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ภาคผนวก ข.
ตัวอยางแบบสอบถาม



ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคน ถามเฉพาะ
ผูท่ีมีอายุต้ังแต การศึกษา

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ 15 ปข้ึนไป "….(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 หรืออาชีวศึกษา)"

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

"ไมเคยเรียน" 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป

จํานวนป           
  ของหลักสูตร

29 32 33 34 36 37

ตัวอยางการเขียนตัวเลข I    2   3       5      7   8      0931
REC_NOI
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ตอนที่ 2 ลักษณะการทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

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

 "ระหวาง 12 เดือนกอนวัน  "กิจกรรมหลักท่ี.…(ช่ือ)….  "….(ช่ือ).…ทํางานใน รายได บันทึก "ไมทํา"
 สัมภาษณ…..(ช่ือ)..…ทํางาน  ทําอยูเปนกิจกรรม   ฐานะอะไร?"  "….(ช่ือ)….มีรายไดจากการทํางาน "…(ช่ือ)…มีรายไดจากการทํางาน ใน F9
 อะไร?"  หรือผลิตอะไร?"  หรือการลงทุน                 หรือการลงทุน เหตุผลที่

บันทึกรหัส  เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?"  เฉล่ียประมาณเดือนละเทาไร?" ไมทํางาน
    ถา ทํางาน ใหบันทึกอาชีพ      ใหบันทึกประเภทของ นายจาง…………………1 "….(ช่ือ).…ไมทํางาน
 หรือตําแหนงหนาท่ีการงานที่  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 ลูกจางรัฐวิสาหกิจ……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

4743 5348 5739
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ที่เปนตัวเงิน ที่เปนสิ่งของ



             

 ตอนที่ 3 หลักประกันดานสุขภาพ  (สวัสดิการคารักษาพยาบาล)  

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F15/F16 สดมภใดสดมภหนึ่ง
 "……….ชื่อ………มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม?" 0 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 ใน F15  "ในบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ของ ถามเฉพาะ ผูตอบสัมภาษณดวย
 "ถามี  ไดรับจากแหลงใด?" "….ชื่อ….ไมมีสวัสดิการฯ ใด ๆ หรือ   …..(ชื่อ)……ระบุชื่อสถานพยาบาลใด?" ตนเอง ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
    ในสดมภ F15 ใหบันทึก สวัสดิการหลักของตนเอง  ไมไดรับสวัสดิการฯ จากรัฐเพราะ   ใหบันทึกชื่อและประเภทสถานพยาบาล  "…(ชื่อ)…พอใจในสถานพยาบาล
ที่ไดจากรัฐกอน (รหัส 1 - 4) แตถาไมไดรับสวัสดิการหลัก  เหตุใด?"  เชน สอ.คอนสาร รพ.พระนั่งเกลา (รัฐ)  ที่ระบุในบัตรทองหรือไม?"
ที่ไดจากรัฐ ใหบันทึกสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่มี (รหัส 5 - 7) ใหระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด  รพ.ศิครินท (เอกชน) เปนตน และบันทึก  "ถาไมพอใจ เพราะสาเหตุใด?"
     แตถาไดรับสวัสดิการมากกวา 1 แหง  ใหบันทึกรหัส บันทึกรหัส  รหัสลงใน               บันทึกความพึงพอใจใหตรงกับ
เพิ่มในสดมภ F16  ไมรูวาไดรับบัตรทอง…………………..1  พยาบาลตามลําดับที่ระบุบนบัตร  สถานพยาบาลใน F18 และ F19
     ถาไมมีเลย  บันทึก "0" ใน F15 เทานั้น  รูวาไดรับบัตรทอง บันทึกรหัส 

บันทึกรหัส     - ไดรับแจงใหไปรับบัตรแตไมไดไป   สถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/ บันทึกรหัส
ไมมีสวัสดิการคารักษาพยาบาล…………………………………0       เนื่องจาก            ศูนยสุขภาพชุมชน……………….1  พอใจ.………………..………………….1
มีบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)          หลักฐานไมครบ……………...2   รพ.ชุมชน (ระบุชื่อ)…………………………2  ไมพอใจ
   ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)……………………………..1          ไมไดอยูในภูมิลําเนา   รพ.ทั่วไป/ศูนย (ระบุชื่อ)………………….3     ไมมั่นใจในบริการ…..…………….2
   ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)……………………………..2          ที่จะรับบัตร…………………...3   รพ.ของมหาวิทยาลัย (ระบุชื่อ)…………..4     เดินทางไมสะดวก…………………3
มีประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน……………………………3          คิดวาจะไมใชสิทธิ…………...4   รพ.สังกัดอื่นของรัฐ (ระบุชื่อ)…………….5     สถานพยาบาลอยูหางไกล……….4
มีสวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ…4     - ไมไดรับแจงใหไปรับบัตรหรือ   คลินิกเอกชน…………………………………6     ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิ…..5
มีประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน………………………………5       ยังไมไดติดตอขอรับ  รพ.เอกชน (ระบุชื่อ)………………………..7     อื่น ๆ (ระบุ)………………………..6
มีสวัสดิการโดยนายจาง…………………………………………..6       สวัสดิการฯ………………………..5  อื่น ๆ (ระบุ)………………………………….8  ไมแนใจ…………………………………7
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………...7  อื่น ๆ (ระบุ)……………………………..6 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2

 F15  F16 F17 F18 F19  F20 F21

6261 63 64

 

58 59 60

•
•

•

โดยบันทึกชื่อสถาน
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ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

ก. ความเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ (เฉพาะการปวยที่  ไม  ตองนอนโรงพยาบาล)
ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน  F22

