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Topics 
•OBSERVATIONAL FORM 

• INTERVIEW FORM 

•QUESTIONNAIRE 

• TEST 

 



Observation Interview Inquiry Test 

Observational form Interview form Questionnaire Test 



1. Observation 

Participant observation 
Non-participant 

observation 
Ex. 
-To observe health service in hospital  
-To observe custom and culture in 
community 
 Advantage: 
- Insight data, Truth data 
Disadvantage: 
- Bias, Take a longer time 

Ex. 
-To observe health behavior among 
people 
 

Advantage: 
-Un-bias, Take a shorter time 
Disadvantage: 
-may not get insight data 



Observation form 

Narrative Scale 



2.Interview  
Un-structured 

interview 
Structured 
interview 

In-depth 
interview 

Focus group 
interview 

Repeated 
interview 



Focus interview 

8-12 persons 
2 hours 

Important keys: 

(1) Moderator 

(2) Note taker 

(3) Homogeneous 
members(age, gender, 
occupation, economy 
status, etc.) 

(4) Questions (grouping and 
ordering) 

(5) Data analysis by group 



3. Inquiry 
(Questionnaire) 

Mail/ 

e-mail/ 

google form 

Collect questionnaire 
at specified time  



Questions in 
Questionnaire and Interview form 

• To answer research question and objectives 

• Scope of query – 3 types 

 
Scope of query 

Fact Opinion/Attitude Behavior 



Question-Fact  
• data WHAT THEY KNOW 

• Demographic data -age, gender, weight, height 

• Knowledge  

• Illness history 

Problem 

• Recall 

• Bias – sensitive issue 



Question – Opinion / Attitude 
• DATA WHAT THEY THINK AND FEEL 

• Prefer to use rating scale (Likert scale) 

 
Problem 

• If numbers of question are not enough or question 
is not clear, it can not reflex opinion or attitude of 
respondent. 



Agreement Strongly 
agree 

agree undecided disagree Strongly 
disagree 

Frequency Always Very often sometimes Rarely Never 

Importance Very 
importance 

importance moderate Slightly 
important 

Not 
importance 

Quality Very good good acceptable poor Very poor 

Likelihood definitely Very 
probably 

probable Probably not definitely 
not 

Value High Moderate Low None 



Query - Behavior 
• Data WHAT THEY DONE 

• Behavior in the past or present 

Problem 

• Recall 

• Bias – sensitive issue 



Type of questionnaire  

Open ended form Closed form 

Use when 
-We can not use closed form 
-Don’t need to guide the answer 
-Need insight data 



5 steps for questionnaire designing 

• 1: Define content 

• 2: Define number and  type of question 

• 3: Question writing 

• 4: Try out and improvement 

• 5: Publishing  



Example 
การศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัตนเองการจากการสมัผสั

สารเคมีก าจดัศตัรพูืชของเกษตรกร 

• Step 1: Define content 

•  ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

• ส่วนท่ี 2 ข้อมลูการใช้สารเคมีก าจดัศตัรพืูช 

• ส่วนท่ี 3 ทศันคติในการป้องกนัตนเองการจากการ
สมัผสัสารเคมีฯ 

• ส่วนท่ี 4 ข้อมลูพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก
การสมัผสัสารเคมีฯ 



• Step 2: Define number and  type of queries 
•  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป .....5 ข้อ 

-ชื่อ-นามสกุล / เพศ / อายุ / น ้าหนกั / สว่นสงู ฯลฯ 

 
• ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการใช้สารเคมีก าจดัศตัรพืูช  ---- 3 ข้อ 

-ชนิดสารเคมทีีใ่ช ้/ วตัถุประสงคก์ารใช ้/ ความถีใ่นการใช ้ฯลฯ 

 

• ส่วนท่ี 3 ทศันคติในการป้องกนัตนเองฯ—3 ข้อ 

 

• ส่วนท่ี 4 ข้อมลูพฤติกรรมการป้องกนัตนเองฯ  ---  4ข้อ 

-การสวมชุดป้องกนัฯ/การสวมแวน่ตา/การสวมหมก/การใสผ่า้ปิดปาก ฯลฯ 

 

 



ลกัษณะของข้อค าถาม 

1.  มีให้เลือกเพียง 2 ค าตอบ  และเลือกเพียงค าตอบเดียว 

ยกตวัอย่าง:   
เพศ    
    ชาย      หญิง 
ท่านเคยใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่  
     เคย     ไม่เคย 
การรบัประทานอาหารสกุๆดิบท าให้ท้องเสียใช่หรือไม่   
    ใช่        ไม่ใช่ 

