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ตัวชี้วัดสุขภาพสําหรับการเฝาระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ   
การสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ เขตสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  พ.ศ. 2557 (pilot  project) 

(Behavioral Risk Factor Surveillance System : BRFSS) 
โดย สํานักโรคไมติดตอ 

  สวนที่ 1 การรับรูสถานะทางสุขภาพ  ชาย  % (S.E)   หญิง % (S.E)  รวม % (S.E) 
1 ความชุกผูที่รายงานวาสุขภาพตนเองพอใชหรือสุขภาพไมดีหรือไมแข็งแรง 

ในประชากรอายุ 15-74 ป  
 

19.1(1.6) 
 

34.8 (3.7) 
 

27.0 (1.7) 
 สวนที่ 2  การเขาถงึบริการสุขภาพและความพึงพอใจในการรับบริการ  

2 ความชุกผูไปตรวจสุขภาพโดยไมเจ็บปวยกับแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่
สาธารณสุขภายใน 1 ปที่ผานมา ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
36.2(4.0) 

 
36.4(3.2) 

 
36.3 (2.9) 

3 ความชุกผูไปพบทนัตแพทย หรือทันตาภิบาลเพื่อรักษาเหงือก/ฟนโดยไมมีปญหา
สุขภาพในชองปากครั้งสุดทายภายใน 1 ปที่ผานมาในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
15.9 (1.9) 

 
25.4(3.2) 

 
20.7(1.9) 

4 ความชุกผูที่เมื่อจําเปนตองพบแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขเพือ่
รักษาการเจ็บปวยแตไมไปเพราะมีปญหาดานการเงินและคาใชจายภายใน 12 เดือน
ที่ผานมาในประชากรอายุ 15-74 ป  

 
1.4 (0.43) 

 
7.0 (4.9) 

 
4.2 (2.3) 

 สวนที่ 3 ความตระหนักตอน้ําหนักตัว สวนสูงและเสนรอบเอว 
5 ความชุกผูที่มีภาวะน้ําหนักเกิน (overweight, BMI= 25.0 – 29.9 Kg/m2)          ใน

ประชากรอายุ 15-74 ป 
 

17.5 (1.7) 
 

25.0 (3.5) 
 

21.3 (1.9) 
6 ความชุกผูที่มีภาวะอวน (obesity, BMI > 30 Kg/m2) ในประชากรอายุ  15-74 ป 5.3 (1.1) 8.1 (1.0) 6.7 (0.8) 

 สวนที่ 4 กิจกรรมทางกายและการออกกําลังกาย 
7 ความชุกผูมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอ ในประชากรอายุ 15-74 ป                          

 สวนที่ 5 การกินผักและผลไม  
8 ความชุกผูรับประทานผักและผลไมเฉลี่ยตอวันนอยกวา 5 หนวยมาตรฐาน ภายใน 7 

วันที่ผานมา ในประชากรอายุ 15-74 ป 
 

59.3 (3.7) 
 

58.9 (5.6) 
 

59.1 (4.4) 
 สวนที่ 6 การสูบบุหร่ีและการบริโภคยาสูบ 

9 ความชุกผูสูบบุหร่ีปจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ป 40.1 (2.6) 0.5 (0.3) 20.6 (1.2) 
 สวนที่ 7 การดื่มสุรา 

10 ความชุกผูที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลปจจุบัน (ภายใน 12 เดือนที่ผานมา)    ใน
ประชากรอายุ 15-74 ป 

 
51.3 (3.9) 

 
16.4 (2.3) 

 
33.8 (2.7) 

11 ความชุกผูที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลภายใน 30 วันที่ผานมา ในประชากรอายุ 
15-74 ป  

38.3 (3.4) 10.1 (1.2) 24.1(1.7) 

12 ความชุกผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางหนักภายใน 30 วันที่ผานมา ในประชากร
อายุ 15-74 ป 

14.7 (2.7) 1.7 (0.6) 8.2 (1.2) 

13 ความชุกผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลคร้ังละ 5 แกวมาตรฐาน ภายใน 30 วันที่ผานมา 
ในประชากรอายุ 15-74 ป 

20.9 (1.7) 3.1 (0.6) 11.9 (0.8) 

 สวนที่ 8 ไขมันในเลือดสูง 
14  ความชุกผูไดรับการคัดกรองตรวจเลือดหาความผิดปกติระดับไขมันในเลอืด ภายใน 

1ปที่ผานมา ในประชากรอายุ  15-74 ป 
 

31.5 (2.8) 
 

39.1 (1.9) 
 

35.3 (1.9) 
15 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี

ภาวะไขมันในเลือดสูง ในประชากรอายุ 15-74 ป 
 

 
21.1 (1.5) 

