
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลัสเตอร์วัยทำงาน กรมอนามัย 

คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ 

และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 2565 
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แนวทางในการเก็บข้อมลูพฤติกรรมสขุภาพ ความรอบรู้และปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
ท่ีส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๕ 

การเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้  และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที ่ส ่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปี 
๒๕๖๕ นี ้ ใช้วิธีการตอบแบบสอบถามประเมินตนเอง (self assessment) ผ่าน application H4U plus ใน 
smart device หากไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเป็นผู้สอบถามข้อมูลตามแบบประเมิน และบันทึกข้อมูล 
 

รูปแบบการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลร้อยละ 1 ตามฐานประชากรในแต่ละเขตสุขภาพจากระบบ HDC โดยใช้ข้อมูลประชากร ดังนี้ 
 - ประชากรอายุ 15 – 59 ปี ที่มีช่ืออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอาศัยอยู่จริง (type 1) 
 - ประชากรอายุ 15 – 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ (type 3) 
 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาเก็บข้อมูลทั้งหมด ๗ เดือน 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลโดยการทำแบบสอบถามประเมินตนเอง (self assessment) ผ่าน application H4U plus 
 

การเก็บข้อมูลผ่าน application H4U 
กระบวนการดำเนินงานมี ๒ ช่องทาง ดังนี้  
วิธีที่ ๑ การใช้งานผ่าน application ในมือถือ 
๑.๑ ดาวน์โหลด application H4U plus ใน smart device             
      (smart phone หรือ tablet) โดยระบบปฏิบัติการ                
      iOS ดาวน์โหลดผ่าน app store ส่วนระบบปฏิบัติการ          
      android ดาวน์โหลดผ่าน play store  
๑.๒ ค้นหา application H4U plus 
๑.๓ กดปุ่มติดต้ัง รอจนติดต้ังเรียบร้อย 
วิธีที่ ๒ การใช้งานผ่านคอมพิวเตอร ์
1. แบบประเมินตนเองสำหรบัชุมชน พิมพ์ URL   

   https://answer-sheet.moph.go.th/home?formId=88744312-86be-499f-b20d-98e1d9e3845c 
2. แบบประเมินตนเองสำหรบัสถานประกอบการ พิมพ์ URL   

 https://answer-sheet.moph.go.th/home?formId=bbce0829-f3b6-4a2c-a4e6-8f7abb163bb8 
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การทำแบบประเมนิตนเอง (self assessment) 
 ๑. เปิด application H4U plus (สมุดสุขภาพประชาชน) เลือกแบนเนอร์ แบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 
 

 

การทำแบบประเมนิตนเอง (self assessment) สำหรบัชุมชน 
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 ๒. เมื ่อเข้ามาจะพบกับคำชี ้แจง เพื ่อขอยินยอมการเก็บข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถาม หากผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้คำยินยอม ให้กด “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม 
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๓. ตอบข้อมูลส่วนบุคคล เป็น drop down ให้เลือก ประกอบด้วย 

คำถาม คำอธิบาย 
จังหวัด ระบจุังหวัดที่บันทกึข้อมลู 
อำเภอ ระบุอำเภอทีบ่ันทึกข้อมลู 
ตำบล ระบุตำบลที่บันทกึข้อมลู 
หมู ่ ระบหุมู่ทีบ่ันทกึข้อมูล หากไม่มหีมู่ ใหเ้ลือก ๐ 

 เบอร์โทรศัพท ์  ระบุเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ ๑๐ หลัก (ระบุไดเ้ฉพาะตัวเลข) 
อายุ (ปี) ระบุอายุตามจริงเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ ๑๕-๕๙ หน่วยเป็นป ี
เพศ ระบเุพศของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชายหรือหญิง  
อาชีพ ระบุอาชีพหลกัของกลุ่มเป้าหมาย 

คำถาม คำอธิบาย 
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ระบุน้ำหนักตามจรงิของกลุ่มเป้าหมาย เป็นจำนวนเต็ม หนว่ยเป็น

กิโลกรัม 
(จำกัดการระบุน้ำหนกัในช่วง ๓๐-๓๐๐ กิโลกรมั) 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) ระบสุ่วนสงูตามจริงของกลุม่เป้าหมาย เป็นจำนวนเต็ม หน่วยเป็น
เซนติเมตร 
(จำกัดการระบสุ่วนสูงในช่วง ๑๓๐-๒๒๐ เซนติเมตร) 

รอบเอว (เซนติเมตร) ระบรุอบเอวตามสายวัดที่วัดระดับสะดือของกลุม่เป้าหมาย เป็นจำนวน
เต็ม หน่วยเป็นเซนติเมตร (จำกัดการระบรุอบเอวในช่วง ๕๐-๑๕๐ 
เซนติเมตร) 

โรคประจำตัว ระบุโรคประจำตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์  
หากตอบตัวเลือก “ไม่มีโรคประจำตัว” จะไม่สามารถเลือกข้ออื่นๆได้ 
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หมายเหตุ : เมื่อตอบข้อมลูส่วนบุคคลข้อใดแล้ว จะปรากฏคำตอบที่เลือกในแท็บตัวเลือก 

หากเลือกไมม่ีโรคประจำตัว จะไม่ปรากฏโรคให้เลือก 
สามารถกดถัดไปได้เลย 

หากเลือกมีโรคประจำตัว จะปรากฏโรคให้เลือก 
สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ หากมีโรคประจำตัว
อื่นที่ไม่มีในตัวเลือก ให้เลือก “อื่นๆ โปรดระบุ” 
พร้อมระบโุรคประจำตัวของท่าน 
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 ๔. ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกคำถาม เมื่อกรอกครบแล้วให้กด “ถัดไป” แต่หากไม่ได้ตอบ
คำถามข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถกด “ถัดไป” ได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนด้วยดอกจันทร์สีแดง (*) ที่ข้อคำถามนั้น  
 ๕. ตอบแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัย
ทำงาน โดยจะแบ่งชุดคำถามออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่ ๑) พฤตกิรรมการบริโภค ๒) พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง
และการนอน ๓) พฤติกรรมการดูแลช่องปาก ๔) พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง ๕) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
๖) สุขภาพจิต และ ๗) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีข้อคำถามดังนี้ 
 

คำถาม คำอธิบาย 
ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมการบริโภค 
๑. ใน ๑ สัปดาห์ ท่านทานอาหารกลุ่มผกั
วันละ ๕ ทัพพี บ่อยเพียงใด (๑ ทัพพี = 
๓ ช้อนกินข้าวพูน) 
ภาพตัวอย่างผัก ๑ ทัพพี 
   

• ผัก หมายถึง ผักดิบหรือผักที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว ทั้งนี้ไม่รวม
ผักดอง หรือผักที ่ผ่านการแปรรูปเพื ่อบรรจุกระป๋อง (ผัก
กระป๋อง) 

• ผักสุก ๑ ทัพพี (ประมาณ ๔๐ กรัม) มีปริมาณเท่ากับ ๓ ช้อน
กินข้าว หากกินผักดิบให้คิดปริมาณเป็น ๒ เท่าของผักสุก 
เช่น ผักกาดหอม ผักสลัด แตงกวา เป็นต้น 

