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• ขั้นตอนการเข้า Website NCDs System  
 

 

➢ หลังจากเข้าตาม link ข้างต้นจะแสดงภาพหน้า website  ดังภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 1 แสดงหน้ าWebsite หลังพิมพ์ URL http://ncd.ddc.moph.go.th/system 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งาน 

ส่วนแสดงผล Dashboard Online Survey 

พิมพ์  http://ncd.ddc.moph.go.th/system 

 

http://ncd.ddc.moph.go.th/system
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• Menu ต่าง ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดง Menu ต่าง ๆ 

Menu MAIN หลัก 2 รายการ ดังนี  

Online Survey  
▪ Online Survey  สว่นแสดงผล Dashboard Online Survey   
▪ Descriptive report รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและ

พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 
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• การเข้าสู่ Descriptive report  รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

1. คลิก Online Survey 
2. เลือกคลิกท่ี Descriptive report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการคลิกเลือกหัวข้อ Descriptive report 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

ส่วนแสดงผล Dashboard Online Survey 
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3. เลือกปีงบประมาณ เขตสุขภาพ จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และสถานบริการที่ต้องการค้นหา 
4. จากนั นคลิก ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการคลิกเลือกปีงบประมาณ 2565  เขตสุขภาพที่4 จังหวัดนนทบุรี อ้าเภอเมือง 
ทุกต้าบล และทุกสถานบริการ 
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5. ระบบจะแสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง
โรคไม่ติดต่อ ตามรายการที่เลือก ดังภาพที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ ในส่วนของประวัติสุขภาพ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง 
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ภาพที่ 5 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ ในส่วนของโรคเบาหวาน ตามรายการที่เลือก 
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ภาพที่ 6 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ ในส่วนของภาวะอ้วนและน ้าหนักเกิน  การสูบบุหรี่ ตามรายการที่เลือก 
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ภาพที่ 7 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ ในส่วนของการดื่มแอลกอฮอล์ ตามรายการที่เลือก 
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ภาพที่ 8 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ ในส่วนของกิจกรรมทางกายและการนอน การรับประทานอาหาร ตามรายการที่เลือก 
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ภาพที่ 39 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง                
โรคไม่ติดต่อ ในส่วนของการรับประทานอาหาร ตามรายการที่เลือก 
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ภาพที่ 10 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ                 
ในส่วนของการรับประทานอาหาร และการประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก ตามรายการที่เลือก 
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ภาพที่ 11 แสดงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อ ในส่วนของการคัดกรองสุขภาพจิต ตามรายการที่เลือก 
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• การเข้าสู่ ส่วนแสดงผล Dashboard Online Survey  
Dashboard Online Survey 

▪ คลิก Online Survey 
▪ เลือกคลิกท่ี Online survey ดังภาพที ่12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงการคลิกเลือกเพ่ือการเข้าสู่ ส่วนแสดงผล Dashboard Online Survey 
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▪ จากนั นระบบจะแสดงรายการ การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 
ดังภาพที ่13 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 13 แสดงรายการ การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  Online Survey 

การเลือกรายการการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ  Online Survey 

1. เลือกหมวด ประกอบด้วยหมวดที่ 1-11  ดังภาพที ่14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  แสดงรายการต่าง ๆ 11 รายการในหัวข้อ หมวด 
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2. เลือกปีงบประมาณ  2564 - 2565 
3. เลือกตัวชี วัดที่ต้องการค้นหา  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 แสดงการคลิกเลือกหมวดที่ 1 ประวัติสุขภาพ ตัวชี วัดที่ 2 ตามรายการที่เลือก 

4. เลือกเขตสุขภาพที่ 1-13  
5. เลือกจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ  
6. คลิกท่ีปุ่ม normal distribution map 
▪ กรณีคลิกปิด แผนที่จะแสดงค่าเปอร์เซ็นต์/ร้อยละ จ้าแนกตามตัวชี วัดและ                  

หมวดที่เลือก 
▪ กรณีคลิกเปิด แผนที่จะแสดงค่าเฉลี่ย ( Mean ) จ้าแนกตามตัวชี วัดและหมวดที่เลือก 

 

 

ภาพที่ 16 แสดงการคลิกปิดและเปิด ปุ่ ม normal distribution map 

7. จากนั นคลิกตกลง ระบบจะน้าเข้าสู่ส่วนแสดงผล Online Survey ตามรายการที่เลือก 
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• ตัวอย่างส่วนแสดงผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอแสดงผล Online Survey 
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• ตัวอย่างแผนภูมิแท่งบน  Dashboard Online Survey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา                    
หรือพ่ีน้อง (สายตรง) มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง               
ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา                     
หรือพ่ีน้อง (สายตรง) มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
ปีงบประมาณ 2565 จ้าแนกตามเพศ 
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ภาพที่ 20 แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา                     
หรือพ่ีน้อง (สายตรง) มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 

ปีงบประมาณ 2565 จ้าแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา                     
หรือพ่ีน้อง (สายตรง) มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 

ปีงบประมาณ 2565 จ้าแนกตามภาค 
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ภาพที่ 22 แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา หรือพ่ีน้อง (สายตรง)                
มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565                                 

จ้าแนกตามพื นที่ เขตสุขภาพ 
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• ตัวอย่างแผนที่บน  Dashboard Online Survey 
 

1. กรณีคลิกปิดปุ่ม normal distribution map 
แผนที่จะแสดงแถบสีต่างๆจ้าแนกเป็นร้อยละ 

/เปอร์เซ็นต์ ตามรายการที่เลือก  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 แผนที่ แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา หรือพ่ีน้อง (สายตรง)                
มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565            

- สามารถเลื่อนลูกศรไปจังหวัดต่างๆบนแผนที่ จะแสดงจ้านวนร้อยละร้อยละประชากร               
อายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา หรือพ่ีน้อง (สายตรง) มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือ
โรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565 
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ภาพที่ 24 แสดงการคลิกเลือกจังหวัด บนแผนที่ 
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2. กรณีคลิกปิดปุ่ม normal distribution map 
แผนที่จะแสดงแถบสีต่างๆจ้าแนกตาม 

ค่าเฉลี่ย ( Mean ) ตามรายการที่เลือก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 แผนที่ แสดงร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปที่มีบิดามารดา หรือพ่ีน้อง (สายตรง)              
มีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565   โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 47.52         



25 
 

 
Online Survey Template 

 

 

 

ข้อ หัวข้อวิเคราะห์ 

1. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง 

2. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปได้รับการประเมินการตรวจร่างกาย 

3. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 

4. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปของผู้ที่เป็นความดันโลหติสูงที่ได้รับการวินิจฉัย การรักษา  
5. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมารับการคดักรองความดันโลหิตสูง มีประวัติบุคคลในครอบครวัท่ีเป็นญาติ

สายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
6. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปของผู้ที่เป็นเบาหวานท่ีได้รับการวินิจฉัย การรักษา  
7. ร้อยละประชากรอายุ ≥15  ปีขึ นไป ท่ีมารับการตรวจคดักรองเบาหวาน มีประวัติบคุคลในครอบครัวที่เป็นญาติ

สายตรงเป็นโรคเบาหวาน 
8. ร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปท่ีมีประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ จ้าแนกรายโรค 
9. ร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ นไปมีสถานการณร์ักษาด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ 

กลุ่มตัววัดที่ 1 : ประวัติสุขภาพ 
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รายงาน ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง 
ค านิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศยั

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั นๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย  
- การคัดกรอง หมายถึง ได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงโดยอสม. ผ่านแอปพลิเคชัน สมาร์ท          
อสม. ครบ ตอนท่ี 1 - 8 ทุกตอนดังนี  
1. ตอนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  
2. ตอนที่ 2: ประวัติสุขภาพ  
3. ตอนที่ 3: การสูบบุหรี่  
4. ตอนที่ 4: การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
5. ตอนที่ 5: กิจกรรมทางกายและการนอน   
6. ตอนที่ 6: การรับประทานอาหาร  
7. ตอนที่ 7: การประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก  
8. ตอนที่ 8: การคัดกรองด้านสุขภาพจิต  
 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั นๆ (typearea1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บน แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที ่1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองข้อมูลทั่วไป 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย  
รายการข้อมูลที ่2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองประวัติ

สุขภาพ 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข้อมูลที ่3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการสูบบุหรี่ 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข้อมูลที ่4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข้อมูลที ่5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองกิจกรรมทาง
กายและการนอน  
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข้อมูลที ่6 A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการ
รับประทานอาหาร 
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข้อมูลที ่7 A7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองประเมิน
พฤติกรรมการดูแลช่องปาก  
B7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

รายการข้อมูลที ่8 A8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองการ
คัดกรองด้านสุขภาพจิต  
B8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง  
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รายการข้อมูลที ่9 A9: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไดร้บัการประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ทั งหมด (ข้อมูลทั่วไป, ประวัตสิุขภาพ, การสูบบุหรี่, การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, กิจกรรมทาง
กายและการนอน, การรบัประทานอาหาร, การประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก, การคัดกรอง
ด้านสุขภาพจิต) 
B9: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประเด็นการคัดกรอง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                    
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)  
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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รายงาน ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปได้รับการประเมินการตรวจร่างกาย 
ค านิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area 1,3) สัญชาติไทย  
- การคัดกรอง หมายถึง ได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงโดยอสม.ผา่นแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
ตอนที่ 9: การตรวจร่างกาย  
- BMI 
- รอบเอว 
- BP  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไดร้บัการประเมินการตรวจร่างกาย 

(BMI, รอบเอว, BP) 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประเด็นการคัดกรอง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                    
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)  
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปได้รับการประเมินการตรวจร่างกาย  
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รายงาน ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
ค านิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area 1,3) สัญชาติไทย  
- การคัดกรอง หมายถึง ได้รับการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงโดยอสม.ผา่นแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
1. ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน หมายถึง 
อายุ 15 ปีขึ นไปได้รับการประเมิน (Thai Diabetes Risk Score)  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไดร้บัการประเมินความเสีย่งต่อ

โรคเบาหวาน (Thai Diabetes Risk Score) 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเพิ่มคนเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
หน่วยวัด ร้อยละ 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประเด็นการคัดกรอง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                    
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)  
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงทีไ่ด้รับการวินิจฉัย การรักษา  
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไมเ่คยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง (I10-I15) มากอ่นการคัดกรองความดันโลหิตปีปจัจุบัน 
- การเข้าถึงบริการของประชาชนไทยเกี่ยวกับการได้รับวินิจฉัย ได้รับรักษาและการควบคุมความ
ดันโลหิตได้ 
เกณฑ์การส้ารวจและคัดกรองครั งนี สามารถแบ่งคนท่ีเป็นโรคความดนัโลหิตสูง เป็น 2 กลุ่มคือ 
1. กลุ่มไม่ได้รับการวินิจฉัย หมายถึงผู้ที่การคัดกรองตรวจพบว่ามคีวามดันโลหิตสูงเข้าเกณฑ์ ≥ 
140/90 มม.ปรอท แต่ไม่เคยได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน 
2. กลุ่มได้รับการวินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา หมายถึงกลุ่มที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากบุคลากร
สาธารณสุข/แพทย์ว่าเป็นความดนัโลหิตสูง แต่ไม่เคยรับการรักษา 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 ไม่ได้รับการวินิจฉัย 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง พบว่ามีความ
ดันโลหติสูงเข้าเกณฑ์ ≥ 140/90 มม.ปรอท แตไ่ม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

รายการข้อมูล 2  ได้รับการวินิจฉัย แต่ไม่ได้รักษา 
A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงไดร้ับการ
วินิจฉัยแต่ไม่ได้รับการรักษา  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดันโลหิตสูง 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประวัติญาติสายตรง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ   

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัย การรักษา   



31 
 

 
Online Survey Template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ทีม่ารับการคัดกรองความดันโลหิตสูง มีประวัติบุคคลใน
ครอบครัวท่ีเป็นญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง  

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  
- ญาติสายตรง หมายถึง พ่อ แม่ พี่ น้อง 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล1 จากข้อค้าถาม 

“(บิดามารดาหรือพ่ีน้อง (สายตรง) ของท่านมีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหติสูง)” 
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยังไม่เคย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีประวัตญิาตสิายตรงเป็นโรคความดันโลหติสูง 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันทั งหมด ยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัย
เป็นโรคความดันโลหติสูงและยังมชีีวิตอยู่ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประวัติญาติสายตรง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ   

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่มารับการคัดกรองความดันโลหิตสูงมีประวัติบุคคลในครอบครัวท่ี
เป็นญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปของผู้ที่เป็นเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัย การรักษา  
นิยาม - ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่ในเขต

รับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน 
(E10-E14) มาก่อนการคัดกรองเบาหวานในปีปัจจุบัน 
- ความครอบคลุมของการวินิจฉัย รักษา และควบคุมเบาหวาน 
เกณฑ์การส้ารวจและคัดกรองครั งนี สามารถแบ่งคนท่ีเป็นเบาหวานจากการคัดกรองและส้ารวจเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี  
1. กลุ่มไม่ได้รับการวินิจฉัย หมายถึงผู้ที่การส้ารวจตรวจพบ FPG ≥ 126 มก./ดล.แตไ่มไ่ด้เคยได้รับการ
วินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน 
2. กลุ่มได้รับวินิจฉัยจากแพทย์แต่ไม่ได้รักษา หมายถึงผู้ที่บอกว่าเคยไดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น
เบาหวานแต่ยังไม่เคยได้รับการรักษาเบาหวาน 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 ไม่ได้รับการวินิจฉัย 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน พบว่าตรวจพบ FPG ≥ 126 
มก./ดล.แตไ่มไ่ด้เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาก่อน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองเบาหวานทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 กลุ่มได้รับวินิจฉัยจากแพทย์แต่ไม่ได้รักษา  
A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานเคยได้รบัการวินิจฉัยจาก
แพทย์ว่าเป็นเบาหวานแตย่ังไมเ่คยไดร้ับการรักษาเบาหวาน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองเบาหวานทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประวัติญาติสายตรง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ   

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปของผู้ที่เป็นเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัย การรักษา 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไป ที่มารับการคัดเบาหวานมีประวัติบุคคลในครอบครัวท่ีเป็นญาติ
สายตรงเป็นโรคเบาหวาน 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน (E10-E14) มาก่อนการคัดกรองเบาหวานในปีปัจจุบัน 
- ญาติสายตรง หมายถึง พ่อ แม่ พี่ น้อง 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล1 จากข้อค้าถาม 

“(บิดามารดาหรือพ่ีน้อง (สายตรง) ของท่านมีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน)” 
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และยังไม่เคยไดร้ับ
การวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน (E10-E14) และมีประวัตญิาตสิายตรงเป็นโรคเบาหวาน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองทั งหมดเบาหวาน และอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประวัติญาติสายตรง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ   

ตัววัดที่ 7 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15  ปีขึ้นไป ที่มารับการตรวจคัดกรองเบาหวาน มีประวัติบุคคลในครอบครัวท่ี
เป็นญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ้นไปที่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ จ าแนกรายโรค 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั นๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
 - ประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ มีการจ าแนกตามโรคดังนี้ 
1. เบาหวาน  
2. ความดันโลหิตสูงหรือทานยาควบคุมความดันโลหิตสูง 
3. มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ (ระดับไตรกลีเซอไรด์ 125 มก./ดล.และ เอช ดี แอล 
คอเลสเตอรอล <35 มก./ดล.)  
4. ไตวายเร้ือรัง 
5. กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  
6. หลอดเลือดสมอง  
7. ถุงลมโป่งพอง  
8. โรคทางจิตเวช (เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคจิตจากสารเสพติด)  

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั นๆ (typearea1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
รายการข้อมูลที่ 1 
 

จากข้อค้าถาม 
“(ท่าน มี ประวัติการเจ็บป่วย หรือต้องพบแพทย์ด้วย)” 
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย โรค
บาหวาน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

รายการข้อมูลที่ 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย โรค
ความดันโลหิตสูง  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

รายการข้อมูลที่ 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย มี
ระดับไขมันในเลือดสงูผิดปกตหิรือมีระดับไตรกลีเซอไรด์ 125 มก./ดล.และ เอช ดี แอล 
คอเลสเตอรอล <35 มก./ดล.  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

รายการข้อมูลที่ 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย ไต
วายเร้ือรัง  
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

รายการข้อมูลที่ 5 
 

A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย 
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

ตัววัดที่ 8 : ร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ้นไปท่ีมีประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ จ าแนกรายโรค  
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รายการข้อมูลที่ 6 
 

A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย 
หลอดเลือดสมอง  
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

รายการข้อมูลที่ 7 
 

A7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย ถุง
ลมโป่งพอง  
B7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

รายการข้อมูลที่ 8 
 

A8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อและตอบว่ามีโรคประจ้าตัวหรือประวตัิการเจ็บป่วยด้วย โรค
ทางจิตเวช (เชน่ โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคจิตจากสารเสพติด) 
B8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

 หน่วยวัด ร้อยละ 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- โรคประจ้าตัวที่ต้องพบแพทย ์
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปมีสถานะการรักษาด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
ค านิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั นๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ที่มปีระวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย 
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และตอบสถานะการรักษาด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดัน
โลหิตสูง 
- สถานะการรักษาด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง จ าแนกดังนี ้
1. ปัจจุบันรับการรักษาอยู ่     
2. ไม่ไดร้ับการรักษา                       

