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1-3

 REG     CWT           

14-17

25-26

   ENUM

TYPE 22-24
|
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ถามทุกคน ถามทุกคน

ลําดับท่ี อายุ

บันทึกรหัส บันทึก

 ชาย……………………… 1 อายุเต็มป

 หญิง………………………2 ถาตํ่ากว า 1 ป

บันทึก "0"    ไมมสีวัสดกิารคารักษาพยาบาล.. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 1

   มสีวัสดิการฯ

        จากรัฐบาล

           ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 2

           ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3

           สวัสดกิารขาราชการหรือขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 4

       จากแหลงอื่น

           ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 5

           สวัสดกิารจดัโดยนายจาง. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .... 6

       อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 7

   ไมทราบวามี/ไมมสีวัสดิการฯ.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 8

คดัลอกจาก คดัลอกจาก

 สพบส.54  สพบส.54 คําตอบท่ี  1 (สวัสดกิารหลัก) คําตอบท่ี  2 (สวัสดกิารรอง)

A1 A5 HW1_1 HW1_2

32 33

คัดลอกจาก

 สพบส.54

A4

ถามีสวัสดิการจากรัฐฯและแหล งอ่ืน ใหบันทึกสวัสดิการฯ  ที่ไดร ับจากรฐั กอน)

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรอืน

เพศ

ตอนท่ี 2 หลักประกันดานสุขภาพ

 "ปจจบัุน... (ช่ือ).. .มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม?"

 "ถามี  เปนประเภทใด?"

(ตอบไดไมเ กิน 2 คําตอบ โดยเรยีงลําดับตามสวัสดกิารฯ หลัก ของตนเองก อน

REC_NO4
31

(สวัสดิการคารักษาพยาบาล)
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"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีอาการปวยหรือรู สึกไมสบายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีปวยหรือรูสึกไมสบาย บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...………………………….………...…... ...... . 1 (ถาเกิน 8 คร้ังใหบันทึก "8")     ระบบทางเดินหายใจ (ไอ / หวัด / มนี้ํามกู / หอบ). ...... ..... ...... ...... ... 1

    ทองรวง / ทองเสีย / บิด.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..... 2

  ม…ี………………………………...…………………… 2 (ถาไมทราบ ให บันทึก "9")     ปวดทอง / ทองอืด / ทองเฟอ / โรคกระเพาะ..... ...... ...... ..... ...... ...... 3

(ถามตอไป)     ปวดหลัง / ปวดกลามเนื้อ.. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 4

    ความเครียด / นอนไมหลับ / ปวดหัว. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..... 5

    โรคผิวหนงั / กลากเกล้ือน / ผดผื่น.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 6

    ตา / หู / คอ / จมกู. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 7

    โรคในชองปาก / ฟนผุ / โรคเหงือก / แผลในปาก.. ...... ...... ..... ...... .. 8

     ไข..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 9

    โรคเร้ือรัง / โรคประจําตัว... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ... 10

    อื่นๆ (ระบุ). ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ... 11

HW3

3534 36         

HW4HW2

(ขามไปถาม HW5)

"อาการป วยหรือรูสกึไมสบายคร้ังสุดท าย

...(ชื่อ)...ปวยดวยโรคอะไร  หรือ มีอาการอยางไร?"

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

มีอาการปวยหรือรูสกึไมสบายหรือไม?"

ถามเฉพาะผูที่ปวยหรือรู สึกไมสบาย (HW2 = 2)

"ในเดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

ถามทุกคน

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจ็บจากอบัุติเหตุ

หรือ ถูกทํารายรางกายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีไดรับบาดเจบ็ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1 จากอบัุติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ   ภายในบาน / บริเวณบาน…………1

    รถจกัรยานยนต ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .......1   บนทองถนน…………………………2

  ม…ี……………………………………………2 (ถาเกิน 8 คร้ังใหบันทึก "8")     รถยนต รถกะบะ รถตู รถบรรทุกเล็ก.. ...... ...... ...... . 2   ในทุ งนา / ไร / สวน..………………3

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตโดยสารประจําทาง...... 3   โรงงาน…………………………………4

    อื่นๆ เชน เรือ เคร่ืองบิน ฯลฯ (ระบุ). ...... ...... ...... .... 4   สํานักงาน………………………………5

 ถูกเคร่ืองจกัรกลทําใหบาดเจ็บ.... ...... ...... ...... ..... ...... ... 5   โรงเรียน………………………………6

 ถูกสัตวมพีิษกัดหรือตอย / ถูกสัตวทําราย. ...... ..... ...... .6   แหลงน้ํา………………………………7

 ถูกสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 7   สวนสาธารณะ..... ....………………8

 พลัดตกหกลม.. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 8   รานอาหาร / สถานบันเทิง…...... .9

 อุบัติเหตุอืน่ๆ เชน ตกน้ํา ฯลฯ (ระบุ)..... ...... ...... ..... .... 9   วัด / สถานท่ีทางศาสนา.... ...... ...10

 ถูกทําราย   อื่นๆ (ระบุ). ...... ..……………………11

    โดยใชกําลังกาย.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 10

    โดยใชวัตถุมคีม / ไมมคีม เชน มดี ไม ฯลฯ...... ..... 11

    โดยวิธอีื่นๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)... ..... ...... ...... ..... 12

HW6

39 40     42    38

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

HW8

เกิดขึ้นในสถานท่ีใด?"

คร้ังสดุทายท่ี...(ชื่อ)...ได รับ

HW5

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?"

คร้ังสดุทายท่ี...(ชื่อ)...ได รับ เกิดจากสาเหตุใด?"