 "ระหวาง 1 เดอืนกอน  "ระหวาง 1 เดือนกอนวัน  "ถาปวยหรอืรูสึกไมสบายครั้งสดุทาย  "ใครเปนผูบอกวา…….(ชือ่).……ปวย  "ในการปวยครัง้ ถามเฉพาะผูบันทึก
 วันสมัภาษณ…(ชือ่)…มี  สมัภาษณ…….(ชือ่).……มี  ……(ชือ่)……ปวยเปนโรคอะไรหรอืมี  เปนโรค…(ชือ่โรคทีร่ะบใุน F24)…?"  สดุทาย…(ชือ่).… รหัส 1 ใน F26
 อาการปวยหรือรูสกึ  อาการปวยหรอืรูสกึ  อาการอยางไร?"  ปวยจนตองหยดุ  "ถาตองหยดุกจิวัตรประจําวัน
 ไมสบาย  ไมสบายกีค่รัง้?"  บนัทกึรหัส  กจิวัตรประจําวัน  ….(ชือ่).…หยดุนานกีว่ัน?"
    ใหบนัทึกชือ่โรค (ถาทราบ) หรอื  รูดวยตนเอง…………….…..………….1  หรอืไม?"  

      ใหบนัทกึจํานวนครัง้ อาการของโรคทีป่วยครั้งสดุทาย  ญาต/ิเพ่ือน/เพ่ือนบาน……....……….2    บนัทกึจํานวนวันทีต่องหยุด
บันทกึรหสั ทีป่วย เพียงช่ือ/อาการเดียว เชน  หมอพ้ืนบาน/หมอแผนโบราณ……..3 บนัทึกรหสั  ปฏิบตักิิจวัตรประจําวันในการ

ปวยหรอืรูสกึไมสบาย…1       ถาปวยตัง้แต 8 ครัง้ หลอดลมอกัเสบ ไขหวัด  อาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.)……..4  หยุด……………1  ปวยครัง้สดุทาย 
(ถามตอไป) ขึน้ไปให บนัทึก "8" โรคกระเพาะ โรคลําไสอักเสบ  เจาหนาทีส่ถานีอนามัย/ศูนยบรกิาร (ถามตอไป)    ถาปวยและหยุดกิจวัตร

ไมปวย……………………2 ทองเดิน ไขเลอืดออก โรคหอบหดื     สาธารณสุข/ศูนยสขุภาพชมุชน….5  ไมหยุด………..2  ประจําวันตัง้แตกอน 1 เดือน
(ขามไปถาม F38)   โรคเบาหวาน โรคความดัน  แพทยโรงพยาบาลของรฐั…………….6 (ขามไปถาม F28)  กอนวันสมัภาษณใหนับจํานวน

โลหติสงู ฯลฯ  แพทยทีค่ลนิิก/โรงพยาบาล  วันที่หยุดตดิตอกัน
    เอกชน………………………………...7  
 อืน่ ๆ (ระบ)ุ………….………….……...8

 
 

F22 F23 F24 F25 F26  F27

65 66 67 71 72 73

หรอืไม?"
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ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ก. ความเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ (เฉพาะการปวยที่  ไม  ตองนอนโรงพยาบาล) (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน  F22

"ในการปวยครั้งสุดทาย…(ช่ือ)…มีวิธีการรักษาพยาบาลอยางไร?"  "คาใชจายเพ่ือการรักษาพยาบาลที่………(ช่ือ)………รักษาตัวในการปวยคร้ังสุดทายเปนเทาไร?"

      บันทึกรหัสไดมากกวา 1 คําตอบแตไมเกิน 3 คําตอบตามลําดับการรักษา   
      ถาในการปวยครั้งสุดทายรักษามากกวา 3 วิธี ใหบันทึก 3 วิธีสุดทาย       ใหบันทึกจํานวนเงิน (หนวยเปนบาท) ท่ีจายเพ่ือการรักษาพยาบาลใหตรงกับวิธีการรักษา

บันทึกรหัส   ใน F28-F30
 ไมไดรักษา…………………………………………………………………………………..1
 ใชยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพร………………………………………………………….2       ถารักษาฟรี หรือนําไปเบิกจากหนวยงานไดท้ังหมดใหบันทึก  "0"
 ไปหาหมอพื้นบาน/หมอแผนโบราณ………………………………………………….3
 ซื้อยากินเอง………………………………………………………………………………..4       ถาตองจายสวนเกินจากที่เบิกจากหนวยงานได ใหบันทึกเฉพาะสวนที่จายเกิน
 ไปสถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/ศูนยสุขภาพชุมชน…………………..5
 ไป รพ.ชุมชน (ระบุช่ือ)………………………………………………………………….6
 ไป รพ.ท่ัวไป / รพ.ศูนย (ระบุช่ือ)…………………………………………………...7
 ไป รพ.ของมหาวิทยาลัย (ระบุช่ือ)…………………………………………………...8
 ไป รพ.สังกัดอื่นของรัฐ (ระบุช่ือ)……………………………………………………..9
 ไปคลินิกเอกชน………………………………………………………………………….10
 ไป รพ.เอกชน (ระบุช่ือ)………………………………………………………………..11
 อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………..12

คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 3 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 3
F28 F29 F30 F31 F32 F33

75 77 79 81 85 89
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ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ก. ความเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ (เฉพาะการปวยท่ี  ไม  ตองนอนโรงพยาบาล) (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน  F22 ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 8 ใน F34/F35/F36 สดมภใด สดมภหนึ่ง

"…………..…(ช่ือ)……………..…ไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่มีสิทธิหรือไม?" "…….(ช่ือ).……ไมใชสิทธิท่ีมีเพราะเหตุใด?"
บันทึกสวัสดิการฯ ท่ีใช ใหตรงกับวิธีการรักษาใน F28-F30 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญที่สุด

