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ข้อมูลเด็กแรกเกดิ -12 ปี 

                                                       ลาํดบั 

คําถาม 

   

1. เดก็อายไุม่เกิน 1 ปีเต็มมีนํ้าหนกัแรกเกิด 

นอ้ยกวา่ 2,500 กรัม 

         มี 

         ไม่มี 

         มี 

         ไม่มี 

         มี 

         ไม่มี 

2. เดก็แรกเกิดถึง12ปีไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรค

ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 

          ไดค้รบ 

          ไดไ้ม่ครบ 

          ไดค้รบ 

          ไดไ้ม่ครบ 

          ไดค้รบ 

          ไดไ้ม่ครบ 

3. เดก็อายมุากกวา่ 6 เดือนถึง 1 ปีเตม็ไดกิ้น

นมแม่อยา่งเดียวเป็นเวลา 6 เดือนแรก 

         กิน 

         ไม่กิน 

         กิน 

         ไม่กิน 

         กิน 

         ไม่กิน 

4.นํ้าหนกั(กิโลกรัม)     

5.ความยาว/ส่วนสูง(เซนติเมตร)    

6.เกณฑก์ารเจริญเติบโต(ดูกราฟ                      

การเจริญเติบโตของเดก็) 

   

7. คนอาย ุ6 -12 ปี ออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละ 3 วนัๆละ 30 นาที หรือออกแรง/

ออกกาํลงัติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 10 นาทีข้ึนไป

รวมกนัทั้งวนัๆละ 30 นาทีอยา่งนอ้ยสปัดาห์

ละ 5 วนั 

         ออก 

          ไม่ออก 

         ออก 

          ไม่ออก 

         ออก 

          ไม่ออก 
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ข้อมูลบุคคลอายุ 13 ปีขึน้ไป 

                                  ลาํดบั                  

คําถาม 

   

1. นํ้าหนกั(กิโลกรัม)    

2. ส่วนสูง(เซนติเมตร)    

3.BMI (กิโลกรัม/เมตร²)

คนอาย ุ19 ปีขึน้ไป 

หรือเกณฑก์ารเจริญเติบโต

เดก็อาย1ุ3ถึง18 ปี                        

(ดูกราฟการเจริญเติบโต

ของเดก็) 

   

4. รอบเอว(เซนติเมตร)  

(วดัผา่นสะดือ ท่ายืน                 

ไม่แขม่วทอ้ง                                  

ไม่เบ่งทอ้งตึง) 

   

5. รอบสะโพก(เซนติเมตร)    

6. ความดนัโลหิต(mmHg)    

7. กินอาหารรสใดเป็น

ประจาํ                              

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

         หวาน 

         มนั 

          เคม็ 

         หวาน 

         มนั 

          เคม็ 

         หวาน 

         มนั 

          เคม็ 

8. ถา้เจบ็ป่วยเลก็นอ้ยใชย้า

สามญัประจาํบา้น 

         ใช่ 

          ไม่ใช่ 

         ใช่ 

         ไม่ใช่ 

         ใช่ 

          ไม่ใช่ 

9.ถา้เจบ็ป่วยใชย้าชุด          ใช่ 

ระบุ..................... 

         ไม่ใช่ 

         ใช่ 

ระบุ..................... 

         ไม่ใช่ 

         ใช่ 

ระบุ..................... 

          ไม่ใช่ 

10. ถา้เจบ็ป่วยใชย้า

สมุนไพรท่ีปรุงเฉพาะ

สาํหรับตนหรือ ยาสามญั

ประจาํบา้นแผนโบราณ 

 

 

 

         ใช่ 

ระบุ...................... 

 

 ไม่ใช่ 

         ใช่ 

ระบุ...................... 

 

  ไม่ใช่ 

         ใช่ 

ระบุ...................... 

 

  ไม่ใช่ 
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                                  ลาํดบั                  

คําถาม 

   

11. กินผลิตภณัฑเ์สริม

อาหารท่ีอวดอา้งสรรพคุณ

เกินจริงเพ่ือเป็นยาบาํบดั 

บรรเทา  

รักษาโรค  

         ใช่ 

ระบุ...................... 

  ไม่ใช่ 

         ใช่ 

ระบุ...................... 

  ไม่ใช่ 

         ใช่ 

ระบุ...................... 

  ไม่ใช่ 

12. ในรอบปีท่ีผา่นมาคน

อาย ุ15 ปีข้ึนไปไดรั้บการ

ตรวจสุขภาพประจาํปีเพ่ือ

ตรวจคดักรองโรคDMและ

HT(เกณฑ ์90%) 

         ตรวจ 

          ไม่ตรวจ 

         ตรวจ 

          ไม่ตรวจ 

         ตรวจ 

          ไม่ตรวจ 

13.สตรีอาย1ุ8 ปีข้ึนไป

ตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง

(เกณฑ ์70%) 

