
1.  ภาค……………………………………………………
2.  อําเภอ / เขต………………………………………
3.  บานเลขที่…………………… ถนน……………
4.  ในเขตเทศบาล   ED……………………………
    นอกเขตเทศบาล ED……………หมูท่ี………
5.  ลําดับท่ีชมุรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง……

6.  เดือน เมษายน พ.ศ. 2547
7.  ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอยาง………………………
8.  จํานวนสมาชกิในครัวเรือน   ขัน้แจงนับ …
9.  ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางน้ี  (บันท

ไดขอมูล
ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตัวอยาง
     1.1  มีครัวเรือนอาศัยอยู   แจงนับได

  รื้อถอน ไฟไหม
  เปนบานวาง

     1.2  เปนบานวาง   เปนบานวาง
  มีครัวเรือน (แจงน

2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง   แจงนับได
    (ครัวเรือนใหมอยูแทน
     ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

     แจงนับวันท่ี..….....เดือน  เมษายน  พ.ศ.
     ช่ือตัว - ช่ือสกุล...................................…

                   พนักงานแจงนับ       

                                         ลายมือ
                                             (...
                                              ตํา

การสํารว
 

แผนที่รหัสแบบลับ

(แบบแจงนับ)
สอส.

ภาคผนวก ข.
ต
ัวอยางแบบสอบถาม
                     

…… จังหวดั………………….………………
………ตําบล / แขวง…………….…….……
………ตรอก / ซอย…………….……………
…… BLK…………………….…………….…

………ชือ่หมูบาน……………………………
…………………………………………………

                

………ประเภทสวนบุคคล
……………………………………………คน

ึกรหัส)

ไมไดขอมูล
ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  ไปสามครั้งไมพบ
11       ผูตอบสัมภาษณ 21
12  ไมใหความรวมมือ 22
13  หาบานไมพบ 23
14

ับได) 15
16 2. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………. 24

 2547                  บรรณาธกิรและลงรหัสวันท่ี...........เดือน เมษายน พ.ศ. 2547     
…………                 ช่ือตัว - ช่ือสกุล.........................................................…
                               พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส    

ช่ือ..........................................................ผูตรวจ
................................................................)
แหนง.........................................…………

รหัส รหัส

จอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2547

1 - 4
 REG        CWT      AREA     

PSU_NO 5 - 8

16 - 17MEMBERS

   ENUM 18 - 19

I
ชุดที่……ในจํานวน…….ชุดของครัวเรือนนี้

0 l

IHH_NO TYPE 13 - 15

MONTH_YR 9 - 120 4 4 7



ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคน ถามเฉพาะ
ผูที่มีอายุต้ังแต การศึกษา

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ 15 ปขึ้นไป "….(ชื่อ).…จบการศึกษาสูงสุด ถามเฉพาะผูที่จบ

กับหัวหนาครัวเรือน สถานภาพสมรส   ชั้นใด?" "มหาวิทยาลัย
     บันทึก ช้ัน ป และ ฝกหัดครู 

บันทึกรหัส   บันทึกรหัส   บันทึกอายุ        บันทึกรหัส  ประกาศนียบัตรหรือปริญญา (สายวิชาการศึกษา
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล  หัวหนาครัวเรือน.……1  ชาย….….1  เต็มป  โสด……………..1  ที่สําเร็จมาโดยละเอียด หรืออาชวีศึกษา)"

 ภรรยาหรือสามี....…..2  หญิง…...2  สมรส…………..2      ถากําลังเรียนมหาวทิยาลัย ใน F7
 บุตรที่ยังไมสมรส.…..3   ถาต่ํากวา 1 ป  มาย……………..3  ฝกหัดครู (สายวชิาการศึกษา) 
 บุตรที่สมรสแลว…….4  บันทึก "0"  หยา……………..4  หรืออาชีวศึกษา ใหบันทึกระดับ
 บุตรเขย บุตรสะใภ…5   แยกกันอยู…….5  การศึกษาสูงสุดกอนเขาเรียน
 บุตรของบุตร....….….6  เคยสมรส  และชื่อสถาบันที่กําลังเรียน
 พอ แม     แตไมทราบ      ถาจบมหาวทิยาลัย 
   พอตา แมยาย……..7     สถานภาพ....6  ฝกหัดครู (สายวชิาการศึกษา)
 ญาติอ่ืน ๆ  ......…….8  หรืออาชีวศึกษา  ใหบันทึก
 ผูอาศัย ช่ือสถาบันที่เรียนจบ
    และคนรับใช………9      ถา ไมเคยเรียน บันทึก 

"ไมเคยเรียน" 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป

จํานวนป       
ของหลักสูตร

20 23 24 25 27 28

ตัวอยางการเขียนตัวเลข2 22
REC_NOI I    2   3       5      7   8      09



ตอนที่ 2 ลักษณะการทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป
อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1,2,4,5,6,7 ใน F11 ถามเฉพาะผูที่

