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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคน

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึก บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 หัวหนาครัวเรือน…….... 1  ชาย………1 อายุเต็มป  พุทธ…………………1  ไทย………………1

  ภรรยาหรือสามี………… 2  หญิง…… 2 ถาต่ํากวา 1 ป  อิสลาม………………2  อ่ืนๆ (ระบุ)……2 ไมเคยเรียน…................. 1 โสด…………...........……1
 บุตรที่ยัง บันทึก "0"  คริสต……………… 3  ไมมีสัญชาติ……3 กอนประถมศึกษา…....... 2 สมรส…….…..……...... 2
    ไมสมรส.................. 3  พราหมณ-ฮินดู……4 ประถมศึกษา….............. 3 มาย………………......... 3
 บุตรที่สมรสแลว…....... 4   ซิกซ………………… 5 มัธยมศึกษาตอนตน....... 4 หยา…………..............…4
 บุตรเขย/บุตรสะใภ…… 5  อ่ืนๆ (ระบุ).......... 6 มัธยมศึกษาตอนปลาย แยกกันอยู………..…... 5
 บุตรของบุตร…............ 6  ไมมีศาสนา…………7     สายสามัญ…............. 5 เคยสมรส
 พอ แม/พอแมของ     สายอาชีพ….............. 6   แตไมทราบ
     คูสมรส……....………7 ปวส./ปวท./   สถานภาพ............... 6
 ญาติอ่ืนๆ………….........8      อนุปริญญา............. 7
 ผูอาศัย คนรับใช……….9 ปริญญาตรี.................... 8

สูงกวาปริญญาตรี...........9
อ่ืนๆ (ระบุ).................... 10

A1 A2 A5

33-34 37-38

A9A6 A7

35 36 43

บันทึกรหัส 

A3 A4 A8

หัวหนาครัวเรือน สูงสุดระดับใด?" สถานภาพสมรสอะไร?"

สัญชาติศาสนา

ถามอายุ

บันทึกรหัส 

ต้ังแต 6 ปขึ้นไป ตั้งแต 13 ปขึ้นไป

ความเกี่ยวพันกับ เพศ "…(ชื่อ)…จบการศึกษา "…(ชื่อ)…มี

39 40 41-42

ถามอายุ
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อาชีพ อุตสาหกรรม

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว "กิจกรรมหลักที่…(ชื่อ)…

…(ชื่อ)…ทํางานอะไร" ทําอยูเปนกิจกรรม "..(ชื่อ)..มีรายไดจากการทํางาน "..(ชื่อ)..มีรายไดจากการทํางาน

หรือผลิตอะไร" หรือการลงทุน ที่เปนตัวเงิน หรือการลงทุน ที่เปนส่ิงของ
บันทึกรหัส เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?" เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?"

 นายจาง.................................... 1
ถา  ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ  ผูประกอบธุรกิจของตนเอง……..2 ใหบันทึกรายไดสุทธิ  ใหประมาณราคาสิ่งของที่ไดรับจาก
บันทึกอาชีพ หรือลักษณะของงาน  ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน...........3 หลังจากหักตนทุน การทํางาน รวมทั้งการนําสินคา 

หรือตําแหนงหนาที่การงาน ใหชัดเจน  ลูกจางรัฐบาล............................4 ในการทํางานหรือการลงทุน หรือบริการจากการทําธุรกิจ 
ที่มีช่ัวโมงการทํางานสูงสุด  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ..................... 5 บันทึกจํานวนเงิน หรือการเกษตรมาบริโภค

(ถามตอไป)  ลูกจางเอกชน............................6 (หนวยเปนบาท) หรือใชภายในครัวเรือน
 สมาชิกของการรวมกลุม บันทึกจํานวนเงิน
    ผูผลิต.................................. 7 (หนวยเปนบาท)

ถา  ไมทํางาน  ผูที่ไมสามารถจําแนก ถา ไมมีรายได หรือ ขาดทุน ถา ไมมีรายได  ใหบันทึก"0"
บันทึก  "ไมทํา"     สถานภาพการทํางานได......... 8 ใหบันทึก"0"
(ขามไปถาม A11)

เงิน ส่ิงของรวมผลผลิตในครัวเรือน

A10 A11 A13 A14

44-47 48-52 54-59 60-65

A12

53

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

ถามอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป

สถานภาพการทํางาน รายได

"…(ชื่อ)…ทํางาน (รายไดจาการทํางานและแหลงอ่ืน เชน จากผูปกครอง จากผูอ่ืน หรืออ่ืนๆ)
ในฐานะอะไร"



4

ถามทุกคน

"ระหวาง 1 เดือนที่แลว

…(ชื่อ)…มีอาการปวยหรือ

รูสึกไมสบายกี่ครั้ง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี......……………………… 1 ใหบันทึกจํานวนครั้ง     หวัด/ไอ/มีนํ้ามูก............................................................ 1
ที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย     ไข ไอและหอบ, ปอดบวม.............................................. 2

  ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล........................................ 1   มี…………………………………2 (ถาเกิน 8 ครั้งใหบันทึก "8")     ไข.................................................................................3
  มีสวัสดิการฯ (ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     ทองรวง/ทองเสีย/อาหารเปนพิษ................................. 4
     จากรัฐบาล     บิด/ถายเปนมูกปนเลือดและมีไข.................................... 5
         ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ....................... 2     ปวดทอง/ ทองอืด/ ทองเฟอ/ โรคกระเพาะ.................... 6
         ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน........................ 3     ปวดหลัง/ ปวดกลามเน้ือ............................................... 7
         ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ............................. 4     ความเครียด/ นอนไมหลับ/ ปวดหัว............................... 8
         รัฐวิสาหกิจ............................................................ 5      โรคผิวหนัง/ กลากเกล้ือน/ ผดผื่น................................. 9
         หนวยงานอิสระของรัฐ........................................... 6     ตา/ หู/ คอ/ จมูก.......................................................... 10
         องคการปกครองสวนทองถิ่น................................. 7     โรคในชองปาก/ ฟนผุ/ โรคเหงือก/ แผลในปาก..............11
     จากแหลงอ่ืน     โรคเรื้อรัง/ โรคประจําตัว............................................... 12
         ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน............................. 8     อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................... 13
         สวัสดิการจัดโดยนายจาง....................................... 9
     อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................. 10
 ไมทราบวามี/ไมมีสวัสดิการฯ............................................ 11

สวัสดิการฯ หลัก สวัสดิการฯ เสริม

HW1_1 HW1_2 HW3

66-67 71

HW2 HW4

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

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ โดยเรียงลําดับตาม รูสึกไมสบายหรือไม?"