     บันทึกรหัส                                                                     บันทึกรหัส
                  ไมมีสวัสดิการฯ…………….………………………………………………….0           เจ็บปวยเพียงเล็กนอย……………………………………………………..1
                  มีและใชสวัสดิการฯ ท่ีจัดโดย           เดินทางไมสะดวก…………………………………………………………..2
                       บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)           สถานพยาบาลอยูไกล……………………………………………………...3
                            ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)………………………………..1           ไมสะดวกไปในเวลาทําการของสถานพยาบาลท่ีมีสิทธิ……………..4
                            ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)………………………………..2           ไมมีคาพาหนะ………………………………………………………………..5
                       ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…………………………………..3           ชา รอนาน……………………………………………………………………..6
                       สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ/รัฐวิสาหกิจ……….4           ไมแนใจในบริการ…………………………………………………………...7
                       ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…………………………………….5           ถูกเลือกปฏิบัติ/บริการไมดี……………………………………………….8
                       สวัสดิการจัดโดยนายจาง……………………………………………..6           แพทย พยาบาลดุ…………………………………………………………..9
                       อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………………………………………7           แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ไมใหขอมูล……………………….10
                                      (ถาบันทึกรหัส 0 - 7 ขามไปถาม F38)           แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/รักษาไมหาย………………………………..11
                   มีสวัสดิการฯ แตไมใช……………………………………………………..8          ไมแนใจคุณภาพยา………………………………………………………..12
                                                   (ถามตอไป)          ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธิ……………………………………………13

คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 3           อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………….…………………………..14
F34 F35 F36 F37

9693 94 95
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ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ข. การใชบริการสาธารณสุขอันเนื่องจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวตามที่แพทยนัด 
ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F38

  "………(ชื่อ)………มีโรคเรื้อรังหรือ "……………...(ชื่อ)………………..มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวอะไรบางและเปนมานานเทาใด?"  "ระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ
  โรคประจําตัวหรือไม?" (ใหตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ)  แพทยไดนัดพบหรือไม?"

 "ถานัด……(ชื่อ)……ไดไปใชบริการ
บันทึกรหัส           ตามที่นัดหรือไม?"

 มี……………………..1                  F39 และ F41 ใหบันทึกชื่อโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวที่เปน
(ถามตอไป)                  F40 และ F42 ใหบันทึกรหัสระยะเวลาที่เปนตามโรคที่ระบุใน F39 และ F41  (เปนการนัดพบแพทยนอกเหนือจาก

 ไมมี………………….2  การเจ็บปวยในตอน ก.)
(ขามไปถาม F49)

รหัสคําตอบสดมภ F40 และ F42 บันทึกรหัส 
นอยกวา 3 เดือน…………………………..1  นัด
3 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 6 เดือน…………2      ไปใชบริการ………………………….1
 6 เดือนขึ้นไป………………………………..3 (ถามตอไป)

     ไมไปใชบริการ……………………...2
 ไมนัด………………………………………3
(ถาบันทึกรหัส 2-3 ขามไปถาม F49)

คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2
ชื่อโรค รหัสระยะเวลา ชื่อโรค รหัสระยะเวลา

F38 F39 F40 F41 F42 F43

10398 99 104 108 109
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ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ข. การใชบริการสาธารณสุขอันเน่ืองจากโรคเรื้อรังหรือโรคประจําตัวตามที่แพทยนัด (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F43 ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 8 ใน F47

"ระหวาง 1 เดือน  "…..(ช่ือ)…..ไปใชบริการ  "คาบริการที่…..(ช่ือ)…..จายในการ  "…...(ช่ือ)…...ไปใชบริการครั้งสุดทาย "………..…(ช่ือ)…………...ไมใชสิทธิท่ีมีเพราะเหตุใด?"
 กอนวันสัมภาษณ  คร้ังสุดทายท่ีใด?"  ไปใชบริการคร้ังสุดทายเปนเงิน  ใชสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลใด?" ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญที่สุด
 …...(ช่ือ)…...ไปใช  เทาไร?" บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 บริการตามที่ บันทึกรหัส  ไมมีสวัสดิการฯ………………...………..0  เจ็บปวยเพียงเล็กนอย…………………………………………1
 แพทยนัดกี่ครั้ง?"  สถานีอนามัย/ศูนยบริการ       ใหบันทึกจํานวนเงิน  มีและใชสวัสดิการฯ ท่ีจัดโดย  เดินทางไมสะดวก………………………………………………2
      สาธารณสุข/ศูนย  (หนวยเปนบาท)    บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  สถานพยาบาลอยูไกล…………………………………………3
    ถา 8 ครั้งข้ึนไป      สุขภาพชุมชน………..1       ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)…1  ไมสะดวกไปในเวลาทําการของสถานพยาบาลที่มีสิทธิ..4
 ใหบันทึก "8"  รพ.ชุมชน (ระบุช่ือ)……..2       ถารักษาฟรี หรือนําไปเบิกจาก       ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)..2  ไมมีคาพาหนะ…………………………………………………..5

 รพ.ท่ัวไป/ศูนย  หนวยงานไดท้ังหมดใหบันทึก "0"    ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…3  ชา รอนาน………………………………………………………..6
     (ระบุช่ือ)……………...3     สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการ  ไมแนใจบริการ………………………………………………….7
 รพ.ของมหาวิทยาลัย       ถาตองจายสวนเกินจากท่ีเบิก            บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ…………4  ถูกเลือกปฏิบัติ/บริการไมดี………………………………….8
     (ระบุช่ือ)……………...4  หนวยงานไดใหบันทึก เฉพาะสวน    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…..5  แพทย พยาบาลดุ……………………………………………...9
 รพ.สังกัดอ่ืนของรัฐ  ท่ีจายเกิน    สวัสดิการจัดโดยนายจาง……………6  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/ไมใหขอมูล………….10
     (ระบุช่ือ)……………...5    อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………….7  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/รักษาไมหาย…………………..11
 คลินิกเอกชน……………..6 (ถาบันทึกรหัส 0 - 7 ขามไปถาม F49) ไมแนใจคุณภาพยา…………………………………………..12
 รพ.เอกชน (ระบุช่ือ)…….7 มีสวัสดิการฯ แตไมใช………………….8 ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธิ………………………………13
 อ่ืน ๆ (ระบุ)………………8 (ถามตอไป)  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………..……………………………….14