 "ระหวาง 12 เดือนกอนวัน  "กิจกรรมหลักที่.…(ชื่อ)…. "….(ชื่อ).…ทํางานใน รายได บันทึก "ไมทํา"
 สัมภาษณ…..(ชื่อ)..…ทํางาน  ทําอยูเปนกิจกรรม  ฐานะอะไร?" "…….(ชื่อ)…….มีรายไดจากการทํางาน "…(ชื่อ)…มีรายไดจากการทํางาน ใน F9
 อะไร?"  หรือผลิตอะไร?"  หรือการลงทุน ที่เปนตัวเงนิ  เฉล่ีย  หรือการลงทุน ที่เปนสิ่งของ เหตุผลที่

บันทึกรหัส  ประมาณเดือนละเทาไร?"  เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?" ไมทํางาน
    ถา ทํางาน ใหบันทึกอาชีพ      ใหบันทึกประเภทของ นายจาง…………………1 "….(ชื่อ).…ไมทํางาน
 หรือตําแหนงหนาที่การงานที่  กิจการหรือลักษณะของงาน ประกอบธุรกิจสวนตัว        ใหบันทึกรายไดสุทธิหลังจาก      ใหประมาณราคาสิ่งของที่  เพราะสาเหตุใด?"
 มีช่ัวโมงการทํางานสูงสุด  ใหชัดเจน   โดยไมมีลูกจาง…….2  หักตนทุนในการทํางานหรือการลงทุน  ไดรับจากการทํางาน  รวมทั้ง   

(ถามตอไป)  ชวยธุรกิจในครัวเรือน  โดยบันทึกจํานวนเงินมีหนวยเปนบาท  การนําสินคาหรือบริการจาก บันทึกรหัส  
  โดยไมไดรับคาจาง..3   การทําธุรกิจหรือการเกษตรมา ทํางานบาน………….1
ลูกจางรัฐบาล…………4        ถาขาดทุนหรือไมมีรายได  บริโภคหรือใชภายในครัวเรือน เรียนหนังสือ……….2

    ถา ไมทํางาน ใหบันทึก ลูกจางรัฐวสิาหกิจ……5  ใหบันทึก "0"  โดยบันทึกจํานวนเงินมีหนวย กําลังหางานทํา……..3
 “ไมทํา” ลูกจางเอกชน…………6  เปนบาท ยังเด็กหรือชรา…….4

(ขามไปถาม F14) การรวมกลุม………….7      ถาไมมีใหบันทึก "0" ปวย พิการ ฯลฯ 
(ถาบันทึกรหัส 3    จนไมสามารถ
ขามไปถาม F15)    ทํางานได………..5

ไมสมัครใจทํางาน…6
อ่ืน ๆ (ระบุ)………..7

F9 F10 F11 F12 F13 F14

3834 4439 4830

30 2



 ตอนที่ 3 หลักประกันดานสุขภาพ  (สวัสดิการคารักษาพยาบาล)  

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 3 หรือ 4 ใน F15 ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 3 หรือ 4 ใน F15
"ปจจุบัน…(ชื่อ)…ไดรับสวัสดิการหลักดาน "นอกจากสวัสดิการ..(ที่ระบุใน F15).. "ในบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ของ…..(ชื่อ)…… ที่ตอบสัมภาษณ ดวยตนเอง

 คารักษาพยาบาลหรือไม?"  แลว..…(ชื่อ)…..มีสวัสดิการคารักษา  ระบุชื่อสถานพยาบาลใด?"  ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 

     สวสัดิการหลักดานคารักษาพยาบาล  พยาบาลอ่ืนหรือไม?"  "…..(ชื่อ).…พอใจในสถานพยาบาลที่ระบุ
 ไดแก สวสัดิการขาราชการ/ขาราชการ บันทึกรหัส         ใหบันทึกชื่อและประเภทสถานพยาบาล เชน  ในบัตรทองหรือไม?"
 บํานาญ/พนง.รัฐวสิาหกิจ ประกันสังคม/  ไมมี ……………………………….….…. 1   สอ. คอนสาร   รพ.พระน่ังเกลา (รัฐ)     "ถาไมพอใจ เพราะสาเหตุใด?"
 กองทุนเงินทดแทน และบัตรประกัน  มี   รพ.ศิครินท (เอกชน) เปนตน  
 สุขภาพ (บัตรทอง)     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…2 โดยบันทึกตามลําดับที่สถานพยาบาลที่ระบุบนบัตร