• ดังนั้นกินผัก ๕ ทัพพีต่อวัน มีปริมาณเท่ากับ ๑๕ ช้อนกินขา้ว
ต่อวัน 

กินทุกวัน กินผักถึง ๕ ทัพพี ทุกวัน                            
ประมาณ ๔-๕ วันต่อสัปดาห์ กินผักอย่างน้อย ๕ ทัพพี ๔-๖ วันต่อสัปดาห์     
ประมาณ ๑-๓ วันต่อสัปดาห์ กินผักอย่างน้อย ๕ ทัพพี ๑-๓ วันต่อสัปดาห์     
ไม่กินเลย ไม่กินผักเลย หรือในแต่ละวันกินไม่ถึง ๕ ทัพพี  
๒. ใน 1 สัปดาห์ ท่านเติมเครื่องปรุงรสเค็ม 
(เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำจิ้มสุกี้ ฯลฯ) เพิ่มใน
อาหารที ่ปรุงสุกแล้ว/อาหารสำเร็จรูป/
อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารจานเดียว บ่อย
เพียงใด 

เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทาน 
เครื่องปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำปลาร้า ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส 
ซอสมะเขือเทศ น้ำจิ้ม พริกเกลือ เป็นต้น 

เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทานทุกครั้ง 
เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทานบางครั้ง  
ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทาน     
๓. ใน 1 สัปดาห์ ท่านด่ืมเครื่องดื่มที่มีรส
หวาน เช่น น้ำปั่น น้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น 
บ่อยเพียงใด 

เครื่องดื่มรสหวาน หมายถึง เครื่องดื่มที่ใส่นมข้นหวาน/น้ำตาล 
เช่น น้ำหวาน กาแฟร้อน/เย็น ชาเย็น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ปรุงแตง่
รส เครื่องดื่มชูกำลัง นมปรุงแต่งรส โยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
เป็นต้น  

ดื่มทุกวัน ดื่มเครื่องดื่มรสหวานทุกวัน         
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คำถาม คำอธิบาย 
ดื่มประมาณ ๔-๖ วันต่อสัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ๔-๖ วันต่อสัปดาห์     
ดื่มประมาณ ๑-๓ วันต่อสัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ๑-๓ วันต่อสัปดาห์     
ไม่ดื่มเลย ไม่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานเลย                    
ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง 
๔. โดยปกติแล้ว ท่านมีการขยับร่างกาย
จนเหนื่อยกว่าปกติ (รวมการทำงาน การ
เดินทาง การประกอบอาชีพ กิจกรรมเพือ่
ความบันเทิง และการออกกำลังกาย เช่น 
การเดิน ปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน) 
โดยรวมเป็นเวลาเท่าใดใน ๑ สัปดาห ์

การขยับร่างกาย หมายถึง การทีร่่างกายได้เคลื่อนไหว ออกแรง 
หรือออกกำลังกายทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นกจิกรรมในชีวิตประจำวัน  
เช่น การทำงาน การทำงานบ้าน การทำสวน งานอาชีพที่ใช้แรง
ต่าง ๆ หรือการเดินทางจากทีห่นึ่งไปยงัอีกทีห่นึ่ง เช่น การเดิน
หรือการปัน่จักรยานไปทำงาน/ไปทำธุระต่างๆ การเดินข้ึนบนัได 
การเดินข้ึนสะพานลอย เป็นต้น หรือการตั้งใจทำกจิกรรมเพือ่
ออกแรงหรือออกกำลงักาย เช่น การเต้นแอโรบิก ลลีาศ โยคะ 
การเล่นกีฬาต่าง ๆ ทุกประเภท เป็นต้น  
• จนเหนื่อยกว่าปกติ หมายถึง การที่ร่างกายมีการหายใจเร็ว

กว่าปกติ แต่ยังสามารถพูดจาได้จบประโยค โต้ตอบได้  
มากกว่าหร ือเท ่าก ับ ๑๕๐ นาท ีต่อ
สัปดาห์    

มีการขยับร่างกายจนรู ้สึกเหนื ่อยกว่าปกติ  (รวมกิจกรรมทุก
ประเภท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕๐ 
นาทีต่อสัปดาห์ 

น้อยกว่า ๑๕๐ นาทีต่อสัปดาห์    มีการขยับร่างกายจนรู ้สึกเหนื ่อยกว่าปกติ  (รวมกิจกรรมทุก
ประเภท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) น้อยกว่า ๑๕๐ นาทีต่อ
สัปดาห์ 

ไม่ได้ทำ ไม่มีการขยับร่างกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติเลย 
๕. ใน ๑ สัปดาห์ที ่ผ่านมา ท่านนั่งหรือ
เอนกายติดต่อกันนาน ๒ ชั ่วโมงขึ ้นไป 
โดยไม่รวมการนอนหลับ คิดเป็นกี่วันใน ๑ 
สัปดาห์ 

การนั ่งหรือเอนกายเฉยๆติดต่อกันนานๆ ทั ้งที ่บ้าน ที ่ทำงาน 
หรือสถานที ่ต ่างๆ เช่น การเดินทางอยู่ ในรถโดยสารหรือ
เครื่องบิน การนั่งพูดคุยกับเพื่อน การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ 
การนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ การนั่งทำงาน ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงการ
นอนพักผ่อน 

ประมาณ ๖-๗ วันต่อสัปดาห์    นั่งหรือเอนกายเฉยๆนานเกิน ๒ ช่ัวโมง ๖-๗ วันต่อสัปดาห์ 
ประมาณ ๓-๕ วันต่อสัปดาห์    นั่งหรือเอนกายเฉยๆนานเกิน ๒ ช่ัวโมง ๓-๕ วันต่อสัปดาห์ 
ประมาณ ๐-๒ วันต่อสัปดาห์    นั่งหรือเอนกายเฉยๆนานเกิน ๒ ช่ัวโมง ๐-๒ วันต่อสัปดาห์ 
๖. ท่านนอนหลับ ๗-๙ ช่ัวโมง คิดเป็นกี่
วันใน ๑ สัปดาห์ 

การนอน คือ การเข้านอนและการตื่นนอน (ไม่รวมการลุกขึน้เข้า
ห้องน้ำ) 

ประมาณ ๖-๗ วันต่อสัปดาห์    นอนหลบั ๗-๙ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๖-๗ วันต่อสัปดาห ์
ประมาณ ๓-๕ วันต่อสัปดาห์    นอนหลบั ๗-๙ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๓-๕ วันต่อสัปดาห ์
ประมาณ ๐-๒ วันต่อสัปดาห์    นอนหลบั ๗-๙ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๐-๒ วันต่อสัปดาห ์
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คำถาม คำอธิบาย 
ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
๗. ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร 

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หมายถึง การทำ
ความสะอาดช่องปากโดยการใช้แปรงสีฟันร่วมกับยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ แปรงก่อนเข้านอนแล้วไม่รับประทานอาหารหรือดื่ม
เครื่องดื่มใดๆ ยกเว้นน้ำเปล่า หรืออาจแปรงล่วงหน้าก่อนเข้า
นอนนานเท่าไรก็ได้ ตราบเท่าที ่ไม่ร ับประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มใดๆ ยกเว้นน้ำเปล่าอีกจนเข้านอน  
(เลือกตอบข้อที ่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่ผ ู ้รับการสัมภาษณ์
ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่) 

แปรงฟ ันก ่อนนอนด้วยยาส ีฟ ันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย ๒ นาที 

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน และแปรง
ฟันแต่ละครั้งนานอย่างน้อย ๒ นาที  

แปรงฟ ันก ่อนนอนด้วยยาส ีฟ ันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน แต่ไม่ถึง ๒ นาที 

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน และแปรง
ฟันแต่ละครั้งนานไม่ถึง ๒ นาที   

แปรงฟันก่อนนอนยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
บางวัน 

แปรงฟันก่อนนอนยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บางวันต่อสัปดาห์      

ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย 
 

ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย                      

๘. ในป ีท ี ่ ผ ่ านมาท ่านไปร ับบร ิการ         
ทันตกรรมหรือไม่ 

 

ไม่ไป ไม่ไปรับบริการทันตกรรมใดๆทั้งสิ้นในปีที่ผ่านมา 
หากเลือกตัวเลือก “ไม่ไป” สามารถกด “ถัดไป” ได้เลย 

ไป   ไปรับบริการทันตกรรมในปีที่ผ่านมา 
ถ้าท่านเลือกคำตอบนี้จะปรากฏคำถามข้อ ๘.๑ เพื ่อให้ระบุ
บริการทันตกรรมที่ได้รับในปีที่ผ่านมา สามารถเลือกได้มากกว่า 
๑ ข้อ หากไม่มีในตัวเลือก ให้เลือก “อื่นๆ โปรดระบุ” พร้อมระบุ
บริการทันตกรรมที่ได้รับ 

ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง 
๙. ใน ๑ เดอืนที่ผา่นมา ทา่นสบูบหุรี่
หรอืไม่ อย่างไร  

ผลิตภัณฑ์ยาสูบคือ ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ เช่น บุหรี่ ซิการ์ ยาเส้น 

สูบมวนแรกในช่วง ๓๐ นาทีถึง ๑ ช่ัวโมง
หลงัตื่นนอน 

สูบบุหรี ่มวนแรกหลังตื ่นนอนตั้งแต่ครึ ่งชั ่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ 
ช่ัวโมง     

สูบมวนแรกหลงั 1 ช่ัวโมงข้ึนไปหลังตืน่
นอน 

สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตั้งแต่ ๑ ช่ัวโมง                             

ไม่สูบ ไม่สูบบุหรี่ หมายถึง ไม่เคยสูบบุหรี่ประเภทใดเลย                    
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คำถาม คำอธิบาย 
๑๐. ใน ๑ เดือนทีผ่่านมา ท่านด่ืมเบียร์
เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือ
สุราเกิน ๑/๒ แบนข้ึนไปหรือไม่    

• เบียร์ หมายถึงครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักข้าว 
• สุรา หมายถึง เหล้า  

 
ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน ดื่มเบียร์เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ๑/๒ 

แบนข้ึนไปทุกวันหรือเกือบทุกวัน 
ดื่มเดือนละ ๑-๔ ครั้ง ดื่มเบียร์เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ๑/๒ 

แบนข้ึนไปเดือนละ ๑-๔ ครั้ง 
ไม่เคยเลย ไม่เคยดื่มเบียร์เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ๑/

๒ แบนข้ึนไป 
ชุดคำถามประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
๑๑. ท่านสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยทุกครั ้งและตลอดเวลาเมื ่อออก
จากบ้านและอยู่ในสถานที่เสี่ยง 

สถานที่เสี่ยง หมายถึง สถานที่ที่มีคนอยู่แออัด ไม่มีการเว้นระห่าง 
ทำกิจกรรมหรืออยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท ไม่มีการระบายอากาศ
เป็นเวลานานมากกว่า 1 ช่ัวโมง  เช่น รถโดยสารสาธารณะ ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกช้ือ ห้องประชุม 

สวมหน้ากากทุกครั้งและสวมตลอดเวลา สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลา 
สวมหน้ากากบางครั้งและถอดบางครั้งทีไ่ม่
มีคนหนาแน่น 

สวมหน้ากากบางครั้งและถอดบางครั้งที่ไม่มีคนหนาแน่น เช่น 
ถอดเมื่ออยู่ในที่โล่งและไม่มีคนในบริเวณใกล้ๆ 

ไม่เคยสวมหน้ากากเลย ไม่สวมทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเลย 
๑๒. ท่านมีการคัดแยกขยะตามประเภท 
และทิ้งลงถังถูกต้องตามประเภทหรือไม่ 

การคัดแยกขยะ หมายถึง การจำแนกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง
ลงถังขยะ แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ได้แก่ 
• ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อย

สลายหรือเน่าเสียได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร 
เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้ 

• ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อ ีกคร ั ้ง เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก 
กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ 

• ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นขยะที ่ม ีว ัตถุอ ันตราย
ปนเปื ้อนหรือประกอบอยู ่ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี ่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุ
สารเคมีอันตราย 

• ขยะทั่วไป คือ ขยะทั้งหมดที่อยู ่นอกเหนือจากขยะย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั ่นเอง เช่น โฟม 
ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี 
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คำถาม คำอธิบาย 
มีการคัดแยกขยะตามประเภท และทิ้งลง
ถังที่ถูกต้องทุกครั้ง 

มีการคัดแยกทั้ง 4 ประเภทและทิ้งลงในถังขยะตามประเภทขยะ
ทุกครั้ง 

มีการคัดแยกขยะตามประเภท และทิ้งลง
ถังที่ถูกต้องบางครั้ง 

มีการคัดแยกทั้ง 4 ประเภท แต่ไม่ได้ทิ้งตามประเภทถังขยะอาจ
เนื่องจากไม่มีถังขยะทั้ง 4 ประเภท 

ไม่มีการคัดแยกขยะ   ไม่มีการคัดแยกใดๆ เลย ทิ้งรวมกันหมดในถังเดียวกัน 
๑๓. ท่านล้างมือก่อนกินอาหารและหลัง
การใช้ส้วมหรือไม่ อย่างไร 

• การล้างมือ หมายถึง การขัดถูใหท้ั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ
ด้วยสบู่หรือสารเคมี แล้วล้างออกด้วยน้ำใหส้ะอาด 

• การกินอาหาร หมายถึง การใช้อุปกรณ์ในการทานอาหาร 
หรือใช้มือหยิบอาหารรบัประทาน 

• การใช้ส้วม หมายถึง การปสัสาวะ หรือขับถ่ายของเสีย 
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนกินอาหารและหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง   
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บางครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่กินทานอาหารและหลังการใช้ส้วมบางครั้ง   
ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว/ไม่ล้างเลย ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวหรือไม่เคยล้างมือก่อนกินอาหาร

และหลังการใช้ส้วมเลย 
ชุดคำถามประเมินสุขภาพจิต 
๑๔. ใน ๒ สัปดาห์ที ่ผ ่านมา รวมวันนี้ 
ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง 
หรือไม่ 

 

ไม่มี ไม่มีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังตลอด ๒ สัปดาห์ที่
ผ่านมาจนถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

ม ี มีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังในช่วง ๒ สัปดาห์ที่
ผ่านมา รวมถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

๑๕. ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่าน
รู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่ 

 

ไม่มี ไม่มีความรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลนิตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่าน
มา รวมถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

ม ี มีความรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่าน
มา รวมถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

ชุดคำถามประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๑๖. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที ่ทำให้
ส ุ ขภาพแข ็ งแรงจากแหล ่ งข ้อม ูลที่
น่าเช่ือถือได้ 

• การค้นหาข้อมลู หมายถึง การกระทำใด ๆ เพือ่ได้มาซึ่งข้อมลู  
• แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ หมายถึง แหลง่ข้อมลูที่มาจาก

หน่วยงานที่น่าเช่ือถือ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในเรื่องนั้นๆ รวมถึงบทความ รายงานทางวิชาการ 
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คำถาม คำอธิบาย 
ค้นหาได้ทุกครั้ง ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ทุกครั้งที่ต้องการ  
ค้นหาได้ปานกลาง  ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้บ่อยครั้ง 
ค้นหาได้บ้าง/พอทำได้ ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้บางครั้ง 
ค้นหาข้อมูลไม่ได้  ไม่สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ 
๑๗. ทุกครั้งที่ท่านฟังหรืออ่านขอ้มูลที่ทำ
ให้สุขภาพแข็งแรง ท่านรู้เรื่องและเข้าใจ
เนื้อหาได้ทั้งหมด 