Step 3 question writing 



2.  มีให้เลือกหลายค าตอบ  และเลือกเพียงค าตอบเดียว 

ยกตวัอย่าง:   
ศาสนาท่ีท่านนับถือ    
    พทุธ      คริสต ์ อิสลาม   ฮินด ูอ่ืนๆ 
สถานภาพของท่าน 
     โสด     สมรส  หม้าย  หย่าร้าง 
รายได้ต่อเดือนของท่าน 
    <10,000บาท                  10,0001-20,000บาท   
   20,001-30,000บาท        >30,0000บาท   
 



3. มีให้เลือกหลายค าตอบ  และสามารถเลือกตอบได้ 
หลายค าตอบ 

ยกตวัอย่าง:   
สถานบริการท่ีท่านเลือกใช้บริการ(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
     โรงพยาบาลรฐั 
    โรงพยาบาลเอกชน 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล 
    คลินิก 



4. ค าถามท่ีให้ใส่ล าดบัท่ี 



4. ค าถามท่ีให้แสดงระดบัความมากน้อย 
 เช่น ความพึงพอใจ  ทศันคติ 

5 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

4 
เหน็ด้วย 

3 
เฉยๆ 

2 
ไม่เหน็
ด้วย 

1 
ไม่เหน็

ด้วยอย่าง
ยิ่ง 

การบริการสขุภาพประชาชน
เป็นหน้าท่ีส าคญัของบคุลากร
ทางการแพทย์ 

นโยบาย 30 บาทรักษาทกุโรค
สามารถลดการเจ็บป่วยของ
ประชาชนได้ 





ลกัษณะแบบสอบถามทีดี่ 
1.  มีหวัเรือ่ง วตัถปุระสงค ์รหสัชดัเจน 



2. มีรายละเอียดของผูถ้กูสอบถามครบถ้วน 



3. ค าถามชดัเจน   
-ผูต้อบค าถามไม่ต้องตีความหมาย  
-หลีกเล่ียงการใช้ศพัท์แสลง ศพัท์ชาวบ้าน และศพัท์
ทางวิชาการ 

ยกตวัอย่าง 

“ท่านชอบรบัประทานอาหารรสแซบหรือไม่”   

 
(แซบเป็นศพัทท้์องถ่ิน บางคนอาจแปลความหมายว่าอร่อยมาก  

แต่บางคนอาจแปลความหมายเป็นเผด็มากกไ็ด้)   



4. ถามเพียงประเดน็เดียวหรือเรื่องเดียว   
การตัง้ค าถามซ่ึงมีหลายประเดน็ในค าถามเดียว   
จะท าให้ผูต้อบสบัสนในการตอบค าถาม 

ยกตวัอย่าง 
“ท่านเคยรบัประทานอาหารสกุๆดิบๆหรอืไม่ และชนิดของ

อาหารทีร่บัประทานคืออะไร” 
 

ยกตวัอย่าง 
“ท่านได้รบัข่าวสารเรือ่งสขุภาพผา่นทางโทรทศัน์และวิทยุ

หรอืไม่” 



5. ไม่เป็นค าถามช้ีน าให้ผู้ตอบตอบไปในทิศทางใด
ทิศทางหน่ึง 

ยกตวัอย่าง 
“ท่านพึงพอใจการให้บริการของโรงพยาบาล 

ก.มากกว่าโรงพยาบาล ข.ใช่หรอืไม”่ 



6. หลีกเล่ียงค าถามท่ีเป็นประโยคปฏิเสธ เพราะอาจท า
ให้ผูต้อบสบัสน 

ยกตวัอย่าง 
“ท่านไม่เหน็ด้วยกบัการไม่ใส่หมวกคลมุผม
และผา้กนัเป้ือนของแม่ค้าขณะขายอาหาร
หรือไม่” 



6. หลีกเล่ียงค าถามท่ีต้องใช้ความจ า หรือใช้เวลาคิด 

ยกตวัอย่าง 
“ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา ท่านปวดศีรษะกีค่ร ัง้” 

ยกตวัอย่าง 
“ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา ท่านจ่ายเงินเพือ่ซ้ือ
อาหารเสริมสขุภาพจ านวนกีบ่าท” 