บันทึกรหัส     สวสัดิการจัดโดยนายจาง.....…... 3
 ไมไดรับ………………………………...…....0     อื่น ๆ (ระบุ)….……………...….…..4 บันทึกรหัส 
 ไดรับ  พอใจ…………….………………..………….1
    สวสัดิการขาราชการหรือ (ถา F15 บันทึกรหัส 3,4  ไมพอใจ
          ขาราชการบํานาญ/รัฐวสิาหกิจ…1 ถามตอไป)       ไมม่ันใจในบริการ……….……..……2
    ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…..2       ไมสะดวก/อยูหางไกล…...……...…3
    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) (ถา F15 บันทึกรหัส 0 - 2       ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิ….....4
      -ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)…..3  ขามไปถาม F21)       อื่น ๆ (ระบุ)……………...…….……..5
      -ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)…..4  ไมแนใจ…………….…...…...…...…………6

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2
 F15  F16 F17 F18  F19 F20

49 50

4

51 52 53 54

บันทึกความพึงพอใจใน F19 ใหตรงกับ 
สถานพยาบาลใน F17 และความพึงพอใจ
ใน F20 ใหตรงกับสถานพยาบาลใน F18



ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

ก. ความเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ (เฉพาะการปวยที่ ไม ตองนอนโรงพยาบาล)
ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน  F21

"ระหวาง 1 เดือน "ระหวาง 1 เดือน "ถาปวยหรือรูสึกไมสบาย ครั้งสุดทาย "ใครเปนผูบอกวา...(ชื่อ)...ปวยเปนโรค "ในการปวยครั้งสุดทาย ถามเฉพาะผูบันทึก
 กอนวันสัมภาษณ  กอนวันสัมภาษณ  ……..(ชื่อ)..……ปวยเปนโรคอะไรหรือ …...(ชื่อโรคที่ระบุใน F23)…...?"  ….(ชื่อ).…ปวยจนตอง รหัส 1 ใน F25
 …(ชื่อ)…มี อาการ  …(ชื่อ)…มีอาการ  มีอาการอยางไร?"  หยุดกิจวัตรประจําวัน "ถาตองหยุดกิจวัตรประจําวัน
 ปวยหรือรูสึก  ปวยหรือรูสึก บันทึกรหัส   หรือไม?"  …(ชื่อ)…หยุดนานกี่วัน?"
 ไมสบายหรือไม?"  ไมสบายกี่ครั้ง?"      ใหบันทึก ชื่อโรค (ถาทราบ) หรือ  รูดวยตนเอง…………….…..………….1  

  อาการของโรคที่ปวยครั้งสุดทาย  ญาติ/เพื่อน/เพื่อนบาน……....……….2 บันทึกรหัส     บันทึกจํานวนวันท่ีตองหยุด
บันทึกรหัส    ใหบันทึกจํานวน  เพียงอาการเดียวสําหรับการปวย เชน  หมอพื้นบาน/หมอแผนโบราณ…..…3  หยุด…………………..1  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน

 ปวยหรือรูสึก  ครั้งที่ปวย  หลอดลมอักเสบ ไขหวัด โรคกระเพาะ  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)……..4 (ถามตอไป)  
   ไมสบาย……….1    ถาปวย  ตั้งแต  โรคลําไสอักเสบ ทองเดิน ไขเลือดออก  เจาหนาที่สถานีอนามัย/ศูนยบริการ  ไมหยุด……………….2     ถาปวยและหยุดกิจวัตร

(ถามตอไป)  8 ครั้งขึ้นไปให  โรคหอบหืด โรคเบาหวาน      สาธารณสุข/ศูนยสุขภาพชุมชน….5 (ขามไปถาม F27)  ประจําวันต้ังแตกอน 1 เดือน
 ไมปวย…………...2  บันทึก "8"  โรคความดันโลหิตสูง  ฯลฯ  แพทยโรงพยาบาลของรัฐ…………….6  กอนวันสัมภาษณ ใหนับ
(ขามไปถาม F37)  แพทยที่คลินิก/โรงพยาบาลเอกชน...7  จํานวนวันที่หยุดติดตอกัน

 อ่ืน ๆ (ระบุ)………….………….…..….8  

 
 

 F21  F22  F23 F24 F25  F26

55 56 57 61

50 3

62 63



 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ก.  ความเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  (เฉพาะการปวยที่ ไม ตองนอนโรงพยาบาล) (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F21

 "ในการปวยครั้งสุดทาย……..(ชื่อ)…………….มีวิธีการรักษาพยาบาลอยางไร?" "คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลที่………….(ชื่อ)………..รักษาตัวในการปวยครั้งสุดทายเปนเทาไร?"