การเข้าใจ หมายถึง รู้ว่าคำศัพท์ ประโยคของภาษาที่ปรากฏ 
หมายความว่าอย่างไร มีความเกี ่ยวข้องกับตนเองอย่างไร มี
ประโยชน์หรือโทษต่อตนเองอย่างไร  

รู้เรื่องและเข้าใจทุกครั้ง รู้เรื่องและเข้าใจข้อมูลไดท้ั้งหมด 
รู้เรื่อง/เข้าใจปานกลาง รู้เรื่องและเข้าใจข้อมูลได้ส่วนใหญ่ แต่ใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ

ความเข้าใจส่วนอื่นๆ ที่เหลือ 
รู้เรื่องบ้าง/เข้าใจบ้าง รู้เรื่องและเข้าใจข้อมูลได้บางส่วน และใช้เวลานานเพื่อทำความ

เข้าใจเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่เหลือ 
ไม่รู้เรื่อง/ไม่เข้าใจ   ไม่สามารถรับรู้ อ่าน หรือตีความหมายของภาษาได้ 
๑๘. เมื ่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี ่ยวกับการทำให้
ส ุขภาพแข็งแรง ท่านจะตรวจสอบความ
ถ ูกต ้องของแหล ่ งท ี ่ มาของข ้อม ูลและ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเช่ือหรือทำตาม 

• ตรวจสอบความถูกต้อง หมายถึง การตั้งคำถามจากข้อมูล และ
ซักถามจากผู้รู้ หรือค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

• แหล่งข้อมูลที ่น ่าเชื ่อถือ หมายถึง แหล่งข้อมูลที ่มาจาก
หน่วยงานที่น่าเช่ือถือ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
เรื่องนั้นๆ รวมถึงบทความ รายงานทางวิชาการ 

• การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการนำข้อมูลสุขภาพที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้เป็นทางเลือกที่จะลงมือปฏิบัตเิพื่อ
สุขภาพของตนเอง 

ทำทุกครั้ง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม
ทุกครั้ง 

ทำบ่อยครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม
บ่อยครั้ง 

ทำบางครั้ง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม
บางครั้ง 

ไม่ได้ทำ ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำ
ตาม 

๑๙. ท่านปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่
ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม 

การปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง หมายถึง สามารถจัดการ
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง และตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติเพื ่อรักษาสุขภาพของคนเองให้ดี เช่น การทาน
อาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย รวมถึงการหลีกเลีย่งการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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คำถาม คำอธิบาย 
ทำทุกครั้ง  สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื ่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงทุกครั้ง 
ทำบ่อยครั้ง  สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื ่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงบ่อยครั้ง 
ทำบางครั้ง  สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื ่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงบางครั้ง 
ไม่ได้ทำ ไม่สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงได้ 
๒๐. ท่านสามารถให้คำแนะนำและบอก
วิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับบุคคลอื่น
ให้ยอมรับและเข้าใจได้ 

ให้คำแนะนำและบอกวิธีการ หมายถึง สามารถสื ่อสารข้อมูล 
หรือประสบการณ์จากการเปลี ่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรมของ
ตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การบอกต่อผ่านสังคมออนไลน์  

ทำทุกครั้ง  สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้ทุกครั้ง 

ทำบ่อยครั้ง  สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้บ่อยครั้ง 

ทำบางครั้ง สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้บางครั้ง 

ไม่ได้ทำ ไม่สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บคุคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้ 
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 ๖. เมื่อตอบคำถามแต่ละชุดคำถามแล้ว กด “ถัดไป” โปรแกรมจะประมวลผลพฤติกรรมสุขภาพ และให้
ความรู้พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน infographic ของแต่ละชุดคำถาม ตัวอย่างเช่น 
 

   

หมายเหตุ : ชุดคำถามประเมินสุขภาพจิต และความรอบรู้จะไม่มีการให้ความรู้ผ่าน infographic 
 
 ๗. จากนั้นกดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิด infographic จากนั้นจะปรากฏแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมภาพชุด
คำถามต่อไป 
 ๘. เมื่อทำแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมภาพชุดคำถามประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพครบแล้ว กด 
“ส่ง” ระบบจะบันทึกคำตอบ 
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การทำแบบประเมนิตนเอง (self assessment) 
 ๑. เปิด application H4U plus (สมุดสุขภาพประชาชน) เลือกแบนเนอร์ แบบสอบถามพฤติกรรม
สุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน (สำหรับบุคลากรในสถานประกอบการ) 

 

การทำแบบประเมนิตนเอง (self assessment) สำหรบัสถานประกอบการ 
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 ๒. เมื่อเข้ามาจะพบกับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดแบบสอบถามเพื่อขอยินยอมการเก็บข้อมูลผ่านการตอบ
แบบสอบถาม หากผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คำยินยอม ให้กด “ถัดไป” เพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม 
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 ๓. ตอบข้อมูลส่วนบุคคล เป็น drop down ให้เลือก ประกอบด้วย 

คำถาม คำอธิบาย 
จังหวัด ระบจุังหวัดที่บันทกึข้อมลู 
อำเภอ ระบุอำเภอทีบ่ันทึกข้อมลู 
ตำบล ระบุตำบลที่บันทกึข้อมลู 
หมู ่ ระบหุมู่ทีบ่ันทกึข้อมูล หากไม่มหีมู่ ใหเ้ลือก ๐ 

 เบอร์โทรศัพท ์  ระบุเบอรโ์ทรศัพท์มือถือ ๑๐ หลัก (ระบุไดเ้ฉพาะตัวเลข) 
อายุ (ปี) ระบุอายุตามจริงเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ ๑๕-๕๙ หน่วยเป็นป ี
เพศ ระบเุพศของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาย หญิง  
อาชีพ ระบุอาชีพหลกัของกลุ่มเป้าหมาย 

คำถาม คำอธิบาย 
อาชีพ ระบรุหสัสถานประกอบการ ๘ หลัก ที่กำหนดโดยศูนย์อนามัย 
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ระบุน้ำหนักตามจรงิของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยเป็นกิโลกรัม 

(จำกัดการระบุน้ำหนกัในช่วง ๓๐-๓๐๐ กิโลกรมั) 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) ระบสุ่วนสงูตามจริงของกลุม่เป้าหมาย หน่วยเป็นเซนติเมตร 

(จำกัดการระบสุ่วนสูงในช่วง ๑๓๐-๒๒๐ เซนติเมตร) 
รอบเอว (เซนติเมตร) ระบรุอบเอวตามสายวัดที่วัดระดับสะดือของกลุม่เป้าหมาย 

หน่วยเป็นเซนติเมตร (จำกัดการระบุรอบเอวในช่วง ๕๐-๑๕๐ 
เซนติเมตร) 

โรคประจำตัว ระบุโรคประจำตัวตามคำวินิจฉัยของแพทย์  
หากตอบตัวเลือก “ไม่มีโรคประจำตัว” จะไม่สามารถเลือกข้ออื่นๆ
ได ้
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 หมายเหตุ : เมื่อตอบข้อมลูส่วนบุคคลข้อใดแล้ว จะปรากฏคำตอบที่เลือกในแท็บตัวเลือก 

