดาห์) หรือ วันเว้นวัน (3 - 4 วัน/สัปดาห์)
หรือ ทุกสัปดาห์ (1 - 2 วัน/สัปดาห์) (รหัสค�ำตอบ 3 - 6) x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ที่อายุ 15  ปีขึ้นไปที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามนี้ทั้งหมด

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2557

9. ความเป็นตัวแทน

สามารถน�ำเสนอได้ดังนี้
1) กลุ่มอายุ (ปี) ได้แก่ 15 – 24, 25 – 44, 45 – 59, 60 ปีขึ้นไป
2) เพศ
3) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
4) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ) ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถ
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดได้  
5) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
6) ทั่วประเทศ

10. ข้อจ�ำกัด

ขนาดตัวอย่างปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ ที่จะจัดจ�ำแนกตัววัดเป็น               
รายจังหวัดได้

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

74

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 7 : ร้อยละนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละนักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2. ความส�ำคัญ

ต้องการทราบประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียน

3. นิยาม

นักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

4. ประชากรเป้าหมาย

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2 โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์           
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อถาม ปี พ.ศ. 2554
“นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่”
1. เคย ดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ ........... ปี
2. ไม่เคย ข้ามไปถามส่วนที่ 5
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 409 (นักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) (รหัสค�ำตอบ
1) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 409 (นักเรียนที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ทั้งหมด

7. แหล่งข้อมูล

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียน  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ พ.ศ. 2558

9. ความเป็นตัวแทน

สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร. ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทัว่ ประเทศ: ปทุมธานี  นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี แพร่   ฉะเชิงเทรา  
ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ
ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 8 : ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้ว
มาตรฐานขึ้นไป
1. ชื่อตัววัด

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละ 5 แก้วมาตรฐาน
ขึ้นไป
Prevalence of binge drinking

2. ความส�ำคัญ

การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย (Binge drinking) ก่อให้เกิดปัญหา             
ในกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด ได้แก่ อุบัติเหตุ ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ
ปัญหาพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว ปัญหาและผลกระทบ
ต่อชีวิตและสังคมของเด็กวัยรุ่นรวมทั้งการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุได้มากขึ้น

3. นิยาม

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างอันตราย (Binge drinking) หมายถึง ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่ม            
ที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันที่ผ่านมา โดยเพศชายมีการดื่มครั้งละตั้งแต่
5 แก้วมาตรฐานขึ้นไป และเพศหญิงมีการดื่มครั้งละตั้งแต่ 4 แก้วมาตรฐานขึ้นไป
(การคิดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหน่วย 1 แก้วมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มและจ�ำนวนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มี
เอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ เป็นต้น  ส�ำหรับการส�ำรวจในครั้งนี้คิดปริมาณ
การดื่มเอทิลแอลกอฮอล์เป็น 1 หน่วยแก้วมาตรฐาน)

4. ประชากรเป้าหมาย

ประชากรอายุ 15 - 74 ปี

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ข้อค�ำถาม 8.10) “ใน 30 วันที่ผ่านมา ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉลี่ยกี่วัน”
ข้อค�ำถาม 8.11) “โดยปกติในวันที่ดื่ม ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยกี่แก้วมาตรฐาน               
ต่อวัน”
ข้อค�ำถาม 8.12) “ใน 30 วันที่ผ่านมา ในแต่ละครั้งของการดื่ม ท่านดื่มสุรา หรือ เบียร์ หรือ
ไวน์ หรือสปาย หรือสาโท ฯลฯ ซึ่งรวมกันแล้วตั้งแต่ 5 แก้วมาตรฐานขึ้นไป ในผู้ชาย และ               
4 แก้วมาตรฐานขึ้นไปในผู้หญิง ทั้งหมดกี่ครั้ง (แสดงภาพที่ 6,7 ประกอบ)”
ตัวตั้ง: จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี (เพศชายดื่มมากกว่า 5 แก้วมาตรฐาน และเพศหญิง
ดื่มมากกว่า 4 แก้วมาตรฐาน) ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์
เป็นต้น อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 30 วันที่ผ่านมา x 100  
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2553

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ
ซึ่งผู้ตอบจะต้องประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตนเองได้ดื่มมา
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก

11. ข้อเสนอแนะ

1) น�ำเสนอในระดับประเทศ ระดับเขต และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี  
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12

12. หมายเหตุ

-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 9 ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก
1. ชื่อตัววัด

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก
Prevalence of heavy alcohol drinking

2. ความส�ำคัญ

1) การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อสังคมและครอบครัวในเรื่องการ
ทะเลาะวิวาทและปัญหาทางสุขภาพทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคมะเร็งตับ โรคตับ
แข็ง และโรคพิษสุราเรื้อรัง อีกประเด็นที่ส�ำคัญคือ ถ้าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับ
รถจะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุได้มากขึ้น
การคิดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหน่วย 1 แก้วมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มและจ�ำนวนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มี
เอทิลแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ เป็นต้น  ส�ำหรับการส�ำรวจในครั้งนี้คิดปริมาณ
การดื่มเอทิลแอลกอฮอล์เป็น 1 หน่วยแก้วมาตรฐาน

3. นิยาม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (Heavy drinking) หมายถึง การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ภายใน 30 วันทีผ่ า่ นมา โดยเพศชายดืม่ เฉลีย่ วันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน หรือ
เพศหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน

4. ประชากรเป้าหมาย

ประชากรอายุ 15 - 74 ปี

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 8 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
แบบสอบถามการดืม่ แอลกอฮอล์อย่างหนัก (แบบสอบถามข้อ 8.2-8.9) เป็นการสอบถามชนิด
ของเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ประกอบด้วย สุรา, เบียร์, ไวน์ และไวน์คูลเลอร์
ร่วมกับการสอบถามเกี่ยวกับ จ�ำนวนวันของการดื่มในรอบ 30 วันที่ผ่านมา และ จ�ำนวนแก้ว
มาตรฐานที่ดื่มต่อวัน
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี (เพศชายดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 2 แก้วมาตรฐาน
หรือเพศหญิงดื่มเฉลี่ยวันละมากกว่า 1 แก้วมาตรฐาน) ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์
ผสมอยู่ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2553

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

10. ข้อจ�ำกัด

1) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ซึ่ง
ผู้ตอบจะต้องประเมินปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตนเองได้ดื่มมา
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

11. ข้อเสนอแนะ

1) น�ำเสนอในระดับประเทศ ระดับเขต และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี  
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12

12. หมายเหตุ

-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 10 : ร้อยละนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ (ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน) ในรอบ 1
เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละนักเรียนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ  (ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน) ในรอบ                    
1 เดือนที่ผ่านมา

2. ความส�ำคัญ

ต้องการทราบประสบการณ์การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียน

3. นิยาม

นักเรียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ�ำ  (ทุกวัน หรือเกือบทุกวัน) ในรอบ 1 เดือน                    
ที่ผ่านมา

4. ประชากรเป้าหมาย

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2 โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
“ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 410 (นักเรียนดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน) (รหัสค�ำตอบ 1,2)  
x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 410 (นักเรียนดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน) ทั้งหมด

7. แหล่งข้อมูล

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียน  โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ 2558

9. ความเป็นตัวแทน

สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร. ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก   ลพบุรี   แพร่   
ฉะเชิงเทรา  ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลรา
ธานี   ศรีสะเกษ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

กลุ่มตัววัด : การบริโภคยาสูบ
ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่
Percentage of population age 15 years and over who smoke cigarette

2. ความส�ำคัญ

การบริโภคยาสูบเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากมีจ�ำนวน             
ผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรคทีม่ สี าเหตุมาจากการสูบบุหรี  ่ ปัญหาของโรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริโภคยาสูบ
อาทิ โรคหัวใจหลอดเลือด โรคปอด และมะเร็ง เป็นต้น ซึง่ มีอนั ตรายและก่อให้เกิดความพิการ
เรือ้ รัง โรคเรือ้ รังทีม่ สี าเหตุจากการบริโภคยาสูบก�ำลังกลายเป็นปัญหาและเป็นสาเหตุการตาย
ทีส่ งู กว่าสาเหตุอนื่ ๆ การบริโภคยาสูบมักเริม่ ในช่วงวัยรุน่ เด็กและเยาวชนจะริเริม่ สูบบุหรีด่ ว้ ย
เหตุผลต่างๆ เช่น ความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง การต่อต้าน เลียนแบบการสูบบุหรี่ของ
พ่อแม่และญาติ พลังผลักดันจากเพื่อน อยากแสดงว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ เป็นต้น

3. นิยาม

บุหรี่ หมายถึง ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของ               
ใบยาสูบหรือพืชนิโคเซียนาทาแบกกุม้ (NICOTIANATABACUM) ไม่วา่ จะใช้เสพโดยวิธสี บู เข้าไป
ในปาก

4. ประชากรเป้าหมาย

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2556
     “ปัจจุบัน...(ชื่อ)....สูบบุหรี่หรือไม่?”
ปี พ.ศ. 2558
      “ปัจจุบัน...(ชื่อ)....สูบบุหรี่หรือไม่?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ  (สอส.)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2556 และ 2558

9. ความเป็นตัวแทน

- เพศ (ชาย, หญิง)  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 - 59, 60 ปีขึ้นไป)
- เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล, นอกเขตเทศบาล)
- ภาค (กรุงเทพมหานคร, กลาง, เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, ใต้)
- ภาคจ�ำแนกตามเขตการปกครอง
- เขตบริการสาธารณสุข 13 เขต (เฉพาะปี พ.ศ. 2558)
- ทั่วประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

ปี พ.ศ. 2556 (รายงานการส� ำ รวจอนามั ย และสวั ส ดิ ก าร พ.ศ. 2556 เข้ า ถึ ง ได้ ท                     ี่
http://service.nso.go.th/nso/web/survey/surveylist.html) สามารถน�ำเสนอในระดับ
    - เพศ (ชาย, หญิง)  
    - กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 - 59, 60 ปีขึ้นไป)
    - เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาล  และนอกเขตเทศบาล)
    - ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)
    - ทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2558 (ก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำรายงาน)

12. หมายเหตุ

จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 2 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่สูบบุหรี่และบริโภคยาสูบในปัจจุบัน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่สูบบุหรี่และบริโภคยาสูบในปัจจุบัน
Prevalence of current smoke
ยาสูบ (ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดมีควันและไม่มีควัน) เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ หลายชนิด
ท�ำให้อตั ราเสีย่ งของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือด
สมอง) สูงขึ้นเป็น 2 เท่า อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง สูงขึ้นเป็น 6 เท่า และอัตรา
เสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งปอด สูงขึน้ เป็น 10 เท่า การสูบบุหรี่ ท�ำให้ผสู้ บู อายุสนั้ ลง โดยเฉลีย่
5 – 8 ปี ผู้สูบบุหรี่ที่เริ่มสูบตั้งแต่วัยรุ่น และไม่หยุดสูบ ร้อยละ 50 จะเสียชีวิต ด้วยโรคที่เกิด
จากการสูบบุหรี่ และครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนนี้ จะเสียชีวิตในวัยกลางคน ก่อนอายุ 70 ปี
ผู้สูบบุหรี่และบริโภคยาสูบในปัจจุบัน (Current smoker) หมายถึง ผู้สูบบุหรี่มาแล้ว
มากกว่า 100 มวนในช่วงชีวิตและยังคงสูบเป็นประจ�ำทุกวันหรือสูบเป็นครั้งคราว (บางวัน)
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 7 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
ข้อค�ำถาม 7.1) “ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา ท่านเคยสูบบุหรี่รวมแล้วมากกว่า 5 ซองหรือ                 
100 มวนหรือใช้ยาสูบอื่นๆ (รวมผู้สูบยาฉุนและยาเส้นด้วย) ใช่หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 7.3) “ในปัจจุบันนี้ ท่านสูบบุหรี่หรือใช้ยาสูบ ยาเส้นอื่น ๆ บ่อยเพียงไร”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 7.1) ว่า
“ใช่” และในข้อ 7.3) ว่า “สูบทุกวัน” หรือ “สูบบางวัน” x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบบางรายบริโภคยาสูบเพียงชนิดเดียวหรือ
มากกว่า 1 ชนิด
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
สามารถศึกษาการกระจายตาม บุคคล และสถานที่ ได้ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย, หญิง, รวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 3 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่หรือยาเส้นหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่เสมอ
จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่หรือยาเส้นหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่เสมอ
จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน               
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) การสูบบุหรีห่ รือยาเส้นหรืออยูใ่ กล้ชดิ กับผูส้ บู บุหรีเ่ สมอ จ�ำแนกตามกลุม่ ความถีก่ ารปฏิบตั ิ
ดังนี้
1.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วันต่อสัปดาห์
1.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วันต่อสัปดาห์
1.3) ปฏิบัติ 3 วันต่อสัปดาห์
1.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วันต่อสัปดาห์
1.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 9) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านสูบบุหรี่หรือยาเส้นหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่เสมอ               
โดยเฉลี่ยกี่วันต่อสัปดาห์”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่สูบบุหรี่หรือยาเส้นหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่เสมอ แต่ละกลุ่ม
ความถี่ในการปฏิบัติต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน
Percentage of respondents who currently smoke tobacco

2. ความส�ำคัญ

ให้ข้อมูลผู้บริโภคยาสูบ “ปัจจุบัน” แบบมีควันรวมทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. นิยาม

ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันชนิดมีควัน หมายถึง ผู้ที่ใช้ยาสูบโดยวิธีการสูบหรือการกระท�ำใดๆ              
ให้เกิดควัน ที่ครอบคลุมทั้งบุหรี่ซิกาแรต/ บุหรี่โรงงาน บุหรี่มวนเอง ไปป์ ซิการ์ ยาสูบที่สูบ
ผ่านน�้ำ และอื่นๆ โดยมีพฤติกรรมของการสูบเป็นประจ�ำทุกวัน หรือสูบแต่ไม่ทุกวัน

4. ประชากรเป้าหมาย

ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ

จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่สูบทุกวัน และสูบแต่ไม่ทุกวัน (รหัส 1 และ 2 ของ Q1)
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 5 : ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบ แบบมีควัน ทุกวัน
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบแบบมีควัน ทุกวัน
Percentage of respondents who currently smoke tobacco daily

2. ความส�ำคัญ

ให้ข้อมูลผู้บริโภคยาสูบทุกวัน แบบมีควันรวมทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. นิยาม

ผู้บริโภคยาสูบทุกวันชนิดมีควัน หมายถึง ผู้ที่ใช้ยาสูบโดยวิธีการสูบหรือการกระท�ำใดๆ              
ให้เกิดควัน ที่ครอบคลุมทั้งบุหรี่ซิกาแรต/ บุหรี่โรงงาน บุหรี่มวนเอง ไปป์ ซิการ์ ยาสูบที่สูบ
ผ่านน�้ำ และอื่นๆ โดยมีพฤติกรรมของการสูบเป็นประจ�ำทุกวัน

4. ประชากรเป้าหมาย

ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ

จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่สูบทุกวัน (รหัส 1 ของ Q1)
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบ แบบไม่มีควัน ในปัจจุบัน
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบ แบบไม่มีควันในปัจจุบัน
Percentage of respondents who currently use smokeless tobacco

2. ความส�ำคัญ

ให้ข้อมูลผู้บริโภคยาสูบ “ปัจจุบัน” แบบไม่มีควันรวมทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. นิยาม

ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันชนิดไม่มีควัน ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้ยาเส้น โดยวิธีการสูด ดม อม หรือ
จุก/เสียดไว้ข้างกระพุ้งแก้ม โดยมีพฤติกรรมของการใช้เป็นประจ�ำทุกวัน หรือสูบ แต่ไม่ทุกวัน

4. ประชากรเป้าหมาย

ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ

จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ยาสูบทุกวัน และใช้แต่ไม่ทุกวัน (รหัส 1 & 2 ของ Q4)
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 7 : ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบ แบบไม่มีควัน ทุกวัน
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบแบบไม่มีควัน ทุกวัน
Percentage of respondents who currently use smokeless tobacco daily

2. ความส�ำคัญ

ให้ข้อมูลผู้บริโภคยาสูบทุกวัน แบบไม่มีควันรวมทุกประเภทที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

3. นิยาม

ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันชนิดไม่มีควัน ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้ยาเส้น โดยวิธีการสูด ดม อม หรือ
จุก/เสียดไว้ข้างกระพุ้งแก้ม โดยมีพฤติกรรมของการใช้เป็นประจ�ำทุกวัน

4. ประชากรเป้าหมาย

ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ

จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ยาสูบทุกวัน (รหัส 1 ของ Q4)   
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554

9. ความเป็นตัวแทน

ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 8 : จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนสูบบุหรี่ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนสูบบุหรี่ ในรอบ 1  เดือนที่ผ่านมา

2. ความส�ำคัญ

ต้องการทราบประสบการณ์การสูบบุหรี่ในนักเรียน

3. นิยาม

นักเรียนสูบบุหรี่กี่วัน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

4. ประชากรเป้าหมาย

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์            
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)

5. หน่วยวัด

ร้อยละ

6. วิธีค�ำนวณ

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
        “ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนสูบบุหรี่กี่วัน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนวันรวมของผู้ตอบข้อค�ำถาม 407
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถามทั้งหมด

7. แหล่งข้อมูล

การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2549 - 2554

9. ความเป็นตัวแทน

สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร. ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทั่วประเทศ: ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก   ลพบุรี   แพร่   
ฉะเชิงเทรา  ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลรา
ธานี   ศรีสะเกษ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง)

10. ข้อจ�ำกัด

-

11. ข้อเสนอแนะ

-

12. หมายเหตุ

-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 9 : ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ค่าเฉลี่ยปริมาณการสูบบุหรี่ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of number of cigarette smoke
1) ค่าเฉลีย่ จ�ำนวนมวนบุหรีท่ สี่ บู (บุหรีซ่ องและบุหรีม่ วนเอง) แสดงถึงปริมาณจ�ำนวนมวนการ
สูบบุหรี่
2) เป็นตัววัดทางสุขภาพที่ส�ำคัญในการเฝ้าระวังปริมาณการสูบบุหรี่
3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจ�ำนวนมวนที่สูบ ช่วยคาดท�ำนายแนวโน้มและความรุนแรงของการ
สูบบุหรี่
ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบของประชากรที่ท�ำการการสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
มวน / วัน / คน
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 7 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
แบบสอบถามค่าเฉลี่ยการสูบบุหรี่ (แบบสอบถามข้อ 7.3, 7.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.3) เป็นการ
สอบถามการสูบบุหรี่ที่ผลิตจากโรงงานและการสูบยาสูบชนิดมวนเอง ร่วมกับการสอบถาม
จ�ำนวนวันที่สูบ และ จ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบ
ตัวตั้ง : ผลรวมจ�ำนวนมวนบุหรี่ของบุหรี่ซองและ/หรือบุหรี่มวนเองที่สูบต่อวันในประชากร
อายุ 15 - 74 ปี  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม “ในปัจจุบันท่านสูบบุหรี่ (บุหรี่
ซอง และหรือ บุหรี่มวนเอง) สัปดาห์ละกี่วัน” เพื่อให้ผู้ตอบนึกจ�ำนวนมวนบุหรี่ที่สูบใน 1
สัปดาห์ ซึ่งผู้ตอบอาจจะจ�ำและตอบจ�ำนวนมวนที่สูบได้สูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
สามารถศึกษาการกระจายตาม บุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง รวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55 - 64 ปี,
65 - 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 10 : ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ 15-74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่สูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of age that completed first cigarette smoke
1) ค่าเฉลี่ยอายุที่เริ่มสูบบุหรี่หรือยาสูบชนิดอื่นๆจนหมดมวนเป็นครั้งแรก แสดงถึงการเริ่ม
ต้นสูบบุหรี่หรือยาสูบชนิดอื่นๆ ซึ่งจะพบในกลุ่มวัยรุ่น
2) เป็นตัววัดทางสุขภาพที่ส�ำคัญในการเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชน และการคาดท�ำลายแนวโน้ม
และความรุนแรงของการสูบบุหรี่
3) สามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอายุที่เริ่มสูบ ช่วยคาดท�ำนายแนวโน้มและความรุนแรง              
ของการสูบบุหรี่
ค่าเฉลี่ยอายุที่เริ่มสูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรกหรือ อายุเฉลี่ยของการเริ่มต้นสูบบุหรี             ่
ของประชากรที่ท�ำการการสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ปี พ.ศ. 2553
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 7 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ
ข้อค�ำถาม 7.2) “ท่านเริ่มสูบบุหรี่หรือยาสูบอื่นๆ จนหมดมวนครั้งแรกเมื่อท่านอายุเท่าไร”
ตัวตั้ง : ผลรวมจ�ำนวนอายุที่เริ่มสูบบุหรี่จนหมดมวนเป็นครั้งแรกในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมการเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม “ท่านเริ่มสูบบุหรี่หรือยาสูบชนิด
อื่นๆจนหมดมวนครั้งแรกเมื่อท่านอายุเท่าไร” เพื่อให้ผู้ตอบนึกย้อนอดีตอายุที่เริ่มสูบบุหรี่
ของตนเอง ซึ่งผู้ตอบอาจจะจ�ำอายุที่เริ่มสูบได้ หรืออายุที่สูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
สามารถศึกษาการกระจายตาม บุคคล และสถานทื่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 11 : อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
จ�ำนวนปีของอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกมีผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีและอายุขัย
เฉลี่ยของคนไทย (Life Expectancy) การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ในขณะที่ยังเป็น
เยาวชนอยูเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะประเมิน
ค่าได้ เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ยของอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก (ปี)
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ 2557 :
      “...(ชื่อ)... เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไร?”
ปี พ.ศ. 2554  :  เลือกเฉพาะผู้ที่โดยปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ ไม่รวมผู้ตอบ “ไม่ทราบ”
ปี พ.ศ. 2557  :  เลือกเฉพาะผู้ที่โดยปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ ไม่รวมผู้ตอบ “ไม่ทราบ”
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554  และ ปี พ.ศ. 2557
1) เพศ
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ) ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถ
ออกในระดับจังหวัดได้   หากต้องการจ�ำแนกเป็นรายจังหวัด จะต้องน�ำเทคนิค Small Area
Estimation มาใช้
4) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  กลาง เหนือ  ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างตัววัดนี้   ไม่สามารถที่จะจัดจ�ำแนกลึกลงไปเป็นรายจังหวัด เพศ และเขตการ
ปกครองได้
สามารถทีจ่ ะค�ำนวณหา “อายุทเี่ ริม่ สูบครัง้ แรก” นอกเหนือจากกลุม่ ผูท้ ี่ “ปกติสบู เป็นประจ�ำ”  
ได้ดังนี้
1) กลุ่มผู้ที่ปกติไม่สูบแต่เคยสูบ (สูบเป็นประจ�ำ + สูบนานๆ ครั้ง)
2) กลุ่มผู้ที่ปกติสูบ (สูบเป็นประจ�ำ + สูบนานๆ ครั้ง)
3) กลุ่มผู้ที่ปกติไม่สูบแต่เคยสูบ + กลุ่มผู้ที่ปกติสูบ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 12 : อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัยของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ
1. ชื่อตัววัด

อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัยของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจ�ำ

2. ความส�ำคัญ

จ�ำนวนปีของอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัยมีผลต่อการเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีและ
อายุขยั เฉลีย่ ของคนไทย (Life Expectancy) การเฝ้าระวังไม่ให้นกั สูบหน้าใหม่พฒ
ั นาเป็นสิงห์
อมควันในขณะที่ยังเป็นเยาวชนอยู่เป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
ที่ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้ เยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศไทย
ในอนาคต

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย

ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

5. หน่วยวัด

ค่าเฉลี่ยของอายุที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัย (ปี)

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ 2557
      “...(ชือ่ )... เริม่ สูบบุหรีเ่ ป็นปกตินสิ ยั (สูบประจ�ำ/นานๆ ครัง้ ) เมือ่ อายุเท่าไร ?”
ปี พ.ศ. 2554 : เลือกเฉพาะผู้ที่โดยปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ ไม่รวมผู้ที่ตอบ “ไม่ทราบ”
ปี พ.ศ. 2557 : เลือกเฉพาะผู้ที่โดยปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ ไม่รวมผู้ที่ตอบ “ไม่ทราบ”

7. แหล่งข้อมูล

การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)

8. ปีที่มีข้อมูล

ปี พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2557

9. ความเป็นตัวแทน

1) เพศ
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ) ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถ
ออกในระดับจังหวัดได้  หากต้องการจ�ำแนก
เป็นรายจังหวัด จะต้องน�ำเทคนิค Small Area Estimation มาใช้
4) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ

10. ข้อจ�ำกัด

ขนาดตัวอย่างตัววัดนี้   ไม่สามารถที่จะจัดจ�ำแนกลึกลงไปเป็นรายจังหวัด เพศ และเขตการ
ปกครองได้

11. ข้อเสนอแนะ

สามารถที่จะค�ำนวณหา “อายุที่เริ่มสูบเป็นปกตินิสัย” นอกเหนือจากกลุ่มผู้ที่ “ปกติสูบเป็น
ประจ�ำ”  ได้ดังนี้
1) กลุ่มผู้ที่ปกติไม่สูบแต่เคยสูบ (สูบเป็นประจ�ำ + สูบนานๆ ครั้ง)
2) กลุ่มผู้ที่ปกติสูบ (สูบเป็นประจ�ำ + สูบนานๆ ครั้ง)
3) กลุ่มผู้ที่ปกติไม่สูบแต่เคยสูบ + กลุ่มผู้ที่ปกติสูบ

12. หมายเหตุ

จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 13 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าสูบบุหรี่แบบมีควันเป็นประจ�ำ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าสูบบุหรี่แบบมีควันเป็นประจ�ำ 
บุหรี่ เป็นตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ            
และระบบหมุนเวียนโลหิต พิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสมของสารพิษต่างๆ ในควันบุหรี่ที่สูดดม            
เข้าทางปากและจมูก คนทีต่ ดิ บุหรีม่ โี อกาสเป็นมะเร็งทีป่ อด ปาก หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ
หรือที่ตับอ่อน เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอาจมีอันตรายต่อทารก
ในครรภ์ และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย
นิยาม ค�ำว่า “บุหรี่แบบมีควัน” ได้แก่ บุหรี่ที่ผลิตจากโรงงาน (มวน) บุหรี่มวนเอง ซิการ์ ไปป์  
ยาสูบที่สูบผ่านน�้ำ เช่น (บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา) บุหรี่ไฟฟ้า/บารากู่ไฟฟ้าแบบแท่ง ชนิดมีควัน
ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 : มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 3 ตัว จากข้อค�ำถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 1) “โดยปกติ...(ชื่อ)...สูบบุหรี่หรือไม่?”
ข้อค�ำถาม 2) “...(ชื่อ)...สูบบุหรี่ชนิดใด?”   ให้บันทึกโดยเรียงล�ำดับชนิดที่สูบบ่อยจากมาก          
ไปน้อย
ตัวตั้ง :   จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ” และในข้อ                          
2) สูบบุหรี่ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือมากกว่า 1 ประเภท x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามนี้ทั้งหมด
จากข้อถาม ปี 2557 :  มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 7 ตัว  จากข้อค�ำถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 1) “โดยปกติ...(ชื่อ)...สูบบุหรี่หรือไม่?”
ข้อค�ำถาม 2) “...(ชื่อ)...สูบบุหรี่ประเภทดังกล่าวหรือไม่ และถ้าสูบ สูบปริมาณกี่มวน/ครั้งต่อ
วัน?”  
หมายเหตุ : ถ้าเป็นบุหรี่แบบไม่มีควัน จะน�ำไปบันทึกรวมอยู่กับการใช้ยาฉุน ยานัตถุ                   ์
หมากพลูที่มียาเส้น
ตัวตั้ง :   จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ” และในข้อ                             
2)  สูบบุหรี่ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสูบมากกว่า 1 ประเภท โดยมีการบันทึกจ�ำนวนมวน
หรือจ�ำนวนครั้งที่สูบ x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามนี้ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554 และ 2557
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) กลุ่มอายุ (ปี) ดังนี้
ข้อมูลปี พ.ศ. 2554             ข้อมูลปี พ.ศ. 2557
- 11 - 14                         - 15 - 24
- 15 - 19                         - 25 - 44
- 20 - 24                         - 45 - 59
- 25 - 29                         - 60 ขึ้นไป
- 30 - 34
- 35 - 39
- 40 - 44
- 45 - 49
- 50 - 54
- 55 - 59
- 60 ขึ้นไป
2) เพศ
3) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
4) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านั้น) ส�ำหรับ ปี พ.ศ.   2557                          
ไม่สามารถออกในระดับจังหวัดได้   หากต้องการจ�ำแนกเป็นรายจังหวัด จะต้องน�ำเทคนิค
Small Area Estimation มาใช้
5) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
6) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ ที่จะจัดจ�ำแนกตัววัดเป็นราย
จังหวัดได้
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 14 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าสูบบุหรี่ไร้ควันทุกวัน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าสูบบุหรี่ไร้ควันทุกวัน
“บุหรีไ่ ร้ควันเป็นสาเหตุสำ� คัญของโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในช่องปากจะรุนแรงมากทีส่ ดุ ”  
ผูท้ สี่ ดู ดมกลิน่ บุหรีเ่ ป็นประจ�ำ มีโอกาสเป็นมะเร็งทีแ่ ก้มและเหงือกมากกว่าผูท้ ไี่ ม่สบู บุหรี  ่ บุหรี่
ไร้ควันมีผลกระทบกับสุขภาพภายในช่องปาก ปุ่มเหงือก และเนื้อเยื่อรอบๆ ฟัน และจากการ
ตรวจสอบปริมาณของนิโคตินในบุหรี่ที่มีควัน และบุหรี่ไร้ควัน พบว่ามีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน
ทั้งคู่ ผู้ผลิตบุหรี่ไร้ควันที่วางขายในปัจจุบันจะบรรจุนิโคตินไว้ในปริมาณที่สูงมาก จึงส่งผล
โดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลาง อันตรายของบุหรี่ไร้ควัน เช่น ฟันผุกร่อน เหงือกอ่อนแอ
เพิ่มอัตราความเสื่อมของฟัน ฟันเปลี่ยนสี และมีกลิ่นปาก  มะเร็งในช่องปาก มะเร็งคอหอย
มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งหลอดอาหาร  นิโคตินจากบุหรีไ่ ร้ควันมีผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน
กับบุหรี่มีควัน คือ ท�ำให้เกิดโรคตามบริเวณต่างๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดโคโรนารี่ และระบบ
ทางเดินโลหิตภายในร่างกาย  โรคความดันโลหิตสูง  โรคแผลในกระเพาะอาหาร
3. นิยาม
นิยาม ค�ำว่า “บุหรี่ไร้ควัน” ได้แก่ ยาฉุน (ที่ใช้อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้น
(รวมบุหรี่ไฟฟ้าแบบไร้ควัน)
4. ประชากรเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
5. หน่วยวัด
ร้อยละ
6. วิธีค�ำนวณ (ตัวตั้ง ตัว จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ 2557
หาร)
ข้อค�ำถาม เรื่อง การใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้น
“ปัจจุบัน...(ชื่อ)...ใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้นหรือไม่?”                         
ในปี พ.ศ. 2554 และ 2557
ตัวตัง้ :  จ�ำนวนผูท้ ตี่ อบสัมภาษณ์วา่ “ปกติสบู บุหรีเ่ ป็นประจ�ำ” และใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก)
ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้นทุกวัน (รหัสค�ำตอบ 1) x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามนี้ทั้งหมด
7. แหล่งข้อมูล
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
8. ปีที่มีข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557
9. ความเป็นตัวแทน
สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) เพศ (เฉพาะปี พ.ศ. 2554)
2) เขตการปกครอง (เฉพาะปี พ.ศ. 2554) ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ภาค (เฉพาะปี พ.ศ. 2554) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ
และใต้
4) ทั่วประเทศ
10. ข้อจ�ำกัด
ปี พ.ศ. 2557 มีขนาดตัวอย่างน้อย
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 15 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าพบเห็นหรือมีการสูบบุหรี่ใกล้ๆ หรือได้กลิ่น/
พบเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�่ำกว่าอุดมศึกษา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล

