
การชีแ้จง
การใช้เครื่องมือเพ ื่อเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

สถาบนันโยบายสาธารณะ (สนส.ม.อ.)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

โครงการบรูณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดบัตาํบลและอาํเภอเพ ื่อการจดัการระบบสุขภาพชุมชน  



ที่มาและความสาํคัญ

ปจัจยักาํหนดสขุภาพสาํคญั
 วถิชีวีติภายใตพ้ฤตกิรรมเสีย่งสขุภาพ: สบูบหุรี ่

ดืม่สรุา ขบัขีข่ณะมนึเมา เคลือ่นไหวนอ้ย และกนิ
อาหารมากเกนิความตอ้งการ และมรีสหวานจัด เค็ม
จัด มไีขมันสงู  ไดผ้ัก ผลไม ้นอ้ย >>> โรคอว้น คา่ 
BMI เกนิมาตรฐาน; พักผอ่นไมเ่พยีงพอ และเครยีด 

 สภาพแวดลอ้มทีเ่ส ือ่มโทรมท ัง้ทางอากาศและ
นํา้>>คนไทยตอ้งสมัผัสกบัมลภาวะทีม่คีวามเสีย่ง
เป็นประจํา  เชน่ รังส ีUV ควันไอเสยี สารกําจัด
ศตัรพูชื 

 สภาพทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง ไดแ้ก ่การ
ขยายตวัของสงัคมเมอืง สิง่อํานวยความสะดวก กล
ยทุธท์างการตลาด และความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยแีละการสือ่สาร

ตาย 3 ลาํดบัแรก >>โรค
ไมต่ดิตอ่เรือ้รัง (NCDs): มะเร็ง

และเนือ้งอก; โรคระบบ
ไหลเวยีนโลหติ; โรคระบบ

ทางเดนิหายใจ

โรค 2560 2561 2562 2563 2564
ความดนัโลหติสงู 12.07 12.61 13.36 13.94 14.65
เบาหวาน 5.73 5.98 6.36 6.67 7.01
หวัใจและหลอดเลอืด 0.40 0.43 0.46 0.50 0.53
หลอดเลอืดสมอง 0.48 0.53 0.59 0.65 0.69

ปี 2583 อายคุาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิของประชากรในภาคตา่งๆ 
 ชายเพิม่ขึน้เป็น 74.9-78.2 ปี 
 หญงิเพิม่ขึน้เป็น 82.2-84.7 ปี

อตัราป่วยดว้ยโรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั ปี 2560-2464

ขอ้มลูจาก HDC, ธ.ค. 2564





ปัจจยัสาํคัญที่ทาํให้ กลไกการข ับเคลื่อนระดบัพ ืน้ท ี่ มีประสิทธ ิผล 

1. การสร้างความรอบรู้ ทางสุขภาพ  (Health Literacy)

2. การมีแผนกองทุนท ี่สอดคล้องกับทศิทางการพฒันาและแก้ปัญหา
ประเดน็สุขภาพของชุมชน

3. การมีโครงการท ี่มีคุณภาพ  ตอบโจทย์การจดัการปัญหาสุขภาพใน
พืน้ท ี่ 

4. การมีระบบตดิตาม ประเมนิผล เพ ื่อการทบทวนการดาํเนินงานของ
กองทุน



ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน 10 ประเดน็

กจิกรรมทางกาย

ขยะ

มลพษิทางอากาศ PM2.5 

ยาสูบ

สุรา

สารเสพตดิ 

อาหาร

สุขภาพจติ

โรคอุบตัใิหม่ 

ความปลอดภยัทางถนน 



แบบเกบ็ข้อมูล
สถานการณ์ชุมชน

แบบเก็บ

ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย

จํานวน 

(ชุด)
ผู้ เก็บข้อมูล

1. รายบุคคล ประชาชนในชมุชน 200 - อสม. 

- ..........

2. ครัวเรือน ตวัแทนสมาชิกครัวเรือน 100

3. ชุมชน - จนท. รพ.สต./รพ. 

- จนท. อปท.