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั นๆ (type area1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
รายการข้อมูลที่ 1 
 

จากข้อค้าถาม 
“(กรณีท่านมีประวัติป่วยด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงท่านปฏิบัติตนอย่างไร)”   
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ี ปัจจุบันรับการรักษาด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดัน
โลหิตสูง 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจตอนท่ี 2 

หน่วยวัด ร้อยละ 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 9 : ร้อยละประชากรอายุ ≥ 15 ปีขึ้นไปมีสถานการณ์รักษาด้วยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
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ข้อ หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk  

- ประเมินโดยใช้เส้นรอบเอว  
2. ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk จ้าแนก

ตาม Risk Score (กลุ่มปกติ) 
- ประเมินโดยใช้เส้นรอบเอว  

3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) (กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อ) 
- ประเมินโดยใช้เส้นรอบเอว  

4. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหติสูงได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) (กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อ) 
- ประเมินโดยใช้เส้นรอบเอว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 2 : โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
CVD Risk 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ
พื นที่นั นๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน (รหัส E10-
E14) โรคความดันดันโลหติ (I10-I15) และโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด (รหสั I20-I25) ที่มารับ
บริการสถานพยาบาลในเขตพื นท่ีรับผิดชอบทั งหมดในปีปัจจุบันท่ีประมวลผล 
- ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
Non-DM, HT, CVD หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปี ขึ นไปที่ยังไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน (E10-E14) และโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (I20-
I25) และได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงประจ้าปี และไดร้ับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
- ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk  
1. ตัวแปรที่ใช้ค านวณโรคหัวใจและหลอดเลือดสูตร Thai ASCVD score 5                                                           
กรณีไม่มีค่า Total Cholesterol ใช้สูตร Thai ASCVD score 5 
1  AGE = อายุเป็นป ี 
2. SEX = (ชาย ก้าหนดค่า = 1 หญิง ก้าหนดค่า = 0) 
3. SMOKE = สูบบุหรี่ (สูบ ก้าหนดค่า = 1 ไม่สูบก้าหนดค่า = 0) 
4. DM = ป่วยเป็นเบาหวานป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 1 ไม่ป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 0) 
5. SBP = ค่า Systolic Blood Pressure  
6. Waist = ค่ารอบเอว หน่วยเปน็เซนติเมตร 
7. Height = ค่าส่วนสูง หน่วยเปน็เซนติเมตร 
(*** ถ้าข้อมูลไม่ครบ ให้ถือว่าไมไ่ด้ประเมิน) 
Full Score = (0.079 * AGE) + (0.128 * SEX) + (0.019350987 * SBP) + (0.58454 * DM) + 
(3.512566 * (Waist/ Height)) + (0.459 * SMOKING) 
P Full Score (%) = (1-(0.978296) exp (Full Score – 7.720484)) * 100 
- ผลการประเมินจ าแนกตาม Risk Score 
- <10% = ต่้า  
- 10 - <20% = ปานกลาง  
- 20 - <30% = สูง - 30  
- <40% = สูงมาก  
- ≥40% = สูงอันตราย 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) ตัดซ ้าด้วย 
D_Update ล่าสดุ ในแฟ้ม Person, สัญชาติไทย 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
รายการข้อมูลที่ 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจครบทุกตัวแปร (ใช้ผลรอบเอว) CVD Risk 
ทั งหมด (กลุ่มปกติ ไม่มโีรค DM,HT,CVD) 
B1 : จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปทั งหมดไม่มโีรคประจ้าตัวดว้ย (โรค DM,HT,CVD) 
 
 
 

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk 
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สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การน าเสนอ จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
CVD Risk จ าแนกตาม Risk Score (กลุ่มปกติ กรณีใช้เส้นรอบเอว) 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่ในเขต
รับผิดชอบพื นท่ีนั นๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย และไม่มีประวัตกิารเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
(รหัส E10-E14) โรคความดันดันโลหิต (I10-I15) และโรคโรคหัวใจและหลอดเลือด (รหสั I20-I25) 
ที่มารับบริการสถานพยาบาลในเขตพื นท่ีรับผิดชอบทั งหมดในปีปจัจบุันท่ีประมวลผล 
- ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
Non-DM, HT, CVD หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปี ขึ นไปที่ยังไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคเบาหวาน (E10-E14) และโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (I20-
I25) และได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงประจ้าปี และไดร้ับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า 
- ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk  
1. ตัวแปรที่ใช้ค านวณโรคหัวใจและหลอดเลือดสูตร Thai ASCVD score 5                                                           
กรณีไม่มีค่า Total Cholesterol ใช้สูตร Thai ASCVD score 5 
1  AGE = อายุเป็นป ี 
2. SEX = (ชาย ก้าหนดค่า = 1 หญิง ก้าหนดค่า = 0) 
3. SMOKE = สูบบุหรี่ (สูบ ก้าหนดค่า = 1 ไม่สูบก้าหนดค่า = 0) 
4. DM = ป่วยเป็นเบาหวานป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 1 ไม่ป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 
0) 
5. SBP = ค่า Systolic Blood Pressure  
6. Waist = ค่ารอบเอว หน่วยเปน็เซนติเมตร 
7. Height = ค่าส่วนสูง หน่วยเปน็เซนติเมตร 
(*** ถ้าข้อมูลไม่ครบ ให้ถือว่าไมไ่ด้ประเมิน) 
Full Score = (0.079 * AGE) + (0.128 * SEX) + (0.019350987 * SBP) + (0.58454 * DM) 
+ (3.512566 * (Waist/ Height)) + (0.459 * SMOKING) 
P Full Score (%) = (1-(0.978296) exp (Full Score – 7.720484)) * 100 
- ผลการประเมินจ าแนกตาม Risk Score 
- <10% = ต่้า 
- 10 - <20% = ปานกลาง 
- 20 - <30% = สูง 
- 30 - <40% = สูงมาก 
- ≥40% = สูงอันตราย 
 B: ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ไม่มีโรคประจ้าตัวโรคเบาหวาน (E10-
E14) โรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) โรคหัวใจและหลอดเลือด (รหสั I20-I25) 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
รายการข้อมูลที่ 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปทั งหมดที่มี Risk Score <10%  = เสี่ยงน้อย 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจครบทุกตัวแปร (ใช้ผลรอบเอว) CVD 
Risk ทั งหมด  
 

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD 
Risk จ าแนกตาม Risk Score (กลุ่มปกต ิกรณีใช้เส้นรอบเอว)  
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รายการข้อมูลที่ 2 A2 : จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปทั งหมดที่ม ีRisk Score 10 - <20% = ปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจครบทุกตัวแปร (ใช้ผลรอบเอว) CVD 
Risk ทั งหมด 

รายการข้อมูลที่ 3 A3 : จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปทั งหมดที่มี Risk Score 20 - <30% = สูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจครบทุกตัวแปร (ใช้ผลรอบเอว) CVD 
Risk ทั งหมด 

รายการข้อมูลที่ 4 A4 : จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปทั งหมดที่มี Risk Score 30 - <40% = สูงมาก 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจครบทุกตัวแปร (ใช้ผลรอบเอว) CVD 
Risk ทั งหมด 

รายการข้อมูลที่ 5 A5 : จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปทั งหมดที่มี Risk Score ≥40% = สูงอันตราย 
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจครบทุกตัวแปร (ใช้ผลรอบเอว) CVD 
Risk ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การน าเสนอ จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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Online Survey Template 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (รหัส E10-E14) และ
ได้รับการขึ นทะเบยีน/ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาศัยอยู่ในพื นท่ีรับผดิชอบทั งหมด 
- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง (รหสั 
I10-I15) และได้รบัการขึ นทะเบยีน/ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง อาศัยอยู่ในพื นที่รับผิดชอบทั งหมด 
- ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง  
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) โรคหัวใจและหลอดเลือด (I20-I25)  ที่
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า หรือมีผลการ
ประเมิน CVD Risk  
- ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk  
1. ตัวแปรที่ใช้ค านวณโรคหัวใจและหลอดเลือดสูตร Thai ASCVD score 5                                                          
กรณีไม่มีค่า Total Cholesterol ใช้สูตร Thai ASCVD score 5 
1  AGE = อายุเป็นป ี 
2. SEX = (ชาย ก้าหนดค่า = 1 หญิง ก้าหนดค่า = 0) 
3. SMOKE = สูบบุหรี่ (สูบ ก้าหนดค่า = 1 ไม่สูบก้าหนดค่า = 0) 
4. DM = ป่วยเป็นเบาหวานป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 1 ไม่ป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 
0) 
5. SBP = ค่า Systolic Blood Pressure  
6. Waist = ค่ารอบเอว หน่วยเป็นเซนติเมตร 
7. Height = ค่าส่วนสูง หน่วยเปน็เซนติเมตร 
- ผลการประเมินจ าแนกตาม Risk Score ดังนี้ 
- <10% = ต่้า 
- 10 - <20% = ปานกลาง 
- 20 - <30% = สูง 
- 30 - <40% = สูงมาก 
- ≥40% = สูงอันตราย  
 
 

ประชากร
เป้าหมาย 

ผู้ป่วยท่ีได้รับการขึ นทะเบียนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง และอาศัยอยู่ในพื นที่รับผดิชอบ
ทั งหมด 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
รายการข้อมูล 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไป ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงไดร้ับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีข้างหน้า กรณีใช้ค่าเส้นรอบเอว 
B1 : จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปทั งหมดไม่มโีรคประจ้าตัวดว้ย (โรค DM,HT,CVD) 
 
 
 
 

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)  
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สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
กาน าเสนอ จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

การประมวลผล คิดจาก 43 แฟ้ม แฟ้มประชากร PERSON สัญชาตไิทย (ค้านวณ ณ วันที่ 1 มค. ของปีงบประมาณ
นั น ลบ วันเดือนปีเกิด แล้วมีอายุ 35 ปีขึ นไป) 
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Online Survey Template 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) จ าแนกตาม Risk Score 

นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (รหัส E10-E14) และ
ได้รับการขึ นทะเบยีน/ผู้ป่วยโรคเบาหวาน อาศัยอยู่ในพื นท่ีรับผดิชอบทั งหมด 
- ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง (รหสั 
I10-I15) และได้รบัการขึ นทะเบยีน/ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง อาศัยอยู่ในพื นที่รับผิดชอบทั งหมด 
- ผู้ที่ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) หมายถึง  
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ความดันโลหิตสูง (I10-I15) โรคหัวใจและหลอดเลือด (I20-I25)  ที่
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ใน 10 ปีขา้งหน้า หรือมีผลการ
ประเมิน CVD Risk  
- ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD Risk  
1. ตัวแปรที่ใช้ค านวณโรคหัวใจและหลอดเลือดสูตร Thai ASCVD score 5                                                          
กรณีไม่มีค่า Total Cholesterol ใช้สูตร Thai ASCVD score 5 
1  AGE = อายุเป็นป ี 
2. SEX = (ชาย ก้าหนดค่า = 1 หญิง ก้าหนดค่า = 0) 
3. SMOKE = สูบบุหรี่ (สูบ ก้าหนดค่า = 1 ไม่สูบก้าหนดค่า = 0) 
4. DM = ป่วยเป็นเบาหวานป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 1 ไม่ป่วยเป็นเบาหวานก้าหนดค่า = 
0) 
5. SBP = ค่า Systolic Blood Pressure  
6. Waist = ค่ารอบเอว หน่วยเปน็เซนติเมตร 
7. Height = ค่าส่วนสูง หน่วยเปน็เซนติเมตร 
- ผลการประเมินจ าแนกตาม Risk Score ดังนี้ 
- <10% = ต่้า 
- 10 - <20% = ปานกลาง 
- 20 - <30% = สูง 
- 30 - <40% = สูงมาก 
- ≥40% = สูงอันตราย 
  

ประชากร
เป้าหมาย 

ผู้ป่วยท่ีได้รับการขึ นทะเบียนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง และอาศัยอยู่ในพื นที่รับผดิชอบ
ทั งหมด 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
รายการข้อมูล 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั งหมดที่มี Risk 
Score <10%  = เสี่ยงน้อย 
B2: ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปปว่ยโรคเบาหวาน (E10-E14) และโรคความดันโลหิตสูงทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงทั งหมดที่มี 
Risk Score 10 - <20% = ปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั งหมด 
 
 

ตัววัดที ่4 : ร้อยละประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) จ าแนกตาม Risk Score  
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รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ทั งหมดที่มี 
Risk Score 20 - <30% = สูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงทั งหมดที่มี 
Risk Score 30 - <40% = สูงมาก 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั งหมด 

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั งหมดที่มี Risk 
Score ≥40% = สูงอันตราย 
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
กาน าเสนอ จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลการประเมินจ้าแนกตาม Risk Score                                                                                                                                
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     



46 
 

 
Online Survey Template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ หัวข้อวิเคราะห์ 
1.  ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิต 
2. ร้อยของประชากรอายุ ≥15 ปีท่ีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตในพื นที่รับผิดชอบ จ้าแนกตามผลการคัดกรอง  
3. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยด้วยโรคความดันโลหติสูงที่สบูผลติภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามความถี่ 

4. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา จ้าแนก
ตามความถี ่

5. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่มคี่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน 
6. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหติสูงที่มภีาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร ในชาย และ ≥ 80 

เซนติเมตร ในหญิง) 

กลุ่มตัววัดที่ 3 : โรคความดันโลหิตสูง 
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ชื่อตัววัด ร้อยของประชากรอายุ ≥15 ปีที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิต (กลุม่ปกติ) 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคัดกรอง

สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อ  
- การคัดกรองความดันโลหิต หมายถึง ได้รับการตรวจวดัระดับความดันโลหิต  

ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการส้ารวจทั งหมด 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที ่1 จากข้อค้าถาม 

 “(ได้วัดความดันโลหิต ณ วันท่ีสัมภาษณ์หรือวันท่ีเก็บข้อมูลหรือไม่)”  
A1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต และไม่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
B1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการคัดกรองสุขภาพ และไมม่ีประวัติการเจบ็ป่วยหรือต้อง
พบแพทย์ด้วยโรคความดันโลหติสงู 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การน าเสนอ -ภาพรวมทุกอายุ ทุกเพศ 

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน     

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีได้รับการคัดกรองความดันโลหิต 
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ชื่อตัววัด ร้อยของประชากรอายุ ≥15 ปีที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตในพื้นที่รับผิดชอบ จ าแนก
ตามผลการคัดกรอง 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบท้ังหมด หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไป
ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคความดันโลหติสูง (I10-I15) มาก่อนการคัดกรองความดันโลหิตสูงปีปัจจุบัน 
- การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปมารบับริการตรวจคัด
กรองที่หน่วยบริการจดัจุดคดักรอง โดยต้องไดร้ับการวดัความดันโลหิต  
- ผลการคัดกรอง จ้าแนกตามกลุม่ดังนี  
1. ความดันโลหิตต่า้กว่าเกณฑ ์ 
(sbp มีค่า < 90 mm/Hg หรือ dbp มีค่า < 60 mmHg) 
2. ความดันโลหิตอยู่ในระดับปกต ิ
 (sbp มีค่า 90 ถึง 129 mm/Hg หรือ dbp มีค่า 60 ถึง 84 mmHg) 
3. ความดันโลหิตเริ่มสูง 
 (sbp มีค่า 130 ถึง 139 mm/Hg หรือ dbp มีค่า 85 ถึง 89 mmHg)  
(Home BP) 
4. อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูง  
(sbp มีค่า 140 ถึง 159 mmHg หรือ dbp มีค่า 90 ถึง 99 mmHg)  
(Home BP) 
5. น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง 
 (sbp มีค่า 160 ถึง 179 mm/Hg หรือ dbp มีคา่ 100 – 109 mmHg)  
(Home BP) 
6. ความดันโลหิตสูงอันตราย 
 (sbp มีค่า ≥ 180 mm/Hg หรือ dbp มีค่า ≥ 110 mmHg)  
(พบแพทย์) 
ที่มา : สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 จากข้อค้าถาม 

 “(ได้วัดความดันโลหิต ณ วันท่ีสัมภาษณ์หรือวันท่ีเก็บข้อมูลหรือไม่)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมด ท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยัง
ไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) 
ความดันต่้ากว่าเกณฑ์ (sbp มีค่า < 90 mm/Hg หรือ dbp มีค่า < 60 mm/Hg)  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตทั งหมด และยังไมเ่คย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) มาก่อน 

รายการข้อมูลที่  2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมด ท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยัง
ไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)                       ความดันอยู่ในระดับ
ปกติ sbp มีค่า 90 ถึง 129 mm/Hg หรือ dbp มีค่า 60 ถึง 84 mm/Hg 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตทั งหมด และยังไมเ่คย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) มาก่อน 

ตัววัดที่ 2 : ร้อยของประชากรอายุ ≥15 ปีที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตในพื้นที่รับผิดชอบ จ าแนกตามผลการ
คัดกรอง (กลุ่มปกติ) 
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รายการข้อมูลที่  3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมด ท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยัง
ไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)  
ความดันโลหิตเริ่มสูง sbp มีค่า 130 ถึง 139 mm/Hg หรือ dbp มีค่า 85 ถึง 89 mm/Hg  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตทั งหมด และยังไมเ่คย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) มาก่อน 