     บันทึกรหัสไดมากกวา 1 คําตอบแตไมเกิน 3 คําตอบตามลําดับการรักษา        
     ถาในการปวยครั้งสุดทายรักษามากกวา 3 วิธี ใหบันทึก 3 วิธีสุดทาย

บันทึกรหัส       ใหบันทึกจํานวนเงิน (หนวยเปนบาท) ท่ีจายเพื่อการรักษาพยาบาลใหตรงกับวิธีการรักษา
 ไมไดรักษา…………………………………………………………………………………...1   ใน F27-F29
 ใชยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร …………………………………………………………..2  
 ไปหาหมอพื้นบาน/หมอแผนโบราณ ……………………………...…………………..3       ถารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกจากหนวยงานไดทั้งหมดใหบันทึก  "0"
 ซื้อยากินเอง ………………………………………………………………………………...4
 ไปสถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/ศูนยสุขภาพชุมชน ……………………5       ถาตองจายสวนเกินจากที่เบิกจากหนวยงานได ใหบันทึกเฉพาะสวนที่จายเกิน
 ไปโรงพยาบาลชุมชน (ระบุช่ือ)…………………………………………………………..6
 ไปโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย (ระบุช่ือ)……………………………………7
 ไปโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุช่ือ)…...………………………………………8
 ไปโรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ (ระบุช่ือ)………….….………………………………9
 ไปคลินิกเอกชน………………………………………………………………….……….10
 ไปโรงพยาบาลเอกชน (ระบุช่ือ)………………………………………………………..11
 อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………………………………………………..12

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3
F27 F28 F29 F30 F31 F32

65 67 69

6

71 75 79

  

   
    



 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ก.  ความเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ  (เฉพาะการปวยที่  ไม ตองนอนโรงพยาบาล) (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F21  ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 8 ใน F33/F34/F35 

"…………………(ชื่อ)………………ไดใชสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิหรือไม?" สดมภใด สดมภหนึ่ง
      บันทึกสวัสดิการที่ใช ใหตรงกับวิธีการรักษาใน F27-F29   "………(ชื่อ)………ไมไดใชสิทธิที่มีเพราะเหตุใด?"

   บันทึกรหัส ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด
               ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล….….………………………………………………………..0 บันทึกรหัส   
               ไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่จัดโดย  เจ็บปวยเพียงเล็กนอย..……………………………………………...1
                     สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ……..…………………..1  เดินทางไมสะดวก/สถานพยาบาลอยูไกล.……………………….2
                     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน……………………………………………………..2  ไมสะดวกไปในเวลาทําการของสถานพยาบาลที่มีสิทธิ………..3
                     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ไมมีคาพาหนะ.………………………………………………………….4
                          ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)…………………………………………………..3  ชา รอนาน………………………………………………………………..5
                          ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)…………………………………………………..4  ไมแนใจในบริการ..……………………………………………………..6
                     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน………………………………………………………..5  ถูกเลือกปฏบิัติ/บริการไมดี…………………………………………..7
                     สวัสดิการจัดโดยนายจาง………………………………………………………………...6  แพทย  พยาบาลดุ..…………………………………………………...8
                     อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………..…………………………………………………..7  หมอวินิจฉัยโรคไมเกง..……………………………………………….9

(ถาบันทึกรัหส 0 - 7 ขามไปถาม F37)  รักษาไมหาย…………………………………………………………….10
               มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลแตไมใช…………………………………………………………8 ไมแนใจคุณภาพยา……………………………………………………11

(ถามตอไป) ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธิ………………………………………12
 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………….13

F33 F34 F35 F36

83 84 85

70 4

86



 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ข. การใชบริการสาธารณสุขอันเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวตามที่แพทยนัด 
(นอกเหนือจากการเจ็บปวยในตอน ก.)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F37 ถามเฉพาะผูบันทึก
"……(ชื่อ)…….มีโรคเรื้อรังหรือ "……(ชื่อ)……มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวอะไรบาง?" "ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ รหัส 1 ใน F40
 โรคประจําตัวหรือไม?"  แพทยไดนัด…(ชื่อ)…พบหรือไม?" "ระหวาง 1 เดือนกอนวัน

          ใหบันทึกช่ือโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวที่เปน โดยบันทึกไดมากกวา    "ถานัด…(ชื่อ)…ไดไปใชบริการ  สัมภาษณ..(ชื่อ)…ไปใช
บันทึกรหัส       1 คําตอบ แตไมเกิน 2 คําตอบ  ตามที่นัดหรือไม?"  บริการตามที่แพทยนัด

 มี…………………………….1  กี่ครั้ง?"
(ถามตอไป) บันทึกรหัส 

 ไมมี…………………………2     นัด     ใหบันทึกจํานวนครั้งที่
(ขามไปถาม F46)         ไปใชบริการ…….…………….1  ไปใชบริการ