HW7

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบตัิเหต ุหรือ ถูกทําร าย (HW5 = 2)ถามทุกคน

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทําร ายรางกาย"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจบ็จากอบัุติเหตุ

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)

 
 
 



 

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

 โรคประจําตัวหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนดั 

บันทึกรหัส การไปซ้ือ/รับยา เปนตน เนือ่งจาก

  ไมม.ี.. ...……... ...... .…1 โรคเร้ือรัง/ โรคประจําตัวหรือไม?" บันทึกรหัส 

(ไมรวมท่ีเจบ็ปวย)  ไมเจบ็ปวย.. ...... ...... ...... ...... .... 1

  ม…ี……………………2

ใหบันทึกคร้ังท่ีไปรับบริการ  เจ็บปวย เนือ่งจาก

(ถาเกิน 8 คร้ัง ใหบันทึก "8")   อาการปวย /

    รูสึกไมสบาย (HW2=2)……… 2

(ถาไมไดไป ใหบันทึก  "0")   อุบัติเหตุ /

    ถูกทําราย (HW5=2)...... ...... . 3

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปรับบริการอืน่ๆ 

    เนือ่งจาก โรคเร้ือรัง / 

    โรคประจําตัว (HW11=1-8)

    (นอกเหนอืจากการปวย). ..... .. 4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW11

45          47          49          51

HW12

52

5

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW21)

 (ถาบันทึกรหัส 2-4 ถามตอไป)

ถามทุกคน

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการเจ็บปวย

คร้ังสุดทายจากสาเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัว (HW9 = 2)

"…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?"

(ตอบไดไมเกิน 3 โรค)

…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง /

ถามทุกคน

(ขามไปถาม HW12)

44

(ถามตอไป)

HW9

 เบาหวาน

 ไทรอยด / คอพอก

 ความดนัโลหติสูง

 โรคหัวใจ (หวัใจโต/ กลามเนื้อหวัใจ/

   หัวใจตีบ/ หัวใจร ั่ว/ หลอดเลือดหัวใจ)

 โรคไขมันในเสนเลือดสูง/ 

    คอเลสเตอรอลสูง

 โรคหลอดเลือดสมองอุดตนั

 โรคมะเรง็ (มะเร ็งปอด/ มะเร ็งตับ/

   มะเร็งลําไส ใหญ เปนตน)

 โรคพิษสุราเร ื้อรงั

 โรคซืมเศรา/ โรคจิตประเภท/ 

   โรคจิตประสาทอ่ืนๆ

 สมองเส่ือม

 ลมชัก/ ลมบาหมู

 ตอกระจก/ ตอหนิ

 ประสาทหูเส่ือม

 หอบหืด/ ถุงลมโปงพอง

 วณัโรค

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 ภูมแิพ

 ตับแข็ง

 ไตวาย/ ไตพิการ

 ตอมลูกหมากโต/ อักเสบ

 นิ่วในถุงน้ําดี

 นิ่วในระบบปสสาวะ

   (ไต/ กระเพาะปสสาวะ)

 เก าท/ รมูาตอยด

 โรคปวดเขาเร ือ้รงั/ ขอเขาเส่ือม

 โรคปวดหลังเรื้อรงั/ ปวดคอเร ือ้รงั

 โรคเอดส

 โรคโปลิโอ

 โรคเร ือ้น

 ธาลัสซีเมีย

 สติปญญาผิดปกต ิ(ดาวนซินโดรม)

 ปรทิันตอักแสบ (เหงือกอักเสบ)

 อัมพฤกษ

 อัมพาต

 อ่ืนๆ (ระบ)ุ.................................

ชือ่โรค รหัส รหสัช่ือโรค

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

…(ชื่อ)…ปวยจนตอง

หยุดกิจวัตรประจําวันก่ีวัน?"  ไมไดรักษา.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 1     (ขามไปถาม HW21)

 ซื้อ/หายากิน  -  ยาแผนปจจบัุน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ......2

ใหบันทึกจํานวนวันท่ีหยุดฯ                 -  ยาแผนโบราณ / ยาสมนุไพร.. ...... ..... ...... ...... ...... 3     (ขามไปถาม HW17) บันทึกรหัส 

ติดตอกันคร้ังสุดทาย  ไปหาหมอพื้นบาน / หมอแผนโบราณ / หมอนวดแผนไทย.. ...... ....4  แพทย  รักษาดวยยาแผนปจจุบัน.. ...... ..... 1

(ถาหยุดต้ังแตกอน 1 เดือน  ไปสถานพยาบาลของรัฐ    แผนปจจุบัน... ..... ..1  รักษาดวยยาสมนุไพร. ...... ...... ...... 2

กอนวันสัมภาษณ ใหนบั     สถานีอนามยั / ศูนยบริการสาธารณสุข /    แผนไทย...... ...... ... 2  นวดไทยเพื่อรักษา... ...... ...... ...... ...3

จํานวนวันท่ีหยุดฯ         ศนูยสุขภาพชมุชน / รพ.สต.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 5    ทางเลือกอื่น... ...... . 3  อบสมนุไพร / การนัง่กระโจม

ติดตอกันท้ังหมด)     โรงพยาบาลชมุชน.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . 6    ไมทราบ... ..... ...... .. 4    ประคบสมนุไพร /

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศนูย..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 7  บุคลากร    ทับหมอเกลือ..... ...... ...... ...... ..... 4

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 8      (ถามตอไป)    สาธารณสุขอื่น .ๆ ....5  การฝงเขม็...... ..... ...... ...... ...... ...... 5

    โรงพยาบาลสังกัดอืน่ของรัฐ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 9  สมาธิบําบัด... ..... ...... ...... ...... ..... ...6

 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  อื่นๆ (ระบุ). ...... ...... ...... ...... ..... .... 7

    โรงพยาบาลเอกชน...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 10

    คลินิกเอกชน. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .....11

 อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 12   (ขามไปถาม HW17)

HW13 HW16_1

53         5855        57 59

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4)

"การรักษาคร้ังสุดทาย"การรักษาคร้ังสุดทาย

ถามเฉพาะผูที่ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

                                     บันทึกรหัส

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

HW16_2

  โดยเรียงลําดบัตามวิธรัีกษาหลัก)

HW14 HW15

จากใคร?" (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

.. .(ช่ือ)…รับบริการ ...(ชื่อ)…รับบริการอะไร?"