รายการข้อมูลที่  4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมด ท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยัง
ไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)  
อาจเป็นโรคความดันโลหติสูง sbp มีค่า 140 ถึง 159 mm/Hg หรือ dbp มีค่า 90 ถึง 99 
mm/Hg  
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตทั งหมด และยังไมเ่คย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) มาก่อน 

รายการข้อมูลที่  5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมด ท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยัง
ไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)  
น่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง sbp มีค่า 160 ถึง 179 mm/Hg หรือ dbp มีค่า 100 ถึง 109 
mm/Hg      
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตทั งหมด และยังไมเ่คย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) มาก่อน 

รายการข้อมูลที่  6 A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทั งหมด ท่ีไดร้ับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และยัง
ไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15)  
ความดันโลหิตสูงอันตราย sbp มคี่า ≥ 180 mmHg หรือ dbp มีค่า ≥ 110 mm/Hg      
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคดักรองความดันโลหิตทั งหมด และยังไมเ่คย
ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) มาก่อน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลการคดักรอง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 
30 วัน จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ได้รับการขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีรหัส ICD10 (I10-I15) ในเขตพื นที่รับผิดชอบ 
(Typearea 1, 3) 
- สูบบุหร่ีในช่วง 30 วัน หมายถึง ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่มีประวัตสิูบผลิตภัณฑย์าสูบ
ในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามความถี่ 
1. สูบเป็นประจ้าทุกวัน  
2. สูบนานๆ ครั ง/สูบไม่สม่้าเสมอ/ระยะเวลาที่แน่นอนไมไ่ด/้ไม่ได้สบูเป็นประจา้ทุกวัน   
- ประชากรผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรทีไ่ดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ICD-10 (I10-I15) 

ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการขึ นทะเบียน และอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ
พื นที่นั น ๆ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: จ้านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง (I10-I15) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งทั งหมด  

สูบนาน ๆ ครั ง/สูบไมส่ม่้าเสมอ/ระยะเวลาที่แน่นอนไมไ่ด/้ไม่ได้สูบเป็นประจ้าทุกวัน 
B1 : จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรอืต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

รายการข้อมูลที่ 2 A2: จ้านวนผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง (I10-I15) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งทั งหมด  
สูบนาน ๆ ครั ง/สูบไมส่ม่้าเสมอ/ระยะเวลาที่แน่นอนไมไ่ด/้ไม่ได้สูบเป็นประจ้าทุกวัน 
B2 : จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรอืต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ความถี่การสูบบุหรี ่
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ   

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในชว่ง 30 วัน จ าแนก
ตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่
ผ่านมา จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถงึ ผู้ป่วยความดันโลหติสูงอาย ุ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ไดร้ับการ
ขึ นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสูงที่มีรหสั  ICD-10 (I10-I15) ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ 
(Typearea 1, 3) 
- ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หมายถึง ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา จ้าแนกตามความถี ่
1. 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
2. เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
3. 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
4. 5-7 วันต่อสัปดาห์ 
- ประชากรผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรทีไ่ดร้ับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ICD-10 (I10-I15)  

ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการขึ นทะเบียน และอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ
พื นที่นั น ๆ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงู (I10-I15) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
B1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดันโลหติ
สูง 

รายการข้อมูลที่ 2 A2: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 1-3 
ครั งต่อเดือน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป มีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง (I10-I15) และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

รายการข้อมูลที่ 3 A3: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1-4 ครั ง
ต่อสัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป มีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง (I10-I15) และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

รายการข้อมูลที่ 4 A4: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5-7 วันต่อ
สัปดาห ์
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป มีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง (I10-I15) และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ความถี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ     

ตัววัดที ่4 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน 
นิยาม - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการขึ น

ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีรหัส ICD10 (I10-I15) ในเขตพื นท่ีรับผดิชอบ 
(Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ICD10 (I10-I15)  
- ค่าดัชนีมวลกายมาตรฐาน  
- ค่า BMI < 18.5 = ผอม 
- ค่า BMI 18.5 – 22.99 = ปกติ  
- ค่า BMI 23.00 - 24.99 = น ้าหนักเกิน 
- ค่า BMI 25.00 - 29.99 = อ้วน 
- ค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 
- ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน  
- ค่า BMI ≥23.00  
- ค่า BMI ≥25.00 
- ค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 
หมายเหตุ: น้าประชากรที่มีค่า BMI 23.00 - 24.99 รวมกับ 25.00 - 29.99 และ 30 ขึ นไป โดย
แปลผลเป็นค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน 
- สูตรการค านวณ BMI 
ค้านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) = น ้าหนัก (2) (หน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร)
                      ส่วนสูง2 (1) 
ที่มา : ส านักโภชนาการกรมอนามัย 

ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการขึ นทะเบียน และอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ
พื นที่นั น ๆ  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า BMI 23.00 - 24.99 = น ้าหนักเกิน 

 B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรอืต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 
 

รายการข้อมูลที่ 2 A2: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า BMI 25.00 - 29.99 = อ้วน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 
 

รายการข้อมูลที่ 3 A3: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 
 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ค่าดัชนีมวลกายมาตรฐาน 

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน 
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- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะอ้วนลงพุง 
นิยาม - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการขึ น

ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีรหัส ICD10 (10-I15) ในเขตพื นท่ีรับผดิชอบ 
(Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หรือขึ น
ทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ICD10 (I10-I15)  
- ภาวะอ้วนลงพุง   
- ชาย = เส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร  
- หญิง = เส้นรอบเอว ≥ 80 เซนตเิมตร  

ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการขึ นทะเบียน และอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบ
พื นที่นั น ๆ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.  
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที ่1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปเพศชายความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

รายการข้อมูลที ่2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปหญิงความยาวเส้นรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตร 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคความ
ดันโลหติสูง 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- เส้นรอบเอว 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล สถานบริการ 

ตัววัดทึ่ 6 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะอ้วนลงพุง 
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ข้อ หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละของประชากรอายุ ≥35 ปีท่ีได้รับการการคดักรองเบาหวาน 
2. ร้อยละของประชากรอายุ ≥35 ปีท่ีได้รับการการคดักรองเบาหวาน จ้าแนกตามผลการตรวจ 

3. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 - <35 ปไีด้รับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้า 
(Thai Diabetes Risk Score) จ้าแนกตามระดับความเสีย่ง 

4. ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีป่วยโรคเบาหวานท่ีสูบผลติภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามความถี่ 

5. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยโรคเบาหวานท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

6. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีมีค่าดชันีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน 
7. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานมภีาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร ในชาย และ ≥ 80 

เซนติเมตร ในหญิง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 4 : โรคเบาหวาน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥35 ปีที่ได้รับการการคัดกรองเบาหวาน 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปที่อาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบท้ังหมด หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไป
ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคเบาหวาน (E11-E14) มาก่อนการคัดกรองเบาหวานในปีปจัจุบัน 
- การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปมารับบริการตรวจคัดกรองที่
หน่วยบริการจัดจุดคัดกรอง โดยตอ้งได้รับการวดัระดับน ้าตาลในเลือด  

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 จากข้อค้าถาม 

 “(ได้วัดระดับน ้าตาล ณ วันท่ีสัมภาษณ์หรือวันท่ีเก็บข้อมูลหรือไม่ )”  
A1: ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีได้รับการได้รับการคัดกรองเบาหวาน และไม่มีประวัติเจ็บป่วย
หรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ และไม่มีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การน าเสนอ - เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   

- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน     

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥35 ปีที่ได้รับการการคัดกรองเบาหวาน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥35 ปีที่ได้รับการการคัดกรองเบาหวาน จ าแนกตามผลการ
ตรวจ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ้นไปในเขตรับผดิชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปในเขตรับผดิชอบทั งหมด หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ี
อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไม่เคยไดร้ับการวินิจฉัย
ว่าเป็นโรคเบาหวาน (E11-E14) มาก่อนการคัดกรองเบาหวานในปีปจัจุบัน 
- การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปมารับบริการตรวจคัดกรองที่
หน่วยบริการจัดจุดคัดกรอง โดยตอ้งได้รับการวดัระดับน ้าตาลในเลือด 
- ผลการคัดกรอง จ้าแนกตามกลุม่ดังนี  
ตรวจน้ าตาลโดยอดอาหาร 
- ปกติ (Risk = 0) หมายถึง ระดับน ้าตาล >=70 ถึง <= 100 mg% 
- เสี่ยง (Risk = 1) หมายถึง ระดับน ้าตาล > 100 ถึง <= 125 mg% 
- สงสัยป่วย (Risk = 2) หมายถึง ระดับน ้าตาล >= 126 mg% 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการส้ารวจทั งหมดและไม่มีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์
ด้วยโรคเบาหวาน 

แหล่งข้อมลู ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  
หน่วยวัด ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
รายการข้อมูลที่ 1 
 

จากข้อค้าถาม 
 “(ได้วัดระดับน ้าตาล ณ วันท่ีสัมภาษณ์หรือวันท่ีเก็บข้อมูลหรือไม่ )”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองมีระดับกลุ่มปกติ (ระดับน ้าตาล >=70 
ถึง <= 100 mg%) 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ และไม่มีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที ่2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองมีระดับน ้าตาลอยู่กลุ่มเสี่ยง (ระดับ
น ้าตาล > 100 ถึง <= 125 mg%) 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ และไม่มีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองมีระดับน ้าตาลอยู่ในกลุ่มสงสัยป่วย 
(ระดับน ้าตาล > 200 mg%) 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥35 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ และไม่มีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลการตรวจน ้าตาล 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ   

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥35 ปีที่ได้รับการการคัดกรองเบาหวาน จ าแนกตามผลการตรวจ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 - <35 ปีได้รับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานใน
อีก 12 ปีข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score) จ าแนกตามระดับความเสี่ยง 

นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 - <35 ป ีในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 - <35 ปีท่ี
อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 - <35 ป ีในเขตรับผิดชอบทั งหมด หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥35 ปีขึ น
ไปท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3) สัญชาติไทย และยังไม่เคยไดร้ับการ
วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (E11-E14) มาก่อนการคัดกรองเบาหวานในปีปัจจุบัน 
- การคัดกรองโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ ≥15 - <35 ป ีทีม่ารับบริการตรวจคัดกรอง
ที่หน่วยบริการจดัจุดคดักรอง โดยต้องได้รับตอบแบบสอบถามครบทุกตัวแปรที่จ้าเป็นต้องมีการ
น้ามาค้านวณ (Thai Diabetes Risk Score) 
- เกณฑ์การค านวณคะแนนการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปีข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score)   

ค าถาม เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ความ
เสี่ยง 

ค่า Probability 

อายุ อายุน้อยกว่า 45 ปี                                              
อายุระหว่าง 45 – 59 ปี                                                                             
อายุตั งแต่ 50 ปขีึ นไป 

1                                                  
1                                                       
1 

-0.0702134       
0.2718858                  
0.6043599 

เพศ (1) หญิง 
(2) ชาย 

0                                
2 

-                                 
0.4422573 

ค่าดัชนี
มวลกาย 

ค่า BMI ต่้ากว่า 23 กก./ม.2                                                             
ค่า BMI ระหวา่ง 23-27.5 กก./ม2                                      
ค่า BMI ตั งแต่ 27.5 กก./ม2 ขึ นไป 

0                                            
1                                           
1 

-                              
0.6958621                    
1.235097 

เส้นรอบ
เอว 

เพศชายที่มีรอบเอวต่า้กว่า 90 ซม. 
หรือ เพศหญิงที่มีรอบเอวต่า้กวา่ 
80 ซม. 
เพศชายที่มีรอบเอวตั งแต่ 90 ซม.
ขึ นไป หรือ เพศหญิงหญิงที่มีรอบ
เอวตั งแต่ 80 ซม.ขึ นไป 

0 
 
1 

- 
 

0.5567118 

ความ
ดันโลหิต 

(1) เกณฑ์ปกติ 
(2) สูงหรือ ค่าความดันมากวา่ 
140/90 มม.ปรอท 

0 
1 

- 
0.6409517 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สูตรการค านวณคะแนน "ร้อยละของความเสี่ยงการเป็นเบาหวานใน 12 ปี" ตามขั นตอน/สตูร
ต่อไปนี  
(1) ในค้าถาม 6 ข้อแต่ละข้อ ค้านวณค่า C= [คา่คะแนน A X ค่า probability B] เป็นค่า C1, C2, 
C3, C4, C5, C6                      
(2) ค้านวณคะแนนรวม Sum = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6                                                                               
(3) จากคะแนนรวม Sum (ข้อ 2) + (ค่าคงที่ -3.580397)                                                                                        
(4) คิดค่า EXP ของค่า (ข้อ 3) ใช้สูตร "= EXP ( )"                                                                                                           
(5) คิดค่า (1+EXP) หรือ (1+ ข้อ 4)                                                                                                                              
(6) ค้านวณ"ค่าความเสีย่ง"การเปน็เบาหวานใน 12 ปี = [ค่า EXP/(1+EXP)] หรือ (ข้อ 4 หารด้วย
ข้อ 5)                                                

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 - <35 ปีได้รับการประเมินความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานในอีก 12 ปี
ข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score) จ าแนกตามระดับความเสี่ยง 
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(7) ค้านวณค่า "ร้อยละของความเสี่ยงการเป็นเบาหวานใน 12 ปี" = (ความเสี่ยง*100) หรือ (ข้อ 6 
คูณ 100)                               
สูตร :  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tX4kKb5Njh5X4_pUq-
YsRyyQ7VLXiOXU 
- การแปลผลค่าร้อยละของความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานใน 12 ปีข้างหน้า  
น้อยกว่าร้อยละ 5 = เสี่ยงน้อย 
ร้อยละ 5 – 10 = เสี่ยงปานกลาง 
ร้อยละ 11 – 20 = เสี่ยงสูง 
มากกว่าร้อยละ 20 = เสี่ยงมาก 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ ≥15 - <35 ป ีที่ได้ตอบแบบสอบถามครบทุกตัวแปรที่จ้าเป็นต้องมีการน้ามา
ค้านวณ (Thai Diabetes Risk Score) อาศัยอยู่ในเขตรบัผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู  ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 - <35 ปีและไดร้ับการประเมินความเสี่ยงของการเกดิเบาหวานใน 
12 ปีข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score)  
อยู่ในระดับเสี่ยงน้อย 
B1: จ้านวนประชากรอายุ 15 -35 ปีท่ีได้รับการคัดกรองสุขภาพ และไมม่ีประวัติเจ็บป่วยหรือต้อง
พบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 - <35 ปีและไดร้ับการประเมินความเสี่ยงของการเกดิเบาหวานใน 
12 ปีข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score)  
อยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ 15 -35 ปีท่ีได้รับการคัดกรองสุขภาพ และไมม่ีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้อง
พบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 - <35 ปีและไดร้ับการประเมินความเสี่ยงของการเกดิเบาหวานใน 
12 ปีข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score)  
อยู่ในระดับเสี่ยงสงู 
B3: จ้านวนประชากรอายุ 15 -35 ปทีี่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ และไมม่ีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้อง
พบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 - <35 ปีและไดร้ับการประเมินความเสี่ยงของการเกดิเบาหวานใน 
12 ปีข้างหน้า (Thai Diabetes Risk Score)  
อยู่ในระดับเสี่ยงมาก 
B4: จ้านวนประชากรอายุ 15 -35 ปีท่ีได้รับการคัดกรองสุขภาพ และไมม่ีประวตัิเจ็บป่วยหรือต้อง
พบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  
- ความเสี่ยงของการเกดิเบาหวานใน 12 ปีข้างหน้า 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   
- กลุ่มอายุ (15 - 19, 20 - 24, 25 – 29, 30 – 34)  
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tX4kKb5Njh5X4_pUq-YsRyyQ7VLXiOXU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tX4kKb5Njh5X4_pUq-YsRyyQ7VLXiOXU
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีป่วยโรคเบาหวานที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนก
ตามความถี่ 

นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการขึ นทะเบียนเป็นผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่มีรหสั ICD10 (E11-E14) ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ (Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ประชากรที่ไดร้ับการวินจิฉัยจากแพทย์หรือขึ นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ICD-10 (E11- E14)                                                             
- สูบบุหร่ีในช่วง 30 วัน หมายถึง ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีประวัตสิูบผลิตภัณฑย์าสูบ
ในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามความถี่ 
1. สูบเป็นประจ้าทุกวัน  
2. สูบนาน ๆ ครั ง/สูบไม่สม่้าเสมอ/ระยะเวลาที่แน่นอนไมไ่ด/้ไม่ได้สบูเป็นประจา้ทุกวัน   

ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการขึ นทะเบียน และอาศยัอยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น 
ๆ 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดสบูเป็นประจ้าทุกวัน 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 2 A2: จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดสูบนาน ๆ ครั ง/สูบไมส่ม่้าเสมอ/
ระยะเวลาที่แน่นอนไม่ได้/ไมไ่ดสู้บเป็นประจา้ทุกวัน   
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ความถี่ของการสูบผลิตภณัฑย์าสูบ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ 

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีป่วยโรคเบาหวานที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยโรคเบาหวานที่ดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา จ าแนกตามความถี่  

นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการขึ นทะเบียนเป็นผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมีรหสั ICD10 (E11-E14) ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ (Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ประชากรที่ไดร้ับการวินจิฉัยจากแพทย์หรือขึ นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ICD-10 (E11- E14) ท่ีมารับบริการสถานพยาบาลในเขตพื นท่ี
รับผิดชอบทั งหมดในปีนั น ๆ                                                                       
- ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จ้าแนกตามความถี ่
1. 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
2. เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
3. 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
4. 5-7 วันต่อสัปดาห์ 

ประชากรเป้าหมาย ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการขึ นทะเบียนและอาศัยอยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น 
ๆ 

แหล่งข้อมลู  ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที ่1 A1: จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที ่2 A2: จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 1-3 
ครั งต่อเดือน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที ่3 A3: จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที ่4 A4: จ้านวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน (E10-E14) อายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
5-7 วันต่อสัปดาห ์
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ความถี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยโรคเบาหวานที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน 
นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการขึ นทะเบียนเป็นผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีมีรหสั ICD10 (E11-E14) ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ (Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ประชากรที่ไดร้ับการวินจิฉัยจากแพทย์หรือขึ นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ICD-10 (E11- E14)  
- ค่าดัชนีมวลกายมาตรฐาน  
- ค่า BMI < 18.5 = ผอม 
- ค่า BMI 18.5 – 22.99 = ปกติ  
- ค่า BMI 23.00 - 24.99 = น ้าหนักเกิน 
- ค่า BMI 25.00 - 29.99 = อ้วน 
- ค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 
- ค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐาน  
- ค่า BMI ≥23.00  
- ค่า BMI ≥25.00 
- ค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 
หมายเหตุ: น้าประชากรที่มีค่า BMI 23.00 - 24.99 รวมกับ 25.00 - 29.99 และ 30 ขึ นไป      
โดยแปลผลเป็นค่าดัชนีมวลกายเกนิมาตรฐาน 
- สูตรการค านวณ BMI 
ค้านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) = น ้าหนัก (2) (หน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร)
            ส่วนสูง2 (1) 
ที่มา : ส านักโภชนาการกรมอนามัย) 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ดร้ับส้ารวจและมีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมี BMI 23.00 - 24.99 = น ้าหนักเกิน 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 2 A2: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมี BMI 25.00 - 29.99 = อ้วน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 3 A3: จ้านวนผู้ป่วยความดันโลหิตสงูอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมี BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 
 B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรอืต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ค่าดัชนีมวลกาย 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินค่ามาตรฐาน ตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยโรคเบาหวานมีภาวะอ้วนลงพุง 
นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการขึ นทะเบียนเป็นผู้ป่วย

โรคเบาหวานท่ีมีรหสั ICD10 (E11-E14) ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ (Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ประชากรที่ไดร้ับการวินจิฉัยจากแพทย์หรือขึ นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ICD-10 (E11- E14)                                              
- ภาวะอ้วนลงพุง  
ชาย = ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร  
หญิง = ความยาวเส้นรอบเอว  ≥ 80 เซนติเมตร  

ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ดร้ับส้ารวจและมีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปเพศชายความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

รายการข้อมูลที่ 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปเพศหญิงความยาวเส้นรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตรB2: 
จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัววัดที่ 7 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีป่วยโรคเบาหวานมีภาวะอ้วนลงพุง 
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ชื่อตัววัด ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ี มี ประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคด้วย
โรคเบาหวาน และ ได้รับการตรวจการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปีอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 

นิยาม - ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รบัการขึ นทะเบียนเป็นผู้ป่วย
โรคเบาหวานท่ีมีรหสั ICD10 (E11-E14) ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ (Typearea 1, 3) 
- ประชากรผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ประชากรที่ไดร้ับการวินจิฉัยจากแพทย์หรือขึ นทะเบียน
เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ICD-10 (E11- E14)                                              
- การประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
1. ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร 
2. ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ดร้ับส้ารวจและมีประวัตเิจ็บป่วยหรือ
ต้องพบแพทย์ด้วยโรคเบาหวาน 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 A1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปปว่ยด้วยโรคเบาหวานไดร้ับการตรวจการตรวจสุขภาพช่องปาก

ประจ้าปีอย่างน้อย 1 ครั งต่อป ี
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีมีประวตัิการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วย
โรคเบาหวาน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ 

ตัววัดที่ 8 : ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ี มี ประวัติการเจ็บป่วยหรือต้องพบแพทย์ด้วยโรคด้วยโรคเบาหวาน และ 
ได้รับการตรวจการตรวจสุขภาพช่องปากประจ าปีอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 
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ข้อ หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
2. ความชุกการมีภาวะน ้าหนักเกินในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป จ้าแนกตามค่า BMI 

3. คา่เฉลี่ยเส้นรอบเอวในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
4. ความชุกของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร ในเพศ

ชาย หรือ ≥ 80 เซนติเมตร ในหญงิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 5 : ภาวะอ้วนและน้ าหนักเกิน 
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ชื่อตัววัด ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย  
- ค านวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) = น ้าหนัก (2) (หน่วยเป็นกิโลกรัม/ตาราง
เมตร)                                     ส่วนสูง2 (1) 
 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู  ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท   อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(น้ าหนักล่าสุด ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่านมา (คิดจา้นวนเตม็เป็นกิโลกรมั))”  
“(ส่วนสูงปจัจบุัน ของท่าน (คิดจ้านวนเต็มเป็นเมตร))”  
A1: ผลรวมของค่าดัชนีมวลกาย ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีในเขตรับผดิชอบที่ได้รบัการคดั
กรองทั งหมด  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า BMI ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 1 : ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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ชื่อตัววัด ความชุกการมีภาวะน้ าหนักเกนิในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามค่า BMI 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย  
- การจ าแนกค่า BMI 
1. ค่า BMI ค่า BMI < 18.5 = ผอม 
2. ค่า BMI 18.5 – 22.99 = ปกติ  
3. ค่า BMI 23.00 - 24.99 = น ้าหนักเกิน 
4. ค่า BMI 25.00 - 29.99 = อ้วน 
5. ค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีมีค่า BMI < 18.5 = ผอม 

B1: จ้านวนประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปทีมีค่าดัชนีมวลกายทั งหมด  
รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีมีค่า BMI 18.5 – 22.99 = ปกติ 

B2: จ้านวนประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปทีมีค่าดัชนีมวลกายทั งหมด 
รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีมีค่า BMI 23.00 - 24.99 = น ้าหนักเกิน 

B3: จ้านวนประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปทีมีค่าดัชนีมวลกายทั งหมด 
รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีมี BMI 25.00 - 29.99 = อ้วน  

B4: จ้านวนประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปทีมีค่าดัชนีมวลกายทั งหมด 
รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีมีค่า BMI 30 ขึ นไป = อ้วนอันตราย 

B5: จ้านวนประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปทีมีค่าดัชนีมวลกายทั งหมด 
สูตรการค านวณ (Body Mass Index: BMI) = น ้าหนัก (2) (หน่วยเป็น กิโลกรัม/ตารางเมตร)  

                                    ส่วนสูง2 (1) 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ค่าดัชนีมวลกาย 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- จ้าแนกตามค่าดัชนีมวลกาย 
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 2 : ความชุกการมีภาวะน้ าหนักเกนิในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป จ าแนกตามค่า BMI 
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ชื่อตัววัด ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(รอบเอว ณ วันท่ีสัมภาษณ์ (คิดจ้านวนเต็มเป็นเซ็นติเมตร)”  
A1: ผลรวมของค่าความยาวเส้นรอบเอวในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคัดกรองทั งหมดใน
เขตรับผิดชอบ 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า ค่าความยาวเส้นรอบเอว ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                   
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 3 : ค่าเฉลี่ยเส้นรอบเอวในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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ชื่อตัววัด ความชุกของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 
เซนติเมตร ในเพศชาย หรือ ≥ 80 เซนติเมตร ในหญิง)  

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ภาวะอ้วนลงพุง                                                                                                             
ชาย = ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร  
หญิง = ความยาวเส้นรอบเอว  ≥ 80 เซนติเมตร ในหญิง) 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ท่ีอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที ่1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปเพศชายความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า ค่าความยาวเส้นรอบเอว ทั งหมด 
รายการข้อมูลที ่2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปหญิงความยาวเส้นรอบเอว ≥ 80 เซนติเมตร 

B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีค่า ค่าความยาวเส้นรอบเอว ทั งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ 

ตัววัดที่ 4 : ความชุกของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะอ้วนลงพุง (ความยาวเส้นรอบเอว ≥ 90 เซนติเมตร 
ในเพศชาย หรือ ≥ 80 เซนติเมตร ในหญิง) 
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ข้อ   หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ความชุกของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วันผ่านมา 
2. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามความถี ่
3. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีใช้  
4. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามประมาณสูบ (มวนต่อวัน)  
5. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ้าแนกตามการสูบยาสูบมวนแรกหลังตื่นนอน  
6. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วันต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑย์าสูบ  
7. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน เคยพยายามเลิกสูบบุหรี่ จา้แนกตามจ้านวน

ครั ง  
8. ระดับการประเมินพฤติกรรมการสบูผลติภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 6 : การสูบบุหร่ี 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(ปัจจุบันในช่วง 30 วันท่ีผ่านมาท่านสูบผลิตภณัฑย์าสูบหรือไม่) ”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปสูบผลติภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจประวตัิการสูบบุหรี่ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ  

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(ปัจจุบันในช่วง 30 วันท่ีผ่านมาท่านสูบผลิตภณัฑย์าสูบหรือไม่)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีสู่บเป็นประจ้าทุกวัน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูนาน ๆ ครั ง/สูบไมส่ม่้าเสมอ/
ระยะเวลาที่แน่นอนไม่ได้/ไมไ่ดสู้บเป็นประจา้ทุกวัน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ความถี่สูบการสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ      

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ใช้ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  
- ประเภทของผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้  
1. บุหรี่มวนเอง/ยาเส้น                                                                                                  
2. บุหรี่โรงงาน (แบบซอง)                                                                                  
3. บุหรี่ไฟฟ้า                                                                                
4. บารากู่                                                                                
5. ไปป ์                                                                                            
6. อืน่ๆ เช่น ซิการ์ 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(ประเภทของผลิตภณัฑย์าสูบท่ีใช้)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูบุหรี่มวนเอง/ยาเส้น 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูบุหรี่โรงงาน (แบบซอง) 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูบุหรี่ไฟฟ้า 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูบารากู ่  
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูไปป ์
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 6 A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูอื่น ๆ เช่น ซิการ์ 
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ผลิตภณัฑย์าสูบท่ีใช้ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                  
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ใช้ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ าแนกตามประมาณสูบ (มวนต่อวัน) 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  
- ประมาณสูบ (มวนต่อวัน) จ้าแนกตามประมาณการสูบ  
1. มากกว่า 30 มวน/วัน 
2. 21 – 30 มวน/วัน 
3. 11 – 20 มวน/วัน 
4. ≥5 - ≤10 มวน/วัน 
5. ≤5 มวน/วัน 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 

 
จากข้อค้าถาม 
“(ปัจจุบันในช่วง 30 วันท่ีผ่านมาท่านสูบผลิตภณัฑย์าสูบหรือไม่)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบมากกว่า 30 
มวน/วัน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบ 21 – 30 
มวน/วัน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบ 11 – 20 
มวน/วัน 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบ≥5 - ≤10 
มวน/วัน 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 5 
 

A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีสู่บผลิตภัณฑ์ยาสูบ ≤5 มวน/วัน 
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี  

- ประมาณสูบ  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ 

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามประมาณสูบ                  
(มวนต่อวัน) 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามการสูบ
ยาสูบมวนแรกหลังตื่นนอน 

นยิาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  
- การสูบยาสูบมวนแรกหลังตื่นนอน จ้าแนกตามความถี ่
1. ภายใน 5 นาทีหลังตื่นนอน                                
2. 6-30 นาทีหลังตื่นนอน 
3. 31-60 นาทีหลังตื่นนอน 
4. มากกว่า 60 นาทีหลังตื่นนอน 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(ปัจจุบันในช่วง 30 วันท่ีผ่านมาท่านสูบผลิตภณัฑย์าสูบหรือไม่ )”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบภายใน 5 
นาทีหลังตื่นนอน  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบ 6-30 นาที
หลังตื่นนอน ตื่นนอน  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบ 31-60 นาที
หลังตื่นนอน 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีส่บูผลติภณัฑ์ยาสูบมากกว่า 60 
นาทีหลังตื่นนอน 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้                                                                                           

- การสูบยาสูบมวนแรกหลังตื่นนอน 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ                                                                

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน จ าแนกตามการสูบยาสูบมวน
แรกหลังตื่นนอน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วันต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  
- การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ หมายถึง สูบผลติภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วันต้องการเลิกใช้ผลติภณัฑ์
ยาสูบ 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
 

จากข้อค้าถาม 
“(ท่านต้องการเลิกใช้ผลติภณัฑ์ยาสูบหรือไม่)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีต่อ้งการเลิกใช้ผลติภณัฑ์ยาสูบ  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- การเลิกใช้ผลติภณัฑ์ยาสูบ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วันต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี จ าแนกตามจ านวนครั้ง 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  
- ความถี่การเคยพยายามที่จะเลกิสูบยาสูบ    
1. 1 ครั ง    
2. 2 ครั ง                                                                                                         
3. 3 ครั ง                                                                                                                         
4. 4 ครั ง                                                                                                     
5. มากกว่า 5 ครั ง 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม 

“(ท่านเคยพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบหรือไม่)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑย์าสูบ 
และพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบ 1 ครั ง   
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑย์าสูบ 
และพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบ 2 ครั ง   
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑย์าสูบ 
และพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบ 3 
 ครั ง   
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑย์าสูบ 
และพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบ 4 ครั ง   
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยต้องการเลิกใช้ผลิตภัณฑย์าสูบ 
และพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบ มากกว่า 5 ครั ง   
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การเคยพยายามที่จะเลิกสูบยาสูบ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ  

ตัววัดทึ่ 7 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน เคยพยายามเลิกสูบบุหร่ี 
จ าแนกตามจ านวนครั้ง 
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน ในประชากรอายุ ≥15                     
ปีขึ้นไป 

นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทั้งหมดสูบผลิตภัณฑ์ยาสบู หมายถงึ ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อสูบผลิตภณัฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน  
- การค านวการประเมินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

 ค าถาม ตัวเลือก คะแนน 
ปัจจุบันในช่วง 30 วันท่ีผ่านมาท่าน
สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือไม่ 

(1) ไม่สูบ 
(2) เคยสูบ 

0 คะแนน 
1 คะแนน 

ตลอดชีวิตท่ีผ่านมาคุณเคยสูบบุหรี่
หรือไม่ 

(1) ไม่สูบ 
(2) เคยสูบ 

0 คะแนน 
1 คะแนน 

ปกติท่านสูบบุหรี่/ยาสูบ ประมาณ
วันละกี่มวน/วัน 

(1) มากกว่า 30 มวนต่อวัน  
(2) 21-30 มวนต่อวัน        
(3) 11-20 มวนต่อวัน        
(4) ไม่เกิน 10 มวนต่อวัน 
 

3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

ท่านสูบบุหรี่/ยาสูบ มวนแรกหลัง
ตื่นนอนตอนเช้านานแค่ไหน 

(1) ภายใน 5 นาทีหลังตื่น
นอน 
(2) 6-30 นาทีหลังตื่นนอน 
(3) 31-60 นาทีหลังตื่นนอน 
(4) มากกว่า 60 นาทีหลังตื่น
นอน 

3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
0 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
- 0 คะแนน = เสี่ยงต่้า 
- 1- 4 คะแนน = เสี่ยงปานกลาง 
- 5 - 8 คะแนน = เสี่ยงสูง 
 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินพฤติกรรมการ

สูบบุหรี่อยู่ในระดับเสี่ยงต่้า 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่อยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

ตัววัดที่ 8 : ระดับการประเมินพฤติกรรมการสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วง 30 วัน ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่อยู่ในระดับเสี่ยงสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป และสูบผลิตภัณฑ์ยาสบูในช่วง 30 วัน 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ผลการประเมินพฤติกรรมการสบูผลติภณัฑ์ยาสูบ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                 
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)   
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)    
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     



80 
 

 
Online Survey Template 

 

 

ข้อ   หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
2. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา จ้าแนกตามความถี่  

3. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมารู้สึกอยากดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างมาก จ้าแนกตามความถี่ 

4. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาเกิดปัญหาสุขภาพ 
ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงิน จ้าแนกตามความถี ่

5. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาที่ไมส่ามารถท้ากิจกรรมที่
ควรจะท้าได้ตามปกติ จ้าแนกตามความถี่ 

6. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปตลอดชีวิตเพื่อนฝูง ญาติ หรอืคนอื่น เคยแสดงความกังวลหรือตักเตือน 
เกี่ยวกับการดืม่เครื่องแอลกอฮอล ์จ้าแนกตามความถี่  

7. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเคยพยายามหยดุหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงแต่ไม่
ส้าเรจ็ จ้าแนกตามความถี่  

8. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จา้แนกตามประเภทที่ดื่มบ่อยท่ีสดุ 
9. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบ่อยที่สุด  
10. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ์ื อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยครั งท่ีสุด 

11. ระดับการประเมินพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 7 : การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณ ด่ืม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพียงไร)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ม่เคยดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย 
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 4 : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)  
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา                            



82 
 

 
Online Survey Template 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จ าแนก
ตามความถี่ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
- ความถี่ในการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
1. ไม่เคยเลย 
2. 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
3. เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
4. 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
5. 5-7 วันต่อสัปดาห์  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ม่เคยดื่ม 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 

B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 
รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีด่ืม่ 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 

B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 
รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ดืม่เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 

B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทั งหมด 
รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ดืม่ 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์

B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทั งหมด 
รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ดืม่ 5-7 วันต่อสัปดาห์  

B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทั งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                      
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)  
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา                           
จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมารู้สึก
อยากดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งมาก จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ี
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อที่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ี
ผ่านมา 
- รู้สึกอยากดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมาก จ้าแนกตามความถี ่
1. ไม่เคยเลย 
2. 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
3. เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
4. 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
5. 5-7 วันต่อสัปดาห์  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา คุณเคย รู้สึกอยากดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก บ่อยเพียงไร)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไม่เคยรู้สึกอยากดื่ม 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึอยากดื่ม1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึอยากดื่มเฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึอยากดื่ม 
1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึอยากดื่ม 
5-7 วันต่อสัปดาห์  
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การรูส้ึกอยากดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์อย่างมาก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้) 
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมารู้สึกอยากดื่ม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมาก จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15  ปีขึ้นไป ที่ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่
ผ่านมา เกิดปัญหาสุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงิน จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ี
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อที่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา 
- การเกิดปัญหา สุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงิน จ้าแนกตามความถี ่  
1. ไม่เคยเลย 
2. 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
3. เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
4. 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
5. 5-7 วันต่อสัปดาห์  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา การดืม่เครื่องแอลกอฮอล์ท้าให้คุณ เกดิปญัหา สุขภาพ ครอบครัว สังคม 
กฎหมาย หรือการเงิน บ่อยเพียงไร)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไม่เคยเกิดปัญหาเลยในช่วง 3 เดือนที่
ผ่านมา 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ ำนวนประชำกรอำย ุ≥15 ปีขึน้ไปในเขตรบัผิดชอบเคยเกิดปัญหำ 1-2 ครัง้ในช่วง 3 เดือน 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยเกิดปัญหาเฉลีย่ 1-3 ครั งต่อ
เดือน 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยเกิดปัญหา 1-4 ครั งต่อสปัดาห ์
รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดเคยเกิดปัญหา 5-7 วันต่อสัปดาห์  

B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาทั งหมด 
สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                           

- ความถี่การเกิดปญัหา สุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงิน 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)      
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเกิดปัญหา
สุขภาพ ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงิน จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาที่ไม่
สามารถท ากิจกรรมที่ควรจะท าได้ตามปกติ จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมต่ิดต่อที่ดืม่เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
- ความสามารถท ากิจกรรมที่ควรจะท าได้ตามปกติ จ้าแนกตามความถี่ 
1. ไม่เคยเลย 
2. 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
3. เฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
4. 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
5. 5-7 วันต่อสัปดาห์  

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณ ไมส่ามารถท้ากิจกรรมท่ีคุณควรจะทา้ได้ตามปกติ เนื่องจากดื่ม
เครื่องแอลกอฮอล์ บ่อยเพียงไร)”   
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมม่ีปัญหาในการท้ากิจกรรมที่
ควรจะท้าได้ตามปกติในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบไม่สามารถท้ากิจกรรมที่ควรจะท้าได้
ตามปกติ 1-2 ครั งในช่วง 3 เดือน 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมส่ามารถท้ากิจกรรมท่ีควรจะท้า
ได้ตามปกติเฉลี่ย 1-3 ครั งต่อเดือน 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมส่ามารถท้ากิจกรรมท่ีควรจะท้า
ได้ตามปกติ 1-4 ครั งต่อสัปดาห ์
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมส่ามารถท้ากิจกรรมท่ีควรจะท้า
ได้ตามปกติ 5-7 วันต่อสัปดาห์  
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมาทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่ความสามารถท้ากิจกรรมที่ควรจะท้าได้ตามปกต ิ
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)     
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาที่ไม่สามารถท า
กิจกรรมที่ควรจะท าได้ตามปกติ จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปตลอดชีวิตเพื่อนฝูง ญาติ หรอืคนอื่น เคยแสดงความกังวลหรือ
ตักเตือน เกี่ยวกับการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ จ้าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่อาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
-  ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ตดิต่อทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั งหมด  
- ความกังวลหรือตักเตือนคุณ เกี่ยวกับการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์ จ้าแนกตามความถี ่
1. ไม่เคยเกิดขึ นเลยในชีวิต 
2. เคยก่อน 3 เดือนที่ผ่านมา  
3. เคยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนอื่น เคยแสดงความกังวลหรือตักเตือนคณุ เกี่ยวกับการ
ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของคณุ หรอืไม่)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดญาติไมเ่คยแสดงความกังวลหรือ
ตักเตือนในชีวิต  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบญาติเคยแสดงความกังวลหรือตักเตือนเคย
ก่อน 3 เดือนที่ผ่านมา 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบญาติเคยแสดงความกังวลหรือตักเตือนเคย
ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่ความกังวลหรือตักเตือนคุณ เกี่ยวกับการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปตลอดชีวิตเพ่ือนฝูง ญาติ หรือคนอื่น เคยแสดงความกังวลหรือ
ตักเตือน เกี่ยวกับการด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอล์ จ าแนกตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีตลอดชีวิตทีผ่่านมา เคยพยายามหยุดหรือลดการดืม่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงแตไ่ม่สา้เร็จ จา้แนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3)  
-  ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป
ที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไม่ตดิต่อที่ดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ทั งหมด (ด่ืม
ในรอบ 12 เดือนและในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) 
- ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเคยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ (ด่ืมในรอบ 
12 เดือนและในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) และเคยพยายามหยุดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้น้อยลงแต่ไม่ส้าเร็จ กังวลหรือตกัเตือนคุณ จ้าแนกตามความถี ่
1. ไม่เคยเกิดขึ นเลยในชีวิต 
2. เคยก่อน 3 เดือนที่ผ่านมา  
3. เคยในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (type area 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คณุ เคยพยายามหยดุหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงแต่ไม่
ส้าเรจ็ หรือไม่)”    
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไม่เคยในชีวิตที่พยายามหยดุหรือ
ดื่มน้อยลงแตไ่มส่้าเร็จ  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดพยายามหยดุหรือดืม่น้อยลงแต่ไม่
ส้าเรจ็เคยก่อน 3 เดือนท่ีผา่นมา 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไม่เคยในชีวิตที่พยายามหยดุหรือ
ดื่มน้อยลงแตไ่มส่้าเร็จเคยใน 3 เดือนที่ผ่านมา  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่เคยพยายามหยุดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงแต่ไม่ส้าเร็จ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     

 

 

 

ตัววัดที่ 7 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีเคยพยายามหยุดหรือลดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้น้อยลง
แต่ไม่ส าเร็จ จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ าแนกตามประเภทที่ด่ืมบ่อย
ที่สุด 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
-  ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อที่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั งหมด                
(ด่ืมในรอบ 12 เดือนและในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) 
- ประเภทของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ด่ืมบ่อยท่ีสุด จ้าแนกตามประเภท 
1. เบียร์                                                                                                                         
2. ไวน์/แชมเปญ/ไวนผ์ลไม ้                                                                                        
3. สุราส/ีสรุาแดง เช่น เชียงชุน                                                                                      
4. สุราแช่พื นบ้าน (เช่น อุ, กระแช่, สาโท)/ยาดอง                                                                          
5. เหล้าปั่น/เหลา้ป๊อก/เหล้าถัง/คอ็กเทล                                                                                              
6. ไวน์คลูเลอร์/ผลิตภณัฑ์แอลกอฮอลผ์สมน า้ผลไม้ 
7. สุราขาว/สุรากลั่น เช่น เหลา้ขาวชุมชน จิน รัม เตกิลา โซจู สาเก วิสกี  บรั่นดี     
8. อืน่ๆ 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
 

จากข้อค้าถาม  
“ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีดื่มบ่อยที่สดุ)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทเบียร ์
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทไวน์/แชมเปญ/ไวนผ์ลไม ้
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทสุราสี/สุราแดง เช่น เชียงชุน  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทสุราแช่พื นบ้าน (เช่น อุ, กระ
แช่, สาโท)/ยาดอง                                                                           
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าปั่น/เหล้าป๊อก/เหล้าถัง/
ค็อกเทล                                                                                               
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 6 A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทไวน์คลเูลอร์/ผลิตภณัฑ์
แอลกอฮอลผ์สมน ้าผลไม ้
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 7 A7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทสุราขาว/สรุากลั่น เช่น เหล้า
ขาวชุมชน จิน รัม เตกิลา โซจู สาเก วิสกี  บรั่นดี     
B7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ตัววัดที่ 8 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ าแนกตามประเภทท่ีด่ืมบ่อยท่ีสุด 
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รายการข้อมูล 8 A8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ประเภทอื่น ๆ 
B8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ประเภทของเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยท่ีสุด 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีบ่อยที่สุด 
นยิาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   
- สถานที่ที่ด่ืมบ่อยท่ีสุด จ้าแนกตามประเภท  
1. บ้าน/ที่พักตนเอง    
2. ทีพ่ักของคนรู้จัก เช่น บ้านญาติ บ้านเพื่อน           
3. ผับ/บาร/์คาราโอเกะ  
4. ร้านอาหาร 
5. ร้านขายของช้า/ร้านสะดวกซื อ   
6. สถานท่ีสาธารณะ เช่น รมิถนน ริมฟุตบาท  
7. งานบุญประเพณีวัฒนธรรม         
8. งานเลี ยง เช่น งานแต่ง งานศพ งานสโมสร       
9. งานรื่นเริงที่เอกชนจัด เช่น งานคอนเสิรต์ และอื่นๆ 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ในสถานท่ีใดบ่อยที่สุด)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที่บ้าน/ที่พักตนเอง  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที่พักของคนรู้จัก เช่น บ้านญาติ 
บ้านเพื่อน         
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีผ่ับ/บาร/์คาราโอเกะ 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีร่้านอาหาร                         
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีร่้านขายของช้า/ร้านสะดวกซื อ                                     
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 6 A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที่สาธารณะ เช่น ริมถนน ริมฟุตบาท 
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 7 A7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีง่านบุญประเพณีวัฒนธรรม         
B7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 8 A8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีง่านเลี ยง เช่น งานแต่ง งานศพ 
งานสโมสร       
B8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ตัววัดที่ 9 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่บ่อยท่ีสุด 
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รายการข้อมูล 9 A9: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีง่านรื่นเริงที่เอกชนจัด เช่น งาน
คอนเสิรต์ และอื่น ๆ 
B9: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- สถานท่ีที่ดื่มบ่อยท่ีสุด 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้) 
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ้ื์อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
บ่อยคร้ังท่ีสุด 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อผ่านมาดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
- สถานที่ท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด จ้าแนกตามประเภท 
1. ร้านขายของช้าทั่วไป 
2. ร้านสะดวกซื อ เช่น เซเว่น แฟมิลี่มาร์ท  
3. ร้านอาหาร  
4. ผับ/บาร/์คาราโอเกะ   
5. ร้านค้าส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์  
6. ซุปเปอร์มาเก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี ท๊อป 
7. ซื อออนไลน์ 
8. อื่นๆ  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรทีม่ีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ซื อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหนบอ่ยครั งท่ีสุด)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที่ร้านขายของช้าทั่วไป 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีร่้านสะดวกซื อ เช่น เซเว่น แฟมิลี่
มาร์ท 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ที ่ร้านอาหาร 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีผ่ับ/บาร/์คาราโอเกะ                          
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 5 A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีร่้านค้าส่งเครื่องดืม่แอลกอฮอล์  
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 6 A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีซุ่ปเปอร์มาเกต็ เช่น โลตัส บิ๊กซี ท๊
อป 
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 7 A7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีซ่ื อออนไลน ์
B7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

รายการข้อมูล 8 A8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีด่ื่มเครื่องแอลกอฮอล์ทีอ่ื่น ๆ 
B8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 

ตัววัดที่ 10 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์                 
บ่อยคร้ังท่ีสุด 
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การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            
- สถานท่ีที่ซื อบ่อยที่สุด 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่
ได้รับการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสีย่งโรคไมต่ิดต่อที่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมา 
- การค านวณการประเมินพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

ค าถาม เกณฑ ์ คะแนน 
ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณ ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเพยีงไร 

(1) ไม่เคย 
(2) ครั งสองครั ง 
(3) ทุกเดือน 
(4) ทุกสัปดาห ์   
(5) เกือบทุกวัน         

0 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
4 คะแนน 
6 คะแนน 

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณเคย 
รู้สึกอยากดื่ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อยา่งมาก บ่อยเพียงไร 

(1) ไม่เคย 
(2) ครั งสองครั ง 
(3) ทุกเดือน 
(4) ทุกสัปดาห ์   
(5) เกือบทุกวัน         

0 คะแนน 
3 คะแนน 
4 คะแนน 
5 คะแนน 
6 คะแนน 

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา การดื่ม
แอลกอฮอล์ทา้ให้คุณ เกิดปัญหา 
สุขภาพ ครอบครัว สังคม 
กฎหมาย หรือการเงิน บ่อยเพยีงไร 

(1) ไม่เคย 
(2) ครั งสองครั ง 
(3) ทุกเดือน 
(4) ทุกสัปดาห ์   
(5) เกือบทุกวัน         

0 คะแนน 
4 คะแนน 
5 คะแนน 
6 คะแนน 
7 คะแนน 

ในชว่ง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณ ไม่
สามารถท ากิจกรรมที่คุณควรจะ
ท าได้ตามปกติ เนื่องจากดื่ม
แอลกอฮอล ์บ่อยเพียงไร 

(1) ไม่เคย 
(2) ครั งสองครั ง 
(3) ทุกเดือน 
(4) ทุกสัปดาห ์   
(5) เกือบทุกวัน         

0 คะแนน 
5 คะแนน 
6 คะแนน 
7 คะแนน 
8 คะแนน 

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เพือ่นฝูง ญาติ 
หรือคนอื่น เคยแสดงความกังวล
หรือตักเตือนคุณ เกี่ยวกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ของคุณ หรือไม่ 

(1) ไม่เคย 
(2) เคยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
(3) เคยก่อน 3 เดือนที่ผา่นมา 

0 คะแนน 
6 คะแนน 
3 คะแนน 

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา คุณ เคย
พยายามหยดุหรือลดการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงแต่
ไม่ส้าเร็จ หรือไม่ 

(1) ไม่เคย 
(2) เคยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
(3) เคยก่อน 3 เดือนที่ผา่นมา 
 

0 คะแนน 
6 คะแนน 
3 คะแนน 

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เพือ่นฝูง ญาติ 
หรือคนอื่น เคยแสดงความกังวล
หรือตักเตือนคุณ เกี่ยวกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ของคุณ หรือไม่ 

(1) ไม่เคย 
(2) เคยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 
(3) เคยก่อน 3 เดือนที่ผา่นมา 

0 คะแนน 
6 คะแนน 
3 คะแนน 

- เกณฑก์ารประเมินพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
1. คะแนน 0-10 = ดื่มในระดับเสีย่งต่้า 
2. คะแนน 11-26 = ดื่มในระดับเสี่ยงปานกลาง 
3. คะแนนตั งแต่ 27 ขึ นไป = ดื่มในระดับเสี่ยงสูง 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) 

ตัววัดที่ 11 : ระดับการประเมินพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึน้ไป 
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แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไดร้ับการ

ประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ดื่มอยูใ่นระดับเสี่ยงต่้า 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รายการข้อมูล 2 A2: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไดร้ับการ
ประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ดื่มอยูใ่นระดับเสี่ยงปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

รายการข้อมูล 3 A3: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไดร้ับการ
ประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ดื่มอยูใ่นระดับเสี่ยงสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            
- ผลการประเมินพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ     
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ข้อ   หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการประเมินกิจกรรมทางกายและการนอน 

2. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีกิจกรรมทางกายจนเหนือ่ยกว่าปกติ จ้าแนกตามความถี ่

3. ระดับการประเมินกิจกรรมทางกายเหนื่อยกว่าปกติ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
4. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีกิจกรรมเนือยนิ่ง จ้าแนกตามความถี ่
5. ระดับการประเมินกิจกรรมเนือยนิง่ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
6. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีนอนหลับใน 1 สัปดาห ์
7. ระดับการประเมินการนอนหลับ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 

กลุ่มตัววัดที่ 8 : กิจกรรมทางกายและการนอน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการประเมินกิจกรรมทางกายและการนอน 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
ที่ตอบค้าถามครบทั ง 3 ข้อ ดังนี  
- กิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกติโดยรวมเป็นเวลาเท่าใดใน 1 สัปดาห ์จ้าแนกตามความถี ่
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์                                                                   
2. น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์                                                                                                       
3. ไม่มีเลย 
- ใน 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านนั่งหรือเอนกายติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไม่รวมการนอน
หลับ คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห ์จ าแนกตามความถี ่
1.ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์      
2.ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์      
3.ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์      
- ท่านนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห ์จ าแนกตามความถี ่
1.ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์      
2.ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์      
3.ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์                         