F44 F45 F46 F47 F48

112 117 118110

  

111
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 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  (คนไขใน)
ถามทุกคน ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F49

"ระหวาง 12 เดือน "ระหวาง 12    "ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ…….…(ช่ือ)….….…เขาพักรักษา "…….(ช่ือ)..…ปวยจนตอง "ทําไม….(ช่ือ).…จึงเลือกเขา
 กอนวันสัมภาษณ  เดือนกอน     ในสถานพยาบาลใด?"  นอนสถานพยาบาล  พักรักษาในสถานพยาบาล
 …..(ช่ือ)..…เคยปวย  วันสัมภาษณ     บันทึกไดมากกวา 1 คําตอบแตไมเกิน 3 คําตอบตามลําดับครั้งท่ีเขาพักรักษา  ครั้งสุดทายดวยโรคอะไร?"  สุดทาย?"
 จนตองนอนใน  …...(ช่ือ)…..     (ถาเขาพักมากกวา 3 คร้ัง ใหบันทึกรายละเอียดของสถานพยาบาลที่เขาพัก     ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญที่สุด
 สถานพยาบาล  ปวยจนตอง  3 ครั้งสุดทาย)     ใหบันทึกช่ือโรคท่ีปวย บันทึกรหัส  
 (รวมทั้งการ  นอนในสถาน  จนตองเขาพักรักษา  เลือกใชตามระบุในประกัน
 คลอดบุตร)   พยาบาล บันทึกรหัส   ครั้งสุดทาย       สังคม/บัตรทอง….…...1
 หรือไม?"  ก่ีคร้ัง?"  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 F61)  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………….7  มีเครื่องมือแพทยทันสมัย...7

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

 คําตอบที่ 1  คําตอบที่ 2  คําตอบที่ 3  อ่ืน ๆ  (ระบุ)…….………..10
F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55

32 33 35 4236 37 38

2 31
REC_NO
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 ตอนที่ 4 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ  (คนไขใน) (ตอ)
ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน F49 ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 8 ใน F59

"….(ช่ือ)..เขาพัก "คาใชจายสําหรับพาหนะไป "คารักษาพยาบาลท่ี….….(ช่ือ)….…จายในการ "การเขาพักรักษาในสถานพยาบาลสุดทาย..(ช่ือ)  "….(ช่ือ).…ไมใชสิทธิท่ีมีเพราะ
 รักษาใน  และกลับทั้งหมดที่….(ช่ือ).…  เขาพักรักษาในสถานพยาบาลสุดทาย ไดใชสวัสดิการคารักษาพยาบาลที่มีสิทธิ   
 สถานพยาบาล  จายในการเขาพักรักษา  รวมเปนเงินเทาไร?" หรือไม?"
 สุดทายเปน  ในสถานพยาบาลสุดทาย  บันทึกรหัส  เจ็บปวยฉุกเฉิน……………………….1
 เวลาก่ีวัน?"  เปนเงินเทาไร?" ไมมีสวัสดิการฯ………………….………………….0  เดินทางไมสะดวก…………………...2

        ใหบันทึกจํานวนเงิน  (หนวยเปนบาท) มีและใชสวัสดิการฯ ท่ีจัดโดย  สถานพยาบาลอยูไกล………………3
     ถาเขาพัก      ใหบันทึกคาพาหนะ   บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  ไมมีคาพาหนะ………………………..4
 รักษาตั้งแต  สําหรับการรับ - สงผูปวย         ถารักษาฟรี หรือเบิกจากหนวยงานได        ประเภทมี ท. (ไมเสีย 30 บาท)…..……..1  ไมแนใจในบริการ……………………5
 98 วันข้ึนไป  ท้ังหมดใหบันทึก "0"        ประเภทไมมี ท. (เสีย 30 บาท)…..……..2  ถูกเลือกปฏิบัติ/บริการไมดี………..6
 ใหบันทึก "98"      ถาใชรถสวนตัวให    ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน…..……….3  แพทย พยาบาลดุ……………………7

 ประมาณเหมือนคารถ         ถาตองจายสวนเกินจากท่ีเบิกจาก    สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการ  แพทยไมมีเวลาใหซักถามอาการ/
 รับจางในทองถ่ิน   หนวยงานไดใหบันทึกเฉพาะสวนที่จายเกิน            บํานาญ/รัฐวิสาหกิจ……....…………...4      ไมใหขอมูล……………………….8

    ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน…….………..5  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/
   สวัสดิการจัดโดยนายจาง………….…………...6      รักษาไมหาย……………………...9
   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………..………………..7  ไมแนใจในคุณภาพยา……………..10

(ถาบันทึกรหัส 0-7 ขามไปถาม F61)  ไมไดอยูในภูมิลําเนาที่ใชสิทธิ…….11
มีสวัสดิการฯ แตไมใช…………………………….8  สิทธิประโยชนไมครอบคลุม……..12

(ถามตอไป)  อ่ืน ๆ(ระบุ)…………...…….……….13
F56 F57 F58 F59 F60

44 50 5546 56

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญที่สุด
บันทึกรหัส

เหตุใด?"
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ตอนที่ 5 ภาวะทุพพลภาพและความพิการ

