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แบบคัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพ
เลขที่ ...................................
ผูดําเนินงานทีใ่ หบริการคัดกรอง....................................
วันที่ตรวจ..........เดือน............................ พ.ศ. ..............
ขอมูลทัว่ ไป
เลขที่บัตรประชาชน ( 13 หลัก ) □□□□□□□□□□□□□
ชื่อนาย / นาง / นางสาว...............................นามสกุล ................................
วันเดือนป(เกิด)วันที.่ .......เดือน................ พ.ศ. ....... อายุ ........ ป
ที่อยูปจจุบนั ............... ซอย ........................ถนน..............................แขวง/ตําบล .......................
เขต/อําเภอ ......................... จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย ..........................
โทรศัพท.....................โทรศัพทมือถือ .....................
2. ครอบครัว/ประวัติ

1. ประวัติสว นบุคคล
เพศ
ชาย

หญิง

ประถมศึกษา
อนุปริญญา
ไมไดเรียน

มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี/สูงกวา

การศึกษา

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ............................ บาท/เดือน
คาใชจายตอเดือน
 พอเพียง
ไมพอเพียง
 เปนหนี้
 เหลือเก็บ
ลักษณะงาน
ทํางานกลางแจง
นัง่ กับโตะ
เคลื่อนไหว เดินไปมาบางเล็กนอย
เคลื่อนไหว เดินไปมาสวนใหญ
อื่นๆ ระบุ........................................

บิดา
- โรคเบาหวาน
มี ไมมี  ไมทราบ
- ความดันโลหิตสูง มี ไมมี  ไมทราบ
-โรคหัวใจหลอดเลือด มี ไมมี  ไมทราบ
มารดา
- โรคเบาหวาน
มี ไมมี  ไมทราบ
- ความดันโลหิตสูง มี ไมมี  ไมทราบ
- โรคหัวใจหลอดเลือด มี ไมมี  ไมทราบ
พี่นอง(รวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา)
- โรคเบาหวาน
มี ไมมี  ไมทราบ
- ความดันโลหิตสูง มี ไมมี  ไมทราบ
- โรคหัวใจหลอดเลือด มี ไมมี  ไมทราบ
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3. พฤติกรรมเสี่ยง/สุขภาพ
ทานมีปญหา/กิจกรรม
- ตรวจสุขภาพประจําป  มี
- อวนในวัยเด็ก
 มี
- โรคเบาหวาน
 มี
- ความดันโลหิตสูง
 มี
-โรคหัวใจและหลอดเลือด  มี
- โรคตับ
 มี

5. การบริโภคอาหาร
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี
 ไมมี

 ไมทราบ
 ไมทราบ
 ไมทราบ
 ไมทราบ
 ไมทราบ
 ไมทราบ

กรณีมโี รคดังกลาวทานรักษา
 สม่ําเสมอตามแพทยนัด  ไมแนนอน
 หายแลว
 อื่น ๆ ระบุ ...............
4. การออกกําลังกาย
 ไมไดออกกําลังกาย
 ออกกําลัง
ถาออกกําลังกาย
ความถี่
 ทุกวัน
 < 2ครั้ง/สัปดาห
 ไมแนนอน
เวลานาน
 <30นาที/ครั้ง
 ≥30 นาที/ครั้ง
 ไมแนนอน
ประเภทการออกกําลัง(ตอบไดมากกวา1 ขอ)
 วิง่
 เดิน
 เลนกีฬา ระบุ .........................................

แหลงอาหาร สวนใหญ
ทํากินเอง
 ซื้อสําเร็จรูป
 ทั้งสองอยาง
ประเภทอาหาร
ไขมัน,เนือ้ สัตวติดมัน
 ทุกวัน
 นานๆครั้ง (1 ครั้ง / สัปดาห)
 บางวัน ( 2 - 3 ครัง้ / สัปดาห)  อื่นๆ ระบุ .......................
แกงกะทิ
 ทุกวัน
 นานๆครั้ง (1 ครั้ง / สัปดาห)
 บางวัน ( 2 - 3 ครั้ง / สัปดาห)  อื่นๆ ระบุ .......................
รสชาดทีช่ อบสวนใหญ
 เค็ม
 เผ็ด
 หวาน
 อื่น ๆ ระบุ ..............
ผัก ผลไม
 ทุกวัน
นานๆครั้ง(1 ครั้ง / สัปดาห)
 บางวัน ( 2 - 3 ครั้ง / สัปดาห)  อื่นๆ ระบุ .......................
อาหารมือ้ เชา
 กิน
ไมแนนอน
 ไมกนิ
6. การรับประทานยา
ยาลดไขมัน
 รับประทานประจํา  เคยรับประทาน
ฮอรโมนทดแทน/วัยทอง
 รับประทานประจํา  เคยรับประทาน
ยาลดความดันโลหิตสูง
 รับประทานประจํา  เคยรับประทาน
ระบุชอื่ ยา................... ...................................