68-69 70 72-73

ถามีสวัสดิการฯ เสริมจากรัฐฯหรือแหลงอ่ืน 

ใหบันทึกสวัสดิการฯ ที่สวัสดิการเสริม) (ขามไปถาม HW5)

(ถามตอไป)

สวัสดิการฯ หลัก ที่ไดรับจากรัฐกอน

ตอนที่ 2 หลักประกันดานสุขภาพ ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย (HW2 = 2)

 "ปจจุบัน...(ชื่อ)...มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม "ระหวาง 1 เดือนที่แลว "อาการปวยหรือรูสึกไมสบายครั้งสุดทาย

 ถามี  เปนประเภทใด?" …(ชื่อ)…มีอาการปวยหรือ

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี(สวัสดิการคา



"ระหวาง 1 เดือนที่แลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

หรือ ถูกทํารายรางกายกี่ครั้ง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนครั้งที่ไดรับบาดเจ็บ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี.................................................. 1 จากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ   ภายในบาน/ บริเวณบาน………………1
    รถจักรยานยนต..........................................................1   บนทองถนน………………………………2

  มี……………………………………………… 2 (ถาเกิน 8 ครั้งใหบันทึก "8")     รถยนต รถกะบะ รถตู รถบรรทุกเล็ก......................... 2   ในทุงนา/ ไร/ สวน..……………………3
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตโดยสารประจําทาง.......... 3   โรงงาน……………………………………4

    อ่ืนๆ เชน เรือ เครื่องบิน ฯลฯ (ระบุ)............................4   สํานักงาน…………………………………5
 ถูกเครื่องจักรกลทําใหบาดเจ็บ......................................... 5   โรงเรียน……………………………………6
 ถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอย/ ถูกสัตวทําราย......................... 6   แหลงนํ้า……………………………………7
 ถูกสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ.................................................7   สวนสาธารณะ.........……………………8
 พลัดตกหกลม................................................................ 8   รานอาหาร/ สถานบันเทิง…............ 9
 อุบัติเหตุอ่ืนๆ เชน มีดบาด ตกน้ํา ฯลฯ (ระบุ).................. 9   วัด/ สถานที่ทางศาสนา.................. 10
 ถูกทําราย   อ่ืนๆ (ระบุ).........………………………11
    โดยใชกําลังกาย.......................................................... 10
    โดยใชวัตถุมีคม/ ไมมีคม เชน มีด ไม ฯลฯ................. 11
    โดยวิธีอ่ืนๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)............................. 12

HW6

75

HW5 HW7 HW8

74 76-77 78-79

ครั้งสุดทายที่...(ชื่อ)...ไดรับ

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?" เกิดขึ้นในสถานที่ใด?"

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

5
ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบัติเหตุ หรือ ถูกทําราย (HW5 = 2)

"ระหวาง 1 เดือนที่แลว…(ชื่อ)… "อุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย "อุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย

มีการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ครั้งสุดทายที่...(ชื่อ)...ไดรับ เกิดจากสาเหตุใด?"

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม
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"ระหวาง 1 เดือนที่แลว…(ชื่อ)…

 โรคประจําตัวหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนัด 

บันทึกรหัส การไปซื้อ/รับยา เปนตน เนื่องจาก

  ไมมี......……..........… 1 โรคเรื้อรัง/ โรคประจําตัวหรือไม?" บันทึกรหัส 
(ไมรวมที่เจ็บปวย)  ไมเจ็บปวย................................. 1

  มี…………………………2

ใหบันทึกครั้งที่ไปรับบริการ  เจ็บปวย เน่ืองจาก
  อาการปวย /

(ถาเกิน 8 ครั้ง ใหบันทึก "8")     รูสึกไมสบาย (HW2=2)…………2
  อุบัติเหตุ /

(ถาไมไดไป ใหบันทึก  "0")     ถูกทําราย (HW5=2)............... 3
  ไปรับบริการอ่ืนๆ 

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     เน่ืองจาก โรคเรื้อรัง / 
    โรคประจําตัว (HW11=1-8)
    (นอกเหนือจากการปวย).......... 4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW10_4 HW10_5 HW11

81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 9180 92

(ขามไปถาม HW21)
(ถามตอไป)

HW9 HW12

 (ถาบันทึกรหัส 2-4 ถามตอไป)

มีการเจ็บปวย

ครั้งสุดทายจากสาเหตุใด?"

(ขามไปถาม HW12)

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่มีโรคเรื้อรัง / โรคประจําตัว (HW9 = 2) ถามทุกคน

…(ชื่อ)…มีโรคเรื้อรัง / "…(ชื่อ)…มีโรคเรื้อรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?" "ระหวาง 1 เดือนที่แลว…(ชื่อ)…

(ตอบไดไมเกิน 5 โรค)

 เบาหวาน
 ไทรอยด / คอพอก
 ความดันโลหิตสูง
 โรคหัวใจ (หัวใจโต/ 
กลามเนื้อหัวใจ/
   หัวใจตีบ/ หัวใจร่ัว/ 
   หลอดเลือดหัวใจ)
 โรคไขมันในเสน
เลือดสูง/ 
    คอเลสเตอรอลสูง
 โรคหลอดเลือดสมอง
อุดตัน
 โรคมะเร็ง (มะเร็งปอด/
 มะเร็งตับ/
   มะเร็งลําไสใหญ เปน
ตน)
 โรคพิษสุราเรื้อรัง
 โรคซืมเศรา/ โรคจิต
ประเภท/ 
   โรคจิตประสาทอื่นๆ
 สมองเสื่อม
 ลมชัก/ ลมบาหมู

01
02
03

04

05
06

07
08

09
10
11
12
13
14
15

 โรคกระเพาะ
 กรดไหลยอน
 ภูมิแพ
 ตับแข็ง
 ไตวาย/ ไตพิการ
 ตอมลูกหมากโต/ 
อักเสบ
 เกาท
 รูมาตอยด
 โรคปวดเขาเรื้อรัง/
 ขอเขาเสื่อม
 โรคปวดหลัง
เรื้อรัง/ 
    ปวดคอเรื้อรัง
 โรคเอดส
 โรคโปลิโอ
 โรคเรื้อน
 ธาลัสซีเมีย
 สติปญญาผิดปกติ
    (ดาวนซินโดรม)
 ปริทันตอักแสบ 
( ื ั )