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน

ทั งหมด 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่กิจกรรมทางกายจนเหนือ่ยกว่าปกต ิ
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการประเมินกจิกรรมทางกายและการนอน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีกจิกรรมทางกายจนเหนือ่ยกว่าปกติ จ าแนกตาม
ความถี่ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- กิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกติโดยรวมเป็นเวลาเท่าใดใน 1 สัปดาห ์จ้าแนกตามความถี ่
1. มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์                                                                   
2. น้อยกว่า 150 นาทตี่อสัปดาห์                                                                                                       
3. ไม่มีเลย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(โดยปกติแล้ว ท่านมีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกติ โดยรวมเป็นเวลาเท่าใดใน 1 สัปดาห์)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีม่ีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่า
ปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์    
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีม่ีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่า
ปกติ น้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์                                                                                                        
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรอง และอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
พื นทีน่ั น ๆ 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมม่ีเลยมีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อย
กว่าปกติ 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปทั งหมดที่ได้รับการคัดกรอง และอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
พื นที่นั น ๆ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่กิจกรรมทางกายจนเหนือ่ยกว่าปกต ิ
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกติ จ าแนกตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินกิจกรรมทางกายเหนื่อยกว่าปกติ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าถาม ตัวเลือก คะแนน 
โดยปกติแล้ว ท่านมี
กิจกรรมทางกายจน
เหนื่อยกว่าปกติ 
โดยรวมเป็นเวลา
เท่าใดใน 1 สัปดาห ์

(1) มากกว่าหรือเท่ากับ 
150 นาทีต่อสัปดาห์    
(2) น้อยกว่า 150 นาทีต่อ
สัปดาห์                          
(3) ไม่มีเลย  

3 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินกิจกรรมทางกายเหนื่อยกว่าปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกณฑ์การประเมินกิจกรรมทางกายเหนื่อยกว่าปกติ 
- 3 คะแนน = เพียงพอ 
- 2 คะแนน = ไม่เพียงพอ 
- 1 คะแนน = ไม่มีกิจกรรมทางกาย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินกิจกรรมทางกาย

เหนื่อยกว่าปกติเพียงพอ  
B1: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปที่มีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกต ิ

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีม่ีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกติ
ไม่เพียงพอ 
B2: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปที่มีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกต ิ

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมม่กีิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกติ 
B3: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปที่มีกิจกรรมทางกายจนเหนื่อยกว่าปกต ิ

การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            
- ผลการประเมินกิจกรรมทางกายเหนื่อยกว่าปกต ิ
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 3 : ระดับการประเมินกิจกรรมทางกายเหนื่อยกว่าปกติ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีกจิกรรมเนือยนิ่ง จ าแนกตามความถี ่
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- กิจกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง น่ังหรือเอนกายตดิต่อกันนาน 2 ช่ัวโมงขึ นไป โดยไมร่วมการนอนหลับ 
คิดเป็นก่ีวันใน 1 สัปดาห์ จ้าแนกตามความถี่  
1.ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์      
2.ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์      
3.ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์    

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรท่ีมีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูลที่ 1 จากข้อค้าถาม  

“(ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านนั่งหรือเอนกายตดิต่อกันนาน 2 ช่ัวโมงขึ นไป โดยไมร่วมการนอนหลับ 
คิดเป็นก่ีวันใน 1 สัปดาห์)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทีม่กีิจกรรมเนือยนิ่งประมาณ 6-7 วันต่อ
สัปดาห์    
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูลที ่2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบท่ีมีกิจกรรมเนือยนิ่งประมาณ 3-5 วันต่อ
สัปดาห์    
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูลที ่3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบท่ีมีกิจกรรมเนือยนิ่งประมาณ 0-2 วันต่อ
สัปดาห์    
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การมีกิจกรรมเนือยนิ่ง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที ่4 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีกิจกรรมเนือยนิ่ง จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินกิจกรรมเนือยนิ่ง ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินกิจกรรมเนือยนิ่ง 

ค าถาม ตัวเลือก คะแนน 
ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่าน
มาท่านนั่งหรือเอน
กายติดต่อกันนาน 2 
ช่ัวโมงขึ นไป โดยไม่
รวมการนอนหลับ 
คิดเป็นก่ีวันใน 1 
สัปดาห ์

(1) ประมาณ 0 – 2 วันต่อสัปดาห ์    
(2) ประมาณ 3 – 5 วันต่อสัปดาห ์                         
(3) ประมาณ 6 – 7 วันต่อสัปดาห ์

1 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 

- เกณฑ์การประเมินกิจกรรมเนือยนิ่ง 
- 3 คะแนน = เพียงพอ 
- 2 คะแนน = ไม่เพียงพอ 
- 1 คะแนน = เสี่ยงสูง 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
  

A1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ได้รับการประเมินกิจกรรมกายเนือยนิ่ง 
เพียงพอ 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบท่ีมีกิจกรรมเนือยนิ่งไมเ่พียงพอ 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบท่ีมีกิจกรรมเนือยนิ่งเสีย่งสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ผลการประเมินกิจกรรมเนือยนิ่ง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                    
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                               
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 5: ระดับการประเมินกิจกรรมเนือยนิ่ง ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห์ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห์ จ้าแนกตามความถี่  
1. ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์      
2. ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์      
3. ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์      

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นที่นั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
รายการข้อมูลที่ 1 จากข้อค้าถาม  

“(ท่านนอนหลับ 7-9 ช่ัวโมง คิดเป็นก่ีวันใน 1 สัปดาห์)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีนอนหลับใน 1 สัปดาห์ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์    
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูลที ่2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีนอนหลับใน 1 สัปดาห์ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์    
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปที่ไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

รายการข้อมูลที ่3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีนอนหลับใน 1 สัปดาห์ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์    
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 5 : กิจกรรมทางกายและการนอน
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การนอนหลับ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปนอนหลับ 7-9 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วันใน 1 สัปดาห์ 
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินการนอนหลับ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการนอนหลับ 

ค าถาม ตัวเลือก คะแนน 
ท่านนอนหลับ 7 – 9 
ช่ัวโมง คิดเป็นก่ีวันใน 1 
สัปดาห ์

(1) ประมาณ 0 – 2 วัน
ต่อสัปดาห์     
(2) ประมาณ 3 – 5 วัน
ต่อสัปดาห์                          
(3) ประมาณ 6 – 7 วัน
ต่อสัปดาห ์  

1 คะแนน 
 

2 คะแนน 
 

3 คะแนน 

- เกณฑ์การประเมินการนอนหลบั 
- 3 คะแนน = เพียงพอ 
- 2 คะแนน = ไม่เพียงพอ 
- 1 คะแนน = เสี่ยงสูง 

ประชากรเป้าหมาย ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  
แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
รายการข้อมูลที ่1 
 

A1: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ได้รับการประเมินการนอนหลับอยู่ใน
ระดับเพียงพอ 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีไ่ด้รับการส้ารวจ ตอนที่ 5 : กิจกรรมทางกายและการ
นอนทั งหมด 

รายการข้อมูลที ่2 A2: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ได้รับการประเมินการนอนหลับอยู่ใน
ระดับไม่เพียงพอ 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีไ่ด้รับการส้ารวจ ตอนที่ 5 : กิจกรรมทางกายและการ
นอนทั งหมด 

รายการข้อมูลที ่3 A3: ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่ได้รับการประเมินการนอนหลับอยู่ใน
ระดับเสี่ยงสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปทีไ่ด้รับการส้ารวจ ตอนที่ 5 : กิจกรรมทางกายและการ
นอนทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ผลการประเมินการนอนหลับ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 7 : ระดับการประเมินการนอนหลับ ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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ข้อ   หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการคัดกรองการรับประทานอาหารทั งหมด 

2. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีกินผักวันละ 5 ทัพพี จ้าแนกตามความถี ่
3. ระดับการประเมินนสิัยการบริโภคผัก ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
4. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีกินขนมหวาน จ้าแนกตามความถี่ 
5. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่างๆ จ้าแนกตามความถี ่
6. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปเตมิน ้าตาลในอาหารและเครือ่งดื่มต่างๆ จ้าแนกตามความถี ่
7. ระดับการประเมินนสิัยการบริโภคน ้าตาล ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
8. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปกินอาหารไขมันสูง จ้าแนกตามความถี ่
9. ระดับการประเมินนสิัยการบริโภคไขมัน ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
10. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปกินอาหารแปรรูป จ้าแนกตามความถี ่
11. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปกินบะหมี่ โจ๊กกึ่งส้าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหาร

ถุง ขนมซอง จ้าแนกตามความถี ่
12. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปกินอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน จ้าแนกตามความถี ่
13. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีเติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเค็ม ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ้าแนกตามความถี่  
14. ระดับการประเมินนสิัยการบริโภคโซเดียม ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 
15. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ จ้าแนกตามความถี่ในการ

บริโภคอาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 9 : การรับประทานอาหาร 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองการรับประทานอาหารทั้งหมด 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ได้รับการคัดกรองการรับประทานอาหารครบทุกข้อ ดังนี้ 
1. กินผักวันละ 5 ทัพพี (ผัก 1 ทัพพี เท่ากับ 3 ช้อนกินข้าวพูน, ผักใบสุก 2 ทัพพี นับเป็นผัก 1 
ทัพพ ี
2.กินขนมหวาน ไอศกรีม ช็อคโกแลต บิงซู ฮันนี่โทส น ้าแข็งใส ขนมไทยรสหวาน ขนมเค้ก เบเกอรี
ต่างๆ ขนมปังไส้หวาน ฯลฯ 
3.ดื่มเครื่องดืม่รสหวานต่างๆ เช่น น ้าหวาน น ้าปั่น น ้าอัดลม น ้าผลไม้ นมเย็น ชาเย็น นมเย็น ชา
นมไข่มุก กาแฟเย็น เครื่องดื่มส้าเร็จรูป นมเปรี ยว โยเกิรต์ปรุงแต่งรสต่างๆ นมปรุงแต่งรสต่างๆ 
มิลค์เชค ไมโล โอวัลติน  รวมทั งเครื่องดื่มสา้เร็จรูปรสหวานอ่ืนๆ ผลไมร้สหวานจัด ผลไม้ตากแห้ง 
หรือผลไมเ้ชื่อมฯลฯ 
4.เติมน ้าตาล น ้าเชื่อม น ้าผึ ง นมข้นหวาน ในอาหารและเครื่องดืม่ตา่งๆ เพิ่มน ้าจิ มหวานใน สุกี  
ชาบู จิ มจุ่ม หมูกระทะ ฯลฯ 
5.กินอาหารไขมันสูง ได้แก่ ไข่เจียว เนื อสัตว์ทอด เนื อสตัว์ติดมัน หนังไก่ หนังเป็ดแคบหมู ผักทอด 
ผัดผักน า้มันมาก ผักต้มกะทิ ผักในแกงกะทิ ผักสลดัใส่ครมีสลัด อาหารทอดลอยน า้มัน อาหารทอด
กรอบ เบเกอรี ่
6.กินอาหารแปรรปู เช่น ผักแปรรปูต่างๆ ผลไม้แปรรูปต่างๆเนื อสัตว์แปรรูปต่างๆ เช่น ผักดอง ผัก
กระป๋อง ข้าวแคบ  เช่น ลูกชิ น ไสก้รอก ไส้อั่วหมยูอ แฮม กุนเชียง  กุ้งแห้ง  หมูแดดเดียว  เนื อ
แดดเดยีว ปลาตากแห้ง ไตปลาแห้ง ปลาร้า  ปลาเค็ม  ปลาจ่อม แหนม  น ้าบูดู  น ้าปู๋  จิ น หอย
ดอง  ปูดอง  ผลไม้ดอง จิ มพริกเกลือ น ้าปลาหวาน 
7.กินบะหมี่ โจ๊กกึ่งส้าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง   
8.กนิอาหารใส่ผงปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน 
9.เติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเคม็ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ้าแนกตามความถี่ 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองการรับประทานอาหารทั งหมด 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินผัก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 1 ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการคัดกรองการรับประทานอาหารทั้งหมด 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีกนิผักวันละ 5 ทัพพี จ าแนกตามความถี ่
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักวันละ 5 ทัพพี (ผัก 1 ทัพพี เท่ากับ 3 ช้อนกินข้าวพูน, ผักใบ
สุก 2 ทัพพี นับเป็นผัก 1 ทัพพี) จ้าแนกตามความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                  
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์                                                                
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์                                                                               
4. ไม่เคยเลย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
 

จากข้อค้าถาม  
“(กินผักวันละ 5 ทัพพี (ผัก 1 ทัพพี เท่ากับ 3 ช้อนกินข้าวพูน, ผักใบสุก 2 ทัพพี นับเป็นผัก 1 
ทัพพ)ี”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี ทุกวัน/เกือบ
ทุกวัน                      
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี 4 - 6 วันต่อ
สัปดาห ์
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กนิผักวันละ 5 ทัพพี 1 - 3 วันต่อ
สัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพีไม่เคยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินผัก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีกินผักวันละ 5 ทัพพี จ าแนกตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินการบริโภคผัก ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินนิสัยการบริโภคผัก 

ข้อค าถาม ค าตอบ/ตัวเลือก คะแนน 
กินผักวันละ 5 ทัพพี (ผัก 1 
ทัพพี เท่ากับ 3 ช้อนกินข้าว
พูน, ผักใบสุก 2 ทัพพี 
นับเป็นผัก 1 ทัพพี) 

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย  

4 คะแนน                                 
3 คะแนน                                            
2 คะแนน 
1 คะแนน 

- การประเมินนิสัยการบริโภคผัก 
- 4 คะแนน = ปริมาณสูงมาก 
- 3 คะแนน = ปริมาณสูง 
- 2 คะแนน = ปริมาณปานกลาง 
- 1 คะแนน = ปริมาณน้อย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี                       
ปริมาณสูงมาก 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี                              
ปริมาณสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี                           
ปริมาณปานกลาง 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี                 
ปริมาณน้อย 
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ระดับการประเมินการบริโภคผัก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 3 : ระดับการประเมินการบริโภคผัก ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีกนิขนมหวาน จ าแนกตามความถี ่
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีกินขนมหวาน ไอศกรีม ช็อคโกแลต บิงซู ฮันนี่โทส น้ าแข็งใส 
ขนมไทยรสหวาน ขนมเค้ก เบเกอรีต่างๆ ขนมปังไส้หวาน ฯลฯ จ้าแนกตามความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                  
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์                                                                
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์                                                                               
4. ไม่เคยเลย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(กินขนมหวาน ไอศกรีม ช็อคโกแลต บิงซู ฮันนี่โทส น ้าแข็งใส ขนมไทยรสหวาน ขนมเค้ก เบเกอรี
ต่างๆ ขนมปังไส้หวาน ฯลฯ)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินขนมหวานทุกวัน/เกือบทุกวัน                     
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินขนมหวาน 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินขนมหวาน 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินขนมหวาน ไม่เคยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินขนมหวาน 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีกินขนมหวาน จ าแนกตามความถี่ 
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Online Survey Template 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมรสหวานต่างๆ จ าแนกตามความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปด่ืมเคร่ืองด่ืมรสหวานต่างๆ เช่น น ้าหวาน น ้าปั่น น ้าอัดลม น ้าผลไม้ 
นมเย็น ชาเย็น นมเย็น ชานมไข่มกุ กาแฟเย็น เครื่องดื่มส้าเร็จรูป นมเปรี ยว โยเกิรต์ปรุงแต่งรส
ต่างๆ นมปรุงแต่งรสตา่งๆ มิลค์เชค ไมโล โอวัลติน รวมทั งเครื่องดืม่ส้าเรจ็รูปรสหวานอ่ืนๆ ผลไมร้ส
หวานจัด ผลไม้ตากแห้ง หรือผลไม้เช่ือมฯลฯ จ้าแนกตามความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                  
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์                                                                
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์                                                                               
4. ไม่เคยเลย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ดื่มเครื่องดืม่รสหวานต่างๆ เช่น น ้าหวาน น ้าปั่น น ้าอัดลม น ้าผลไม้ นมเย็น ชาเย็น นมเย็น ชานม
ไข่มุก กาแฟเย็น เครื่องดื่มส้าเรจ็รปู นมเปรี ยว โยเกิรต์ปรุงแต่งรสตา่งๆ นมปรุงแต่งรสต่างๆ มลิค์
เชค ไมโล โอวัลติน  รวมทั งเครื่องดื่มส้าเร็จรูปรสหวานอ่ืนๆ ผลไม้รสหวานจัด ผลไม้ตากแห้ง หรือ
ผลไม้เช่ือมฯลฯ)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่าง ๆ ทุกวัน/
เกือบทุกวัน                     
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่าง ๆ 4 - 6 วัน
ต่อสัปดาห์  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่าง ๆ 1 - 3 วัน
ต่อสัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่าง ๆ ไม่เคยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การดื่มเครื่องดื่มรสหวานต่าง ๆ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 5 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมรสหวานต่างๆ จ าแนกตามความถี่ 
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Online Survey Template 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปเติมน้ าตาลในอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ จ าแนกตาม
ความถี่ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป เติมน ้าตาล น ้าเชื่อม น ้าผึ ง นมข้นหวาน ในอาหารและเครื่องดื่มต่าง 
ๆ เพิ่มน ้าจิ มหวานใน สุกี  ชาบู จิ มจุ่ม หมูกระทะ ฯลฯ จ้าแนกตามความถี ่
1. ทุกครั ง                                                                                          
2. บางครั ง      
3. ไม่เตมิเลย  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(เติมน ้าตาล น ้าเชื่อม น ้าผึ ง นมขน้หวาน ในอาหารและเครื่องดืม่ตา่งๆ เพิ่มน ้าจิ มหวานใน สุกี  
ชาบู จิ มจุ่ม หมูกระทะ ฯลฯ)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีเ่ติมน ้าตาลในอาหารทุกครั ง        
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่เติมน ้าตาลในอาหารบางครั ง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่เติมน ้าตาลในอาหารไม่เติมเลย 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การเตมิน ้าตาลในอาหารและเครื่องดื่มตา่ง ๆ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 6 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปเติมน้ าตาลในอาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ จ าแนกตามความถี่ 
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Online Survey Template 