 "การเจ็บปวยคร้ังสดุทาย. ..(ชือ่)...มีวิ ธีการรักษาพยาบาลอยางไร?"

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย "การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

...(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลับ . ..(ชื่อ)...จายคารักษาพยาบาล

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 

 ไมมสีวัสดกิารฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .....1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ  มีสวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 

การรับ - สงท้ังผูป วยและผูดแูล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง   จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).. ...... ..... ...... ...... 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉกุเฉิน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .2

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก...... ..... ...... ...3

เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ     สวัสดิการขาราชการหรือ   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………........ ...... ..... ...... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ...... ..... ..4   ไมมคี าพาหนะ. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..5

(ถาไมมคี าพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")   จากเอกชน   ชา รอนาน..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ....6

    ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ...... ..5   ไมแนใจคุณภาพยา..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...7

    สวัสดิการจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... ....6   ถูกเลือกปฏิบัติ.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 8

  อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 7   บุคลากรใน รพ.ด ุ/ พูดไมไพเราะ. ...... ...... ...... ...... ..... .. 9

  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล...... ...... .. 10

 มีสวัสดกิารฯ แตไมใช. ...... ...... ..... ...... ...... ..... 8   แพทยวินจิฉยัโรคไมเกง / รักษาไมหาย.. ...... ..... ...... ..... 11

  ไมไดอยูในภูมลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดกิารฯ...... ...... ...... .....12

  สิทธิประโยชนของสวัสดกิารฯ ไมครอบคลุม..... ...... ..... .13

  อื่น ๆ (ระบุ). ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 14

HW17 HW18 HW19 HW20

      60        64 69   68

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW21)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4) และมีการรักษาพยาบาล (HW14 = 2-12)

"สาเหตุท่ี...(ชื่อ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการเจ็บปวยคร้ังสุดท ายเพราะเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการ (HW19 = 8)"การเจ็บปวยคร้ังสุดท าย

…(ชื่อ). ..ใชสวัสดิการฯ ท่ีมีหรือไม?"

ก. การเจ็บปวยในเดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ในเดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

มีการใชบริการก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...……......... .………....... ...... ...... .1 ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ   ไปรับการฉีดวัคซีน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... 0  รานขายยา..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .0

(ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")   ไปฝากครรภ / ตรวจครรภ..... ...... ..... ...... ..1  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

  ม…ี………………………………………………2   ไปรับบริการวางแผนครอบครัว...... ...... ...... 2     สถานอีนามยั / ศนูยบริการสาธารณสุข / 

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปตรวจ / ดูแลหลังคลอด...... ...... ..... ...... ..3        ศนูยสุขภาพชุมชน / รพ.สต..... ..... ...... ...... ..1

  ไปตรวจสุขภาพประจําป.. ...... ..... ...... ...... ... 4     โรงพยาบาลชุมชน..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ....2

  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศนูย.. ..... ...... . 3

     โรคในชองปาก (ทําฟน)... ...... ...... ..... ..... 5     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย... ...... ..... ...... ...... 4

  ไปรับยาบํารุง / อาหารเสริม... ...... ...... ..... ...6     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ...... ..... ...... ...... 5

  ไปรับบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ไปสถานพยาบาลของเอกชน

     ท่ีมคีวามเส่ียงตอสุขภาพ เชน     โรงพยาบาลเอกชน... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....6

     ลดน้ําหนกั อดบุหร่ี/ สุรา เปนตน..... ......7     คลินกิเอกชน... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .7

  ไปรับบริการตามนดัอื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... . 8  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 8

HW22

72 73 74

HW24HW23

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

71

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW29)

HW21

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

…(ชื่อ)….ไปใชบริการท่ีใด?"…(ชื่อ)….ไปใชบริการอะไร?"

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูทีม่ีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ หรือไม?"

ข. การสงเสรมิสุขภาพในเดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย "การไปใชบริการคร้ังสดุทาย ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW27 = 8)

... (ชื่อ).. .จายคาพาหนะไป-กลับ ... (ชื่อ).. .จายคาไปใชบริการ

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 

 ไมมสีวัสดกิารฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ  มีสวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 

การรับ-สงท้ังผูใชบริการและผูดแูล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง   จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก. ...... ...... ...... .1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).. ..... ...... ...... ...... .2   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………….... ...... ..... ...... .... 2

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ      ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   ไมมีคาพาหนะ... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 3

เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารับบริการฟรี หรือ      สวัสดิการขาราชการ /   ชา รอนาน. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..... ...... ...4   ไมแนใจคณุภาพยา. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .5

(ถาไมมคีาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")   จากเอกชน   ถูกเลือกปฏบัิติ.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 6

     ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ...... . 5   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไมไพเราะ... ...... ...... ..... ...... ...... 7

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... ... 6   แพทยไมมเีวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมลู.. ..... ...... . 8

  อื่น ๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 7   แพทยวินจิฉยัโรคไมเกง / รักษาไมหาย.... ..... ...... ...... ... 9

  ไมไดอยูในภมูิลําเนาท่ีใชสิทธิสวัสดกิารฯ.. ...... ...... ..... ....10

 มีสวัสดกิารฯ แตไมใช. ...... ..... ...... ...... ...... ...... 8   สิทธปิระโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม. ...... ..... ..... 11

  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 12

HW25 HW26

       75        79 84     83

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย

…(ช่ือ).. .ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

HW27

"สาเหตุท่ี...(ชื่อ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการไปใชบริการคร้ังสุดทายเพราะเหตุใด?"