       ตรวจทุกเดือน 

         ไม่ทุกเดือน 

        ไม่เคยตรวจ 

       ตรวจทุกเดือน 

         ไม่ทุกเดือน 

        ไม่เคยตรวจ 

       ตรวจทุกเดือน 

         ไม่ทุกเดือน 

        ไม่เคยตรวจ 

14.สตรีอาย3ุ0 -59 ปีตรวจ

มะเร็งปากมดลกู 

         ตรวจทุกปี 

         ไม่ทุกปี 

        ไม่เคยตรวจ 

         ตรวจทุกปี 

         ไม่ทุกปี 

        ไม่เคยตรวจ 

         ตรวจทุกปี 

         ไม่ทุกปี 

        ไม่เคยตรวจ 

15. คนอาย ุ13 ปีข้ึนไป 

ออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละ 3 วนัๆละ 30 

นาที หรือออกแรง/ออก

กาํลงัติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 

10 นาทีข้ึนไปรวมกนัทั้ง

วนัๆละ 30 นาทีอยา่งนอ้ย

สปัดาห์ละ 5 วนั 

          ออก 

          ไม่ออก 

          ออก 

          ไม่ออก 

          ออก 

          ไม่ออก 

การออกกาํลงักายคือ การเคล่ือนไหวร่างกายตามรูปแบบท่ีกาํหนดเพ่ือสร้างเสริม

สมรรถภาพร่างกายเช่นเดินจา้  ว่ิง  ถีบจกัรยาน เตน้แอโรบิค วา่ยนํ้า เล่นกีฬาฯลฯ 

การออกแรง/ออกกาํลงั คือ ทาํงานประกอบอาชีพท่ีออกแรง(เช่นหาบขนมขาย                  

ขนของข้ึนลง  รับจา้งแบกหาม)  ทาํงานบา้น/งานสวน/งานสนามในบริเวณบา้น

(เช่นถกูระจก  ลา้งขดัพ้ืน  ถบูา้น  ทาํสวนครัว ฯลฯ)  การเดินทางไปทาํงานหรือ 

ทาํธุระ  หรือออกกาํลงักาย เล่นกีฬารู้สึกเหน่ือยบา้ง หายใจเร็วข้ึนติดต่อกนั                      

อยา่งนอ้ย 10 นาที รวมกนัทั้งวนัๆละ 30 นาทีอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 5 วนั 

16.ด่ืมสุราประจาํไหม

(ยกเวน้การด่ืมเป็นคร้ัง

คราวในงานเทศกาล                  

งานประเพณีหรืองานเล้ียง

สงัคมไม่เกินเดือนละ                     

1คร้ัง) 

         ด่ืม 

จาํนวน………ต่อ.....…. 

 

          ไม่ด่ืม 

         ด่ืม 

จาํนวน………ต่อ.....…. 

 

          ไม่ด่ืม 

         ด่ืม 

จาํนวน………ต่อ.....…. 

 

          ไม่ด่ืม 



8 
 

                                  ลาํดบั                  

คําถาม 

   

17. สูบบุหร่ีไหม(ยาสูบ ยา

เสน้ หรือยามวน) 

         สูบ 

          ไม่สูบ 

         สูบ 

          ไม่สูบ 

         สูบ 

          ไม่สูบ 

18.คนพิการทางร่างกาย

หรือสมอง 

 

 

18.1 คนพิการไดรั้บการ

ดูแลเอาใจใส่ในชีวิต ความ

เป็นอยูจ่ากคนในครัวเรือน 

 

18.2 ลงทะเบียนไหม 

 

 

 

18.3 ตอ้งการอุปกรณ์ไหม 

 

 

 

18.4 ตอ้งการการดูแล/

ช่วยเหลืออะไร 

         ไม่มี 

         มี ระบุ

........................ 

 

         ไดรั้บ 

          ไม่ไดรั้บ 

 

 

         ลงทะเบียน 

         ไม่ลงทะเบียน 

เหตุผล.................. 

 

         ไม่ตอ้งการ 

          ตอ้งการ 

ระบุ....................... 

 

          ไม่ตอ้งการ 

          ตอ้งการ 

ระบุ....................... 

         ไม่มี 

         มี ระบุ

........................ 

 

         ไดรั้บ 

          ไม่ไดรั้บ 

 

 

         ลงทะเบียน 

         ไม่ลงทะเบียน 

เหตุผล.................. 

 

         ไม่ตอ้งการ 

          ตอ้งการ 

ระบุ....................... 

 

          ไม่ตอ้งการ 

          ตอ้งการ 

ระบุ....................... 

         ไม่มี 

         มี ระบุ

........................ 

 

         ไดรั้บ 

          ไม่ไดรั้บ 

 

 

         ลงทะเบียน 

         ไม่ลงทะเบียน 

เหตุผล.................. 

 

         ไม่ตอ้งการ 

          ตอ้งการ 

ระบุ....................... 

 

          ไม่ตอ้งการ 

          ตอ้งการ 

ระบุ....................... 

19. มีส่วนร่วมทาํกิจกรรม

สาธารณะเพ่ือประโยชน์

ของชุมชน 

         เขา้ร่วม 

          ไม่เขา้ร่วม 

         เขา้ร่วม 

          ไม่เขา้ร่วม 

         เขา้ร่วม 

          ไม่เขา้ร่วม 

20. คนอายมุากกวา่ 60 ปี

เตม็ข้ึนไปไดรั้บการดูแล

จากคนในครัวเรือน  

ชุมชน หรือภาครัฐ 

         ไดรั้บ 

          ไม่ไดรั้บ 

………………. 

         ไดรั้บ 

          ไม่ไดรั้บ 

………………. 

         ไดรั้บ 

          ไม่ไดรั้บ 

………………. 
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