7. หลีกเล่ียงค าถามท่ีกระทบกระเทือนภาพพจน์ของ
ผูต้อบ หรือท าให้ผูต้อบอบัอาย 

ยกตวัอย่าง 
“ท่านมีเงินเดือนเท่าไหร่ /ท่านเป็นหมนัหรือไม่” 
 
ค าถามเหล่าน้ี ผูต้อบอาจตอบบิดเบอืนจากความจริง
เน่ืองจากอบัอายสถานะของตนเองหรือไม่ต้องการ
เปิดเผยข้อมลูในบางเร่ือง 



7.  หลีกเ ล่ียงค าถามท่ีไม่สามารถตอบได้ทุกคน 
เน่ืองจากจะท าให้ผูต้อบสบัสนและร าคาญ 

ยกตวัอย่าง 
“ท่านตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดปีละก่ีครัง้” 

การตัง้ค าถามทีเ่หมาะสม: 
ค าถามข้อท่ี 1: ท่านเคยตรวจวดัระดบัน ้าตาลในเลือดหรือไม่  
□ เคย   □ ไม่เคย (ข้ามไปข้อท่ี..…) 
ค าถามข้อท่ี 2: ถ้าเคยตรวจวดัระดบัน ้าตาลในเลือด ท่านตรวจวดัปีละก่ีครัง้ 
□ 1 ครัง้ □ 2 ครัง้   □ มากกว่า 2 ครัง้ 



การตัง้ค าถามท่ีเหมาะสม: 
“ท่านมีบตุรก่ีคน”  แต่ผูต้อบยงัไม่มีบตุร ใน
กรณีดงักล่าว  สามารถปรบัค าถามได้ดงัน้ี 
ค าถาม:  ท่านมีบตุรหรอืไม่   
□ ไม่มี    
□ มี จ านวน.......คน 



8. จดัล าดบัค าถามให้เหมาะสม   
ค าถามเร่ิมต้นการสมัภาษณ์ควรเป็นค าถามง่าย 
เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความสบายใจ และความ
มัน่ใจให้ผูต้อบว่าสามารถตอบค าถามได้  เช่น อาย ุ
น ้าหนัก ส่วนสงู สถานภาพสมรส จ านวนบตุร และ
ลกัษณะทัว่ไป    
 
จากนัน้จึงถามค าถามในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยเรียงค าถามให้เกิด
ความต่อเน่ืองมากท่ีสดุ 



*ส าหรบัอตัราการตอบค าถามในแต่ละข้อ  ถ้า
พบว่าข้อใดไม่ตอบ หรือมีค าตอบว่า “ไม่แน่ใจ  
ไม่ทราบ”  รวมกนัในทกุฉบบัแล้วเกินร้อยละ 
20 แสดงว่าค าถามนัน้ไม่เหมาะสม และไม่ควร
น ามาวิเคราะหผ์ล   

*ส าหรบัอตัราการตอบกลบัของแบบสมัภาษณ์ 
ควรมากกว่าร้อยละ 80 จึงสามารถน าข้อมลูมา
วิเคราะหแ์ละรายงานผลได้ 

 



Step 4 Try out and improvement 
ความตรง 

Validity 

• Is the ability of an 
instrument what it is 
intended to measure 

• -Content validity 
• -Construct validity 
• -Criterion-related validity 

ความเช่ือมัน่ 

Reliability 

• Is the ability of an 
instrument to create 
reproducible results 

• Test with 30-50 samples 





Content validity 
• 3-5 experts review the relevance of each question/item, and 

give the score in each question/item 

 
Score +1  ---consistent with objective 

Score 0 --- unsure 

Score -1 --- inconsistent with objective 

คะแนนท่ีได้จากการตดัสิน มาค านวณดชันีความ

สอดคล้อง (The Index of Item Objective Congruence 

หรือค่า IOC) 



IOC  > 0.5   consistent with objective 

IOC < 0.5 --- delete or improve item 



Example 
• “ในรอบ 1 ปีทีผ่า่นมา ท่านปวดศีรษะหรือไม่” 
• Expert 1  --- +1 

• Expert 2 ---- -1 

• Expert 3 ---- 1 

• IOC  =(1-1-1)/3  =  -0.5 (Delete or improve) 

• “ท่านตรวจระดบัน ้าตาลในเลือดปีละก่ีครัง้” 

• Expert 1  --- +1 

• Expert 2 ---- +1 

• Expert 3 ---- 0 

• IOC  =(1+1+0)/3  =  0.67  

     (good question, consistent with objective) 