- แกนนําชมุชน

1 จนท.กองทนุฯ



แบบเกบ็ข้อมูล
สถานการณ์
ชุมชน

ประเดน็สถานการณ์ จาํนวนตัวชีว้ัดรวม
แบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. กจิกรรมทางกาย 9 6 - 3

2. ขยะ 7 - 4 3

3. PM2.5 6 1 1 4

4. ยาสูบ 7 4 - 3

5. สุรา 6 3 - 3

6. สารเสพตดิ 8 - - 8

7. อาหารและโภชนาการ 14 1 - 13

8. สุขภาพจติ 9 6 - 3

9. โรคอุบัตใิหม่ 6 1 - 5

10. ความปลอดภยัทางถนน 9 2 - 7

รวม 81 24 5 52



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็กจิกรรมทางกาย

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละของเดก็ปฐมวัย 2-4 ปี ที่มีกจิกรรมทางกาย

เพ ียงพอ  (ระดับเบา ปานกลาง และมาก สะสมอย่าง

น้อย 180 นาทตี่อวัน)

ลกู/หลานของทา่น ได้วิ่งเลน่ เคลื่อนไหว อยา่งน้อย 

180 นาทีตอ่วนั - -

2. ร้อยละของเดก็และวัยรุ่ นอายุ 5-17 ปี ที่มีกจิกรรม

ทางกายเพ ียงพอ  (ระดับปานกลางถงึมาก อย่างน้อย 

60 นาทตี่อวัน)

กรณีที่ทา่นอาย ุ5-17 ปี ทา่น เดิน ปั่นจกัรยาน ทํางาน 

วิ่งเลน่ และเลน่กีฬา ที่รู้สกึเหนื่อยหอบระดบัปานกลาง

ถงึมาก รวมกนัไมน่้อยกวา่ 60 นาทีตอ่วนั

- -

3. ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกจิกรรมทาง

กายเพ ียงพอ  (ระดับปานกลางถงึมาก อย่างน้อย 150 

นาทตี่อสัปดาห์)

กรณีที่ทา่นอาย ุ18-64 ปี ทา่น เดิน ปั่นจกัรยาน 

ทํางาน และเลน่กีฬา ที่รู้สกึเหนื่อยหอบระดบัปาน

กลางถงึมาก รวมกนัไมน่้อยกวา่ 150 นาทีตอ่สปัดาห์

- -

4. ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ข ึน้ไป ที่มีกจิกรรมทาง

กายเพ ียงพอ  (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาที

ต่อสัปดาห์)

กรณีที่ทา่นอาย ุ65 ปี ขึน้ไป ทา่น เดิน ปั่นจกัรยาน 

ทํางาน และเลน่กีฬา ที่รู้สกึเหนื่อยหอบระดบัปาน

กลาง รวมกนัไมน่้อยกวา่ 150 นาทีตอ่สปัดาห์

- -

5. ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพืน้ท ี่สาธารณะใน

การมีกจิกรรมทางกายของคนในชุมชน
- -

- จํานวนพืน้ที่สาธารณะที่มีการใช้ประโยชน์(แหง่)

- จํานวนพืน้ที่สาธารณะทัง้หมด(แหง่)



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็กจิกรรมทางกาย

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

6. ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดนิ

หรือใช้จักรยานในชุมชน

ทา่นเดนิหรือใช้จกัรยานไปไหนมาไหนใน

ชมุชนเป็นประจํา
- -

7. ร้อยละของคนที่ออกกาํลังกายในชุมชน ทา่นออกกําลงักายสมํ่าเสมอ อยา่งน้อย 3 

วนั/สปัดาห์
- -

8. ร้อยละของเวลาในโรงเรียนท ี่มีการเรียนการ

สอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active 

play Active learning)

- -

โรงเรียนในชมุชนของทา่น จดัการเรียนรู้แบบ

กระฉบักระเฉงกี่ชัว่โมงตอ่สปัดาห์

9. ร้อยละของสาํนักงานหรือหน่วยงานราชการ  

ที่มีกจิกรรมส่งเสริมกจิกรรมทางกาย เช่น การ

ออกกาํลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่าง

การทาํงาน

- -

 - จํานวนสาํนกังาน/หน่วยงานราชการในพืน้ที่

ของทา่นที่มีกิจกรรมสง่เสริมกิจกรรมทางกาย 

- จํานวนสาํนกังานหรือหน่วยงานราชการ

ทัง้หมดในพืน้ที่ของทา่น

รวม 6 คาํถาม - 3 คาํถาม



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ขยะ

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ปริมาณขยะของครัวเรือนทัง้หมดต่อวัน
- -

ปริมาณขยะของครัวเรือน

ทัง้หมดตอ่วนั

2. ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะเป็น

ประจาํ
- ครัวเรือนของทา่นคดัแยกขยะเป็นประจําหรือไม ่ -

3. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า

ท ี่สุดก่อนท ิง้ (reuse) เช่น  การใช้ถุงพลาสตกิ

ซ ํา้ ใช้ขวดนํา้ซ ํา้ ใช้กระดาษสองหน้า

-

ครัวเรือนของทา่นใช้วสัดอุยา่งคุ้มคา่ที่สดุก่อนทิง้ 

(reuse เชน่ การใช้ถงุพลาสตกิซํา้ ใช้ขวดนํา้ซํา้ ใช้

กระดาษสองหน้า)