หากเลือกไมม่ีโรคประจำตัว จะไม่ปรากฏโรคให้เลือก 
สามารถกดถัดไปได้เลย 

หากเลือกมีโรคประจำตัว จะปรากฏโรคให้เลือก 
สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ หากมีโรคประจำตัว
อื่นที่ไม่มีในตัวเลือก ให้เลือก “อื่นๆ โปรดระบุ” 
พร้อมระบโุรคประจำตัวของท่าน 
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 ๔. ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกคำถาม เมื่อกรอกครบแล้วให้กด “ถัดไป” แต่หากไม่ได้ตอบ
คำถามข้อใดข้อหนึ่งจะไม่สามารถกด “ถัดไป” ได้ โดยจะมีการแจ้งเตือนด้วยดอกจันทร์สีแดง (*) ที่ข้อคำถามนั้น  
 ๕. ตอบแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัย
ทำงาน โดยจะแบ่งชุดคำถามออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่ ๑) พฤติกรรมการบริโภค ๒) พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง
และการนอน ๓) พฤติกรรมการดูแลช่องปาก ๔) พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง ๕) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
๖) สุขภาพจิต และ ๗) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมีข้อคำถามดังนี้ 
 

คำถาม คำอธิบาย 
ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมการบริโภค 
๑. ใน ๑ สัปดาห์ ท่านทานอาหารกลุ่มผกั
วันละ ๕ ทัพพี บ่อยเพียงใด (๑ ทัพพี = 
๓ ช้อนกินข้าวพูน) 
ภาพตัวอย่างผัก ๑ ทัพพี 
   

• ผัก หมายถึง ผักดิบหรือผักที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว ทั้งนี้ไม่รวม
ผักดอง หรือผักที ่ผ่านการแปรรูปเพื ่อบรรจุกระป๋อง (ผัก
กระป๋อง) 

• ผักสุก ๑ ทัพพี (ประมาณ ๔๐ กรัม) มีปริมาณเท่ากับ ๓ ช้อน
กินข้าว หากกินผักดิบให้คิดปริมาณเป็น ๒ เท่าของผักสุก 
เช่น ผักกาดหอม ผักสลัด แตงกวา เป็นต้น 

• ดังนั้นกินผัก ๕ ทัพพีต่อวัน มีปริมาณเท่ากับ ๑๕ ช้อนกินขา้ว
ต่อวัน 

กินทุกวัน กินผักถึง ๕ ทัพพี ทุกวัน                            
ประมาณ ๔-๕ วันต่อสัปดาห์ กินผักอย่างน้อย ๕ ทัพพี ๔-๖ วันต่อสัปดาห์     
ประมาณ ๑-๓ วันต่อสัปดาห์ กินผักอย่างน้อย ๕ ทัพพี ๑-๓ วันต่อสัปดาห์     
ไม่กินเลย ไม่กินผักเลย หรือในแต่ละวันกินไม่ถึง ๕ ทัพพี  
๒. ใน 1 สัปดาห์ ท่านเติมเครื่องปรุงรสเค็ม 
(เช่น น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำจิ้มสุกี้ ฯลฯ) เพิ่มใน
อาหารที ่ปรุงสุกแล้ว/อาหารสำเร็จรูป/
อาหารปรุงสำเร็จ/อาหารจานเดียว บ่อย
เพียงใด 

เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทาน 
เครื่องปรุงรสเค็ม เช่น เกลือ น้ำปลา น้ำปลาร้า ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส 
ซอสมะเขือเทศ น้ำจิ้ม พริกเกลือ เป็นต้น 

เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทานทุกครั้ง 
เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทานบางครั้ง  
ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเลย ไม่เติมเครื่องปรุงรสเค็มเพิ่มจากอาหารพร้อมรับประทาน     
๓. ใน 1 สัปดาห์ ท่านด่ืมเครื่องดื่มที่มีรส
หวาน เช่น น้ำปั่น น้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น 
บ่อยเพียงใด 

เครื่องดื่มรสหวาน หมายถึง เครื่องดื่มที่ใส่นมข้นหวาน/น้ำตาล 
เช่น น้ำหวาน กาแฟร้อน/เย็น ชาเย็น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ปรุงแตง่
รส เครื่องดื่มชูกำลัง นมปรุงแต่งรส โยเกิร์ต โยเกิร์ตพร้อมดื่ม 
เป็นต้น  

ดื่มทุกวัน ดื่มเครื่องดื่มรสหวานทุกวัน         
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คำถาม คำอธิบาย 
ดื่มประมาณ ๔-๖ วันต่อสัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ๔-๖ วันต่อสัปดาห์     
ดื่มประมาณ ๑-๓ วันต่อสัปดาห์ ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ๑-๓ วันต่อสัปดาห์     
ไม่ดื่มเลย ไม่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานเลย                    
ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกแรง 
๔. โดยปกติแล้ว ท่านมีการขยับร่างกาย
จนเหนื่อยกว่าปกติ (รวมการทำงาน การ
เดินทาง การประกอบอาชีพ กิจกรรมเพือ่
ความบันเทิง และการออกกำลังกาย เช่น 
การเดิน ปั่นจักรยาน การทำงานบ้าน) 
โดยรวมเป็นเวลาเท่าใดใน ๑ สัปดาห ์

การขยับร่างกาย หมายถึง การทีร่่างกายได้เคลื่อนไหว ออกแรง 
หรือออกกำลังกายทั้งในรูปแบบทีเ่ป็นกจิกรรมในชีวิตประจำวัน  
เช่น การทำงาน การทำงานบ้าน การทำสวน งานอาชีพที่ใช้แรง
ต่าง ๆ หรือการเดินทางจากทีห่นึ่งไปยงัอีกทีห่นึ่ง เช่น การเดิน
หรือการปัน่จักรยานไปทำงาน/ไปทำธุระต่างๆ การเดินข้ึนบนัได 
การเดินข้ึนสะพานลอย เป็นต้น หรือการตั้งใจทำกจิกรรมเพือ่
ออกแรงหรือออกกำลงักาย เช่น การเต้นแอโรบิก ลลีาศ โยคะ 
การเล่นกีฬาต่าง ๆ ทุกประเภท เป็นต้น  
• จนเหนื่อยกว่าปกติ หมายถึง การที่ร่างกายมีการหายใจเร็ว

กว่าปกติ แต่ยังสามารถพูดจาได้จบประโยค โต้ตอบได้  
มากกว่าหร ือเท ่าก ับ ๑๕๐ นาท ีต่อ
สัปดาห์    

มีการขยับร่างกายจนรู ้สึกเหนื ่อยกว่าปกติ  (รวมกิจกรรมทุก
ประเภท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕๐ 
นาทีต่อสัปดาห์ 

น้อยกว่า ๑๕๐ นาทีต่อสัปดาห์    มีการขยับร่างกายจนรู ้สึกเหนื ่อยกว่าปกติ  (รวมกิจกรรมทุก
ประเภท หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้) น้อยกว่า ๑๕๐ นาทีต่อ
สัปดาห์ 

ไม่ได้ทำ ไม่มีการขยับร่างกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติเลย 
๕. ใน ๑ สัปดาห์ที ่ผ่านมา ท่านนั่งหรือ
เอนกายติดต่อกันนาน ๒ ชั ่วโมงขึ ้นไป 
โดยไม่รวมการนอนหลับ คิดเป็นกี่วันใน ๑ 
สัปดาห์ 