 

 

 



Reliability 
• is the ability of an instrument to create reproducible results 
• Test with 30-50 samples 
• measure the relationship of two sets of scores 
• Range from -1 to +1 
• Reliability testing  
- (1) Cronbachs’ alpha coefficient 
- (2) Spilt half method  
- (3) KR-20/KR-21   

 
 

Correlation coefficient Strength of relationship 

+/- 07-1.0   Strong 

+/- 0.3-0.69 Moderate 

+/- 0.0-0.29 None  to weak 



Cronbachs’ alpha coefficient 

• Likert scale 

• Scale 3 / 5 / 7 /10 

• Correlation coefficient > 0.7 

 

 

 



Example 
นักวิจัยต้องการหาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามชุดหน่ึง  โดย
น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 22 คน  โดยสอบถาม  ใน  5 
ประเดน็บริการความพงึพอใจของผู้ป่วยต่อโรงพยาบาลมหาราช  ดงันี ้  
A1  การให้ค าแนะน า 
A2  การบริการของพยาบาล 
A3 การตรวจของแพทย์ 
A4 การตดิตามผลผู้ป่วย 
A5 ราคาค่าบริการตรวจรักษา 
โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นการสอบถามความคดิเหน็ 5 ระดับ คือ
ระดับ(1)ไม่เหน็ด้วย จนถงึ (5)  เหน็ด้วยอย่างยิ่ง  ได้ข้อมูลดงันี ้







A1  การให้ค าแนะน า 

A2  การบริการของพยาบาล 

A3 การตรวจของแพทย์ 

A4 การตดิตามผลผู้ป่วย 
 

A5 ราคาค่าบริการตรวจรักษา 



A1  การให้ค าแนะน า 

A2  การบริการของพยาบาล 

A3 การตรวจของแพทย์ 

A4 การตดิตามผลผู้ป่วย 
 

A5 ราคาค่าบริการตรวจรักษา 



      Spilt half method 

• แบง่เครือ่งมือหรอืแบบสอบถามเป็น 2 ส่วนเท่าๆกนั เช่น  
แบบสอบถาม 50 ข้อ แบง่เป็นส่วนละ 25 ข้อ   

• โดยแต่ละส่วนต้องมีเน้ือหาเหมือนกนั  ความยากง่าย หรอื
รปูแบบค าถามเหมือนกนั คือ อาจแบง่ส่วนท่ี 1 เป็นเลขค่ี  
ส่วนท่ี 2 เป็นเลขคู่    หรอือาจแบง่ข้อท่ี 1-25 เป็นส่วนท่ี 1 และ
ข้อท่ี 26-50 เป็นส่วนท่ี  

• จากนัน้น าข้อมูลทัง้ 2 ส่วนมาหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธส์
เปียรแ์มนบราวน์ (Spearman Brown) 



 
EXAMPLE  
นกัวิจยัต้องการหาความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม
ชดุหนึ่ง  โดยน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 52 
คน    โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นการสอบถาม
ความคิดเห็น 5 ระดบั คือระดบั(1)ไมเ่ห็นด้วย จนถึง 
(5)  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ได้ข้อมลูดงันี ้







Kuder-Richardson  
KR-20/KR-21 

• Dichotomous variable 

         -Yes/ No 

         -True/False 

         - Agree/Disagree 

• Usually use to measure reliability of test /quiz 

• KR-20---> difficulty level in each question is rather similar. 

• KR-21---> difficulty level in each question is rather different. 
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สตูร  K-R20 

K = จ านวนค าถาม 
Pi = สดัส่วนของคนท่ีได้ 1 ของค าถามท่ี i ค าถาม 
Qi = สดัส่วนของคนท่ีได้ 0 ของค าถามท่ี i ค าถาม 
S2 = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 
r = ค่าความเช่ือถือ  
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สตูร  K-R21 

K = จ านวนค าถาม 
X = คะแนนเฉล่ียของทุกค าถาม 
Xi = คะแนนรวมของผูต้อบคนท่ี I 
S2 = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้หมด 



55 

Example :  จากการสอบถามความคดิเหน็กลุม่คน 6 คน โดย
ถาม 5 ค าถาม โดยใหต้อบวา่ทราบ หรอืไมท่ราบ  ถา้ทราบได ้1 

คะแนน ไมท่ราบได ้0 คะนน ไดข้อ้มลูดงันี้ 
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K-R 20 