ช่ือโรค รหั รหัช่ือโรค

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม



"การเจ็บปวยครั้งสุดทาย

…(ชื่อ)…ปวยจนตอง

หยุดกิจวัตรประจําวันก่ีวัน?"  ไมไดรักษา.................................................................................. 1     (ขามไปถาม HW21)
 ซื้อ/ หายากิน  -  ยาแผนปจจุบัน................................................. 2

ใหบันทึกจํานวนวันที่หยุดฯ                  -  ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร............................... 3     (ขามไปถาม HW17) บันทึกรหัส 
ติดตอกันครั้งสุดทาย  ไปหาหมอพื้นบาน/ หมอแผนโบราณ/ หมอนวดแผนไทย.............. 4  แพทย  รักษาดวยยาแผนปจจุบัน
(ถาหยุดตั้งแตกอน  ไปสถานพยาบาลของรัฐ    แผนปจจุบัน........... 1    ใชยาฆาเช้ือ/ยาปฏิชีวนะ................ 1
1 เดือนที่แลว ใหนับ     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ ศูนยสุขภาพชุมชน/    แผนไทย................ 2    ไมใชยาฆาเช้ือ/ยาปฏิชีวนะ............ 2
จํานวนวันที่หยุดฯ         โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)......................... 5    ทางเลือกอ่ืน........... 3    ไมทราบวา ใช/ไมใช 
ติดตอกันทั้งหมด)     โรงพยาบาลชุมชน....................................................................6    ไมทราบ................. 4       ยาฆาเช้ือ/ยาปฏิชีวนะ............... 3

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย........................................ 7  พยาบาล.................... 5  รักษาดวยยาสมุนไพร...................... 4
    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย................................................... 8      (ถามตอไป)  บุคลากร  นวดไทยเพื่อรักษา...........................5
    โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ..................................................... 9    สาธารณสุขอ่ืนๆ...... 6  อบสมุนไพร/ การน่ังกระโจม
 ไปสถานพยาบาลของเอกชน    ประคบสมุนไพร/
    โรงพยาบาลเอกชน.................................................................. 10    ทับหมอเกลือ............................... 6
    คลินิกเอกชน........................................................................... 11  การฝงเข็ม...................................... 7
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................. 12   (ขามไปถาม HW17)  สมาธิบําบัด..................................... 8

 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 9

HW13 HW16_1

93-94 98-99

HW16_2

95-96 97 100-101

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

จากใคร?" (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ
  โดยเรียงลําดับตามวิธีรักษาหลัก)

HW14 HW15

                                     บันทึกรหัส "การรักษาครั้งสุดทาย "การรักษาครั้งสุดทาย

7
ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4)

 "การเจ็บปวยครั้งสุดทาย...(ชื่อ)...มีวิธีการรักษาพยาบาลอยางไร?" ถามเฉพาะผูที่ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม
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"การเจ็บปวยครั้งสุดทาย "การเจ็บปวยครั้งสุดทาย

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

ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมีสวัสดิการฯ................................................ 1

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงิน  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ - สงทั้งผูปวยและผูดูแล เฉพาะสวนที่จายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย.................................................. 1

หรือ สวนที่เบิกไมได      ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)............. 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน........................................ 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ      ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน.............. 3   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก..................... 3
เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารักษาฟรี หรือ      ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ..................4   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………......................... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ      รัฐวิสาหกิจ................................................. 5   ไมมีคาพาหนะ............................................................. 5
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")      หนวยงานอิสระของรัฐ................................ 6   ชา รอนาน................................................................... 6

     องคการปกครองสวนทองถิ่น...................... 7   ไมแนใจคุณภาพยา...................................................... 7
   จากเอกชน   ถูกเลือกปฏิบัติ............................................................ 8
     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน.................. 8   บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ.................................. 9
     สวัสดิการจัดโดยนายจาง............................ 9   แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมูล................ 10
   อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 10   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย.......................... 11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ....................... 12
 มีสวัสดิการฯ แตไมใช...................................... 11   สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม................. 13

  อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................. 14

HW17 HW18 HW19 HW20

102-105 106-109 112-113110-111

(ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW21)

(ถามตอไป)

…(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ที่มีหรือไม?" "สาเหตุที่...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มี

ในการเจ็บปวยครั้งสุดทายเพราะเหตุใด?"

 ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

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

"การเจ็บปวยครั้งสุดทาย ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการฯ (HW19 = 11)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม 



9

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการก่ีครั้ง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี......……..........………...................... 1 ใหบันทึกจํานวนครั้งที่ใชบริการ   ไปรับการฉีดวัคซีน....................................... 1  รานขายยา.......................................................... 1
(ถาเกิน 98 ครั้งใหบันทึก "98")   ไปฝากครรภ/ ตรวจครรภ............................. 2  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

  มี………………………………………………… 2   ไปตรวจ/ ดูแลหลังคลอด.............................. 3     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ 
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")   ไปรับบริการวางแผนครอบครัว..................... 4        ศูนยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต......................... 2

  ไปตรวจสุขภาพประจําป................................ 5     โรงพยาบาลชุมชน........................................... 3
  ไปตรวจสุขภาพเด็กดี (0-5 ป)....................... 6     โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย................ 4
  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.......................... 5
     โรคในชองปาก (ทําฟน)............................ 7     โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ............................ 6
  ไปรับยาบํารุง/ อาหารเสริม............................8  ไปสถานพยาบาลของเอกชน
  ไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก................ 9     โรงพยาบาลเอกชน.......................................... 7
  ไปรับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน     คลินิกเอกชน.................................................. 8
     ความดันโลหิตสูง..................................... 10  อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................... 9
  ไปรับบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
     ที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ เชน 
     ลดนํ้าหนัก อดบุหรี่/ สุรา เปนตน.............. 11
  ไปรับบริการอ่ืนๆ (ระบุ)................................ 12

ครั้งสุดทาย

HW22 HW23_1

115-116 117-118114 121-122

HW23_2

119-120

…(ชื่อ)….ไปใชบริการที่ใด?"

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

(ขามไปถาม HW29)

HW21 HW24

กอนครั้งสุดทาย

(ถามตอไป)

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ (HW21 = 2)

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว…(ชื่อ)… "การไปใชบริการ 2 ครั้งสุดทาย "การไปใชบริการครั้งสุดทาย

มีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ หรือไม?" …(ชื่อ)….ไปใชบริการอะไร?"

ข. การสงเสริมสุขภาพระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการ
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"การไปใชบริการครั้งสุดทาย "การไปใชบริการครั้งสุดทาย ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการฯ (HW27 = 11)

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

ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมีสวัสดิการฯ.............................................. 1

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงิน  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ-สงทั้งผูใชบริการและผูดูแล เฉพาะสวนที่จายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก..................... 1

หรือ สวนที่เบิกไมได      ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)............ 2   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………......................... 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ       ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน............ 3   ไมมีคาพาหนะ............................................................. 3
เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารับบริการฟรี หรือ       ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ............... 4   ชา รอนาน................................................................... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ       รัฐวิสาหกิจ.............................................. 5   ไมแนใจคุณภาพยา...................................................... 5
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")       หนวยงานอิสระของรัฐ.............................. 6   ถูกเลือกปฏิบัติ............................................................ 6

      องคการปกครองสวนทองถิ่น.................... 7   บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ.................................. 7
   จากเอกชน   แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมูล................ 8
      ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน................8   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย.......................... 9
      สวัสดิการจัดโดยนายจาง......................... 9   ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ....................... 10
   อ่ืนๆ (ระบุ).................................................. 10   สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม................. 11

  อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................. 12
 มีสวัสดิการฯ แตไมใช..................................... 11

HW25 HW26

123-126 127-130

HW28

(ถามตอไป)

133-134131-132

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ (HW21 = 2)

"การไปใชบริการครั้งสุดทาย

…(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ที่มี หรือไม?" "สาเหตุที่...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มี

ในการไปใชบริการครั้งสุดทายเพราะเหตุใด?"

ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

(ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW29)

HW27

ข. การสงเสริมสุขภาพระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการ
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"ระหวาง 12 เดือนที่แลว "การเขาพักรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน

...(ชื่อ)...เขาพักรักษา สถานพยาบาล

ในสถานพยาบาลกี่ครั้ง?" ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)…

นอนในสถานพยาบาล

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส ก่ีวัน?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนครั้ง  โรค.............................. 1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง... 1 ใหบันทึกจํานวนวัน

  ไมเคยเขาพักรักษา............... 1 ที่เขาพักนอนรักษา  อุบัติเหตุ....................... 2     โรงพยาบาลชุมชน.................. 1  ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล................... 2 ที่เขาพักรักษา

ในสถานพยาบาล  คลอดบุตร.................... 3     โรงพยาบาลทั่วไป/  สถานพยาบาลอยูใกล/ เดินทางสะดวก........ 3

  เคยเขาพักรักษา................... 2  อ่ืนๆ (ระบุ)................... 4        โรงพยาบาลศูนย................ 2  บริการรวดเร็ว ทันใจ................................... 4 (ถาเกิน 98 วัน

(ถาไมทราบ     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.. 3  คารักษาพยาบาลไมแพง.............................. 5 ใหบันทึก "98")

ใหบันทึก "99")     โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ.... 4  มีแพทยผูเช่ียวชาญ..................................... 6

 สถานพยาบาลของเอกชน  มีเครื่องมือแพทยทันสมัย............................ 7 (ถาไมทราบ 

    โรงพยาบาลเอกชน................. 5  เขารักษาฉุกเฉิน.......................................... 8 ใหบันทึก "99")

    คลินิกเอกชน......................... 6  มีฐานะยากจน............................................. 9

 อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 7  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 10

HW30 HW34

136-137 142-143

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล "การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

สถานพยาบาลครั้งสุดทาย ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)...เขาพักรักษา ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)...เลือกเขาพักรักษา

ถามทุกคน

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว

...(ชื่อ)...ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 2)

หรือไม?"

HW29

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW40)

...(ชื่อ)...เขาพักรักษา ในสถานพยาบาลใด?" ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

เนื่องจากสาเหตุใด?" ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

135 140-141

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอ่ืนๆ

จนตองนอนในสถานพยาบาล

138 139

HW31 HW32 HW33

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 
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"หลังออกจากการเขา "การเขาพักรักษาใน "การเขาพักรักษาใน

พักรักษาใน สถานพยาบาลครั้งสุดทาย สถานพยาบาลครั้งสุดทาย "...(ช่ือ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

สถานพยาบาล ...(ช่ือ)...จายคาพาหนะไป-กลับ ...(ช่ือ)...จายคารักษาพยาบาล  ...(ช่ือ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ครั้งสุดทาย...(ช่ือ)... ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
ตองนอนพักรักษาตัว  ไมมีสวัสดิการฯ................................... 1 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด
ตอท่ีบานกี่วัน?"  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน..................... 1
ใหบันทึกจํานวนวัน บันทึกรหัส การรับ-สงท้ังผูปวยและผูดูแล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง     ประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง).... 2  สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก..2

ท่ีนอนพักรักษาตัวท่ีบาน  ไมมี......................... 1 หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน... 3  ไมมีคาพาหนะ.......................................... 3
 พอ/ แม................... 2 (ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ....... 4  ชา รอนาน................................................ 4

(ถาไมตองนอนพัก  พี่/ นอง.................... 3 เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารักษาฟรี หรือ     รัฐวิสาหกิจ...................................... 5  ไมแนใจในคุณภาพยา.............................. 5
ใหบันทึก "0")  สามี/ ภรรยา.............4 นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ     หนวยงานอิสระของรัฐ..................... 6  ถูกเลือกปฏิบัติ......................................... 6

 บุตร......................... 5 (ถาไมมีคาพาหนะ จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")     องคการปกครองสวนทองถิ่น........... 7  บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ………...... 7
(ถาเกิน 98 วัน  บุตรเขย/บุตรสะใภ... 6 ใหบันทึก "0")   จากเอกชน  แพทยไมมีเวลาใหซักถาม/ ไมใหขอมูล......8
ใหบันทึก "98")  จางผูดูแล/     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน........8  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย…... 9

   สถาบันเอกชน........ 7     สวัสดิการจัดโดยนายจาง................. 9  ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธิสวัสดิการฯ... 10
(ถาไมทราบ  อื่นๆ (ระบุ)............... 8   อื่นๆ (ระบุ).........................................10  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ

 ใหบันทึก "99")     ไมครอบคลุม....................................... 11
 มีสวัสดิการฯ แตไมใช.......................... 11  อื่นๆ (ระบุ).............................................. 12

HW35 HW37 HW38

144-145 147-150 151-155

HW36

ผูดูแลหลัก?"

