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ตัวช้ีวัดสุขภาพหลักสําหรับการเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 

(Core indicators for NCDs Surveillance) 

จากสัดสวนการปวยและการเสียชวีิตดวยโรคไมตดิตอและการบาดเจ็บที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเขาสูสังคมทันสมัยที่มี
เทคโนโลยีอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวนัมากขึ้น และการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการแพทยอยางรวดเรว็ ทําใหระบบบริการ
สุขภาพปรับกลไกการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณที่แตกตางจากเดิมและใหไดประสิทธิภาพสูงที่สดุ  ระบบการเฝาระวังโรคไม
ติดตอและการบาดเจ็บก็เชนเดียวกัน ไดขยายลักษณะงานและความตองการใชขอมูลในหลายดานมากขึ้น ทั้งเพื่อเปนการตั้งคาเปาหมาย
กิจกรรม  การกําหนดนโยบาย/มาตรการ และการติดตามประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการในระดับประชากร (population  health 
approach)รวมทั้งการเปนแหลงขอมูลสําหรับการวิจัยและคนควาทางวิชาการ การดําเนินงานเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ 
มุงเนนการเขาถึงขอมูลที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง แมนยํา และทันเวลาอยางเปนระบบและตอเนื่องสอดคลองกับนโยบายการปองกันและ
ควบคุมโรคไมติดตอ จําเปนตองอํานวยการใหมีการพฒันาองคประกอบตางๆไปพรอมๆกันและสนับสนุนกันอยางเปนระบบ การพัฒนา
ตัวชี้วดัสุขภาพหลัก เปนหนึ่งในความจําเปนดังกลาวของระบบการเฝาระวังโรคไมติดตอทีจ่ะชวยผลักดันใหกลไกของระบบเฝาระวัง
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง  และยังสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูล การปรับปรุงคุณภาพขอมูลและการใชประโยชน
ขอมูลไดตรงวตัถปุระสงคอยางเต็มที่ที่นําไปสูตวามรวมมือกันของเครือขายขอมูลตางๆที่มีการตกลงรวมกันอยางเปนธรรม  

                  ตัวชี้วัดสขุภาพนี้เปนเครื่องมือหนึ่งทีใ่หความหมายถึงสถานการณ กิจกรรม  เหตุการณ ในเชงิปริมาณที่มีความเหมาะสม
สําหรับการสื่อสารที่ดี มีมาตรฐาน เปรียบเทียบกันได  การพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพหลกัในครั้งนี้อยูภายใตโครงสรางและระบบขอมูลที่มีการ
ดําเนินงานอยูในปจจุบัน รวมทัง้นโยบายและกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไมติดตอที่ดําเนินการอยูจริง กรมควบคุมโรค ไดดําเนินงาน
การสํารวจพฤตกิรรมเสี่ยงโรคไมตดิตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) ที่ใหตัวชีว้ัดตางๆจํานวนมาก ครอบคลุม3 กลุมหลักคือ 

1. กลุม Health status and outcomesไดแก ผลลัพธทางสขุภาพ เชนการปวย, การเสียชีวิตจากโรคไมติดตอ หรือ
ภาระโรค เปนตน 

2.กลุม Determinants of healthไดแก พฤติกรรมเสี่ยงโรค (risk behavioral)ปจจัยเสี่ยงทางชีวภาพ (biological 
risk factors/markers)หรือปจจัยทางสังคม เชน คานิยมสุขภาพ เปนตน  

3.กลุม Health system performance ไดแก การไดรับบริการสุขภาพ(accessible)และคุณภาพและประสิทธภิาพ
ของการบริการการตรวจรักษาหรอืการปองกันควบคุมโรค  

Behavioral Risk Factors   Biological risk  Factors  

Smoking  
Alcohol  
Physical Activity  
Unhealthy Diet  etc. 

Overweight/obesity  
Elevated Blood Glucose 
Elevated Blood Pressure 
Elevated Cholesterol  etc. 

Health System performance   Health status/outcome  

Disease screening  
Quality of care etc. 
 
 

Morbidity (Prevalence/incident) 
Multi‐morbidity 
Disability   
Mortality etc. 

 

เอกสารเบ้ืองตนนี้ ไดจดัทํารางตัวชี้วัดดงักลาวขึน้  สําหรับการพิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได และการได 

ประโยชนตรงตามวัตถุประสงค อาจมีการปรับปรุง จนกวาจะสมบูรณ กอนนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สาํหรับการใชกํากับ
ติดตามในระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ ตอไปสํานักโรคไมติดตอ _ 6 มิถุนายน 2557 



NCDs	Surveillance:	Core	indicators		 หนา3	
 

ตัวช้ีวัดสุขภาพโรคไมติดตอ  (Chronic Disease Indicator set for NCDs Surveillance) 

   

ตัวช้ีวัดสุขภาพ /ความหมาย (Indicator/definition) 
ระดับของขอมูล 

ประเทศ จังหวัด 
  1. การบริโภคยาสูบ    
1.  ความชุกการสูบบุหรี่ในปจจุบัน ในประชากรวัยรุนอายุ 15‐18 ป 

(Thirty day tobacco use prevalence in adolescences, aged15‐18years) 
: รอยละประชากรอายุ 15‐18  ป ที่มีการสูบบุหร่ี ในปจจุบัน 

NHES 
BRFSS  

BRFSS 

2.  ความชุกการสูบบุหรี่ปจจุบันในประชากรอายุ  15‐79 ป  
(Tobacco use prevalence in adults, aged 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ15‐79ป ที่เคยสูบบุหร่ีมามากกวา 100 มวน ในชวงชีวิตที่ผานมาและปจจุบัน
สูบบุหร่ีเปนประจําหรือสูบบุหร่ีเปนบางโอกาส 

NHES 
BRFSS 

BRFSS 

 2. การบริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล    
3.  ความชุกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายใน30วันที่ผานมาในประชากรวัยรุนอายุ 15‐19 ป 

(Thirty alcohol drinking  prevalence in adolescences, aged15‐19years) 
:รอยละประชากรอายุ15‐19 ปที่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลต้ังแต 1 แกวมาตรฐานขึ้นไปภายใน 
30 วันที่ผานมา 

NHES 
BRFSS 

BRFSS

4.  ความชุกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายใน 1 ปที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป  
(Current alcohol drinking  prevalence in adults, aged 15‐79years)   

: รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลภายใน 1 ปที่ผานมา 

NHES 
BRFSS 

BRFSS

5. ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ Bing Drink (ดื่มครั้งละ 5 แกวมาตรฐาน) ภายใน 
30 วันที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป   
(Binge drinking prevalence in adults, aged15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่เคยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคร้ังละต้ังแต  5 แกวมาตรฐานขึ้นไป
สําหรับเพศชายและสําหรับเพศหญิง มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลคร้ังละต้ังแต  4 แกวมาตรฐานขึ้น
ไปภายใน  30 วันที่ผานมา 

NHES* 
BRFSS 

BRFSS* 

6. ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ Heavy drinkภายใน 30 วันที่ผานมาในประชากร
อายุ15‐79 ป  
(Heavy drinking prevalence in adults, aged15‐79years) 
:รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉล่ียตอวันมากกวา  2  แกวมาตรฐานขึ้น
ไปสําหรับเพศชาย และสําหรับเพศหญิงด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เฉล่ียตอวันมากกวา1แกว-มาตรฐาน
ขึ้นไป ภายใน  30 วันที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

 3. การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ   
7. ความชุกการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอในประชากรอายุ 15‐79ป                     

(Inadequate physical activity prevalence in adults, aged15‐79years) 
:รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ ภายใน 30 วันที่ผานมา(ประเภท  
inactive หรือประเภท insufficiently   ตาม 2008 BRFSS Physical Activity Guideline  คือมี
การออกแรงแบบ moderate‐intensity activity ไดนอยกวา 150 นาทีตอสัปดาห หรือ vigorous‐
intensity activity  ไดนอยกวา 75 นาทีตอสัปดาห)   

NHES 
BRFSS 

BRFSS
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 4. การรับประทานผักและผลไม    
8. ความชุกการรับประทานผักและผลไมเฉล่ียตอวันนอยกวา 5 หนวยมาตรฐาน ภายใน 7 วันที่

ผานมาในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Inadequate fruit and vegetable intake prevalence in adults, aged 15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่รับประทานผักและผลไมเฉล่ียตอวันนอยกวา  5 หนวยมาตรฐาน 
ภายใน  7 วันที่ผานมา (< 5 serving  daily) 

NHES 
BRFSS 

BRFSS

 5. ภาวะน้ําหนักเกินและภาวะอวน    
9. ความชุกการมีภาวะน้ําหนักเกิน (overweight ) ในประชากรอายุ 15‐79 ป   (Overweight 

prevalence in adults, aged15‐79years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง  25‐29.9 kg/m2 

(BMI >= 25‐29.9 kg/m2) 

NHES* 
BRFSS 

BRFSS* 

10. ความชุกการมีภาวะอวน (obesity ) ในประชากรอายุ  15‐79 ป   
(Prevalence of obesity in adults, aged 15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ  30 kg/m2 

(BMI >= 30 kg/m2) 

NHES* 
BRFSS 

BRFSS* 

 6. การบาดเจ็บ   
11. ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนตภายใน 12 เดือนที่ผานมาใน

ประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of motorcycle helmet use in rider, aged 15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขับรถจักรยานยนต ภายใน12 เดือนที่
ผานมา 

BRFSS BRFSS

12. ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะซอนทายรถจักรยานยนตภายใน  12 เดือนที่ผาน
มาในประชากรอายุ  15‐79 ป   
(Prevalence of motorcycle helmet use in passengers, aged 15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ 15‐79 ป ที่สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะซอนทายรถจักรยานยนต ภายใน 12 
เดือนที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

13. ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภยัทุกครั้งขณะขับรถยนตภายใน 12 เดือนที่ผานมาในประชากร
อายุ  15‐79 ป   
(Prevalence of safety belt use of driver, aged15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ 15‐79 ป ที่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังขณะขับรถยนตภายใน  12 เดือนที่
ผานมา 

BRFSS BRFSS

14. ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภยัทุกครั้งที่โดยสารตอนหนาภายใน 12 เดือนที่ผานมาใน
ประชากรอายุ 15‐79ป  
(Prevalence of safety belt use of front passenger, aged15‐79years) 
: รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังขณะโดยสารตอนหนาหรือนั่งคูคนขับ
ภายใน  12 เดือนที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

15. ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนขับขี่ยานยนต (รถจักรยานยนตหรือรถยนต) 
ภายใน 12 เดือน ที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป   
(Drink and drive prevalence, aged15‐79years) 

: รอยละประชากรอายุ15‐79ปที่ด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอลกอนขับขี่ยานยนต(รถจักรยานยนตหรือรถยนต) 
ภายใน  12 เดือนที่ผานมา 

BRFSS BRFSS
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 7. ปจจัยทางชีวเคมี   
16.  ความชุกผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุข วามีภาวะไขมันใน

เลือดสูงในประชากรอายุ 15‐79 ป   
(Prevalence of high lipidemia awareness in adults, aged15‐79 years) 

:รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมัน และไดรับการบอกผลจาก
แพทย, พยาบาล, หรือเจาหนาที่สาธารณสุข วามีระดับไขมันสูงกวาปกติ 

BRFSS BRFSS 

  8. การปวย     
17.  ความชุกผูที่ไดรับการบอกจากแพทย, พยาบาล, เจาหนาที่สาธารณสุข วาปวยเปน

โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15‐79 ป  
(Prevalence of diabetes awareness in adults, aged15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน และไดรับ
การบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขผลการตรวจปวยเปนโรคเบาหวาน 

BRFSS BRFSS 

18.  ความชุกผูที่ไดรับการบอกจากแพทย,พยาบาล,หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีภาวะความดัน
โลหิตสูง (Hypertension) ในประชากรอายุ15‐79 ป 
(Prevalence of hypertension awareness in adults, aged15‐79 years)    