ร้อยละของผูต้ อบสัมภาษณ์ทใี่ ห้ขอ้ มูลว่าพบเห็นการสูบบุหรี่ หรือมีการสูบบุหรี่ ใกล้ๆ หรือได้กลิน่ /
พบเห็นก้นบุหรีใ่ นโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษา
ควันบุหรี่มือสองนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพเท่านั้น ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมการ
เลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง ซึมซับได้ง่าย  
ปัจจุบนั กฎหมายไม่อนุญาตให้สบู บุหรีใ่ นโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษา ดังนัน้ เด็ก
นักเรียนจึงแอบเข้าไปสูบบุหรี่ในห้องสุขา ซึ่งมีพื้นที่จ�ำกัด ไม่มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ด                 ี
ก็จะยิ่งเป็นอันตราย เพราะมีสารพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้างอยู่สูง
เด็กและเยาวชนคือก�ำลังที่ส�ำคัญของประเทศไทยในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นภารกิจส�ำคัญ
เร่งด่วนที่จะต้องเร่งสกัดกั้นไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ หนึ่งในมาตรการที่จะสกัดกั้น
เด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นทาสของบุหรี่ได้ คือ การเข้มงวดกวดขันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ใน
โรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษาทุกแห่ง
นิยาม ค�ำว่า “มีการสูบบุหรีใ่ นโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษา” ครอบคลุม            
ทั้งการพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่ การมีเพื่อนนักเรียน หรือบุคคลอื่นมาสูบบุหรี่ใกล้ตัว ได้
กลิ่นบุหรี่ พบเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�ำ่ กว่าอุดมศึกษา” ในช่วง 30 วันก่อน
วันสัมภาษณ์
ค�ำว่า “โรงเรียน” ในการส�ำรวจนี้ มีขอบเขตครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
จนกระทั่งถึงรั้วของโรงเรียน  เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553
ตาม พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพของผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 นัน้ โรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาที่ต�่ำกว่าอุดมศึกษา ถือเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
“ในเดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ได้พบเห็นมีใครมาสูบบุหรี่ใกล้ท่านหรือท่านได้กลิ่น/พบเห็นก้น
บุหรี่ภายในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�่ำกว่าอุดมศึกษาหรือไม่?”
วิธีค�ำนวณ ปี พ.ศ. 2554
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “พบ” x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ทั้งหมดในข้อถามเดียวกันนี้
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557
“ในระหว่าง 30 วันที่แล้ว...(ชื่อ)...ได้พบเห็นมีใครมาสูบบุหรี่ใกล้ท่านหรือท่านได้กลิ่น/
พบเห็นก้นบุหรี่ภายในโรงเรียน/สถานศึกษาระดับต�่ำกว่าอุดมศึกษาหรือไม่?”
วิธีค�ำนวณ ปี พ.ศ. 2557
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “ไปและพบการสูบบุหรี่” x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผูท้ ตี่ อบสัมภาษณ์ทงั้ หมดในข้อถามเดียวกันนี้ (ไม่รวมผูท้ ตี่ อบ“ไม่ได้ไป” และ
“ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ”)                 
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ปี พ.ศ. 2554  และ 2557
1) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
2) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
3) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ ที่จะจัดจ�ำแนกตัววัดเป็นรายจังหวัดได้
1) การได้รับควันบุหรี่มือสอง หมายถึง การได้สัมผัสหรือสูดดมควันบุหรี่ที่คละคลุ้งจากบุหรี่
ทีเ่ ผาไหม้ จากการสูบ การหายใจออก การพ่น ของบุคคลอืน่ และมิใช่การได้รบั ควันบุหรีท่ เี่ กิด
ขึ้นจากการสูบของตนเอง
2) จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 16 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าพบเห็นหรือมีการสูบบุหรี่ใกล้ๆ หรือได้กลิ่น/
พบเห็นก้นบุหรี่ในอาคารของสถานที่ราชการ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่าพบเห็นการสูบบุหรี่ หรือมีการสูบบุหรี่ ใกล้ๆ หรือได้
กลิ่น/พบเห็นก้นบุหรี่ในอาคารของสถานที่ราชการ
“บุหรี่มือสอง” ไม่ว่าจะเป็นควันที่ออกมาจากปลายมวลของบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
บุหรี่หรือซิการ์ และควันที่เกิดจากการพ่นออกจากปากหรือหายใจออกของผู้ที่สูบบุหรี่ ล้วน
ท�ำให้ผทู้ อี่ ยูร่ อบข้างได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากควันบุหรีม่ อื สองนัน้ และอาจจะได้รบั สารพิษ
ปริมาณมากกว่าตัวผู้สูบเอง 5 - 10 เท่า เพราะมีความเข้มข้นของสารพิษมากกว่า เนื่องจาก
ควันจากปลายมวลบุหรี่มีอุณหภูมิเผาไหม้ต�่ำ   ในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กหากได้รับควันบุหรี่มือ
สอง ความเสีย่ งทีจ่ ะป่วยเป็นโรคทีเ่ กีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ
จะเพิ่มมากขึ้น หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในปริมาณมาก อาจท�ำให้เกิดภาวะ           
แท้งบุตร คลอดก่อนก�ำหนดหรือครรภ์เป็นพิษ  ปัจจุบนั กฎหมายไม่อนุญาตให้สบู บุหรีใ่ นอาคาร
ของสถานที่ราชการ ดังนั้นบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานในอาคารของสถานที่ราชการ หรือผู้ที่
ไปติดต่อราชการ จึงมักจะแอบเข้าไปสูบบุหรีใ่ นห้องสุขา ซึง่ มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด ไม่มรี ะบบการถ่ายเท
อากาศที่ดี ก็จะยิ่งเป็นอันตราย เพราะมีสารพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้างอยู่สูง
นิยาม ค�ำว่า “มีการสูบบุหรีใ่ นอาคารของสถานทีร่ าชการ” ครอบคลุมทั้งการพบเห็นบุคคลอืน่ มา
สูบบุหรีใ่ กล้ตวั ได้กลิน่ บุหรี่ พบเห็นก้นบุหรีใ่ นอาคาร (รวมถึงในห้องน�ำ้ /ห้องส้วม และห้องอืน่ ๆ)
ของสถานทีร่ าชการ ในช่วง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
ปี พ.ศ. 2554  ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557  ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
“ในเดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...ได้พบเห็นมีใครมาสูบบุหรี่ใกล้ท่านหรือท่านได้กลิ่น/พบเห็นก้น
บุหรีภ่ ายในอาคารของสถานทีร่ าชการหรือไม่?”
วิธีค�ำนวณ ปี พ.ศ. 2554
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “พบ” x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ทั้งหมดในข้อถามเดียวกันนี้
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557
“ในระหว่าง 30 วันที่แล้ว...(ชื่อ)...ได้พบเห็นมีใครมาสูบบุหรี่ใกล้ท่านหรือท่านได้กลิ่น/
พบเห็นก้นบุหรี่ภายในอาคารของสถานทีร่ าชการหรือไม่?”
วิธีค�ำนวณ ปี พ.ศ. 2557
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “ไป และพบการสูบบุหรี่” x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ทั้งหมดในข้อถามเดียวกันนี้ (ไม่รวมผู้ที่ตอบ “ไม่ได้ไป”
และ “ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ”
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554  และ พ.ศ. 2557

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
2) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
3) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
4) ทั่วประเทศ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 17 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า ในอดีตเคยสูบบุหรี่แบบมีควันเป็นประจ�ำ แต่ปัจจุบัน
ไม่สูบแล้ว
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

ร้อยละของผูต้ อบสัมภาษณ์ทใี่ ห้ขอ้ มูลว่า ในอดีตเคยสูบบุหรีแ่ บบมีควันเป็นประจ�ำ แต่ปจั จุบนั
ไม่สูบแล้ว (เลิกสูบได้นานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับจากวันสัมภาษณ์)
ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้นั้นต้องมีความพยายามและความอดทนสูง เพื่อต่อสู้กับความอยากสูบบุหรี่
ซึง่ ผูท้ เี่ ลิกสูบบุหรีน่ า่ จะมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสูบบุหรีส่ งู จึงจะสามารถเลิกสูบบุหรีไ่ ด้สำ� เร็จ โดย
มีปัจจัยส่งเสริมอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ต่อสุขภาพ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการสร้างกฎระเบียบของ
สังคม การเพิ่มจ�ำนวนพื้นที่สาธารณะที่ก�ำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  
นิยาม ค�ำว่า “บุหรีแ่ บบมีควัน”  ได้แก่ บุหรีท่ ผี่ ลิตจากโรงงาน (มวน) บุหรีม่ วนเอง ซิการ์
ไปป์   ยาสูบที่สูบผ่านน�้ำ  เช่น (บารากู่/ฮุกก้า/ชิชา) บุหรี่ไฟฟ้า/บารากู่ไฟฟ้าแบบแท่ง ชนิดมี
ควัน
นิยาม ค�ำว่า “ปัจจุบันไม่สูบแล้ว” หมายถึง เลิกสูบได้นานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป      
นับจากวันสัมภาษณ์
ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 :  มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 4 ตัว จากข้อค�ำถาม 3 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 1) “โดยปกติ...(ชื่อ)...สูบบุหรี่หรือไม่?”
ข้อค�ำถาม 2) “...(ชื่อ)...สูบบุหรี่ชนิดใด?”  ให้บันทึกโดยเรียงล�ำดับชนิดที่สูบบ่อยจากมากไป
น้อย
ข้อค�ำถาม 3) “...(ชื่อ)...ได้เลิกสูบบุหรี่นานเท่าใด?”
ตัวตั้ง:   จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ” และ ในข้อ                        
2) สูบบุหรี่ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ ในข้อ 3) เลิกสูบได้นานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป   
นับจากวันสัมภาษณ์ x 100
ตัวหาร:  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 2) สูบบุหรี่ประเภทใดประเภทหนึ่ง
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557 :  มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 7 ตัว จากข้อค�ำถาม 3 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 1) “โดยปกติ...(ชื่อ)...สูบบุหรี่หรือไม่?”
ข้อค�ำถาม 2) “...(ชื่อ)...สูบบุหรี่ประเภทดังกล่าวหรือไม่ และถ้าสูบ สูบปริมาณกี่มวน/             
ครั้งต่อวัน?”  
หมายเหตุ : ถ้าเป็นบุหรี่แบบไม่มีควัน จะน�ำไปบันทึกรวมอยู่กับการใช้ยาฉุน ยานัตถุ์                  
หมากพลูที่มียาเส้น
ข้อค�ำถาม 3) “ระยะเวลาที่...(ชื่อ)...เลิกสูบ/เคยเลิกสูบได้ในครั้งสุดท้าย ก่อนกลับมาสูบซ�้ำ
นานเท่าใด?”

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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ตัวตั้ง :   จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติสูบบุหรี่เป็นประจ�ำ” และในข้อ                  
2) สูบบุหรี่ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสูบมากกว่า 1 ประเภท มีการบันทึกจ�ำนวนมวนหรือ
จ�ำนวนครั้งที่สูบ และ ในข้อ 3) เลิกสูบได้นานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับจากวันสัมภาษณ์
x 100
ตัวหาร :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 2) สูบบุหรี่ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือสูบมากกว่า
1 ประเภท  มีการบันทึกจ�ำนวนมวนหรือจ�ำนวนครั้งที่สูบ
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554  และ  ปี พ.ศ. 2557
สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) เพศ
2) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
3) ทั่วประเทศ
สามารถก�ำหนดนิยาม ค�ำว่า “ปัจจุบันไม่สูบแล้ว” ได้ตามความเหมาะสม  คือ อาจจะลดจาก
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  มาเป็น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เนื่องจากค�ำตอบของข้อถามระยะเวลาที่เลิก
สูบมีหน่วยเป็นปี เดือน และวัน
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 18 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่า ในอดีตเคยสูบบุหรี่แบบไร้ควันเป็นประจ�ำ แต่ปัจจุบัน
ไม่สูบแล้ว
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของผูต้ อบสัมภาษณ์ทใี่ ห้ขอ้ มูลว่า ในอดีตเคยสูบบุหรีแ่ บบไร้ควันเป็นประจ�ำ แต่ปจั จุบนั
ไม่สูบแล้ว (เลิกสูบได้นานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับจากวันสัมภาษณ์)
ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แบบไร้ควันได้นั้นต้องมีความพยายามและความอดทนสูง เพื่อต่อสู้กับความ
อยากสูบบุหรี่ ซึ่งผู้ที่เลิกสูบบุหรี่น่าจะมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่สูง จึงจะสามารถเลิกสูบ
บุหรี่ได้ส�ำเร็จ โดยมีปัจจัยส่งเสริมอื่นร่วมด้วย ได้แก่ ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไร้ควันต่อ
สุขภาพ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ทั้งแบบมีควันและแบบไร้ควัน
ด้วยวิธีการต่างๆ
นิยาม ค�ำว่า “บุหรีแ่ บบไร้ควัน ได้แก่ ยาฉุน (ทีใ่ ช้อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูทมี่ ยี าเส้น
(รวมบุหรี่ไฟฟ้าแบบไร้ควัน)
นิยาม ค�ำว่า “ปัจจุบันไม่สูบแล้ว”หมายถึง เลิกสูบได้นานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป นับจาก
วันสัมภาษณ์
ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
1) “ปัจจุบัน...(ชื่อ)...ใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้นหรือไม่?”  
2) “...(ชื่อ)...เลิกใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลู ที่มียาเส้น มานานเท่าใด?”
ตัวตั้ง:  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติไม่ใช้ แต่เคยใช้” และ ในข้อ 2) เลิกใช้
ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้น มานานนานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป   
นับจากวันสัมภาษณ์ x 100
ตัวหาร:  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติไม่ใช้ แต่เคยใช้”  
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557
“ปัจจุบัน...(ชื่อ)...ใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลู ที่มียาเส้นหรือไม่?”
“...(ชื่อ)...เลิกใช้ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลู ที่มียาเส้น มานานเท่าใด?”
หมายเหตุ : ถ้าเป็นบุหรี่แบบไม่มีควัน จะน�ำไปบันทึกรวมอยู่กับการใช้ยาฉุน ยานัตถุ์                 
หมากพลูที่มียาเส้น
ตัวตั้ง:  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติไม่ใช้ แต่เคยใช้” และ ในข้อ 2)...เลิกใช้
ยาฉุน (อมหรือจุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้น มานานนานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  
นับจากวันสัมภาษณ์ x 100
ตัวหาร:  จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 1) ว่า “ปกติไม่ใช้ แต่เคยใช้”  
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554 และ 2557

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) เพศ
2) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
3) ทั่วประเทศ
สามารถก�ำหนดนิยาม ค�ำว่า “ปัจจุบันไม่สูบแล้ว” ได้ตามความเหมาะสม  คือ อาจจะลดจาก
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป   มาเป็น ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เนื่องจากค�ำตอบของข้อถามระยะเวลา                    
ที่เลิกสูบมีหน่วยเป็น ปี เดือน และวัน
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 19 : ร้อยละของผู้ตอบสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลว่ามีการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของผูต้ อบสัมภาษณ์ทใี่ ห้ขอ้ มูลว่ามีการสูบบุหรี่ในตัวบ้าน
ควันบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกและเด็กจะได้รับผลกระทบ
มากกว่าผู้ใหญ่ การพัฒนาของร่างกายและสติปัญญาจะด้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี                   ่
ในผูใ้ หญ่มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคหอบหืด ถุงลมโป่งพอง
และ มะเร็ง ฯลฯ ผลกระทบจากควันบุหรี่ ไม่ได้สง่ ผลเฉพาะต่อเรือ่ งสุขภาพของคนทีอ่ ยูใ่ นบ้าน
เท่านั้น ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัย
อยากรู้อยากลอง ซึมซับได้ง่าย
ปัจจุบนั มีการก�ำหนดให้พนื้ ทีส่ าธารณะเป็นเขตปลอดบุหรีเ่ พิม่ ขึน้ พืน้ ทีส่ าธารณะทีไ่ ม่ถกู
ก�ำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักถึงพิษ
ภัยของการได้รับควันบุหรี่มือสอง ผู้สูบส่วนใหญ่จึงหันมาสูบทีบ่ า้ นแทนการสูบในทีส่ าธารณะ
นอกบ้าน หากสูบในพืน้ ทีท่ จี่ ำ� กัด ไม่มรี ะบบการถ่ายเทอากาศทีด่ ี เช่น ห้องน�ำ้ /ส้วม ก็จะยิง่ เป็น
อันตราย เพราะมีสารพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้างสูง
นิยาม ค�ำว่า “มีการสูบบุหรีใ่ นตัวบ้าน” ครอบคลุมทัง้ การพบเห็นพฤติกรรมการสูบบุหรี่
การได้กลิน่ บุหรี่ การพบเห็นก้นบุหรีเ่ มือ่ เข้าบ้านหรือพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ ชือ่ มต่อหรือติดกับส่วนใดส่วน
หนึ่งของตัวบ้าน
ปี พ.ศ. 2554 ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป
ปี พ.ศ. 2557 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554 และ 2557
ข้อค�ำถาม เรื่อง การได้รับควันบุหรี่มือสอง
“มีการสูบบุหรี่ในตัวบ้านของ...(ชื่อ)...บ่อยเพียงใด?” ในปี พ.ศ. 2554  ตัวตั้ง : จ�ำนวน    
ผูท้ ตี่ อบสัมภาษณ์วา่ มีการสูบบุหรีภ่ ายในตัวบ้าน “ทุกวัน” หรือ “ไม่ทกุ วัน (อย่างน้อยสัปดาห์
ละครั้ง)” หรือ “ไม่ทุกสัปดาห์ (อย่างน้อย เดือนละครั้ง)” หรือ “ไม่ทุกเดือน” (รหัสค�ำตอบ   
1 - 4) x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อถามเดียวกันนี้ทั้งหมด  (ไม่รวมผู้ที่ตอบ “ไม่ทราบ /
ไม่แน่ใจ” (รหัสค�ำตอบ 6)
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2554  และ 2557

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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สามารถน�ำเสนอได้ ดังนี้
1) กลุ่มอายุ (ปี) ดังนี้
- ข้อมูลปี พ.ศ. 2554 : 11-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,
45-49, 50-54, 55-59,    60 ปีขึ้นไป            
- ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 : 15-24, 25-44, 45-59, 60 ปีขึ้นไป
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด (เฉพาะปี พ.ศ. 2554 เท่านัน้ ) ส�ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถ
ออกในระดับจังหวัดได้   หากต้องการจ�ำแนกเป็นรายจังหวัด จะต้องน�ำเทคนิค Small Area
Estimation มาใช้
4) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างปี พ.ศ. 2557 ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่น่าเชื่อถือ ที่จะจัดจ�ำแนกตัววัดเป็น              
รายจังหวัดได้
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 20 : ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ชนิดใหม่ๆ (บุหรี่ชูรส บุหรี่กานพลู บุหรี่อิเล็กโท
รนิกส์) ในช่วง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ชนิดใหม่ๆ (บุหรี่ชูรส บุหรี่กานพลู บุหรี่อิเล็กโทรนิกส์)
ในช่วง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
เป็นที่ทราบกันดีว่าการโฆษณาบุหรี่ในประเทศไทยมีข้อจ�ำกัดหลายประการ เพราะมี
กฎหมายเข้มงวดในการควบคุมการโฆษณาด้านการโฆษณาบุหรี่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.2535 มาตรา 8 ระบุว่า “ห้าม มิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือแสดงชื่อหรือ
เครือ่ งหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในสิง่ พิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสิง่ อืน่ ใด
ทีใ่ ช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ชอื่ หรือเครือ่ งหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน
การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็นชื่อ
หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ”
จากกฎหมายฉบับนี้ท�ำให้ไม่สามารถโฆษณาบุหรี่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ หรือสือ่ อืน่ ทีส่ ามารถใช้เพือ่ การโฆษณาได้ ดังนัน้ บริษทั บุหรีจ่ งึ พยายามเสาะแสวงหา
ช่องว่างทางกฎหมายเพือ่ โฆษณาบุหรี่ เช่น โฆษณา ณ จุดขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์
ของครอบครัว แม้กฎหมายจะเข้มงวดเพียงใด บริษทั ผูผ้ ลิตบุหรีก่ ย็ งั เดินหน้าหาช่องทางโฆษณา
ยาสูบอย่างแข็งขันต่อไป  ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายทางการค้าบุหรี่ก็คือกลุ่มเยาวชนที่อยู่ใน
วัยอยากรูอ้ ยากลองสิง่ แปลกใหม่ ตัววัดนีจ้ งึ มีความส�ำคัญ สามารถทีจ่ ะน�ำไปใช้ประเมินในเรือ่ ง
ของการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER ได้
นิยาม ค�ำว่า “การโฆษณาบุหรีช่ นิดใหม่ๆ” หมายถึง การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร บุหรีช่ นิดใหม่ (ได้แก่
บุหรีช่ รู ส บุหรีก่ านพลู บุหรีอ่ เิ ล็กโทรนิกส์ ฯลฯ) ซึง่ เป็นการสือ่ สารจูงใจผ่านสือ่ โฆษณาประเภท
ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เนต สื่อที่ใช้โฆษณาที่จุดขาย (เช่น
การวางโชว์ซองบุหรีห่ ลังเคาเตอร์จา่ ยค่าสินค้าในร้านสะดวกซือ้ ) รวมถึงสือ่ โฆษณานอกสถาน
ที่ เช่น  ป้ายโฆษณาที่ติดรถโดยสารประจ�ำทาง หรือรถแท็กซี่ แผ่นป้ายต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ตาม
อาคารสูงๆ หรือตามสี่แยก ป้ายโฆษณาที่ป้ายรถประจ�ำทาง หรือติดไว้ ณ ที่พักผู้โดยสาร               
ป้ายโฆษณารอบๆ สนามกีฬาเมือ่ มีการแข่งขันกีฬานัดส�ำคัญๆ เป็นต้น  เพือ่ จูงใจหรือโน้มน้าว
ใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายคล้อยตามว่าหากได้สูบบุหรี่ชนิดใหม่นี้แล้วจะท�ำให้ผู้ที่สูบดูดี               
เก๋ เท่ห์ ทันสมัย เป็นทีส่ นใจของคนรอบข้าง หรือเป็นทีย่ อมรับของกลุม่ พวกพ้องในวัยเดียวกัน
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557
“ในระหว่าง 30 วันที่แล้ว...(ชื่อ)...เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ชนิดใหม่ๆ บ้างหรือไม่ เช่น
บุหรี่ชูรส บุหรี่กานพลู บุหรี่อิเล็กโทรนิกส์?”    
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ที่ตอบในข้อถามนี้ว่า “เคย”
ตัวหาร : จ�ำนวนผูท้ ตี่ อบสัมภาษณ์ทงั้ หมดในข้อถามเดียวกันนี้ โดยไม่รวมผูท้ ตี่ อบ “ไม่ทราบ”
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2557

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
2) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
3) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
4) ทั่วประเทศ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

107

108

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 21 : ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วง 30 วัน
ก่อนวันสัมภาษณ์
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ ในช่วง   30 วัน
ก่อนวันสัมภาษณ์
การโฆษณาบุหรี่ทางเว็บไซต์ต่างๆ ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าส�ำหรับผู้ค้า  เพราะสามารถ
เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและคนวัยท�ำงานได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง สามารถ  
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์และมีบริการส่งถึงประตูบ้าน จึงเป็นการง่ายมากส�ำหรับเยาวชนที่มีอายุ
ต�่ำกว่า 18 ที่จะซื้อหามาทดลองสูบ การโฆษณาขายบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ตมีผลเสียอย่างมาก
เพราะเปิดโอกาสให้เด็กซื้อบุหรี่ซึ่งจัดว่าเป็นสินค้าท�ำลายสุขภาพได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้รัฐ
จัดเก็บภาษีได้น้อยลง แม้จะฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบหลายมาตรา โดยเฉพาะ
การโฆษณาหรือจ�ำหน่ายบุหรี่ทางอินเตอร์เน็ต ที่มีโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ดร.พิจิตรพงศ์
สุนทรพิพธิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำ� วิจยั เรือ่ ง ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์
ยาสูบทางอินเตอร์เน็ต (ทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ) ผลวิจัยพบว่า เว็บไซต์ขายบุหรี่ในไทยมีมานานกว่า 5 ปี แล้ว โดยข้อมูลในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2555 พบเว็บไซต์ขายบุหรี่ จ�ำนวน 630 เว็บ ส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์ในประเทศไทย สินค้า
ส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ต่างประเทศ บุหรี่แต่งรส แต่งกลิ่น ลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นเด็กและเยาวชน  
ตัววัดนี้สามารถน�ำไปใช้ประเมินผลการด�ำเนินงานระบบเฝ้าระวังการโฆษณาขายบุหรี่
ออนไลน์เพื่อควบคุมยาสูบได้
นิยาม “การโฆษณาขายบุหรี่ทางอินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์” หมายถึงการให้ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับบุหรี่ทุกประเภท รวมทั้งบุหรี่ชนิดใหม่ๆ (ได้แก่ บุหรี่ชูรส บุหรี่กานพลู บุหรี่
อิเล็กโทรนิกส์หรือที่เรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ ฯลฯ) ซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าว
ใจให้กลุ่มผู้บริโภคคล้อยตามว่าเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ท�ำให้ผู้ที่สูบดูดี เก๋ เท่ห์ ทันสมัย                  
เป็นที่สนใจของคนรอบข้าง หรือเป็นที่ยอมรับ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557
ข้อค�ำถาม เรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาด
“ในระหว่าง 30 วันที่แล้ว...(ชื่อ)...เคยเห็นช่องทางการโฆษณาส่งเสริมการขายบุหรี่ทาง
อินเทอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ หรือไม่?” ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบในข้อถามนี้ว่า “เคย”
ตัวหาร :  จ�ำนวนผูท้ ตี่ อบสัมภาษณ์ทงั้ หมดในข้อถามเดียวกันนี้ โดยไม่รวมผูท้ ตี่ อบ “ไม่ทราบ”
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2557

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) กลุ่มอายุ (ปี) ได้แก่ 15 - 24 , 25 – 44, 45 – 59, 60 ปี ขึ้นไป
2) เพศ
3) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
4) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
5) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
6) ทั่วประเทศ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 22 : ร้อยละของผู้ที่เคยเห็นการโฆษณาหรือป้ายที่ส่งเสริม/กระตุ้นให้มีการสูบบุหรี่ที่ร้านขายบุหรี่
ในช่วง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผูท้ เี่ คยเห็นการโฆษณาหรือป้ายทีส่ ง่ เสริม/กระตุน้ ให้มกี ารสูบบุหรีต่ ามร้านขายบุหรี่
ในช่วง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
ผู้ที่เข้าไปซื้อสินค้าในร้านค้าอาจจะไม่มีความตั้งใจที่จะมาซื้อบุหรี่ แต่เมื่อเห็นป้ายโฆษณาที่
แสดงด้วยข้อความที่ดึงดูดความสนใจ ว่าบุหรี่ยี่ห้อนั้น ยี่ห้อนี้ รสชาติดี กลิ่นดี สูบแล้วรู้สึก           
ดีมาก หอมมาก นิโคตินต�่ำ  สูตรดั้งเดิม สูตรพิเศษ หรือได้รับความนิยมมากที่สุด ย่อมท�ำให้
เกิดความรูส้ กึ อยากซือ้ หามาทดลองสูบ โดยเฉพาะวัยรุน่ ทีม่ คี วามคึกคะนอง อยากรูอ้ ยากลอง           
สิ่งแปลกใหม่  เริ่มต้นจากอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร จะเหมือนกับที่โฆษณาชวนเชื่อหรือ
ไม่ แต่ต่อๆ ไปอาจตกเป็นทาสของบุหรี่จนถอนตัวไม่ขึ้น ตัววัดนี้จึงมีความส�ำคัญและสามารถ
ทีจ่ ะน�ำไปใช้ประเมินในเรือ่ งของการเฝ้าระวังเพือ่ ควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์ MPOWER ได้  
นิยาม “การโฆษณาหรือป้ายทีส่ ง่ เสริม/กระตุน้ ให้มกี ารสูบบุหรี่ ณ ร้านขายบุหรี่” หมายถึงการที่
ร้านขายบุหรีม่ ปี า้ ยทีม่ กั จะปรากฏด้วยค�ำหรือข้อความต่างๆ อาทิ รสชาติดี กลิน่ ดี สูบแล้วรูส้ กึ
ดีมาก หอมมาก นิโคตินต�่ำ  สูตรดั้งเดิม สูตรพิเศษ หรือได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นต้น                  
ตั้ง วางหรือแปะอยู่ใกล้ๆ กับชั้นที่วางสินค้า (บุหรี่)  รวมถึงการตั้งวางซองบุหรี่ หรือแสดงยี่ห้อ
บุหรี่ให้เห็นชัดเจน  และป้ายไฟโฆษณาแบบต่างๆ ณ ร้านขายบุหรี่
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2557
ข้อค�ำถาม เรื่อง การโฆษณา
“ในระหว่าง 30 วันทีแ่ ล้ว...(ชือ่ )...เคยเห็นการโฆษณาหรือป้ายทีส่ ง่ เสริม/กระตุน้ ให้มกี าร
สูบบุหรีต่ ามร้านขายบุหรี่ บ้างหรือไม่”
ตัวตั้ง :  จ�ำนวนผู้ที่ตอบในข้อค�ำถามนี้ว่า “เคย”
ตัวหาร :   จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ทั้งหมดในข้อค�ำถามเดียวกันนี้ โดยไม่รวมผู้ที่ตอบ                  
“ไม่ทราบ”
การส�ำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร (สพบส.)
ปี พ.ศ. 2557
1) กลุ่มอายุ (ปี) ได้แก่ 15 - 24 , 25 – 44, 45 – 59, 60 ปีขึ้นไป
2) เพศ
3) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
4) จังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด
5) ภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
6) ทั่วประเทศ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 23 : ร้อยละของวิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของนักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของวิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของนักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา  
ต้องการทราบประสบการณ์การสูบบุหรี่ในนักเรียน
วิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของนักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา  
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
“ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนหาบุหรี่สูบจากที่ใด”
ปี พ.ศ. 2553 - 2554
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 408 ในแบบสอบถามเป็น 406 (วิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของ
นักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)  x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 408 ในแบบสอบถาม เป็น 406 (วิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของ
นักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2557, 2558
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 32912 (วิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของนักเรียน ในรอบ 1 เดือนที่
ผ่านมา )  x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 32912 (วิธีการได้บุหรี่เพื่อสูบของนักเรียน ในรอบ 1 เดือน
ที่ผ่านมา) ทั้งหมด
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 – 2554, 2557 และ 2558
สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร. ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก   ลพบุรี   แพร่   
ฉะเชิงเทรา  ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลรา
ธานี   ศรีสะเกษ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง)
-
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ตัววัดที่ 24 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เลิกสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