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW29)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

HW28

7

ข. การสงเสริมสุขภาพในเดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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ถามทกุคน

"ใน 12 เดือนท่ีแลว " การเขาพกัรักษาใน "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาล "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาลคร้ังสดุทาย  "การเขาพกัรักษาใน

... (ชื่อ).. .ปวยหรือไดรับอบัุติเหตุ คร้ังสดุทาย...(ชื่อ)...เขาพกัรักษา สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอืน่ๆ . ..(ช่ือ)...นอนใน

จนตองนอนในสถานพยาบาลหรือไม สถานพยาบาลก่ีวัน?"

ถาเคย เขาพกัก่ีคร้ัง?" บันทึกรหัส บันทึกรหัส  บันทึกรหัส 

บันทึกรหัส  โรค.. ..... ...... ...... ...... .....1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง.... 1 ให บันทึกจํานวนวัน

 ไมเคยเขาพกัรักษา.. ..... ...... ...... ...0  อุบัติเหตุ. ...... ...... ...... ... 2     โรงพยาบาลชมุชน. ...... ...... ...... ...... .... 1  ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล...... ...... ...... ..2 ท่ีเขาพักรักษา

(ขามไปถาม HW39)  คลอดบุตร... ...... ...... .... 3     โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนย....2  สถานพยาบาลอยูใกล/เดินทางสะดวก.... ...... 3

 เคยเขาพักรักษา..... ...... ..จํานวนคร้ัง  อื่นๆ (ระบุ)...... ..... ...... . 4     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..... ...... ..3  บริการรวดเร็ว ทันใจ.. ...... ...... ..... ...... ...... .... 4 (ถาเกิน 98 วัน

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99"     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ.. ..... ...... ..4  คารักษาพยาบาลไมแพง.. ...... ...... ...... ...... .....5 ใหบันทึก "98")

แลวถามตอไป)  สถานพยาบาลของเอกชน  มแีพทยผูเชีย่วชาญ. ...... ...... ...... ..... ...... ...... . 6

    โรงพยาบาลเอกชน..... ...... ...... ...... ..... 5  มเีคร่ืองมือแพทยทันสมยั... ...... ...... ..... ...... .. 7 (ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")

    คลินิกเอกชน...... ...... ..... ...... ...... ...... . 6  เขารักษาฉกุเฉิน... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....8

 อื่น ๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...7  มฐีานะยากจน...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .... 9

 อื่น ๆ (ระบุ).. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 10

HW29 HW33

86         90    92         88 89

สถานพยาบาลคร้ังสดุทาย

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ปนคนไขใน (HW29 = 1 - 99)

...(ชื่อ)...เขาพกัรักษา ในสถานพยาบาลใด?"

  ...(ชื่อ)...เลือกเขาพกัรักษา

ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

HW32HW31HW30

เนื่องจากสาเหตุใด?" ให ระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด

ค. การเขาพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)

 
 
 



 

 "หลังออกจากการเขาพกั  "การเขาพกัรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน

รักษาในสถานพยาบาล สถานพยาบาลครั้งสุดทาย สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย "...(ชือ่)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมีในการ

คร้ังสุดท าย.. .(ชื่อ). ..ตอง . ..(ชื่อ)...จายคาพาหนะไป-กลบั ... (ชื่อ). ..จายคารักษาพยาบาล  ...(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

นอนพกัรักษาตัว ท้ังหมดเปนเงินเท าไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 

ตอท่ีบ านก่ีวัน?"  ไมมีสวัสดกิารฯ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...1 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด

 มสีวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกจํานวนวัน ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงินเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจบ็ป วยฉกุเฉนิ.. ...... ...... ...... ..1

ท่ีนอนพักรักษาตัวท่ีบาน การรับ-สงท้ังผูปวยและผูด ูแล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง     ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).... ...... .... 2  สถานพยาบาลอยูไกล/ เดนิทางไมสะดวก... 2

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน.. 3  ไมมคี าพาหนะ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...3

(ถาเกิน 98 วัน (ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     สวัสดกิารขาราชการหรือ  ชา รอนาน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .....4

ให บันทึก "98") เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ       ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ.. . 4  ไมแนใจในคุณภาพยา...... ...... ..... ...... ...... ...5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ   จากเอกชน  ถูกเลือกปฏบัิติ. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .6

(ถาไมทราบ (ถาไมมคี าพาหนะ จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน...... 5  บุคลากรใน  รพ.ด/ุ พูดไมไพเราะ………........7

 ใหบันทึก "99") ให บันทึก "0")     สวัสดกิารจดัโดยนายจาง.. ...... ...... ..6  แพทยไมมเีวลาใหซักถาม/ ไมใหขอมลู.. ..... 8

  อื่น ๆ (ระบุ).. ..... ...... ...... ...... ...... ..... . 7  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย….... 9

 ไมไดอยูในภมูลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ.....10

 มสีวัสดกิารฯ แต ไมใช.... ..... ...... ...... ... 8  สิทธิประโยชนของสวัสดกิารฯ

    ไมครอบคลุม..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 11

 อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .12

HW34 HW35 HW36

94              96    100 106    105

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการ (HW37 = 8)

เพราะเหตุใด?"