การนั ่งหรือเอนกายเฉยๆติดต่อกันนานๆ ทั ้งที ่บ้าน ที ่ทำงาน 
หรือสถานที ่ต ่างๆ เช่น การเดินทางอยู ่ในรถโดยสารหรือ
เครื่องบิน การนั่งพูดคุยกับเพื่อน การอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ 
การนั่งเล่นคอมพิวเตอร์ การนั่งทำงาน ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงการ
นอนพักผ่อน 

ประมาณ ๖-๗ วันต่อสัปดาห์    นั่งหรือเอนกายเฉยๆนานเกิน ๒ ช่ัวโมง ๖-๗ วันต่อสัปดาห์ 
ประมาณ ๓-๕ วันต่อสัปดาห์    นั่งหรือเอนกายเฉยๆนานเกิน ๒ ช่ัวโมง ๓-๕ วันต่อสัปดาห์ 
ประมาณ ๐-๒ วันต่อสัปดาห์    นั่งหรือเอนกายเฉยๆนานเกิน ๒ ช่ัวโมง ๐-๒ วันต่อสัปดาห์ 
๖. ท่านนอนหลับ ๗-๙ ช่ัวโมง คิดเป็นกี่
วันใน ๑ สัปดาห์ 

การนอน คือ การเข้านอนและการตื่นนอน (ไม่รวมการลุกขึน้เข้า
ห้องน้ำ) 

ประมาณ ๖-๗ วันต่อสัปดาห์    นอนหลบั ๗-๙ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๖-๗ วันต่อสัปดาห ์
ประมาณ ๓-๕ วันต่อสัปดาห์    นอนหลบั ๗-๙ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๓-๕ วันต่อสัปดาห ์
ประมาณ ๐-๒ วันต่อสัปดาห์    นอนหลบั ๗-๙ ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา ๐-๒ วันต่อสัปดาห ์
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คำถาม คำอธิบาย 
ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปาก 
๗. ท่านแปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟัน
ผสมฟลูออไรด์หรือไม่ อย่างไร 

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หมายถึง การทำ
ความสะอาดช่องปากโดยการใช้แปรงสีฟันร่วมกับยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ แปรงก่อนเข้านอนแล้วไม่รับประทานอาหารหรือดื่ม
เครื่องดื่มใดๆ ยกเว้นน้ำเปล่า หรืออาจแปรงล่วงหน้าก่อนเข้า
นอนนานเท่าไรก็ได้ ตราบเท่าที ่ไม่ร ับประทานอาหารหรือ
เครื่องดื่มใดๆ ยกเว้นน้ำเปล่าอีกจนเข้านอน  
(เลือกตอบข้อที ่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมที่ผ ู ้รับการสัมภาษณ์
ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่) 

แปรงฟ ันก ่อนนอนด้วยยาส ีฟ ันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย ๒ นาที 

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน และแปรง
ฟันแต่ละครั้งนานอย่างน้อย ๒ นาที  

แปรงฟ ันก ่อนนอนด้วยยาส ีฟ ันผสม
ฟลูออไรด์ทุกวัน แต่ไม่ถึง ๒ นาที 

แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน และแปรง
ฟันแต่ละครั้งนานไม่ถึง ๒ นาที   

แปรงฟันก่อนนอนยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
บางวัน 

แปรงฟันก่อนนอนยาสีฟันผสมฟลูออไรด์บางวันต่อสัปดาห์      

ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย 
 

ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย                      

๘. ในป ีท ี ่ ผ ่ านมาท ่านไปร ับบร ิการ         
ทันตกรรมหรือไม่ 

 

ไม่ไป ไม่ไปรับบริการทันตกรรมใดๆทั้งสิ้นในปีที่ผ่านมา 
หากเลือกตัวเลือก “ไม่ไป” สามารถกด “ถัดไป” ได้เลย 

ไป   ไปรับบริการทันตกรรมในปีที่ผ่านมา 
ถ้าท่านเลือกคำตอบนี้จะปรากฏคำถามข้อ ๘.๑ เพื ่อให้ระบุ
บริการทันตกรรมที่ได้รับในปีที่ผ่านมา สามารถเลือกได้มากกว่า 
๑ ข้อ หากไม่มีในตัวเลือก ให้เลือก “อื่นๆ โปรดระบุ” พร้อมระบุ
บริการทันตกรรมที่ได้รับ 

ชุดคำถามประเมินพฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็ง 
๙. ใน ๑ เดอืนที่ผา่นมา ทา่นสบูบหุรี่
หรอืไม่ อย่างไร  

ผลิตภัณฑ์ยาสูบคือ ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบ เช่น บุหรี่ ซิการ์ ยาเส้น 

สูบมวนแรกในช่วง ๓๐ นาทีถึง ๑ ช่ัวโมง
หลงัตื่นนอน 

สูบบุหรี ่มวนแรกหลังตื ่นนอนตั้งแต่ครึ ่งชั ่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ 
ช่ัวโมง     

สูบมวนแรกหลงั 1 ช่ัวโมงข้ึนไปหลังตืน่
นอน 

สูบบุหรี่มวนแรกหลังตื่นนอนตั้งแต่ ๑ ช่ัวโมง                             

ไม่สูบ ไม่สูบบุหรี่ หมายถึง ไม่เคยสูบบุหรี่ประเภทใดเลย                    
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คำถาม คำอธิบาย 
๑๐. ใน ๑ เดือนทีผ่่านมา ท่านด่ืมเบียร์
เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือ
สุราเกิน ๑/๒ แบนข้ึนไปหรือไม่    

• เบียร์ หมายถึงครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักข้าว 
• สุรา หมายถึง เหล้า  

 
ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน ดื่มเบียร์เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ๑/๒ 

แบนข้ึนไปทุกวันหรือเกือบทุกวัน 
ดื่มเดือนละ ๑-๔ ครั้ง ดื่มเบียร์เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ๑/๒ 

แบนข้ึนไปเดือนละ ๑-๔ ครั้ง 
ไม่เคยเลย ไม่เคยดื่มเบียร์เกิน ๔ กระป๋องหรือ ๒ ขวดใหญ่ หรือสุราเกิน ๑/

๒ แบนข้ึนไป 
ชุดคำถามประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 
๑๑. ท่านสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยทุกครั ้งและตลอดเวลาเมื ่อออก
จากบ้านและอยู่ในสถานที่เสี่ยง 

สถานที่เสี่ยง หมายถึง สถานที่ที่มีคนอยู่แออัด ไม่มีการเว้นระห่าง 
ทำกิจกรรมหรืออยู่ในที่อากาศไม่ถ่ายเท ไม่มีการระบายอากาศ
เป็นเวลานานมากกว่า 1 ช่ัวโมง  เช่น รถโดยสารสาธารณะ ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกช้ือ ห้องประชุม 

สวมหน้ากากทุกครั้งและสวมตลอดเวลา สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลา 
สวมหน้ากากบางครั้งและถอดบางครั้งทีไ่ม่
มีคนหนาแน่น 

สวมหน้ากากบางครั้งและถอดบางครั้งที่ไม่มีคนหนาแน่น เช่น 
ถอดเมื่ออยู่ในที่โล่งและไม่มีคนในบริเวณใกล้ๆ 

ไม่เคยสวมหน้ากากเลย ไม่สวมทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยเลย 
๑๒. ท่านมีการคัดแยกขยะตามประเภท 
และทิ้งลงถังถูกต้องตามประเภทหรือไม่ 

การคัดแยกขยะ หมายถึง การจำแนกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง
ลงถังขยะ แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ได้แก่ 
• ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลาย เป็นขยะที่สามารถย่อย

สลายหรือเน่าเสียได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว เช่น เศษอาหาร 
เศษผัก-ผลไม้ ต้นหญ้า ใบไม้ 