แหล่งข้อมูล
ปีที่มีข้อมูล
ความเป็นตัวแทน
ข้อจ�ำกัด
ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่เลิกสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน
Prevalence of person who can quit smoked more than 6 months
1) การหยุดสูบบุหรี่เป็นผลดีต่อสุขภาพและจะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่ โดยผู้ที่เลิก
สูบบุหรี่ก่อนอายุ 50 ปี จะมีโอกาสเสียชีวิตเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่ยังคงสูบ นอกจากนี้การเลิก
สูบบุหรี่ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งในระบบอื่นๆ รวมถึงโรคหัวใจและหลอด
เลือด
2) ผู้หญิงที่หยุดสูบบุหรี่ก่อนการตั้งครรภ์หรือระหว่าง 3 - 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์                 
จะลดความเสี่ยงที่ลูกจะมีน�้ำหนักแรกคลอดน้อยกว่าปกติ
ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่มานานกว่า 6 เดือน หมายถึง ประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่เคยสูบบุหรี่และ
ปัจจุบันเลิกสูบแล้วได้หยุดสูบบุหรี่มามานานกว่า 6 เดือน
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
เปอร์เซ็นต์ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 7 การสูบบุหรี่และการบริโภคยาสูบ : ตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 4 ตัว จากข้อค�ำถาม
2 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 7.3) “ในปัจจุบันนี้ ท่านสูบบุหรี่หรือใช้ยาสูบ ยาเส้นอื่นๆ บ่อยเพียงไร”                 
ข้อค�ำถาม 7.9) “(ส�ำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หรือยาสูบอื่นๆในปัจจุบัน) “ท่านหยุดสูบบุหรี่หรือยา
สูบอื่นๆ มานานเท่าใด”                      
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ 7.3) ว่า “ปัจจุบันไม่ได้สูบ”
(หรือ “ไม่ตอบ” และในข้อ 7.9) ว่า “เลิกสูบบุหรี่มามากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน” และ
“เลิกสูบมามากกว่า 1 ปี” x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยสูบบุหรี่และปัจจุบันไม่สูบบุหรี่  ณ เวลาที่ท�ำการ
ส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต  และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบบางรายอาจจะเลิกสูบบุหรี่น้อยกว่า 6 เดือน
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
สามารถศึกษาการกระจายตาม บุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 25 : ร้อยละของนักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของนักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ต้องการทราบประสบการณ์การสูบบุหรี่ในนักเรียน
นักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์              
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
     “ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่หรือไม่”     
ปี พ.ศ. 2553, 2554
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 409 ในแบบสอบถามเป็น 407 (นักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบ
บุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา)  x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 409 ในแบบสอบถาม เป็น 407 (นักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบ
บุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา) ทั้งหมด
ปี พ.ศ. 2557, 2558
ตัวตั้ง: จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 32913 (นักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่าน
มา) x 100
ตัวหาร: จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 32913 (นักเรียนที่เคยตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ในช่วง 12 เดือนที่
ผ่านมา) ทั้งหมด
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554
สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก   ลพบุรี   แพร่   
ฉะเชิงเทรา  ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลรา
ธานี   ศรีสะเกษ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 26 : ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 7 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย

5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 7 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ต้องการทราบประสบการณ์การสูบบุหรี่ในนักเรียน
ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างน้อย 7 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
“ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนเคยหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 410 ในแบบสอบถามเป็น 408 (นักเรียนเคยหยุดสูบบุหรี่ได้
อย่างน้อย 7 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 410 ในแบบสอบถามเป็น 408 (นักเรียนเคยหยุดสูบบุหรี่ได้
อย่างน้อย 7 วัน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) ทั้งหมด
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554
สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร. ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก   ลพบุรี   แพร่   
ฉะเชิงเทรา  ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลรา
ธานี   ศรีสะเกษ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 27 : ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ต้องการทราบประสบการณ์การสูบบุหรี่ในนักเรียน
ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูต้ อบข้อค�ำถาม 32914 (นักเรียนทีเ่ คยหยุดสูบบุหรีไ่ ด้หรือไม่ ในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา)  x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 32914 (ร้อยละของนักเรียนที่เคยหยุดสูบบุหรี่ได้หรือไม่               
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) ทั้งหมด
การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
สามารถเป็นตัวแทนเขต สคร. ทั้ง 12 แห่ง
และเป็นตัวแทน 24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก   ลพบุรี   แพร่   
ฉะเชิงเทรา  ตราด ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลรา
ธานี   ศรีสะเกษ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 28 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่สูบ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่สูบ
Percentage of adults who are ever daily tobacco smokers and currently do not
smoke tobacco, Quit rate
ให้ข้อมูลผู้เลิกสูบบุหรี่ส�ำเร็จจากฐานประชากรทั้งหมด
ผู้เลิกสูบบุหรี่ส�ำเร็จ หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบัน ไม่บริโภคยาสูบชนิดมีควัน แต่เคยบริโภคฯ                        
เป็นประจ�ำ/ทุกวัน
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ในอดีต บริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน (รหัส 1 ของ Q2b)
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 29 : อัตราส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่สูบ
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราส่วนของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่สูบ  
Percentage of every daily tobacco smokers who currently do not smoke                         
tobacco, Quit ratio
ให้ข้อมูลผู้เลิกสูบบุหรี่ส�ำเร็จ จากฐานผู้ให้ข้อมูลที่ปัจจุบัน บริโภคยาสูบแบบมีควัน ทุกวัน
ผู้เลิกสูบบุหรี่ส�ำเร็จ หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบัน ไม่บริโภคยาสูบชนิดมีควัน แต่เคยบริโภคฯ                          
เป็นประจ�ำทุก/ทุกวัน
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
อัตราส่วน
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง   :  จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่อดีตบริโภคยาสูบแบบมีควัน ทุกวัน (รหัส 1 ของ Q2b)
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ปัจจุบันบริโภคยาสูบแบบมีควัน ทุกวัน (รหัส 1 ของ Q1) และ
ปัจจุบัน สูบไม่ทุกวัน แต่อดีต เคยสูบทุกวัน (รหัส 1 ของ Q2a)  
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 30 : ร้อยละของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีบ่ ริโภคยาสูบ แบบมีควันในปัจจุบนั จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่บริโภคยาสูบ แบบมีควันในปัจจุบัน จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
Percentage of respondents who currently smoke [product]
ทราบจ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบชนิดมีควัน จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบชนิดมีควัน จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ในที่นี้ หมายถึง ประเภท
ผลิตภัณฑ์ทนี ยิ มใช้ในประเทศไทย รวม 6 ประเภท ได้แก่ บุหรีโ่ รงงาน บุหรีม่ วนเอง ไปป์ ซิการ์
ยาสูบที่สูบผ่านน�้ำ และอื่นๆ  
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสถานะเป็นผู้บริโภคยาสูบทุกวัน และสูบ แต่ไม่ทุกวัน
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบแบบมีควันในปัจจุบัน (รหัส 1 และ 2 ของ Q1) จ�ำแนกตาม
ประเภทผลิตภัณฑ์
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 31 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่บริโภคยาสูบ แบบมีควันทุกวันในปัจจุบัน จ�ำแนกตามปริมาณสูบ
(มวนต่อวัน) และประเภทผลิตภัณฑ์
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่บริโภคยาสูบ แบบมีควันทุกวันในปัจจุบัน จ�ำแนกตามปริมาณสูบ              
(มวนต่อวัน) และประเภทผลิตภัณฑ์
Percentage of daily smokers who report smoking an average of [less than 5;
5-9; 10-14; 15-24; and 25+] sticks per day and by type of smoked tobacco
products
ทราบปริมาณการบริโภคยาสูบชนิดมีควัน ของผู้สูบทุกวัน จ�ำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ปริมาณการสูบ (มวนต่อวัน) ของผู้บริโภคยาสูบชนิดมีควัน ทุกวัน จ�ำแนกตามประเภท
ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ หมายถึง เจาะจงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถนับจ�ำนวนได้แน่นอน 2 ประเภท
คือ บุหรี่โรงงาน และบุหรี่มวนเอง  
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสถานะเป็นผู้บริโภคยาสูบทุกวัน  
มวนต่อวัน
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล ที่บริโภคยาสูบแบบมีควันทุกวัน
จ�ำแนกเป็นปริมาณบุหรี่ที่สูบต่อวัน ได้แก่ < 5 มวน, 5 - 9 มวน, 10 - 14 มวน, 15 - 24 มวน
และ > 25 มวน
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่บริโภคยาสูบแบบมีควัน ทุกวัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 32 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบไม่มีควัน ทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่ใช้
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยบริโภคยาสูบแบบไม่มีควัน ทุกวัน แต่ปัจจุบันไม่ใช้
Percentage of adults who are ever daily use smokeless tobacco and currently
do not use, Quit rate
ให้ข้อมูลผู้เลิกใช้ยาสูบแบบไม่มีควันส�ำเร็จจากฐานประชากรทั้งหมด
ผู้เลิกใช้ยาสูบส�ำเร็จ หมายถึง ผู้ที่ปัจจุบัน ไม่ใช้ยาสูบชนิดไม่มีควัน แต่เคยใช้เป็นประจ�ำ/              
ทุกวัน
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ในอดีต ใช้ยาสูบแบบไม่มีควันทุกวัน
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
สามารถค�ำนวณหา อัตราส่วนของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ คยบริโภคยาสูบแบบไม่มคี วัน ทุกวัน แต่ปจั จุบนั
ไม่ใช้
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่อดีตใช้ยาสูบแบบไม่มีควันทุกวัน
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล ที่ปัจจุบันใช้ยาสูบแบบไม่มีควัน ทุกวัน และปัจจุบัน ใช้ยาสูบไม่
ทุกวัน แต่อดีต เคยใช้ทุกวัน
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 33 : ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันปัจจุบัน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนทีใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันปัจจุบัน
Percentage of youth who currently smoke any tobacco products
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน โดย
เฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถถูก
ชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควัน หมายถึง บุหรี่ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันทุกชนิด
- บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันชนิดอื่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ ใช้วิธีการสูบแล้วเกิด
มีควันทีเ่ กิดจากการสูบ ได้แก่ ไปป์ ซิการ์ทกุ ขนาด/ซิกาเรลโล ผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านน�ำ้ ทุกชนิด/
บารากู่ และบีดี  ส�ำหรับประเทศไทยพบ “ขี้โย” ซึ่งเป็นบุหรี่พื้นเมืองที่พบทางภาคเหนือ
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่สูบบุหรี่หรือสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันชนิดอื่นภายใน 30 วันผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
ตัววัดนีแ้ สดงข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันทุกประเภท อาจท�ำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
เท่าที่ควรส�ำหรับประเทศไทย เนื่องไม่ได้แยกเป็นรายผลิตภัณฑ์
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี  14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 34 : ร้อยละของเยาวชนที่สูบบุหรี่ปัจจุบัน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่สูบบุหรี่ปัจจุบัน
Percentage of youth who currently smoke cigarettes
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน             
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
บุหรี่ (Cigarette) หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes)
บุหรี่มวนเอง (Hand-rolled cigarettes) และบุหรี่กานพลู (Kretek cigarettes) (บุหรี                ่
พื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง: จ�ำนวนผู้ตอบที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 วัน ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ตัวหาร: จ�ำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 35 : ร้อยละของเยาวชนที่เคยลองสูบบุหรี่
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่เคยลองสูบบุหรี่
Percentage of youth who ever smoked cigarettes
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกัน                  
การแพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่เคยพยายามหรือลองสูบบุหรี่ แม้เพียง 1 - 2 มวน
ตัวหาร : จ�ำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 36 : ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควันปัจจุบัน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควันปัจจุบัน
Percentage of youth who currently use smokeless tobacco products
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน              
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควัน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบทีม่ สี ว่ นผสมของนิโคติน น�ำมาใช้โดยวิธกี าร
อื่นเช่น อม เคี้ยว จุก สีฟัน เป็นต้น และไม่เกิดควันจากการเผาไหม้
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง: จ�ำนวนผู้ตอบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบไร้ควันทุกชนิด ภายใน 30 วันผ่านมา
ตัวหาร: จ�ำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 37 : ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน ซึ่งมักสูบบุหรี่ [น้อยกว่า 1; 1; 2 - 5; 6 - 10; 11 - 20
มากกว่า 20] มวนต่อวัน
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน ซึ่งมักสูบบุหรี่ [น้อยกว่า 1; 1; 2 - 5; 6 - 10; 11 - 20
มากกว่า 20] มวนต่อวัน
Percentage of current cigarette smokers who usually smoke [less than 1; 1; 2
to 5; 6 to 10; 11 to 20; more than 20] cigarettes per day, on the days they
smoke.
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน             
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
จ�ำนวนมวนที่สูบต่อวันท�ำให้สามารถประเมินภาวะการติดบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนได้
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง: จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่รายงานว่า ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ได้สูบบุหรี่ [น้อยกว่า               
1; 1; 2 - 5; 6 - 10; 11 - 20 มากกว่า 20] มวนต่อวัน
ตัวหาร: จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่บุหรี่ปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 38 : ร้อยละของเยาวชนผู้ที่เคยลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ [7 ปี หรือน้อยกว่า ; 8 ปี หรือ 9 ปี ;
10 ปี หรือ 11 ปี; 12 ปี หรือ 13 ปี; 14 ปี หรือ 15 ปี
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนผู้ที่เคยลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ [7 ปีหรือน้อยกว่า; 8 ปี หรือ 9 ปี;            
10 ปี หรือ 11 ปี; 12 ปี หรือ 13 ปี; 14 ปี หรือ 15 ปี]
Percentage of ever cigarette smokers who first tried a cigarette at the age of             
[7 or younger; 8 or 9; 10 or 11; 12 or 13; 14 or 15] years old
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน              
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ที่เคยลองสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ [7 ปีหรือน้อยกว่า; 8 ปี หรือ 9 ปี; 10 ปี
หรือ 11 ปี; 12 ปี หรือ 13 ปี; 14 ปี หรือ 15 ปี]
ตัวหาร : ผู้ที่เคยลองสูบบุหรี่
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ  2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 39 : ร้อยละของเยาวชนผู้สูบยาสูบที่แสดงอาการของการติดยาสูบปัจจุบัน
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของเยาวชนผู้สูบยาสูบปัจจุบันที่แสดงอาการของการติดยาสูบ
Percentage of current smokers who are showing signs of smoking dependence

2. ความส�ำคัญ

เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน โดย
เฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถถูก
ชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นเยาวชน และเพือ่ ให้เห็นถึงระดับความรุนแรงในการ
ติดยาสูบในเยาวชน
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควัน หมายถึง บุหรี่ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันทุกชนิด
- บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันชนิดอื่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ ใช้วิธีการสูบแล้วเกิด
มีควันทีเ่ กิดจากการสูบ ได้แก่ ไปป์ ซิการ์ทกุ ขนาด/ซิกาเรลโล ผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านน�ำ้ ทุกชนิด/
บารากู่ และบีดี  ส�ำหรับประเทศไทยพบ “ขี้โย” ซึ่งเป็นบุหรี่พื้นเมืองที่พบทางภาคเหนือ
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้สูบยาสูบปัจจุบันที่รู้สึกอยากสูบยาสูบเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า หรือเริ่ม                 
อยากสูบยาสูบอีกครั้งภายใน 1 วันเต็มหลังจากที่ได้สูบยาสูบครั้งก่อน
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้สูบยาสูบปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 40 : ร้อยละของเยาวชนที่ได้รับควัณยาสูบในบ้านภายใน 7 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่ได้รับควันจากยาสูบในบ้านภายใน 7 วันที่ผ่านมา
Percentage of youth who were exposed to tobacco smoke at home in the past
7 days
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน            
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13-15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะกลาย  
มาเป็นผูต้ ดิ บุหรีถ่ าวรในโอกาสต่อมา นอกจากนีธ้ รุ กิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ทนี่ ำ� เสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควัน หมายถึง บุหรี่ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันทุกชนิด
- บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันชนิดอื่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ ใช้วิธีการสูบแล้วเกิด
มีควันทีเ่ กิดจากการสูบ ได้แก่ ไปป์ ซิการ์ทกุ ขนาด/ซิกาเรลโล ผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านน�ำ้ ทุกชนิด/
บารากู่ และบีดี  ส�ำหรับประเทศไทยพบ “ขี้โย” ซึ่งเป็นบุหรี่พื้นเมืองที่พบทางภาคเหนือ
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่ตอบว่าตนเองได้รับควันยาสูบในบ้านอย่างน้อย 1 วันหรือมากกว่า
ภายใน 7 วันที่ผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 41 : ร้อยละของการได้รับควันบุหรี่มือสองในอาคารของสถานที่ท�ำงาน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของการได้รับควันบุหรี่มือสองในอาคารของสถานที่ท�ำงาน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ทราบจ�ำนวนผู้ได้รับควันบุหรี่มือสองในอาคารของสถานที่ท�ำงาน ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะ             
ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
การได้รบั ควันบุหรีม่ อื สองในอาคารของสถานทีท่ ำ� งานในทีน่ ี้ หมายถึง การได้รบั ควันบุหรีข่ อง
ผู้ให้ข้อมูลที่มีสถานะการท�ำงานนอกบ้าน และบริเวณที่ท�ำงานอยู่ภายในอาคาร หรือภายใน
และภายนอกอาคารพอๆ กัน ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา  
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับควันบุหรี่ภายในอาคารที่ท�ำงานอยู่ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่ท�ำงานนอกบ้าน และท�ำงานภายในอาคาร หรือ ทั้งภายใน               
และภายนอกอาคารพอๆ กัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
สามารถเพิ่มสถานที่สาธารณะที่ต้องการประเมินสถานการณ์การสัมผัสควันบุหรี่มือได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทีมส�ำรวจ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 42 : ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบแบบมีควัน ในปัจจุบัน ที่เคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือน
ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผูบ้ ริโภคยาสูบแบบมีควัน ในปัจจุบนั ทีเ่ คยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือนทีผ่ า่ น
มา
Percentage of current tobacco smokers who have tried to quit during the past
12 months
ให้ข้อมูลผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควัน ที่เคยพยายามเลิกสูบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
การพยายามเลิกสูบ (Tried to quit) ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ทั้งที่สูบทุกวัน
และสูบ แต่ไม่ทุกวัน ที่อย่างน้อยในช่วง 12 เดือนที่ผ่ามา เคยหยุดสูบได้ส�ำเร็จอย่างน้อย 24
ชั่วโมง จากนั้นก็กลับมาสูบต่อ
ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควันที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่เคยพยายามเลิกสูบในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบแบบมีควัน ในปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 43 : ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน ที่ไปพบแพทย์หรือบุคลากรทีมสุขภาพในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับค�ำแนะน�ำให้เลิกสูบ
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน ที่ไปพบแพทย์หรือบุคลากรทีมสุขภาพในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับค�ำแนะน�ำให้เลิกสูบ
Percentage of current tobacco smokers who visited a doctor or health care
providers during the past 12 months and were advised to quit smoking                     
tobacco
ทราบข้อมูลการให้บริการช่วยเลิกยาสูบ โดยวิธีการแนะน�ำให้เลิกสูบ (Advise)
การไปพบแพทย์หรือบุคลากรทีมสุขภาพของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควัน ในที่นี้                
หมายถึงการไปพบบุคลากรกลุ่มนี้ ในสถานบริการสาธารณสุขใดๆ ทั้งภาครัฐ-เอกชน เพื่อรับ
บริการทุกรูปแบบ – รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู และได้รับการแนะน�ำให้เลิกยาสูบ
ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควันที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป  
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน แบบมีควัน ที่ได้รับค�ำแนะน�ำให้เลิกสูบ (รหัส 1 ของ
Q12)
ตัวหาร : จ�ำนวนผูบ้ ริโภคยาสูบปัจจุบนั แบบมีควัน ทีไ่ ปพบแพทย์/บุคลากรทีมสุขภาพในรอบ
12 เดือนที่ผ่านมา
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

132

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 44 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นหรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
หรือการชักชวนให้เลิกบุหรี่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นหรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ หรือ
การชักชวนให้เลิกบุหรี่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
Percentage of respondents who have noticed information about the dangers
of smoking cigarettes or that encourages quitting in newspapers or magazines
in the last 30 days
ทราบความตระหนักของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการรับรู/้ รับทราบข้อมูลข่าวสารเพือ่ การไม่สบู บุหรี่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการไม่สูบบุหรี่นี้ หมายถึงข้อมูลข่าวสารทั้งที่เกี่ยวข้องกับโทษพิษภัยของ
ยาสูบชนิดมีควัน หรือข้อมูลข่าวสารใดๆ เพือ่ ชักชวนให้เลิกสูบ ทีเ่ ผยแพร่ผา่ นสือ่ หนังสือพิมพ์/
นิตยสาร ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา โดยไม่ครอบคลุมการสังเกตเห็นป้าย/ เครื่องหมายห้ามสูบ
บุหรี่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่เข้าถึง”)
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 45 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็น หรือ ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของการสูบบุหรี่
หรือชักชวนให้เลิกบุหรี่ในโทรทัศน์ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ คยสังเกตเห็น หรือ ได้รบั ข่าวสารเกีย่ วกับพิษภัยของการสูบบุหรี่ หรือ
ชักชวนให้เลิกบุหรี่ในโทรทัศน์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
Percentage of respondents who have noticed information about the dangers
of smoking cigarettes or that encourages quitting on television in the last 30
days
ทราบความตระหนักของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการรับรู/้ รับทราบข้อมูลข่าวสารเพือ่ การไม่สบู บุหรี่
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการไม่สูบบุหรี่นี้ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เกี่ยวข้องกับโทษพิษภัยของ
ยาสูบชนิดมีควัน หรือข้อมูลข่าวสารใดๆ เพื่อชักชวนให้เลิกสูบ ที่เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์                 
(นับรวม cable TV) ในรอบ 30 วันทีผ่ า่ นมา โดยไม่ครอบคลุมการสังเกตเห็นป้าย/ เครือ่ งหมาย
ห้ามสูบบุหรี่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่เข้าถึง”)
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 46 : ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่เคยเห็นค�ำเตือนบนซองบุหรี่ที่เป็นรูปภาพ ในช่วง 30 วัน
ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่เคยเห็นค�ำเตือนบนซองบุหรี่ที่เป็นรูปภาพ ในช่วง 30 วัน                     
ที่ผ่านมา
Percentage of current smokers who noticed pictorial health warnings on cigarette
packages in the last 30 days
ทราบประสิทธิผลของการให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษพิษภัยของยาสูบผ่านภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่
การเคยเห็นภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่ที่นี้ หมายถึง ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควัน ที่เคย
เห็นภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงาน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควันที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันแบบมีควันที่เคยสังเกตเห็นภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบปัจจุบันแบบมีควัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 47 : ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่นึกถึงการเลิกบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา เพราะค�ำเตือน
บนซองบุหรี่ที่เป็นรูปภาพ
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่นึกถึงการเลิกบุหรี่ ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา เพราะค�ำเตือน              
บนซองบุหรี่ที่เป็นรูปภาพ
Percentage of current tobacco smokers who reported thinking about quitting
smoking in the last 30 days because of the pictorial health warning labels on
cigarette packages
ทราบประสิทธิผลของการให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษพิษภัยของยาสูบผ่านภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่
การนึกถึงการเลิกสูบบุหรี่ในที่นี้ หมายถึง ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควัน ที่นึกถึงการเลิก
สูบบุหรี่ เพราะการเคยเห็นหรือระลึกถึงภาพค�ำเตือนบนซองบุหรีซ่ กิ าแรต/ บุหรีโ่ รงงานในช่วง
30 วันที่ผ่านมา
ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดมีควันที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่เคยสังเกตเห็นภาพค�ำเตือน              
บนซองบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงาน ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบแบบมีควันในปัจจุบัน ที่นึกถึงการเลิกสูบเพราะภาพค�ำเตือนฯ
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้บริโภคยาสูบแบบมีควันในปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 48 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นการโฆษณา หรือป้ายที่ร้านขายบุหรี่ที่ส่งเสริม/กระตุ้น
ให้มีการสูบบุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นการโฆษณา หรือป้ายที่ร้านขายบุหรี่ที่ส่งเสริม/กระตุ้น
ให้มีการสูบบุหรี่ ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
Percentage of respondents who have noticed any advertisements or signs
promoting cigarettes in stores in the last 30 days
ทราบการไม่ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ที่มีข้อห้ามมิให้มีการโฆษณาผ่านสื่อ
กระแสหลัก
การโฆษณาเพื่อส่งเสริม หรือกระตุ้นให้มีการสูบบุหรี่ ในที่นี้ หมายถึง ป้ายขนาดต่างๆ ทั้งที่ท�ำ
จากวัสดุที่คงทนถาวรและชั่วคราว ที่ติดไว้ในสถานที่ใดๆ ที่มีการจ�ำหน่ายบุหรี่ โดยข้อความ
ปรากฏ ครอบคลุมทั้งชื่อยี่ห้อบุหรี่ ราคา หรือทั้งชื่อและราคา และอาจใช้ตัวอักษรที่มี                 
ขนาดใหญ่เกินสมควรเพือ่ ให้มองเห็นได้ชดั เจน และรวมถึงการวางโชว์ซองบุหรีซ่ กิ าแรตให้เห็น
อย่างชัดเจนด้วย   
ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นฯ
ตัวหาร  : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่เข้าถึง”)
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 49 : ร้อยละของผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นการส่งเสริมการขายบุหรี่ในลักษณะต่างๆ ในช่วง 30 วัน
ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ คยสังเกตเห็นการส่งเสริมการขายบุหรีใ่ นลักษณะต่างๆ ในช่วง 30 วัน
ที่ผ่านมา
Percentage of respondents who noticed [various type of cigarette promotions]
in the last 30 days
ทราบการไม่ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ที่มีข้อห้ามมิให้มีส่งเสริมการขาย                  
2. ความส�ำคัญ
ในรูปแบบต่างๆ
3. นิยาม
การส่งเสริมการขายในทีน่ ี้ หมายถึง การส่งเสริมการขายบุหรีซ่ กิ าแรต/ บุหรีโ่ รงงานทีเ่ คยสังเกต
เห็นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
4. ประชากรเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
5. หน่วยวัด
ร้อยละ
6. วิธีค�ำนวณ (ตัวตั้ง ตัว จากข้อค�ำถาม
หาร)
ตัวตั้ง    : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลที่เคยสังเกตเห็นการส่งเสริมการขายบุหรี่ในรูปแบบต่างๆ      
ตัวหาร  : จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด (นับรวมจ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล “ไม่ทราบ”)
7. แหล่งข้อมูล
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
8. ปีที่มีข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554
9. ความเป็นตัวแทน
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 50 : ราคาเฉลี่ยต่อซองของบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่โรงงาน (บาท)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ราคาเฉลี่ยต่อซองของบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่โรงงาน (บาท)
Average price of a pack of manufactured cigarettes
ทราบราคาซื้อบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงาน
ราคาบุหรีซ่ กิ าแรต/บุหรีโ่ รงงานในทีน่ ี้ หมายถึง ราคาของบุหรีซ่ กิ าแรต/ บุหรีโ่ รงงาน ทีผ่ บู้ ริโภค
ยาสู บ ปั จ จุ บั น ชนิ ด บุ ห รี่ ซิ ก าแรต/บุ ห รี่ โรงงาน จ่ า ยเงิ น เพื่ อ ซื้ อ มาสู บ ในครั้ ง สุ ด ท้ า ยที                           ่
มีหน่วยเป็น “บาทต่อ 1 ซอง (ในปริมาณบรรจุมาตรฐาน 20 มวนต่อ 1 ซอง)”  
ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย (บาทต่อซอง)
จากข้อค�ำถาม
ตัววัดนี้ มีวิธีค�ำนวณเป็นล�ำดับ ดังนี้
ค�ำนวณจ�ำนวนบุหรี่ที่ซื้อมาสูบครั้งสุดท้าย ที่มีหน่วยเป็น “มวน” โดยน�ำจ�ำนวน (Q19a)               
และหน่วยของบุหรี่ที่ซื้อครั้งสุดท้าย (Q19b) คูณกับจ�ำนวนมวนบุหรี่ในแต่ละซอง/ห่อใหญ่/
อื่นๆ เช่น
ถ้าข้อ Q19a = 2  และ Q19b = 1 ซึ่งหมายถึงหน่วยของการซื้อเป็นมวน ดังนั้น จ�ำนวนบุหรี่
ที่ซื้อมาสูบครั้งสุดท้าย เท่ากับ 2 x 1 = 2 มวน
ถ้าข้อ Q19a = 2 และ Q19b = 2  ซึ่งหมายถึงหน่วยของการซื้อเป็นซอง ที่ผู้ให้ข้อมูลระบุ
ต่อว่า 1 ซองมี 20 มวน ดังนั้น จ�ำนวนบุหรี่ที่ซื้อมาสูบครั้งสุดท้าย เท่ากับ 2 x 20 = 40 มวน    
ค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่จ่ายต่อการซื้อบุหรี่ 1 มวน ที่มีหน่วยเป็น “บาทต่อมวน” โดยน�ำค่าใช้
จ่ายในการซือ้ บุหรีค่ รัง้ สุดท้าย (Q20) หารด้วยจ�ำนวนบุหรีท่ ซี่ อื้ มาสูบครัง้ สุดท้าย (1) เช่น Q20
= 90 บาท และผลลัพธ์ใน (1) = 40 มวน ดังนั้น จ�ำนวนเงินที่จ่ายต่อการซื้อบุหรี่ 1 มวน                   
ก็คือ 90/40 = 2.25 บาทต่อมวน   
ค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่จ่ายไปต่อการซื้อบุหรี่ 1 ซอง ที่มีหน่วยเป็น “บาทต่อซอง” โดยน�ำค่าใช้
จ่ายในการซื้อบุหรี่ 1 มวน  คูณด้วยจ�ำนวนบุหรี่ที่บรรจุอยู่ใน 1 ซอง (20 มวนต่อซอง) เช่น
ผลลัพธ์ใน (2) คือ 2.25 บาท/มวน x 20 มวน/ซอง = 45 บาทต่อซอง
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 51 : ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงานมาสูบ (บาทต่อเดือน)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงานมาสูบ (บาทต่อเดือน)
Average expenditure of manufactured cigarettes per month
ทราบค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อการซื้อบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงานมาสูบ
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ บุหรีซ่ กิ าแรต/บุหรีโ่ รงงานมาสูบในทีน่ ี้ หมายถึง จ�ำนวนเงินทีใ่ ช้ไปเพือ่ การ
ซื้อบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงานมาสูบ โดยมีหน่วยเป็น “บาทต่อเดือน”
ผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน ชนิดบุหรี่ซิกาแรต/บุหรี่โรงงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย (บาทต่อเดือน)
ตัววัดนี้ มีวิธีค�ำนวณเป็นล�ำดับ ดังนี้
ค�ำนวณจ�ำนวนบุหรีโ่ รงงาน (หรือบุหรีซ่ กิ าแรต) ทีส่ บู ต่อวัน โดยใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นข้อ Q3a รหัส
> 0 และ < 888
ค�ำนวณค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่โรงงานมาสูบ ที่มีหน่วยเป็น “บาทต่อคนต่อเดือน” โดยน�ำ
ข้อมูลในข้อ Q3a คูณกับผลลัพธ์ใน (2) ของตัววัดที่ 21 จากนั้น คูณอีกครั้งด้วย 365 วัน แล้ว
หารด้วย 12 เดือน เช่น กรณี Q3a = 10 มวนต่อวัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ [10 มวนต่อวัน x 2.25
บาทต่อมวน x 365 วัน] / 12 เดือน = 684.4 บาทต่อเดือนต่อคน  
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก (Global Adult Tobacco Survey : GATS)
ปี พ.ศ. 2554
ระดับประเทศ รวมถึงการน�ำเสนอผลจ�ำแนกตามเพศ (ชาย/หญิง) เขตการปกครอง (ในเขต/
นอกเขตเทศบาล) และสภาพทางภูมิศาสตร์/ภูมิภาค (กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้)
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 52 : ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ได้รับบุหรี่มาจากช่องทางต่างๆ ครั้งสุดท้าย ภายใน
30 วันผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ได้รับบุหรี่มาจากช่องทางต่าง ๆ ครั้งสุดท้าย ภายใน 30 วัน           
ที่ผ่านมา
Percentage of current cigarette smokers who last obtained cigarettes from
various sources in the past 30 days
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน โดย
เฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถถูก
ชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) การทราบช่องทางหรือแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์ยาสูบจะช่วยให้สามารถป้องกันการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของเยาวชน
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่เป็นผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันซึ่งได้บุหรี่ครั้งสุดท้ายมาโดย [ซื้อจากร้านค้าหรือ
ร้านขายของช�ำ; ซื้อจากร้านค้าเร่ แผงลอย ตลาดนัด; ซื้อจากเครื่องขายอัตโนมัติ; ได้รับหรือ
ยืมมาจากบุคคลอื่นหรือวิธีอื่น ๆ] ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตั ว วั ด ที่ 53 : ร้ อ ยละของเยาวชนผู ้ สู บ บุ ห รี่ ป ั จ จุ บั น ที่ ค รั้ ง สุ ด ท้ า ยได้ รั บ บุ ห รี่ โดยซื้ อ มาจากร้ า นค้ า
ร้านขายของช�ำ ร้านค้าเร่ หรือร้านสะดวกซื้อ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ครั้งสุดท้ายได้รับบุหรี่ โดยซื้อมาจากร้านค้า ร้านขายของช�ำ               
ร้านค้าเร่  หรือร้านสะดวกซื้อ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
Percentage of current cigarette smokers who last obtained cigarettes by                  
purchasing them from a store, shop, street vendor, or kiosk in the past 30 days
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกัน               
การแพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13-15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่เป็นผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันซึ่งซื้อบุหรี่ครั้งสุดท้ายโดยการซื้อมาจากร้านค้า
ร้านของช�ำ ร้านค้าเร่แผงลอย หรือร้านสะดวกซื้อ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 54 : ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ไม่ได้ถูกปฏิเสธการขายบุหรี่ให้ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ไม่ได้ถูกปฏิเสธการขายบุหรี่ให้ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
Percentage of current cigarette smokers who were not prevented from buying
cigarettes in the past 30 days because of their age
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน               
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) เป็นการละเมิดกฎหมายหากมีการขายบุหรี่ให้กับเด็กที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่เป็นเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันซึ่งไม่ได้รับการปฏิเสธการขายบุหรี่ให้
เนื่องจากอายุน้อยกว่า 18 ปี
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่เคยไปซื้อบุหรี่ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค  ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