สถานพยาบาล

ครั้งสุดทาย...(ช่ือ)...

ตองนอนพักรักษาตัว

ตอท่ีบาน มีใครเปน

156-157

ในการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

ครั้งสุดทาย เพราะเหตุใด?"

HW39 HW40

(ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW41)

(ถามตอไป)

146 158-159

สถานพยาบาลครั้งสุดทาย

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีเปนคนไขใน (HW29 = 2)

"การเขาพักรักษาใน ถามเฉพาะผูท่ีไมใชสวัสดิการฯ (HW39 = 11)"หลังออกจากการเขา

พักรักษาใน

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 
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"ระหวาง 12 เดือนที่แลว  "การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดทาย

 ...(ชื่อ)...ไปรับบริการ ...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมประเภทใด?" บันทึกรหัส 
ทันตกรรมกี่ครั้ง?"  สถานพยาบาลของรัฐ

บันทึกรหัส     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ 
  ไมรับบริการ............................1 ใหบันทึกจํานวนครั้ง   ขูดหินปูน/      ศูนยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต.

ที่ไปรับบริการ       ขัดฟนรักษาปริทันต (เหงือก)............. 1        ที่ ไมมี ทันตาภิบาลและทันตแพทยมาบริการ......... 1
  รับบริการ................................2 (ถาไมทราบ ใหบันทึก "99")   อุดฟน.................................................... 2        ที่ มี ทันตาภิบาลหรือทันตแพทยมาบริการ............. 2

  รักษารากฟน........................................... 3    โรงพยาบาลชุมชน....................................................... 3
  ถอนฟน.................................................. 4    โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลศูนย .......................... 4
  เคลือบหลุมรองฟน................................. 5    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.......................................5      (ถามตอไป)
  ใสฟนเทียม............................................. 6    โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ.........................................6
  ดัดฟน/ จัดฟน........................................7  สถานพยาบาลของเอกชน
  ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก.................. 8    โรงพยาบาลเอกชน...................................................... 7
  ทา/เคลือบ ฟลูออไรด.............................. 9    คลินิกเอกชน.............................................................. 8
  จําไมได.................................................. 10  รานหมอชาวบาน/ หมอมอเตอรไซด/ หมอรถปคอัพ....... 9
  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................. 11  หนวยแพทยเคล่ือนที่ของหนวยงานตางๆ........................ 10     (ขามไปถาม

 โรงเรียน........................................................................ 11      HW49)
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................... 12    (ถามตอไป)

HW42 HW43_1

161-162 163-164 167-168160

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ
 โดยเรียงลําดับตามความสําคัญในการรักษา)

(ขามไปถาม HW49)

(ถามตอไป)

165-166

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว ...(ชื่อ)...  "...(ชื่อ)...รับบริการทันตกรรมครั้งสุดทาย จากที่ใด?"

HW41 HW43_2 HW44

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW41 = 2) 

ง. การรับบริการทันตกรรมระหวาง 12 เดือนท่ีแลว
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 "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรมครั้งสุดทาย

ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)... ครั้งสุดทาย...(ชื่อ)... ...(ชื่อ)... ใชสวัสดิการฯ ที่มี หรือไม?"  "...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ที่มีในการรับบริการ

จายคาพาหนะไป-กลับ จายคารับบริการทั้งหมด บันทึกรหัส ทันตกรรมครั้งสุดทาย เพราะเหตุใด?"

ทั้งหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?"   ไมมีสวัสดิการฯ.................................................... 1
  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ     จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย.................................................... 1
การรับ-สงทั้งผูรับบริการและผูดูแล สวนที่จายดวยเงินของตนเอง        ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)................ 2   อุบัติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉิน........................................... 2

หรือ สวนที่เบิกไมได        ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน................. 3   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก........................ 3
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ        ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ..................... 4   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………………………………….4
เหมือนคารถรับจางในทองถิ่น) (ถารักษาฟรี หรือ        รัฐวิสาหกิจ.................................................... 5   ไมมีคาพาหนะ................................................................ 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        หนวยงานอิสระของรัฐ................................... 6   ชา รอนาน...................................................................... 6
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงทั้งหมด ใหบันทึก "0")        องคการปกครองสวนทองถิ่น......................... 7   ไมแนใจคุณภาพยา......................................................... 7

    จากเอกชน   ถูกเลือกปฏิบัติ............................................................... 8
       ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน..................... 8   บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ.................................... 9
       สวัสดิการจัดโดยนายจาง............................... 9   แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมูล……………… 10
    อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................ 10   แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย............................ 11

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิสวัสดิการฯ......................... 12
   มีสวัสดิการฯ แตไมใช......................................... 11   สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม.................... 13

  อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................... 14

HW45 HW46

169-172 173-176

 ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

 (ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW49)

(ถามตอไป)

179-180

ตอนที่ 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรมและใชบริการในสถานพยาบาล (HW41 = 2 และ HW44 = 1-9, 12) 

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดิการฯ (HW47 = 11)

HW47 HW48

177-178

ง. การรับบริการทันตกรรมระหวาง 12 



"เพราะเหตุใด ...(ชื่อ)...จึงไมไดเขารับ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล................ 1  ไมมีเงินจายคารักษาพยาบาล................ 1  ไมมีเงินจายคารับบริการ..................... 1

 ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา.............. 2  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา.............. 2  ไมมีคาเดินทางไปรับบริการ................. 2

 คิวยาว/ ตองรอนาน............................. 3  คิวยาว/ ตองรอนาน............................. 3  คิวยาว/ ตองรอนาน............................ 3

 เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล............. 4  เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล............. 4  เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล............ 4

บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรับการรักษา....................... 5  ไมมีเวลาไปรับการรักษา....................... 5 บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรับบริการ.......................... 5

  ไมมี...................... 1  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ   ไมมี........................... 1  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ........ 6    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ........ 6    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบริการ...... 6

  มี.......................... 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด.......... 7 บันทึกรหัส   ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด.......... 7   มี............................... 2  ไมทราบวาจะไปรับบริการที่ใด............. 7

 ไมมีผูพาไปรับการรักษา....................... 8   ไมมี.......................... 1  ไมมีผูพาไปรับการรักษา....................... 8  ไมมีผูพาไปรับบริการ.......................... 8

 อ่ืนๆ (ระบุ).......................................... 9  เปนขอจํากัดของผูใหบริการ เชน  เปนขอจํากัดของผูใหบริการ 

  มี.............................. 2     เตียงเต็ม สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ………9    เชน ไมมีทันตบุคลากร 

  อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………10    สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……………………9

 อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………10

HW52 HW53 HW54

181 182-183 184 185-186 187 188-189

(ถามตอไป)

HW49 HW50 HW51

(ขามไปถาม EB1)

(ถามตอไป) (ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW53)

แตทานไมได

ในสถานพยาบาล?"