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตสูงและไดรับการบอกจากแพทย 
พยาบาล หรือเจาหนาที่วามีภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) 

BRFSS BRFSS

19.  ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษอัมพาต 
ในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of cerebrovascular diseases in adults, aged15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง อัม
พฤกษ  อัมพาต 

BRFSS BRFSS 

20.  ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือดในประชากรอายุ  
15‐79 ป 
(Prevalence of coronary heart diseases in adults, aged15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือด 

BRFSS BRFSS

21.  ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคถุงลมโปงพองหรือโรคหลอดลม
อักเสบเรื้อรังในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of chronic obstructive pulmonary diseases in adults, aged15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคถุงลมโปงพอง หรือ
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 

BRFSS BRFSS

22.  ความชุกของผูที่ไดรับการวินจิฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคมะเร็งในประชากรอายุ15‐79ป
(Prevalence of cancer in adult, aged 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคมะเร็ง 

BRFSS BRFSS

  9. ระบบบริการสุขภาพ : การคัดกรอง    
23.  ความชุกผูไดรบัการคัดกรองตรวจเลือดหาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดภายใน 1 ป

ที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป  
(Prevalence of adults who have had their blood cholesterol screening in the last 
year) 

: รอยละ ประชากรอายุ 15‐79ปที่ไดรับการตรวจเลือดหาความผิดปกติของระดับคอเลสเตรอลภายใน 
1ปที่ผานมา 

BRFSS BRFSS 
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24.  ความชุกผูไดรบัการตรวจวัดความดันโลหิตเพ่ือคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงภายใน 1ปที่
ผานมาในประชากรอายุ  15‐79ป 
(Prevalence of adults who have had their blood pressure screening in the last 
year) 

: รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรองวัดความดันโลหิต เพื่อหาภาวะความดัน
โลหิตสูงภายใน  1ที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

25.  ความชุกผูที่ไดรับการคัดกรองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ือหาความผิดปกติโรคเบาหวาน
ภายใน 1ปที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of adults who have had their blood sugar screening in the last year) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน 
ภายใน  1 ปที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

26.  ความชุกประชากรสตรี อายุ 35‐79 ปที่ไดรับการตรวจภายในเพ่ือหามะเร็งปากมดลูก (PAP 
test) ภายใน 3 ปที่ผานมา 
(Prevalence of women who have ever had a pap test within the last three years) 

: รอยละประชากรสตรีอายุ 35‐79ป ที่ไดรับการตรวจภายใน (PAP Smear) เพื่อหามะเร็งปากมดลูก
ภายใน  3 ปที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

27.  ความชุกประชากรสตรีอายุ35‐79 ปที่ไดรับการตรวจคลําเตานม เพ่ือหากอนผิดปกติ โดย
เจาหนาที่สาธารณสุข,พยาบาล,หรือแพทยภายใน 1 ปที่ผานมา  
(Prevalence of women who had ever beast examination in the last year) 

: รอยละประชากรสตรีอายุ  35‐79ปที่ไดรับการตรวจคลําเตานมเพื่อหากอนผิดปกติ โดยเจาหนาที่
สาธารณสุข,พยาบาล, หรือแพทย ภายใน1 ปที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

  9.1 ระบบบริการสุขภาพ : โรคเบาหวาน    
28.  ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการบอกจากแพทยวามีภาวะความดันโลหิตสูงใน

ประชากรอายุ 15‐79ป 
(Prevalence of diabetics who have high blood pressure, age 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ 15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการบอกจากแพทยวามีความดันโลหิตสูง 

BRFSS BRFSS 

29.  ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจวัดระดับไขมันหรือคอเลสเตรอสในเลือด
ภายใน  12เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had a blood check for cholesterol in the last 12 
months) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือด  
ภายใน12 เดือนที่ผานมา   

BRFSS BRFSS

30.  ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจเลือดเพ่ือหาความผิดปกติของไต 
(microalbuminuria) ภายใน  12 เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had microalbuminuria checked in the last 12 months 
age 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79 ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเลือด เพื่อหาความผิดปกติของ
ไต (blood for cr. or glomerular  filtration rate, GFR)  ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

BRFSS BRFSS

31.  ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจตาเพ่ือหาความผิดปกติแทรกซอนจาก
โรคเบาหวานภายใน  12 เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had an eye examination in the last 12 months age 
15‐79 years) 

BRFSS BRFSS
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: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจตา เพื่อหาความผิดปกติแทรก
ซอมจากโรคเบาหวาน ภายใน 12 เดือนที่ผานมา   

32.  ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจเทาเพ่ือหาความผิดปกติแทรกซอนจาก
โรคเบาหวาน ภายใน 12 เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had the foot examination in the last 12 months age 
15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเทาเพื่อหาความผิดปกติแทรก
ซอนจากโรคเบาหวาน  ภายใน12 เดือนที่ผานมา   

BRFSS BRFSS

33.  ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลดวยตนเองหรือจากบุคคลใน
ครอบครัว (เปนประจําทุกสัปดาห) ภายใน  12 เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79 ป
(Prevalence of diabetics who had self‐monitoring of blood glucose in the last 12 
months age 25‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลดวยตนเอง
หรือจากบุคคลในครอบครัว ภายใน  12  เดือนที่ผานมา   

BRFSS BRFSS

  9.2   ระบบบริการสุขภาพ : ภาวะความดันโลหิตสูง   
34.  ความชุกผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและตองรับประทานยาเพ่ือควบคุมภาวะความดันโลหิต

สูงในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of hypertensive persons who are currently taking medicine for high 
blood pressure control age 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ตองรับประทานยาเพ่ือควบคุมความดัน
โลหิต 

NHES 
BRFSS 

BRFSS

35.  ความชุกผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไดลดการบริโภคเกลือเพ่ือควบคุม/ลดภาวะความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of hypertensive persons who are reducing salt to control their high 
blood pressure age 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และไดลดการบริโภคเกลือเพื่อควบคุม/ลด
ภาวะความดันโลหิตสูง 

BRFSS BRFSS

36.  ความชุกผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและมีการควบคุมการบริโภคอาหารเพ่ือควบคุม/ลด
ภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of hypertensive persons who have changed their eating habit to 
control their high blood pressure age 15‐79 years) 

: รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ที่มีการควบคุมการบริโภคอาหารเพื่อ
ควบคุม/ลดภาวะความดันโลหิตสูง 

BRFSS BRFSS

  10. การตาย    

37.  อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง (C00‐C97)ของประชากรอายุ 30‐69 ป           
(Premature mortality rate from cancer among aged 30‐69 years) 

: อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคมะเร็ง(C70‐C97)  ของประชากรที่มีอายุระหวาง 30‐69ป 
(Unconditional  Probability of Dying) 

  สนย. 

38.  อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจากโรคเบาหวาน (E10-E14) ของประชากรอายุ 30‐69ป 
(Premature mortality rate from diabetes mellitus among aged 30‐69 years) 

:อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคเบาหวาน (E00‐E20) ของประชากรที่มีอายุระหวาง   

  สนย. 
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30‐69ป (Unconditional  Probability of Dying ) 
39.  อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25)ของประชากรอายุ 30‐69 ป 

(Premature mortality rate from ischemic heart disease among aged 30‐69 years) 

: อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคหัวใจขาดเลือด (I20‐I25) ของประชากรที่มีอายุระหวาง  
30‐69ป (Unconditional  Probability of Dying) 

   

40.  อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดสมอง (I60‐I69) ของประชากร 
อายุ 30‐69 ป 
(Premature mortality rate from cerebrovascular diseases among aged 30‐69 years) 

: อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคหลอดเลือดสมอง (I60‐I69)  ของประชากรที่มีอายุ
ระหวาง 30‐69ป (Unconditional  Probability of Dying) 

   

41.  อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงั (J40‐J44) ของประชากร 
อายุ 30‐69 ป    
(Premature mortality rate from chronic obstructive pulmonary diseases among 
aged 30‐69 years) 

: อัตราตายตอ 100,000 ประชากร ดวยโรคปอดเร้ือรัง  (J40-J44) ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง 
30‐69ป  (Unconditional  Probability of Dying ) 
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1.การบริโภคยาสูบ 

1. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกการสูบบุหรี่ในปจจุบันในประชากรวัยรุนอายุ 15‐18 ป  
 (Thirty day tobacco use prevalence in adolescences, aged15‐18 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีมักมีการเร่ิมตนการสูบในวัยรุนและสูบจนติดในวัยผูใหญ จนกระท่ังสงผล

เสียตอสุขภาพเมื่อสูบบุหร่ีติดตอกันไดระยะหนึ่ง(lag  period)  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบพ.ศ.2535กําหนดหามมิใหผูใดจําหนาย ขาย แลกเปล่ียนหรือให
ผลิตภัณฑยาสูบแกผูที่มีอายุตํ่ากวา 18  ป หรือหามผูอายุตํ่ากวา 18    ปสูบบุหร่ี รวมทั้งดําเนิน
มาตรการควบคุมการบริโภคบุหร่ีที่มีความมุงหมายสําคัญเพื่อลดการเขาถึงบุหร่ีในวัยรุนไดแก  
การกําหนดอายุผูซื้อบุหร่ี,การเพิ่มราคาบุหร่ี เปนตนนอกจากนี้ยังมีโครงการส่ือสารความรูสูสังคม
ไปยังกลุมเปาหมายในวัยรุน  ความชุกการสูบบุหร่ีในปจจุบันในกลุมวัยรุนอายุ 15‐18  ปเปน
ตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีเปนที่นิยมและมีความไวจากประสบการณในประเทศตางๆท่ีมีการดําเนิน
มาตรการควบคุมตางๆพบวาความชุกนี้จะลดลงกอนตัวช้ีวัดสุขภาพอื่นๆที่สะทอนถึงความสําเร็จ
ของการควบคุมการบริโภคบุหร่ี เม่ือมีการดําเนินการแลวในระยะ1‐2 ปเทานั้น 

คํานิยาม/ความหมาย รอยประชากรอายุ 15‐18 ป ที่มีการสูบบุหร่ี ในปจจุบัน 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐18ปที่มีการสูบบุหร่ีในปจจุบัน 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐18 ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1. การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)   
 สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย   
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)    
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากรเปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษาท่ีไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting) 
3.มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 
4.คํานิยามตามตัวช้ีวัดสุขภาพน้ี ไดจากศูนยปองกันควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอมริกา (USCDC).  