• ขยะรีไซเคิล เป็นขยะที่สามารถนำมาแปรรูป แล้วนำไปใช้
ประโยชน์ใหม่ได้อ ีกครั ้ง เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก 
กระป๋อง กล่อง ลัง โลหะ อะลูมิเนียม และยางรถยนต์ 

• ขยะอันตรายหรือขยะพิษ เป็นขยะที ่ม ีว ัตถุอ ันตราย
ปนเปื ้อนหรือประกอบอยู ่ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
แบตเตอรี ่โทรศัพท์ กระป๋องสเปรย์ และภาชนะบรรจุ
สารเคมีอันตราย 

• ขยะทั่วไป คือ ขยะทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือจากขยะย่อย
สลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายนั ่นเอง เช่น โฟม 
ฟอยล์ ถุงพลาสติก ซองอาหาร กระป๋องสี และแผ่นซีดี 
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มีการคัดแยกขยะตามประเภท และทิ้งลง
ถังที่ถูกต้องทุกครั้ง 

มีการคัดแยกทั้ง 4 ประเภทและทิ้งลงในถังขยะตามประเภทขยะ
ทุกครั้ง 

มีการคัดแยกขยะตามประเภท และทิ้งลง
ถังที่ถูกต้องบางครั้ง 

มีการคัดแยกทั้ง 4 ประเภท แต่ไม่ได้ทิ้งตามประเภทถังขยะอาจ
เนื่องจากไม่มีถังขยะทั้ง 4 ประเภท 

ไม่มีการคัดแยกขยะ   ไม่มีการคัดแยกใดๆ เลย ทิ้งรวมกันหมดในถังเดียวกัน 
๑๓. ท่านล้างมือก่อนกินอาหารและหลัง
การใช้ส้วมหรือไม่ อย่างไร 

• การล้างมือ หมายถึง การขัดถูใหท้ั่วมือรวมทั้งช่องลายนิ้วมือ
ด้วยสบู่หรือสารเคมี แล้วล้างออกด้วยน้ำใหส้ะอาด 

• การกินอาหาร หมายถึง การใช้อุปกรณ์ในการทานอาหาร 
หรือใช้มือหยิบอาหารรบัประทาน 

• การใช้ส้วม หมายถึง การปสัสาวะ หรือขับถ่ายของเสีย 
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนกินอาหารและหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง   
ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บางครั้ง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่กินทานอาหารและหลังการใช้ส้วมบางครั้ง   
ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียว/ไม่ล้างเลย ล้างมือด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวหรือไม่เคยล้างมือก่อนกินอาหาร

และหลังการใช้ส้วมเลย 
ชุดคำถามประเมินสุขภาพจิต 
๑๔. ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่าน
รู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่ 

 

ไม่มี ไม่มีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังตลอด ๒ สัปดาห์ที่
ผ่านมาจนถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

ม ี มีความรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังในช่วง ๒ สัปดาห์ที่
ผ่านมา รวมถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

๑๕. ใน ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันน้ีท่าน
รู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่ 

 

ไม่มี ไม่มีความรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลนิตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่าน
มา รวมถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

ม ี มีความรู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่าน
มา รวมถึงวันที่ทำแบบสอบถาม 

ชุดคำถามประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
๑๖. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที ่ทำให้
ส ุ ขภาพแข ็ งแรงจากแหล ่ งข ้อม ูลที่
น่าเช่ือถือได้ 

• การค้นหาข้อมลู หมายถึง การกระทำใด ๆ เพือ่ได้มาซึ่งข้อมลู  
• แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ หมายถึง แหลง่ข้อมลูที่มาจาก

หน่วยงานที่น่าเช่ือถือ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในเรื่องนั้นๆ รวมถึงบทความ รายงานทางวิชาการ 

ค้นหาได้ทุกครั้ง ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ทุกครั้งที่ต้องการ  
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ค้นหาได้ปานกลาง  ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้บ่อยครั้ง 
ค้นหาได้บ้าง/พอทำได้ ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้บางครั้ง 
ค้นหาข้อมูลไม่ได้  ไม่สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได ้
๑๗. ทุกครั้งที่ท่านฟังหรืออ่านขอ้มูลที่ทำ
ให้สุขภาพแข็งแรง ท่านรู้เรื่องและเข้าใจ
เนื้อหาได้ทั้งหมด 

การเข้าใจ หมายถึง รู้ว่าคำศัพท์ ประโยคของภาษาที่ปรากฏ 
หมายความว่าอย่างไร มีความเกี ่ยวข้องกับตนเองอย่างไร มี
ประโยชน์หรือโทษต่อตนเองอย่างไร  

รู้เรื่องและเข้าใจทุกครั้ง รู้เรื่องและเข้าใจข้อมูลไดท้ั้งหมด 
รู้เรื่อง/เข้าใจปานกลาง รู้เรื่องและเข้าใจข้อมูลได้ส่วนใหญ่ แต่ใช้เวลาเล็กน้อยในการทำ

ความเข้าใจส่วนอื่นๆ ที่เหลือ 
รู้เรื่องบ้าง/เข้าใจบ้าง รู้เรื่องและเข้าใจข้อมูลได้บางส่วน และใช้เวลานานเพื่อทำความ

เข้าใจเนื้อหาส่วนอื่นๆ ที่เหลือ 
ไม่รู้เรื่อง/ไม่เข้าใจ   ไม่สามารถรับรู้ อ่าน หรือตีความหมายของภาษาได้ 
๑๘. เมื ่อมีข้อมูลใหม่ๆเกี ่ยวกับการทำให้
ส ุขภาพแข็งแรง ท่านจะตรวจสอบความ
ถ ูกต ้องของแหล ่ งท ี ่ มาของข ้อม ูลและ
เปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเช่ือหรือทำตาม 

• ตรวจสอบความถูกต้อง หมายถึง การตั้งคำถามจากข้อมูล และ
ซักถามจากผู้รู้ หรือค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ 

• แหล่งข้อมูลที ่น ่าเชื ่อถือ หมายถึง แหล่งข้อมูลที ่มาจาก
หน่วยงานที่น่าเช่ือถือ หรือบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
เรื่องนั้นๆ รวมถึงบทความ รายงานทางวิชาการ 

• การตัดสินใจ หมายถึง ความสามารถในการนำข้อมูลสุขภาพที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้เป็นทางเลือกที่จะลงมือปฏิบัตเิพื่อ
สุขภาพของตนเอง 

ทำทุกครั้ง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม
ทุกครั้ง 

ทำบ่อยครั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม
บ่อยครั้ง 

ทำบางครั้ง  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำตาม
บางครั้ง 

ไม่ได้ทำ ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนตัดสินใจเชื่อหรือทำ
ตาม 

๑๙. ท่านปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่
ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม 

การปฏิบัติตัวให้มีสุขภาพแข็งแรง หมายถึง สามารถจัดการ
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเอง และตัดสินใจ
เลือกปฏิบัติเพื ่อรักษาสุขภาพของคนเองให้ดี เช่น การทาน
อาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย รวมถึงการหลีกเลีย่งการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ทำทุกครั้ง  สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื ่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงทุกครั้ง 
ทำบ่อยครั้ง  สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื ่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงบ่อยครั้ง 
ทำบางครั้ง  สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื ่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงบางครั้ง 
ไม่ได้ทำ ไม่สามารถจัดการปัจจัยแวดล้อมและปฏิบัติตัวเพื่อให้ตนเองมี