143

ตัววัดที่ 55 : ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ซื้อบุหรี่มาครั้งสุดท้ายมีลักษณะ [เป็นมวน ซอง คาร์ตัน]
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ซื้อบุหรี่มาครั้งสุดท้ายมีลักษณะ [เป็นมวน ซอง คาร์ตัน]                 
ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
Percentage of current cigarette smokers who last bought cigarettes as [individual sticks; packs, cartons; rolls; loose tobacco for hand-rolled cigarettes] in the
past 30 days
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกัน               
การแพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) เป็นการละเมิดกฎหมายหากมีการแบ่งขายบุหรี่ให้ผู้อื่นรวมทั้งเด็ก
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand - rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่เป็นผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันซึ่งไม่ได้รับการปฏิเสธการขายบุหรี่ให้เนื่องจาก
อายุน้อยกว่า 18 ปี
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 56 : ร้อยละของเยาวชนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่สังเกตเห็นภาพค�ำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ภายใน
30 วันที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่สังเกตเห็นภาพค�ำเตือนสุขภาพบนซองบุหรี่ ภายใน 30 วัน             
ที่ผ่านมา
Percentage of current smokers who noticed health warnings on cigarette               
packages in the past 30 days
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกัน               
การแพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) การติดตามประเมินผลมาตรการการมีภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่ที่มีผลต่อการรับรู้ของ
เยาวชน
บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบันที่ตอบ “ใช่ แต่ไม่ได้สนใจ” หรือ “ใช่ ภาพค�ำเตือนบนซอง
บุหรี่ท�ำให้ไม่อยากที่จะเริ่มสูบ และอยากเลิกสูบบุหรี่” ส�ำหรับข้อค�ำถามว่าภายใน 30 วันที่
ผ่านมานักเรียนได้เห็นภาพค�ำเตือนบนซองบุหรี่หรือไม่
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ปัจจุบัน
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 57 : ร้อยละของเยาวชนที่เห็นการโฆษณาหรือวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ภายใน 30 วัน
ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่เห็นการโฆษณาหรือวางผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย ภายใน 30 วัน                   
ที่ผ่านมา
Percentage of youth who saw any tobacco marketing at points of sale in the
past 30 days
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน โดย
เฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถถูก
ชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) การติดตามประเมินผลมาตรการการห้ามวางบุหรี่ ณ จุดขาย ทีม่ ผี ลต่อการรับรูข้ องเยาวชน
-บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตั ว ตั้ ง : จ� ำ นวนผู ้ ต อบที่ เ ห็ น การโฆษณาหรื อ การส่ ง เสริ ม การขายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ                         
ณ จุดขาย (เช่น ร้านค้า ร้านขายของช�ำ ฯลฯ) ภายใน 30 วันที่ผ่านมา
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ  2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 58 : ร้อยละของเยาวชนที่เคยได้รับแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบฟรีจากตัวแทนจ�ำหน่ายยาสูบ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่เคยได้รับแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบฟรีจากตัวแทนจ�ำหน่ายยาสูบ
Percentage of youth who were ever offered a free tobacco product from a
tobacco company representative
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน              
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถ
ถูกชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึง่ จะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึง่ จะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) การติดตามประเมินผลมาตรการการห้ามแจกบุหรี่ฟรี โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควัน หมายถึง บุหรี่ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันทุกชนิด
- บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันชนิดอื่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ ใช้วิธีการสูบแล้วเกิด
มีควันทีเ่ กิดจากการสูบ ได้แก่ ไปป์ ซิการ์ทกุ ขนาด/ซิกาเรลโล ผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านน�ำ้ ทุกชนิด/
บารากู่ และบีดี  ส�ำหรับประเทศไทยพบ “ขี้โย” ซึ่งเป็นบุหรี่พื้นเมืองที่พบทางภาคเหนือ
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่เคยได้รับแจกผลิตภัณฑ์ยาสูบฟรีจากตัวแทนบริษัทยาสูบ
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี ,14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 59 : ร้อยละของเยาวชนที่คิดว่าควันจากการสูบบุหรี่ของคนอื่น เป็นอันตรายต่อตนเอง
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ร้อยละของเยาวชนที่คิดว่าควันจากการสูบบุหรี่ของคนอื่น เป็นอันตรายต่อตนเอง
Percentage of youth who think other people’s tobacco smoking is harmful to
them
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน ก�ำหนดมาตรการทางกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ
ตลอดจนใช้ในการประเมินผลมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของการติดยาสูบ รวมทัง้ ป้องกันและควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชน โดย
เฉพาะกลุ่มอายุ 13 - 15 ปี เป็นกลุ่มประชากรที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นมีความเปราะบาง สามารถถูก
ชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย ซึ่งจะส่งผลท�ำให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะกลายมา
เป็นผู้ติดบุหรี่ถาวรในโอกาสต่อมา นอกจากนี้ธุรกิจยาสูบยังสร้างกลยุทธ์ที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ยาสูบรูปแบบใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน
2) การประเมินความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายของควันบุหรีม่ อื สองทีเ่ ยาวชนควรทราบและสามารถ
ป้องกันตนเองจากควันบุหรี่ของผู้อื่นได้
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควัน หมายถึง บุหรี่ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันทุกชนิด
- บุหรี่ หมายถึง บุหรี่ทุกชนิด ได้แก่ บุหรี่โรงงาน (Manufactured cigarettes) บุหรี่มวนเอง
(Hand-rolled cigarettes) และบุหรีก่ านพลู (Kretek cigarettes) (บุหรีพ่ นื้ เมืองของประเทศ
อินโดนีเซีย)
- ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีควันชนิดอื่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ ใช้วิธีการสูบแล้วเกิด
มีควันทีเ่ กิดจากการสูบ ได้แก่ ไปป์ ซิการ์ทกุ ขนาด/ซิกาเรลโล ผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านน�ำ้ ทุกชนิด/
บารากู่ และบีดี  ส�ำหรับประเทศไทยพบ “ขี้โย” ซึ่งเป็นบุหรี่พื้นเมืองที่พบทางภาคเหนือ
เยาวชนที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียน อายุ 13 - 15 ปี
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบที่ตอบ “ใช่อย่างแน่นอน” เมื่อถามว่า ควันจากการสูบบุหรี่ของผู้อื่นเป็น
อันตรายต่อนักเรียน
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบทั้งหมด
การส�ำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน (GYTS)
ปี พ.ศ. 2548, 2552 และ  2558
ระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอในระดับเพศ ชั้นเรียน อายุ และภาค ดังนี้
1. เพศ ได้แก่ ชายและหญิง
2. กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ 13 ปี, 14 ปี และ 15 ปี
3. ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
ปี พ.ศ. 2558 น�ำเสนอข้อมูลเป็นตัวแทนในระดับประเทศเท่านั้น
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

กลุ่มตัววัด : ภาวะน�้ำหนักเกินและภาวะอ้วน
ตัววัดที่ 1 : ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of Body Mass Index (BMI)
ดัชนีมวลกาย เป็นดัชนีทบี่ ง่ ถึงภาวะปกติ ภาวะน�ำ้ หนักเกินหรือภาวะอ้วน ได้จากการสัมภาษณ์
ประชากรที่ทราบน�้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง ไม่มีการชั่งหรือวัด แล้วน�ำมาเปรียบเทียบ
แนวโน้มค่าเฉลี่ย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีมวลกายระหว่างการส�ำรวจแต่ละครั้ง
ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายของประชากร ที่ท�ำการการสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
กิโลกรัมต่อเมตรยกก�ำลังสอง (กก./ม.2)
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อน�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบเอว
ข้อค�ำถาม 4.1) “ขณะนี้ท่านหนักเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นกิโลกรัม)”
ข้อค�ำถาม 4.2) “ขณะนี้ท่านสูงเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นเซนติเมตร)”
ตัวตั้ง : ผลรวมของค่าดัชนีมวลกายในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ ผูต้ อบสามารถทีจ่ ะตอบน�ำ้ หนักและส่วนสูงตามจริง หรือสูง/
ต�่ำกว่าความเป็นจริง
การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรงใน
การประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
สามารถศึกษาการกระจายตามบุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 2 : ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of waist circumference
ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว   แสดงถึงภาวะอ้วนลงพุงในประชากร ว่าอยู่ในภาวะปกติ น�้ำหนักเกิน
หรืออ้วน สามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอว
ระหว่างการส�ำรวจแต่ละครั้ง
ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวของประชากร ที่ท�ำการการสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
นิ้วหรือเซนติเมตร
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อน�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบเอว
ข้อค�ำถาม 4.3.1) “ขณะนี้เส้นรอบเอวของท่านเป็นเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นนิ้ว)”
ข้อค�ำถาม 4.3.2) “ขณะนี้เส้นรอบเอวท่านเป็นเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นเซนติเมตร”
ตัวตั้ง: ผลรวมของค่าความยาวเส้นรอบเอวในประชากรอายุ 15 - 74 ปี  
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมการเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสามารถที่จะตอบค่าความยาวของเส้นรอบเอว
ตามจริง หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร
สามารถศึกษาการกระจายตามบุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 3 : ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย (BMI) ในกลุ่มนักเรียน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย (Body Mass Index : BMI) ในกลุ่มนักเรียน
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
ค่าดัชนีมวลกาย หมายถึง ค่าชี้วัดอย่างง่ายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน�้ำหนักกับส่วนสูง  
ของบุคคล   ค�ำนวณได้จากน�้ำหนักตัวคิดเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกก�ำลังสอง
(กก./ม2.)
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์            
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ค่าเฉลี่ย (Mode)
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 2 ตัว จากข้อค�ำถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 701) “นักเรียนสูงกี่เซนติเมตร............เซนติเมตร”
ข้อค�ำถาม 702) “นักเรียนน�้ำหนักกี่เท่าไหร่............กิโลกรัม”
ตัวตั้ง : น�้ำหนัก ของนักเรียน
ตัวหาร : (ส่วนสูง)2  ของนักเรียน
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 4 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย > 25.0 กิโลกรัม/
เมตร2)
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย > 25.0 กิโลกรัม/
เมตร2)
Prevalence of overweight (BMI > 25.0 kg/m2)
ภาวะน�้ ำ หนั กเกิ นและโรคอ้ ว นเป็ นเป็ นปั จจั ยเสี่ยงของการเกิด โรคเบาหวานชนิดที่ 2                       
โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
ร้อยละของภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย > 25 กิโลกรัม/เมตร2) ในประชากร ที่ท�ำการการ
สัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อน�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบเอว
ข้อค�ำถาม 4.1) “ขณะนี้ท่านหนักเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นกิโลกรัม)”
ข้อค�ำถาม 4.2) “ขณะนี้ท่านสูงเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นเซนติเมตร)”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย > 25.0 กิโลกรัม/เมตร2 x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสามารถที่จะตอบน�้ำหนักและส่วนสูงตามจริง             
หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
สามารถศึกษาการกระจายตามบุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 5 : ความชุกของนักเรียนที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย = 25.0 - 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ความชุกของนักเรียนที่มีภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย = 25.0 – 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
ภาวะน�้ำหนักเกิน คือ ค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass Index = 25.0 – 30.0 kg/m2)
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์             
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 2 ตัว จากข้อค�ำถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 701) “นักเรียนสูงกี่เซนติเมตร............เซนติเมตร”
ข้อค�ำถาม 702) “นักเรียนน�้ำหนักกี่เท่าไหร่............กิโลกรัม”
ตัวตั้ง : น�้ำหนัก ของประชากร
ตัวหาร : (ส่วนสูง)2  ของประชากร
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 6 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
Prevalence of overweight  (BMI > 30.0 kg/m2)
ภาวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นเป็นปัจจัยเสี่ยง หรือ เป็นสาเหตุของการเกิดการเกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ                    
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
ร้อยละของภาวะน�้ำหนักเกิน (ดัชนีมวลกาย > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
ในประชากร ที่ท�ำการการสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อน�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบเอว
ข้อค�ำถาม 4.1) “ขณะนี้ท่านหนักเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นกิโลกรัม)”
ข้อค�ำถาม 4.2) “ขณะนี้ท่านสูงเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นเซนติเมตร)”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2 x 100  
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสามารถที่จะตอบน�้ำหนักและส่วนสูงตามจริง              
หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
3) การส� ำ รวจในครั้ ง นี้ จ ะรวมผู ้ ห ญิ ง ที่ ใ ห้ น มบุ ต รด้ ว ยเพราะผู ้ ห ญิ ง มั ก ไม่ ไ ด้ ถู ก ถามว่ า                     
ขณะสัมภาษณ์นั้นเป็นผู้ที่ให้นมบุตรอยู่หรือไม่
สามารถศึกษาการกระจายตามบุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55 – 64 ปี,
65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 7 : ความชุกของประชากรอายุ 15-74 ปี ที่มีภาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว > 90
เซนติเมตร ในชาย และ > 80 เซนติเมตร ในหญิง)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของประชากรอายุ 15 – 74 ปี ที่มีภาวะอ้วนลงพุง  (ความยาวเส้นรอบเอว > 90
เซนติเมตร ในชาย และ > 80 เซนติเมตร ในหญิง)
Prevalence of obese waist circumference
โรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนบริเวณพุงเป็นสาเหตุการเกิดความดันโลหิตสูง ไตรกลีเซอไรด์               
ในเลือดสูง เอข-ดี-แอล โคเลสเตอรอลในเลือดต�่ำ น�้ำตาลในเลือดสูงรวมทั้งโรคหัวใจและ
หลอดเลือด การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นจะท�ำให้มีการหลั่งฮอร์โมนต่างๆจาก                       
เซลล์ไขมันออกมาสู่กระแสเลือดเพิ่มขึ้น เช่น Nonesterified fatty acid (NEFA), Cytokines
และ PAI-1 เป็นผลให้เกิดความผิดปกติดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ในคนอ้วนจะพบว่ามีระดับ
ฮอร์โมน adiponectin ในกระแสเลือดลดลง ฮอร์โมน Adiponecitin เป็นฮอร์โมนที่พบใน
เซลล์ไขมันเท่านั้น            
ระดับ Adiponectin ในเลือดที่ต�่ำจะสัมพันธ์กับภาวะดื้อต่ออินสุลิน และเป็นตัวท�ำนาย
การเกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ภาวะดื้อต่ออินสุลินเกิดจากสาเหตุ             
ทางพันธุกรรมและสาเหตุภาย-นอก เช่นความอ้วน อายุที่มากขึ้นและยาบางชนิด คนที่อ้วน
ลงพุงจะมีภาวะดื้อต่ออินสุลินมากกว่าคนที่อ้วนบริเวณสะโพก เนื่องจากไขมันบริเวณพุงจะ
สลายตัวเป็น NEFA ได้มากกว่าไขมันบริเวณสะโพก NEFA ที่เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดจะยับยั้ง
เมตะบอลิสมของกลูโคสที่กล้ามเนื้อได้และ NEFA ที่ออกมาจากไขมันบริเวณพุงจะเข้าสู่ตับ
โดยตรงได้มากกว่าไขมันบริเวณสะโพก (ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์, โรคอ้วนลงพุง)
ร้อยละของความยาวเส้นรอบเอว > 90 เซนติเมตร ในชาย และ > 80 เซนติเมตร ในหญิง
ในประชากร ที่ท�ำการการสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 4 ความตระหนักต่อน�้ำหนัก ส่วนสูง และเส้นรอบเอว
ข้อค�ำถาม 4.3.1) “ขณะนี้เส้นรอบเอวของท่านเป็นเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นนิ้ว)”
ข้อค�ำถาม 4.3.2) “ขณะนี้เส้นรอบเอวท่านเป็นเท่าใด (คิดจ�ำนวนเต็มเป็นเซนติเมตร”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่พบความยาวเส้นรอบเอว > 90 เซนติเมตร ในชาย
และ > 80 เซนติเมตร ในหญิง x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต ระดับภาค และระดับประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสามารถที่จะบอกความยาวเส้นรอบเอวตามจริง
หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร
สามารถศึกษาการกระจายตาม บุคคล และสถานที่ ดังนี้
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55 – 64 ปี,
65 – 74 ปี   
- เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
- ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 8 : ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน (ดัชนีมวลกาย  > 30.0 กิโลกรัม/เมตร2)
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและ               
ให้ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
ภาวะน�้ำหนักเกิน คือ ค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index > 30.0 kg/m2)
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
มีตัวแปรที่น�ำมาคิดค�ำนวณ 2 ตัว จากข้อค�ำถาม 2 ข้อ ดังนี้
ข้อค�ำถาม 701) “นักเรียนสูงกี่เซนติเมตร............เซนติเมตร”
ข้อค�ำถาม 702) “นักเรียนน�้ำหนักกี่เท่าไหร่............กิโลกรัม”
ตัวตั้ง: น�้ำหนัก ของประชากร
ตัวหาร: (ส่วนสูง)2  ของประชากร
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

157

ตัววัดที่ 9 : ร้อยละของการรับรู้ต่อรูปร่างตนเองของนักเรียน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

ร้อยละของการรับรู้ต่อรูปร่างตนเอง (Perception) ของนักเรียน
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและ            
ให้ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
3. นิยาม
การรับรู้ต่อรูปร่างตนเอง  
4. ประชากรเป้าหมาย กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์             
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
5. หน่วยวัด
ร้อยละ
6. วิธีค�ำนวณ (ตัวตั้ง ตัว จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
หาร)
ข้อค�ำถาม 703) “นักเรียนคิดว่ารูปร่างของนักเรียนเป็นอย่างไร”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 704 ในแบบสอบถาม เป็น 703 (นักเรียนคิดว่ารูปร่าง           
ของนักเรียนเป็นอย่างไร)  x100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 704 ในแบบสอบถาม เป็น 703 (นักเรียนคิดว่ารูปร่าง             
ของนักเรียนเป็นอย่างไร) ทั้งหมด
7. แหล่งข้อมูล
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
8. ปีที่มีข้อมูล
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557, 2558
9. ความเป็นตัวแทน
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 10 : ร้อยละนักเรียนที่เคยลด หรือควบคุมน�้ำหนักตัว ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละนักเรียนที่เคยลด หรือควบคุมน�้ำหนักตัว ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนที่เคยลดหรือควบคุมน�้ำหนักตัว ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
ข้อค�ำถาม 704) “ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนพยายามท�ำสิ่งใดในข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับน�้ำ
หนักของนักเรียนหรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 704 ในแบบสอบถาม เป็น 704 ที่ตอบสัมภาษณ์ว่า                      
ลดน�้ำหนักหรือท�ำให้น�้ำหนักตัวคงเดิม (ควบคุมน�้ำหนักตัว) (รหัสค�ำตอบ 1 หรือ 2) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 704 ในแบบสอบถาม เป็น 704 (ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
นักเรียนที่เคยลดหรือหรือท�ำให้น�้ำหนักตัวคงเดิม (ควบคุมน�้ำหนักตัว) ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557, 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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กลุ่มตัววัด : โภชนาการ
ตัววัดที่ 1 : ค่าเฉลี่ยการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

ค่าเฉลี่ยการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of fruits intake
1) ค่าเฉลี่ยการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆในประชากร แสดงถึงปริมาณการบริโภคผลไม้ว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือมากกว่า/เกณฑ์มาตรฐาน
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพือ่ ติดตามการเปลีย่ นแปลงปริมาณการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ
ระหว่างการส�ำรวจแต่ละครั้ง
3) การรับประทานผักและผลไม้อย่างพอเพียง กล่าวคือ รับประทานให้ได้ในปริมาณ                 
อย่างน้อยตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวันหรือไม่ควรน้อยกว่า 400 กรัมในแต่ละวัน
สามารถป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนหน่วยมาตรฐานของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆ ของประชากร ที่ท�ำการ
การสัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
จ�ำนวนหน่วยมาตรฐานของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆต่อวัน
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ข้อค�ำถาม 6.4) “โดยปกติท่านกินผลไม้กี่วันต่อสัปดาห์” และ
ข้อค�ำถาม 6.5) “ในแต่ละวันท่านกินผลไม้ประเภทต่างๆ กี่หน่วยมาตรฐาน (แสดงภาพที่
10,11,12 ประกอบ) (ผลไม้ 1 หน่วยมาตรฐานเท่ากับ มะละกอ แตงโม หรือสับปะรด 6 - 8
ค�ำ หรือกล้วยน้าว้า 1 ผล กล้วยหอมขนาดกลาง 1 ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ เงาะ 4 ผล
มะม่วง 1 ผล แอปเปิ้ล 1 ผล หรือ ผลไม้บด ผลไม้แปรรูป ½ ถ้วย หรือผลไม่กระป๋อง 1 ถ้วย)”
ตัวตัง้ : ผลรวมจ�ำนวนหน่วยมาตรฐานของการบริโภคผลไม้ตา่ งๆ ต่อวัน ใน 1 สัปดาห์ ประชากร
อายุ 15 - 74 ปี
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้ผู้ตอบประมาณปริมาณการ
รับประทานผักและผลไม้รวมกันเป็นกีห่ น่วยมาตรฐานต่อวัน ซึง่ ผูต้ อบสามารถทีจ่ ะประมาณ
ตามจริง หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) น�ำเสนอในระดับประเทศ ระดับเขต และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี  
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 2 : ค่าเฉลี่ยการบริโภคผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด

ค่าเฉลี่ยการบริโภคผลผักประเภทต่างๆ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of vegetables intake
2. ความส�ำคัญ
1) ค่าเฉลี่ยการบริโภคผักประเภทต่างๆในประชากร แสดงถึงปริมาณการบริโภคผลไม้ว่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานหรือมากกว่า/เกณฑ์มาตรฐาน
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการบริโภคผักประเภทต่างๆ ที่ได้จากการส�ำรวจแต่ละครั้ง ช่วยคาด
ท�ำนายแนวโน้มการเพิ่ม/ลดแนวของการบริโภคผักต่างๆ
3) การรับประทานผักและผลไม้อย่างพอเพียง กล่าวคือ รับประทานให้ได้ในปริมาณอย่าง
น้อยตั้งแต่ 5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวันหรือไม่ควรน้อยกว่า 400 กรัมในแต่ละวันสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
3. นิยาม
ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนหน่วยมาตรฐานของการบริโภคผักประเภทต่างๆ ของประชากร ที่ท�ำการการ
สัมภาษณ์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
4. ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
5. หน่วยวัด
จ�ำนวนหน่วยมาตรฐานของการบริโภคผลไม้ประเภทต่างๆต่อวัน
6. วิธีค�ำนวณ (ตัวตั้ง ตัว จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
หาร)
ข้อค�ำถาม 6.1) “โดยปกติท่านกินผักกี่วันต่อสัปดาห์” และ
ข้อค�ำถาม 6.2) “ในแต่ละวันท่านกินผลไม้ประเภทต่างๆ กี่หน่วยมาตรฐาน (แสดงภาพที่
10,11,12 ประกอบ) (ผลไม้ 1 หน่วยมาตรฐานเท่ากับ มะละกอ แตงโม หรือสับปะรด 6 - 8
ค�ำหรือกล้วยน้าว้า 1 ผล กล้วยหอมขนาดกลาง 1 ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ เงาะ 4 ผล
มะม่วง 1 ผล แอปเปิ้ล 1 ผล หรือ ผลไม้บด ผลไม้แปรรูป ½ ถ้วย หรือผลไม่กระป๋อง 1 ถ้วย)”
ตัวตัง้ : ผลรวมจ�ำนวนหน่วยมาตรฐานของการบริโภคผลไม้ตา่ งๆ ต่อวัน ใน 1 สัปดาห์ ประชากร
อายุ 15 - 74 ปี
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
7. แหล่งข้อมูล
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
8. ปีที่มีข้อมูล
ปี พ.ศ. 2553
9. ความเป็นตัวแทน
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
10. ข้อจ�ำกัด
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้ผู้ตอบประมาณปริมาณการรับ
ประทานผักและผลไม้รวมกันเป็นกีห่ น่วยมาตรฐานต่อวัน ซึง่ ผูต้ อบสามารถทีจ่ ะประมาณตาม
จริง หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง                
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
11. ข้อเสนอแนะ
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ ระดับเขต และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 - 54 ปี, 55 - 64 ปี, 65 - 74 ปี  
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
หมายเหตุ
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 3 : ความชุกของการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 74 – 15 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ความชุกของการมีบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of adequate fruit and vegetable intake
การรับประทานผักและผลไม้อย่างพอเพียง คือ การรับประทานให้ได้ในปริมาณอย่างน้อยตัง้ แต่
5 หน่วยมาตรฐานขึ้นไปต่อวันหรือไม่ควรน้อยกว่า 400 กรัมในแต่ละวันสามารถป้องกันการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน              
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
ร้อยละของการรับประทานผักและผลไม้อย่างเพียงพอหรือรวมกัน > 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ข้อค�ำถาม 6.4) โดยปกติท่านกินผลไม้กี่วันต่อสัปดาห์ และ
ข้อค�ำถาม 6.5) “ในแต่ละวันท่านกินผลไม้ประเภทต่างๆ กี่หน่วยมาตรฐาน (แสดงภาพ             
ที่ 10,11,12 ประกอบ) (ผลไม้ 1 หน่วยมาตรฐานเท่ากับ มะละกอ แตงโม หรือสับปะรด 6 - 8
คา หรือกล้วยน้าว้า 1 ผล กล้วยหอมขนาดกลาง 1 ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ เงาะ 4 ผล
มะม่วง 1 ผล แอปเปิ้ล 1 ผล หรือ ผลไม้บด ผลไม้แปรรูป ½ ถ้วย หรือผลไม่กระป๋อง 1 ถ้วย)”
ข้อค�ำถาม 6.1) โดยปกติท่านกินผักกี่วันต่อสัปดาห์ และ
ข้อค�ำถาม 6.2) “ในแต่ละวันท่านกินผักประเภทต่างๆ กี่หน่วยมาตรฐาน (แสดงภาพที่ 8,9
ประกอบ) (ผัก 1 หน่วยมาตรฐานเท่ากับ สลัด 1 ถ้วย หรือ ผักที่ปรุงแล้ว ½ ถ้วย หรือพืชใบ
เขียว 1 ถ้วย หรือมะเขือเทศ แครอท ฟักทอง ข้าวโพด กะหล�่ำปลี ถั่ว หัวหอมใหญ่ ½ ถ้วย)”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่รับประทานผัก (และ/หรือ) ผลไม้ (และ/หรือ)               
ผักและผลไม้ รวมกัน > 5 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ใน 1 สัปดาห์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมการเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพประกอบเพื่อให้ผู้ตอบประมาณปริมาณการ
รับประทานผักและผลไม้รวมกันเป็นกีห่ น่วยมาตรฐานต่อวัน ซึง่ ผูต้ อบสามารถทีจ่ ะประมาณ
ตามจริง หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ ระดับเขต และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี  
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 4 : จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินผลไม้สดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินผลไม้สดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนที่เคยกิน ผลไม้สดกี่วัน ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา  
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์           
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
ข้อค�ำถาม 901) “ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนกินผักผลไม้สดกี่วัน (ถ้าไม่กินเลย ตอบ 0)”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนวันรวมของผู้ตอบข้อค�ำถาม 901
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม  901 ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557, 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 5 : จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินผักใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินผักใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนที่กินผักสัปดาห์ละกี่วัน
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์             
มือถือ (computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
ข้อค�ำถาม 903) “ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนกินผักสัปดาห์ละกี่วัน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนวันรวมของผู้ตอบข้อค�ำถาม 903
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 903 ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557, 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 6 : จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนดื่มน�้ำอัดลม ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนดื่มน�้ำอัดลม ในรอบ 1 สัปดาห์
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและ               
ให้ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนดื่มน�้ำอัดลมกี่วัน ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์             
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
ข้อค�ำถาม 906) “ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนดื่มน�้ำอัดลมกี่วัน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนวันรวมของผู้ตอบข้อค�ำถาม 906
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 906 ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557, 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 7 : ความถี่/สัดส่วนที่นักเรียนดื่มครื่องดื่มที่มีรสหวาน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
11. ข้อจ�ำกัด
12. ข้อเสนอแนะ
13. หมายเหตุ