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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2. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกการสูบบุหรี่ปจจุบันในประชากรอายุ 15‐79ป  
    (Tobacco use prevalence in adults, aged15‐79years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  พฤติกรรมการสูบบุหร่ี เปนพฤติกรรมเส่ียงหลักหนึ่งในส่ีที่องคการอนามัยโลกใหความสําคัญที่ตอง

เฝาระวัง เพราะเก่ียวของกับการปวยและการเสียชีวิตกอนวัยอันควรดวยโรคไมติดตอสําคัญ เชน 
โรคมะเร็ง, โรคหัวใจขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคปอดและถุงลมอุดก้ันเร้ืองรังเปนตน
ในชวงระยะเวลา10 ปที่ผานมา ประเทศไทยดําเนินมาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งการบังคับ
ใชกฎหมาย  การจัดบริการดานสุขภาพเพื่อลดการสูบบุหร่ีและลดผลกระทบของการสูบบุหร่ีที่จะ
นําไปสูการลดภาระการปวยดวยโรคไมติดตอที่มีสาเหตุจากการสูบบุหร่ีดังนั้น การติดตามความชุก
การสูบบุหร่ีในประชากรอายุ15‐79ปบอกถึงระดับความเส่ียงของผูที่มีพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ปจจุบันในประชากรและบอกถึงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมการบริโภคบุหร่ีที่ดําเนินอยู 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่เคยสูบบุหร่ีมามากกวา 100 มวนในชวงชีวิตที่ผานมาและ 
ปจจุบันสูบบุหร่ีเปนประจําหรือสูบบุหร่ีเปนบางโอกาส  
ตัวต้ัง 
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่เคยสูบบุหร่ีมามากกวา100 มวน
ในชวงชีวิตที่ผานมาและปจจุบันสูบบุหร่ีเปนประจําหรือสูบบุหร่ีเปน
บางโอกาส 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1.การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)   
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย   
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)    
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากรเปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษาท่ีไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  NHES มีอายุ 15 ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ  15‐79 ป  
4. คําจํากัดความ“ผูสูบบุหร่ีปจจุบัน” ตามความหมายขององคการอนามัยโลก 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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2.การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลภายใน 30 วันที่ผานมาในประชากรวัยรุนอายุ15‐19ป  
(Thirty alcohol drinking prevalence in adolescences, aged 15‐19 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  มักมีการเร่ิมทดลองด่ืมในวัยรุน และอาจเกิดการด่ืมจนติด

ในวัยผูใหญจนกระท่ังสงผลเสียตอสุขภาพเมื่อไดด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดระยะหนึ่ง(lag  period)
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546และพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลพ.ศ. 2551 หามมิใหขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใหเด็กอายุตํ่ากวา 20ป รวมทั้งไดดําเนิน
มาตรการควบคุมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในหลายมาตรการ  เพื่อลดการเขาถึงการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลไดแก การกําหนดอายุผูซื้อ, เวลาที่จําหนาย,และสถานที่ด่ืม  หรือการเพิ่มราคาเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล  รวมทั้งโครงการส่ือสารความรูสูสังคมไปยังกลุมเปาหมายในกลุมวัยรุน  จาก
ประสบการณในประเทศตางๆท่ีมีการดําเนินมาตรการเหลานี้แลวพบวาความชุกดังกลาวนี้จะลดลง
กอนตัวช้ีวัดสุขภาพอื่นๆที่สะทอนถึงความสําเร็จของการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเม่ือ
มีการดําเนินการแลวในระยะ1‐2 ปเทานั้นดังนั้น ความชุกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใน 30  วันที่
ผานมาในกลุมวัยรุนอายุ15‐19 ปจึงเปนตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีมีความไวและเปนที่นิยมสามารถสะทอน
ถึงความสําเร็จของการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไดดี  

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐19ป ที่มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต้ังแต 1 แกวมาตรฐาน ภายใน 30 วันที่ผานมา  
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐19ป ที่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ต้ังแต 1 แกวมาตรฐาน ขึ้นไป ภายใน 30วันที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ  15‐19ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1.การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)   
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย   
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)   
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากรเปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ
วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  NHES มีอายุ 15  ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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4. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอลภายใน 1 ปที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79ป  
 (Current alcohol drinking prevalence in adults, aged15‐79 years)   

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเปนพฤติกรรมเส่ียงหลักหนึ่งในส่ีที่องคการอนามัยโลกให

ความสําคัญตองเฝาระวังเชนเดียวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีเพราะเก่ียวของกับการปวยและการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควรดวยโรคไมติดตอสําคัญไดแก โรคมะเร็งตางๆ เชนมะเร็งตับ,มะเร็งหลอด
อาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหาร เปนตนโรคหัวใจและหลอดเลือด เชน โรคหัวใจขาดเลือด,โรคหลอด
เลือดสมอง,อุบัติเหตุรถยนตจากการเมาสุรา,พฤติกรรมการใชความรุนแรง การดําเนินนโยบายและ
มาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตางๆในชวงเวลาที่ผานมาตางมีเปาหมายเพื่อลด
ความชุกการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและลดผลกระทบของการบริโภคลง ดังนั้นการติดตาม
ความชุกการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลไดแสดงระดับความเส่ียงในประชากร และไดสะทอนถึง
ประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ดําเนินการอยู 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ป ที่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ภายใน 1 ปที่ผานมา  
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่มีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 
ภายใน 1 ปที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1.การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)  
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย   
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ,กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey) ที่มีความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  NHES มีอายุ 15  ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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5. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ Bing Drink (หรือดื่มครั้งละ 5 แกวมาตรฐาน)  
ภายใน30วันทีผ่านมาในประชากรอายุ  15‐79ป  
(Binge drinking prevalence in adults, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปริมาณมากๆ หรือด่ืมบอยๆจนติด ถือวาเปนพฤติกรรม

การด่ืมที่ไมเหมาะสม (alcohol   abuse)ที่มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต หรือ
จากการใชความรุนแรง,  โรคตับแข็ง และภาวะเฉียบพลันหรือภาวะเรื้อรังทางสุขภาพตางๆ  ความชุก
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคร้ังละมากกวา 5  แกวมาตรฐาน ใน30  วันที่ผานมาไดสรางความ
ตระหนักถึงระดับความเส่ียงของพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ไมเหมาะสมในประชากร 
ไดดี จึงกําหนดใหมีการเฝาระวัง ติดตามความชุกดังกลาวอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนขอมูลสนับสนุน
กําหนดมาตรการทางสังคมและทางสุขภาพ สําหรับการปองกันควบคุมพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ป ที่เคยดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลคร้ังละต้ังแต 5  แกวมาตรฐานขึ้นไปสําหรับเพศ
ชาย หรือเพศหญิงมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลคร้ังละต้ังแต4แกวมาตรฐานขึ้นไปภายใน 30 วันที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่เคยด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลคร้ังละ
ต้ังแต5แกวมาตรฐานขึ้นไป(>= 5 standraddrinks) สําหรับเพศชาย  
หรือสําหรับเพศหญิงมีการด่ืมคร้ังละต้ังแต4 แกวมาตรฐานขึ้นไป(>= 
4 drinks) ภายใน 30 วันที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1. การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)  
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย  * เกณฑ  5 แกวมาตรฐานทั้งชายและหญิง * 
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ
วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร ((population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  NHES มีอายุ 15 ปขึ้นไป,BRFSS มีอายุ  15‐79ป 
4. คํานิยามตามตัวช้ีวัดสุขภาพน้ี ไดจากศูนยปองกันควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอมริกา (USCDC) 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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6. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแบบ Heavy drinkภายใน 30 วันที่ผานมาในประชากร 
  อายุ 15‐79ป(Heavy drinking prevalence in adults, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในปริมาณมากๆ หรือด่ืมบอยจนติด  ถือวาเปนพฤติกรรม

การด่ืมที่ไมเหมาะสม (alcohol    abuse)มีความสัมพันธกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนตหรือ
จากการใชความรุนแรง,  โรคตับแข็ง และภาวะเฉียบพลันหรือภาวะเรื้อรังทางสุขภาพตางๆ  ความ
ชุกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอยางหนักหรือด่ืมปริมาณมาก ใน 30 วันที่ผานมา ไดบอกถึงความ
ตระหนักถึงระดับความเส่ียงตอสุขภาพจากพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลที่ไมเหมาะสม
ในประชากรไดดี  จึงกําหนดใหมีการเฝาระวัง ติดตามความชุกดังกลาวอยางสมํ่าเสมอและเพื่อเปน
ขอมูลสนับสนุนในการกําหนดมาตรการทางสังคมและทางสุขภาพ สําหรับการปองกันควบคุม
พฤติกรรมเส่ียงทาง สุขภาพ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ป ที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเฉล่ียตอวันมากกวา 2แกวมาตรฐานขึ้นไป
สําหรับเพศชาย หรือเพศหญิงมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล เฉล่ียตอวันมากกวา 1แกวมาตรฐาน
ขึ้นไป ภายใน 30 วันที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79  ป ที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉล่ียตอ
วันมากกวา 2 แกวมาตรฐานขึ้นไป(> 2 standard drinks) สําหรับ
เพศชาย หรือเพศหญิงมีการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลเฉล่ียตอวัน
มากกวา 1แกวมาตรฐานขึ้นไป(>1standard drinks)ภายใน  30 
วันที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป  
4.คํานิยามตามตัวช้ีวัดสุขภาพนี้ ไดจากศูนยปองกันควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอมริกา (USCDC) 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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3. การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ 

7. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอในประชากรอายุ 15‐79ป  
 (Inadequate physical activity prevalence in adults, aged 15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ  ไดถูกกําหนดเปนหนึ่งในปจจัยเส่ียงหลักที่ตองเฝาระวังใน

ประชากร  เพราะมีความสัมพันธกับปจจัยเส่ียงอื่นๆ เชน ภาวะนํ้าหนักเกิน, ภาวะอวน,ภาวะ 
คลอเรสโตรอสสูง  และการเกิดโรคไมติดตอที่สําคัญ เชน  โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือด
สมอง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง เปนตนการเฝาระวังความชุกของผูที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ
นี้ ดําเนินการโดยการประเมินจากแบบสัมภาษณ   ซึ่งมีคาใชจายตํ่ากวาวิธีวัดอื่นๆ และทําใหการ
บริหารจัดการไดเหมาะสมกับการวัดขนาดตัวอยางจํานวนมากขอมูลที่ไดเปนประโยชนสําหรับการ
กําหนดมาตรการโครงการทางสาธารณสุขเพื่อลดความส่ียงของการเกิดโรค 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอภายใน 30 วันที่ผานมา(ประเภท  
inactive หรือประเภท insufficiently   ตาม  2008 BRFSS Physical Activity Guideline  คือ
ออกแรงแบบmoderate‐intensity activity ไดนอยกวา 150 นาทีตอสัปดาห  หรือ vigorous‐
intensity activity ไดนอยกวา75 นาทีตอสัปดาห) 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป มีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอภายใน 
30 วันที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1. การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)  
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย  * เกณฑ  GPAC ‐WHO *  
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค  *CDC using 2011 Physical Activity core questions* 

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 
4.คํานิยามตามตัวช้ีวัดสุขภาพน้ี  ไดจากศูนยปองกันควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอมริกา(BRFSS) 
และจากองคการอนามัยโลก สําหรับ  

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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4.การรับประทานผักและผลไม 

8. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการรับประทานผักและผลไมเฉล่ียตอวันนอยกวา5 หนวยมาตรฐานภายใน7วัน 
ที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79ป 

(Inadequate fruit and vegetable intake prevalence in adults, aged 15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  จากการศึกษา พบวาผูที่รับประทานผักและผลไมอยางเพียงพอ สามารถลดความเส่ียงการเกิดโรค

ไมติดตอเชน โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง  หรือโรคมะเร็งบางชนิด เชน มะเร็งลําไส
ใหญ มากกวาผูที่ไมรับประทานหรือรับประทานไดเพียงสวนนอย  นอกจากนี้ การรับประทานผัก
และผลไมเพิ่มมากขึ้นชวยลดสัดสวนการรับประทานอาหารที่ใหพลังงานสูงและอาหารที่มี 
เสนใยตํ่าการเฝาระวัง ติดตามความชุกการรับประทานผักและผลไมเฉล่ียตอวันนอยกวา5หนวย
มาตรฐานภายใน7 วันที่ผานมาจึงถูกกําหนดเปนหนึ่งในปจจัยเส่ียงหลักที่ตองเฝาระวังในประชากร  
และยังเปนขอมูลสําคัญสําหรับการกําหนดมาตรการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมี 
สุขนิสัยการบริโภคผักและผลไมมากเพียงพอ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ปที่รับประทานผักและผลไมเฉล่ียตอวันนอยกวา5หนวยมาตรฐาน
ภายใน  7วันที่ผานมา (< 5 serving  daily) 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่รับประทานผักและผลไมเฉล่ีย 
ตอวันนอยกวา5หนวยมาตรฐานภายใน  7 วันที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1.การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES) 
สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย   
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) 
สํานักโรคไมติดตอ,กรมควบคุมโรค   