-

4. ร้อยละของครัวเรือนที่น ําวัสดุใช้แล้วมาแปร

รูปใช้ใหม่ (recycle) เช่น  นําเศษผ้ามาทาํถุงผ้า 

ผ้าเชด็เท้า 

-
ครัวเรือนของทา่นนําวสัดใุช้แล้วมาแปรรูปใช้ใหม ่

(recycle เชน่ นําเศษผ้ามาทําถงุผ้า ผ้าเช็ดเท้า)
-

5. ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์ขยะ

เปียก เช่น  การทาํปุ๋ ยหมัก การทาํนํา้หมัก

ชีวภาพ  

-
ครัวเรือนของทา่นใช้ประโยชน์จากขยะเปียก (เชน่ 

การทําปุ๋ ยหมกั การทํานํา้หมกัชีวภาพ)
-



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ขยะ

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

6. จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่ายการจัดการขยะ

ในชุมชน

-
-

จํานวนกลุม่หรือเครือขา่ยจดัการขยะ

ในชมุชนของทา่น

7. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้

มาตรการด้านการจัดการขยะ - -

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีและใช้

มาตรการด้านการจดัการขยะ

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนทัง้หมด

รวม - 4 คาํถาม 3 คาํถาม



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ PM2.5

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. จาํนวนวันท ี่ค่า PM2.5 เกนิมาตรฐาน

ในรอบปี
- -

จํานวนวนัที่คา่ PM
2.5
เกิน

มาตรฐานในปีที่ผา่นมา

2. จาํนวนจุดความร้อน (Hot spot) ใน

พ ืน้ท ี่ในรอบปี (พืน้ท ี่ป่า พืน้ท ี่เกษตร  พืน้ท ี่

ร ิมทางหลวง (50 เมตร) พืน้ท ี่ช ุมชน)

- -
จํานวนจดุความร้อน (Hot spot) 

ของปีที่ผา่นมา

3. ร้อยละของประชาชนท ี่มีพฤตกิรรม

การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก 

PM2.5

ทา่นช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในและ

รอบบริเวณบ้าน เพื่อดกัฝุ่ น ละอองและ

มลพิษอากาศ เช่น ตดิผ้ามา่น ปิดช่อง

อากาศเข้า ปลกูต้นไม้

- -

4. ร้อยละของครัวเรือนท ี่มีความ

จาํเป็นต้องเผาขยะ เศษวัสดุ หรือซาก

วัสดุการเกษตร  

-

ในกระบวนการประกอบอาชีพของทา่น 

จําเป็นต้องมีการเผาทัง้ขยะ เศษวสัด ุ

หรือซากวสัดกุารเกษตรหรือไม่

-



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ PM2.5

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

5. ร้อยละของหมู่ บ้าน /ชุมชนที่มีและใช้มาตรการลดมลพษิ

ทางอากาศ - -

- จํานวนหมูบ่้าน หรือชมุชนที่มีและใช้

มาตรการลดมลพิษทางอากาศ

- จํานวนหมูบ่้าน หรือชมุชนทัง้หมด

6. จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่ายจัดการมลพษิทางอากาศ
- -

จํานวนกลุม่และเครือขา่ยจดัการมลพิษ

ทางอากาศในชมุชนของทา่น

รวม 1 คาํถาม 1 คาํถาม 4 คาํถาม



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ยาสูบ

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละของการสูบยาสูบในเดก็และเยาวชนอายุไม่