สุขภาพแข็งแรงได้ 
๒๐. ท่านสามารถให้คำแนะนำและบอก
วิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับบุคคลอื่น
ให้ยอมรับและเข้าใจได้ 

ให้คำแนะนำและบอกวิธีการ หมายถึง สามารถสื ่อสารข้อมูล 
หรือประสบการณ์จากการเปลี ่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรมของ
ตนเอง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การบอกต่อผ่านสังคมออนไลน์  

ทำทุกครั้ง  สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้ทุกครั้ง 

ทำบ่อยครั้ง  สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้บ่อยครั้ง 

ทำบางครั้ง สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้บางครั้ง 

ไม่ได้ทำ ไม่สามารถให้คำแนะนำและบอกวิธีการทำให้สุขภาพแข็งแรงกับ
บุคคลอื่นให้ยอมรับและเข้าใจได้ 
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 ๖. เมื่อตอบคำถามแต่ละชุดคำถามแล้ว กด “ถัดไป” โปรแกรมจะประมวลผลพฤติกรรมสุขภาพ และให้
ความรู้พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน infographic ของแต่ละชุดคำถาม ตัวอย่างเช่น 
 

   

หมายเหตุ : ชุดคำถามประเมินสุขภาพจิต และความรอบรู้จะไม่มีการให้ความรู้ผ่าน infographic 
 
 ๗. จากนั้นกดปุ่ม “ปิด” เพื่อปิด infographic จากนั้นจะปรากฏแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมภาพชุด
คำถามต่อไป 
 ๘. เมื่อทำแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมภาพชุดคำถามประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพครบแล้ว กด 
“ส่ง” ระบบจะบันทึกคำตอบ 
 

การวิเคราะห์และรายงานผล 
 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รายงานผลและคืนข้อมูลให้ทางพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมอนามัยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
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 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล ต้องลงทะเบียนในระบบ ICTPORTAL 
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยกำหนดให้ศูนย์อนามัย สสจ. และสสอ.สามารถลงทะเบียนได้ ดังนี้ 

๑. เข้าใช้งานผ่านระบบ Google Chrome ค้นหาคำว่า “ICTPORTAL” เลือก ICT PORTAL 
(https://ictportal.moph.go.th) 

 

 ๒. เมื่อกดเข้ามาในเว็บไชต์จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ คลิกปุม่ “REGISTER” ด้านขวา 

 

 

การสมัครเขา้รับสิทธิ ICTPORTAL 
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 ๓. เมื่อเข้ามาหน้า Register จะปรากฏหน้าจอดงัภาพ กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน โดยข้อมลู 
E-mail ใหร้ะบุข้อมลูให้ตรงกบัทีส่่งข้อมลูใหส้ำนักทันตสาธารณสุข เมื่อกรอกครบแล้ว คลิก “Register” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ระบบจะส่ง E-mail ไปตาม E-mail Address ที่ลงทะเบยีนไว้ 

หมายเหตุ : รหสัสถานพยาบาล สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://203.157.10.8/hcode_2014/query_set.php?p=2  

 

 

http://203.157.10.8/hcode_2014/query_set.php?p=2
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 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในศูนย์อนามัย สสจ.และสสอ.สามารถติดตามการเก็บข้อมูลได้ ดังนี ้

๑. เข้าใช้งานผ่านระบบ Google Chrome  
๒. คีย ์http://questionnair.moph.go.th/#/login 

 ๓. คลิกปุ่ม “Login By ICTPORTAL”  

 

 ๔. ใส่ E-mail ทีล่งทะเบียน และใส่ password หลังจากนั้นคลิก “Login” 

 

  

การติดตามการเก็บข้อมูล 

http://questionnair.moph.go.th/#/login


0คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 2565  
31 

 ๕. หน้าจอจะปรากฏระบบจัดการแบบสอบถาม โดยแยกเป็นในชุมชน และในสถานประกอบการ  เลือก
ประเภทของแบบสอบถามที่ต้องการ Export ข้อมูล โดยศูนย์อนามัยจะมีข้อมูลในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ สสจ.
จะมีข้อมูลของจังหวัดตนเอง และสสอ.จะมีข้อมูลของอำเภอตนเอง 

 
 ๖. คลิกทีส่ัญลักษณ์ Export 
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 ๗. คลิก “สร้างผลตอบกลับ” 

 
 ๘. เมื่อสร้างผลตอบกลับแล้วจะปรากฏตามหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่พื้นที่ว่าง 
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 ๙. หลังจากนั้นจะกลับไปที่หน้าการตอบกลับแบบสอบถาม ให้กดสัญลักษณ์ Export อีกครั้ง   

 
 ๑๐. จะปรากฏแบบสอบถามที่สร้างผลตอบกลับเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “ส่งออก” 
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 ๑๑. ได้ไฟล์ Excel สกุลไฟล์ csv. ซึ่งจะได้ข้อมูลที่ไม่สามารถอ่านได้ ต้องทำการแปลงข้อมูลก่อน 
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วิธีท่ี ๑ แปลงไฟล์สกุล csv. เป็นไฟล์ Excel ผ่านเว็บไซต์ 
 สามารถแปลงไฟล์ผ่านเว็บไซต์ https://convertio.co/th/csv-xls/ (จำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน ๑๐๐ MB/
ครั้ง และไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/วัน) 

วิธีท่ี ๒ แปลงไฟล์สกุล csv. เป็นไฟล์ Excel ผ่านโปรแกรม Notepad 
 ๑. คลิกเลือกไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา คลิกขวาเลือก “Edit” 

 

 ๒. จะข้ึนหน้าต่าง Notepad ปรากฏข้อมูล ดังภาพ 

 

การแปลงไฟล์ Excel สกุลไฟล์ csv. ให้สามารถอ่านข้อมลูได ้

https://convertio.co/th/csv-xls/
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 ๓. คลิก “File” เลือก “Save As” 

 

 ๔. จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ คลิกที่ Drop down ของ “Save as type” เลือก “All Files” (๑) และ
คลิกที่ drop down ของ “Encoding” เลือก “UTF-8 with BOM” (๒) และคลิก “Save” (๓) 

 

 

 

 

๑ 

๒ ๓ 
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วิธีท่ี ๓ แปลงไฟล์สกุล csv. เป็นไฟล์ Excel ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

 ๑. คลกิเลือกที่ “Data” (๑) จากนั้นเลือก “From Text” (๒) 

 

๒. เมื่อคลกิ “From Text” แล้วจะข้ึนหน้าต่าง “Import Text File” ให้เลือกไฟล์ที่ export ข้อมลูจาก
ระบบ (๑) แล้วกด “Import” (๒) 

 

 

 

๒ 

๑ 

๑ 

๒ 



0คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน 2565  
38 

๓. เมื่อกด “Import” จะข้ึนหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 1 of 3” ให้เลือก “Delimited” 
(๑) แล้วกด “Next” (๒)  

 

๔. เมื่อกด “Next” จะข้ึนหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 2 of 3” ให้เลือก “Comma” (๑) แล้วกด 
“Next” (๒) 

 

 

 

 

๑ 

๒ 

๑ 

๒ 
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๕. เมื่อกด “Next” จะข้ึนหน้าต่าง “Text Import Wizard – Step 3 of 3” ให้เลือก “General” (๑) แล้ว
กด “Finish” (๒) 

 

๖. เมื่อกด “Finish” จะข้ึนหน้าต่าง “Import Data” ให้กด “OK”  

 

 

 

 

 

๒ 

๑ 
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๗. เมื่อกด “OK” ไฟลจ์ะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตามปกต ิ

 
 
 