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯNHES มีอายุ 15 ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ 15‐79 ป  
4. การประเมินทางโภชนาการเก่ียวกับมาตรฐานการรับประทานผักหรือผลไม เปนขนวนการท่ีตอง
มีความรูและทักษะทางโภชนาการที่ถูกตอง 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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5.ภาวะน้ําหนกัเกินและภาวะอวน 

9. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการมีภาวะน้ําหนักเกิน(overweight )ในประชากรอายุ  15‐79ป  
(Overweight prevalence in adults, aged 15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ภาวะนํ้าหนักเกิน   (Overweight)เปนตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการปวยดวย

ภาวะความดันโลหิตสูง,  โรคหลอดเลือดหัวใจ,  โรคหลอดเลือดสมอง,  โรคเบาหวาน,  โรคมะเร็ง  
นอกจากนี้ ภาวะนํ้าหนักเกินยังมีผลตอการเพิ่มความรุนแรงของโรคเหลานี้  จึงเปนปจจัยเส่ียงสําคัญ
หนึ่ง (Biological Risk  Factor)  ที่สามารถนําไปสูการแพรระบาดของโรคไมติดตอในขณะที่การลด
ความชุกภาวะนํ้าหนักเกินในประชากรจะสงผลใหลดการปวยและการตายของโรคไมติดตอใน
ชวงเวลาตอมา ดังนั้น องคการอนามัยโลกจึงใหความสําคัญตองเฝาระวังติดตามความชุกการมี
ภาวะนํ้าหนักเกินหรือภาวะอวนและเปนขอมูลสนับสนุนโครงการสุขภาพเพื่อการปองกันควบคุม
พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง 25‐29.9kg/m2
(BMI >=25‐29.9kg/m2) 

ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีคาดัชนีมวลกายระหวาง25‐
29.9kg/m2  (BMI >=25‐29.9 kg/m2) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1.การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES) BMI >=23 ‐24.9 kg/m2 

สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย(คาน้ําหนักและสวนสูงไดจากวัดดวยเคร่ืองมือวัด) 
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  BMI >= 25.0‐29.9 kg/m2 

สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 
ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 

2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
(*คาน้ําหนักและสวนสูง ไดจากการตอบของผูสัมภาษณที่ตระหนักทราบคาน้ําหนักและสวนสูงของ
ตนเอง เทานั้น ไดมีปรับการวัดดวยเคร่ืองมือวัดจริง ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนมา)   

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ
วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ NHES มีอายุ 15  ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ15‐79 ป 
4. คาน้ําหนักและสวนสูงจากการตอบของผูสัมภาษณ เปนขอมูลอัตตวิสัย (subjective data)  
อาจทําใหเกิด systematic  error resulting ได  

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate  
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10. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการมีภาวะอวน  (obesity )ในประชากรอายุ  15‐79ป   
(Prevalence of obesity in adults, aged 15‐79 years)  

เปาหมาย  

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ภาวะอวน (obesity)  เปนตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการปวยดวยภาวะความดัน

โลหิตสูง,  โรคหลอดเลือดหัวใจ,  โรคหลอดเลือดสมอง,  โรคเบาหวาน,  โรคมะเร็ง  นอกจากนี้ภาวะ
อวนยังมีผลตอการเพิ่มความรุนแรงของโรคเหลานี้   จึงเปนปจจัยเส่ียงสําคัญหนึ่ง (Biological Risk 
Factor)  ที่สามารถนําไปสูการแพรระบาดของโรคไมติดตอได  ขณะที่การลดความชุกภาวะอวนใน
ประชากร  จะสงผลใหลดการปวยและการตายของโรคไมติดตอในลําดับตอมา ดังนั้น องคการ
อนามัยโลก จึงใหความสําคัญตองเฝาระวัง ติดตามความชุกทั้งการมีภาวะนํ้าหนักเกินหรือภาวะอวน
และเปนขอมูลสนับสนุนโครงการสุขภาพ เพื่อการปองกันควบคุมพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ป ที่คาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ30kg/m2
(BMI >=30kg/m

2) 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีคาดัชนีมวลกายมากกวาหรือ
เทากับ 30 kg/m2 (BMI >= 30 kg/m2) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  
 

แหลงขอมูล 1.การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)BMI >=25 kg/m2 

 สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย  (คาน้ําหนักและสวนสูงไดจากวัดดวยเคร่ืองมือวัด) 
2. การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  BMI >= 30 kg/m2 

 สํานักโรคไมติดตอ,  กรมควบคุมโรค   
ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 

2. BRFSS ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
(*คาน้ําหนักและสวนสูง ไดจากการตอบของผูสัมภาษณที่ตระหนักทราบคาน้ําหนักและสวนสูงของ
ตนเอง เทานั้น ไดมีปรับการวัดดวยเคร่ืองมือวัดจริง ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๕๘  เปนตนมา)   

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ
วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated) 

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ NHES มีอายุ 15 ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ  15‐79 ป  
4. คาน้ําหนักและสวนสูงจากการตอบของผูสัมภาษณ เปนขอมูลอัตตวิสัย (subjective data)  
อาจทําใหเกิด systematic  error resulting ได   

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate  
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6.การบาดเจ็บ 

11. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนตภายใน 12 ที่ผานมา 
ในประชากรอายุ 15‐79ป(เฉพาะผูใชยานยนตใน 12 เดือนที่ผานมา) 
(Prevalence of motorcycle helmet use in rider, aged 15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตเปนสาเหตุสวนใหญของอุบัติเหตุจราจร และเปนสาเหตุของการสูญเสีย

ทั้งชีวิตและเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศการแกไขปญหานอกจากมาตรการการสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัยของการใชรถและถนนแลว มาตรการทางกฎหมายเปนมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ
ในหลายประเทศประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ผูขับขี่รถจักรยานยนตหรือผูซอนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถหากไม
ปฏิบัติตามผูขับขี่รถจักรยานยนตมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท และผูโดยสารรถจักรยานยนตมีโทษ
ปรับไมเกิน  1,000 บาทเพื่อใหสวมหมวกนิรภัยซ่ึงเปนอุปกรณปองกันการบาดเจ็บที่ศีรษะและลด
ความรุนแรงจากการบาดเจ็บเม่ือตองประสบอุบัติเหตุเปนประจําทุกคร้ังครบ100%หรือทุกคน แต
ในทางปฏิบัติยังมีสัดสวนไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีการเฝาระวังติดตามอยางตอเนื่อง 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ปที่สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขับขี่รถจักรยานยนต ภายใน  
12 เดือนที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปผูใชยานยนตสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง
ขณะขับขี่รถจักรยานยนต ภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ(BRFSS) 
สํานักโรคไมติดตอ,กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  ณ เวลา
ศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ BRFSS มีอายุ  15 ‐ 79ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate เม่ือมีโครงสราง
ประชากรแตกตางกัน และตองเปนความชุกฯในประชากรทั่วไป ไมเฉพาะผูใชยานยนต  
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12. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะซอนทายรถจักรยานยนตภายใน  12 เดือนทีผ่านมา 
ในประชากรอายุ  15‐79ป (เฉพาะผูใชยานยนตใน 12 เดือนที่ผานมา) 
(Prevalence of motorcycle helmet use in passengers, aged 15‐79 years) 

เปาหมาย  

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต เปนสาเหตุสวนใหญของอุบัติเหตุจราจรและเปนสาเหตุของการสูญเสีย

ทั้งชีวิตและเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การแกไขปญหานอกจากมาตรการการสรางจิตสํานึกดาน
ความปลอดภัยของการใชรถและถนนแลว มาตรการทางกฎหมายเปนมาตรการท่ีประสบความสําเร็จ
ในหลายประเทศ    ประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 
ผูขับขี่รถจักรยานยนตหรือผูซอนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยขณะใชรถหากไม
ปฏิบัติตามผูขับขี่รถจักรยานยนตมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท และผูโดยสารรถจักรยานยนตมีโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 บาทเพื่อใหสวมหมวกนิรภัยซ่ึงเปนอุปกรณปองกันการบาดเจ็บที่ศีรษะและลด
ความรุนแรงจากการบาดเจ็บเม่ือตองประสบอุบัติเหตุเปนประจําทุกคร้ังครบ100%หรือทุกคน  แต
ในทางปฏิบัติยังมีสัดสวนไมเพียงพอจึงจําเปนตองมีการเฝาระวังติดตามอยางตอเนื่อง 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ปที่สวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะซอนทายรถจักรยานยนตภายใน  
12 เดือนที่ผานมา  
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ผูใชยานยนตสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ัง
ขณะซอนทายรถจักรยานยนตภายใน 12 เดือนที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  
 

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ BRFSSมีอายุ  15 ‐ 79ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rateเม่ือมีโครงสราง
ประชากรแตกตางกันและตองเปนความชุกฯในประชากรทั่วไป ไมเฉพาะผูใชยานยนต 
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13. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถยนตภายใน  12 เดือนที่ผานมาในประชากร 
อายุ  15‐79ป (เฉพาะผูใชยานยนตใน 12 เดือนที่ผานมา) 
  (Prevalence of safety belt use of driver, aged 15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  อุบัติเหตุจากรถยนตเปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิตกอนวัยอันควรอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย

และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาลการแกไขปญหานอกจากมาตรการการ
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยของการใชรถและถนนแลวมาตรการทางกฎหมายเปนมาตรการ
ที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
จราจร พ.ศ.2522ผูขับรถยนตและผูโดยสารตอนหนาแถวเดียวกับผูขับรถยนต ไมคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือคาดไมถูกวิธีมีโทษปรับไมเกิน500  บาทการคาดเข็มขัดนิรภัยซ่ึงเปนอุปกรณปองกันการหลุด
ออกจากตัวรถและลดความรุนแรงการบาดเจ็บเม่ือตองประสบอุบัติเหตุใหคาดทุกคร้ังที่ใชรถครบ
100%  หรือทุกคน แตในทางปฏิบัติยังมีสัดสวนไมเพียงพอจึงจําเปนตองมีการเฝาระวังติดตาม
อยางตอเนื่อง 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ปที่มีการคาดเข็มขัดนิรภยัทุกคร้ังขณะขับรถยนตภายใน12 เดือนที่ผานมา  
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ผูใชยานยนต ไดคาดเข็มขัดนิรภัยทุก
คร้ังขณะท่ีขับรถยนตภายใน  12 เดือนที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS), 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ BRFSS มีอายุ  15 ‐ 79ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate เม่ือมีโครงสราง
ประชากรแตกตางกันและตองเปนความชุกฯในประชากรทั่วไป ไมเฉพาะผูใชยานยนต 
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14. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารตอนหนาภายใน  12 เดอืนที่ผานมา 
ในประชากรอายุ 15‐79ป(เฉพาะผูใชยานยนตใน 12 เดือนที่ผานมา) 
(Prevalence of safety belt use of front passenger, aged 15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  อุบัติเหตุจากรถยนต  เปนสาเหตุของการสูญเสียชีวิตกอนวัยอันควรอันดับที่หนึ่งของประเทศไทย 

และกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล  การแกไขปญหานอกจากมาตรการการ
สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยของการใชรถและถนนแลว   มาตรการทางกฎหมายเปนมาตรการ
ที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศประเทศไทยมีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
จราจร พ.ศ. 2522  ผูขับรถยนตและผูโดยสารตอนหนาแถวเดียวกับผูขับรถยนต ไมคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือคาดไมถูกวิธี มีโทษปรับไมเกิน 500 บาท  การคาดเข็มขัดนิรภัยซ่ึงอุปกรณปองกันการหลุดออก
จากตัวรถและลดความรุนแรงการบาดเจ็บเม่ือตองประสบอุบัติเหตุใหคาดทุกคร้ังที่ใชรถครบ 100%
หรือครบทุกคนท่ีใชยานยนต แตในทางปฏิบัติยังมีสัดสวนไมเพียงพอ จึงจําเปนตองมีการเฝาระวัง
ติดตามอยางตอเนื่อง 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ป ที่คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังขณะโดยสารตอนหนาหรือนั่งคูคนขับ
ภายใน 12 เดือนที่ผานมา  
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ผูใชยานยนตไดคาดเข็มขัดนิรภัยทุก
คร้ังขณะโดยสารตอนหนาหรือนั่งคูคนขับภายใน12 เดือนที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษาท่ีไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ BRFSS มีอายุ  15 ‐ 79ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate เม่ือมีโครงสราง
ประชากรแตกตางกันและตองเปนความชุกฯในประชากรทั่วไป ไมเฉพาะผูใชยานยนต 
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15. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนขับขี่ยานยนต (รถจักรยานยนตหรือรถยนต) 
ภายใน 30วันที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79ป (เฉพาะผูใชยานยนตใน 12 เดือนที่ผานมา) 