 

ชื่อตัววัด ระดับการประเมินการบริโภคน้ าตาล ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณประเมินนิสัยการบริโภคน้ าตาล 

ข้อค าถาม ค าตอบ/ตัวเลือก คะแนน 
กินขนมหวาน ไอศกรีม ช็อค
โกแลต บิงซู ฮันนีโ่ทส 
น ้าแข็งใส ขนมไทยรสหวาน 
ขนมเค้ก เบเกอรตี่างๆ ขนม
ปังไส้หวาน ฯลฯ 

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน      
4 คะแนน          

ดื่มเครื่องดื่มรสหวานตา่งๆ 
เช่น น ้าหวาน น ้าปั่น 
น ้าอัดลม น ้าผลไม้ นมเย็น 
ชาเย็น นมเย็น ชานมไข่มุก 
กาแฟเย็น เครื่องดื่มส้าเร็จรูป 
นมเปรี ยว โยเกิรต์ปรุงแต่งรส
ต่างๆ นมปรุงแต่งรสตา่งๆ 
มิลค์เชค ไมโล โอวัลติน  
รวมทั งเครื่องดื่มส้าเร็จรูปรส
หวานอ่ืนๆ ผลไมร้สหวานจัด 
ผลไม้ตากแห้ง หรือผลไม้
เชื่อมฯลฯ 

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน      
4 คะแนน          

เติมน ้าตาล น ้าเชื่อม น ้าผึ ง 
นมข้นหวาน ในอาหารและ
เครื่องดื่มต่างๆ เพิ่มน ้าจิ ม
หวานใน สุกี  ชาบู จิ มจุ่ม หมู
กระทะ ฯลฯ 

(1) ทุกครั ง          
(2) บางครั ง 
(3) ไม่เติมเลย  

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน      

 

- การประเมินนิสัยการบริโภคน้ าตาล   
- 11 คะแนน = ปริมาณน้อย   
- 8 - 10 คะแนน = ระดับปานกลาง   
- 4 - 7 คะแนน = ระดับสูง  
- 3 คะแนน = ระดับสูงมาก   

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
รายการข้อมูล 1 
 

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
น ้าตาลปริมาณน้อย   
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
น ้าตาลอยู่ในระดับปานกลาง   

ตัววัดที่ 7 ระดับการประเมินการบริโภคน้ าตาล ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
น ้าตาลอยู่ในระดับสูง  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
น ้าตาลอยู่ในระดับสูงมาก 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            
- ผลการประเมินนิสัยการบริโภคน ้าตาล   
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกนิอาหารไขมันสูง จ าแนกตามความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินอาหารไขมันสูง ได้แก่ ไข่เจียว เนื อสัตว์ทอด เนื อสตัว์ติดมัน หนัง
ไก่ หนังเป็ดแคบหมู ผักทอด ผดัผกัน ้ามันมาก ผักต้มกะทิ ผักในแกงกะทิ ผักสลัดใส่ครีมสลดั 
อาหารทอดลอยน า้มัน อาหารทอดกรอบ เบเกอรี่ จา้แนกตามความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                      
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
4. ไม่เคยเลย  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(กินอาหารไขมันสูง ได้แก่ ไขเ่จียว เนื อสัตว์ทอด เนื อสตัว์ติดมัน หนังไก่ หนังเป็ดแคบหมู ผักทอด 
ผัดผักน า้มันมาก ผักต้มกะทิ ผักในแกงกะทิ ผักสลดัใส่ครมีสลัด อาหารทอดลอยน า้มัน อาหารทอด
กรอบ เบเกอรี่)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินอาหารไขมันสูงทุกวัน/เกือบทุก
วัน                                                                                                       
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินอาหารไขมันสูง 4 - 6 วันต่อ
สัปดาห ์
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินอาหารไขมันสูง 1 - 3 วันต่อ
สัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดกินอาหารไขมันสูง ไมเ่คยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินอาหารไขมันสูง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 8 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินอาหารไขมนัสูง จ าแนกตามความถี่ 

ตัววัดที่ 9 ระดับการประเมินการบริโภคไขมัน ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 



114 
 

 
Online Survey Template 

ชื่อตัววัด ระดับการประเมินการบริโภคไขมัน ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินนิสัยการบริโภคไขมัน 

ข้อค าถาม ค าตอบ/ตัวเลือก คะแนน 
กินอาหารไขมันสูง ได้แก่      
ไข่เจียว เนื อสัตว์ทอด 
เนื อสัตว์ตดิมัน หนังไก่ หนัง
เป็ดแคบหมู ผักทอด ผดัผัก
น ้ามันมาก ผักต้มกะทิ ผักใน
แกงกะทิ ผักสลดัใส่ครมีสลัด 
อาหารทอดลอยน า้มัน 
อาหารทอดกรอบ เบเกอรี ่

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน      
4 คะแนน          

- การประเมินนิสัยการบริโภคไขมัน 
- 4 คะแนน = ปริมาณน้อย   
- 3 คะแนน = ระดับปานกลาง   
- 2 คะแนน = ระดับสูง   
- 1 คะแนน = ระดับสูงมาก  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค

ไขมันอยู่ในปริมาณน้อย   
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
ไขมันอยู่ในระดับปานกลาง   
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
ไขมันอยู่ในระดับสูง   
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
ไขมันอยู่ในระดับสูงมาก 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ผลการประเมินการบริโภคไขมัน 
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- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกนิอาหารแปรรูป จ าแนกตามความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินอาหารแปรรูป เช่น ผักแปรรูปต่างๆ ผลไม้แปรรูปต่างๆเนื อสตัว์
แปรรูปตา่งๆ เช่น ผักดอง ผักกระป๋อง ข้าวแคบ เช่น ลูกชิ น ไส้กรอก ไส้อั่วหมูยอ แฮม กุนเชียง กุ้ง
แห้ง หมูแดดเดียว เนื อแดดเดยีว ปลาตากแห้ง ไตปลาแห้ง ปลารา้ ปลาเคม็ ปลาจ่อม แหนม น ้าบูดู 
น ้าปู ๋จิ น หอยดอง ปูดอง ผลไม้ดอง จิ มพริกเกลือ น ้าปลาหวาน จ้าแนกตามความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                      
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
4. ไม่เคยเลย  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(กินอาหารแปรรูป เช่น ผักแปรรปูต่างๆ ผลไม้แปรรูปต่างๆเนื อสัตว์แปรรูปต่างๆ เช่น ผักดอง ผัก
กระป๋อง ข้าวแคบ  เช่น ลูกชิ น ไสก้รอก ไส้อั่วหมยูอ แฮม กุนเชียง  กุ้งแห้ง  หมูแดดเดียว  เนื อแดด
เดียว ปลาตากแห้ง ไตปลาแห้ง ปลาร้า  ปลาเค็ม  ปลาจ่อม แหนม  น ้าบูดู  น ้าปู๋  จิ น หอยดอง  ปู
ดอง  ผลไมด้อง จิ มพริกเกลือ น ้าปลาหวาน)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารแปรรูป ทุกวัน/เกือบทุก
วัน                                                                                                        
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีกินอาหารแปรรูป 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารแปรรูป 4 - 6 วันต่อ
สัปดาห ์
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารแปรรูป 1 - 3 วันต่อ
สัปดาห์                 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารแปรรูปไม่เคยเลย                
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินอาหารแปรรูป 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 10 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินอาหารแปรรูป จ าแนกตามความถี่ 



117 
 

 
Online Survey Template 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกนิบะหมี่ โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง 
อาหารส าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินบะหมี่ โจ๊กกึ่งส าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง อาหาร
ส าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง จ้าแนกตามความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                      
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
4. ไม่เคยเลย  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(กินบะหมี่ โจ๊กกึ่งส้าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิบะหมี่ โจ๊กกึ่งสา้เร็จรูป หรือ
อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง ทุกวัน/เกอืบทุกวัน                                                                                                       
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิบะหมี่ โจ๊กกึ่งสา้เร็จรูป หรือ
อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิบะหมี่ โจ๊กกึ่งสา้เร็จรูป หรือ
อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิบะหมี่ โจ๊กกึ่งสา้เร็จรูป หรือ
อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง ไม่เคยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินบะหมี่ โจ๊กกึ่งส้าเร็จรูป 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 11 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินบะหมี่ โจก๊กึ่งส าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง อาหาร
ส าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง จ าแนกตามความถี่ 
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Online Survey Template 

 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกนิอาหารใส่ผงปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน 
จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินอาหารใส่ผงปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน จ้าแนกตาม
ความถี ่
1. ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                      
2. 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
3. 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
4. ไม่เคยเลย  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(กินอาหารใส่ผงปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชูรส ผง
นัว ผงอร่อย ซุปก้อน ทุกวัน/เกือบทุกวัน                                                                                                       
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชูรส ผง
นัว ผงอร่อย ซุปก้อน 4 - 6 วันต่อสัปดาห ์
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชูรส ผง
นัว ผงอร่อย ซุปก้อน 1 - 3 วันต่อสัปดาห ์
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชูรส ผง
นัว ผงอร่อย ซุปก้อน ไม่เคยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหารทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การกินอาหารใส่ผงปรุงรส  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที ่12 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปกินอาหารใส่ผงปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน จ าแนก
ตามความถี่ 
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Online Survey Template 

  

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทีเ่ติมน้ าปลา ซีอิ๊ว น้ าจิ้มรสเค็ม ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว 
จ าแนกตามความถี ่

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปท่ีเติมน้ าปลา ซีอิ๊ว น้ าจิ้มรสเค็ม ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ้าแนกตาม
ความถี ่
1. ทุกครั ง          
2. บางครั ง 
3. ไม่เคยเลย  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(เติมน ้าปลา ซีอิ๊ว น ้าจิ มรสเคม็ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ้าแนกตามความถี่)”     
A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีเ่ติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเคม็ ใน
อาหารที่ปรุงสุกแล้วทุกครั ง  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีเ่ติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเคม็ ใน
อาหารที่ปรุงสุกแล้วบางครั ง  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีเ่ติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเคม็ ใน
อาหารที่ปรุงสุกแล้วไม่เคยเลย 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การเตมิน ้าปลา ซีอ๊ิว  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 13 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีเติมน้ าปลา ซีอิ๊ว น้ าจิ้มรสเค็ม ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ าแนก
ตามความถี่ 
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Online Survey Template 

 

ชื่อตัววัด ระดับการประเมินการบริโภคโซเดียม ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินนิสัยการบริโภคโซเดียม 

ข้อค าถาม ค าตอบ/ตัวเลือก คะแนน 
กินอาหารแปรรูป เช่น ผัก
แปรรูปตา่งๆ ผลไม้แปรรูป
ต่างๆเนื อสตัว์แปรรูปต่างๆ 
เช่น ผักดอง ผักกระป๋อง ข้าว
แคบ  เช่น ลูกชิ น ไส้กรอก 
ไส้อั่วหมยูอ แฮม กุนเชียง  
กุ้งแห้ง  หมูแดดเดียว  เนื อ
แดดเดยีว ปลาตากแห้ง ไต
ปลาแห้ง ปลาร้า  ปลาเค็ม  
ปลาจ่อม แหนม  น ้าบดูู  น ้า
ปู๋  จิ น หอยดอง  ปูดอง  
ผลไม้ดอง จิ มพริกเกลือ 
น ้าปลาหวาน 

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 
4 คะแนน 

กินบะหมี่ โจ๊กกึ่งสา้เร็จรูป 
หรืออาหารกล่องแช่แข็ง 
อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง 
ขนมซอง 
 

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย 
 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 
4 คะแนน 

กินอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชู
รส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน 
 

(1) ทุกวัน/เกือบทุกวัน                         
(2) 4 - 6 วันต่อสัปดาห์ 
(3) 1 - 3 วันต่อสัปดาห์ 
(4) ไม่เคยเลย 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน      
4 คะแนน          

เติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรส
เค็ม ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว 
  

(1) ทกุครั ง          
(2) บางครั ง 
(3) ไม่เคยเลย 

1 คะแนน                                 
2 คะแนน                                            
3 คะแนน      

 
- เกณฑ์การประเมินนิสัยการบริโภคโซเดียม 
- 15 คะแนน = ปริมาณน้อย  
- 9 – 14 คะแนน = ระดับปานกลาง   
- 5 - 8 คะแนน = ระดับสูง  
- 4 คะแนน = ระดับสูงมาก 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 

ตัววัดที่ 14 ระดับการประเมินการบริโภคโซเดียม ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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รายการข้อมูล 1 
  

A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
โซเดียมปรมิาณน้อย   
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
โซเดียมอยู่ในระดับปานกลาง   
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
โซเดียมอยู่ในระดับสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินนิสยัการบริโภค
โซเดียมอยู่ในระดับสูงมาก 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่การประเมินนสิัยการบริโภคโซเดียม 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ จ าแนก
ตามความถี่ในการบริโภคอาหาร 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 
 

จากข้อค้าถาม  
“(กินผักวันละ 5 ทัพพี (ผัก 1 ทัพพี เท่ากับ 3 ช้อนกินข้าวพูน, ผักใบสุก 2 ทัพพี นับเป็นผัก 1 
ทัพพี)”  
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กินผักวันละ 5 ทัพพี   
จ้าแนกตามความถี่  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 
 

“(กินขนมหวาน ไอศกรีม ช็อคโกแลต บิงซู ฮันนี่โทส น ้าแข็งใส ขนมไทยรสหวาน ขนมเค้ก เบเกอรี
ต่างๆ ขนมปังไส้หวาน ฯลฯ)” 
A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิขนมหวาน จ้าแนกตามความถี ่ 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

“(ดื่มเครื่องดืม่รสหวานต่างๆ เช่น น ้าหวาน น ้าปั่น น ้าอัดลม น ้าผลไม้ นมเย็น ชาเย็น นมเย็น ชา
นมไข่มุก กาแฟเย็น เครื่องดื่มส้าเร็จรูป นมเปรี ยว โยเกิรต์ปรุงแต่งรสต่างๆ นมปรุงแต่งรสต่างๆ 
มิลค์เชค ไมโล โอวัลติน  รวมทั งเครื่องดื่มสา้เร็จรูปรสหวานอ่ืนๆ ผลไมร้สหวานจัด ผลไม้ตากแห้ง 
หรือผลไมเ้ชื่อมฯลฯ)”  
A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีด่ืม่เครื่องดื่มรสหวานต่าง ๆ 
จ้าแนกตามความถี่  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

“(เติมน ้าตาล น ้าเชื่อม น ้าผึ ง นมขน้หวาน ในอาหารและเครื่องดืม่ตา่งๆ เพิ่มน ้าจิ มหวานใน สุกี  
ชาบู จิ มจุ่ม หมูกระทะ ฯลฯ)” 
A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีเ่ติมน ้าตาลในอาหารและ
เครื่องดื่มต่าง ๆ จ้าแนกตามความถี ่ 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 5 
 

“(กินอาหารไขมันสูง ได้แก่ ไขเ่จียว เนื อสัตว์ทอด เนื อสตัว์ติดมัน หนังไก่ หนังเป็ดแคบหมู ผักทอด 
ผัดผักน า้มันมาก ผักต้มกะทิ ผักในแกงกะทิ ผักสลดัใส่ครีมสลัด อาหารทอดลอยน า้มัน อาหารทอด
กรอบ เบเกอรี่)”  
A5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดที่กนิอาหารไขมันสูง จ้าแนกตาม
ความถี ่ 
B5: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

ตัววัดที่ 15 ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่างๆ จ าแนกตามความถี่
ในการบริโภคอาหาร 
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รายการข้อมูล 6 
 

“(กินอาหารแปรรูป เช่น ผักแปรรปูต่างๆ ผลไม้แปรรูปต่างๆเนื อสัตว์แปรรูปต่างๆ เช่น ผักดอง ผัก
กระป๋อง ข้าวแคบ  เช่น ลูกชิ น ไสก้รอก ไส้อั่วหมยูอ แฮม กุนเชียง  กุ้งแห้ง  หมูแดดเดียว  เนื อ
แดดเดยีว ปลาตากแห้ง ไตปลาแห้ง ปลาร้า  ปลาเค็ม  ปลาจ่อม แหนม  น ้าบูดู  น ้าปู๋  จิ น หอย
ดอง  ปูดอง  ผลไม้ดอง จิ มพริกเกลือ น ้าปลาหวาน)” 
A6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารแปรรูป จ้าแนกตาม
ความถี ่ 
B6: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 7 
 