11

 "การเขาพักรักษาใน

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 1 - 99)

สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย

HW38

เขาพักรักษาในสถานพยาบาลคร้ังสุดทาย 

HW37

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW39)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

ค. การเขาพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลใน 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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"ใน 12 เดือนท่ีแลว . ..(ชือ่)...  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสุดทาย

ไปรับบริการทันตกรรมกี่คร้ัง?" บันทึกรหัส ...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมประเภทใด?"

 สถานพยาบาลของรัฐ

บันทึกรหัส  ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีไปรับบริการ    สถานีอนามยั / ศูนยบริการสาธารณสุข / 

  ไมรับบริการ.... ...... ..... ...... ...... ...... ..1      ศนูยสุขภาพชมุชน / รพ.สต.

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")        ท่ี ไมมี ทันตาภบิาลและทันตแพทยมาบริการ.... .1   ขูดหินปูน / 

  รับบริการ. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...2        ท่ี มี ทันตาภบิาลหรือทันตแพทยมาบริการ.. ...... .2       ขัดฟนรักษาปริทันต (เหงือก).. ..... .....1

   โรงพยาบาลชมุชน.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .. 3   อุดฟน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ... 2

   โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศนูย ..... ...... ..... .....4   รักษารากฟน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..3

   โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย...... ...... ...... ..... ...... ..... 5   ถอนฟน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .4

   โรงพยาบาลสังกัดอืน่ของรัฐ.. ...... ...... ...... ..... ...... ..... 6   เคลือบหลุมรองฟน... ...... ...... ...... ...... .....5

 สถานพยาบาลของเอกชน   ใสฟนเทียม. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..6

   โรงพยาบาลเอกชน...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ... 7   ดัดฟน / จดัฟน.... ...... ...... ...... ...... ..... ... 7

   คลินิกเอกชน. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....8   ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก...... ...... .... 8

 รานหมอชาวบ าน/ หมอมอเตอรไซด/ หมอรถปคอัพ... 9   จําไมได. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 9

 หนวยแพทยเคล่ือนท่ีของหนวยงานตาง .ๆ.... ...... ...... .10   อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 10

 โรงเรียน...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ... 11

 อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 12

HW40 HW42_1

109          111   113         115     108

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW47)

(ถามตอไป)

HW41

 "...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมคร้ังสุดทาย จากท่ีใด?"

ถามทุกคน

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว ...(ชื่อ)...

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW39 = 2) 

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

HW39

 โดยเรียงลําดบัตามความสําคญัในการรักษา)

HW42_2

ง. การรบับรกิารทันตกรรมใน 12 เดือนท่ีแลว

 
 
 



 

 "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสุดท าย

คร้ังสุดทาย... (ชื่อ).. . คร้ังสุดท าย.. .(ชื่อ). .. ... (ชื่อ).. . ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"  "...(ช่ือ)...ไม ใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมีในการรับบริการ

จายค าพาหนะไป-กลับ จายค ารับบริการท้ังหมด บันทึกรหัส ทันตกรรมคร้ังสุดทาย เพราะเหตุใด?"

ท้ังหมดเปนเงนิเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?"   ไมมีสวัสดิการฯ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .1

  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกค าพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงินเฉพาะ     จากรัฐบาล   เจบ็ป วยเพียงเล็กนอย.. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 1

การรับ-สงท้ังผูรับบริการและผูดูแล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง        ประกันสุขภาพ (บัตรทอง).. ..... ...... ...... ...... .....2   อุบัติเหตุและเจบ็ป วยฉุกเฉิน.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......2

หรือ สวนท่ีเบิกไมได        ประกันสังคม / กองทุนเงนิทดแทน..... ...... ..... 3   สถานพยาบาลอยูไกล / เดินทางไมสะดวก.... ...... ..... ...... . 3

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ        สวัสดิการขาราชการ /   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………………………………….4

เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ           ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ..... ...... ...... 4   ไมมีคาพาหนะ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ     จากเอกชน   ชา รอนาน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .. 6

(ถาไม มีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")        ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน... ...... ..... ...... . 5   ไมแนใจคุณภาพยา... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... . 7

       สวัสดิการจัดโดยนายจาง..... ...... ...... ...... ...... .. 6   ถูกเลือกปฏิบัติ. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....8

    อื่น ๆ (ระบุ).... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ... 7   บุคลากรใน รพ.ดุ / พูดไม ไพเราะ...... ..... ...... ...... ...... ...... 9

  แพทยไม มีเวลาใหซักถามอาการ / ไมใหขอมูล………………10

   มีสวัสดิการฯ แตไม ใช. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 8   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง / รักษาไมหาย...... ...... ...... ..... ....11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ..... ..... ...... ...... ... 12

  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม... ...... ...... .....13

  อื่น ๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....14

HW43 HW44

     117     121 126   125

13

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการ (HW45 = 8)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW46HW45

 (ถาบันทึกรหัส 1-7  ขามไปถาม  HW47)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW39 = 2) 

ง. การรบับรกิารทันตกรรมใน 12 เดือนท่ีแลว
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"เพราะเหตุใด ...(ช่ือ )...จึงไมไดเข าร ับ

บันทึกรหสั บันทกึรหัส บันทึกรหัส 

 ไมคิดวามีวิธีการรักษ าที่ไดผล ............. 0  ไมคิดวามีวิธีการรักษาที่ไดผล........... . 0  ไมคิดวามีวิธีการรักษาทีไ่ดผล……………0