ความถี่/สัดส่วนที่นักเรียนดื่มครื่องดื่มที่มีรสหวาน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น�้ำอัดลมบ่อยแค่ไหน  ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
ร้อยละ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 76000 (นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น�้ำอัดลม
บ่อยแค่ไหน  ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)  
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 76000 (นักเรียนเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น�้ำอัดลม
บ่อยแค่ไหน  ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา)  ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2557, 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 8 : จ�ำนวนวัน/สัดส่วนทีน่ กั เรียนกินอาหารฟาสต์ฟดู้ เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชบุ แป้งทอด พิซซ่า
แซนวิช ฮอทดอก ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

จ�ำนวนวัน/สัดส่วนที่นักเรียนกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า
แซนวิช  ฮอทดอก ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า แซนวิช  ฮอทดอก              
ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์           
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2554
ข้อค�ำถาม 907) “ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์
ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า แซนวิช ฮอทดอก กี่วัน (ถ้าไม่กินเลย ตอบ 0)”
สัดส่วน
ตัวตั้ง : จ�ำนวนวันรวมของผู้ตอบข้อค�ำถาม 907
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 907 ทั้งหมด
ร้อยละ
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
การเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอื่นควรพิจารณาช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลด้วย เนื่องจากช่วงเวลา
เทศกาลต่างๆ อาจมีผลต่อการเข้าถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างกัน
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 9 : ความถี่/สัดส่วนที่นักเรียนเคยกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า
แซนวิช ฮอทดอก ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ความถี่/สัดส่วนนักเรียนที่เคยกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า
แซนวิช  ฮอทดอก ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและ             
ให้ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
นักเรียนเคยกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า แซนวิช  ฮอทดอก
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์มอื
ถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self –reported)
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 76200 (นักเรียนเคยกินอาหารฟาสต์ฟู้ด เช่น แฮมเบอร์เกอร์
ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า แซนวิช  ฮอทดอก ใน 1 เดือนที่ผ่านมา )  x100
ตัวหาร : จ�ำนวนผูต้ อบข้อค�ำถาม 76200  (นักเรียนเคยกินอาหารฟาสต์ฟดู้ เช่น แฮมเบอร์เกอร์
ไก่ชุบแป้งทอด พิซซ่า แซนวิช  ฮอทดอก ใน 1 เดือนที่ผ่านมา) ทั้งหมด
ร้อยละ
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2557, 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
การเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอื่นควรพิจารณาช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลด้วย เนื่องจากช่วงเวลา
เทศกาลต่างๆอาจมีผลต่อการเข้าถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างกัน
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

169

ตัววัดที่ 10 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนกตามความถี่
ในการกินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนกตามความถี่ในการ
กินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน                
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) พฤติกรรมการกินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ
2) ความถี่ในการกิน จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
2.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วัน ต่อสัปดาห์
2.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วัน ต่อสัปดาห์
2.3) ปฏิบัติ 3 วัน ต่อสัปดาห์
2.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วัน ต่อสัปดาห์
2.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
3) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 1) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านกินอาหารที่มีไขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ โดยเฉลี่ย             
กี่วันต่อสัปดาห์”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรกินอาหารทีม่ ไี ขมันสูง อาหารทอดหรือกะทิ แต่ละกลุม่ ความถีใ่ นการ
กินต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557,  2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 11 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนกตามความถี่ในการ
กินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน�้ำปลา/น�้ำตาลเพิ่ม
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนกตามความถี่ในการ
กินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน�้ำปลา/น�้ำตาลเพิ่ม
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน             
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) พฤติกรรมการกินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน�้ำปลา/น�้ำตาลเพิ่ม
2) ความถี่ในการกิน จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
       2.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วัน ต่อสัปดาห์
       2.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วัน ต่อสัปดาห์
       2.3) ปฏิบัติ 3 วัน ต่อสัปดาห์
       2.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วัน ต่อสัปดาห์
       2.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
3) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 2) “ในช่วงปัจจุบนั นี้ ท่านกินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน�ำ้ ปลา/น�ำ้ ตาล
เพิ่ม โดยเฉลี่ยกี่วันต่อสัปดาห์”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่กินอาหารรสเค็มหรือรสหวานจัด หรือเติมน�้ำปลา/น�้ำตาลเพิ่ม   
แต่ละกลุ่มความถี่ในการกินต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
ส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 12 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนกตามความถี่ในการ
ควบคุมการกิน โดยทุกมื้อจะค�ำนึงถึงประโยชน์และปริมาณพลังงานของอาหารที่ได้รับพอเพียงกับสภาพ
ร่างกายตนเอง
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการกินอาหาร จ�ำแนกตามความถี่ในการ
ควบคุมการกิน โดยทุกมือ้ จะค�ำนึงถึงประโยชน์และปริมาณพลังงานของอาหารทีไ่ ด้รบั พอเพียง
กับสภาพร่างกายตนเอง
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน               
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) พฤติกรรมการควบคุมการกิน โดยทุกมื้อจะค�ำนึงถึงประโยชน์และปริมาณพลังงานของ
อาหารที่ได้รับพอเพียงกับสภาพร่างกายตนเอง
2) ความถี่ในการกิน จ�ำแนกตามกลุ่มดังนี้
2.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วัน ต่อสัปดาห์
2.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วัน ต่อสัปดาห์
2.3) ปฏิบัติ 3 วัน ต่อสัปดาห์
2.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วัน ต่อสัปดาห์
2.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
3) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 4) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านควบคุมการกิน โดยทุกมื้อจะค�ำนึงถึงประโยชน์                    
และปริมาณพลังงานของอาหารที่ได้รับพอเพียงกับสภาพร่างกายตนเอง โดยเฉลี่ยกี่วันต่อ
สัปดาห์”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีค่ วบคุมการกิน โดยทุกมือ้ จะค�ำนึงถึงประโยชน์และปริมาณพลังงาน
ของอาหารที่ได้รับพอเพียงกับสภาพร่างกายตนเองแต่ละกลุ่มความถี่ในการกินต่อสัปดาห์              
x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
ส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต   
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 13 : ร้อยละของเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือนที่ได้กินนมแม่อย่างเดียว
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือนที่ได้กินนมแม่อย่างเดียว
Exclusive Breastfeeding rate among children aged less than 6 months
1) องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้เด็กทุกคนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือนและกิน
ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น เนื่องจากนมแม่เป็นอาหาร           
ทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับเด็ก ทัง้ ในด้านสารอาหาร ภูมคิ มุ้ กันโรคและการเลีย้ งลูกด้วยนม
แม่ ถือเป็นกระบวนการสร้างสายใยความผูกพันระหว่างแม่และลูก นอกจากนี้ผลการวิจัยพบ
ว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในแม่และเด็กได้
อย่างมีนัยส�ำคัญ
2) องค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นหนึ่งในมาตรการส�ำคัญส�ำหรับ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเด็กและก�ำหนดให้ อัตราการกินนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน
เป็นตัววัดระหว่างประเทศในเรื่องอาหารทารกและเด็กเล็ก
การกินนมแม่อย่างเดียว คือ เด็กจะได้รับแต่นมแม่เป็นอาหารเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ไม่ได้รับ
น�้ำ นมผสม กล้วย ข้าว หรืออาหารอื่นๆ
เด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือน
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2555
ข้อค�ำถามมี 18 ข้อ โดยก�ำหนด Variable name : BF1 – BF18
ตัวตั้ง : จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือนที่ส�ำรวจพบว่ากินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่
แรกเกิด กล่าวคือ จ�ำนวนผู้ที่ตอบสัมภาษณ์ในข้อ BF1 ว่า “เคย” (BF1 = 1) และในข้อ BF2
ว่า “กิน” (BF2 = 1) และตั้งแต่ข้อ BF3 – BF18 ตอบว่า “ไม่ได้” (BF3 – BF18 = 2)                 
หรือ ตอบว่า “ไม่ทราบ” (BF3 – BF18 = 8) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุต�่ำกว่า 6 เดือน ที่ได้รับการส�ำรวจทั้งหมด
ข้อค�ำถามที่ใช้ คือ เด็กได้รับอาหารอะไรใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จะรวมจ�ำนวนเด็กอายุต�่ำกว่า
6 เดือนที่ตอบว่าได้รับนมแม่อย่างเดียวเป็นตัวตั้ง และตัวหารจะเป็นจ�ำนวนของเด็กอายุต�่ำ
กว่า 6 เดือนทุกคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS)
ปี พ.ศ. 2548 - 2549, 2555 และ 2558
เป็นตัวแทนระดับภาค และทั่วประเทศ
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ตัววัดที่ 14 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ จ�ำแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ จ�ำแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
Percentage of population aged 6 years and over who type of food consumption
behaviour by frequency of food consumption
สืบเนื่องปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา มี
ส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อการ
มีสขุ ภาพทีด่ ี ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะ
สม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพที่ส�ำคัญซึ่งเป็นเรื่อง
หนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา) ของ
ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
1) กลุม่ อาหารต่างๆ ทีบ่ ริโภคโดยเฉลีย่ ต่อสัปดาห์ การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร เป็นการสอบถามการบริโภคอาหารที่ประชากรบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉลี่ย             
ต่อสัปดาห์
2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
2.1) เนื้อสัตว์ไขมันและผลิตภัณฑ์
2.2) ผักและผลไม้สด
2.3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แร่ธาตุ และวิตามิน
2.4) อาหารไขมันสูง
2.5) ขนมส�ำหรับทานเล่นหรือขนมกรุบกรอบ
2.6) อาหารประเภทจานด่วนตะวันตก
2.7) เครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลม
2.8) เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีรสหวาน
2.9) อาหารส�ำเร็จรูป เช่น อาหารส�ำเร็จแช่แข็ง/อาหารพร้อมปรุงแช่เย็น
3) ความถี่ในการบริโภคอาหาร จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
3.1) ไม่ทาน
3.2) ทาน 1 - 2 วันต่อสัปดาห์
3.3) ทาน 3 - 4 วันต่อสัปดาห์
3.4) ทาน 5 - 6 วันต่อสัปดาห์
3.5) ทานทุกวัน
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
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6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล

จากข้อค�ำถาม
1. ร้อยละของประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ไขมันและผลิตภัณฑ์
จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเนือ้ สัตว์ไขมันและผลิตภัณฑ์
ของแต่ละกลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
2. ร้อยละของประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผักและผลไม้สด จ�ำแนกตาม
ความถี่ในการบริโภคอาหาร โดยตัวหารคือประชากรทั้งหมด
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผักและผลไม้สดของแต่ละ
กลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
3. ร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร                
และแร่ธาตุ วิตามิน จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร            
และแร่ธาตุ วิตามินของแต่ละกลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
4. ร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารไขมันสูง จ�ำแนกตาม
ความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารไขมันสูงของแต่ละ
กลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
5. ร้อยละของประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทขนมส�ำหรับทานเล่นหรือขนม
กรุบกรอบ จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทขนมส�ำหรับทานเล่นหรือ
ขนมกรุบกรอบของแต่ละกลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
6. ร้อยละของประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารประเภทจานด่วนตะวัน
ตก จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารประเภทจานด่วน
ตะวันตกของแต่ละกลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
7. ร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลม
จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเครื่องดื่มประเภทน�้ำอัดลม
ของแต่ละกลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
8. ร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่
มีรสหวาน จ�ำแนกตามความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่
มีรสหวานของแต่ละกลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
9. ร้อยละของประชากรทีม่ พี ฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารส�ำเร็จรูป จ�ำแนกตาม
ความถี่ในการบริโภคอาหาร
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทอาหารส�ำเร็จรูปของแต่ละ
กลุ่มความถี่ในการบริโภคอาหารต่อสัปดาห์ x 100
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
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8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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ปี พ.ศ. 2556
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในแต่ละ
ภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มภาค   (ที่มา : ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย            
ของประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://service.
nso.go.th/nsopublish/service/survey/Food_Comsump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 15 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการบริโภคอาหารมื้อหลัก
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการบริโภคอาหารมื้อหลัก
Percentage of population aged 6 years and over by consuming staple meals
per day
สืบเนือ่ งปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา   
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน                    
เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพที่ส�ำคัญซึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา)
ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
อาหารมื้อหลักเป็นอาหารมื้อที่ส�ำคัญที่ร่างกายควรได้รับ เพราะเป็นการบริโภคอาหารที่
มีคุณค่าทางโภชนาการที่ท�ำให้ร่างกายท�ำงานได้ตามปกติแต่ละวัน ดังนั้นการบริโภคอาหาร
มื้อหลักจึงส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
1) มื้ออาหาร หมายถึง อาหารหลักทั้ง 3 มื้อ หรืออาหารว่าง เช้า-บ่าย และก่อนนอน
มื้อเช้า อาหารหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวต้ม โจ๊ก ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปังไข่ดาว+หมูแฮม
ฯลฯ รวมทั้งเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน�้ำเปล่า
อาหารว่างเช้า อาหารที่ไม่ใช่อาหารหลัก เช่น ของกินเล่น ขนม ผลไม้ รวมทั้งเครื่องดื่ม
ทุกชนิด ยกเว้นน�้ำเปล่าที่กินระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
มื้อกลางวัน อาหารหลัก ได้แก่ ข้าว ก๋วยเตี๋ยว  ขนมจีน ฯลฯ รวมทั้งเครื่องดื่มทุกชนิด
ยกเว้นน�้ำเปล่า
อาหารว่างบ่าย อาหารที่ไม่ใช่อาหารหลัก เช่น ของกินเล่น ขนม ผลไม้ รวมทั้งเครื่องดื่ม
ทุกชนิด ยกเว้นน�้ำเปล่าที่กินระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
มื้อเย็น อาหารหลัก ได้แก่ ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ฯลฯ รวมทั้งเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้น            
น�้ำเปล่า
ก่อนนอน อาหารของกินเล่น ขนม ผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน�้ำเปล่าที่กินก่อนเข้า
นอน
2) อาหารมื้อหลัก หมายถึง อาหารหลัก 3 มื้อ ได้แก่ มื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น อาหาร
มื้อหลักจึงเป็นการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ท�ำให้ร่างกายท�ำงานได้ตามปกติ
ในแต่ละวัน จึงควรได้รบั สารต่างๆ ให้ครบถ้วนตามความต้องการของร่างกายในปริมาณทีเ่ พียง
พอและเหมาะสมทั้ง 5 หมู่ ดังนี้
หมู่ที่ 1 ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งและงา เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี สามารถ
น�ำไปเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสื่อมให้อยู่ในสภาพปกติ
หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง เผือก มัน น�้ำตาล มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งส�ำคัญที่
ให้พลังงาน ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือ มีใยอาหาร (ซึง่ มีประโยชน์ชว่ ยเพิม่ น�ำ้ หนักและปริมาณ
อุจจาระ) วิตามินและแร่ธาตุ เพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์มากที่สุด ควรกินสลับกับผลิตภัณฑ์
จากข้าวและธัญพืชอื่น ที่ให้พลังงานเช่นเดียวกับข้าว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ วุ้นเส้น
หรือแป้งต่างๆ และไม่ควรกินมากเกินความต้องการ เพราะอาหารประเภทนีจ้ ะถูกเปลีย่ นและ
เก็บสะสมไว้ในรูปของไขมันตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท�ำให้เกิดโรคอ้วน

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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หมู่ที่ 3 ได้แก่ พืชผักชนิดต่างๆ
หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ต่างๆ พืชผักและผลไม้ (หมู่ที่ 3 และ 4) เป็นแหล่งส�ำคัญของวิตามิน
และแร่ธาตุรวมทั้งสารอาหารอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ท�ำให้การท�ำงานของร่างกายเป็นปกติ
เช่น ใยอาหารช่วยในการขับถ่ายน�ำโคเลสเตอรอลและสารพิษที่ก่อมะเร็งบางชนิดออกจาก
ร่างกาย พืชผักผลไม้ที่ไม่หวานจัด ให้พลังงานต�่ำท�ำให้ไม่อ้วน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
มะเร็งและโรคหัวใจ
หมู่ที่ 5 น�้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์เป็นอาหารที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ ให้พลังงาน                  
(2 เท่าของสารคาร์โบไฮเดรต) และความอบอุ่นแก่ร่างกายในเนื้อสัตว์ หนังสัตว์ น�้ำมันสัตว์ทุก
ชนิด พบกรดไขมันอิ่มตัว ยกเว้นไขมันจากปลาจะมีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและยังมี
กรดไขมันโอเมก้า 3 อีพีเอ และดีเอชเอ อยู่ด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
3) การบริโภคอาหารมื้อหลัก จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
      3.1) ทานมากกว่า 3 มื้อต่อวัน
      3.2) ทานครบ 3 มื้อ
      3.3) ทาน 2 มื้อ โดยงดมื้อเช้า
      3.4) ทาน 2 มื้อ โดยงดมื้อกลางวัน
      3.5) ทาน 2 มื้อ โดยงดมื้อเย็น
      3.6) ทานเพียง 1 มื้อเท่านั้น
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
    “ปกติ...(ชื่อ)...ทานอาหารมื้อหลัก วันละกี่มื้อ?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มในการบริโภคอาหารมื้อหลัก x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ปี พ.ศ. 2556
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในแต่ละ
ภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มอายุ  (ที่มา : ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของ
ประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://service.nso.
go.th/nsopublish/service/survey/Food_Comsump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 16 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการบริโภคอาหารว่าง
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการบริโภคอาหารว่าง
Percentage of population aged 6 years and over by consuming snacks
สืบเนือ่ งปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา   
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน                  
เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพที่ส�ำคัญซึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา)
ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
อาหารว่างเป็นอาหารระหว่างมือ้ มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารประจ�ำมือ้ หลัก อาหาร
ว่างนัน้ มีหลากหลายประเภททีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพร่างกาย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปริมาณการรับประทาน
และประเภทของอาหารว่างที่รับประทานในแต่ละครั้ง
1) อาหารว่างเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารหลัก เช่น ของกินเล่น ขนม ผลไม้ รวมทั้งเครื่องดื่ม             
ทุกชนิด ยกเว้นน�้ำเปล่าที่กินระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
2) การบริโภคอาหารว่าง จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
2.1) บริโภค
2.2) ไม่ได้บริโภค
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มการบริโภคอาหารว่าง x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ปี พ.ศ. 2556
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                              
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มอายุ  (ที่มา : ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของ
ประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://service.nso.
go.th/nsopublish/service/survey/Food_Comsump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 17 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่บริโภคอาหารว่าง จ�ำแนกตามสาเหตุที่บริโภคอาหารว่าง
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่บริโภคอาหารว่าง จ�ำแนกตามสาเหตุที่บริโภค                 
อาหารว่าง
Percentage of population aged 6 years and over who consume snacks by
reason of consuming snacks
สืบเนือ่ งปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา  
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน              
เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพที่ส�ำคัญซึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา)
ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
อาหารว่างเป็นอาหารระหว่างมือ้ มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอาหารประจ�ำมือ้ หลัก อาหาร
ว่างนัน้ มีหลากหลายประเภททีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพร่างกาย ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปริมาณการรับประทาน
และประเภทของอาหารว่างที่รับประทานในแต่ละครั้ง
1) สาเหตุที่บริโภคอาหารว่าง จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
1.1) หิว
1.2) อยากทาน
1.3) เคยทางเป็นประจ�ำ/ได้เวลาทาน
1.4) อื่นๆ
2) จ�ำนวนประชากรที่บริโภคอาหารว่างทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่บริโภคอาหาร
ว่างที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปทั้งหมด
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
      “ส่วนใหญ่...(ชื่อ)…ทานอาหารว่าง เพราะอะไร?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่บริโภคอาหารว่างของแต่ละกลุ่มสาเหตุที่บริโภคอาหารว่าง x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรที่บริโภคอาหารว่างทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ปี พ.ศ. 2556
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                            
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มอายุ  (ที่มา : ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของ
ประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://service.nso.
go.th/nsopublish/service/survey/Food_Comsump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 18 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามรสชาติอาหารมื้อหลักที่ทานเป็นประจ�ำ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามรสชาติอาหารมื้อหลักที่ทานเป็นประจ�ำ
Percentage of population aged 6 years and over by type of flavor of staple
meal
สืบเนือ่ งปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา  
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพื่อ
การมีสุขภาพที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
เหมาะสม ปลอดภัย และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพทีส่ ำ� คัญซึง่ เป็น
เรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา)                   
ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
รสชาติอาหารมื้อหลักที่ทานเป็นประจ�ำ  ส่งผลต่อปริมาณในการรับประทานอาหาร             
ในแต่ละครั้ง เช่น การรับประทานอาหารรสชาติที่โปรดปรานเป็นประจ�ำ  จะส่งผลให้มีการ          
รับประทานอาหารมื้อหลักได้มากขึ้น เป็นต้น
รสชาติมื้ออาหารหลักที่ทานเป็นประจ�ำ จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
1) จืด
2) หวาน
3) เค็ม
4) เผ็ด
5) เปรี้ยว
6) อื่นๆ
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
“ปกติ...(ชื่อ)…ทานอาหารมื้อหลักรสชาติใด มากที่สุด?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มรสชาติมื้ออาหารหลักที่ทานเป็นประจ�ำ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
พ.ศ. 2556
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                               
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มอายุ และภาค (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กายของประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://
service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/Food_Consump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 19 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามวิธีปรุงอาหารที่ทานเป็นประจ�ำ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามวิธีปรุงอาหารที่ทานเป็นประจ�ำ
Percentage of population aged 6 years and over by cooking style
สืบเนือ่ งปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา  
มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน                   
เพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพที่ส�ำคัญซึ่ง
เป็นเรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา)
ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
การรับประทานอาหารโดยการใช้วธิ กี ารปรุงอาหารทีท่ านเป็นประจ�ำ ส่งผลต่อการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันและสุขภาพของประชากร
วิธีปรุงอาหารที่ทานเป็นประจ�ำ จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
1) ต้ม/ลวกสุก
2) ตุ๋น/นึ่ง/อบ
3) ผัด
4) ทอด
5) ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ
6) ปิ้ง/ย่าง
7) อื่นๆ
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
    “ปกติ...(ชื่อ)…ทานอาหารที่ปรุงด้วยวิธีการใด มากที่สุด?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มวิธีปรุงอาหารที่ทานเป็นประจ�ำ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ปี พ.ศ. 2556
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                               
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มอายุ   (ที่มา : ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย             
ของประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://service.
nso.go.th/nsopublish/service/survey/Food_Comsump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 20 : ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามสิ่งที่ค�ำนึงถึงอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล

ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามสิ่งที่ค�ำนึงถึงอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร
Percentage of population aged 6 years and over by consideration first before
choosing buys food
สืบเนือ่ งปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของประเทศส่วนใหญ่ เป็นปัญหาทีเ่ กิดจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลจึง ได้ประกาศให้ปี 2545 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นรณรงค์ สุขภาพ
ทั่วไป เพื่อให้ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับรู้ตระหนักและเข้ามา   
มีสว่ นร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพและดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน เพือ่ การ
มีสุขภาพที่ดี ภายใต้ยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่              
เหมาะสม ปลอดภัย และมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ถือเป็นแผนการสร้าง สุขภาพทีส่ ำ� คัญซึง่ เป็น
เรื่องหนึ่งในนโยบาย 5 อ. (อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ อนามัยชุมชน และอโรคยา)                 
ของยุทธศาสตร์ “รวมพลังสร้างสุขภาพ”
การค�ำนึงถึงสิง่ ทีค่ วรเลือกซือ้ อาหารเป็นอันดับแรก จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชากร
เช่น การค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นอันดับแรก จะท�ำให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน                  
ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชากร เป็นต้น
สิ่งที่ค�ำนึงถึงอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
1) รสชาติ
2) คุณค่าทางโภชนาการ
3) ราคา
4) ความสะอาด
5) ความสะดวก รวดเร็ว
6) ความชอบ
7) อยากทาน
8) อื่นๆ
ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
    “ปกติ...(ชื่อ)...เลือกซื้ออาหารจะค�ำนึงถึงสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก?”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มสิ่งที่ค�ำนึงถึงอันดับแรกก่อนเลือกซื้ออาหาร x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
ปี พ.ศ. 2556
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  6 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ�ำแนกตามกลุม่ ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับกลุ่มอายุ และภาค (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กายของประชากรและสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://
service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/survey/Food_Consump_56.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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กลุ่มตัววัด : กิจกรรมทางกาย
ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
Percentage of population aged 11 years and over by playing sport or exercise
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจและ
ให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการซ่อม
สุขภาพ
1) การเล่นกีฬา หมายถึง กิจกรรมที่เป็นไปกฎ กติกา การเล่น ซึ่งนอกเหนือจากความหนัก
ของกิจกรรมที่ท�ำแล้วยังต้องการทักษะการเล่น ซึ่งหากมีความท้าทายจากการแข่งขันจากจุด
มุ่งหมายเพื่อชัยชนะแล้ว จะยิ่งท�ำให้ควบคุมความหนักของกิจกรรมยากขึ้น
2) การออกก�ำลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่มีการวางแผนเป็นล�ำดับขั้นเพื่อเป็นต้น และการ
วางแผนทีก่ ล่าวถึงนีจ้ ะมีรายละเอียด เช่น ระยะเวลา ความหนัก และความถีข่ องการออกก�ำลัง
กาย เมื่อร่างกายมีความฟิตมากขึ้น แผนการออกก�ำลังกายในส่วนของระยะเวลา ความหนัก
และความถี่ ก็สามารถปรับเพิ่มให้เหมาะสม เพื่อส่งผลให้เพิ่มความฟิตที่มากขึ้น และสุขภาพ
ที่ดีขึ้นเช่นกัน
3) การเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
3.1) เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
3.2) ไม่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
ประชากรที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
“ในเดือนที่แล้ว...(ชื่อ)...เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายหรือไม่?” ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากร
แต่ละกลุ่มที่ตอบว่า 1) “เล่นกีฬา/ออกก�ำลังกาย” และ 2) ไม่เล่นกีฬา/ออกก�ำลังกาย”                
(รหัสค�ำตอบ 2 - 7) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต (สอก.)
ปี พ.ศ. 2554
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในแต่ละ
ภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
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11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

มีการน�ำเสนอในระดับเพศ กลุ่มอายุ เขตการปกครอง และภาค (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการ
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
เข้าถึงได้ที่ http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 2 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด

ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
Prevalence of sufficient physical activity
การมีกจิ กรรมทางกายและการออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอช่วยส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ี รวม
ทัง้ ป้องกันและชะลอการเกิดโรค ผูท้ มี กี ารเคลือ่ นไหวออกก�ำลังกายน้อยหรือไม่เคลือ่ นไหวเลย
เป็นสาเหตุสำ� คัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ หัวใจตาย นอกจาก
นี้ ยังเป็นสาเหตุส�ำคัญของโรคที่เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวออกก�ำลังกายอื่นๆ อีก เช่น
ความดันโลหิตสูง เบาหวานในผู้ใหญ่ ความอ้วน ปวดหลัง ภาวะกระดูกพรุน ฯลฯ การ
เคลื่อนไหวออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอจะมีบทบาทอย่างมากในการป้องกันและควบคุมโรค
หรือภาวะดังกล่าวรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพท�ำให้ดูดี รู้สึกดี และสุขสบาย ประโยชน์การ
เคลื่อนไหวออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอต่อสุขภาพที่ส�ำคัญ ดังนี้
1) ลดความเสี่ยงจากการตายก่อนวัยอันสมควร (ก่อนอายุ 65 ปี)
2) ลดความเสี่ยงจากการตายด้วยโรคหัวใจ
3) ลดความเสีย่ งต่อการเกิดโรคเบาหวานและช่วยให้ผเู้ ป็นเบาหวานมีสขุ ภาพแข็งแรงขึน้
4) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
5) ช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
6) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
7) ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า
8) ช่วยควบคุมน�้ำหนัก
9) เสริมสร้างและด�ำรงไว้ซึ่งความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อ
10) เสริมสร้างความแข็งแรงในผู้สูงอายุ ท�ำให้เคลื่อนไหวได้ดี ไม่พลัดหกล้มง่าย
11) ท�ำให้จิตใจสบาย แจ่มใส
การมีกจิ กรรมทางกายอย่างเพียงพอ หมายถึง การมีกจิ กรรมทางกายตัง้ แต่ระดับปานกลางถึง
ระดับหนัก ที่เกิดจากกิจกรรมจากการท�ำงาน กิจกรรมจากการเดินทาง กิจกรรมยามว่าง             
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ > 7 วันต่อสัปดาห์ และค่า MET (Metabolic Equivalent) รวมกัน
> 3000 โดย การส�ำรวจในปี 2553 ใช้ แบบสอบถามกิจกรรมทางกายระดับโลก (Global
Physical Activity Questionnaire, GPAQ) ซึ่งเป็นชุดคาถามซึ่งจัดท�ำโดยองค์การ                  
อนามัยโลก เพื่อประเมินกิจกรรมทางกาย (Physical activity)
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 5 กิจกรรมทางกายและการออกก�ำลังกาย
การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ หมายถึง การมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับปานกลาง
ถึงระดับหนัก โดยสอบถามเกี่ยวกับความหนักเบาของการออกแรง (Intensity) ของแต่ละ
กิจกรรมทีม่ กี ารออกแรงตัง้ แต่ 10 นาทีขนึ้ ไป โดยใช้เวลากีว่ นั ใน 1 สัปดาห์ในการออกแรงของ
แต่ละกิจกรรม และในแต่ละครั้งที่มีการออกแรงใช้เวลานานเท่าไร โดยกิจกรรมดังกล่าว
ประกอบด้วย
1. กิจกกรรมการท�ำงาน
1.1 ที่ใช้แรงระดับหนัก (ข้อ 5.1, 5.2, 5.3)
1.2 ที่ใช้แรงระดับปานกลาง (ข้อ 5.4, 5.5, 5.6)
2. กิจกรรมการเดินทาง (ข้อ 5.7, 5.8, 5.9)
3. กิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
3.1 การเล่นกีฬาในระดับหนัก (ข้อ 5.10, 5.11, 5.12)
3.2 การเล่นกีฬาในระดับปานกลาง (ข้อ 5.13, 5.14, 5.15)
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอตั้งแต่ระดับปาน
กลางถึงระดับหนัก x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสามารถที่จะตอบการมีกิจกรรมทางกายตามจริง
หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 3 : ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด

ความชุกของประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ
Prevalence of sufficient exercise
ประโยชน์ของการออกก�ำลังกาย
1) ด้านร่างกาย การออกก�ำลังกายจะท�ำให้อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ดังนี้
1.1) ระบบกล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้ จะมีการเจริญเติบโตขึน้ ท�ำให้ขนาดของเส้นใยกล้ามเนือ้
ขยายใหญ่ขึ้น (Hypertrophy) และเป็นการเพิ่มความสามารถในการออกแรงด้วย ท�ำให้
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของกล้ามเนือ้ เพิม่ ขึน้ กล้ามเนือ้ จะท�ำงานได้นานขึน้ เนือ่ งจากมีการ
ใช้ออกซิเจนน้อยกว่า
1.2) ระบบโครงร่าง ในขณะออกก�ำลังกายกระดูกจะถูกดึง ถูกบีบจากแรงกล้ามเนื้อ ซึ่ง
จะกระตุ้นให้กระดูกมีการเจริญขึ้น ทั้งความกว้าง ความใหญ่ ความหนา และข้อต่อก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการท�ำงาน
1.3) ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำท�ำให้ระบบ
ไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด           
ลดความดันโลหิตสูง ป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน
2) ด้านจิตใจ การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ จะผลท�ำให้เป็นคนทีม่ บี คุ ลิกทีม่ นั่ คงสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ดี มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ สี ามารถปรับตัวเมือ่ ได้รบั ความเครียดได้ดี มี
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ในระดับดี
3) ด้านสติปัญญา ผู้ที่ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จะมีความสามารถในการแก้ปัญหา              
มีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี
4) ด้านสังคม การออกก�ำลังกายจะช่วยเพิม่ ความมีวฒ
ุ ภิ าวะทางสังคม มีความฉลาดทางสังคม
เนื่องการออก�ำลังกายเป็นกิจกกรมที่ส่งเสริมให้คนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น จนน�ำไปสู่การพัฒนา
ทักษะทางสังคมที่ดี
การออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ หมายถึง การออกก�ำลังกายที่เป็นกิจกรรมที่ท�ำในเวลาว่าง
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/สันทนาการ เช่น มีการเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิก การวิ่งจ๊อกกิ้ง การตี
เทนนิส เล่นฟิตเนส จนรูส้ กึ เหนือ่ ยมากหรือเหนือ่ ยปานกลาง และกิจกรรมในการเดินทางจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวต้องกระท�ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย                
30 นาที/ครั้ง และอย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
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6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2553
ส่วนที่ 5 การมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ
การออกก�ำลังกายอย่างเพียงพอ หมายถึง การมีกิจกรรมทางกายตั้งแต่ระดับปานกลาง
ถึงระดับหนัก โดยสอบถามความหนักเบาของการออกแรง (Intensity) ของแต่ละกิจกรรมที่
มีการออกแรงตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป โดยใช้เวลากี่วันใน 1 สัปดาห์ในการออกแรงของแต่ละ
กิจกรรม และในแต่ละครั้งที่มีการออกแรงใช้เวลานานเท่าไร โดยกิจกรรมดังกล่าว ประกอบ
ด้วย
1. กิจกรรมการเดินทาง (ข้อ 5.7, 5.8, 5.9)
2. กิจกรรมยามว่างเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ
2.1 การเล่นกีฬาฯ ในระดับหนัก (ข้อ 5.10, 5.11, 5.12)
2.2 การเล่นกีฬาฯ ในระดับปานกลาง (ข้อ 5.13, 5.14, 5.15)
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15-74 ปี ที่มีกิจกรรมที่ท�ำในเวลาว่างเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ/
สันทนาการ จนรู้สึกเหนื่อยมากหรือเหนื่อยปานกลาง (เช่น การเล่นกีฬา การเต้นแอโรบิก            
การวิ่งจ๊อกกิ้ง การตีเทนนิส เล่นฟิตเนส) และมีกิจกรรมในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีก              
ที่หนึ่ง อย่างต่อเนื่อง > 30 นาที/ครั้ง และ > 3 ครั้ง/สัปดาห์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมการเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ตอบสามารถที่จะตอบวิธีและเวลาการออกก�ำลังกาย
ตามจริง หรือสูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
3) การส� ำ รวจในครั้ ง นี้ จ ะรวมผู ้ ห ญิ ง ที่ ใ ห้ น มบุ ต รด้ ว ยเพราะผู ้ ห ญิ ง มั ก ไม่ ไ ด้ ถู ก ถามว่ า                   
ขณะสัมภาษณ์นั้นเป็นผู้ที่ให้นมบุตรอยู่หรือไม่
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-
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ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 4 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการท�ำงานใช้แรงกายและเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อออก
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการท�ำงานใช้แรงกายและเคลื่อนไหว              
ต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย มีเหงื่อออก
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน              
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) พฤติกรรมการท�ำงานใช้แรงกายและเคลือ่ นไหวต่อเนือ่ งจนรูส้ กึ เหนือ่ ย มีเหงือ่ ออก จ�ำแนก
ตามกลุ่มความถี่ในการปฏิบัติ  ดังนี้
1.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วัน ต่อสัปดาห์
1.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วัน ต่อสัปดาห์
1.3) ปฏิบัติ 3 วัน ต่อสัปดาห์
1.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วัน ต่อสัปดาห์
1.5) ไม่ปฏิบัติ
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 5) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านท�ำงานใช้แรงกายหรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย
มีเหงื่อออก โดยเฉลี่ยกี่วันต่อสัปดาห์”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีท่ ำ� งานใช้แรงกายและเคลือ่ นไหวต่อเนือ่ งจนรูส้ กึ เหนือ่ ย มีเหงือ่ ออก
แต่ละกลุ่มความถี่ในการปฏิบัติต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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ตัววัดที่ 5 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย
อย่างน้อยวันละ 30 นาที
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
10. ข้อเสนอแนะ
11. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมการออกก�ำลังกายต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย
อย่างน้อยวันละ 30 นาที
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ   ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) พฤติกรรมการออกก�ำลังกายต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย อย่างน้อยวันละ 30 นาที
2) ความถี่ในการปฏิบัติ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
2.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วัน ต่อสัปดาห์
2.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วัน ต่อสัปดาห์
2.3) ปฏิบัติ 3 วัน ต่อสัปดาห์
2.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วัน ต่อสัปดาห์
2.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
3) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 6) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านออกก�ำลังกายต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย วันละ 30 นาที  
โดยเฉลี่ยกี่วันต่อสัปดาห์”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่ออกก�ำลังกายต่อเนื่องจนรู้สึกเหนื่อย วันละ 30 นาที แต่ละกลุ่ม
ความถี่ในการปฏิบัติต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 6 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามประเภทของการ
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามประเภทของ
การเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
Percentages of population aged 11 years and over who playing sport or exercise
by types of playing sport or exercise
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจ
และให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ
2) ประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กาย เนื่องจากกีฬาแต่ละประเภทมีการเล่นตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และความ
ชอบส่วนตัวของแต่ละบุคคล
1) ประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
1.1) วิ่ง หมายถึง การออกก�ำลังกายโดยการวิ่ง (ไม่รวมนักวิ่งที่ท�ำเป็นอาชีพและการวิ่ง
บนเครื่องวิ่ง)
1.2) เต้นแอโรบิก หมายถึง การออกก�ำลังกายโดยการเต้นประกอบจังหวะเพลง
1.3) เดิน หมายถึง การออกก�ำลังกายโดยการเดิน (ไม่รวมการเดินในชีวิตประจ�ำวัน และ
การเดินบนเครื่องเดิน)
1.4) ร�ำไม้พลอง หมายถึง การออกก�ำลังกาย โดยมีไม้พลองเป็นอุปกรณ์ประกอบการร�ำ
1.5) ไทเก๊ก หมายถึง การออกก�ำลังกาย โดยการเคลือ่ นไหวทุกส่วนของร่างกายอย่างต่อ
เนื่องและสม�่ำเสมอ
1.6) ซีก่ ง หมายถึง การออกก�ำลังกายโดยการฝึกฝนพลังลมปราณ การเคลือ่ นไหวร่างกาย
ประสานกับการหายใจ พร้อมกับท�ำสมาธิจิต
1.7) โยคะ หมายถึง การบริหารร่างกายในท่าต่างๆ ร่วมกับการก�ำหนดลมหายใจเข้าและ
ออก
1.8) ฟิตเนส หมายถึง การออกก�ำลังกายโดยใช้เครื่องออกก�ำลังกาย เช่น การเดินบน
เครื่องเดิน การปั่นจักรยานอยู่กับที่ เป็นต้น
1.9) กีฬา หมายถึง การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งอาจจะเคร่งครัดต่อกติกาหรือไม่ก็ได้
เช่น ฟุตบอลตะกร้อ แบดมินตัน ว่ายน�้ำ เป็นต้น
1.10) อื่นๆ หมายถึง การออกก�ำลังกายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก ข้อ 1 - 9 เช่น การ
บริหารร่างกาย เป็นต้น
2) ประเภทของการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
วิ่ง เต้น เดิน โยคะ อุปกรณ์ออกก�ำลังกายต่างๆ เล่นกีฬา อื่นๆ เช่น ร�ำไม้พลอง ไทเก๊ก ซี่กง
ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

จากข้อค�ำถาม
“ตามปกติ....(ชื่อ)....เล่นกีฬาหรืออกก�ำลังกายประเภทใด?”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละประเภท ประกอบด้วย 7 กลุม่
คือ กลุ่มที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “วิ่ง” (รหัสค�ำตอบ 1), “เต้น” (รหัสค�ำตอบ 2), “เดิน”                        
(รหัสค�ำตอบ 3), “โยคะ” (รหัสค�ำตอบ 7), “อุปกรณ์ออกก�ำลังกายต่างๆ” (รหัสค�ำตอบ 8),
“กีฬาทุกประเภท” (รหัสค�ำตอบ 9) และ อื่นๆ คือ กลุ่มที่ตอบสัมภาษณ์ว่า “ร�ำไม้พลอง,               
ไท้เก็ก, ซี่กง และ อื่นๆ (ระบุ)” (รหัสค�ำตอบ 4, 5, 6 และ 10 ตามล�ำดับ) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายทั้งหมด
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2554
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ในแต่ละ
ภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับเพศ (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของ
ประชากร และสุขภาพจิต  พ.ศ. 2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่ http://service.
nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 7 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามสถานที่เล่นกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามสถานที่เล่น
กีฬาหรือออกก�ำลังกาย
Percentages of population aged 11 years and over who playing sport or exercise
by places of playing sport or exercise
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจ
และให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ
2) สถานที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
เนื่องจากความสะดวกในการเข้าถึง ใกล้กับสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทาง ฯลฯ
1) สถานที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย หมายถึง สถานที่ที่ใช้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย               
ซึ่งจ�ำแนกตามลักษณะของสถานที่ ดังนี้
1.1) สนามกีฬาของสถานศึกษา หมายถึง สนามกีฬาที่อยู่ในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของราชการหรือเอกชน
1.2) สนามกีฬาของหน่วยงานราชการ หมายถึง สนามกีฬาทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบและ
ดูแลรักษาโดย หน่วยงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้น สถานทีศ่ กึ ษาของราชการ) เช่น
สนามกีฬาแห่งประเทศไทย สนามกีฬาของศูนย์เยาวชนต่างๆ เป็นต้น
1.3) สนามกีฬาของเอกชน หมายถึง สนามกีฬาของเอกชน สมาคม สโมสร รวมทัง้ สนาม
กีฬาที่จัดท�ำขึ้นเพื่อกิจการค้า เช่น คอร์ดเทนนิส คอร์ดแบดมินตัน และสระว่ายน�้ำ เป็นต้น
1.4) บริเวณสถานศึกษา หมายถึง อาณาบริเวณสถานศึกษาที่สามารถใช้เล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายได้
1.5) บริเวณที่ท�ำงาน หมายถึง อาณาบริเวณสถานศึกษาที่สามารถใช้เล่นกีฬาหรือออก
ก�ำลังกายได้
1.6) บริเวณบ้าน หมายถึง อาณาบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีส่ ามารถใช้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลัง
กายได้
1.7) บริเวณวัด มัสยิด โบสถ์ หมายถึง อาณาบริเวณวัด มัสยิด โบสถ์ ที่สามารถใช้เล่น
กีฬาหรือออกก�ำลังกายได้
1.8) ที่ว่างหรือลานอเนกประสงค์ หมายถึง อาณาบริเวณที่ยังมิได้มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ
หรือมีการปรับพื้นที่ไว้ส�ำหรับใช้ประโยชน์
1.9) อื่นๆ หมายถึง สถานที่ที่ใช้เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้าง
ต้น เช่น ในตัวบ้าน เป็นต้น
2) สถานที่ที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

      2.1) สนามกีฬาของสถานศึกษา
      2.2) สนามกีฬาของหน่วยราชการ
      2.3) สนามกีฬาของเอกชน
      2.4) บริเวณสถานศึกษา
      2.5) บริเวณที่ท�ำงาน
      2.6) บริเวณบ้าน
      2.7) บริเวณวัด/มัสยิด/โบสถ์
      2.8) สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ
      2.9) ที่ว่าง/ลานอเนกประสงค์
      2.10) อื่นๆ
ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
“ตามปกติ....(ชื่อ)....เล่นกีฬาหรืออกก�ำลังกายในสถานที่ใด?”  
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละสถานทีท่ ใี่ ช้ในการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกาย ประกอบด้วย 10 กลุม่ คือ กลุม่ ทีต่ อบสัมภาษณ์วา่ “สนามกีฬาในสถานศึกษา”
, “สนามกีฬาของหน่วยงานราชการ”, “สนามกีฬาของเอกชน” , “บริเวณสถานศึกษา” ,
“บริเวณทีท่ ำ� งาน” , “บริเวณบ้าน”, บริเวณวัด/มัสยิด/โบสถ์ , “สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ”
, “ที่ว่าง/ลานอเนกประสงค์”  และ “อื่นๆ (ระบุ)...........” x 100
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละสถานทีท่ ใี่ ช้ในการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกาย x 100
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายทั้งหมด
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต (สอก.)
ปี พ.ศ. 2554
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                               
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับเพศ และเขตการปกครอง (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

199

ตัววัดที่ 8 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามเหตุผลที่เล่นกีฬา
หรือออกก�ำลังกาย
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามเหตุผลที่เล่น
กีฬาหรือออกก�ำลังกาย
Percentages of population aged 11 years and over who playing sport or exercise
by reasons of playing sport or exercise
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจ
และให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ
2) เหตุผลการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย ส่งผลต่อการตัดสินใจเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย
1) เหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามกลุ่มที่ออกรายงานผล ดังนี้
1.1) ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง
1.2) ลดน�้ำหนัก
1.3) คลายเครียด
1.4) มีปัญหาสุขภาพ
1.5) มีคนชวน
1.6) อื่นๆ
ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
“...(ชื่อ)....เล่นกีฬาหรืออกก�ำลังกายเพราะเหตุใด”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละเหตุผลที่เล่นกีฬาหรือออก
ก�ำลังกาย (รหัสค�ำตอบ 1 – 5) และเหตุผลอื่นๆ (รหัสค�ำตอบ 6 และ 7) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายทั้งหมด
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต (สอก.)
ปี พ.ศ. 2554
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                              
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
มีการน�ำเสนอในระดับเพศ และเขตการปกครอง (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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ตัววัดที่ 9 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามระยะเวลาที่ใช้
ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายต่อครั้ง
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามระยะเวลาที่
ใช้ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายต่อครั้ง
Percentage of population aged 11 years and over who playing sport or exercise
by times to spend for playing sport or exercise per time
2. ความส�ำคัญ
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจ
และให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ
2) ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายต่อครั้ง มีผลต่อการเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
3. นิยาม
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายต่อครัง้ (นาที) ในช่วง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์
ลผนางยารกออ่ีทมุ่ลกมาตกนแำจ� ดังนี้ 20-10 นาที, 30-21 นาที, 60-31 นาที และมากกว่า
60 นาที
4. ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
5. หน่วยวัด
ร้อยละ
6. วิธีค�ำนวณ (ตัวตั้ง ตัว จากข้อค�ำถาม
หาร)
“...(ชื่อ)...เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายโดยเฉลี่ยครั้งละกี่นาที”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละกลุม่ ทีใ่ ช้ระยะเวลาในการเล่น
กีฬาหรือออกก�ำลังกายต่อครั้ง (นาที) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายทั้งหมด
7. แหล่งข้อมูล
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต (สอก.)
8. ปีที่มีข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554
9. ความเป็นตัวแทน
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                               
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
10. ข้อจ�ำกัด
1) ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
2) กลุ่มระยะเวลาที่ใช้ดังกล่าวสามารถแบ่งกลุ่มเพิ่มได้แต่ต้องดู raw data ว่ามี data                  
เพียงพอต่อการวิเคราะห์หรือไม่
11. ข้อเสนอแนะ
มีการน�ำเสนอในระดับเพศ และเขตการปกครอง (าม่ีท: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ 4552.ศ.ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
12. หมายเหตุ
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

(นาท

ที)”

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 10 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามระยะเวลาที่เล่น
กีฬาหรือออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามระยะเวลาที่
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง
Percentages of population aged 11 years and over who playing sport or exercise
by times to spend for playing sport or exercise continuously
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจ
และให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ
2) ระยะเวลาที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อสุขภาพที่ดี และก่อให้เกิด
ผลดีในระยะยาว
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายอย่างต่อเนือ่ ง (เดือน) จ�ำแนกตามกลุม่ ทีอ่ อก
รายงานผล ดังนี้
1) น้อยกว่า 1 เดือน
2) 3 - 1 เดือน
3) 6 - 4 เดือน
4) มากกว่า 6 เดือน
ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
“...(ชื่อ)....เล่นกีฬาหรืออกก�ำลังกายติดต่อกันมานานเท่าใด”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละกลุ่มระยะเวลาที่ใช้ในการ         
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง (เดือน) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายทั้งหมด
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากรและสุขภาพจิต (สอก.)
ปี พ.ศ. 2554
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 – 59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                               
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
1) ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
2) กลุ่มระยะเวลาที่ใช้ดังกล่าวสามารถแบ่งกลุ่มเพิ่มได้แต่ต้องดู raw data ว่ามี data                  
เพียงพอต่อการวิเคราะห์หรือไม่
มีการน�ำเสนอในระดับเพศ และเขตการปกครอง (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 11 : ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามจ�ำนวนวัน
ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกาย จ�ำแนกตามจ�ำนวนวันที่
เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
Percentage of population aged 11 years and over who playing sport or exercise
by number of days playing sports or exercise during 1 month before interview’s
date
1) เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ ประชาชนหันมาสนใจ
และให้ความส�ำคัญในการดูแลเสริมสร้างสุขภาพของตนเองด้วยการออกก�ำลังกายมากกว่าการ
ซ่อมสุขภาพ
2) จ�ำนวนวันทีเ่ ล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ มีผลต่อการเสริม
สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
จ�ำนวนวันที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในรอบ 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์ จ�ำแนกตามกลุ่มที่
ออกรายงานผล ดังนี้ น้อยกว่า 3 วัน, 3 - 10 วัน, 11 - 20 วัน และ 21 - 30 วัน
ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือน ก่อนวันสัมภาษณ์
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
     “ตามปกติ...(ชื่อ)....เล่นกีฬาหรืออกก�ำลังกาย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อเดือน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของแต่ละกลุ่มวัน (4 กลุ่มดังกล่าว)               
ที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายในช่วง 1 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรที่เล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายทั้งหมด
ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต (สอก.)
ปี พ.ศ. 2554
1) เพศ
2) กลุ่มอายุ จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  11 - 14 ปี, 15 - 24 ปี, 25 –59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
3) เขตการปกครอง จ� ำ แนกตามกลุ ่ ม ได้ แ ก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล                               
ในแต่ละภาค
4) ภาค จ�ำแนกตามกลุ่ม ได้แก่  กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้
5) ทั่วประเทศ
1) ขนาดตัวอย่างไม่สามารถออกรายงานระดับจังหวัด และรายอายุได้
2) กลุ่มวันดังกล่าวสามารถแบ่งกลุ่มเพิ่มได้แต่ต้องดู  raw data ว่ามี data เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์หรือไม่
มีการน�ำเสนอในระดับเพศ และเขตการปกครอง (ที่มา: ส�ำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือ
ออกก�ำลังกายของประชากร และสุขภาพจิต พ.ศ.2554 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าถึงได้ที่
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/exerFull54.pdf)
จ�ำนวนประชากรที่ได้เกิดจากการ weight data แล้ว

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 12 : ร้อยละของระยะเวลาที่นักเรียนเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกก�ำลังกายนอกเวลาเรียน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของระยะเวลาที่นักเรียนเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกก�ำลังกายนอกเวลาเรียน
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
ระยะเวลานักเรียนเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกก�ำลังกายนอกเวลาเรียน
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์             
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 803) “ในวันที่นักเรียนเล่นกีฬา หรือกิจกรรมการออกก�ำลังกาย นอกเวลาเรียน
นักเรียนเล่นกีฬานานเท่าไหร่ต่อวัน”
1. น้อยกว่า 30 นาที
2. 30 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
3. 1 – 2 ชั่วโมง
4. มากกว่า 2 ชั่วโมง
ตัวตั้ง: จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 803 (ระยะเวลานักเรียนเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกก�ำลัง
กายนอกเวลาเรียน)  x100
ตัวหาร: จ�ำนวนผูต้ อบข้อค�ำถาม 803  (ระยะเวลานักเรียนเล่นกีฬาหรือกิจกรรมการออกก�ำลัง
กายนอกเวลาเรียน) ทั้งหมด
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 13 : จ�ำนวนชั่วโมงพละศึกษาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. ธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

จ�ำนวนชั่วโมงพละศึกษาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษา
เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนก�ำหนดมาตรการ ตลอดจนประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ นักเรียนหันมาสนใจและให้
ความส�ำคัญในการควบคุมน�้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์
จ�ำนวนชั่วโมงพละศึกษาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษา
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาปีที่ 2) โดยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากเครือข่ายเฝ้าระวัง โดยใช้การตอบค�ำถามด้วยตนเองผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์            
มือถือ (Computer handheld) และ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self – reported)
จ�ำนวน
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 801) “ในภาคเรียนนี้นักเรียนมีชั่วโมงเรียนพละ รวมสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง (ถ้าไม่มี
ชั่วโมงเรียนเลย ตอบ 0)”                          
จ�ำนวนผู้ตอบข้อค�ำถาม 801 (นักเรียนมีชั่วโมงพละศึกษาเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษา
การส�ำรวจพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ
ปี พ.ศ. 2549 - 2554, 2557 และ 2558
24 จังหวัดทั่วประเทศ : ปทุมธานี   นนทบุรี นครนายก  ลพบุรี   แพร่    ฉะเชิงเทรา  ตราด
ราชบุรี สมุทรสงคราม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร  อุดรธานี อุบลราธานี  ศรีสะเกษ ตาก
สุโขทัย พิษณุโลก ล�ำพูน  เชียงราย  พังงา  นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

205

กลุ่มตัววัด : ความดันโลหิตสูง
ตัววัดที่ 1 : ความชุกของการตรวจวัดความดันโลหิต ในประชากรอายุ 15-74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการตรวจวัดความดันโลหิต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of blood pressure check-up
1) ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนือ้ หัวใจตายเหตุ
ขาดเลือด หัวใจวาย หลอดเลือดโป่งพอง (เช่นหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง) โรคของ
หลอดเลือดส่วนปลาย และเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง และมีความสัมพันธ์กับอายุขัยที่สั้นลง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ การลดการ
บริโภคเกลือโซเดียม การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ จะช่วยลดความดันโลหิตและลดความ
เสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังกล่าวได้
2) การได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี เป็นการตรวจวัดความ
ดันโลหิตเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญ เพื่อทราบสถานสถานะสุขภาพ                 
การดูแลตนเอง และการดูแลรักษาโรคตั้งแต่เนิ่นๆ
3) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเข้าถึงบริการเพื่อ
ป้องกันควบคุมโรค โดยการค้นหาโรคในระยะแรก (Secondary prevention)
ร้อยละของผู้ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.1)  “ท่านได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รวมทัง้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ครัง้ สุดท้ายเมือ่ ใด โดยเลือก
ตอบข้อ 1 และ ข้อ 2 คือ ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา และ มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ทีไ่ ด้รบั การตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล
หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใน 1 ปี
ที่ผ่านมา x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักต่อการเข้าสู่บริการเพื่อการคัดกรองโรคความดัน                
โลหิตสูง
2) เป็นข้อมูลทีแ่ สดงถึงการเข้าถึงบริการและการจัดบริการเพือ่ การคัดกรองโรคความดันโลหิต
สูง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
3) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง ผู ้ ต อบสามารถที่ จ ะตอบตามการรั บ ทราบว่ า                     
“ได้รบั การตรวจวัดความดันโลหิตจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข รวมทัง้ อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา” ซึ่งอาจได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับ              
การตรวจวัดระดับความดันโลหิต
4) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 2 : ความชุกการตระหนักต่อการรับรู้โรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ความชุกการตระหนักต่อการรับรู้โรคความดันโลหิตสูง ในประชากรอายุ  15 – 74 ปี
Prevalence of high blood pressure awareness
1) ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุ
ขาดเลือด หัวใจวาย หลอดเลือดโป่งพอง (เช่นหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาโป่งพอง) โรคของ
หลอดเลือดส่วนปลาย และเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง และมีความสัมพันธ์กับอายุขัยที่สั้นลง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ การลดการ
บริโภคเกลือโซเดียม การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ จะช่วยลดความดันโลหิตและลดความ
เสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ดังกล่าวได้
2) เป็นตัววัดแทน (Proxy indicator) ของความชุกภาวะความดันโลหิตสูง ทีท่ ราบจากแพทย์
พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ซึ่งข้อมูลของผู้มีภาวะความดันโลหิตสูงได้มาจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยไม่มีการตรวจวัด
ความดันโลหิต ผู้ที่ไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยจากบุคลากรทางการแพทย์ ย่อมไม่ทราบว่า
ตนเองเป็นโรคนี้หรือไม่
3) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปัญหาจากโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของผู้ที่ทราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีภาวะความดันโลหิต
สูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.2) “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (แต่ไม่รวม อสม.) บอกว่า
ท่านมีความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ทีท่ ราบจากแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคความดันโลหิตสูง (รหัสค�ำตอบ 1) x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลทีแ่ สดงถึงความตระหนักต่อการรับรูข้ องตนเองว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือ
เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยไม่ได้สอบถามระดับความดันโลหิต
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง” ซึ่งอาจได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรืออาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-
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ตัววัดที่ 3 : ความชุกการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ความชุกการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์ ในประชากรอายุ  15 – 74 ปี
Prevalence of hypertension treatment by physician
1) การรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยแพทย์ จะลดความรุนแรงจากโรครวมทั้งชะลอภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
2) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการเข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของผู้ที่ได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.4) “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์หรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์
x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอก
ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง”
และ “ท่านทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุเท่าไร” เพื่อให้ผู้ตอบ
นึกย้อนอดีตอายุที่เริ่มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ ผูต้ อบอาจจะจ�ำอายุทเี่ ริม่ ป่วยได้ หรือ
อายุที่สูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง” ซึ่งอาจได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรืออาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
3) การออกแบบแผนการสุม่ ตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร  สัมพันธ์กบั ความเทีย่ งตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 4 : ค่าเฉลีย่ อายุ (ปี) ทีท่ ราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงครัง้ แรก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด

11. ข้อเสนอแนะ

ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก ในประชากรอายุ                           
15 - 74 ปี
Mean of first-age with hypertension
1) ค่าเฉลี่ยอายุที่เริ่มป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงในประชากร แสดงถึงการดูแลตนเองใน
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและการให้บริการสุขภาพเพื่อการควบคุมโรคความดันโลหิต
สูง
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย   เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอายุที่เริ่มป่วยจากโรคความดัน
โลหิตสูงระหว่างการส�ำรวจแต่ละครั้ง
ค่าเฉลี่ยอายุที่ตนเองรู้ว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงครั้งแรก
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ปี พ.ศ. 2553
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.3) “ท่านทราบว่าตนเองเป็นความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุเท่าไร (หน่วยเป็นปี)”
ตัวตั้ง : ผลรวมอายุ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่รู้ตนเองว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ครั้งแรก
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอก
ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือ                
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง”
และ “ท่านทราบว่าตนเองป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุเท่าไร” เพื่อให้ผู้ตอบ
นึกย้อนอดีตอายุที่เริ่มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ ผูต้ อบอาจจะจ�ำอายุทเี่ ริม่ ป่วยได้ หรือ
อายุที่สูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง” ซึ่งอาจได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรืออาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
3) การออกแบบแผนการสุม่ ตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร  สัมพันธ์กบั ความเทีย่ งตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-