ถามเฉพาะผูทีม่อีายุตัง้แต 13 ปขึน้ไป ถามเฉพาะผูที่บันทกึรหัส 1 ใน F62
 "เมื่อเปรียบเทยีบสขุภาพ  "……...(ชือ่)…….มปีญหา "……(ช่ือ)……มปีญหาหรือความลําบากในการ " ………(ชื่อ)….…มปีญหาหรือ " ………(ชือ่)….…มีปญหาหรือความลําบาก
 …….(ช่ือ)……ในวันนี้กบั  สขุภาพหรือความเจ็บปวย  มองเห็น (แมใสแวนสายตาหรือคอนแทคเลนส)  ความลําบากในการไดยนิ   ในการพูดจาสือ่สารกบัผูอ่ืนหรือไม?"
 สุขภาพเมือ่ปที่แลว  ทีเ่ปนตอเนื่องมาตัง้แต  หรือไม?"  หรือไม?"
 เปนอยางไร?"  6 เดอืนขึน้ไป  หรือม ี บันทกึรหสั บนัทกึรหัส บนัทกึรหสั 
  ความพิการหรือไม?"  ไมมี.……..……………………………………………..0 ไมมี.……..……………………….0  ไมมี.……..…………………………………….0

  มี มี  มี
บนัทกึรหสั บันทกึรหสั      มองไมเหน็แสงจากภายนอกวามาทางทิศไหน   ไมไดยินเสยีงใด ๆ เลย……1     พดูคุยกับคนในบานหรือญาตสินิท

 แยกวามาก……………...1  ไมมี……………………...0        (ผานทางประต ูหนาตาง)……………………1   มีความลําบากในการไดยิน        ไมรูเร่ืองหรือไมเขาใจกันเลย……..1
 แยกวาเลก็นอย………..2 (ขามไปถาม F68)     ไมสามารถมองเหน็รูปรางลักษณะ      เสียงตะโกนแมจะอยู     พดูคุยกับคนแปลกหนาไมรูเร่ืองหรือ
 เหมือนเดิม……………...3  มี………………………….1        เฟอรนิเจอรได………………………………...2      ในทีเ่งยีบ…………………...2        ไมเขาใจกันเลย……………………...2
 ดีกวาเลก็นอย………….4 (ถามตอไป)     ไมสามารถมองเหน็และอานหนังสอืขนาดใหญ    มีความลําบากในการไดยิน     พดูคุยกับคนในบานหรือญาตสินิท
 ดีกวามาก………………..5        เชน หวัขาวหนังสือพิมพ….………………...3      เสียงพูดคุยธรรมดา        เขาใจแตรูเร่ืองบางไมรูเร่ืองบาง….3

    มีความลําบากในการอานตัวอกัษรขนาด      ในทีเ่งยีบ…………………...3     พดูคุยกับคนแปลกหนาเขาใจ
       ธรรมดา เชน ตัวหนังสอืขนาดธรรมดาใน    มีปญหาหรือความลําบาก        แตรูเร่ืองบางไมรูเร่ืองบาง………...4
       หนังสอืพมิพ…………………………………..4      นอกเหนือจาก     มีปญหาหรือความลําบาก
   มีปญหาหรือความลําบากนอกเหนือจาก      รหสั 1-3…………………….4        นอกเหนือจากรหสั 1-4…………….5
       รหสั 1-4………………………………………..5   มีปญหาหรือความลําบาก     มีปญหาหรือความลําบาก
   มีปญหาหรือความลําบาก แตไมทราบ     แตไมทราบรายละเอยีด….5        แตไมทราบรายละเอยีด…………...6
       รายละเอยีด…………………………………...6

F61 F62 F63 F64 F65

60 615958 62
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ตอนที่ 5 ภาวะทุพพลภาพและความพิการ (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F62 ถามทุกคน
" ……….(ช่ือ)……..มีปญหาหรือความลําบากในการเดินหรือ " ……..(ช่ือ)…..มีปญหาหรือ "ในครัวเรือนน้ีมีผูท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้หรือไม?" 
  การเคลื่อนที่หรือไม?"  ความลําบากในการทํา บันทึกรหัสไดมากกวา 1 คําตอบ แตไมเกิน 3 คําตอบ

 กิจวัตรประจําวันดวย บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
บันทึกรหัส   ตนเอง  (เชน การกิน ตาบอดขางเดียว…………..1 แขนขาด / ดวน………….13  ออทิสติค………………..24

 ไมมี.……..……………………………………………………………….0  อาหาร การแตงตัว การทํา ตาบอดสองขาง…………….2 ขาขาด / ดวน…………….14  สมองพิการ หรือ ซี พี..25
  มี  ความสะอาดรางกาย สายตาเลือนลางขางเดียว..3 มือขาด / ดวน……………15  สมองพิการจนสื่อ
      ตองนอนอยูกับที่ พลิกตัวไมได……………………………...1  การขับถาย เปนตน)  สายตาเลือนลาง 2 ขาง…..4 นิ้วมือขาด / ดวน………..16    ความหมายไมได…….26
      เดินไปมาในบานได แตตองมีคนคอยชวยพยุง…………..2  หรือไม?" หูหนวกขางเดียว…………..5 นิ้วเทาขาด / ดวน………..17  ปญญาออน……………..27
      เดินไปมาในบานไดเอง แตตองใชอุปกรณชวย  เชน  หูหนวก 2 ขาง……………..6  แขน ขา ลีบ / เหยียดงอ  พิการทางการเรียนรู…..28
           ไมคํ้ายันรักแร ไมเทาเปนตน.……….………………….3 บันทึกรหัส  หูตึงขางเดียว……………….7    ไมได……………………..18  ปากแหวง และ / หรือ 
      เคล่ือนท่ีในบานได โดยใชรถนั่งหรือถัดเอา……………….4  ไมมี………………………...0  หูตึง 2 ขาง………………….8  แขน ขา มือ ลําตัว คดงอ       เพดานโหว………..29
      เดินทางไปนอกบานไดเอง แตตองใช  มี  ส่ือความดวยการพูดและ    เกร็ง โกง กระตุก ส่ัน..19  ศีรษะใหญผิดปกติ……30
           อุปกรณชวย เชน ไมคํ้ายันรักแร ไมเทา เปนตน…..5    ทําไดเอง………………...1      การฟงไมได……………9  เทาปุก เทาตะแคง  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………….31
      เดินทางไปนอกบานไดเอง แตตองใชรถนั่ง คนพิการ…..6    ทําไดเองแตตอง  ใบ…………………………...10    เทากลับ………………….20
      มีปญหาหรือความลําบากนอกเหนือจากรหัส 1-6………..7          มีคนชวย………..2  พูดผิดปกติ………………..11  อัมพาต……………………..21
      มีปญหาหรือความลําบาก แตไมทราบ รายละเอียด……..8    ทําไมไดเลยตองมี  ส่ือความหมายไมได  อัมพฤกษ………………….22
               คนทําให…………3     เพราะสมองพิการ…..12 โรคจิต / วิกลจริต……….23