 ไมเชื่อมั่นหรือไมประทบัใจ  ไมเชื่ อมั่นหรอืไมประทับใจ  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทบัใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร...... 1    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ..... 1    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร...... 1

 ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด........ 2  ไมทราบวาจะไปรบัการรกัษาที่ใด........ 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด………2

บันทึกรหัส   ไมสะดวกในการเดินทาง  ไมสะดวกในการเดินทาง บันทึกรหัส   ไมสะดวกในการเดินทาง 

  ไมมี.... ................. 1    เชน อยู หา งไกลจากแหล งการรกัษา.. 3    เชน อยู หางไกลจากแหล งการรกัษา.. 3   ไมมี........ ................. 1    เชน อยู หา งไกลจากแหล งการรักษา... 3

 ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา................ ..... 4  ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา………………… 4  ไมมีเวลา ไปรับการรักษา……………………4

  ม.ี ........................ 2  ไมมีผูพาไปรับการรักษา..................... 5 บันทึกรหสั   ไมมีผูพา ไปรับการรักษา………………… 5   มี..... ........................ 2  ไมมีผูพาไปรับการรักษา……………………5

 ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา ............ 6   ไมมี........... ............. 1   ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา…………6  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา……………6

 ไมมีเงินจ ายคาร ักษาพยาบาล..... ......... 7   ไมมีเงินจ ายคารักษาพยาบาล………… 7  เปนขอ จํากัดของผูใหบริการ 

 อ่ื นๆ  (ระบุ).. ........................... .......... 8   มี....... ..................... 2   เปนขอจํากัดของผูใหบริกา ร เชน    เชน ไมมีทันตบุคลากร 

   เตียงเต็ม สถานที่ไมรองรบั ฯลฯ…… 8    สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……………………7

  อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………9  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………8

133 134128 129 130 131           

ที่…( ช่ือ) ...เคยปวยฯ 

และจําเปนตองการ

รับการตรวจรกัษา

เคยปวยฯ จนตอง

นอนในสถานพยาบาล

หรือแพทยตองการ

ถามเฉพาะ HW51 = 2ถามเฉพาะ HW49 = 2 ถามทุกคน

การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?"

"ใน 12 เดือนที่แล ว

มีบางหรือไมที่...(ช่ือ)...

เพราะเหตุใด ...(ช่ือ )...จึงไมไดเขาร ับ

การรกัษาในครั้งนั้น? จึ งไมไดเข ารับบรกิารในครั้งน้ัน?

เพราะเหตุใด ...(ช่ือ)…

ตอนท่ี 4  ความจําเปนทางสขุภาพท่ีไมไดรับการตอบสนอง

การเจบ็ปวยทีไ่มตองนอนในสถานพยาบาล การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม

ถามทกุคน

"ใน 12 เดือนที่แลว "ใน 12 เดือนที่แล ว

มีบางหรือไม มีบางหรือไมที่...(ช่ือ)...

ถามเฉพาะ HW47 = 2 ถามทุกคน

เคยมีปญหาสุขภาพ

ชองปาก และตองการ

เขานอนรักษา

ในสถานพยาบาล?"

แตไมไดเขารับบริการ?"

เข าร ับบริการ

ใหนอนรักษา

ในสถานพยาบาล 

แตทานไมได

การตรวจ รกัษา?"

แตทานไมไดไปรับ

HW50 HW52HW51HW49

(ขามไปถาม HW51)

(ถามตอไป)

HW47 HW48

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW53)

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW49)

 
 
 



 

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไม ใช. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... . 1  ไม ไดรับ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 1  ไปสถานพยาบาลของรัฐ  ไมทราบวามีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ..... ...... ..... ...... .... 1

 ใช.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .. 2     สถานีอนามัย / ศูนยบริการสาธารณสุข /  ไมมีแพทย/เจาหนาท่ีสาธารณสุขแนะนําให ฉีด.. ...... ...... .2

 ไมทราบ..... ..... ...... ...... ...... ...... ... 3  ได รับ.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .. 2       ศูนยสุขภาพชุมชน / รพ.สต... ..... ...... ...... ...1  ไมมีใครพาไปฉีด.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...3

    โรงพยาบาลชมุชน... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ... 2  ไมมีเงนิจายคาวัคซีน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... . 4

    โรงพยาบาลท่ัวไป / โรงพยาบาลศูนย...... ..... .3  ไมแนใจความปลอดภัยของวัคซีน.. ...... ...... ...... ..... ...... . 5

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย. ...... ...... ..... ...... 4  ไมแนใจวาวัคซีนปองกันไขหวัดใหญได.... ...... ...... ..... ....6

    โรงพยาบาลสงักัดอืน่ของรัฐ... ...... ...... ..... ...... 5  ครอบครัว/เพ่ือนไมตองการใหฉีด. ...... ..... ...... ...... ...... .. 7

 ไปสถานพยาบาลของเอกชน  คิดวาตัวเองมีโอกาสปวยดวยไขหวัดใหญนอย

    โรงพยาบาลเอกชน. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ... 6      ไมจําเปนตองฉีด………………………………………………8

    คลินิกเอกชน. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ......7  รูว าตัวเองไมได เปนกลุมเส่ียง…………………………………9

 อื่นๆ (ระบุ)...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .. 8  อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ... 10

HW56_1

138           140    135 136 137

HW56_2HW55HW53 HW54

ไขหวัดใหญใชหรือไม?"

ถามทุกคน

 "…(ชื่อ)…ไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญท่ีไหน?"

(ขามไปถาม HW56)

 "…(ช่ือ)…เปนกลุมเสี่ยงท่ีสมควร

ไดรับการฉดีวัคซีนปองกันได รับวัคซีนปองกัน

(ขามไปถาม EB1)

15

"ใน 12 เดือนท่ีแลว เพราะเหตุใด.. .(ชื่อ). .. 