แสดงว่าน่าเช่ือถือต า่ 



K-R 21 

แสดงว่าน่าเช่ือถือต า่ 



ความยากง่าย (Difficulty)  

• เป็นเคร่ืองมือวดัความยากง่ายของข้อสอบเป็นราย
ข้อ  ซ่ึงเป็นการวดัสดัส่วนท่ีแสดงว่าข้อสอบนัน้มี
คนท าถกูมากหรือน้อย  ถ้ามีคนถกูมากกเ็ป็น
ข้อสอบง่าย  ถ้ามีคนท าถกูน้อยกเ็ป็นข้อสอบยาก  





4. Test 
Cognitive domain 

พทุธพิสยั 

Affective domain 

เจตพิสยั 

Psychomotor domain 

ทกัษะพิสยั 

Knowledge Attitude 
Opinion 

Satisfaction 

Skill 

-Subjective 
-Objective 
-Math pair 
-True-false 

-Likert scale 



Subjective 

Objective 



 

Math-pair 

True-false 



Affective domain- Likert  scale 





Consideration for using research tools 

•Objectives 

•Study population 

•Variables 

•Available resources 



-Objective- 
• Example: 

• (1) Objective: to study customs and culture in a 
community 

 

 

• (2) Objective: to know satisfaction level on health 
service system of a hospital 

 

Observation Interview Inquiry Test 

Observation Interview Inquiry Test 



• Example: 

• (3) Objective: to compare knowledge score between 
pre and post test in undergraduate students 

 

 
Observation Interview Inquiry Test 

Cognitive Affective Psychomotor 

Subjective Objective Math-pair True-false 



• Example: 

• (4) Objective: to compare knowledge score 
between pre and post test in kindergarten 
students 

 

 

Observation Interview Inquiry Test 

Cognitive Affective Psychomotor 

Subjective Objective Math-pair True-false 



-Study population- 
• Example 

• (1) To study health behavior in Hmong people 
(illiterate person) 

 

 

• (2) To study health behavior in officers 

 

Observation Interview Inquiry Test 

Observation Interview Inquiry Test 



- Available resources - 
human resources, time, budget 

• Example: 

• (1) To investigate exercise behavior of Thai people (have 
human resources, time, and budget)  

 

 

• (2) To investigate exercise behavior of Thai people (limited 
human resources, time, and budget)  

 

 

Observation Interview Inquiry Test 

Observation Interview Inquiry Test 



Example 
นักวิจยัต้องการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใช้สารเคมีฯของเกษตรกร 

วตัถปุระสงค ์

เพ่ือศึกษาชนิด
สารเคมีท่ีใช้ และ
วตัถปุระสงคก์ารใช้ 

 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การป้องกนัตนเองฯ 

ของเกษตรกร 

 

 
เพ่ือศึกษาทศันคติ
ในการป้องกนั

ตนเองฯ 
 

 
เพ่ือศึกษาระดบั

ความรู้เร่ืองพิษของ
สารเคมีฯ 

 

Observation Interview Inquiry Test 

fact 
Behavior Attitude 

Cognitive 



Adopting VS Adapting  
research instruments  

• Adopting :   
- You take the instrument nearly verbatim. 
- Advantages: 
(1)  Research tools have the reliability and validity. We 
can use the tools without collection of validity and 
reliability. 
(2)  Adopting an instrument links your study to all other 
research studies that have used the same instrument. 
We can easily compare our results with other studies. 
(3)  Saves you time and energy. 

 
 





• Adapting 
• the researcher follows the general design of 

another instrument but adds items, removes 
items, and/or substantially changes the content 
of each item. 

• If an instrument has been adapted, then it has 
been significantly changed so the reliability and 
validity evidence will not apply to your study.  

 



Test แบบสอบถามพฤตกิรรมสุขภาพ 
ค าช้ีแจง:  แบบสัมภาษณ์นีใ้ช้สอบถามประชาชนเร่ืองความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ โดยการท า
เคร่ืองหมาย  หรือเตมิข้อความลงในช่องที่ตรงกบัการให้ข้อมูล 
ช่ือ-นามสกลุ................................................................................... 
 ทีอ่ยู่................................................................................................... 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป และข้อมูลด้านสุขภาพ 
1.เพศ   
      1. ชาย    2. หญิง 
2.อายุ………………ปี 
3.ศาสนา    1. พุทธ    2. คริสต์   3. อสิลาม 
4.สถานภาพสมรส    1. โสด 2. สมรส / คู่ 
   3. หมา้ย 4.  หยา่ 
5.ระดบัการศึกษา  1. ประถมศึกษา     2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 
   3. มธัยมศึกษาตอนปลาย   4.  ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 
   5. ปริญญาตรี   6.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
   