ถาไมมีลักษณะความพิการใหบันทึกรหัส "0" ใน F68 เทาน้ัน
 คําตอบที่ 1  คําตอบท่ี 2  คําตอบที่ 3

F66 F67 F68 F69 F70

64 65 67 6963
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
"ปกติ..(ช่ือ)….กินอาหารมื้อหลัก "ปกติ.…….(ช่ือ)……..ลางมือ "ปกติ...(ชื่อ)….ชอบกินอาหาร "ปกติ...(ชื่อ)...ชอบกินอาหาร "ในระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ.…(ชื่อ)….
 วันละก่ีม้ือ?"  กอนกินอาหารแตละม้ือ  รสชาติใดมากที่สุด?"  ท่ีปรุงดวยวิธีการใด  ไดบริโภคอาหารกลุมตางๆ เหลาน้ี โดยเฉลี่ย

 ทุกคร้ังหรือไม?"  มากที่สุด?"  สัปดาหละก่ีวัน?"
    รหัสคําตอบสดมภ F75-F76   

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส  ไมกิน ……………………………………………………..1
 กินครบ 3 ม้ือ…………………… 1  ทุกคร้ัง…………………...… 1  จืดๆ………………………… 1  ตม หรือลวกสุก…………… 1  กิน 1-2 วัน/สัปดาห…………………………………….2
 กิน 2 ม้ือ งดมื้อเชา…………… 2  เปนบางครั้ง………………. 2  หวาน………………………… 2  ตุน…………………………… 2  กิน 3-4 วัน/สัปดาห…………………………………….3
 กิน 2 ม้ือ งดมื้อกลางวัน…… 3  ไมเคยลางมือเลย………… 3  เค็ม…………………………… 3  ผัด…………………………… 3  กิน 5-6 วัน/สัปดาห…………………………………….4
 กิน 2 ม้ือ งดมื้อเย็น………… 4   เผ็ด…………………………… 4  ทอด………………………… 4  กินทุกวัน ………………………………………………….5
 กินเพียง 1 ม้ือเทาน้ัน………… 5  เปร้ียว…………………………5  น่ึง…………………………… 5  กลุมเนื้อสัตวและ  กลุมอาหารไขมันสูง 
 กินมากกวา 3 ม้ือ……………. 6  อื่นๆ (ระบุ)………………… 6  ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ……… 6  ผลิตภัณฑ  ไดแก อาหารตางๆ 

 ปง ยาง……………………… 7  อาหารพวก ไข,  ที่ปรุงดวยวิธีการผัด, 
 อื่นๆ (ระบุ)………………… 8  เน้ือสัตวปนมัน,  การทอด, แกงที่ใสกะทิ, 

 เครื่องในสัตว สําหรับ  ขนมเบเกอร่ี เชน 
 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว เชน  ขนมเคก โดนัท คุกก้ี 
เบคอน กุนเชียง หมูยอ  ขนมปงทาเนย/แยม 
ไสกรอกอีสาน ไสอั่ว  เปนตน

 แหนม เปนตน
F71 F72 F73 F74 F75 F76

7471 72 73 75 76

ไดแก
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป
"ในระหวาง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณ.…(ชื่อ)….ไดบริโภคอาหารกลุมตางๆ เหลาน้ี โดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีวัน?"

    รหัสคําตอบสดมภ F77-F82          
                                                                   ไมกิน ……………………………………………………..1
                                                                   กิน 1-2 วัน/สัปดาห…………………………………….2
                                                                   กิน 3-4 วัน/สัปดาห…………………………………….3
                                                                   กิน 5-6 วัน/สัปดาห…………………………………….4
                                                                   กินทุกวัน ………………………………………………….5
 กลุมขนมสําหรับกินเลน  กลุมอาหารประเภทจานดวน  กลุมผักและผลไม  กลุมเครื่องด่ืมประเภท  กลุมอาหารแปรรูปตางๆ  กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร
 หรือขนมกรุบกรอบ  เชน พิซซา แซนวิช  นํ้าอัดลมและเครื่องด่ืมท่ีมี  ไดแก อาหารแปรรูปประเภท  คือ ผลิตภัณฑท่ีใชกิน 

 แฮมเบอรเกอร เปนตน  รสหวาน  ใสเกลือเปนหลัก เชน  โดยนอกเหนือจากอาหาร
 กาแฟ ชา นํ้าผลไมท่ีใส  เน้ือเค็ม หมูเค็ม ปลาเค็ม  ท่ีกินทุกวัน มักอยูในรูป
 นํ้าตาล เปนตน  ปลารา บูดู  เปนตน  แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว

 ผลไมกระปองชนิดตางๆ  เชน ซุปไกสกัด รังนก 
 ผลไมแปรรูปอื่น ๆ ท่ีทําเปน  สาหรายอัดเม็ด  
ในรูป เชื่อม กวน แชอิ่ม  นํ้ามันตับปลา เปนตน
ดอง เปนตน

F77 F78 F79 F80 F81 F82

77 78 79 80 81 82

เชน โอวัลติน
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ตอนที่ 6 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (ตอ) ผูตอบสัมภาษณ

ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณดวยตนเองที่มีอายุต้ังแต 6 ปข้ึนไป
 "……(ช่ือ)……เคยเห็นตราสัญลักษณของกระทรวงสาธารณสุข ถามเฉพาะผูท่ีบันทึกรหัส 2-8 ใน F83
  ตราใดบาง?"  "ปกติ…(ชื่อ)…ดูตราสัญลักษณของกระทรวงสาธารณสุข
           สัญลักษณที่ 1 "อาหารปลอดภัย"  กอนตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือไม?"
           สัญลักษณที่ 2 "อาหารสะอาด รสชาติอรอย"
           สัญลักษณที่ 3 "เครื่องหมาย อย."