(ถามตอไป)
        ไมไปใชบริการ……………….2     ถาตั้งแต 8 ครั้งข้ึนไป
    ไมนัด……………………………….3  ใหบันทึก "8"
(ถาบันทึกรหัส 2-3 ขามไปถาม F46)

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2
F37 F38 F39 F40 F41

93 97 9888 89
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 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ข. การใชบริการสาธารณสุขอันเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวตามที่แพทยนัด (นอกเหนือจาการเจ็บปวยในตอน ก.) (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F40 ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 8 ใน F44

 "……(ช่ือ)……ไปใชบริการครั้งสุดทายที่ใด?"  "คาบริการที่……..(ชื่อ..)……จายในการไปใช   "…...…(ชื่อ)…...…ไปใชบริการครั้งสุดทาย
 บริการครั้งสุดทายเปนเงินเทาไร?"    ใชสิทธิสวัสดิการใด?"

บันทึกรหัส   บันทึกรหัส  เจ็บปวยเพียงเล็กนอย.…………………1
 สถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/       ใหบันทึกจํานวนเงิน (หนวยเปนบาท)  ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล………………..0  เดินทางไมสะดวก/
          ศูนยสุขภาพชุมชน…………………...1  ไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่จัดโดย       สถานพยาบาลอยูใกล..………….2
 โรงพยาบาลชุมชน (ระบุช่ือ)………………….2       ถารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกจาก     สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ/  ไมสะดวกไปในเวลาทําการของ
 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย (ระบุช่ือ).…………..3  หนวยงานไดท้ังหมดใหบันทึก "0"         รัฐวิสาหกิจ………………………………….1       สถานพยาบาลที่มีสิทธิ…………..3
 โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุช่ือ)…...4      ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…………2  ไมมีคาพาหนะ.………………………….4
 โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ (ระบุช่ือ)……..5       ถาตองจายสวนเกินจากที่เบิกจาก     บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ชา รอนาน.……………………………….5
 คลินิกเอกชน……………………………………..6  หนวยงานไดใหบันทึกเฉพาะสวนที่จายเกิน         ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)……….3  ไมแนใจในบริการ.………………………6
 โรงพยาบาลเอกชน (ระบุช่ือ).………………...7         ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท).….…..4  ถูกเลือกปฏิบัติ/บริการไมดี.………….7
 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………...8     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…………..5  แพทย  พยาบาลดุ.…………………….8

     สวัสดิการจัดโดยนายจาง……………….…..6  หมอวินิจฉัยโรคไมเกง…………………9
    อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………….7  รักษาไมหาย….………………………….10

(ถาบันทึกรหัส 0 - 7 ขามไปถาม F46)  ไมแนใจคุณภาพยา…………………...11
มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลแตไมใช...……..8  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิ……….12

(ถามตอไป)  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………..13
F42 F43 F44 F45

99 100 105 106

90 5

"….(ชื่อ).…ไมใชสิทธิที่มีเพราะเหตุใด?"
ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด

บันทึกรหัส 



 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  (คนไขใน)
ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F46

"ระหวาง 12 เดือน "ระหวาง 12    "ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ…….…(ชื่อ)….….…เขาพักรักษา "…….(ชื่อ)..…ปวยจนตอง "ทําไม….(ชื่อ).…จึงเลือกเขา
 กอนวันสัมภาษณ  เดือนกอน     ในสถานพยาบาลใด?"  นอนสถานพยาบาล  พักรักษาในสถานพยาบาล
 …..(ชื่อ)..…เคยปวย  วันสัมภาษณ     บันทึกไดมากกวา 1 คําตอบแตไมเกิน 3 คําตอบตามลําดับครั้งที่เขาพักรักษา  ครั้งสุดทายดวยโรคอะไร?"  สุดทาย?"
 จนตองนอนใน  …...(ชื่อ)…..         ใหระบุสาเหตุสําคัญที่สุด
 สถานพยาบาล  ปวยจนตอง     ถาเขาพักมากกวา 3 ครั้ง ใหบันทึกรายละเอียดของสถานพยาบาลที่เขาพัก     ใหบันทึกช่ือโรคที่ปวย บันทึกรหัส  
 (รวมทั้งการ  นอนในสถาน  3 ครั้งสุดทาย  ครั้งสุดทายจนตองเขานอน  เลือกใชตามระบุในประกัน
 คลอดบุตร)   พยาบาล บันทึกรหัส   พักรักษาในสถานพยาบาล    สังคม/บัตรทอง………..…1
 หรือไม?"  ก่ีครั้ง?"  โรงพยาบาลชุมชน (ระบุช่ือ)…...………………………………………………………….1  ไดรับการสงตอจาก ร.พ.…2

 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย (ระบุช่ือ).……………………………………………………….2     ถาคลอดบุตร ใหบันทึก  สถานพยาบาลอยูใกล/
บันทึกรหัส  โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย (ระบุช่ือ)…………………………………………………3  “คลอดบุตร”       เดินทางสะดวก….….…3