เกนิ 25 ปี ในชุมชน

กรณีทา่นมีอาย ุ15-25 ปี 

ทา่นสบูบหุรี่
- -

2. ร้อยละของการสูบยาสูบของผู้ ใหญ่ อายุ 25 ปีข ึน้ไป

ในชุมชน

กรณีทา่นมีอายเุกิน 25 ปี 

ทา่นสบูบหุรี่
- -

3. ปริมาณการสูบบุหรี่ เฉลี่ยต่อวันของประชาชน อายุ 

15 ปีข ึน้ไปในชุมชน
ทา่นสบูบหุรี่วนัละกี่มวน - -

4. ค่าใช้จ่ายในการซือ้บุหรี่ เฉลี่ยต่อเดอืนของผู้สูบบุหรี่

ในชุมชน

คา่ใช้จ่ายเฉลีย่ตอ่เดือนของทา่นใน

การบริโภคบหุรี่ บหุรี่ไฟฟา้ ยาเส้น
- -

5. จาํนวนร้านค้าท ี่ขายผลิตภณัฑ์ยาสูบในชุมชน จํานวนร้านค้าที่ขายผลติภณัฑ์ยาสบูใน

ชมุชน



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ยาสูบ

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

6. จาํนวนกลุ่มและเครือข่ายเพ ื่อการจัดการควบคุม

ยาสูบในชุมชน 

จํานวนกลุม่และเครือขา่ยเพื่อควบคมุยาสบู

ในชมุชนของทา่น

7. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนท ี่มีและใช้มาตรการ

เพ ื่อควบคุมยาสูบในชุมชน

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีและใช้มาตรการ

เพื่อควบคมุยาสบูในชมุชน

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนทัง้หมด

รวม 4 คาํถาม - 3 คาํถาม



ตวัชีว้ัด
สถานการณ์
ชุมชน

ประเดน็สุรา

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเดก็

และเยาวชน อายุไม่เกนิ 25 ปี ในชุมชน
กรณีท่านอายุ 15-25 ปี 

ท่านดื่มสุรา แอลกอฮอล์
- -

2. ร้อยละการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

ผู้ใหญ่ท ี่มีอายุตัง้แต่ 25 ปีข ึน้ไปในชุมชน
กรณีท่านอายุมากกว่า 25 ปี 

ท่านดื่มสุรา แอลกอฮอล์
- -

3. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของประชาชนในการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ

ท่านในการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

- -

4. จาํนวนร้านค้าท ี่จาํหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในชุมชน 
-

จาํนวนร้านค้าท ี่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในชุมชน

5. จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเพ ื่อควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน
จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่าย เพ ื่อควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนของท่าน

6. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้

มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ชุมชน

 - จาํนวนหมู่ บ้าน/ชุมชนที่มีและใช้มาตร  -

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

- จาํนวนหมู่ บ้าน/ชุมชนทัง้หมด

รวม 3 คาํถาม - 3 คาํถาม



ตวัชีว้ัด
สถานการณ์ชุมชน
ประเดน็สารเสพตดิ

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละของเดก็และเยาวชน อายุไม่เกนิ 25 

ปีในชุมชน ที่เสี่ยงต่อการตดิยาเสพตดิ เช่น  ดื่ม

สุรา สูบบุหรี่  เท ี่ยวกลางคืน รวมกลุ่มมั่วสุม ตดิ

เกมส์

- -

- จํานวนเด็กอายไุมเ่กิน 25 ปีในชมุชน ที่มีความ

เสี่ยงตอ่การติดยาเสพติด เช่น ดื่มสรุา สบูบหุรี่ 

เที่ยวกลางคืน รวมกลุม่มัว่สมุ ติดเกมส์

- จํานวนเด็กอายไุมเ่กิน 25 ปีในชมุชน

2. ร้อยละของผู้ใหญ่ อายุ 25 ปีข ึน้ไปในชุมชน 

ที่เสี่ยงต่อการตดิยาเสพตดิ เช่น ดื่มสุรา สูบ

บุหรี่  เท ี่ยวกลางคืน รวมกลุ่มมั่วสุม ตดิเกมส์
- -

- จํานวนผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 25 ปีขึน้ไปในชมุชน 

ที่มีความเสี่ยงตอ่การติดยาเสพติด

- จํานวนผู้ใหญ่อาย ุ25 ปีขึน้ไปในชมุชน

3. ร้อยละของเดก็และเยาวชน อายุไม่เกนิ 25 

ปี ในชุมชน ที่เสพยาเสพตดิ - -

- จํานวนเด็กอายไุมเ่กิน 25 ปีในชมุชน ที่เสพยา

เสพติด

- จํานวนเด็กอายไุมเ่กิน 25 ปีในชมุชน

4. ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 25 ปีข ึน้ไปในชุมชน 

ที่เสพยาเสพตดิ - -

- จํานวนผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 25 ปีขึน้ไปในชมุชน 

ที่เสพสารเสพติด

- จํานวนผู้ใหญ่อายมุากกวา่ 25 ปีขึน้ไปในชมุชน

5. จาํนวนพืน้ท ี่เสี่ยงต่อการมั่วสุมในชุมชน จํานวนพืน้ที่เสี่ยงตอ่การมัว่สมุในชมุชน เช่น ร้าน