 ไมรับประทาน
 ไมรับประทาน
 ไมรับประทาน
.................................
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 อื่น ๆ ระบุ ............................................
..
7. สารเสพติด

9. การตรวจรางกาย

สูบบุหรี่
ไมสูบ  สูบ สูบครั้งแรก อายุ ........ ป
ปจจุบนั สูบ ......... มวน/วัน
เคยสูบ แตเลิกแลว
สูบครั้งแรกอายุ .......... ป
สูบนาน.... ป เลิกสูบมานาน ..... ป
ดื่มสุรา
ไมดื่ม  ดื่ม ดื่มครั้งแรกอายุ ...... ป
ปจจุบันดืม่ ..........แกว/วัน
 เคยดื่ม แตเลิกแลว
ดื่มครั้งแรกอายุ .......... ป
ดื่มนาน...... ป เลิกดื่มมานาน..... ป
8. พฤติกรรมความเครียด
ทานมีบุคลิก
 ใจรอน
 หงุดหงิดงาย
 เอาจริงเอาจัง
 รูสึกกลัว/วิตกกังวล
 ตื่นเตนงาย
 อื่นๆระบุ................
ครอบครัว และสมาชิก
 ตองรับผิดชอบมาก
สัมพันธภาพไมคอยดี
 ไมคอยเขาใจกัน
 ตางคนตางอยู
 คาใชจา ยมาก
ไมมีคนชวยทํางานบาน

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

งานและความรับผิดชอบ
 งานหนัก
 ไมมีเวลาพักผอน
 เพื่อนรวมงานมีปญหา
 ทํางานไมไดดั่งใจ
 ถูกตําหนิบอย
 งานราบรื่นดีไมมีปญหา
สังคม
 ไมคอยไดสนใจ
 ชางวุน วาย นาเบื่อ
โชคดีมีเพือ่ นสนิทไมเครียด
มีแตคนเห็นแกตัวเอาเปรียบ
 ทําใจไดสบาย ๆ

น้ําหนัก................กิโลกรัม ; สวนสูง .................. เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย (BMI) ...................... กิโลกรัม/เมตร2
เสนรอบเอว (วัดผานสะดือ) ............ นิ้ว
รอบสะโพก(ผานปุมกระดูก Ischium) ........... นิว้
ระดับน้ําตาลในเลือดจากหลอดเลือดฝอย(DTX)........... มก.%
เจาะหลังรับประทานอาหาร ...........ชั่วโมง
* กรณี เกิน > 110 มก% ใหนัดทํา FBS ตอ
ความดันโลหิต ............... มม.ปรอท
* กรณีเกิน >140/90 หรือ Diastolic> 90 ; Systolic > 140
ใหนัดวัดซ้ํา และทํา FBS ตอ
การตรวจรางกายตามระบบ
........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
สรุปเบื้องตน
 ปกติ
 ผิดปกติ
ระบุความผิดปกติ ............................................................
........................................................................................
........................................................................................
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เปนสุขดี ไมมีปญหา

สรุปการประเมินภาวะเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
ดัชนี/ประเด็น
เสี่ยง ไมเสี่ยง
หมายเหตุ
- ประวัติครอบครัว
- พฤติกรรมการสูบบุหรี่
- พฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล
- โรคเบาหวาน
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคหัวใจหลอดเลือด
- การบริโภคอาหาร
- การรับประทานยา
- การออกกําลังกาย
- เครียด
- ดัชนีมวลกาย(BMI) เกิน
- สัดสวนเอว/สะโพก (Waist-Hip Ratio) เกิน
- ไขมันในเลือดสูง
….
สรุปความเห็นของแพทย / ทีมสาธารณสุข
 ไมพบความเสีย่ ง
 ระดับความเสีย่ ง
 มีความเสี่ยงต่ํา  มีความเสี่ยงปานกลาง  มีความเสี่ยงสูง
 มีปจจัยเสี่ยง เรื่อง ................................ ..............................................................
 มีปญหาสุขภาพโรคเรื้อรัง ระบุ ..........................................................................
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สรุปผลจากแบบวัดคัดกรอง * แบงไดเปน
1. กลุมผูที่มีความเสี่ยงต่ํา
มีปจจัยเสี่ยงนอยกวาหรือเทากับ 1 อยาง (การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย )
หรือ ดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต 23-24.9 ถือวา น้ําหนักเกินมากกวาหรือเทากับ 25 ถือวาอวน
หรือ เสนรอบเอวลาง ผูชาย มากกวา 36 นิ้ว ผูหญิง มากกวา 32 นิ้ว
2. กลุมผูที่มีความเสี่ยงปานกลาง
มีปจจัยเสี่ยงตั้งแต 2 อยางขึ้นไป (การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย
เสนรอบเอว)
3. กลุมผูที่มีความเสี่ยงสูง
3.1 กลุมผูที่มีความเสี่ยงสูง มีปจจัยเสี่ยง 2 อยาง (การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว)
หรือ เปนเบาหวานมากกวา 10 ป หรือ เบาหวานที่ควบคุมไมไดดีติดตอกัน
หรือ มีประวัติญาติสายตรงเปนโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัมพาต
3.2 กลุมผูที่มีความเสี่ยงสูงปานกลาง มีปจจัยเสี่ยง 3-5 อยาง (การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว)
หรือ ระดับความดันโลหิตสูงมาก BP ≥ 170/100 mmHg 2 ครั้งติดตอกัน (มากกวา 2 ครั้งรอบการตรวจรักษา)
หรือ ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวามีไขมันในเลือดสูง
3.3 กลุมผูที่มีความเสี่ยงมาก มีปจจัยเสี่ยง > 5 อยาง (การสูบบุหรี่ การบริโภคอาหาร การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กิจกรรมทางกาย ดัชนีมวลกาย เสนรอบเอว)
หรือ มีประวัติเปนโรคหัวใจหรืออัมพาต
หรือ เปนเบาหวานมีปญหาโรคไต
* คณะกรรมการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการปองกันโรคหลอดเลือดแดงขั้นปฐมภูมิ
Harvard University, American Heart Association, The Cleveland Clinic Heart and Vascular Institute
สํานักควบคุมโรคไมติดตอ กระทรวงสาธารณสุข