 เคย………………..1  โรงพยาบาลสังกัดอ่ืนของรัฐ (ระบุช่ือ)…………………………………………………..4  บริการรวดเร็ว ทันใจ….…..4
(ถามตอไป)  โพลีคลินิกเอกชน…………………………………………………………………………….5  คารักษาพยาบาลไมแพง…..5

 ไมเคย…..………..2  โรงพยาบาลเอกชน (ระบุช่ือ).……………………………………………………………..6  มีแพทยผูเช่ียวชาญ…….….6
(ขามไปถาม F58)  อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………..7  มีเครื่องมือแพทยทันสมัย..7

 เขารักษาฉุกเฉิน……….……8
 มีฐานะยากจน……….………9

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  อ่ืน ๆ  (ระบุ)…….………..10
F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52

23 24 26 33

22
REC_NO2

27 28 29
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 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  (คนไขใน)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F46 ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 8 ในF56

"….(ชื่อ)..เขาพัก "คาใชจายสําหรับพาหนะไป "คารักษาพยาบาลที่….….(ช่ือ)….…จายในการ "การเขารักษาในสถานพยาบาลสุดทาย….(ช่ือ)…… "….(ช่ือ).…ไมไดใชสิทธิที่มีเพราะ
 รักษาตัวใน  และกลับทั้งหมดที…่.(ช่ือ).…  เขารักษาตัวในสถานพยาบาลสุดทาย ไดใชสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิหรือไม?"   สาเหตุใด?"
 สถานพยาบาล  จายในการเขาพักรักษาตัว  รวมเปนเงินเทาไร?" ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด
 สุดทายเปน  ในสถานพยาบาลสุดทาย  บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 เวลากี่วัน?"  เปนเงินเทาไร?" ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล………………...0  เจ็บปวยฉุกเฉิน……………………...1

        ใหบันทึกจํานวนเงิน  (หนวยเปนบาท) ไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่จัดโดย  เดินทางไมสะดวก/สถานพยาบาล
     ถาเขาพัก      ถาใชรถสวนตัวให   สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการ         อยูไกล………………………..2
 รักษาตั้งแต  ประมาณเหมือนคารถ         ถารักษาฟรี หรือสามารถนําไปเบิกจาก            บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ……....…………..1  ไมมีคาพาหนะ……………………….3
 98 วันข้ึนไป  รับจางในทองถ่ิน  หนวยงานไดท้ังหมดใหบันทึก "0"    ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…..……...2  ไมแนใจในบริการ…………………..4
 ใหบันทึก "98"    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ถูกเลือกปฏิบัติ/บริการไมด…ี……5

        ถาตองจายสวนเกินจากที่เบิกจาก      ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)…..……….3  แพทย พยาบาลด…ุ………………..6
  หนวยงานไดใหบันทึกเฉพาะสวนที่จายเกิน      ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)…..……….4  หมอวินิจฉัยโรคไมเกง…………....7
    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…….……….5  รักษาไมหาย………………………….8

   สวัสดิการจัดโดยนายจาง………….…………..6  ไมแนใจในคุณภาพยา……………..9
   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………..……………….7  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิ…..10

(ถาบันทึกรหัส 0-7 ขามไปถาม F58)  สิทธิประโยชนไมครอบคลุม…….11
มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลแตไมใช………...8  อ่ืน ๆ(ระบุ)…………...…….……...12

(ถามตอไป)
F53 F54 F55 F56 F57
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ตอนที่ 5 การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ (ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป)
 "ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F58
  …………(ชื่อ)………… เลนกีฬาหรือ "ตามปกต…ิ…(ชื่อ)…….เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย "ตามปกติ ………….(ชื่อ)….……….ใชสถานที่ใด  "ตามปกติ…....(ชื่อ)….…เลนกีฬา
  ออกกําลังกายหรือไม?" ประเภทใด?"  เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย?"  หรือออกกําลังกายโดยเฉลี่ย

  ก่ีวันตอสัปดาห?"
บันทึกรหัส  บันทึกรหัส บันทึกรหัส  

 เลน/ออกกําลังกาย………....…….1 วิง่.……..…………………………………………………..1 สนามกีฬาของสถานศึกษา………………………… 1 บันทึกรหัส 
(ถามตอไป) เตนแอโรบิค……………………………………………..2 สนามกีฬาของหนวยราชการ……………………… 2  นอยกวา 3 วนั..……………...…. 1