เกมส์ ผบั บาร์ ร้านเหล้า สถานที่เที่ยวกลางคืน 

สวนสาธารณะ บ้านร้าง



ตวัชีว้ัด
สถานการณ์ชุมชน
ประเดน็สารเสพตดิ

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

6. จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่ายเฝ้าระวังยา

เสพตดิในชุมชน - -
จํานวนกลุม่หรือเครือขา่ย เฝา้ระวงัยา

เสพตดิในชมุชน

7. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนท ี่มีและใช้

มาตรการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิในชุมชน - -

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีและใช้

มาตรการเฝา้ระวงัและแก้ไขปัญหายา

เสพตดิในชมุชน

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนทัง้หมด 

8. จาํนวนพืน้ท ี่ปลอดภยั พืน้ท ี่สร้างสรรค์ 

ที่เอ ือ้ต่อการป้องกัน  และแก้ไขปัญหายา

เสพตดิ - -

จํานวนพืน้ที่ปลอดภยั พืน้ที่สร้างสรรค์ ที่

เอือ้ตอ่การปอ้งกนั และแก้ไขปัญหายา

เสพตดิในชมุชนของทา่น

รวม - - 8 คาํถาม



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็อาหารและโภชนาการ

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละของพืน้ท ี่เกษตรปลอดภยัและเกษตรอนิทรีย์ 

เมื่อเทยีบกับพืน้ท ี่เกษตรท ัง้หมด
- -

 - จํานวนพืน้ที่เกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย์ ในชมุชน (ไร่)

- พืน้ที่เกษตรทัง้หมดในชมุชน (ไร่)

2. ร้อยละของประชาชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด

เกนิมาตรฐานความปลอดภยั - -

- จํานวนประชาชนในชมุชนที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด

เกินมาตรฐานความปลอดภยั

- จํานวนประชาชนในชมุชนทัง้หมด

3. ร้อยละของตัวอย่างอาหารท ี่ตรวจพบสารปนเปื้อน (สาร

เร่งเนือ้แดงในเนือ้สกุร สารกนัราหรือกรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารบอ

แรกซ์ สารฟอร์มาลิน หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ และยาฆา่แมลงหรือ

สารเคมีกําจดัศตัรูพืช) 

- -

ร้อยละของตวัอย่างอาหารที่ตรวจพบสารปนเปือ้น (สารเร่งเนือ้
แดงในเนือ้สกุร สารกนัราหรือกรดซาลิซิลิค สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ สาร

ฟอร์มาลิน หรือสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ และยาฆา่แมลงหรือสารเคมี

กําจดัศตัรูพืช)

4. ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ท ี่มีภาวะซีด - - ร้อยละของหญิงตัง้ครรภ์ในชมุชนของท่าน ที่มีภาวะซีด

5. ร้อยละของเดก็แรกเกดิท ี่มีน ํา้หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
- -

ร้อยละของเด็กแรกเกิดในชมุชนของท่าน ที่มีนํา้หนกัน้อยกวา่ 

2,500 กรัม

6. ร้อยละของเดก็ 0-6 เดือน  ที่กนินมแม่อย่างเดียว 6 

เดือน
- -

ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนในชมุชนของท่าน ที่กินนมแมอ่ย่าง

เดียว 6 เดือน



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็อาหารและโภชนาการ

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

7. ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะผอม - - ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชมุชนของท่าน ที่มีภาวะผอม

8. ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะเตีย้ - - ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชมุชนของท่าน ที่มีภาวะเตีย้

9. ร้อยละของเดก็อายุ 0-5 ปี ที่มีภาวะอ้วน - - ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ในชมุชนของท่าน ที่มีภาวะอ้วน

10. ร้อยละของเดก็ 6-14 ปี ที่มีภาวะอ้วน - - ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ในชมุชนของท่าน ที่มีภาวะอ้วน

11. ร้อยละของเดก็ 6-14 ปี ที่มีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละของเด็ก 6-14 ปี ในชมุชนของท่าน ที่มีภาวะสงูดีสม

สว่น

12. ร้อยละของประชากร  อายุ 18 ปีข ึน้ไป ที่มี

ภาวะนํา้หนักเกนิ อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2
- -

ร้อยละของประชากร อาย ุ18 ปีขึน้ไป ในชมุชนของท่าน ที่มี

ภาวะนํา้หนกัเกิน อ้วนระดบั 1 และอ้วนระดบั 2

13. ร้อยละของคนในชุมชนที่กนิผัก ผลไม้ อย่าง

น้อยวันละ 500 กรัม
- -

ร้อยละของคนในชมุชนที่กินผกั ผลไม้ อย่างน้อยวนัละ 500 

กรัม

14. ร้อยละของคนในชุมชนที่ด ื่มนํา้อ ัดลม และ

เครื่ องดื่มรสหวานจัดเป็นประจาํ (มากกว่า 5 วัน

ต่อสัปดาห์)