12. หมายเหตุ

-

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 5 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม Follow up อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบปีที่
ผ่านมา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจติดตาม Follow up อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ
ปีที่ผ่านมา
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตนเองต่อเนื่อง เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 6) ระดับความดันโลหิต จากการมาตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 3
ครั้ง ล่าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 23) “ครั้งล่าสุด”
ข้อ 24) “ครั้งก่อนหน้า”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีการตรวจระดับความดันโลหิตสูงครบ 2 ครั้ง                  
ล่าสุด ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 6 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบ 11 รายการ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการครบ 11 รายการ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
การตรวจทางห้องปฏิบัติการครบ 11 รายการ หมายถึง การตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ
ครบดังนี้
1. ตรวจหาระดับ Fasting Plasma Glucose
2. Hematocrit
3. Hemoglobin
4. Serum BUN
5. Serum Creatinine
6. Serum Potassium
7. Serum Uric Acid
8. ตรวจไขมัน Lipid profile ครบทั้ง 4 รายการ ได้แก่ Cho, Tri, HDL, LDL
9. Estimated Creatinine Clearance หรือ Estimated Glomerular Filtration Rate
10. น�้ำปัสสาวะ (Urine Analysis) ทั้ง dipstick และ Urine sediment
11. คลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ครบ 11 ราย              
และแต่ละรายการตรวจภายในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 7 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่มีระดับความดันโลหิต < 140/90 mmHg
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่มีระดับความดันโลหิต < 140/90 mmHg
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3 โรคร่วมอื่นๆ
ข้อ 12) โรคเบาหวาน
ส่วนที่ 6) ระดับความดันโลหิต จากการมาตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 3
ครั้ง ล่าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 23) “ครั้งล่าสุด”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่ได้รับการตรวจระดับ BP ในรอบ             
12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 8 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน (FPG = 125 - 100 mg/dl)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน (FPG = 100 - 125 mg/dl)
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3) โรคร่วมอื่นๆ
ข้อ 12) โรคเบาหวาน
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 26) FPG ครั้งล่าสุด                
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว ที่ได้รับการตรวจ FPG แล้วระดับ FPG
= 100 - 125 mg/dl ภายใน 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด             
ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 9 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน (FPG > 126 mg/dl)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวาน (FPG > 126 mg/dl)
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3 โรคร่วมอื่นๆ
ข้อ 12) โรคเบาหวาน
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 26) FPG ครั้งล่าสุด                
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว ทีไ่ ด้รบั การตรวจ FPG แล้ว ระดับ FPG
> 126 mg/dl ภายใน 12 เดือน และมีผลการตรวจระดับ FPG > 126 mg/dl) x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียวที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด              
ในรอบ 365 วัน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 10 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีระดับ LDL Cholesterol อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (LDL < 100
mg/dl)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีม่ รี ะดับ LDL อยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมได้ (LDL Cholesterol < 100
mg/dl)
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 39) LDL Cholesterol
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจ LDL Cholesterol แล้วระดับ LDL
Cholesterol < 100 mg/dl  ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีระดับ LDL Cholesterol ครั้งล่าสุด ในรอบ                 
12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 11 : อัตราผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีม่ โี รคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วยมีระดับความดันโลหิต < 130/80
mmHg
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วยมีระดับความดันโลหิต
< 130/80 mmHg
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3 โรคร่วมอื่นๆ :
ข้อ 12) โรคเบาหวาน
ส่วนที่ 6) ระดับความดันโลหิต จากการมาตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน
3 ครั้ง ล่าสุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 23) “ครั้งล่าสุด”
ตัวตั้ง : ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย และมีระดับความดันโลหิต
< 130/80 mmHg ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วมด้วยที่ได้รับการตรวจระดับ BP                 
ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 12 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง
ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 8) ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง
ข้อค�ำถามหลัก 44) พบ ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่
ข้อค�ำถามย่อย   
1) เลือดออกในสมอง
2) โรคเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
3) อัมพาตเฉียบพลัน โดยไม่ระบุว่า เกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตาย
4) การอุดตันของตีบของหลอดเลือดแดง ทั้งก่อนถึงสมองหรือในสมอง
5) หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แตก
6) หลอดเลือดแดงของสมองตีบแข็ง
7) ภาวะการอุดตันของหลอดเลือด ไม่เกิน 24 ชั่วโมง แล้วกลับมาเป็นปกติ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง ได้แก่ I60 - I62
หรือ I63 หรือ I64 หรือ I65 - I66 หรือ I67.1 หรือ I67.2 หรือ G45 ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 13 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด
ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 8) ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง
ข้อค�ำถามหลัก 45) พบ โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่
ข้อค�ำถามย่อย   
1) อาการเจ็บแน่นหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
2) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
3) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
4) โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
5) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดสั่นพลิ้ว
6) ภาวะหัวใจล้มเหลว
7) ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต
8) ได้รับการขยายหลอดเลือด
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ I20 หรือ I21-22
หรือ I25 หรือ I42 หรือ I48 หรือ I50 หรือ ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต  Left ventricular
hypertrophy หรือ ได้รับการขยายหลอดเลือด (Coronary revascularization) ในรอบ                
12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 14 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไต
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3) โรคร่วมอื่นๆ : มีข้อค�ำถาม 3 ข้อ โดยเลือกตอบ ไม่พบ หรือพบ
ข้อค�ำถาม 15) ภาวะไตเสื่อมสภาพ Renal insufficiency (CRI, CRF, CKS, ESRD)
ข้อค�ำถาม 16) ตรวจพบ Microalbuminuria
ข้อค�ำถาม 17) ตรวจพบ Macroalbuminuria, Albuminuria หรือ Protienuria  
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่พบภาวะแทรกซ้อนทางไต ได้แก่ ภาวะไตเสื่อมสภาพ
(CRI, CRF, CKD, ESRD) หรือ ตรวจพบ Macroalbuminuria, Albuminuria หรือ Protienuria
ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 15 : ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลดอาหารเค็มหรือลดการกิน
เกลือ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลดอาหารเค็มหรือลดการ
กินเกลือ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of self-management by limit salty diet to control hypertension
1) โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride, NaCl) หรือเกลือ ซึ่งคนทั่วไปใช้ปรุงอาหารเพื่อให้
รสเค็ม
1.1) การลดการกินเค็มมีผลช่วยลดระดับความดันโลหิต
1.2) การกินเค็มส่งผลต่อท�ำให้ผนังกล้ามเนือ้ หัวใจห้องล่างซ้ายหนาขึน้ โดยอาจไม่สมั พันธ์
กับการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิต ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1.3) การกินเค็มมีผลท�ำให้อัตราการกรองของเสียผ่านไตเพื่อขับถ่ายออกทางปัสสาวะ
มากขึ้น มีผลต่ออัตราการขับโปรตีนอัลบูมิน ออกทางปัสสาวะ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงภาวะไตเสื่อม
ทั้งจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
2) การให้คำ� แนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยความ
ดันโลหิตสูงมีความ สามารถในการจัดการตนเองในการลดการกินเค็มหรือกินเค็มลดลง
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยการลดอาหารเค็มหรือลดการ
กินเกลือ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.2 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นโรค             
ความดันโลหิตสูง”
ข้อค�ำถาม 10.4 “เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์”
ข้อค�ำถามหลัก 10.5) “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตาม                   
ค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 10.5.2) “ลดอาหารเค็มหรือลดการกินเกลือ”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และดูแลตนเอง  
โดยลดอาหารเค็มหรือลดการกินเกลือ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพือ่ ควบคุม
ความดันโลหิต x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง                
โดยปฏิบัติตัวตามคาแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านมีภาวะความดันโลหิตสูง”และ                      
“เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเอง
เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีลดอาหาร
เค็มหรือลดการกินเกลือ” ซึ่งเป็นการรับรู้ต่ออาหารเค็ม/การกินเกลือและเป็นการตอบจาก
การรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 16 : ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการควบคุมน�ำ้ หนักให้อยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นแทน

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการควบคุมน�ำ้ หนักให้อยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of self - management by weight controlling to control hypertension
1) ภาวะอ้วน ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน 30 ขึ้นไป มักพบว่ามีความดันโลหิตสูง และ                   
หากสามารถลดน้าหนักลงมา 10 กิโลกรัม จะพบว่าสามารถลดระดับความดันโลหิตได้                   
10 มิลลิเมตรปรอท
2) การให้คำ� แนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non - pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีความ สามารถในการจัดการตนเองในการ
ควบคุมน�้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยการควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.2 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นโรค                
ความดันโลหิตสูง”
ข้อค�ำถาม 10.4 “เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์”
ข้อค�ำถามหลัก 10.5) “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตาม                 
ค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 10.5.3) “ควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และดูแลตนเอง    
โดยการควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์             
เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก”ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดย
ปฏิบัติตัวตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง”และ“เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบัน
ที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยการควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ” ซึ่งเป็นการรับรู้ต่อน�้ำหนักและเป็นการตอบ
จากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 17 : ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ใน
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่              
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of self - management by quit smoking to control hypertension
1) สารพิษในบุหรีส่ ง่ ผลต่อการแข็งตัวและการเสือ่ มของหลอดเลือด เพิม่ แรงต้านทีผ่ นังหลอด
เลือดแดง ท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 5 - 10 มิลลิเมตรปรอท บุหรี่จะลดการสร้าง HDL Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันที่ดีที่ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ ขณะเดียวกันบุหรี่ก็ท�ำให้ระดับ
LDL Cholesterol เพิ่มขึ้น หาก LDL Cholesterol สูงจะเพิ่มโอกาสต่อการเกิดโรคหลอด
เลื อ ดตี บ บุ ห รี่ ท� ำ ให้ ห ลอดเลื อ ดแดงหดตั ว ซึ่ ง จะท� ำ ให้ ผ นั ง หลอดเลื อ ดขาดสารอาหาร                     
และออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย การลด ละ เลิก บุหรี่ จะลดอันตรายเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ            
และหลอดเลือด 2 - 3 เท่า รวมทั้งลดการเกิดโรคมะเร็งในปอด
2) การให้คำ� แนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non - pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีความ สามารถในการจัดการตนเองในการ               
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
3) การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา จะลดความรุนแรงจาก             
โรครวมทั้งชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
4) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
5) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.2 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นโรค               
ความดันโลหิตสูง”
ข้อค�ำถาม 10.4 “เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์”
ข้อค�ำถามหลัก 10.5) “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตาม              
ค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 10.5.6) “(เฉพาะผู้สูบบุหรี่) ลด ละ เลิกสูบบุหรี่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และดูแลตนเอง             
โดยลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก”ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง                
โดยปฏิบัติตัวตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านมีภาวะความดันโลหิตสูง”และ                        
“เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเอง
เพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยวิธี ลด ละ เลิก
บุหรี่”และ”ปัจจุบันยังคงสูบบุหรี่” ซึ่งเป็นการรับรู้ต่อการสูบบุหรี่และเป็นการตอบจากการ
รับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 18 : ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด

2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยการลด ละ เลิก การดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of self - management by quit alcohol drinking to control                           
hypertension
1) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า 60 มิลลิลิตรต่อวัน มี
แนวโน้มที่มีความดันโลหิตสูง เนื่องจากภายหลังจากดื่มทันที ระดับความดันซีสโตลิกจะเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 2 – 3 mmHg และระดับความดันไดแอสโตลิกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 - 2 mmHgนอกจากนั้นแอลกอฮอล์ ยังมีผลในการเพิ่มระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด ท�ำให้หลอดเลือด
ถูกทาลาย ขาดความยืดหยุ่นมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงได้
2) การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ เพื่อให้ผู้ป่วย               
ความดันโลหิตสูงมีความ สามารถในการจัดการตนเองในการลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์
3) การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่ใช้ยา จะลดความรุนแรงจากโรค
รวมทั้งชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
4) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยการลด ละ เลิก การดื่ม           
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.2 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นโรค             
ความดันโลหิตสูง”
ข้อค�ำถาม 10.4 เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์
ข้อค�ำถามหลัก 10.5) “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามค�ำ
แนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 10.5.7) “(เฉพาะผู้ดื่ม) ลด ละ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และดูแลตนเอง  
โดยการลด ละ เลิก การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก”ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง              
โดยปฏิบัติตัวตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง”และ“เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบัน
ที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยวิธี ลด ละ เลิก การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์”และ”ปัจจุบนั ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
ซึ่งเป็นการตอบจากการรับรู้การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเป็นการตอบจากการรับรู้           
ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 19 : ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการกินยาควบคุมระดับความดัน
โลหิต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูง โดยการกินยาควบคุมระดับความดัน
โลหิต ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of self-management by hypertension drug to control hypertension
1) การรั ก ษาโดยการกิ น ยาตามการรั ก ษาของแพทย์ เป็ น การรั ก ษาโดยการใช้ ย า                        
(Pharmacologic care) เพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การรักษา
2) เป็นการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการใช้ยา จะลดความรุนแรงจากโรครวมทั้งชะลอ
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ             
การเข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยการกินยาควบคุมระดับ               
ความดันโลหิตอย่างสม�่ำเสมอ ตามการรักษาของแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 10.2   “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นโรค              
ความดันโลหิตสูง”
ข้อค�ำถาม 10.4 “เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์”
ข้อค�ำถามหลัก 10.5) “ปัจจุบนั นีท้ า่ นดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามคาแนะ
นาของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 10.5.8) “การกินยาควบคุมระดับความดันโลหิตตามการรักษาของแพทย์อย่าง
สม�่ำเสมอ”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และดูแลตนเอง              
โดยการกินยาควบคุมระดับความดันโลหิตอย่างสม�่ำเสมอ ตามการรักษาของแพทย์ x 100  
ตั ว หาร : จ� ำ นวนประชากร 15 - 74 ปี ที่ เ คยมี แ พทย์ พยาบาล หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข”บอก”ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และ ได้รบั การรักษาจากแพทย์ ณ เวลาทีท่ ำ� การ
ส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โดย
ปฏิบัติตัวในการกินยาเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้ได้ตามเกณฑ์การรักษาของแพทย์
เพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บอกว่าท่านมีความดันโลหิตสูง หรือ เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูง”และ“เคยได้รับการรักษาโรคความดันโลหิตสูงจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบัน
ที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูงตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ด้วยวิธกี นิ ยาควบคุมระดับความดันโลหิตตามการรักษาของแพทย์อย่างสม�ำ่ เสมอ” ซึง่ เป็นการ
รับรู้ต่อการกินยาควบคุมระดับความดันโลหิตและเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 20 : อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบ
บุหรี่
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ร้อยละ
ข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 2) ประวัติการสูบบุหรี่
ข้อ 10)  “ผู้ป่วยสูบบุหรี่หรือไม่”  
ข้อ 11) “ผูป้ ว่ ยทีย่ งั สูบบุหรีอ่ ยู่ ได้รบั ค�ำแนะน�ำปรึกษาอย่างเป็นระบบ หรือเข้าโปรแกรม
ให้เลิกสูบบุหรี่ ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาหรือไม่”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีส่ บู บุหรี่ และได้รบั ค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ใน
รอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่และมารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด                      
ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับ เขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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กลุ่มตัววัด : เบาหวาน
ตัววัดที่ 1 : ความชุกการตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
9. ข้อจ�ำกัด

ความชุกการตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
Prevalence of blood sugar check-up on 15 - 74 year
1) เบาหวานเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่ออินซูลินที่ผลิต ท�ำให้น�้ำตาลในเลือดสูง อาการที่พบ คือ ปัสสาวะบ่อย กระหาย
น�้ำและความหิวเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการรักษา จะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือด              
ขนาดใหญ่และหลอดเลือดขนาดเล็ก น�ำสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
2) โรคเบาหวาน มีสว่ นเกีย่ วข้องกับปัจจัยการด�ำเนินชีวติ และพันธุกรรม และสัมพันธ์กบั ภาวะ
น�ำ้ หนักตัวเกินและขาดการออกก�ำลังกาย การกินอาหารประเภทแป้งและน�ำ้ ตาล, ความเครียด
รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้น
3) เป็นตัววัดแทน (Proxy indicator) ของความชุกการคัดกรองความดันโลหิตสูงจากแพทย์
พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา                
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเข้าถึงบริการเพื่อ
ป้องกันควบคุมโรค โดยการค้นหาโรคในระยะแรก (Secondary prevention)
ร้อยละของผู้ที่มีอายุ 15 - 74 ปี และได้รับการตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวาน
ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.2)  “ท่านได้รบั การตรวจวัดระดับน�ำ้ ตาลในเลือดเพือ่ หาเบาหวานครัง้ สุดท้าย
เมื่อใด” โดยเลือกตอบข้อ 1 และ ข้อ 2 คือ ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา และ มากกว่า 6 เดือน
ถึง 1 ปี
ตัวตั้ง: จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ได้รับการตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือด ภายใน              
1 ปีที่ผ่านมา x 100  
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักต่อการเข้าสู่บริการเพื่อการคัดกรองโรคเบาหวาน
2) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการเข้าถึงบริการและการจัดบริการเพื่อการคัดกรองโรคเบาหวาน
3) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “ได้รับ
การตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือดเพื่อหาเบาหวานครั้งสุดท้าย ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา” ซึ่งอาจ
ได้รับหรืออาจจะไม่ได้รับการตรวจวัดระดับน�้ำตาลในเลือด
4) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก

232

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อเสนอแนะ

11. หมายเหตุ

1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 2 : ความชุกการตระหนักต่อการรับรู้โรคเบาหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

ความชุกการตระหนักต่อการรับรู้โรคเบาหวาน  ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of diabetes awareness
1) เบาหวานเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่ออินซูลินที่ผลิต ท�ำให้น�้ำตาลในเลือดสูง อาการที่พบ คือ ปัสสาวะบ่อย กระหาย
น�้ำและความหิวเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการรักษา จะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือด          
ขนาดใหญ่และหลอดเลือดขนาดเล็ก น�ำสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค
2) โรคเบาหวาน มีสว่ นเกีย่ วข้องกับปัจจัยการด�ำเนินชีวติ และพันธุกรรม และสัมพันธ์กบั ภาวะ
น�ำ้ หนักตัวเกินและขาดการออกก�ำลังกาย การกินอาหารประเภทแป้งและน�ำ้ ตาล, ความเครียด
รวมทั้งอายุที่เพิ่มขึ้น
3) เป็นตัววัดแทน (Proxy indicator) ของความชุกการคัดกรองความดันโลหิตสูงจากแพทย์
พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเข้าถึงบริการ                  
เพื่อป้องกันควบคุมโรค โดยการค้นหาโรคในระยะแรก (Secondary prevention)
ร้อยละของผู้ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกว่าเป็นเบาหวาน
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3)  “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขบอกว่าท่านเป็นเบาหวาน
หรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บอกว่าเป็นเบาหวาน x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี  ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลทีแ่ สดงถึงความตระหนักต่อการรับรูข้ องตนเองว่ามีภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูงหรือ
เป็นโรคเบาหวาน โดยไม่ได้สอบถามระดับน�้ำตาลในเลือด
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่” ซึ่งอาจได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์หรืออาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 3 : ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ค่าเฉลี่ยอายุ (ปี) ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Mean of first-age with diabetes
1) ค่าเฉลีย่ อายุทเี่ ริม่ ป่วยจากโรคเบาหวานในประชากร แสดงถึงการดูแลตนเองในการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงและการให้บริการสุขภาพเพื่อการควบคุมโรคเบาหวาน
2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของอายุที่เริ่มป่วยจากโรคเบาหวาน
ระหว่างการส�ำรวจแต่ละครั้ง
ค่าเฉลี่ยอายุที่ตนเองรู้ว่าป่วยเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ปี
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.5)  “ท่านทราบว่าตนเองเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุเท่าไร (หน่วยเป็นปี)”
ตัวตั้ง : ผลรวมอายุ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่รู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานครั้งแรก
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข            
บอกว่าเป็นเบาหวาน ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือ            
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่” และ “ท่านทราบว่าตนเองเป็น
โรคเบาหวานตั้งแต่อายุเท่าไร” เพื่อให้ผู้ตอบนึกย้อนอดีตอายุที่เริ่มป่วยเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งผู้ตอบอาจจะจ�ำอายุที่เริ่มป่วยได้ หรืออายุที่สูง/ต�่ำกว่าความเป็นจริง
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่” ซึ่งอาจได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์หรืออาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

236

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 4 : ความชุกของการได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

ความชุกของการได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of diabetes treatment by physician
1) การรักษาโรคเบาหวานโดยแพทย์ จะลดความรุนแรงจากโรครวมทัง้ ชะลอภาวะแทรกซ้อน
จากโรคเบาหวาน
2) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการเข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
3) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของผู้ที่เคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่เคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์) x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอก
ว่าเป็นเบาหวาน ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักต่อการรับรู้ของตนเองว่าเป็นโรคเบาหวานและไดรับ
การรักษาจากแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข บอกว่ า ท่ า นเป็ น เบาหวานหรื อ ไม่ ” และ                 
“เคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่” ซึ่งอาจได้รับการรักษาจากแพทย์หรือ
อาจจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 5 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ Fasting Plasma Glucose อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (FPG > 70
mg/dl และ < 130 mg/dl)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ FPG อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (FPG > 70 mg/dl และ < 130
mg/dl)
สามารถควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 29) FPG ครั้งล่าสุด                
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ FPG ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 6 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (HbA1c < %7.0)
1. ชื่อตัววัด

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ HbA1c อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (HbA1c < 7.0%)

2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

การควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 31) HbA1c ครั้งล่าสุด
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจ HbA1c ครัง้ ล่าสุด แล้วระดับ HbA1c < 7.0%
ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับ HbA1c ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 7 : อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ รี ะดับความดันโลหิต (BP) อยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมได้ (BP < 130/80 mmHg)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิต อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (BP < 130/80 mmHg)
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 6) ระดับความดันโลหิต จากการมาตรวจรักษาโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 3
ครั้งล่าสุด ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา
ข้อ 26) ครั้งสุดท้าย
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ BP ครั้งล่าสุด แล้วระดับ BP < 130/80
mmHg ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต (Diabetic nephrpathy) ต้องใช้ระดับ BP
< 120/80 mmHg
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 8 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL Cholesterol อยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ (LDL < 100 mg/dl)
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ รี ะดับ LDL Cholesterol อยูใ่ นเกณฑ์ควบคุมได้ (LDL < 100 mg/dl)
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 42) LDL Cholesterol
ตัวตั้ง: จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ LDL Cholesterol แล้วระดับ LDL                      
Cholesterol < 100 mg/dl  ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ LDL Cholesterol ครั้งล่าสุดในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 9 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนทางไต
ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนทางไต
-

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3) โรคร่วมอื่นๆ
ข้อ 15) ภาวะไตเสื่อมสภาพ Renal insufficiency (CRI, CRF, CDK,  ESRD)                       
ข้อ 18) Diabetes Nephropathy ; DN (โรคไตจากเบาหวาน)
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะไตเสื่อมสมรรถภาพ Renal                   
Insufficiency (CRI, CRF, CKD, ESRD) หรือ Diabetic Nephropathy (ลงค�ำตอบ “พบ”)
ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 10 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic nephropathy
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic nephropathy
ติดตามผลของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3) โรคร่วมอื่นๆ
ข้อ 18) Diabetes Nephropathy ; DN (โรคไตจากเบาหวาน)
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic nephropathy                     
(ในข้อ 18.2 ลงค�ำตอบ “พบ”) ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
Diabetic nephropathy หมายถึง การที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Diabetic nephropathy

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 11 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจพบแผลที่เท้า
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจพบแผลที่เท้า
ลดความเสี่ยงด้าน Macrovascular และ Neuropathy
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 9) การตรวจสุขภาพเท้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพเท้า
ตามการตรวจ ดังต่อไปนี้หรือไม่ (เลือกมากกว่า 1  ข้อ)
ข้อ 53) “ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบแผลที่เท้าผู้ป่วย เช่น อักเสบ บวมแดง กดเจ็บ
น�้ำกัดเท้า dry gangrene หรือ DM foot หรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 12 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา
ลดความเสี่ยงด้าน Macrovascular และ Neuropathy
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 9) การตรวจสุขภาพเท้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพเท้า
ตามการตรวจ ดังต่อไปนี้หรือไม่ (เลือกมากกว่า 1 ข้อ)
ข้อ 54) “ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยได้รับการตัดนิ้ว เท้า ขา ที่เป็นแผลบ้าง                 
หรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจตัดนิ้วเท้า, เท้า, หรือขา ในรอบ 12 เดือน             
x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553-2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
การตัดนิว้ เท้า, เท้า หรือขา หมายถึง การทีผ่ ปู้ ว่ ยเบาหวานถูกตัดนิว้ เท้า, เท้า หรือขา เนือ่ งจาก
การมีแผลทีน่ วิ้ เท้า, เท้า หรือขา จนเกิดการติดเชือ้ ต้องรักษาด้วยการ Amputation หรือ กรณี
ที่เกิด Auto amputation จาก Dry gangrene

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 13 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic retinopathy
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic retinopathy
ติดตามผลของระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 3) โรคร่วมอื่นๆ
ข้อ 19) Diabetic Retinopathy; DR (โรคตาจากเบาหวาน)
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Diabetic retinopathy (ลงค�ำตอบ
“พบ”) ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
Diabetic retinopathy หมายถึง การที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Diabetic retinopathy
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 14 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด
ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 10) ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ข้อค�ำถามหลัก 56) พบ โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่
ข้อค�ำถามย่อย
1) อาการเจ็บแน่นหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ
2) กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
3) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง
4) โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
5) ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิดสั่นพลิ้ว
6) ภาวะหัวใจล้มเหลว
7) ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต
8) ได้รับการขยายหลอดเลือด
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ I20 หรือ I21-22 หรือ I25
หรือ I42 หรือ I48 หรือ I50 หรือ ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายโต  Left ventricular hypertrophy
หรือ ได้รับการขยายหลอดเลือด  (Coronary revascularization) ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 15 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมอง
ลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 10) ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ข้อค�ำถามหลัก 55) พบ ภาวะแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่
ข้อค�ำถามย่อย   
1) เลือดออกในสมอง ก�ำหนด
2) โรคเนื้อสมองตายจากการขาดเลือด
3) อัมพาตเฉียบพลัน โดยไม่ระบุว่า เกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตาย
4) การอุดตันของตีบของหลอดเลือดแดง ทั้งก่อนถึงสมองหรือในสมอง
5) หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แตก
6) หลอดเลือดแดงของสมองตีบแข็ง
7) ภาวะการอุดตันของหลอดเลือด ไม่เกิน 24 ชั่วโมง แล้วกลับมาเป็นปกติ
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง ได้แก่ I60 - I62 หรือ I63
หรือ I64 หรือ I65 – I66 หรือ I67.1 หรือ I67.2 หรือ G45 ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 16 : อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 10) ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เกิดจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ข้อ 59) “ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากภาวะ
แทรกซ้อนของโรคเบาหวานแบบเฉียบพลัน หรือไม่” (ภาวะน�้ำตาลในเลือดต�่ำ, ภาวะน�้ำตาล
ในเลือดสูง แบบภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน , ภาวะน�้ำตาลในเลือดสูง                  
แบบ Hyperosmolar Hyperglycemia Non – ketotic Syndrome, ภาวะน�้ำตาลในเลือด
สูง (Hyperglycemia) ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นแบบใด
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีร่ กั ษาในโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจาก
โรคเบาหวาน ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
การรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน หมายถึง             
การทีผ่ ปู้ ว่ ยเบาหวานต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยาบาลเนือ่ งจากภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ ภาวะน�ำ้ ตาล
ในเลือดต�ำ 
่ (Hypoglycemia) หรือ ภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูงแบบ ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตน
จากเบาหวาน Diabetic ketoacidosis; DKA หรื อ ภาวะน�้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง แบบ                              
Hyperosmolar Hyperglycemic Non-ketotic Syndrome; HHNS หรือ ภาวะน�้ำตาล              
ในเลือดสูง (Hyperglycemia) ที่ไม่ระบุว่าเป็นแบบใด ยกเว้น ผู้ป่วยเบาหวานที่รับส่งต่อมา
จากโรงพยาบาลอื่น

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 17 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับ HbA1c ประจ�ำปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจระดับ HbA1c ประจ�ำปี
ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 31) HbA1c ครั้งล่าสุด
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA1c ครั้งล่าสุด ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 18 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ�ำปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ประจ�ำปี
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 39) Total Cholesterol
ข้อ 40) Triglyceride
ข้อ 41) HDL-Cholesterol
ข้อ 42) LDL- Cholesterol
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Lipid profile ครบ 4 รายการ ในรอบ                
12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
การตรวจ Lipid profile หมายถึง ผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รบั การตรวจ Lipid ครบ 4 รายการ ได้แก่
Total cholesterol และ Triglyceride และ HDL Cholesterol และ LDL Cholesterol
ภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่ท�ำการตรวจรักษา