 ไมเลน/ไมออกกําลังกาย เพราะ เดิน.…..…………………………………………………...3 สนามกีฬาของเอกชน………………….…………… 3  3 - 5 วนั…………………………...2
   ไมสนใจ ….……………………...2 รําไมพลอง………...…………………………………….4 บริเวณสถานศึกษา………………….………………..4  6 - 7 วนั …………………………. 3
   ไมมีเวลา …..………………….. 3  ไทเก็ก…...………………………………………………..5  บริเวณที่ทํางาน………………………………………..5  ไมสมํ่าเสมอ……………………... 4
   ไมมีสถานที่เลน………………...4  จี้กง…...…………………………………………………...6  บริเวณบาน……………………………………………. 6
   ไมมีอุปกรณกีฬา……………….5  โยคะ……………………………………………………….7  บริเวณวดั มัสยิด โบสถ……………………………. 7
   อื่นๆ (ระบุ) ……………………. 6  ฟตเนส…………………………………………………….8  สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ..……………………... 8

(บันทึกรหัส 2 - 6 ขามไปบันทึก  กีฬา………………......…………………………………..9  ที่วาง/ลานอเนกประสงค……..…………………….. 9
สดมภ Response)  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………….10  อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………..10

ใหบันทึกประเภทการออกกําลังกาย ใหบันทึกสถานที่ที่เลนกีฬาหรือ
ที่ปฏิบัติบอยที่สุด ออกกําลังกายบอยที่สุด

F58 F59 F60 F61

49 54
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ตอนที่ 5 การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ (ถามผูที่มีอายุตั้งแต 11 ปขึ้นไป) ผูตอบสัมภาษณ

ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F58
 "………(ช่ือ)……… เลนกีฬาหรือออกกําลังกายโดยเฉลี่ยครั้งละ "…...…(ชื่อ)……….เลนกีฬาหรือออกกําลังกาย "…….(ชื่อ)……. เลนกีฬาหรือ
  ก่ีนาที?"  ติดตอกันมานานเทาใด?"  ออกกําลังกายเพราะเหตุใด?" บันทึกรหัส  
     ตอบเอง……………….1

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส   ผูอ่ืนตอบแทน……….2
 นอยกวา 10 นาที......………………………………….....………………. 1 ต่ํากวา 1 เดือน……..…………………………….. 0 อยากมีรางกายแข็งแรง..……….. 1
 10 - 20 นาที………………………………………………………………… 2 1 เดือน ……….……………………………………. 1 ลดนํ้าหนัก……..………...……….. 2
 21 - 30 นาที……………………………………………………………….. 3 2 เดือน ……….……………………………………. 2 คลายเครียด…………..…………….3
 31 - 60 นาที……………………………………………………………….. 4 3 เดือน ……….……………………………………. 3 มีปญหาสุขภาพ…………………….4
 มากกวา 60 นาที……………………………………….…………....……. 5  4 เดือน ……….……………………………………. 4  เพื่อนชวน………………..…………..5

 5 เดือน ……..……………………………………... 5  อ่ืนๆ (ระบุ) …………....…………. 6
 6 เดือน ……..……………………………………... 6
 7 เดือนข้ึนไป………………………..…………….. 7

F62 F63 F64 Response

5856 5755
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ตอนที่ 6 ลักษณะของที่อยูอาศัย

   1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                         6.  การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ) 
          ตึก……..……………………………………………………………  = 1           สวมชักโครก………………………………………………  = 1

          ไม……………………………………………………………………  = 2           สวมซึม………………………………………………………  = 2

          ครึ่งตึกครึ่งไม……………………………………………………… = 3           สวมชักโครกและสวมซึม………………………………   = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น………………………………………  = 4           สวมหลุม  ถัง  บอปลา  ถายลงแมนํ้าลําคลอง

          ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลัง……………………………………  = 5                   หรือ สวมลักษณะอ่ืน ๆ  โดยมีหองกั้น….   = 4

          อื่น ๆ  (ระบุ)……………………………………………………… = 6           ไมมีสวม……………………………………………………  = 5

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                  นํ้าด่ืมบรรจุขวด……………………………………………  = 1

          เปนเจาของบานและที่ดิน………………………………………  = 1           นํ้าประปาตอทอเขาบาน…………………………………  = 2

          เปนเจาของบานแตเชาที่ดิน……………………………………  = 2           นํ้าบาดาลตอทอเขาบาน…………………………………  = 3

          เปนเจาของบานบนที่ดินสาธารณะ…………………………… = 3           นํ้าประปานอกบาน………………..………………………  = 4

          เชาซื้อ………………………………………………………………… = 4           นํ้าบอหรือน้ําบาดาล…..…………………………………  = 5

          เชา…………………………………………………………………… = 5           นํ้าจากแมนํ้าลําธาร  หรือ คลอง……..………………  = 6

          อยูโดยผูอ่ืนเสียคาเชาให………………………………………… = 6           นํ้าฝน…………………..……………………………………  = 7