ท่านดื่มนํา้อดัลมและเครื่องดื่มรสหวาน

จดัเป็นประจํา มากกวา่ 5 วนัตอ่สปัดาห์
- -

รวม 1 คาํถาม 13 คาํถาม



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็สุขภาพจติ

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละของเยาวชน อายุ 18-25 ปี ที่มีความเครียด

ระดับปานกลางถงึมาก

แบบประเมินความเครียด (ST-5)
1. มีปัญหาการนอน นอนไมห่ลบัหรือนอนมาก

2. มีสมาธิน้อยลง

3. หงดุหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุน่ใจ

4. รู้สกึเบื่อ เซง็

5. ไมอ่ยากพบปะผู้คน

- -

2.ร้อยละของเยาวชน อายุ 18-25 ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)
1. เบื่อ ไมส่นใจอยากทําอะไร

2. ไมส่บายใจ ซมึเศร้า ท้อแท้

3. หลบัยากหรือหลบัๆ ตื่นๆ หรือหลบัมากไป

4. เหนื่อยง่ายหรือไมค่อ่ยมีแรง

5. เบื่ออาหารหรือกินมากไป

6. รู้สกึไมด่ีกบัตวัเอง คิดวา่ตวัเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวงั

7. สมาธิไมด่ี เวลาทําอะไร เช่น ดโูทรทศัน์ ฟังวิทย ุหรือทํางานที่ต้องใช้ความตัง้ใจ

8. พดูช้าทําอะไรช้าลงจนคนอื่นสงัเกตเห็นได้ หรือกระสบักระสา่ยไมส่ามารถอยู่นิ่ง

ได้เหมือนที่เคยเป็น

9. คิดทําร้ายตนเอง หรือคิดวา่ถ้าตายไปคงจะดี

-



ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

3. ร้อยละของผู้ใหญ่ อายุ 26-60 ปี ที่มีความเครียด

ระดับปานกลางถงึมาก

แบบประเมินความเครียด (ST-5)

1. มีปัญหาการนอน นอนไมห่ลบัหรือนอนมาก

2. มีสมาธิน้อยลง

3. หงดุหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุน่ใจ

4. รู้สกึเบื่อ เซง็

5. ไมอ่ยากพบปะผู้คน

- -

4. ร้อยละของผู้ใหญ่ อายุ 26-60  ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า แบบประเมินโรคซมึเศร้า (9Q)

1. เบื่อ ไมส่นใจอยากทําอะไร

2. ไมส่บายใจ ซมึเศร้า ท้อแท้

3. หลบัยากหรือหลบัๆ ตื่นๆ หรือหลบัมากไป

4. เหนื่อยง่ายหรือไมค่อ่ยมีแรง

5. เบื่ออาหารหรือกินมากไป

6. รู้สกึไมด่ีกบัตวัเอง คิดวา่ตวัเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวงั

7. สมาธิไมด่ี เวลาทําอะไร เช่น ดโูทรทศัน์ ฟังวิทย ุหรือทํางานที่ต้องใช้ความตัง้ใจ

8. พดูช้าทําอะไรช้าลงจนคนอื่นสงัเกตเห็นได้ หรือกระสบักระสา่ยไมส่ามารถอยู่นิ่ง

ได้เหมือนที่เคยเป็น

9. คิดทําร้ายตนเอง หรือคิดวา่ถ้าตายไปคงจะดี

-

ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็สุขภาพจติ



ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

5. ร้อยละของผู้สูงวัย อายุ 60 ปีข ึน้ไป ที่มี

ความเครียดระดับปานกลางถงึมาก 

แบบประเมินความเครียด (ST-5)
1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก

2. มีสมาธ ิน้อยลง

3. หงุดหงดิ/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ

4. รู้ ส ึกเบื่อ  เซง็

5. ไม่อยากพบปะผู้คน

- -

6. ร้อยละของผู้สูงวัย อายุ 60 ปีข ึน้ไป ที่มีภาวะ

ซึมเศร้า

แบบประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)
1. เบื่อ  ไม่สนใจอยากทาํอะไร

2. ไม่สบายใจ ซมึเศร้า ท้อแท้

3. หลับยากหรือหลับๆ  ตื่นๆ  หรือหลับมากไป

4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง

5. เบื่ออาหารหรือกนิมากไป

6. รู้ ส ึกไม่ดีกับตัวเอง คดิว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผดิหวัง

7. สมาธ ิไม่ดี เวลาทาํอะไร เช่น ดูโทรทศัน์ ฟังวทิยุ หรือทาํงานที่ต้องใช้ความตัง้ใจ

8. พูดช้าทาํอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเหน็ได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่น ิ่ง