(Drink and drive prevalence, aged15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ขอมูลหลายแหลง ไดชี้ใหเห็นวาขอมูลการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูงมีความสัมพันธกับการเกิด

อุบัติเหตุจากการเมาสุราเพิ่มขึ้นทําใหหลายประเทศควบคุมไมใหมีการขับขี่ยานพาหนะขณะเมาสุรา  
สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายควบคุมระดับแอลกอฮอลในกระแสเลือดของผูขับขี่รถยนต ไมเกินที่
ระดับ 50 mg%   หากฝาผืนมีโทษจําคุกไมเกิน 3เดือน หรือปรับต้ังแต 2,000 -10,000 บาทหรือจํา
ทั้งปรับและใหทํางานสาธารณะประโยชนใหกับสังคมตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2550 (ฉบับที ่
7 แกไข) แตยังตองมีการเฝาติดตามพฤติกรรมเส่ียงดังกลาว เพื่อประเมินความเส่ียงในประชากรและ
ประสิทธิภาพของมาตรการที่ดําเนินการอยู 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ป ที่ด่ืมเคร่ืองแอลกอฮอลใน  1  ชั่วโมงกอนขับขี่ยานยนต(รถยนต) ใน  
1  ชั่วโมงภายใน  30วันที่ผานมา  
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ผูใชยานยนตด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ใน 1 ชั่วโมงกอนขับขี่ยานยนต (รถยนต)ภายใน30วันที่
ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS), 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร(population estimated)  ณ เวลา
ศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯBRFSS มีอายุ  15 ‐ 79ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rateเม่ือมีโครงสราง
ประชากรแตกตางกัน 
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7.ปจจัยทางชีวเคม ี

16. ตัวช้ีวัดสุขภาพ  : ความชุกผูทีไ่ดรับการบอกจากแพทย พยาบาล  หรือเจาหนาที่สาธารณสุข วามีภาวะ 
ไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ15‐79ป 

(Prevalence of High cholesterolawareness in adults, aged15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ภาวะคอเลสเตรอสในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) เปนBiological Risk Factors ทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงความยืดหยุนของหลอดเลือด (Atherosclerosis)  เปนสาเหตุสําคัญของการเกิด
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart  Disease/ Ischemic  Heart  Disease)  และโรคหลอด
เลือดสมอง (Cerebrovascular  Disease)  การลดความชุกผูที่มีภาวะคอเลสเตรอสในเลือดสูง จึง
เปนเปาหมายสําคัญสําหรับการลดการปวยดวยโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 
มาตรการสําคัญที่ประสบความสําเร็จคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันไมอิ่มตัว (saturated fat) หรือไขมันเกา(trans  fat),ลดภาวะน้ําหนักเกินหรือภาวะอวน  และ
เพิ่มการออกกําลังกาย  ดังนั้น ความชุกผูที่มีภาวะคลอเรสโตรอสในเลือดสูง จึงเปน Inter‐mediate 

indicator  สําคัญที่องคการอนามัยโลกใหความสําคัญตองเฝาระวังติดตามความชุกนี้ ประชากรที่
ทราบวาตนเองมีภาวะไขมันในเลือดสูงกวาปกติ(พิจารณาจากคอเลสเตรอส,HDL,LDL) เปนการ
ตระหนักถึงสุขภาพ(self‐awareness)  ขอมูลที่ไดจึงมีประโยชนในการสนับสนุนโครงการสุขภาพ
สําหรับการปองกันควบคุมโรค 

 คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ป ที่ไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมัน และไดรับการบอกผลจาก
แพทย, พยาบาล, หรือเจาหนาที่สาธารณสุข วามีระดับไขมันสูงกวาปกติ 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่ตอบวาไดรับการตรวจเลือดเพื่อหา
ระดับไขมันและทราบผลวามีระดับไขมันสูงกวาปกติ (self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปจากการสํารวจ ที่ตอบวาไดรับการ
ตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมัน 

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียน

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  ณ เวลา
ศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป  

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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8.การปวย 

17. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกผูที่ไดรับการบอกจากแพทย, พยาบาล, เจาหนาที่สาธารณสุขวาปวยเปนโรคเบาหวาน 
ในประชากรอายุ 15‐79ป 
(Prevalence of diabetes awareness in adults, aged15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน เปนสาเหตุการปวยหน่ึงในสิบอันดับของประเทศ และเปนสาเหตุการเสียชีวิตสําคัญ 

หนึ่งในหาอันดับแรกของประชากรสูงอายุ (60  ปขึ้นไป)  ผูปวยเบาหวาน มีระยะเวลาการเจ็บปวย
นาน  และมักประสบกับภาวะแทรกซอนที่นําไปสูความพิการหรือมีความรุนแรงจนทําใหเกิดการ
เสียชีวิต เชน ไตวาย มีคาใชจายทางสุขภาพท่ีสูงและเปนภาระในการใหบริการดูแลรักษาของระบบ
สาธารณสุขที่สําคัญ การติดตามความชุกโรคเบาหวาน โดยผูปวยไดรับการบอกจากแพทยวาตนเอง
ปวย ไดบอกถึงความตระหนักดานสุขภาพของประชากร(self‐awareness)ขอมูลที่ไดจึงมีประโยชน
ในการสนับสนุนโครงการสุขภาพสําหรับการปองกันควบคุมโรคที่ดําเนินการอยู   

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79 ปที่ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวานและไดรับ
การบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ผลการตรวจวาปวยเปนโรคเบาหวาน 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่เคยไดรับการตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน และไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล 
หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ผลการตรวจวาปวยเปนโรคเบาหวาน
(self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ ที่ไดรับการตรวจ
ระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อหาโรคเบาหวาน 

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป  

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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18. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีภาวะ 
ความดันโลหิตสูง (Hypertension) ในประชากรอายุ15‐79ป 
  (Prevalence ofhypertension awareness in adults, aged15‐79years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension) เปน Biological Risk Factorsทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ความยืดหยุนของหลอดเลือด(Atherosclerosis)ที่เปนสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ (Coronary  Heart    Disease/  Ischemic    Heart    Disease)    โรคหลอดเลือดสมอง 
(Cerebrovascular  Disease)  และโรคไต (Renal  disease)  เปนตนการลดความชุกผูที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูง จึงเปนเปาหมายสําคัญหนึ่ง เพื่อลดการปวยดวยโรคไมติดตอสําคัญตอไป 
มาตรการสําคัญที่ประสบความสําเร็จคือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการรับประทานอาหารที่มี
ไขมันไมอิ่มตัว (saturated  fat) หรือไขมันเกา (trans    fats), ลดอาหารรสหวาน-มัน-เค็มจัด, ลด
ภาวะนํ้าหนักเกิน/ภาวะอวน, ลดการบริโภคบุหร่ีและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ดังนั้น ความชุกผูที่มีภาวะ
ความดันโลหิตสูงที่ทราบวาตนเองมีภาวะความดันโลหิตสูงจึงเปนIntermediate  indicatorสําคัญ
ที่องคการอนามัยโลกใหความสําคัญตองเฝาระวังติดตามอยางสม่ําเสมอการติดตามความชุกผูที่
ทราบวาตนมีภาวะความดันโลหิตสูงโดยไดรับการบอกจากแพทย บอกถึงความตระหนักดานสุขภาพ
ของประชากร (self‐awareness)  และเปนขอมูลสนับสนุน/มาตรการปองกันควบคุมของโรคที่
ดําเนินการอยู    

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79ปที่ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตสูงและไดรับการบอกจากแพทย 
พยาบาล หรือเจาหนาที่วามีภาวะความดันโลหิตสูง(Hypertension) 
ตัวต้ัง 
(Numerator) 

รอยละประชากรอายุ 15‐79 ป ไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตสูง 
และไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่วามีภาวะ
ความดันโลหิตสูง (self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ ที่ไดรับการตรวจวัด
ความดันโลหิตสูง 

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบวิธีทางสถิติ 

2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  ณ เวลา
ศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence  
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19. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉยัจากแพทยวาปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ   
อัมพาต ในประชากรอายุ 15‐79ป 
     (Prevalence of cerebrovascular diseases in adults, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  จากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของโรคไมติดตอในประเทศไทยท่ีผานมา พบวา โรคหลอดเลือดสมอง อัม

พฤกษ อัมพาต พบมากในลําดับตนๆที่ระบบสุขภาพไดวางมาตรการเพื่อปองกัน รักษาและควบคุม
โรคอยางมีประสิทธิภาพ  การสํารวจความชุกโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ อัมพาตในประชากร 
เปนขอมูลสําคัญที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการที่ดําเนินการ และเปนขอมูลสําหรับการ
จัดทํากลยุทธ และแผนงาน เพื่อลดความเส่ียงและลดโรค 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง อัม
พฤกษ  อัมพาต 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
ปวยเปนโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ  อัมพาต (self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป  

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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20. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉยัจากแพทยวาปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือดในประชากร 
อายุ 15‐79ป 
 (Prevalence of coronary heart diseases in adults, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  จากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของโรคไมติดตอในประเทศไทยท่ีผานมา พบวา โรคหัวใจขาดเลือด พบมาก

ในลําดับตนๆที่ระบบสุขภาพไดวางมาตรการเพ่ือปองกัน รักษาและควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ  
การสํารวจความชุกโรคหัวใจขาดเลือดในประชากร เปนขอมูลสําคัญที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพของ
มาตรการที่ดําเนินการ  และเปนขอมูลสําหรับการจัดทํากลยุทธ และแผนงาน เพื่อลดความเส่ียงและ
ลดโรค    

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79 ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือด 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
ปวยเปนโรคหัวใจขาดเลือด (self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated) 

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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21. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉยัจากแพทยวาปวยเปนโรคถุงลมโปงพองหรือโรคหลอดลม 
อักเสบเรื้อรังในประชากรอายุ 15-79ป 
   (Prevalence of chronic obstructive pulmonary diseases in adult, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  จากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของโรคไมติดตอในประเทศไทยท่ีผานมาพบวา โรคถุงลมโปงพองหรือโรค

หลอดลมอักเสบเร้ือรัง พบมากในลําดับตนๆที่ระบบสุขภาพไดวางมาตรการเพ่ือปองกัน รักษาและ
ควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ  การสํารวจความชุกโรคถุงลมโปงพอง หรือโรคหลอดลมอักเสบใน
ประชากร เปนขอมูลสําคัญที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของมาตรการที่ดําเนินการ และสําหรับการ
จัดทํากลยุทธ และแผนงาน เพื่อลดความเส่ียงและลดโรค    

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคถุงลมโปงพองหรือ
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
ปวยเปนโรคถุงลมโปงพองหรือโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
(self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
(Prevalence) 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS), 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร(population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ 15‐79  ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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22. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่ไดรับการวินิจฉยัจากแพทยวาปวยเปนโรคมะเร็งในประชากรอายุ15‐79ป 
 (Prevalence of cancer in adult, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  จากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของโรคไมติดตอในประเทศไทยท่ีผานมา พบวา โรคมะเร็ง พบมากใน