(ถามตอไป)

ไมไดรับการฉดีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ?"

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด 2 สาเหตุ

ถามเฉพาะผูไดรับวัคซนีฯ (HW54 = 2) ถามเฉพาะผูไมไดรับวคัซนีฯ (HW54 = 1)

ไขหวัดใหญหรือไม?"

"ใน 12 เดือนท่ีแลว...(ช่ือ)... .

ตอนท่ี 5 การไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญ 
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ตอนท่ี 6 การเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (ถามผูท่ีมีอายต้ัุงแต 11 ปขึ้นไป)

ถามเฉพาะผูที่เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (EB1 = 1)

  

บันทึกรหัส 

  เลนกีฬา / ออกกําลังกาย…….... ...... ...... ...... ..... ...... ...…..1

  ไมเลนกีฬา / ไมออกกําลังกาย เพราะ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

     ไมสนใจ ….………………...... ...... ...... ....……....... ...... ... 2   ว่ิง.……..………………...………………...... .....…………………1   สนามกีฬาของสถานศึกษา…….....……………......... ...... ...1

     ไมมเีวลา …..……………………………....... ....…..... ...... .. 3   เตน…………………………….... ...... .……………….……………2   สนามกีฬาของหนวยราชการ…...... ......……………........ ...2

     ไมมสีถานท่ีเลน………………………... ...... ..…….... ..... ....4   เดนิ.…..…………………...………………….... ..... ..………………3   สนามกีฬาของเอกชน…………..... ....…………….... ...... ..... 3

     ไมมอุีปกรณกีฬา…………………………...... .....…... ...... ..5   รําไมพลอง………...……………….……………...... .....…………4   บริเวณสถานศกึษา…………….... ....…………….... ...... ...... 4

     ทํางานท่ีตองใชแรงกายมากอยูแลว...... ..... .……………..6   ไท เก็ก…...…………………………..……………….... ...... .………5   บริเวณท่ีทํางาน………………........ ......……………........ .....5

     อื่นๆ (ระบุ) ……………………...…………….... ...... ...... ....7   ซี่กง…...……………….... ..... ...…………………………........ ... 6   บริเวณบาน……………………….......……………... ...... ...... . 6

  โยคะ………………...... ...... ..………………………………….....7   บริเวณวัด / มสัยิด / โบสถ……….... ...……………..... ......7

  อุปกรณออกกําลังกายตางๆ……………………….... ....………8   สวนสาธารณะ/ สวนสุขภาพ...... ...... ...……………..... ...... 8

  กีฬาทุกประเภท เชน ฟุตบอล เทนนสิ ว ายน้ํา ฯลฯ………9   ท่ีวาง / ลานอเนกประสงค……...... .....……………... ...... ...9

  อื่น ๆ (ระบุ)……………....... ..………………......... ..………… 10   อืน่ๆ (ระบุ)……………………....... .....…………….... ..... ......10

32 33          35           

"ในเดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

 "ตามปกติ...(ช่ือ)...เลนกีฬาหรือ

ออกกําลงักายประเภทใด?"

EB1 EB2 EB3

เลนกีฬาหรือออกกําลังกายหรือไม?"

ใหบันทึกสถานท่ีท่ีเลนกีฬาหรือ

ออกกําลังกายบอยท่ีสุด

 "ตามปกติ …(ชื่อ)…เลนกีฬาหรือ

ออกกําลังกายในสถานท่ีใด?"

ใหบันทึกประเภทการออกกําลังกาย

ท่ีปฏิบัติบอยท่ีสุด

(ถามตอไป)

(ถาบันทึกรหัส 2 - 7 ขามไปบันทึก HW57)

5 REC_NO
31

 
 
 



 

 "ตามปกติ.. .(ชื่อ). ..เลนกีฬาหรือ  "...(ช่ือ)...เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

ออกกําลังกายโดยเฉลีย่ก่ีวันตอเดือน?"   โดยเฉลีย่คร้ังละก่ีนาที?"

     

ใหบันทึกจํานวนวัน ให บันทึกจํานวนนาที บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

ท่ีเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย ท่ีเลนกีฬาหรือออกกําลังกาย   ตํ่ากวา 1 เดือน……..…....... ...... ...... ...... ..... 0   อยากมีรางกายแขง็แรง..…….... ..... ...... ...... 1

  1 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 1   ลดนํ้าหนัก……..………...……..... ...... ...... .....2

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "999")   2 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 2   คลายเครียด…………..…........ ...... ..... ...... ...3

  3 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 3   มีปญหาสุขภาพ……………...... ...... ...... ..... .. 4

  4 เดือน ……….………….... ...... ..... ...... ...... .. 4   มีคนชวน………………..... ...... ...... ...... ..... ....5

  5 เดือน ……..………......... ...... ..... ...... ....……5   เปนอาชพี เชน นักกีฬา ครูสอนโยคะ 

  6 เดือน ……..…………...... ...... ..... ...... ...... .…6      ครูสอนแอโรบิค ฯลฯ …………....... ..... .. 6

  7 เดือน……………..... ...... ...... ..... ...... ...... .... 7   อืน่ๆ (ระบุ) …………........ ..... ...... ...... ...... .. 7

  8 เดือนขึ้นไป……………......... ...... ..... ...... ... 8

EB4 EB5

37          39                   

ตอนท่ี 6 การเลนกีฬาหรอืออกกําลังกาย (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป) (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ลนกีฬาหรือออกกําลังกาย (EB1 = 1)

42 43

17

 "...(ชื่อ)...เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

EB6 EB7

  ติดตอกันมานานเท าใด?"