(ขามไปถาม HW51)

เขานอนรักษา

รับการตรวจรักษา พยาบาลหรือแพทย ตองการเขารับบริการ

แตทานไมไดไปรับ ตองการใหนอนรักษา แตไมไดเขารับบริการ?"

การตรวจรักษา?" ในสถานพยาบาล 

…(ชื่อ)...เคยปวยฯ ...(ชื่อ)...เคยปวยฯ ...(ชื่อ)...เคยมีปญหา

และจําเปนตองการ จนตองนอนในสถาน สุขภาพชองปาก และ

ถามเฉพาะ HW51 = 2 ถามทุกคน

ที่แลว มีบางหรือไมที่ การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?" ที่แลว มีบางหรือไมที่ การรักษาในครั้งน้ัน?" ที่แลว มีบางหรือไมที่ บริการในครั้งน้ัน?"

ถามเฉพาะ HW53 = 2

"ระหวาง 12 เดือน "ระหวาง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ชื่อ)...จึงไมไดเขารับ "ระหวาง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ชื่อ)…จึงไมไดเขารับ

ถามทุกคน ถามเฉพาะ HW49 = 2 ถามทุกคน

15

ตอนที่ 4  ความจําเปนทางสุขภาพที่ไมไดรับการตอบสนอง

การเจ็บปวยที่ไมตองนอนในสถานพยาบาล การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไมใช............................................................................ 1   ไมใช............................................................................ 1   ไมใช............................................................................ 1

  ใช................................................................................ 2   ใช................................................................................ 2   ใช................................................................................ 2
 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

วัน : สัปดาห วัน : สัปดาห วัน : สัปดาห

EB1 EB2 EB4 EB5 EB7 EB8

190 181 195 196 200 201

EB6EB3 EB9

(ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999") (ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999")

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

(ถาไมทราบวัน ใหบันทึก "9") (ถาไมทราบวัน ใหบันทึก "9")

 ซ่ึงทําใหหายใจแรง และเร็วกวาปกติมาก  ซ่ึงทําใหหายใจเร็วขึ้น ไมถึงกับหอบ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งติดตอกัน 

หรือหอบติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที  ติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที

 (ขามไปบันทึก EB4)  (ขามไปบันทึก EB7)

(ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999")

ตอนที่ 5 การเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําลัง

นาที : วัน นาที : วัน นาที : วัน

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป

เชน การยกหรือการแบกของหนักๆ เชน การกาวเดินเร็วๆ หรือการยกถือของเบาๆ  

เดินไปซ้ือของ เปนตน ใชหรือไม?"

(ถาไมทราบวัน ใหบันทึก "9")

 (ขามไปบันทึก EB10)

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

192-194 197-199 202-204

"ตามปกติ...(ชื่อ)...มีการทํางาน ออกแรงระดับหนัก "ตามปกติ...(ชื่อ)...มีการทํางานออกแรงระดับปานกลาง "ตามปกติ...(ชื่อ)...เดินหรือขี่จักรยาน

เปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที

 เชน การเดินไปโรงเรียน/ไปทํางาน 

การขุดดิน งานกอสราง เปนตน ใชหรือไม?' เปนตน ใชหรือไม?"



บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไมใช............................................................................ 1   ไมใช............................................................................ 1   ไมใช............................................................................ 1

  ใช................................................................................ 2   ใช................................................................................ 2   ใช................................................................................ 2
 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

วัน : สัปดาห วัน : สัปดาห วัน : สัปดาห

EB10 EB11 EB13 EB14 EB16 EB17

205 206 210 211 215 216

(ถาไมทราบวัน ใหบันทึก "9")
(ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999") (ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999")

(ถาไมทราบวัน ใหบันทึก "9") (ถาไมทราบวัน ใหบันทึก "9")

EB18

นาที : วัน นาที : วัน นาที : วัน

(ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999")

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

EB12 EB15

17

ตอนที่ 5 การเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําลัง (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

 (ขามไปบันทึก EB13)  (ขามไปบันทึก EB16)  (ขามไปบันทึก CD1)

หรือทํากิจกรรมนันทนาการระดับหนัก

หรือเลนฟุตบอล ใชหรือไม?" วายน้ํา ใชหรือไม?"

เชน ว่ิง กระโดดเชือก เลนบาส เชน การเดินเร็ว ถีบจักรยาน 

หรือหอบติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที   ติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที

207-209 212-214 217-219

 "ตามปกติ...(ชื่อ)...เลนกีฬา/ออกกําลังกาย "ตามปกติ...(ชื่อ)...เลนกีฬา/ออกกําลังกาย  "ตามปกติ...(ชื่อ)…มีการนั่งหรือการเอนกาย 

ซ่ึงทําใหหายใจแรงและเร็วกวาปกติมาก  ซ่ึงทําใหหายใจเร็วขึ้น ไมถึงกับหอบ

หรือทํากิจกรรมนันทนาการระดับปานกลาง เลนคอมพิวเตอร ดูทีวี ที่ไมรวมการนอนหลับ ใชหรือไม?"
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ตอนที่ 6 การสูบบุหร่ีและการดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว

… (ช่ือ)… ดื่มสุราหรือ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 ไมเคยสูบ............. 1  บุหร่ีซอง  ไมเคยด่ืมเลยในชีวิตน้ี……………………1 - เบียร 5 กระปอง หรือ 2.5 ขวดใหญ

 ไมสูบแตเคยสูบ   ผลิตในประเทศ  เคยด่ืม แตไมด่ืมใน 12 เดือนที่แลว.. 2   1-1½ กระปอง/ ½- ¾ ขวด…………........... 1 - ไวน 5 แกว หรือ 1/2 ขวด

     ทุกวัน............. 2      ไมมีกนกรอง............ 1   2-3 กระปอง/ 1-1½ ขวด…………………….....2 - ไวนคลูเลอร/ สุราผสมนํ้าผลไม 5 ขวด

     ไมทุกวัน......... 3      มีกนกรอง................2  ด่ืม   3½-4 กระปอง/ 2 ขวด………………….....……3 - เหลาปน เกือบทั้งเหยือก  