6.อาชีพ   1. ท าสวน/ท านา/ท าไร่/เล้ียงสตัว ์2. รับจา้งทัว่ไป 
   3. รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ  4.  ท างานโรงงาน/บริษทัเอกชน 
   5. คา้ขาย/ท าธุรกิจส่วนตวั6.  งานบา้น/แม่บา้น/พอ่บา้น 
   7. ไม่มีงานท า/วา่งงาน 8.  อ่ืนๆ ระบุ……… 
7.รายไดเ้ฉล่ีย ……………………………บาท/เดือน 

8.ท่านมีบุตรก่ีคน  ระบุจ านวน.......................คน  
   เป็นบุตรชาย.........คน  เป็นบุตรหญิง........คน 
9.ท่านไดรั้บข่าวสารดา้นสุขภาพผา่นทางวทิยแุละโทรทศัน์หรือไม่   
  1. ใช่   2. ไม่ใช่ 
10.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีท่านใชบ้ริการบริการดา้นสุขภาพในระดบัดีมากใช่หรือไม่  
           1. ใช่                 2. ไม่ใช่ 
11. โดยส่วนมากท่านเลือกใชบ้ริการสถานบริการรัฐบาลมากกวา่เอกชนใช่หรือไม่   
           1. ใช่                 2. ไม่ใช่ 
12.ในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมาท่านเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารบ ารุงร่างกายก่ีบาทต่อปี  ระบุ.............บาท/
ปี 
13.ในรอบ 1ปีท่ีผา่นมา ท่านเจบ็ป่วยดว้ยโรคทางเพศสมัพนัธ์หรือไม่   
          1. ใช่ระบุโรค.............   2. ไม่ใช่ 



14.ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยไปรับการตรวจร่างกายอะไรบ้าง  

ประเภทการตรวจ เคย ไม่เคย 
14.1   การตรวจร่างกายประจ าปี     
14.2   การตรวจระดบัความดนัโลหิต     
14.3   การตรวจระดบัน ้าตาลในเลือด     
14.4   การชัง่น ้าหนกั และวดัส่วนสูง     
14.5   การตรวจฟันและขดูหินปูน     
14.6   การตรวจมะเร็งปากมดลกู       
14.7   การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง      
15.ในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา ท่านเคยมอีาการเจ็บป่วยด้วยอาการต่อไปนีห้รือไม่ 

อาการ เคย ไม่เคย ระบุจ านวนคร้ัง/ปี 
15.1ปวดศีรษะ       
15.2ปวดท้อง       
15.3ไอ และมนี า้มูก       
15.4เป็นไข้หวดั       



ส่วนที ่2  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายและพฤติกรรมเส่ียงต่อการเกดิโรค 
2.1 ข้อมูลพฤตกิรรมสุขภาพด้านอาหารและการออกก าลงักาย 

พฤติกรรม 
ไม่เคย
ปฏิบตัิ 

ความถี่ในการปฏิบตัิในรอบ 3 เดอืน 
เป็นประจ า บางคร้ัง นานๆ คร้ัง 

1. กนิอาหารครบ 3 มือ้ใน 1 วนั         
1. กนิอาหารหลากหลายไม่ซ ้ากนั ครบ 5 หมู่ ใน 1 วนั         
1. กนิผกัและผลไม้ทุกวนั         
1. ไม่กนิอาหารทีไ่ม่มคุีณประโยชน์           

2.2   พฤติกรรมเส่ียงต่อการเกดิโรค 

พฤติกรรม ไม่เคย
ปฏิบตัิ 

ปฏิบตัิ 
เป็น
ประจ า 

บางคร้ัง นานๆ 
คร้ัง 

1. ไม่สูบบุหร่ี         
1. ไม่ใช้โทรศัพท์มอืถือขณะขบัรถยนต์และรถจักรยานยนต์         
1. ตรวจมะเร็งปากมดลูก 1 คร้ัง/ปี         
1. ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดอืน         
1. สวมถุงยางอนามยัทุกคร้ังเมือ่มเีพศสัมพนัธ์กบัหญงิอืน่ที่

ไม่ใช่ภรรยา              
        