 
25.7 (2.0) 

 
23.6 (1.6) 
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 สวนที่ 9 ความดันโลหิตสูง 
16 ความชุกผูไดรับการตรวจวัดความดันโลหิตสูงเพื่อคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง

ภายใน 1 ปที่ผานมา ในประชากรอายุ 15-74 ป 
 

65.7 (2.7) 
 

79.8 (2.3) 
 

72.8 (2.7) 
17 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี

ภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15-74 ป 
 

16.7 (1.4) 
 

14.9 (1.4) 
 

15.7 (1.0) 
 สวนที่ 10 โรคเบาหวาน 

18 ความชุกผูที่ไดรับการคัดกรองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเพื่อหาความผิดปกติ
โรคเบาหวาน ภายใน 1 ปที่ผานมา ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
39.3 (3.6) 

 
58.3 (3.0) 

 
48.4 (2.1) 

19 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี
โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
7.6 (1.4) 

 
10.9 (1.5) 

 
9.7 (1.1) 

 สวนที่ 11 โรคเร้ือรัง  
20 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค

อัมพฤกษหรือหลอดเลือดสมอง ในประชากรอายุ 15-74 ป 
 
- 

 
- 

 
1.2 (0.4) 

21 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี
โรคหัวใจขาดเลือด ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.8 (0.3) 

22 
 

ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
ถุงลมโปงพองหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15-74 ป 

- -  
0.4 (0.2) 

23 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
โลหิตจาง,โรคเลือดจาง หรือโรคซีด ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
2.0 (0.6) 

24 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี
โรคมะเร็ง ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.2 (0.1) 

25 
 

ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี
โรคไตวายเรื้อรัง ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.3 (0.2) 

26 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
ซึมเศรา ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.3 (0.2) 

27 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
ตับแข็ง ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.01 (0.05) 

28 
 

ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
พิษสุราเร้ือรังในประชากร อายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
- 

29 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามี
โรคหัวใจลมเหลว  ในประชากร อายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.04 (0.04) 

30 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
กระดูกพรุน ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.5 (0.2) 

31 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
ขอเสื่อมหรือรูมาตอยด ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
3.4 (0.7) 

32 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
หอบหืดในปจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
1.8 (0.3) 

33 ความชุกของผูที่ไดรับการบอกจากแพทย พยาบาลหรือเจาหนาที่สาธารณสุขวามีโรค
วัณโรคในปจจุบัน ในประชากรอายุ 15-74 ป 

 
- 

 
- 

 
0.2 (0.1) 

 สวนที่ 12 การบาดเจ็บ 
34 ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะขับรถจักรยานยนตภายใน 12 เดือนที่ผาน    
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มาในประชากรอายุ 15-74 ป 22.6 (4.1) 25.3 (4.5) 24.0 (3.8) 
35 ความชุกการสวมหมวกนิรภัยทุกคร้ังขณะซอนทายรถจักรยานยนตภายใน 12 เดือน

ที่ผานมาในประชากรอายุ 15-74 ป   
 

17.8 (3.4) 
 

29.8 (3.9) 
 

23.9 (3.4) 
36 ความชุกการคาดเขม็ขัดนิรภัยทุกคร้ังขณะขับรถยนตภายใน 12 เดือนที่ผานมาใน

ประชากรอายุ 15-74 ป   
 

30.2 (3.3) 
 

19.4 (5.0) 
 

24.7(3.6) 
37 ความชุกการคาดเขม็ขัดนิรภัยทุกคร้ังที่โดยสารตอนหนาภายใน 12 เดือนที่ผานมาใน

ประชากรอายุ 15-74 ป 
 

47.9 (4.7) 
 

62.8 (3.9) 
 

55.5 (4.1) 
38 ความชุกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนขับขี่ยานยนต (รถจักรยานยนตหรือ

รถยนต)ภายใน 12 เดือนที่ผานมา  ในประชากรอายุ  15-74 ป   
 

14.6 (1.8) 
 

2.6 (0.7) 
 

8.5 (1.1) 
 สวนที่ 13 สุขภาพสตรี     

39 ความชุกสตรีอายุ 35 ปขึ้นไปที่ไดรับการตรวจคลําเตานมเพื่อหากอนผิดปกติโดย
เจาหนาที่สาธารณสุข,พยาบาล,หรือแพทยภายใน 1 ปที่ผานมา 

 
- 

 
20.5 (1.9) 

 
- 

40 ความชุกสตรีอายุ 35 ปขึ้นไปที่ไดรับการตรวจภายในเพื่อหามะเร็งปากมดลูก (PAP 
test) ภายใน 3 ปที่ผานมา 

 
- 

 
50.4 (3.8) 

 
- 

 