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 19 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจหาระดับ Albumin หรือ Protein ประจ�ำปี อย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจหาระดับ Albumin หรือ Protein ประจ�ำปี อย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 45) การตรวจ Albumin หรือ Proteinuria ในปัสสาวะ ในช่วง 12  เดือน ที่ผ่านมา
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การตรวจ Microalbumiruria ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารตรวจ
Microalbuminuria Dipstick หรือ Alb/Cr Ratio หรือ Spot Urine Albumin sample หรือ
Short-time urine collection หรือ 24hrs urine collection (microdip หรือ albcrl หรือ  
spotalb หรือ shortalb หรือ hr24alb ตามล�ำดับ)ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด – Macro Positive (Lab) – Creatinine (Lab) – DN
(Diagnosis) – Renal insuff (Diagnosis)
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
- Creatinine หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ Cretinine ≥ 1.4 ในผู้หญิง และ Cretinine
≥ 1.5 ในผู้ชาย
- Macro Positive หมายถึง Alb/Cr Ratio > 300 mg/g หรือ Spot Urine albumin >
200 mg/L หรือ Spot Urine albumin > 200 mg% หรือ Spot Urine albumin > 0.2
g/L หรือ Spot Urine albumin > 20 g/dL หรือ Spot Urine albumin > 2000 mg/dL
หรือ Spot Urine albumin > 300 mg/g หรือ short-time urin > 200 ug/min หรือ 24hrs
urine collection > 300 mg/24hrs
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 20 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ�ำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจ�ำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ลดความเสี่ยงด้าน Microvascular
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 8) การตรวจตาและช่องปาก ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 46) “ผู้ป่วยได้รับตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดหรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 21 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ�ำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจ�ำปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพช่องปาก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 8) การตรวจตาและช่องปาก ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 47) “ผู้ป่วยได้รับตรวจสุขภาพช่องปาก โดยทันตแพทย์หรือบุคลากรที่ได้รับการฝึก
อบรมโดยเฉพาะหรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 22 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ�ำปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจ�ำปี
ลดความเสี่ยงด้าน Macrovascular และ Neuropathy
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 9) การตรวจสุขภาพเท้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพเท้า
ตามการตรวจ ดังต่อไปนีห้ รือไม่ (เลือกมากกว่า 1 ข้อ) : การสังเกตผิวหนังภายนอก, การสังเกต
รูปเท้า, การตรวจปลายประสาทที่เท้า, การตรวจคล�ำชีพจรที่เท้า (หรือ ABI)
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานได้รบั การตรวจเท้าอย่างละเอียด ได้แก่ การสังเกตสภาพผิวหนัง
ภายนอก การสังเกตรูปเท้า การตรวจปลายประสาทเท้า และ การคล�ำชีพจรเท้า ในรอบ 12
เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 23 : ความชุกการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการกินยาแผนปัจจุบันเพื่อควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือด ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวานโดยการกินยาแผนปัจจุบนั เพือ่ ควบคุมระดับ
น�้ำตาลในเลือด ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of self-management by diabetes drug to control diabetes
1) การกินยาตามแพทย์สั่ง จะควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ชะลอภาวะแทรกซ้อนจาก               
โรคเบาหวาน
2) การรักษาโดยการกินยาตามการรักษาของแพทย์ เป็นการรักษาโดยการใช้ยา (Pharmacologic care) เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเกณฑ์การรักษา
3) เป็นการรักษาโรคเบาหวานโดยการใช้ยา จะลดความรุนแรงจากโรครวมทั้งชะลอภาวะ
แทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
4) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
5) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการกินยาแผนปัจจุบันเพื่อควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือด ตามการรักษาของแพทย์อย่างสม�่ำเสมอ
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถาม 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.8) “กินยาแผนปัจจุบันเพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ตามการรักษา
ของแพทย์อย่างสม�่ำเสมอ”
ตัวตั้ง: จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยการกิน
ยาควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด ตามการรักษาของแพทย์ อย่างสม�่ำเสมอ x 100  
ตัวหาร: จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ทาการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต ระดับภาค และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลทีแ่ สดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผูป้ ว่ ยเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวาน โดย
ปฏิบตั ติ วั ในการกินยาแผนปัจจุบนั เพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้ได้ตามเกณฑ์การรักษา
ของแพทย์
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่”และ“เคย
ได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยวิธกี นิ ยาแผนปัจจุบนั เพือ่ ควบคุม
ระดับน�้ำตาลในเลือดตามการรักษาของแพทย์อย่างสม�่ำเสมอ” ซึ่งเป็นการรับรู้ต่อการกินยา
แผนปัจจุบันและเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 24 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการฉีดอินซูลิน ในประชากรอายุ
15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการฉีดอินซูลิน ในประชากรอายุ   
15 – 74 ปี
Prevalence of self-management by insulin injection to control diabetes
1) ผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 1 ต้องอาศัยอินซูลินจากนอกร่างกายเพื่อทดแทนการขาด
อินซูลินฮอร์โมน
2) ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานประเภท 2 จะใช้อนิ ซูลนิ เมือ่ ยาชนิดเม็ดทีใ่ ช้รกั ษาอยูไ่ ม่เพียงพอในการ
ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
3) การรักษาโดยการฉีดอินซูลินตามการรักษาของแพทย์ เป็นการรักษาโดยการใช้ยา               
(Pharmacologic care) เพื่อควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดให้เป็นไปตามเกณฑ์การรักษา
4) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการฉีดอินซูลิน
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3) “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถาม 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.9) “ฉีดอินซูลิน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยการฉีด
อินซูลิน x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต ระดับภาค และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) การสอบถามการฉีดอินซูลินในครั้งนี้ รวมความการป่วยจากโรคเบาหวานทั้งหมด
2) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน     
โดยปฏิบตั ติ วั ในการฉีดอินซูลนิ เพือ่ ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือดให้ได้ตามเกณฑ์การรักษาของ
แพทย์
3) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่”และ“เคย
ได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยวิธกี ารฉีดอินซูลนิ ” ซึง่ เป็นการรับ
รู้ต่อการปฏิบัติตัวในการฉีดอินซูลินและเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
4) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 25 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการกินอาหารหวาน/
ขนมหวาน ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุม โรคเบาหวานโดยการควบคุมการกินอาหารหวาน/
ขนมหวานในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of self-management by sweet diet to control diabetes
1) การควบคุมอาหารปริมาณอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับ
น�้ำตาล โดยการเลือกและจ�ำกัด ปริมาณอาหารในแต่ละมื้อให้ได้สัดส่วนและปริมาณที่เหมาะ
สม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ควบคุมระดับน�้ำตาลและไขมันให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงระดับ
ปกติ ควบคุมน�ำ้ หนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์ทเี่ หมาะสม โดยการควบคุม ปริมาณอาหารหรือแคลอรี่
ที่รับประทานตลอดทั้งวัน ทั้งนี้เพราะความอ้วนจะท�ำให้ร่างกายเกิดการดื้อต่ออินซูลิน ส่งผล
ต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน�้ำตาล และชะลออาการแทรกซ้อนจากเบาหวาน
2) กลุ่มอาหารที่ห้ามรับประทาน ได้แก่ ขนมหวานทุกชนิด, น�้ำหวานทุกชนิดหรือเครื่องดื่ม
ที่มีส่วนผสมของน�้ำตาล, น�้ำผลไม้ที่หวานจัด น�้ำผึ้ง น�้ำตาล, ผลไม้ที่มีรสหวานจัด ผลไม้กวน
ผลไม้แช่อิ่ม หรือผลไม้แปรรูปที่รสหวานจัดหรือมีส่วนผสมของน�้ำตาล, อาหารชุบแป้งทอด
หรือของขบเคี้ยวทอดกรอบ
3) การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองในการควบคุม
อาหารหวาน/ขนมหวาน
4) การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยา จะลดความรุนแรงจากโรครวมทั้ง
ชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
5) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการควบคุมการกินอาหารหวาน/            
ขนมหวาน ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถาม 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.1) “ควบคุมการกินอาหารหวาน/ขนมหวาน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยควบคุม
การกินอาหารหวาน/ขนมหวาน ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยปฏิบัติตัว
ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมการกินอาหารหวาน/ขนมหวาน
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่ “และ“             
เคยได้รบั การรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบนั ทีท่ า่ นดูแลตนเองเพือ่ ควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธีควบคุมอาหารหวาน/ขนม
หวาน” ซึ่งเป็นการรับรู้ต่ออาหารไขมันสูงและเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 26 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการกินอาหารไขมันสูง
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการควบคุมการกินอาหารไขมันสูง
ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of self-management by high fat diet to control diabetes
1) คลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์มีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โดย คอเลสเตอรอล
ในเลือดท�ำให้เกิดตะกรัน ส่งผลต่อการตีบของหลอดเลือด ไตรกลีเซอไรด์ที่แตกตัวออกเป็นก
รดไขมันอิสระ ก่อให้เกิดความดื้อต่ออินซูลินและท�ำให้เบต้าเซลล์ของตับอ่อนท�ำงานผิดปกติ
ซึง่ จะเพิม่ ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การควบคุมระดับไขมันชนิดต่างๆให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
จึงส่งผลการควบคุมโรคเบาหวาน
2) การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองในการควบคุม
อาหารไขมันสูง   การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยา จะลดความรุนแรง   
จากโรครวมทั้งชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการควบคุมการกินอาหารไขมันสูง  
ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถามหลัก 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถามหลัก 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำ             
จากบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.2) “ควบคุมการกินอาหารไขมันสูง เช่น ของทอด”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยควบคุม
การกินอาหารไขมันสูง ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และ ได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยปฏิบัติตัว
ตามคาแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคเบาหวาน
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่ “และ“          
เคยได้รบั การรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบนั ทีท่ า่ นดูแลตนเองเพือ่ ควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธี ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่” ซึ่ง
เป็นการรับรู้ต่อการสูบบุหรี่และเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุ่มอายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี,
65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 27 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการกินอาหารประเภท
แป้ง ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมการกินอาหารประเภท
แป้ง  ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of self-management by carbohydrate diet to control diabetes
1) กลุม่ อาหารทีร่ บั ประทานได้แต่ตอ้ งจ�ำกัดปริมาณ ได้แก่ อาหารส�ำเร็จรูปส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบา
หวาน, ผักผลไม้ทมี่ แี ป้งมาก เช่น หอมหัวใหญ่ ฟักทอง กระเจีย๊ บ กล้วย ฝรัง่ มะละกอ เป็นต้น,
นมจืดที่ไม่มีส่วนผสมของน�้ำตาลหรือนมพร่องไขมัน, อาหารประเภทข้าว แป้ง   ถั่วเมล็ดแห้ง,
เนื้อสัตว์หรืออาหารที่ให้โปรตีนและควรหลีกเลี่ยงเนื้อติดมันต่างๆ เช่น หนังไก่ หนังหมู,              
อาหารที่มีไขมันมาก, อาหารที่มีไขมันจากพืชบางชนิด เช่น น�้ำมันปาล์ม
2) การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (non-pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองในการควบคุม
อาหาไขมันสูง การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยา จะลดความรุนแรง             
จากโรครวมทั้งชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวานโดยการควบคุมการกินอาหารประเภทแป้ง
ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถาม 11.6) “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 11.7) “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.3) “ควบคุมการกินอาหารประเภทแป้ง เช่น ข้าวขาว ข้าวเหนียว  ขนมปัง
เป็นต้น”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยควบคุม
การกินอาหารประเภทแป้ง ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยปฏิบัติตัว
ตามคาแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคเบาหวาน
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่”และ“เคย
ได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธี ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่”             
ซึ่งเป็นการรับรู้ต่อการสูบบุหรี่และเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 28 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวาน โดยการควบคุมน�ำ้ หนักตัวให้อยูใ่ นเกณฑ์
ปกติ ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี
Prevalence of self-management by weight controlling to control diabetes
1) อ้วนและอ้วนลงพุง เป็นภาวะที่ไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไป โดย เฉพาะอย่างยิ่งไข
มันที่สะสมในรูปไตรกลีเซอร์ไรด์เป็นส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดความดื้อต่ออินซูลินและท�ำให้เบต้า
เซลล์ของตับอ่อนท�ำงานผิดปกติ ซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงของโรคเบาหวาน (ความเสี่ยงสัมพัทธ์
>3) อ้วนและอ้วนลงพุง สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การบริโภคเกิน การมีกิจกรรมทางกายลดลง
ยาบางชนิด และความผิดปกติของกรรมพันธุ์
2) การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความสามารถในการจัดการตนเองในการควบคุม
น�้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยา
จะลดความรุนแรงจากโรครวมทั้งชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ           
การเข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการควบคุมน�้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถามหลัก 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถามหลัก 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำ            
จากบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.4) “พยายามควบคุมน�้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยควบคุม
การกินอาหารหวาน/ขนมหวาน ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยปฏิบัติตัว
ตามคาแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคเบาหวาน
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่”และ“เคย
ได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธี ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่”              
ซึ่งเป็นการรับรู้ต่อการสูบบุหรี่และเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 29 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ในประชากรอายุ 15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่                    
ในประชากรอายุ 15 – 74 ปี Prevalence of self-management by quit smoking to
control diabetes
สารพิษในบุหรีส่ ง่ ผลต่อการแข็งตัวและการเสือ่ มของหลอดเลือด เพิม่ แรงต้านทีผ่ นังหลอด
เลือดแดง ท�ำให้ความดันโลหิตสูงขึน้ 5 - 10 มม.ปรอท บุหรีจ่ ะลดการสร้าง HDL cholesterol
ซึ่งเป็นไขมันที่ดีที่ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ ขณะเดียวกันบุหรี่ก็ท�ำให้ระดับ LDL
Cholesterol เพิ่มขึ้น หาก LDL Cholesterol สูงจะเพิ่มโอกาสต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ
การเพิ่มไขมันชนิดไม่ดี ท�ำให้เกร็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น ส่งผลต่อเลือกไปเลี้ยงหัวใจน้อยลง
มีโอกาสต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด บุหรี่ท�ำให้หลอดเลือดแดงหดตัวซึ่งจะท�ำให้ผนัง
หลอดเลือดขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย บุหรี่ท�ำให้ความไวต่ออินซูลินลดลง
หรือเกิดภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ การลด ละ เลิก บุหรี่ จะลดอัตราเสีย่ งการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด 2 - 3 เท่า รวมทั้งลดการเกิดโรคมะเร็งในปอด
การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความ สามารถในการจัดการตนเองในการลด ละ
เลิก บุหรี่ การดูแลตนเองเป็นการรักษาโรคเบาหวานโดยไม่ใช้ยา จะลดความรุนแรงจากโรค
รวมทั้งชะลอภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานโดยการลด ละ เลิก บุหรี่ ตามค�ำแนะน�ำ
ของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถาม 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.7) “(เฉพาะผู้สูบบุหรี่) ละ ลด เลิกสูบบุหรี่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยควบคุม
โดยลด ละ เลิก บุหรี่ ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยปฏิบัติตัว
ตามคาแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคเบาหวาน
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่”และ“เคย
ได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบันที่ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวิธี ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่” ซึ่ง
เป็นการรับรู้ต่อการสูบบุหรี่และเป็นการตอบจากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
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ตัววัดที่ 30 : ความชุกของการดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน โดยการออกก�ำลังกาย ในประชากรอายุ
15 - 74 ปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน

ความชุกของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวาน โดยการออกก�ำลังกาย ในประชากรอายุ
15 – 74 ปีPrevalence of self-management by exercise to control diabetes
1) การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่ไม่จ�ำเป็น
ต้องฉีดอินซูลิน สามารถช่วยเพิ่มการท�ำงานของอินซูลินที่มีอยู่ในร่างกายได้ ท�ำให้สามารถน�ำ
น�้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปใช้งานในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น การออกก�ำลังกายเหมาะ
ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เนื่องจากร่างกายมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งการออกก�ำลังกาย
ท�ำให้ภาวะดือ้ ต่ออินซูลนิ ลดลง ควรเพิม่ ความระมัดระวังในการออกก�ำลังของผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยอาจมีการสูญเสียความรู้สึกที่มือและเท้า ท�ำให้เกิดบาดแผลได้ง่ายโดย
เฉพาะที่บริเวณเท้า
2) การให้ค�ำแนะน�ำโดยบุคลากรทางการแพทย์ เป็นการรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacologic care) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความ สามารถในการจัดการตนเองในการออก
ก�ำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม
3) เป็นตัววัดที่แสดงถึงการให้บริการและการจัดบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
4) การเปรียบเทียบการเฝ้าระวังแนวโน้มจากการส�ำรวจ จะบอกถึงการเปลีย่ นแปลงของการ
เข้าถึงบริการเพื่อการรักษาโรคเบาหวาน
ร้อยละของการดูแลตนเองเพือ่ ควบคุมโรคเบาหวาน โดยการออกก�ำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะ
สม ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์
ประชากรอายุ 15 - 74 ปี
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ข้อค�ำถาม 11.3 “เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข “บอก” ว่าเป็นเบาหวาน”
ข้อค�ำถาม 11.6)  “ท่านเคยได้รับการรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”
ข้อค�ำถาม 11.7)   “ปัจจุบันนี้ท่านดูแลตนเองเพื่อควบคุมโรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำจาก
บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยวิธีใด”
ข้อค�ำถามย่อย 11.7.5) “ออกก�ำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมตามค�ำแนะน�ำจากบุคลากร
ทางการแพทย์”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรอายุ 15 - 74 ปี ทีป่ ว่ ยด้วยโรคเบาหวานและดูแลตนเอง โดยการออก
ก�ำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ x 100  
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากร 15 - 74 ปี ที่เคยมีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
“บอก” ว่าเป็นเบาหวาน และได้รับการรักษาจากแพทย์ ณ เวลาที่ท�ำการส�ำรวจ
การส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
ปี พ.ศ. 2553
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับเขต สคร. ทั้ง 12 เขต และระดับประเทศ
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

10. ข้อจ�ำกัด

11. ข้อเสนอแนะ

12. หมายเหตุ

1) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความตระหนักและดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยปฏิบัติตัว
ตามคาแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อควบคุมโรคเบาหวาน
2) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ตอบสามารถที่จะตอบตามการรับทราบว่า “เคยมี
แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บอกว่าท่านเป็นเบาหวานหรือไม่ “และ“           
เคยได้รบั การรักษาโรคเบาหวานจากแพทย์หรือไม่”และ“ปัจจุบนั ทีท่ า่ นดูแลตนเองเพือ่ ควบคุม
โรคเบาหวานตามค�ำแนะน�ำของบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยวิธกี ารออกก�ำลังกายอย่างถูกต้อง
เหมาะสม” ซึง่ เป็นการตอบจากการรับรูก้ ารออกก�ำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมและการตอบ
จากการรับรู้ของตนเอง
3) การออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างการส�ำรวจสุขภาพประชากร สัมพันธ์กับความเที่ยงตรง
ในการประมาณค่าประชากร โดยการถ่วงน�้ำหนัก
1) น�ำเสนอในระดับประเทศ และระดับจังหวัด
- เพศ ได้แก่ ชาย หญิง และรวมทั้ง 2 เพศ
- กลุม่ อายุ ได้แก่ 15 - 24 ปี, 25 - 34 ปี, 35 - 44 ปี, 45 – 54 ปี, 55– 64 ปี, 65 – 74 ปี
2) เขตการปกครอง ได้แก่ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
3) ระดับภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ และใต้
4) ระดับเขต ได้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 31 : อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานมี Microalbuminuria ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ ARB
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานมี Microalbuminuria ที่ได้รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ
ARB
ลดความเสี่ยงด้าน Microvascular
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 7) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 45) การตรวจ Albumin หรือ Proteinuria ในปัสสาวะ ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมา
ส่วนที่ 5) ประวัติการใช้ยา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
ข้อ 24) ผู้ป่วยได้รับยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม ACEI หรือ ARB ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่าน
มา ก�ำหนด
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria แล้วผลตรวจเป็น               
Microalbuminuria และได้รับการรักษาด้วยยา ACE inhibitor หรือ ARB  ในรอบ 12 เดือน
x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ Microalbuminuria ทั้งหมด ในรอบ                
12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
Microalbuminuria หมายถึง Alb/Cr Ratio = 30-300 mg/g หรือ Spot Urine albumin
= 20-200 mg/L หรือ Spot Urine albumin = 20-200 mg% หรือ Spot Urine albumin
= 0.02-0.2 g/L หรือ Spot Urine albumin = 2-20 g/dL หรือ Spot Urine albumin =
200-2000 mg/dL หรือ Spot Urine albumin = 30-300 mg/g หรือ short-time urin =
20-200 ug/min หรือ 24hrs urine collection = 30-300 mg/24hrs
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ตัววัดที่ 32 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรายที่ปัจจุบันยังสูบบุหรี่
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 2) ประวัติการสูบบุหรี่
ข้อ 10)  “ผู้ป่วยสูบบุหรี่หรือไม่”  
ข้อ 11) “ผูป้ ว่ ยทีย่ งั สูบบุหรีอ่ ยู่ ได้รบั ค�ำแนะน�ำปรึกษาอย่างเป็นระบบ หรือเข้าโปรแกรม
ให้เลิกสูบบุหรี่ ในช่วง 12 เดือน ที่ผ่านมาหรือไม่”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ และได้รับค�ำแนะน�ำปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่ ในรอบ
12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีส่ บู บุหรีแ่ ละมารับการรักษาทีค่ ลินกิ ทัง้ หมด ในรอบ 12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
สามารถน�ำเสนอจ�ำแนกรายเพศได้

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 33 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแลอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม
4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
10. ความเป็นตัวแทน
11. ข้อจ�ำกัด
12. ข้อเสนอแนะ
13. หมายเหตุ

อัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผูด้ แู ลอย่างน้อย 1
ครั้งต่อปี
ผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม
ส่วนที่ 9) การตรวจสุขภาพเท้า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยได้รับการตรวจสุขภาพเท้า
ตามการตรวจ ดังต่อไปนี้หรือไม่
ข้อ 52) “ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผู้ป่วยหรือญาติได้รับการสอนที่มีรูปแบบการตรวจ
และดูแลเท้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบหรือไม่”
ตัวตัง้ : จ�ำนวนผูป้ ว่ ยเบาหวานทีไ่ ด้รบั การสอนให้ตรวจและดูแลเท้าด้วยตนเอง หรือสอนผูด้ แู ล
ในรอบ 12 เดือน x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่คลินิกทั้งหมด ใน12 เดือน
การประเมินผลการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553 - 2558
ระดับจังหวัด
สามารถน�ำเสนอในระดับเขต สปสช. รายเขตทั้ง 13 เขตได้
-
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กลุ่มตัววัด : ประเมิน 3อ.2ส.
ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการจัดการปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดี
เสมอ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการจัดการปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่
ดีเสมอ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน                 
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) การจัดการปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ จ�ำแนกตามกลุ่มความถี่                
การปฏิบัติ ดังนี้  
1.1) ปฏิบัติ 6 - 7 วัน ต่อสัปดาห์
1.2) ปฏิบัติ 4 - 5 วัน ต่อสัปดาห์
1.3) ปฏิบัติ 3 วัน ต่อสัปดาห์  
1.4) ปฏิบัติ 1 - 2 วัน ต่อสัปดาห์
1.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 9 การคงดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ข้อค�ำถาม 8) “ในช่วงปัจจุบันนี้ ท่านมีการจัดการกับปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่
ดีเสมอ” โดยเฉลี่ยกี่วันต่อสัปดาห์
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่จัดการปัญหาของตนเองด้วยการมองโลกในแง่ดีเสมอ แต่ละกลุ่ม
ความถี่ในการปฏิบัติต่อสัปดาห์ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความ
เข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่อง
สุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี   การส่งเสริมให้ประชาชนมี                  
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการธ�ำรงรักษา
สุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ในเรื่อง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่
และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตนตามหลัก 3อ.2ส.
(ระดับไม่ดี)
1.2) ผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามหลัก
3อ.2ส. ได้ถูกต้อง (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผู้ที่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เพียงพอและอาจจะมีการปฏิบัติตนตามหลัก
3อ.2ส. ได้ถูกต้องและยั่งยืนจนเชี่ยวชาญ (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3อ.2ส. x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ
เรื่อง 3อ.2ส.
การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ซึ่งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ              
ของบุคคลในการธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยัง่ ยืน ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลัง
กาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผูท้ ยี่ งั มีปญ
ั หาในการแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือ
(ระดับไม่ดี)
12) ผูท้ สี่ ามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพได้บา้ งแต่ยงั ไม่สามารถน�ำมาใช้ตดั สิน
ใจให้ถูกต้อง (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผูท้ สี่ ามารถแสวงหาข้อมูลและบริการสุขภาพจากหลายแหล่งทีน่ า่ เชือ่ ถือได้มากพอ
ต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย�ำ (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 3 การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มตามระดับการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ                   
เรื่อง 3อ.2ส. x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 4 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ
เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด

ร้อยละของประชากรอายุ 15   ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจทางสุขภาพ                
เรื่อง 3อ.2ส.
2. ความส�ำคัญ
ความรูค้ วามเข้าใจด้านสุขภาพ เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ซึง่ การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลใน
การธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยัง่ ยืน ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
3. นิยาม
1) ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่รู้และเข้าใจในหลัก 3อ.2ส. ยังไม่ถูกต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
ที่ดี (ระดับไม่ดี)
1.2) ผู้ที่รู้และเข้าใจในหลัก 3อ.2ส. อย่างถูกต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติตน (ระดับ                
พอใช้ได้)
1.3) ผู้ที่รู้และเข้าใจในหลัก 3อ.2ส. อย่างถูกต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
ที่ดีอย่างยั่งยืน (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
4. ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
5. หน่วยวัด
ร้อยละ
6. วิธีค�ำนวณ (ตัวตั้ง ตัว จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
หาร)
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจทางสุขภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตนตาม 3อ.2ส.
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุม่ ตามระดับความรูค้ วามเข้าใจด้านสุขภาพ เรือ่ ง 3อ.2ส.
x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
7. แหล่งข้อมูล
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
8. ปีที่มีข้อมูล
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
9. ความเป็นตัวแทน
ระดับเขตและระดับประเทศ
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
12. หมายเหตุ
-
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คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
การสือ่ สารเพือ่ เพิม่ ความเชีย่ วชาญด้านสุขภาพเป็นองค์ประกอบหนึง่ ในความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ  
ซึง่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลในการธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยัง่ ยืน ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลัง
กาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่ยังมีปัญหาในด้านทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการเล่าเรื่อง/โน้มน้าว
ผู้อื่นให้เข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพตนเองได้ (ระดับไม่ดี)
1.2) ผู้ที่สามารถที่จะฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจและยอมรับ
การปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส. ได้บ้างแต่ยังไม่เชี่ยวชาญพอ (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญพอในด้านการฟัง พูด อ่านเขียนเพื่อสื่อสารให้ตนเองและผู้อื่น
เข้าใจและยอมรับการปฏิบัติตามหลัก  3อ.2ส. ของตนเองอย่างถูกต้อง (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 4 การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญทางสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มตามระดับการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ              
ด้านสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส. x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 6 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับการจัดการเงือ่ นไขด้านสุขภาพของตนเอง
เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการจัดการเงื่อนไขด้านสุขภาพของ
ตนเอง เรื่อง 3อ.2ส.
การจัดการเงือ่ นไขด้านสุขภาพของตนเอง เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ซึง่
การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลในการธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยัง่ ยืน ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลัง
กาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) การจัดการเงื่อนไขด้านสุขภาพของตนเอง จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความต้องการภายในตนเองและ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองไม่ค่อยได้ (ระดับไม่ดี)
1.2) ผู้ที่มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความต้องการภายในตนเองและ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นส่วนใหญ่ (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผู้ที่มีการจัดการเงื่อนไขต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความต้องการภายในตนเองและ
จัดการสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพตนเองได้เป็นอย่างดี (ระดับดีมาก)
2. จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 5 การจัดการเงือ่ นไขทางสุขภาพของตนเองเพือ่ เสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มตามระดับการจัดการเงื่อนไขด้านสุขภาพของตนเอง
เรื่อง  3อ.2ส. x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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ตัววัดที่ 7 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับการรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศด้านสุขภาพ
เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้าน
สุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้านสุขภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
ซึง่ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคคลในการธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยัง่ ยืน ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลัง
กาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศด้านสุขภาพ จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่ยอมรับและเชื่อถือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อโดยแทบจะไม่ต้องคิดวิเคราะห์หรือ
ตรวจสอบก่อน (ระดับไม่ดี)
1.2) ผูท้ ยี่ อมรับและเชือ่ ถือข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ผา่ นสือ่ อยูบ่ า้ ง โดยมีการวิเคราะห์หรือตรวจ
สอบข้อมูลก่อนในบางเรื่อง (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผูท้ ยี่ อมรับและเชือ่ ถือข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ผา่ นสือ่ เฉพาะทีผ่ า่ นการวิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลด้วยตนเองก่อนว่าถูกต้องจริง (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 6 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุม่ ตามระดับการรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศด้านสุขภาพ
เรื่อง 3อ.2ส.  x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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ตัววัดที่ 8 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสุขภาพที่โฆษณา
ทางโทรทัศน์ก่อนตัดสินใจซื้อ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสุขภาพที่โฆษณา
ทางโทรทัศน์ก่อนตัดสินใจซื้อ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
ปัจจุบันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก และมีการ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีความครอบคลุมไปทั่วประเทศ แต่สื่อโทรทัศน์มีค่าใช้
จ่ายสูงท�ำให้การออกอากาศมีเวลาจ�ำกัด เนื้อหาในการโฆษณาจึงไม่ครบถ้วนชัดเจน ดังนั้น
หากประชาชนไม่มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอาจน�ำมาซึ่งผลเสียหายต่อสุขภาพได้
1) การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสุขภาพที่โฆษณาทางโทรทัศน์ก่อนตัดสินใจซื้อ
จ�ำแนกตามกลุ่มความถี่ในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ทุกครั้ง
1.2) บ่อยครั้ง
1.3) บางครั้ง
1.4) นานๆ ครั้ง
1.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 6 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ข้อค�ำถาม 1) “เมื่อท่านเห็นโฆษณาสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพทางโทรทัศน์ และเกิดความสนใจ
ท่านจะต้องหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อ บ่อยครัง้ แค่
ไหน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสุขภาพที่โฆษณาทางโทรทัศน์
ก่อนตัดสินใจซื้อแต่ละกลุ่มความถี่ในการปฏิบัติ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

282

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2553 - 2558

ตัววัดที่ 9 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสินค้าสุขภาพที่โฆษณา
ในที่สาธารณะหรือจากเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจซื้อ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ
3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสุขภาพที่โฆษณา             
ในที่สาธารณะหรือเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจซื้อ จ�ำแนกตามความถี่ในการปฏิบัติ
ปัจจุบันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก และมีการ
โฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ   ดังนั้น หากประชาชนไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความ
น่าเชื่อถือของโฆษณาที่ได้รับอาจน�ำมาซึ่งผลเสียหายต่อสุขภาพได้
1) การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของสิ น ค้ า สุ ข ภาพที่ โ ฆษณาในที่ ส าธารณะหรื อ เว็ บ ไซต์                 
ก่อนตัดสินใจซื้อ จ�ำแนกตามกลุ่มความถี่ในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1) ทุกครั้ง
1.2) บ่อยครั้ง
1.3) บางครั้ง
1.4) นานๆ ครั้ง
1.5) ไม่ได้ปฏิบัติ
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 6 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส.
ข้อค�ำถาม 2) “เมื่อท่านเห็นโฆษณาสินค้าในที่สาธารณะหรือจากเว็บไซต์และเกิดความสนใจ
ในสินค้านั้น ท่านตั้งใจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง อื่นเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ            
ก่อนตัดสินใจซื้อบ่อยครั้งแค่ไหน”
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรที่ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าสุขภาพที่โฆษณาในที่สาธารณะ
หรือเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจซื้อแต่ละกลุ่มความถี่ในการปฏิบัติ x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-

คู่มือบัญชีตัววัดส�ำคัญส�ำหรับการเฝ้าระวังโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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ตัววัดที่ 10 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง
เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)

7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไป จ�ำแนกตามระดับการตัดสินใจและเลือกปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
เรื่อง 3อ.2ส.
การตัดสินใจและเลือกปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง เป็นองค์ประกอบหนึง่ ในความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ ซึง่ การ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลในการธ�ำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ในเรื่อง  3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลัง
กาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1) การตัดสินใจและเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่ไม่สนใจสุขภาพตนเอง ยึดมั่นท�ำตัวตามสบายโดยไม่ค�ำนึงถึงผลดีผลเสียต่อ
สุขภาพตนเอง (ระดับไม่ดี)
1.2) ผู้ที่มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส.                      
ที่เกิดผลดีเฉพาะต่อสุขภาพของตนเองเท่านั้น (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผู้ที่มีการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติตามหลัก 3อ.2ส.               
ที่เกิดผลดีต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่นอย่างเคร่งครัด (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตอนที่ 7 การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลัก 3อ.2ส.
ตัวตัง้ : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุม่ ตามระดับการตัดสินใจและเลือกปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง เรือ่ ง  
3อ.2ส. x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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ตัววัดที่ 11 : ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส.
1. ชื่อตัววัด
2. ความส�ำคัญ

3. นิยาม

4. ประชากรเป้าหมาย
5. หน่วยวัด
6. วิธีค�ำนวณ
(ตัวตั้ง ตัวหาร)
7. แหล่งข้อมูล
8. ปีที่มีข้อมูล
9. ความเป็นตัวแทน
10. ข้อจ�ำกัด
11. ข้อเสนอแนะ
12. หมายเหตุ

ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ�ำแนกตามระดับพฤติกรรม เรื่อง 3อ.2ส.
จากการที่คนไทยมีแนวโน้มของการเกิดปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน                   
โรคความดันโลหิตสูงมากขึ้น และเป็นปัญหาระดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่งโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่
มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
ตามมา การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ ในเรือ่ ง 3อ.2ส. ได้แก่ อาหาร ออกก�ำลังกาย อารมณ์
ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ
1) พฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส. จ�ำแนกตามกลุ่ม ดังนี้
1.1) ผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส.ไม่ถูกต้อง
(ระดับไม่ดี)
1.2) ผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ได้ถูกต้อง
เป็นส่วนใหญ่แต่ไม่สม�่ำเสมอ (ระดับพอใช้ได้)
1.3) ผู้ที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองตามหลัก 3อ.2ส. ได้อย่าง               
ถูกต้องสม�่ำเสมอ (ระดับดีมาก)
2) จ�ำนวนประชากรทั้งหมด หมายถึง จ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด
ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ
จากข้อค�ำถาม ปี พ.ศ. 2556, 2557, 2558
ตัวตั้ง : จ�ำนวนประชากรของแต่ละกลุ่มตามระดับพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง 3อ.2ส. x 100
ตัวหาร : จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
การส�ำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ปี พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558
ระดับเขตและระดับประเทศ
สามารถน�ำเสนอโดยแบ่งเป็นรายเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 12 เขต
-
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