ได้เหมือนที่เคยเป็น

9. คดิทาํร้ายตนเอง หรือคดิว่าถ้าตายไปคงจะดี

-

ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็สุขภาพจติ



ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

7. จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่ายงานสุขภาพจิตท ี่เข้า

ร่วมสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจติดี
- -

จํานวนกลุม่หรือเครือขา่ย ทํางานสขุภาพจิตในชมุชน

ของทา่น

8. ร้อยละของหน่วยงาน สถานประกอบการ  ที่มี

กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพจติ
- -

 - จํานวนหนว่ยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรม

สง่เสริมสขุภาพจิต

- จํานวนหนว่ยงาน สถานประกอบการทัง้หมด

ทัง้หมด

9. ร้อยละของหน่วยงาน สถานประกอบการ  ที่มีการ

จัดพ ืน้ท ี่พกัผ่อน
- -

- จํานวนหนว่ยงาน สถานประกอบการ ที่มีการจดั

พืน้ที่พกัผอ่น

- จํานวนหนว่ยงาน สถานประกอบการทัง้หมด

ทัง้หมด

รวม 6 คาํถาม - 3 คาํถาม

ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็สุขภาพจติ



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็โรคอุบตัใิหม่

ตัวชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. ร้อยละของคนในชุมชนที่มีความรู้  สามารถปฏบิัตติ ัวใน

การป้องกันโรคตดิต่ออุบัตใิหม่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ทา่นมีการปฏิบตัิตวัในการปอ้งกนัโรคติดตอ่ 

เชน่ การล้างมือ การไมเ่ข้าไปอยูใ่นสถานที่มี

คนมาก การไมค่ลกุคลีกบัผู้ ป่วยโรคติดตอ่

- -

2. ร้อยละความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายเชือ้ในชุมชน
- -

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีระบบการคดักรอง

กลุม่เสี่ยงและระบบการควบคมุไมใ่ห้โรค

แพร่กระจาย

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนทัง้หมด

3. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนที่มีและใช้มาตรการทาง

สังคมเพ ื่อการเฝ้าระวังและจัดการโรคอุบัตใิหม่ เช่น  ข้อตกลง/

ธรรมนูญ/มาตรการชุมชน  เพ ื่อป้องกัน  แก้ปัญหา และฟื้นฟ ูโรคตดิต่ออุบัตใิหม่ 

(เช่น  มาตรการเกี่ยวกับตลาด การทาํกจิกรรมทางศาสนา การสวมหน้ากาก

อนามัย การจัดงานพธิ ีต่าง ๆ  มาตรการท ี่ก ักกันในชุมชน  (Local Quarantine –

LQ) มาตรการแยกกักในชุมชน  (Home Isolation – HI) เป็นต้น

- -

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีและใช้มาตรการ

เพื่อเฝา้ระวงัและการจดัการโรคอบุตัิใหม่

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนทัง้หมด

4. ร้อยละของอาสาสมัครและจติอาสาที่มีข ีดความสามารถ

ในการรับมือโรคอุบัตใิหม่ต่อประชากรทัง้หมด - -

- จํานวน อสม. และจิตอาสา ที่มี

ความสามารถในการรับมือโรคอบุตัิใหม่

- จํานวนประชากรทัง้หมด



ตวัชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็โรคอุบตัใิหม่

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

5. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนท ี่มีและใช้มาตรการใน

การจัดการเพ ื่อการดาํรงชีพในช่วงวกิฤตของโรคอุบตั ิ

ใหม่ 
- -

 - จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีและใช้มาตรการในการจดัการเพื่อ

การดํารงชีพในชว่งวกิฤตของโรคอบุตัใิหม ่เช่น การจดัการ

อาหาร ตู้ ปันสขุ

- จํานวนหมูบ่้านหรือชมุชนทัง้หมด

6. ร้อยละของหมู่ บ้านหรือชุมชนท ี่มีและใช้มาตรการใน

การฟื้นฟเูยยีวยาผลกระทบจากโรคอุบตัใิหม่ 
- -

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนที่มีและใช้มาตรการในฟืน้ฟ ูเยียวยา

ผลกระทบจากโรคอบุตัใิหม ่เช่น การรับบริจาคสิง่ของอปุโภค 

บริโภค

- จํานวนหมูบ่้าน/ชมุชนทัง้หมด

รวม 1 คาํถาม - 5 คาํถาม



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ความปลอดภยัทางถนน

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

1. จาํนวนครัง้การเกดิอ ุบตัเิหตุทางถนนใน

พืน้ท ี่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- -

จํานวนครัง้การเกิดอบุตัเิหตทุางถนนในพืน้ที่ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