ลําดับตนๆที่ระบบสุขภาพไดวางมาตรการเพ่ือปองกัน รักษาและควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ  
การสํารวจความชุกโรคมะเร็งในประชากร เปนขอมูลสําคัญที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพของ
มาตรการที่ดําเนินการและเปนขอมูลสําหรับการจัดทํากลยุทธ และแผนงาน เพื่อลดความเส่ียงและ
ลดโรค    

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79 ป ที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาปวยเปนโรคมะเร็ง 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่เคยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวา
ปวยเปนโรคมะเร็ง (self‐reported) 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS), 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร(population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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9.ระบบบริการสุขภาพ : การคัดกรอง 

23. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูไดรับการคัดกรองตรวจเลือดหาความผิดปกติระดับไขมันในเลือดภายใน 1ปที่ผานมา 
ในประชากรอายุ 15‐79ป 
(Prevalence of adults who have had their blood cholesterol screening in the last 12 months) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  เปนที่ประจักษวาการปองกันโรคเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการแกไขปญหาโรคไมติดตอ ที่ตอง

คํานึงถึงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคในประชากรทั่วไป ชวยคนหากลุมเส่ียง 
หรือผูปวยในระยะเริ่มตน ทําใหการปองกันโรคและการรักษาไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สามารถจัดทํามาตรการเพื่อลดการเกิดโรคหรือชะลอระยะเวลาการเกิดโรค การมีระดับไขมันใน
เลือดสูง(พิจารณาจากคอเลสเตรอส, HDL,  LDL  ) เปนความเส่ียงสําคัญของการเกิดโรค เชน โรค 
หลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง เปนตน  ดังนั้น การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติ
ระดับไขมันในเลือด  จึงเปนกิจกรรมที่มุงใหมีครอบคลุมในประชากรเปาหมายและมีความสําคัญ
ไดรับการเฝาระวังและติดตาม 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ15‐79 ป ที่ไดรับการตรวจเลือดหาความผิดปกติของระดับไขมันภายใน 
1ปที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่ไดรับการตรวจเลือดหาความ
ผิดปกติของระดับไขมัน ภายใน  12 เดือนที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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24. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกผูไดรับการตรวจวดัความดันโลหิตสูงเพ่ือคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูงภายใน1 ป 
ที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79ป 

  (Prevalence of adults who have had their blood pressure screening in the last year) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  เปนที่ประจักษวาการปองกันโรคเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการแกไขปญหาโรคไมติดตอ ที่ตอง

คํานึงถึงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคในประชากรทั่วไปชวยคนหากลุมเส่ียงหรือ
ผูปวยในระยะเร่ิมตน ทําใหการปองกันโรคและการรักษาไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สามารถจัดทํามาตรการเพื่อลดการเกิดโรคหรือชะลอระยะเวลาการเกิดโรค การควบคุมความดัน
โลหิตใหอยูในเกณฑปกติ เปนส่ิงสําคัญในการปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, 
โรคไต  ดังนั้น การตรวจคัดกรองผูมีความดันโลหิตสูงจึงเปนกิจกรรมที่มุงใหมีครอบคลุมใน
ประชากรเปาหมายและมีความสําคัญไดรับการเฝาระวังและติดตามผล 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79ปที่ไดรับการตรวจคัดกรองวัดความดันโลหิตสูง เพื่อหาภาวะความดัน
โลหิตสูงภายใน  1 ปที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่ไดรับการตรวจคัดกรองวัดความดัน
โลหิตสูง เพื่อหาภาวะความดันโลหิตสูงภายใน1  ปที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร(population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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25. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกผูที่ไดรับการคัดกรองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพ่ือหาความผิดปกติโรคเบาหวาน 
ภายใน1 ปที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79ป 

   (Prevalence of adults who have had their blood sugar screening in the last year) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  เปนที่ประจักษวาการปองกันโรคเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการแกไขปญหาโรคไมติดตอที่ตอง

คํานึงถึงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคในประชากรทั่วไป ชวยคนหากลุมเส่ียง หรือ
ผูปวยในระยะเร่ิมตน ทําใหการปองกันโรคและการรักษาไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถ
จัดทํามาตรการเพ่ือลดการเกิดโรคหรือชะลอระยะเวลาการเกิดโรคโรคเบาหวาน เกิดจากความ
บกพรองของการ Metabolism  ของรางกาย  ทําใหไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลใหอยูในระดับ
ปกติ  การตรวจระดับน้ําตาลเพื่อหาความผิดปกติโรคเบาหวานจึงเปนกิจกรรมที่มุงใหมีครอบคลุมใน
ประชากรเปาหมาย และมีความสําคัญไดรับการเฝาระวังติดตามผล 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ 15‐79 ป ที่ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน 
ภายใน  1 ปที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ป ที่ไดรับการตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน ภายใน1 ปที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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26. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกสตรีที่ไดรับการตรวจภายในเพ่ือหามะเร็งปากมดลูก(PAP test) ภายใน  3 ปที่ผานมา 
ในประชากรอายุ  35‐79 ป 

(Prevalence of women who have ever had a pap test within the last three years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  เปนที่ประจักษวาการปองกันโรคเปนกลยุทธสําคัญสําหรับการแกไขปญหาโรคไมติดตอที่ตอง

คํานึงถึงเปนลําดับแรกโดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคในประชากรทั่วไป ชวยคนหากลุมเส่ียง หรือ
ผูปวยในระยะเร่ิมตน ทําใหการปองกันโรคและการรักษาไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถ
จัดทํามาตรการเพ่ือลดการเกิดโรคหรือชะลอระยะเวลาการเกิดโรค มะเร็งปากมดลูก เปนสาเหตุการ
เสียชีวิตที่สําคัญของผูหญิงไทย ประมาณการวา 40‐60% ของการเสียชีวิตจากโรคนี้สามารถปองกัน
ไดโดยการไดรับการตรวจภายใน เพื่อหามะเร็งปากมดลูก(PAP  test),การรักษาต้ังแตระยะเร่ิมตน
และการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจําเปนที่จะตองพัฒนาโครงการสุขภาพการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีใหมีความคลอบคลุมประชากรเปาหมาย  จึงมีความสําคัญไดรับการเฝาระวัง
ติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรสตรีอายุ35‐79ป ที่ไดรับการตรวจภายใน (PAP Smear) เพื่อหามะเร็งปากมดลูก 
ภายใน  3 ปที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนประชากรสตรีอายุ  35‐79ป ที่ไดรับการตรวจภายใน (PAP 
Smear) เพื่อหามะเร็งปากมดลูก ภายใน3  ปที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรสตรีอายุ  35‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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27. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : ความชุกสตรีที่ไดรับการตรวจคลําเตานมเพ่ือหากอนผดิปกติ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข, 
พยาบาล,หรือแพทยภายใน 1 ปที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป 
    (Prevalence of women who had ever beast examination in the last year)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  เปนที่ประจักษวาการปองกันโรคเปนกลยุทธสําคัญ สําหรับการแกไขปญหาโรคไมติดตอที่ตอง

คํานึงถึงเปนลําดับแรก โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองโรคในประชากรทั่วไป  ชวยคนหากลุมเส่ียงหรือ
ผูปวยในระยะเร่ิมตน ทําใหการปองกันโรคและการรักษาไดผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สามารถ
จัดทํามาตรการเพ่ือลดการเกิดโรคหรือชะลอระยะเวลาการเกิดโรคได โรคมะเร็งที่เปนสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับแรกของสตรีคือมะเร็งเตานม การตรวจ คลําเตานมเพื่อหากอนผิดปกติดวยตนเอง 
หรือโดยเจาหนาที่สาธารณสุข ,พยาบาล,  หรือแพทย เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยคนหาความเส่ียง
โรคมะเร็งเตานมในระยะเร่ิมตนและยังชวยสรางความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง จึงมี
ความสําคัญไดรับการเฝาระวัง ติดตามและประเมินผล 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรสตรีอายุ15‐79ป ที่ไดรับการตรวจคลําเตานมเพื่อหากอนผิดปกติ โดยเจาหนาที่
สาธารณสุข,พยาบาล, หรือ แพทยภายใน 1 ปที่ผานมา 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรสตรีอายุ  15‐79ป ที่ไดรับการตรวจคลําเตานมเพื่อ
หากอนผิดปกติ โดยเจาหนาที่สาธารณสุข,พยาบาล, หรือ แพทย
ภายใน  1 ปที่ผานมา 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรสตรีอายุ15‐79ป จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS), 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  ณ เวลา
ศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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9.1ระบบบริการสุขภาพ : โรคเบาหวาน 

28. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการบอกจากแพทยวามีภาวะความดันโลหิตสูง 
  ในประชากรอายุ  15‐59 ป 
(Prevalence of diabetics who have high blood pressure, aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวานมีความสําคัญ   เพราะไมสามารถรักษาใหหายแตตองไดรับการดูแลและควบคุมโรคใน

ระยะยาว เพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง พบวา โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนในกลุม 
macrovascular  สูงถึง 65% ซึ่งจะชวยเรงใหหลอดเลือดเสียความยืดหยุนเร็วขึ้น
(atherosclerosis)  ไดแก การมีภาวะความดันโลหิตสูง (high  blood  pressure),  ภาวะไขมันใน
เลือดสูง (high  low‐density  lipoprotein  (LDL)    cholesterol  or  low  high‐density 
lipoprotein (HDL) cholesterol ),   หรือมีการเพิ่มระดับ fibrinogen  level ในเลือดสูง จะทําให
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (stroke), โรคหัวใจ หรือ peripheral vascular disease ได ดังนั้น ความ
ชุกผูปวยเบาหวาน รวมกับมีภาวะความดันโลหิตสูง นอกจากแสดงถึงความตระหนักในการลด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวานยังเปนขอมูลที่มีประโยชนในการพัฒนาโครงการสุขภาพเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการในการจัดบริการผูปวยเบาหวานท่ีตองไดรับการติดตาม 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานและไดรับการบอกจากแพทยวามีความดันโลหิตสูง 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปมีโรคเบาหวานและไดรับการบอกจาก
แพทยวามีความดันโลหิตสูง 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล 1. การสํารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจรางกาย (NHES)  สํานักงานสํารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย 
2.การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  (self‐reported) 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค (self‐reported) 

ความถ่ีการรายงาน 1. NHES ทุก 5 ป ( ปที่สํารวจฯ พ.ศ. 2547,2552,2557) 
2. BRFSS  ทุก 3 ป ( ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 

ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ
วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  ณ เวลา
ศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  NHES มีอายุ 15 ปขึ้นไป, BRFSS มีอายุ 15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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29. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดภายใน 12เดือน 
ที่ผานมาในประชากรอายุ  15‐79 ป 

(Prevalence of diabetics who had a blood check for cholesterolin the last 12 months 

aged15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน มีความสําคัญ   เพราะไมสามารถรักษาใหหายแตตองไดรับการดูแลและควบคุมโรค

ในระยะยาว เพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง  พบวา โอกาสเกิดภาวะแทรกซอนในกลุม 
macrovascular สูงถึงรอยละ65ซึ่งจะชวยเรงใหหลอดเลือดเสียความยืดหยุนเร็วขึ้น   
(atherosclerosis) ไดแก การมีภาวะความดันโลหิตสูง (high blood pressure),  ภาวะไขมันใน
เลือดสูง (high  low‐density  lipoprotein  (LDL)  cholesterol  or  low  high‐density 
lipoprotein (HDL) cholesterol ), หรือมีการเพิ่มระดับ fibrinogen level ในเลือดสูง จะทําให
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง(stroke),  โรคหัวใจหรือ peripheral  vascular  disease  ได ดังนั้น 
ผูปวยเบาหวาน ควรไดรับการตรวจระดับคอเลสเตรอสในเลือดทุกปตัวช้ีวัดสุขภาพน้ี ใหขอมูลที่
เปนประโยชน ในการพัฒนาโครงการสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพการในการจัดบริการผูปวยเบาหวาน 
ที่ไดรับการติดตาม 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมันใน
เลือดภายใน 12 เดือนที่ผานมา   
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจ
เลือดเพื่อหาระดับไขมันในเลือดภายใน 12 เดือนที่ผานมา   