          อยูโดยไมตองเสียคาเชา………………………………………… = 7           อ่ืน ๆ ………………………………….……………………  = 8

          หองทั้งหมด (ไมนับหองนํ้า  หองสวม )………………………….           นํ้าด่ืมบรรจุขวด……………………………………………  = 1

          หองที่ใชนอน……………………………………………………………           นํ้าประปาตอทอเขาบาน…………………………………  = 2

          นํ้าบาดาลตอทอเขาบาน…………………………………  = 3

   4.   ไฟฟาภายในที่อยูอาศัย           นํ้าประปานอกบาน………………..………………………  = 4

          (รวมไฟฟาที่ตอจากแบตเตอรี่และเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอื่น ๆ )                       นํ้าบอหรือน้ําบาดาล…..…………………………………  = 5

          มี……………………………………………………………………… = 1           นํ้าจากแมนํ้าลําธาร  หรือ คลอง……..………………  = 6

          ไมมี…………………………………………………………………  = 0           นํ้าฝน…………………..……………………………………  = 7

            อ่ืน ๆ ………………………………….……………………  = 8

          ไมมีการหุงตม……………………………………………………… = 0  9.  วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ)
          ถาน…………………………………………………………………  = 1           เก็บรวบรวมใหพนักงานนําไปทิ้ง………………………  = 1

          ไม/ฟน……………………………………………………………… = 2           เผา………………..……………..…………………………   = 2

          น้ํามันกาด…………………………………………………………… = 3           ฝงกลบ……………..…………..…………………………   = 3

          แกส…………………………………………………………………  = 4           นําไปเล้ียงสัตว……..…………..…………………………  = 4

          ไฟฟา………………………………………………………………… = 5           ทําปุยหมัก…………..………….….………………………  = 5

          อื่น ๆ ………………………………………………………………  = 6           ทิ้งลงแมนํ้า  ลําคลอง……..……….……………………  = 6

          ทิ้งตามที่วาง  ที่สาธารณะ……..….……………………  = 7

          อ่ืน ๆ………………………………..………………………  = 8

 3.   จํานวนหอง  

 7.  น้ําดื่ม   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ) 

 8.  น้ําใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)

 5.   เชื้อเพลิงที่ใชในการประกอบอาหาร (บันทึกที่ใชเปนสวนใหญ) 

(col.25)

(col.26)

(col.28)

22
REC_NO3

(col.32)

(col.33)

ใหบันทึกรหัสลงใน

(col.27)

(col.24)

(col.23) (col.29)

(col.30)

(col.31)

14



ตอนที่ 6 ลักษณะของที่อยูอาศัย (ตอ)

10. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้หรือไม?  (ทั้งที่ใชในครัวเรือน  หรือใชรวมธุรกิจและครัวเรือน)
      ใหบันทึกเคร่ืองหมาย  X  ลงใน          
      ถา ไมมี หรือ มีใชแตไมเปนเจาของ ใหบันทึก X  ลงใน  "ไมเปน"

เปน ไมเปน เปน ไมเปน

           เตียงนอนไม หรือ โลหะ……………………..………………  (col.34)            เครื่องปรับอากาศ……………………………………………  (col.47)

           เตาหุงตมอาหาร  -  แกส……………………..……………  (col.35)            เครื่องทํานํ้ารอน / นํ้าอุน ในหองนํ้า……………………  (col.48)

                              -  ไฟฟา………………….………………  (col.36)            เครื่องคอมพิวเตอร…………………………………………  (col.49)

           เตาอบไมโครเวฟ…………………………………………….  (col.37)            โทรศัพท (รวมเครื่องตอพวง PCT)……………………  (col.50)

           กระติกตมนํ้าไฟฟา…………………………….……………  (col.38)            โทรศัพทเคล่ือนที่……………………………………………  (col.51)

           ตูเย็น……………………………………………………………  (col.39)            โทรสาร…………………………………………………………  (col.52)

           เตารีดไฟฟา……………………………….……………………  (col.40)            รถยนตสวนบุคคล……………………………………………  (col.53)

           หมอหุงตมอาหารไฟฟา…………………….………………  (col.41)            รถบรรทุกเล็ก / รถปกอัพ / รถตู………………………  (col.54)

           พัดลม…………………………………….………………………  (col.42)            รถอีแตน  และรถอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน……………  (col.55)

           วทิยุ………………………………………………………………  (col.43)            เรือยนต…………………………………………………………  (col.56)

           โทรทัศน……………………………………….…………………  (col.44)            รถจักรยานยนต………………………………………………  (col.57)

           เครื่องเลนวดีิโอ / ซีด…ี…………………………………….  (col.45)            รถจักรยาน……………………………………………………  (col.58)

           เครื่องซักผา……………………………………………………  (col.46)
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