  ผลิตจากตางประเทศ.... 3    ทุกวัน (7 วัน/ สัปดาห)…………………3   4½-7 กระปอง/ 3-4 ขวด…………..........…… 4 บันทึกรหัส 
 บุหร่ีซิการ/ ไปป............. 4    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/ สัปดาห)....... 4   7 กระปอง/ 4 ขวดข้ึนไป……………..........……5  ไมเคย...................................................... 1

 สูบทุกวัน……………4  บุหร่ีชนิดมวนเอง........... 5    วันเวนวัน (3-4 วัน/ สัปดาห).......... 5  เคย
 สูบแตไมทุกวัน……5  บุหร่ีข้ีโย/ พมา............... 6    ทุกสัปดาห (1-2 วัน/ สัปดาห)......... 6   2 - 3 ฝา……………………….....................……6    ทุกวัน (7 วัน/ สัปดาห)………………………2

 ยาสูบที่สูบผานนํ้า เชน    ทุกเดือน (1-3 วัน/ เดือน)……………7   1/4 แบน…………….............………………....... 7    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/ สัปดาห)............... 3
   บารากู/ฮุกกา/ชิชา....... 7    นานๆ คร้ัง (8-11 วัน/ ป)…………… 8   1/2 แบน…………………......................……… 8    วันเวนวัน (3-4 วัน/ สัปดาห).................. 4

   นานๆ คร้ัง (4-7 วัน/ ป)………………9   3/4 แบน…………………........................... ……9    ทุกสัปดาห (1-2 วัน/ สัปดาห)................ 5
   อิเล็กทรอนิกส    นานๆ คร้ัง (1-3 วัน/ ป)………………10   1 แบนข้ึนไป……………....................………… 10    ทุกเดือน (1-3 วัน/ เดือน)……………………6
   เชน บุหร่ีไฟฟา/    นานๆ คร้ัง (8-11 วัน/ ป)……………………7
   บารากูไฟฟา................8    นานๆ คร้ัง (4-7 วัน/ ป)………………………8
 อ่ืนๆ (ระบุ).................... 9   1-2 แกวไวน/ 1 ขวดสปาย.......................... 11    นานๆ คร้ัง (1-3 วัน/ ป)………………………9

  3-4 แกวไวน/ 3-4 ขวดสปาย/ ½ ขวดไวน... 12  ไมทราบ................................................... 99
  5-6 แกวไวน/ 5-6 ขวดสปาย....................... 13
  1 ขวดไวน.................................................. 14
  1½ ขวดไวนข้ึนไป.......................................15

CD4 CD5

(ถาบันทึกรหัส 3-10 ใหถามตอไป)

สูบบุหร่ีประเภทใด

เปนประจํา?"

 ถาดื่มประเภทอื่นที่ไมใชเบียรและสุรา เชน

CD3

ถามเฉพาผูตอบสัมภาษณดวยตนเอง

"ระหวาง 12 เดือนที่แลว…(ช่ือ)...ดื่มสุราหรือ

บันทึกประเภทที่ด่ืมบอยที่สุด

สุราหรือเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล

ในปริมาณดังกลาวน้ีหรือไม"เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลประมาณเทาไรตอวัน

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือไม?"

 ยาสูบที่สูบผานอุปกรณ

(ถาบันทึกรหัส 4-5
ใหถามตอไป)

CD2CD1

225-226 227-228

(ถาบันทึกรหัส 1-3

ไวนผลไม ไวนคูลเลอร เหลาปน สุราแชพื้นเมือง ฯลฯ

 ถาดื่มสุรา (สุราขาว สุราสี วิสกี้ หรือบร่ันดี)

ขามไปถาม CD3)

220 221-222 223-224

(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถาม HW54)

 ถาดื่มเบียร

 "ปจจุบัน...(ช่ือ)… ถามเฉพาะ CD3 = 3-10

สูบบุหร่ีหรือไม?"  "โดยปกติ...(ช่ือ)…  "ระหวาง 12 เดือนที่แลว...(ช่ือ)...เคยดื่ม

ถามเฉพาะ CD1 = 4-5

- สุรา 5 แกว หรือ 1/2 แบน หรือ 1/2 ขวดเล็ก



ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

บันทึกรหัส 

  แยกวามาก…………………1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  แยกวาเล็กนอย..……….. 2 บันทึกรหัส  แยมาก…….....………1  ไมมีปญหา.......... 1  ไมมีปญหา............. 1  ไมมีปญหา.................. 1  ไมมีอาการ............. 1  ไมรูสึก..................... 1

  เหมือนๆ กัน………………3   แยกวามาก…………………1  แย..……….............. 2  มีปญหา  มีปญหา  มีปญหา  มีอาการ  รูสึก

  ดีกวาเล็กนอย.……………4   แยกวาเล็กนอย..……….. 2  ปานกลาง…………... 3     เล็กนอย......... 2     เล็กนอย............ 2     เล็กนอย.................. 2     เล็กนอย............ 2     เล็กนอย.............. 2

  ดีกวามาก……….…………5   เหมือนๆ กัน………………3  ดี.………….......……. 4     ปานกลาง........ 3     ปานกลาง........... 3     ปานกลาง................ 3     ปานกลาง........... 3     ปานกลาง............ 3

  ดีกวาเล็กนอย.……………4  ดีมาก……….…………5     อยางมาก........ 4     อยางมาก........... 4     อยางมาก................ 4     อยางมาก........... 4     อยางมาก............. 4

  ดีกวามาก……….…………5  เดินไมได............ 5  ทําไมไดเลย........... 5  ทําไมไดเลย................. 5    อยางมากที่สุด..... 5    อยางมากที่สุด....... 5

234 235 236229 230 231 232 233

HW60

ยามวาง ฯลฯ)

HW61 HW62

คลายคลึงกับทาน การทํากิจกรรม

ทานเห็นวาตนเอง

เปนอยางไร?"