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปที่มีโรคเบาหวานจากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated) 

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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30. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจเลือดเพ่ือหาความผิดปกติของไต ( cr. or 
Microalbuminuria) ภายใน 12 เดือนทีผ่านมาในประชากรอายุ 15‐79 ป 

Prevalence of diabetics who had microalbuminuria checked in the last 12months aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน มีความสําคัญ  เพราะไมสามารถรักษาใหหายแตตองไดรับการดูแลและควบคุมโรคใน

ระยะยาว เพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ภาวะแทรกซอนในกลุมmicro‐vascular  ที่สําคัญ
คือ ผูปวยมีความเส่ียงตอโรคไตวาย (end‐stage of  renal diseases) ที่ตองไดรับการตรวจหนาที่
ของไต (blood  for  cr. or glomerular    filtration  rate, GFR)เพื่อหาความผิดปกติต้ังแตระยะ
เร่ิมตนตัวช้ีวัดสุขภาพน้ี ใหขอมูลที่เปนประโยชน ในการพัฒนาโครงการสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพการ
ในการจัดบริการผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการติดตาม 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเลือดเพื่อหาความผิดปกติ 
ของไต(blood for cr. or glomerular  filtration rate, GFR)ภายใน 12 เดือนที่ผานมา   
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจ
เลือด เพื่อหาความผิดปกติของไต(blood for cr. or glomerular  

filtration rate, GFR) ภายใน 12 เดือนที่ผานมา  
ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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31. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจตาเพ่ือหาความผิดปกติแทรกซอนจาก 
โรคเบาหวานภายใน  12 เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had an eye examination in the last 12 monthsaged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน มีความสําคัญ  เพราะไมสามารถรักษาใหหายแตตองไดรับการดูแลและควบคุมโรคใน

ระยะยาว เพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ภาวะแทรกซอนในกลุม microvascular ที่สําคัญ
คือมีการหลุดลอกของจอประสาทตา (diabetics   retinopathy)  ผูปวยมีความเส่ียงตอการสูญเสีย
ดวงตา จึงตองไดรับการตรวจจอประสาทตาอยางนอยปละคร้ัง เพื่อหาความผิดปกติต้ังแตระยะ
เร่ิมตน  ตัวช้ีวัดสุขภาพน้ี ใหขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาโครงการสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพใน
การจัดบริการตรวจจอประสาทตาในผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการติดตาม 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจตาเพื่อหาความผิดปกติแทรกซอน
จากโรคเบาหวาน ภายใน 12 เดือนที่ผานมา   
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจ
ตาเพื่อหาความผิดปกติแทรกซอนจากโรคเบาหวาน ภายใน 
12 เดือนที่ผานมา  

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร(population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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32. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจเทาเพ่ือหาความผิดปกติแทรกซอนจาก 
โรคเบาหวาน ภายใน 12 เดือนที่ผานมาในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had the foot examination in the last 12 monthsaged15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน มีความสําคัญ  เพราะไมสามารถรักษาใหหายแตตองไดรับการดูแลและควบคุมโรค

ในระยะยาว เพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง  ภาวะแทรกซอนในกลุม microvascular 

ที่สําคัญคือมีความเส่ียงตอการถูกตัดเทา (lower    extremity  amputation)   เนื่องจากผูปวย
โรคเบาหวาน มักมีอาการชาปลายเทา (peripheral  vascular  complication) รวมกับการไดรับ
บาดเจ็บหรือมีการติดเชื้อ เพียงจุดเล็กๆ สามารถลุกลามจนตองมีการตัดเทา ดังนั้นผูปวยควรไดรับ
การตรวจเทาเปนประจําอยางนอยปละคร้ังเพื่อหาความผิดปกติต้ังแตระยะตนตัวช้ีวัดสุขภาพน้ีให
ขอมูลที่เปนประโยชน ในการพัฒนาโครงการสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพการในการจัดบริการตรวจ
เทาในผูปวยเบาหวาน อยางตอเนื่องที่ตองไดรับการติดตาม 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจเทาเพื่อหาความผิดปกติแทรก
ซอนจากโรคเบาหวานภายใน 12 เดือนที่ผานมา   
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานและไดรับการตรวจ
เทาเพื่อหาความผิดปกติแทรกซอนจากโรคเบาหวานภายใน  12 
เดือนที่ผานมา  

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน  BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร(population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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33. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีโรคเบาหวาน และไดตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลดวยตนเองหรือจากบุคคลใน 
ครอบครัว(เปนประจํา)ภายใน 12 เดือนทีผ่านมาในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of diabetics who had self‐monitoring of blood glucose in the last 12 

months aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน มีความสําคัญ เพราะไมสามารถรักษาใหหายแตตองไดรับการดูแลและควบคุมโรคใน

ระยะยาว เพื่อไมใหเกิดภาวะแทรกซอนที่รุนแรง การอบรมใหความรูในการปฏิบัติของผูปวยได
ถูกตองแลว  การตรวจวัดระดับน้ําตาลดวยตนเองก็เปนวิธีการดูแลสุขภาพท่ีสําคัญเพื่อควบคุมระดับ
น้ําตาลและปองกันอาการแทรกซอนรุนแรงของโรคเบาหวาน(diabetic  ketoacidosis)ตัวช้ีวัด
สุขภาพน้ีใหขอมูลที่เปนประโยชนในการพัฒนาโครงการสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพการในการ
จัดบริการสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพที่ตองไดรับการเฝาระวังติดตามอยางตอเนื่อง 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน และไดรับการตรวจเลือดหาระดับน้ําตาลดวยตนเอง
หรือจากบุคคลในครอบครัว ภายใน  12  เดือนที่ผานมา   
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีโรคเบาหวานและมีการตรวจเลือด
หาระดับน้ําตาลดวยตนเองหรือจากบุคคลในครอบครัวภายใน  12 
เดือนที่ผานมา  

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปที่มีโรคเบาหวาน จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

  
แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 

สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 
ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตามระเบียบ

วิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ 15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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9.2ระบบบริการสุขภาพ : ภาวะความดันโลหิตสูง 

34. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและตองรับประทานยาเพ่ือควบคุมภาวะความดันโลหิต 
สูงในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of hypertensive persons who are currently taking medicine for high blood 

pressure control aged15‐79 years)  

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)    

ความสําคัญ  ภาวะความดันโลหิตสูงเปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่มักไมแสดงอาการ จึงไมไดรับการตรวจวินิจฉัย  
สามารถพัฒนาไปสูโรคตางๆ เชน โรคหลอดเลือดสมอง,โรคหัวใจ, โรคไต เปนตน  มาตรการ
ปองกัน รักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงเร่ิมจากการใหความรู ความตระหนัก และการ
สงเสริมใหปรับเปล่ียนวิถีชีวิต (lifestyle modification)  เพื่อใหภาวะความดันโลหิตเปนปกติ ใน
กลุมเส่ียงสูง (prehypertension)จนถึงการใชยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต และลดความเส่ียง
ของการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆในกลุมปวย การติดตามผลตามมาตรการดังกลาวเปนเปาหมาย
สําคัญเพื่อตัดสินใจในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และตองรับประทานยาเพื่อควบคุม 
ความดันโลหิต  
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

ประชากรอายุ  15‐79 ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และตอง
รับประทานยาเพ่ือควบคุมความดันโลหิต 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ 15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 
 จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)   

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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35. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไดลดการบริโภคเกลือเพ่ือควบคุม/ลดภาวะ 
ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ  15‐79 ป 
(Prevalence of hypertensive persons who are reducing salt to control their high blood  

pressure aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ภาวะความดันโลหิตสูง  เปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่มักไมแสดงอาการ และไมไดรับการตรวจวินิจฉัย  

สามารถพัฒนาไปสูโรคตางๆ เชน โรคหลอดเลือดสมอง,โรคหัวใจ,  โรคไต  เปนตน  มาตรการ
ปองกัน รักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงเร่ิมจากการใหความรู  ความตระหนักและการ
สงเสริมใหปรับเปล่ียนวิถีชีวิต (lifestyle modification)  เพื่อใหความดันโลหิตเปนปกติ ในกลุม
เส่ียงสูง (prehypertension)    จนถึงการใชยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต และลดความเส่ียงของ
การเกิดภาวะแทรกซอนตางๆในกลุมผูปวย การรับประทานเกลือสูงมีผลตอการทํางานของไตที่
สามารถพัฒนาใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงที่สําคัญ จึงเปนขอแนะนําสําหรับผูปวยใหลดการ
รับประทานเกลือหรือใหรับประทานในระดับที่เหมาะสม  การติดตามผลตามเปาหมายสําคัญนี ้ 
เพื่อเปนขอมูลตัดสินใจในการดําเนินงานโครงการสุขภาพเพื่อการปองกันควบคุมโรคไมติดตอ 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไดลดการบริโภคเกลือเพื่อควบคุม/
ลดภาวะความดันโลหิตสูง 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

ประชากรอายุ 15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไดลดการ
บริโภคเกลือเพื่อควบคุม/ลดภาวะความดันโลหิตสูง 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง 
 จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS)  
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated 

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ  15‐79ป 

ขอแนะนํา   
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36. ตัวช้ีวัดสุขภาพ: ความชุกผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและมีการควบคุมการบริโภคอาหารเพ่ือควบคุม/ลดภาวะ 
ความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15‐79 ป 
(Prevalence of hypertensive persons who havechanged their eating habit to control  

their high blood pressure aged15‐79 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด ความชุก (%)  
ความสําคัญ  ภาวะความดันโลหิตสูง  เปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่มักไมแสดงอาการและไมไดรับการตรวจวินิจฉัย  

สามารถพัฒนาไปสูโรคตางๆ เชน โรคหลอดเลือดสมอง,โรคหัวใจ,  โรคไต  เปนตน  มาตรการ
ปองกัน รักษาและควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงเร่ิมจากการใหความรู  ความตระหนัก และการ
สงเสริมใหปรับเปล่ียนวิถีชีวิต (lifestyle modification)การลดนํ้าหนักตัว, เพิ่มการออกกําลังกาย
, การควบคุมการรับประทานอาหารเพื่อลดความดันโลหิตใหเปนปกติ ในกลุมเส่ียงสูง 
(prehypertension)จนถึงการใชยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต และลดความเส่ียงของการเกิด
ภาวะแทรกซอนตางๆ  ในกลุมผูปวย การติดตามผลตามเปาหมายสําคัญนี้ เพื่อเปนขอมูลตัดสินใจ
ในการดําเนินงานโครงการสุขภาพเพื่อการปองกันควบคุมโรค 

คํานิยาม/ความหมาย รอยละประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และมีการควบคุมการบริโภคอาหารเพื่อ
ควบคุม/ลดภาวะความดันโลหิตสูง 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

ประชากรอายุ 15‐79 ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และมีการควบคุม
การบริโภคอาหารเพื่อควบคุม/ลดภาวะความดันโลหิตสูง 

ตัวหาร 
(Denominator)  

จํานวนประชากรอายุ  15‐79ปที่มีภาวะความดันโลหิตสูง  
จากการสํารวจ  

ความชุก (%) 
Prevalence 

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100  

แหลงขอมูล การสํารวจพฤติกรรมเส่ียงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ (BRFSS) , 
สํานักโรคไมติดตอ, กรมควบคุมโรค 

ความถ่ีการรายงาน BRFSS  ทุก 3 ป (ปที่สํารวจฯ  พ.ศ. 2548,2550,2553,2558(ระดับเขตสุขภาพ 1‐12)) 
ขอจํากัด 1. การสํารวจในประชากร เปนการสํารวจตัวอยาง (sample survey)  ที่มีความถูกตองตาม

ระเบียบวิธีทางสถิติ 
2. รายงานผลการสํารวจฯ ดวยคาสถิติประมาณการประชากร (population estimated)  