2.  จาํนวนผู้ เสียช ีวติจากอุบตัเิหตุทางถนน ใน

พ ืน้ท ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- -

จํานวนผู้ เสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนนในพืน้ที่

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

3. จาํนวนผู้บาดเจบ็สาหสัจากอุบตัเิหตุทาง

ถนน ในพ ืน้ท ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- -

จํานวนผู้บาดเจ็บสาหสัจากอบุตัเิหตทุางถนนใน

พืน้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

4. จาํนวนผู้ เสียช ีวติจากการใช้รถจักรยานยนต์
- -

จํานวนผู้ เสยีชีวิตจากการใช้รถจกัรยานยนต์ใน

พืน้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

5. จาํนวนผู้บาดเจบ็สาหสัจากการใช้

รถจักรยานยนต์
- -

จํานวนผู้บาดเจ็บสาหสัจากการใช้รถจกัรยานยนต์

ในพืน้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

6. ร้อยละคนเดนิเท้าท ี่มีพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการ

เกดิอ ุบตัเิหตุในพ ืน้ท ี่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

ขณะที่ใช้ทางเท้า ทา่นปฏิบตัติวัเพื่อลดความ

เสีย่งในการเกิดอบุตัเิหต ุเช่น มองซ้ายขวาทกุครัง้

ก่อนข้ามถนน เดนิบนทางเท้าหรือไหลท่าง เดนิ

สวนทางกบัรถที่วิง่

- -



ตัวชีว้ัดสถานการณ์ชุมชน ประเดน็ความปลอดภยัทางถนน 

ตวัชีว้ัดสถานการณ์
ข้อคาํถามแบบเกบ็ข้อมูล

บุคคล ครัวเรือน ชุมชน

7. ร้อยละผู้ข ับข ี่รถท ี่มีพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ

การเกดิอ ุบตัเิหตุในพ ืน้ท ี่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ขณะขบัขี่รถ ทา่นปฏิบตัติวัเพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดอบุตัเิหต ุเช่น สวมหมวกกนัน็อกหรือ

คาดเข็มขดันิรภยัทกุครัง้ ไมข่บัรถหลงัดื่ม

แอลกอฮอล์ ไมใ่ช้โทรศพัท์มือถือระหวา่งขบัขี่

- -

8. จาํนวนกลุ่มหรือเครือข่ายความปลอดภยั

ทางถนนในพืน้ท ี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- -

จํานวนกลุม่หรือเครือขา่ยความปลอดภยัทาง

ถนนในพืน้ที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

9. จาํนวนกจิกรรมการดาํเนินงานเกี่ยวกับ

ความปลอดภยัทางถนน (เช่น มีการจัดประชุม 

ศปถ.อปท. ในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาํงาน 

ไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือมีการพ ัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

ท ี่ทาํหน้าท ี่ด้านความปลอดภยัทางถนน)

- -

จํานวนกิจกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกบัความ

ปลอดภยัทางถนนในพืน้ที่ขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น (เชน่ การจดัประชมุศนูย์ปฏิบตัิการความ

ปลอดภยัทางถนนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ใน

ลกัษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทํางาน ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

หรือ มีการพฒันาศกัยภาพบคุลากรท้องถิ่นที่ทําหน้าที่ด้านความ

ปลอดภยัทางถนน)

รวม 2 คาํถาม - 7 คาํถาม



รูปแบบข้อคาํถามสถานการณ์ชุมชน

แบบเกบ็ข้อมูลรายบุคคล

ข้อคาํถามให้เลือกตอบ ใช่/ไม่ใช่

ข้อคาํถามให้ตอบแบบระบุค่า

ข้อคาํถามให้ตอบแบบประมาณค่า 4 ระดบั



รูปแบบข้อคาํถามสถานการณ์ชุมชน

แบบเกบ็ข้อมูลครัวเรือน

ข้อคาํถามให้เลือกตอบ ใช่/ไม่ใช่ ข้อคาํถามให้ตอบแบบระบุค่า

แบบเกบ็ข้อมูลชุมชน

ข้อคาํถามให้ตอบแบบระบุค่าตวัตัง้และตวัหาร  เพ ื่อคาํนวณร้อยละ



การเข้าถงึแบบเกบ็ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

https://localfund.happynetwork.org/ 1. ต้องมี login

2. Click ที่ระบบบริหารโครงการ

3. Click ที่เกบ็ข้อมูลสุขภาพ



การเข้าถงึแบบเกบ็ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน

4. Click เพ ิ่มแบบสอบถาม

แบบเกบ็ข้อมูลรายบุคคล

แบบเกบ็ข้อมูลครัวเรือน

แบบเกบ็ข้อมูลชุมชน



ขอบคุณค่ะ