“(กินบะหมี่ โจ๊กกึ่งส้าเร็จรูป หรืออาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง)”   
A7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิบะหมี่ โจ๊กกึ่งสา้เร็จรูป หรือ
อาหารกล่องแช่แข็ง อาหารส้าเร็จรูป อาหารถุง ขนมซอง จ้าแนกตามความถี่  
B7: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 8 
 

“(กินอาหารใส่ผงปรุงรส ผงชูรส ผงนัว ผงอร่อย ซุปก้อน)” 
A8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีก่นิอาหารใสผ่งปรุงรส ผงชูรส ผง
นัว ผงอร่อย ซุปก้อน จ้าแนกตามความถี ่ 
B8: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 9 
 

“(เติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเคม็ ในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ้าแนกตามความถี่)”   
A9: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีเ่ติมน ้าปลา ซีอ๊ิว น ้าจิ มรสเคม็ ใน
อาหารที่ปรุงสุกแล้ว จ้าแนกตามความถี่  
B9: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 6 : การรับประทานอาหาร
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่พฤติกรรมการบรโิภคอาหารประเภทต่าง ๆ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    
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ข้อ   หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
2. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ จ้าแนกตามพฤติกรรมการ

แปรงฟัน 
3. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปรับบริการทางทันตกรรมใน 1 ปีท่ีผ่านมา  
4. ระดับการประเมินพฤติกรรมการดแูลช่องปาก ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 10 : พฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ จ าแนก
ตามพฤติกรรมการแปรงฟัน 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ได้รับการคัดกรองพฤติกรรมการดูแลช่องปากทั ง 2 ข้อดังนี  
1. ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร (ตามความถี่) 
2. ในปีท่ีผ่านมาท่านไปรบับริการทางทันตกรรมหรือไม่ (ตามความถี่)   

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ

ดูแลช่องปากทั งหมด 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- พฤติกรรมการแปรงฟัน 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ จ าแนก
ตามพฤติกรรมการแปรงฟัน 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ จ้าแนกตาม
พฤติกรรมการแปรงฟัน 
1. แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที    
2. แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน แต่ไม่ถึง 2 นาที                                                                     
3. แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บางวัน                                                            
4. ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย        

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ทีอ่าศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสฟีันผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที    
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน แตไ่ม่ถึง 2 นาที                                                                                      
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์บางวัน                                                             
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดไมแ่ปรงฟันก่อนนอนเลย    
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- พฤติกรรมการแปรงฟัน 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ จ าแนกตาม
พฤติกรรมการแปรงฟัน 
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ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปรับบริการทางทันตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา          
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่รับบริการทางทันตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา จ้าแนกตามการรับ
บริการ         
1. ไม่ไป                                                                                                                                
2. ไป   

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ในปีท่ีผ่านมาท่านไปรบับริการทางทันตกรรมหรือไม่ )”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ปรับบริการทางทันตกรรมใน 1 
ปีท่ีผ่านมา 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ม่ไดไ้ปรับบริการทางทันตกรรม
ใน 1 ปีท่ีผ่านมา  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- การรับบริการทางทันตกรรม  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปรับบริการทางทันตกรรมใน 1 ปีที่ผ่านมา          
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 

ข้อค าถาม ค าตอบ/ตัวเลือก คะแนน 
ค าถาม ตัวเลือก คะแนน 
ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
หรือไม่ อย่างไร 
 

(1) แปรงฟันก่อนนอนด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุก
วัน นานอย่างน้อย 2 นาที    
(2) แปรงฟันก่อนนอนด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุก
วัน แต่ไม่ถึง 2 นาที                                                                     
(3) แปรงฟันก่อนนอนด้วย
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บาง
วัน                      
 (4) ไม่แปรงฟันก่อนนอน
เลย  

10 คะแนน 
 
 

0 คะแนน 
 
 

0 คะแนน 

 

0 คะแนน 

ในปีท่ีผ่านมาท่านไปรับ
บริการทางทันตกรรม
หรือไม่  

(1) ไม่ไป                                                                                
(2) ไป 

0 คะแนน                                         
20 คะแนน 

- เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
30 คะแนน = ปกติ 
10 - 20 คะแนน = เสี่ยงปานกลาง 
0 คะแนน = เสี่ยงสูง 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินพฤติกรรมการ

ดูแลช่องปากอยู่ในระดับปกต ิ
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากเสี่ยงปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากเสี่ยงสูง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 7 : การประเมินพฤติกรรมการ
ดูแลช่องปากทั งหมด 

ตัววัดที่ 4 : ระดับการประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก ในประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ผลการประเมินพฤติกรรมการดแูลช่องปาก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    
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ข้อ   หัวข้อวิเคราะห์ 
1. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีได้รับการคัดกรองสุขภาพจติ 
2. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก จ้าแนกตามความถี่ 

3. ร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปที่มีสมาธิน้อยลง จ้าแนกตามความถี่ 
4. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีอาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ จ้าแนกตามความถี่ 

5. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีรู้สึกเบื่อ เซ็ง จ้าแนกตามความถี่ 
6. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไม่อยากพบปะผู้คน จ้าแนกความความถี ่
7. ระดับการประเมินความเครียดของประชากร ≥15 ปีขึ นไป จ้าแนกผลการประเมิน 
8. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีความรูส้ึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ นหวัง จ้าแนกตาม

ความถี่ในการมีอาการ 
9. ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึก เบือ่ ท้าอะไรก็ไม่เพลดิเพลิน จา้แนกตามความถี่ใน

การมีอาการตามความถี่ในการมีอาการ 
10. ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีมีภาวะซึมเศร้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัววัดที่ 11 : พฤติกรรมด้านสุขภาพจิต 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทีม่ีปัญหาการนอน นอนไม่หลบั หรือนอนมาก จ าแนกตาม
ความถี่ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตดังนี้ 
1. การประเมินความเครียด  
- มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก 
- มีสมาธิน้อยลง 
- หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ 
- รู้สึกเบื่อ เซ็ง 
- ไม่อยากพบปะผู้คน 
2. การประเมินภาวะซึมเศร้า  
- ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี  ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ นหวัง หรือไม่ 
- ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี ท่านรู้สึก เบื่อ ท้าอะไรก็ไม่เพลดิเพลิน หรือไม ่

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองสุขภาพ 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- จ้าแนกตามความถี่ที่มีปญัหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 1 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาการนอน นอนไม่หลบั หรือนอนมาก จ าแนกตาม
ความถี่ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก จ้าแนกตามความถี ่
1. แทบไม่ม ี
2. เป็นบางครั ง 
3. บ่อยครั ง 
4. เป็นประจ้า  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแทบไม่มีปญัหาการนอน นอนไม่
หลับ หรือนอนมาก 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือ
นอนมากเป็นบางครั ง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีปญัหาการนอน นอนไม่หลับ หรือ
นอนมากบ่อยครั ง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีปญัหาการนอน นอนไม่หลับ หรือ
นอนมากเป็นประจ้า 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- จ้าแนกตามความถี่ที่มีปญัหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 2 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีปัญหาการนอน นอนไม่หลับ หรือนอนมาก จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่มีสมาธนิ้อยลง จ าแนกตามความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- มีสมาธิน้อยลง จ้าแนกตามความถี ่
1. แทบไม่ม ี
2. เป็นบางครั ง 
3. บ่อยครั ง 
4. เป็นประจ้า  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(มีสมาธิน้อยลง)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแทบไม่มสีมาธิน้อยลง  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีสมาธิน้อยลงเป็นบางครั ง  
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีสมาธิน้อยลงบ่อยครั ง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีสมาธิน้อยลงเป็นประจ้า 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่มีสมาธิน้อยลง 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 3 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีสมาธนิ้อยลง จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่มีอาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ จ าแนกตาม
ความถี่ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- อาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ จ้าแนกตามความถี ่
1. แทบไม่ม ี
2. เป็นบางครั ง 
3. บ่อยครั ง  
4. เป็นประจ้า  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแทบไม่มีอาการหงุดหงิด / กระวน
กระวาย / ว้าวุ่นใจ  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีอาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / 
ว้าวุ่นใจเป็นบางครั ง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีอาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / 
ว้าวุ่นใจบ่อยครั ง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดมีอาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / 
ว้าวุ่นใจเป็นประจ้า 
 B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนที่ 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจิต
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่อาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 4 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีอาการหงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ่นใจ จ าแนกตามความถี่ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่รู้สึกเบ่ือ เซ็ง จ าแนกตามความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นที่นั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- รู้สึกเบ่ือ เซ็ง จ้าแนกตามความถี ่
1. แทบไม่มี 2. เป็นบางครั ง 3. บ่อยครั ง 4. เป็นประจ้า  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(รู้สึกเบื่อ เซ็ง)”   
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดแทบไม่มรีู้สึกเบื่อ เซ็ง  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึเบื่อ เซ็งบางครั ง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึเบื่อ เซ็งบ่อยครั ง 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดรู้สกึเบื่อ เซ็งเป็นประจ้า 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่ รู้สึกเบื่อ เซ็ง  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 5 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีรู้สึกเบ่ือ เซ็ง จ าแนกตามความถี ่
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่ไม่อยากพบปะผู้คน จ าแนกความความถี่ 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่

ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ไม่อยากพบปะผู้คน จ้าแนกความความถี ่
1. แทบไม่ม ี
2. เป็นบางครั ง 
3. บ่อยครั ง 
4. เป็นประจ้า  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ไม่อยากพบปะผู้คน)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีแ่ทบไม่มีปญัหาไม่อยากพบปะผู้คน  
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ม่อยากพบปะผูค้นเป็นบางครั ง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ม่อยากพบปะผูค้นบ่อยครั ง  
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ม่อยากพบปะผูค้นเป็นประจ้า 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความความถี่ ไม่อยากพบปะผู้คน  
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 6 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีไม่อยากพบปะผู้คน จ าแนกความความถี ่
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ชื่อตัววัด ระดับการประเมินความเครียดของประชากร ≥15 ปีขึ้นไป จ าแนกผลการประเมิน 
นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย

อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 

ค าถาม ตัวเลือก คะแนน 
มีปัญหาการนอน 
นอนไม่หลับ หรือ
นอนมาก 

(1) แทบไม่มี 
(2) เป็นบางครั ง 
(3) บ่อยครั ง 
(4) เป็นประจ้า 

0 คะแนน                                          
1 คะแนน                                           
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 

มีสมาธิน้อยลง (1) แทบไม่มี 
(2) เป็นบางครั ง 
(3) บ่อยครั ง 
(4) เป็นประจ้า 

0 คะแนน                                          
1 คะแนน                                           
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 

หงุดหงิด / กระวน
กระวาย / ว้าวุ่นใจ 

(1) แทบไม่มี 
(2) เป็นบางครั ง 
(3) บ่อยครั ง 
(4) เป็นประจ้า 

0 คะแนน                                          
1 คะแนน                                           
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 

รู้สึกเบื่อ เซ็ง (1) แทบไม่มี 
(2) เป็นบางครั ง 
(3) บ่อยครั ง 
(4) เป็นประจ้า 

0 คะแนน                                          
1 คะแนน                                           
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 

ไม่อยากพบปะผู้คน (1) แทบไม่มี 
(2) เป็นบางครั ง 
(3) บ่อยครั ง 
(4) เป็นประจ้า 

0 คะแนน                                          
1 คะแนน                                           
2 คะแนน                                            
3 คะแนน 

- การค านวณการประเมินความเครียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เกณฑ์การประเมินความเครียด 
- 0 - 4 คะแนน = เครียดน้อย 
- 5 – 7 คะแนน = เครียดปานกลาง 
- 8 - 9 คะแนน = เครียดมาก 
- 10 - 15 คะแนน = เครียดมากทีสุ่ด 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท                     
อสม. 

หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1              A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินความเครยีด 

(Srithunya 5: ST-5) อยู่ในระดับเครียดน้อย 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

ตัววัดที่ 7 : ระดับการประเมินความเครียดของประชากร ≥15 ปีขึ้นไป จ าแนกผลการประเมิน 
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รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินความเครยีด 
(Srithunya 5: ST-5) อยู่ในระดับเครียดปานกลาง 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 3 
 

A3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินความเครยีด 
(Srithunya 5: ST-5) อยู่ในระดับเครียดมาก 
B3: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

รายการข้อมูล 4 
 

A4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการประเมินความเครยีด 
(Srithunya 5: ST-5) อยู่ในระดับเครียดมากท่ีสดุ 
B4: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการส้ารวจ ตอนท่ี 8 : การคัดกรองด้านสุขภาพจติ
ทั งหมด 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- เกณฑ์การประเมินความเครียด 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปทีใ่น 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้
สิ้นหวัง จ าแนกตามความถี่ในการมีอาการ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมามีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง จ้าแนกตามความถี่ในการมี
อาการ 
1. มี                                                                                                                        
2. ไม่ม ี  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี  ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ นหวัง หรือไม่)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปท่ีใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี  ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือ
ท้อแท้สิ นหวัง 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองภาวะซึมเศร้า  

รายการข้อมูล 2  A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีใ่น 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี  
ไม่รูส้ึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ นหวัง 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองภาวะซึมเศร้า 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ความถี่ในการมีอาการ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 8 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมามีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง 
จ าแนกตามความถี่ในการมีอาการ 
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ชื่อตัววัด ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปที่ใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมารู้สึก เบื่อ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน 
จ าแนกตามความถี่ในการมีอาการตามความถี่ในการมีอาการ 

นิยาม - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัยอยู่
ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- ใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมารู้สึก เบ่ือ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน จ้าแนกตามความถี่ในการมีอาการ                    
1. มี                                                                                                                        
2. ไม่ม ี  

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 จากข้อค้าถาม  

“(ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี ท่านรู้สึก เบื่อ ท้าอะไรก็ไม่เพลดิเพลิน หรือไม่)”     
A1: จ้านวนประชากรอายุ 15 ปีขึ นไปที่ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี ท่านรู้สึก เบื่อ ท้าอะไรก็ไม่
เพลิดเพลิน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองภาวะซึมเศร้า 

รายการข้อมูล 2 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีใ่น 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี  ไม่
รู้สึก เบื่อ ท้าอะไรก็ไม่เพลดิเพลิน 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองภาวะซึมเศร้า 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- จ้าแนกตามความถี่ในการมีอาการ 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 9 : ร้อยละประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมารู้สึก เบ่ือ ท าอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน จ าแนก
ตามความถี่ในการมีอาการ 



141 
 

 
Online Survey Template 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อตัววัด ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะซึมเศร้า  
นิยาม 
 
 
 
 
 
 
 

 - ประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบ หมายถึง ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีอาศัย
อยู่ในเขตรับผดิชอบพื นท่ีนั น ๆ (typearea 1,3) สัญชาติไทย 
- การค านวณการประเมินภาวะซึมเศร้า 
ข้อค าถาม ค าตอบ/ตัวเลือก 
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี  ท่านรู้สึก หด
หู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ นหวัง หรือไม ่

(1) มี                                                                                 
(2) ไม่มี 

ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี ท่านรู้สึก เบื่อ 
ท้าอะไรกไ็ม่เพลิดเพลิน หรือไม่ 

(1) มี                                                                                                  
(2) ไม่มี                                                                                  

- เกณฑ์การประเมินภาวะซึมเศร้า 
- 0 คะแนน = ไม่เป็นโรคซึมเศร้า 
- 1-2 คะแนน = เป็นผู้มีความเสี่ยงหรือ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า 

ประชากร
เป้าหมาย 

ประชากรที่มีอายุ ≥15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบพื นท่ีนั น ๆ (type area1,3)  

แหล่งข้อมลู ข้อมูลการคัดกรอง : แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายการข้อมูล 1 A1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปขีึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า

เป็นโรคซึมเศร้า 
B1: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองภาวะซึมเศร้า 

รายการข้อมูล 2 A2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปในเขตรับผิดชอบทั งหมดทีไ่ด้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ไม่เป็นโรคซมึเศร้า 
B2: จ้านวนประชากรอายุ ≥15 ปีขึ นไปท่ีไดร้ับการคดักรองภาวะซึมเศร้า 

สูตรการค านวณ (A/B) X 100 
การแสดงผล จ้าแนกข้อมูลตามรายละเอียดดังนี                                                                                            

- ผลการประเมินภาวะซึมเศร้า 
- เพศ (ชาย, หญิง)                                                                                                                                     
- กลุ่มอายุ (15 - 24, 25 - 44, 45 – 59 และ 60 ปีขึ นไป)                                                                                
- ภาค (กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้)   
- ภาพประเทศ เขต จังหวัด อ้าเภอ ต้าบล หน่วยบริการ    

ตัววัดที่ 10 : ร้อยละของประชากรอายุ ≥15 ปีขึ้นไปท่ีมีภาวะซึมเศร้า 
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NCD  
Non – Communicable  

Disease 

กลุ่มเทคโนโลยี และระบาดวิทยา 

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

โทรศัพท์: 0 2590 3892 โทรสาร: 0 2590 3893   

E-mail: technology.epi.cbi@gmail.com 

 

 

 