HW55 HW56 HW57 HW58 HW59

เมื่อปที่แลวเปนอยางไร?" หนาที่การงาน  การเรียนหนังสือ

และความเปนอยูที่ การทํางานบาน  

หรือใสเส้ือผา

ไดดวยตัวเอง )

 การเคล่ือนที่ไปมา)

การเคล่ือนไหว กิจกรรมที่ทําเปนประจํา ความเจ็บปวด 

(การอาบน้ํา

การดูแลตนเอง

(การเดิน 

ความวิตกกังวล

ในวันน้ีกับสุขภาพ อายุ เพศ ฐานะ เปนอยางไร?" (เชน การทํางาน หรือ ไมสุขสบาย หรือ ซึมเศรา

สุขภาพของทาน ของทานกับผูอื่นที่มี ของตนเองขณะนี้

19

ตอนที่ 7  การประเมินสถานะสุขภาพ 

 "เมื่อเปรียบเทียบ "เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพ "ทานเห็นวาสุขภาพ "ขณะนี้ทานคิดวาสุขภาพของตนเองเปนอยางไรมากที่สุด?" 
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไมปรุง…………………………………… 1  มากกวา 2 ขวด/กลอง/กระปอง/แกว……1  มากกวา 5 ทัพพี…………… 1  ใช................................. 1  เช้ือด้ือยา…………............... 1 ตอบเอง……...…… 1
  ปรุง  1-2 ขวด/กลอง/กระปอง/แกว……………2  4 - 5 ทัพพี……………..……2  ใมใช............................. 2  แพยา……………................. 2 ผูอ่ืนตอบแทน..……2
     นํ้าปลาหรือซีอ้ิว………………………2  นอยกวา 1 ขวด/กลอง/กระปอง/แกว……3  2 - 3 ทัพพี ……………...… 3  ไมทราบ........................ 3  เช้ือด้ือยาและแพยา………… 3
     นํ้าตาล………………...……...………3  ไมด่ืมเครื่องดื่มรสหวาน  1 ทัพพี………………….………4  ไมทราบ…………….............. 4
     เกลือ………………………...…………4      หรือ ด่ืมนํ้าเปลาเปนประจํา……………4  นอยกวา 1 ทัพพี……………5
     พริกนํ้าสม………………….…………5
     พริกปน………………..………………6
     อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 7

ตอนที่ 9 ความรูเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ

"โดยปกติ กอนรับประทานอาหาร "…(ชื่อ)...คิดวายาปฏิชีวนะ "…(ชื่อ)...คิดวายาปฏิชีวนะ "โดยเฉลี่ยในแตละวัน 

ตอนที่ 8 การบริโภคอาหาร

 เปนปริมาณมากที่สุด

ผูตอบสัมภาษณ

"โดยเฉลี่ยในแตละวัน 

…(ชื่อ)...รับประทานผักและ

ผลไมสดประมาณกี่ทัพพี?"

(ทัพพี = ทัพพีตักขาว)

หรือยาฆาเชื้อ คือ 

ยาแกอักเสบใชหรือไม"

…(ชื่อ)...เติมเครื่องปรุงเพิ่มหรือไม?"

หากเติม มักเติมเครื่องปรุงชนิดใด
ชา กาแฟ) เปนปริมาณเทาใด?"

อันตรายตอไปนี้ไดหรือไม?"

…(ชื่อ)...ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน 

บันทึกรหัส 

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

HW63 HW64 HW65 HW66 HW67 Response

(น้ําอัดลม น้ําผลไม น้ําหวานใสสี 

หรือยาฆาเชื้อ ทําใหเกิด

242237 238 239 240 241
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 7.  น้ําดื่ม  (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)   H8

   1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                         8.  น้ําใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)   H9

          ตึก……..…………………………………………………………… = 1 H1           นํ้าประปา...............................................................................      = 1

          ไม…………………………………………………………………… = 2           นํ้าประปาผานการบําบัด (ตม/กรอง)......................................      = 2

          ครึ่งตึกครึ่งไม……………………………………………………… = 3           นํ้าบาดาล...............................................................................      = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น……………………………………… = 4           นํ้าบอ..................................................................................      = 4

          ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลัง……………………………………  = 5           นํ้าจากแมนํ้า/ ลําธาร/ คลอง/ นํ้าตก/ ภูเขา..............................      = 5

          อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………  = 6           นํ้าฝน................................................................................      = 6

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                  นํ้าด่ืมบรรจุขวด/ ตูนํ้าด่ืมหยอดเหรียญ…………………..…………     = 7

          เปนเจาของบาน มีภาระผอนชําระ................................  = 1 H2           อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………….………………………………     = 8

          เปนเจาของบาน ไมมีภาระผอนชําระ............................  = 2  9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้หรือไม?

          เชาซื้อ........................................................................  = 3      ถา  "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหัส "0"   "เปนเจาของ"  บันทึกรหัส  "1"
          เชา.............................................................................  = 4            โทรทัศน...................………………….……………………    H10
          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง.......  = 5

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา..........................  = 6            เครื่องเลนวิดีโอ/ วีซีดี/ ดีวีดี……………………….………    H11

          อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................  = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองที่ดิน                                              โทรศัพทมือถือ…………………………………………………    H12

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3) H3  

          เปนเจาของ......... = 1      ไมเสียคาเชาที่ดิน..............  = 4            เครื่องคอมพิวเตอร………………………………………...    H13

          เชาซื้อที่ดิน......... = 2      อ่ืนๆ (ระบุ).......................  = 5  

          เชา..................... = 3                 ตูเย็น………………………………………………………………    H14

   4.   จํานวนหอง  

          หองทั้งหมด (ไมนับหองน้ํา  หองสวม)…………………………. H4            ไมโครเวฟ/ เตาอบ……………………………………………    H15

          หองที่ใชนอน…………………..…......……………………………… H5  

   5.   ไฟฟาภายในที่อยูอาศัย            เครื่องซักผา……………………………………………………    H16

          (รวมไฟฟาที่ตอจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟาอ่ืน)

          มี……………………………………………………………………… = 1 H6            เครื่องปรับอากาศ………………………………………………    H17

          ไมมี…………………………………………………………………  = 0

   6.  การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)            รถยนตสวนบุคคล/ รถปกอัพ/ รถตู………………………    H18

          สวมแบบนั่งหอยเทา……………………………………………   = 1 H7

          สวมแบบนั่งยอง…………………………………………………   = 2            รถจักรยานยนต………………………………………………    H19
          สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง…………………  = 3

          สวมหลุม/ สวมถัง/ สวมถายลงแมนํ้าลําคลอง            รถแทรกเตอร 4 ลอ…………………………………………    H20
                  หรือ สวมลักษณะอื่น ๆ  โดยมีหองกั้น…..………  = 4

          ไมมีสวม……………………………………………………………  = 5            รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)…………………………………    H21

ตอนที่ 10 ลักษณะของครัวเรือน

ใหบันทึก

(ขามไปขอ 4)