บันทึกรหัส  บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 ไมเคยเห็น…………………………………………………..………………… 1 ซื้อ โดยไมเคยดู………………….………………………………………… 1  ตอบเอง……………………………………… 1

(ขามไปสดมภ Response) ดูกอนตัดสินใจซื้อทุกคร้ัง…………………..…………………………… 2  ผูอื่นตอบแทน……………………………… 2
 เคยเห็น ดูกอนตัดสินใจซื้อบางครั้ง…………………..…………………………… 3   
   สัญลักษณที่ 1…………………………………………………………… 2 ไมไดเปนคนซื้ออาหาร……………………………………………………. 4
   สัญลักษณที่ 2…………………………………………………………… 3 ตลาด/รานคา/ผลิตภัณฑอาหารที่ไปซื้อ ไมมีตราสัญลักษณ…… 5
   สัญลักษณที่ 3…………………………………………………………… 4 อื่นๆ (ระบุ)……………………...…………..……………………………… 6
   สัญลักษณที่ 1 และ  2 ………………………………………………… 5     
   สัญลักษณที่ 1 และ  3 ………………………………………………… 6
   สัญลักษณที่ 2 และ  3 ………………………………………………… 7
   ทั้ง 3 สัญลักษณ………………………………………………………… 8

F83 F84 Response

83 8584

แสดงภาพประกอบใหผูตอบสัมภาษณดู
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ตอนที ่7 ลกัษณะของทีอ่ยูอาศัย

   1.  ลักษณะของทีอ่ยูอาศยั                                                        6.  การใชสวม (บนัทกึประเภททีใ่ชเปนสวนใหญ)
          ตกึ……..…………………………………………………………… = 1           สวมชกัโครก………………………………………………  = 1

          ไม…………………………………………………………………… = 2           สวมซมึ………………………………………………………  = 2

          คร่ึงตกึคร่ึงไม……………………………………………………… = 3           สวมชกัโครกและสวมซึม………………………………  = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน……………………………………… = 4           สวมหลมุ  ถัง  บอปลา  ถายลงแมนํ้าลาํคลอง

          ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลงั……………………………………  = 5                   หรอื สวมลกัษณะอ่ืน ๆ  โดยมหีองก้ัน…   = 4

          อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………… = 6           ไมมีสวม……………………………………………………  = 5

   2.   สถานภาพการครอบครองทีอ่ยูอาศยั                                                  นํ้าด่ืมบรรจขุวด……………………………………………  = 1

          เปนเจาของบานและทีดิ่น……………………………………… = 1           นํ้าประปาตอทอเขาบาน…………………………………  = 2

          เปนเจาของบานแตเชาทีดิ่น…………………………………… = 2           นํ้าบาดาลตอทอเขาบาน…………………………………  = 3

          เปนเจาของบานบนทีดิ่นสาธารณะ…………………………… = 3           นํ้าประปานอกบาน………………..………………………  = 4

          เชาซือ้………………………………………………………………  = 4           นํ้าบอหรอืนํ้าบาดาล…..…………………………………  = 5

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

          อยูโดยผูอ่ืนเสยีคาเชาให………………………………………  = 6           นํ้าฝน…………………..……………………………………  = 7

          อยูโดยไมตองเสยีคาเชา………………………………………… = 7           อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ………………………………………………  = 8

          หองทัง้หมด (ไมนับหองน้าํ  หองสวม)………………………….           นํ้าด่ืมบรรจขุวด……………………………………………  = 1

          หองทีใ่ชนอน……………………………………………………………           นํ้าประปาตอทอเขาบาน…………………………………  = 2

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

   4.   ไฟฟาภายในทีอ่ยูอาศยั           นํ้าประปานอกบาน………………..………………………  = 4
          (รวมไฟฟาท่ีตอจากแบตเตอรีแ่ละเครือ่งกําเนิดไฟฟาอ่ืน ๆ)           นํ้าบอหรอืนํ้าบาดาล…..…………………………………  = 5

          ม…ี…………………………………………………………………… = 1           นํ้าจากแมนํ้าลาํธาร  หรือ คลอง……..………………  = 6

          ไมม…ี………………………………………………………………  = 0           นํ้าฝน…………………..……………………………………  = 7

            อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ………………………………………………  = 8

          ไมมกีารหงุตม……………………………………………………  = 0  9.  วิธกีาํจัดขยะภายในครวัเรอืน (ตอบไดไมเกิน 2 คาํตอบ)
          ถาน…………………………………………………………………  = 1           เก็บรวบรวมใหพนักงานนาํไปทิง้……………………   = 1

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

          น้าํมันกาด…………………………………………………………  = 3           ฝงกลบ……………..…………..…………………………   = 3

          แกส………………………………………………………………… = 4           นําไปเลีย้งสตัว……..…………..…………………………  = 4

          ไฟฟา………………………………………………………………… = 5           ทําปุยหมกั…………..………….….………………………  = 5

          อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ……………………………………………………… = 6           ท้ิงลงแมนํ้า  ลาํคลอง……..……….……………………  = 6

          ท้ิงตามทีว่าง  ท่ีสาธารณะ……..….……………………  = 7

          อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ………………………………………………  = 8

 3.   จํานวนหอง

 7.  น้าํดืม่   (บนัทกึประเภททีใ่ชเปนสวนใหญ)