ณ เวลาศึกษา ที่ไดรับการถวงน้ําหนัก (weighting)  
3. มาตรฐานกลุมตัวอยางสํารวจฯ  BRFSS มีอายุ 15‐79 ป 

ขอแนะนํา   
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10.การตาย 

37. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง (C00‐C97)ของประชากรอายุ 30‐69 ป 

                             (Premature mortality rate from cancer among aged 30‐69 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด อัตราการตายตอ 100,000 ประชากร  
ความสําคัญ  โรคมะเร็ง  เปนปญหาสาธารณสุขและเปนสาเหตุการเสียชีวิตสําคัญของกลุมโรคไมติดตอ  โรคมะเร็ง

ที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคมะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งปอด  มะเร็งปากมดลูก  มะเร็ง 
เตานม  และมะเร็งลําไลใหญ ตามลําดับ จากแนวโนมมีการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกป  ประเทศไทยได
วางมาตรการและแผนงานการดําเนินงาน เพื่อปองกันและควบคุมโรคมะเร็งอยางชัดเจน เพื่อใหเกิด
การปฏิบัติและสามารถวัดผลสําเร็จได  การติดตามอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคมะเร็ง
ของประชากรอายุ 30‐69 ป เปนตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญหนึ่ง  ตามที่องคการอนามัยโลกไดให
คําแนะนําไวสําหรับระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ  นอกจากเปนการติดตามสถานการณโรคแลว   
ยังเปนการประเมินประสิทธิภาพมาตรการปองกันควบคุมโรคและการรักษาโรคที่ดําเนินการอยูดวย 

คํานิยาม/ความหมาย อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคมะเร็ง(C70‐C97)  ของประชากรที่มีอายุระหวาง 30‐69 ป
(Unconditional  Probability of Dying)  

ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนผูเสียชีวิตจากสาเหตุโรคมะเร็ง (C00‐C79) ที่มีอายุระหวาง  
30‐69 ป  ณ ปที่ศึกษา  

ตัวหาร 
(Denominator)   

จํานวนประชากรกลางปที่มีอายุระหวาง  30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

อัตราตาย  
(Mortality rate)  

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100,000  

แหลงขอมูล ระบบทะเบียนตาย (National  Death registries) ของสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
และใหสาเหตุการตาย(ICD‐10 codes) โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข  

ความถ่ีการรายงาน ทุก 1 ป 
ขอจํากัด การเปรียบอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง  30‐ 69 ป ณ เวลาศึกษา

ที่แตกตางกัน  ตองพิจารณาความแตกตางโครงสรางทางประชากร (age structure effect)  
ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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38. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจากโรคเบาหวาน(E10‐E14)ของประชากรอายุ 30‐69 ป 
                            (Premature mortality rate from diabetes mellitus among aged 30‐69 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด อัตราการตายตอ 100,000 ประชากร  
ความสําคัญ  โรคเบาหวาน  เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ในกลุมอายุ  15‐59 ป โดยเปน

อันดับที่  3  ของเพศหญิงและอันดับที่  8 ของเพศชายของประเทศไทย ในปพ.ศ. 2549 นอกจากนี้ 
โรคเบาหวาน ยังทําใหเกิดภาวะแทรกซอนที่ความรุนแรง เชน  ไตวาย (renal failure)  การสูญเสีย
ดวงตา (diabetes retinopathy)  การถูกตัดเทา (lower extremity  amputation)  และสงผล
ใหเกิดความพิการทางรางกาย  จึงมีความจําเปนตองติดตามปญหาการเสียชีวิตจากโรคเบาหวานท่ี
สําคัญนี้   อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคเบาหวานของประชากรอายุ  30‐69 ป เปน
ตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญหนึ่ง ตามท่ีองคการอนามัยโลกไดใหคําแนะนําไวสําหรับระบบเฝาระวังโรคไม
ติดตอ นอกจากเปนการติดตามสถานการณโรคแลวยังเปนการประเมินประสิทธิภาพมาตรการ
ปองกันควบคุมโรคและการรักษาโรคท่ีดําเนินการอยู 

คํานิยาม/ความหมาย อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคเบาหวาน (E00-E20) ของประชากรที่มีอายุระหวาง   
30‐69 ป (Unconditional  Probability of Dying ) 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนผูเสียชีวิตจากสาเหตุโรคเบาหวาน (E00‐E20) ที่มีอายุ
ระหวาง  30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

ตัวหาร 
(Denominator)   

จํานวนประชากรกลางปที่มีอายุระหวาง  30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

อัตราตาย  
(Mortality rate)  

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100,000  

แหลงขอมูล ระบบทะเบียนตาย (National  Death registries) ของสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
และใหสาเหตุการตาย (ICD‐10 codes) โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

ความถ่ีการรายงาน ทุก 1 ป 
ขอจํากัด การเปรียบอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรของประชากรที่มีอายุระหวาง  30‐69 ป ณ เวลาศึกษาที่

แตกตางกัน  ตองพิจารณาความแตกตางโครงสรางทางประชากร (age structure effect)  
ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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39. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคหัวใจขาดเลือด(I20-I25)ของประชากรอายุ 30‐69 ป 
 (Premature mortality rate from ischemic heart disease among aged 30‐69 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด อัตราการตายตอ 100,000 ประชากร  
ความสําคัญ  โรคหัวใจขาดเลือด เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรในกลุมอายุ 15‐59 ป  โดยเปน

อันดับที่3ในเพศชาย และอันดับที่ 6สําหรับเพศหญิงของประเทศไทย ในปพ.ศ. 2549โดยเฉพาะเพศ
ชาย พบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามลําดับตลอดชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา อัตราการเสียชีวิตกอนวัย
อันควรจากโรคโรคหัวใจขาดเลือดของประชากรอายุ  30‐69 ป เปนตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญหนึ่ง  
ตามที่องคการอนามัยโลก ไดใหคําแนะนําไวสําหรับระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ นอกจากเปนการ
ติดตามสถานการณโรคแลว ยังเปนการประเมินประสิทธิภาพมาตรการปองกันควบคุมโรคและการ
รักษาโรคท่ีดําเนินการอยู 

คํานิยาม/ความหมาย อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25) ของประชากรที่มีอายุระหวาง  
30‐70 ป (Unconditional  Probability of Dying) 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนผูเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหัวใจขาดเลือด (I20‐I25) ที่มีอายุ
ระหวาง 30‐69 ป  ณ ปที่ศึกษา  

ตัวหาร 
(Denominator)   

จํานวนประชากรกลางปที่มีอายุระหวาง 30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

อัตราตาย  
(Mortality rate)  

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100,000  

แหลงขอมูล ระบบทะเบียนตาย (National  Death registries) ของสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
และใหสาเหตุการตาย (ICD‐10codes) โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

ความถ่ีการรายงาน ทุก 1 ป 
ขอจํากัด การเปรียบอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง  30‐ 69 ป ณ เวลาศึกษา

ที่แตกตางกัน  ตองพิจารณาความแตกตางโครงสรางทางประชากร (age structure effect)  
ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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40. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคหลอดเลือดสมอง(I60‐I69) ของประชากรอายุ 30‐69 ป 
                            (Premature mortality rate from cerebrovascular diseases among aged 30‐69 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด อัตราตายตอ 100,000 ประชากร  
ความสําคัญ  โรคหลอดเลือดสมอง เปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตกอนวัยอันควรในกลุมอายุ  15‐59 ป  โดย

เปนอันดับที่3 ในเพศชายและอันดับที่  4 สําหรับเพศหญิงของประเทศไทย ในปพ.ศ. 2549 และมี
แนวโนมสูงมากขึ้นเม่ืออายุสูงเพิ่มขึ้น  เพศชายมีสัดสวนสูงกวาเพศหญิงเล็กนอย  การติดตามอัตรา
การเสียชีวิตกอนวันอันควรจากโรคหลอดเลือดสมองของประชากรอายุ 30‐69 ป เปนตัวช้ีวัดสุขภาพ
ที่สําคัญหนึ่ง ตามที่องคการอนามัยโลกไดใหคําแนะนําไวสําหรับระบบเฝาระวังโรคไมติดตอ  
นอกจากเปนการติดตามสถานการณโรคแลว ยังเปนการประเมินประสิทธิภาพมาตรการปองกัน
ควบคุมโรคและการรักษาโรคท่ีดําเนินการอยู 

คํานิยาม/ความหมาย อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคหลอดเลือดสมอง(I60‐I69) ของประชากรที่มีอายุระหวาง 
30‐69 ป (Unconditional  Probability of Dying) 
ตัวต้ัง  
(Numerator) 

จํานวนผูเสียชีวิตจากสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (I60‐I69) ที่มี
อายุระหวาง 30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

ตัวหาร 
(Denominator)   

จํานวนประชากรกลางปที่มีอายุระหวาง 30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

อัตราตาย  
(Mortality rate)  

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100,000  

แหลงขอมูล ระบบทะเบียนตาย (National  Death registries) ของสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
และใหสาเหตุการตาย (ICD‐10codes) โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

ความถ่ีการรายงาน ทุก 1 ป 
ขอจํากัด การเปรียบอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง  30‐ 69 ป ณ เวลาศึกษา

ที่แตกตางกัน  ตองพิจารณาความแตกตางโครงสรางทางประชากร (age structure effect)  
ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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41. ตัวช้ีวัดสุขภาพ : อัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(J40‐J44)ของประชากรอายุ 30‐69 ป 
(Premature mortality rate from chronic obstructive pulmonary diseases among aged 

30‐69 years) 

เปาหมาย   

ลักษณะการวัด อัตราตายตอ 100,000 ประชากร  
ความสําคัญ  โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง เปนสาเหตุการเสียชีวิตหนึ่งในสิบอันดับแรกของประเทศ ที่มีระยะเวลาเจ็บปวย

ที่ยาวนาน และเปนภาระโรคท่ีสําคัญ สาเหตุสวนใหญจากการสูบบุหร่ีเปนระยะเวลานาน   การ
ติดตามอัตราการเสียชีวิตกอนวันอันควรจากโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังของประชากรอายุ 30‐69 ป เปน
ตัวช้ีวัดสุขภาพท่ีสําคัญหนึ่ง ตามท่ีองคการอนามัยโลกไดใหคําแนะนําไวสําหรับระบบเฝาระวังโรคไม
ติดตอ  นอกจากเปนการติดตามสถานการณโรคแลว  ยังเปนการประเมินประสิทธิภาพมาตรการ
ปองกันควบคุมโรคและการรักษาโรคท่ีดําเนินการอยู 

คํานิยาม/ความหมาย อัตราตายตอ 100,000 ประชากรดวยโรคปอดเร้ือรัง  (J40‐J44) ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง   
30‐69 ป  (Unconditional  Probability of Dying ) 
ตัวต้ัง  
 (Numerator) 

จํานวนผูเสียชีวิตจากสาเหตุโรคปอดเรื้อรัง (J40‐J44) ที่มีอายุ
ระหวาง  30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

ตัวหาร 
(Denominator)   

จํานวนประชากรกลางปที่มีอายุระหวาง  30‐69 ป ณ ปที่ศึกษา  

อัตราตาย  
(Mortality rate)  

= (ตัวต้ัง / ตัวหาร)  x 100,000  

edแหลงขอมูล ระบบทะเบียนตาย (National  Death registries) ของสํานักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
และใหสาเหตุการตาย (ICD‐10codes) โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

ความถ่ีการรายงาน ทุก 1 ป 
ขอจํากัด การเปรียบอัตราการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ของประชากรท่ีมีอายุระหวาง  30‐ 69 ป ณ เวลาศึกษา

ที่แตกตางกัน  ตองพิจารณาความแตกตางโครงสรางทางประชากร (age structure effect)  
ขอแนะนํา  การเปรียบเทียบดวยการทํา Direct standardization of prevalence rate 
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