 "...(ชื่อ)... เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย

  เพราะเหตุใด?"
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ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

การดูแลตนเอง

บันทึกรหัส บนัทึกรหสั บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บนัทึกรหัส บันทึกรหัส 

  แยกวามาก………………1  แยมาก……... ..………1  ไมมีปญหา  ไมมีปญหา......... ....... 1  ไมมีปญหา....................... 1  ไมมีอาการ........... 1  ไมร ูสึกวิตกกังวล

  แยกวาเล็กนอย..………2 บนัทึกรหสั  แย ..………............... 2    ในการเดิน....... .... 1  มีปญหาในการอาบน้ํา  มีปญหาในการทํากิจกรรม  มีอาการเจ็บปวด    หรือซึมเศรา...... 1

  เหมือนๆ กัน……………3   แยกวามาก………………1  ปานกลาง…………..... 3  มปีญหา    หรือแตงตัวบาง....... 2    ที่ทําเปนประจําบาง ......... 2    หรอืไมสุขสบาย  รูสึกวิตกกังวล

  ดกีวาเล็กนอย.…………4   แยกวาเล็กนอย..………2  ดี.………….......…….. 4    ในการเดินบาง ..... 2  ไมสามารถอาบน้ํา  ไมสามารถทํากิจกรรม    ปานกลาง.... ..... 2    หรือซึมเศรา

  ดกีวามาก……….………5   เหมือนๆ กัน……………3  ดีมาก……….………… 5  ไมสามารถไปไหนได    หรือแตงตัวดวย    ที่ทําเปนประจําได......... . 3  มีอาการเจ็บปวด    ปานกลาง ......... 2

  ดกีวาเล็กนอย.…………4    และจําเปนตอง    ตนเองได.............. . 3    หรอืไมสุขสบาย  รูสึกวิตกกังวล

  ดกีวามาก……….………5    อยู บนเตียง .......... 3    มากที่สุด.......... 3    หรือซึมเศรา

   มากที่สุด.......... 3

48 49 50 5144 45 46 47

การทํากิจกรรมยามวาง ฯลฯ )

ความวติกกังวลของตนเองขณะนี้ กิจกรรมที่ทําเปนประจํา  

การทํางานบาน  

การเคล่ือนไหว

HW59 HW60

เปนอยางไร?"

อายุ เพศ ฐานะ เปนอยางไร?"

หนาที่การงาน  

HW57

คล ายคลึงกับทาน 

ทาน เห็นวาตนเอง

และความเปนอยูที่

HW58 HW61 HW62 HW63 HW64

หรอื  ไมสุขสบาย หรอื  ซมึเศรา

ตอนท่ี  7  การประเมินสถานะสุขภาพ (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป) 

ความเจ็บปวด ของทานกับผูอ่ืนที่มีสุขภาพของทาน

ในวนันี้กับสุขภาพ

เมื่อปทีแ่ล วเปนอย างไร?"

"ขณะนี้ทานคิดวาสขุภาพของตนเองเปนอยางไรมากท่ีสดุ?"  "เมื่อเปรยีบเทียบ "เมือ่ เปรียบเทียบสุขภาพ "ทานเห็นวา สุขภาพ

 การเร ียนหนังสือ

(เชน การทํางาน 
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     บันทึกรหัส

ไมเลย...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 1

เล็กนอย... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 2

มาก...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......3

มากท่ีสุด... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 4

รูสึก รูสึก รูสึกเบ่ือหนายทอแท  รูสึก  รูสึกวา สามารถทําใจยอมรับได ม่ันใจวาจะสามารถควบคุม ม่ันใจท่ีจะเผชิญเหตุการณ

พงึพอใจ สบายใจ  กับการดําเนินชีวิต  ผดิหวัง  ชีวิตมีแต สําหรับปญหาท่ียากจะแกไข อารมณได  เม่ือมีเหตุการณคับขัน รายแรงท่ีเกิดขึ้น

ในชีวิต  ประจําวัน  ในตัวเอง  ความทุกข (เม่ือมีปญหา) หรือรายแรงเกิดข้ึน ในชีวิต

HW65 HW66 HW67 HW68 HW69 HW70 HW71 HW72

52 53 54 55 56 57 58 59

ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

ตอนท่ี 8  สุขภาพจิต (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป)

"ในเดือนท่ีแลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น  และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"
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   บันทึกรหัส

ไมเลย..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...1

เล็กนอย.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...2

มาก...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 3 ตอบเอง……...………1

มากท่ีสุด... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .4 ผูอื่นตอบแทน..………2

รูสึก รูสึกเปนสุข ใหความชวยเหลือ  รูสึกภูมิใจ  รูสึกม่ันคง เม่ือปวยหนัก สมาชิกในครอบครัว

เหน็อกเห็นใจ ในการชวยเหลือ  แกผูอืน่  ในตนเอง  ปลอดภัยเม่ืออยู เชื่อว าครอบครัว มีความรักและ

เม่ือผูอืน่มีทุกข ผูอื่นท่ีมีปญหา  เม่ือมีโอกาส  ในครอบครัว จะดูแลเปนอยางดี ผูกพันตอกัน

HW73 HW74 HW75 HW76 HW77 HW78 HW79

60 61 62 63 64 65 66 67

ผูตอบสัมภาษณ

บันทึกรหัส

response

ตอนท่ี 8  สุขภาพจิต (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป) (ตอ)

"ในเดือนท่ีแลว ท านสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเหน็  และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"

ถามเฉพาะผูตอบสมัภาษณ ดวยตนเอง

 