 8.  น้าํใช   (บนัทกึประเภททีใ่ชเปนสวนใหญ)

 5.   เช้ือเพลิงทีใ่ชในการประกอบอาหาร (บนัทกึทีใ่ชเปนสวนใหญ)

(col.34)

(col.35)

(col.37)

ใหบนัทกึรหสัลงใน

(col36)

(col.33)

(col.32)
H1

H2

H3

H4

H5

H6

(col.38)
H7

(col.39)
H8

(col.40)
H9

(col.41)
H10

(col.42)
H11

3 31
REC_NO
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ตอนที ่ 7  ลกัษณะของทีอ่ยูอาศยั (ตอ)

10.  สมาชิกในครวัเรือนคนใคนหนึง่เปนเจาของสิง่ตาง  ๆ ดงัตอไปนีห้รือไม
      ถาเปนเจาของ  ใหระบจุาํนวนสิง่ของแตละรายการทีม่ท้ัีงหมดในครวัเรือนลงใน
      ถาไมมีหรอืมีใชแตไมเปนเจาของ ใหบันทกึ "0" ลงใน            (ถาผูอ่ืนนอกครวัเรอืนใหยืมมาจะถอืวา "ไมเปนเจาของ")

           เตียงนอนไม หรอื โลหะ……………………..………… (col.43)            เครือ่งปรบัอากาศ……………………………………….. (col.56)

           เตาหงุตมอาหาร  -  แกส……………………..………. (col.44)            เครือ่งทาํน้าํรอน / น้าํอุน ในหองน้าํ…………………. (col.57)

                              -  ไฟฟา………………….……… (col.45)            เครือ่งคอมพวิเตอร…………………………………….. (col.58)

           เตาอบไมโครเวฟ………………………………………… (col.46)            โทรศพัท (รวมเครือ่งตอพวง PCT)………………… (col.59)

           กระตกิตมน้าํไฟฟา…………………………….……….. (col.47)            โทรศพัทเคล่ือนท่ี……………………………………….. (col.60)

           ตูเย็น……………………………………………………….. (col.48)            โทรสาร……………………………………………………. (col.61)

           เตารดีไฟฟา……………………………….……………… (col.49)            รถยนตสวนบคุคล………………………………………. (col.62)

           หมอหุงตมอาหารไฟฟา…………………….…………… (col.50)            รถบรรทกุเลก็ / รถปกอพั / รถตู…………………… (col.63)

           พัดลม…………………………………….……………….. (col.51)            รถอแีตน  และรถอืน่  ๆประเภทเดยีวกัน………… (col.64)

           วิทย…ุ……………………………………………………… (col.52)            เรือยนต…………………………………………………… (col.65)

           โทรทศัน……………………………………….…………… (col.53)            รถจกัรยานยนต…………………………………………. (col.66)

           เครือ่งเลนวิดโีอ / ซดี…ี………………………………… (col.54)            รถจกัรยาน……………………………………………….. (col.67)

           เครือ่งซกัผา………………………………………………. (col.55)

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36
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ลักษณะความพกิาร

รหสั รหสั   

ตาบอดขางเดยีว…………………………………………………….01 น้ิวเทาขาด / ดวน………………………………………………17
ตาบอด 2 ขาง……………………………………………………….02 แขน ขา ลีบ / เหยยีดงอไมได………………………………18
สายตาเลอืนลางขางเดยีว…………………………………………03 แขน ขา มือ ลาํตวั คดงอ เกรง็ โกง กระตุก ส่ัน………19
สายตาเลอืนลาง 2 ขาง……………………………………………04 เทาปกุ เทาตะแคง เทากลบั………………………………….20
หหูนวกขางเดยีว…………………………………………………...05 อัมพาต…………………………………………………………….21
หหูนวก 2 ขาง……………………………………………………...06 อัมพฤกษ…………………………………………………………22
หตูงึขางเดยีว………………………………………………………..07 โรคจติ / วิกลจรติ……………………………………………..23
หตูงึ 2 ขาง…………………………………………………………..08 ออทสิติค………………………………………………………….24
สือ่ความดวยการพูดและการฟงไมได…………………………09 สมองพิการ หรือ ซ ีพี………………………………………...25
ใบ……………………………………………………………………...10 สมองพิการจนสือ่ความหมายไมได………………………..26
พูดผดิปกติ…………………………………………………………..11 ปญญาออน………………………………………………………27
สือ่ความหมายไมไดเพราะสมองพกิาร………………………..12 พิการทางการเรยีนรู……………………………………………28
แขนขาด / ดวน…………………………………………………….13 ปากแหวง และ / หรอืเพดานโหว…………………………..29
ขาขาด / ดวน……………………………………………………….14 ศีรษะใหญเกนิปกต…ิ………………………………………….30
มอืขาด / ดวน………………………………………………………15 อ่ืน  ๆ(ระบุ)………………………………………………………31
นิว้มอืขาด / ดวน…………………………………………………..16
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โรคเรือ้รังหรอืโรคประจาํตวั

โรคเรือ้รงั
หมายถึง  โรคทีม่ผีลกอใหเกิดความผดิปกติ ความบกพรอง หรอืความไมสมบรูณของรางกาย โดยผลทีอ่าจตามมาคอืมคีวาม

พกิารเหลอือยูไมสามารถแกไขใหดีดงัเดิม  จาํเปนตองมีการดูแลจากผูทีม่คีวามรูอยางถูกตองเพ่ือฟนฟสูภาพใหสามารถดํารงชวีติ
อยูไดตามสภาพของการเจบ็ปวยนัน้

รายชือ่โรคเรือ้รงั
รหสั ชือ่โรค รหสั ชือ่โรค รหสั ชือ่โรค รหสั ชือ่โรค
0101 หอบหดื 0401 ความดันโลหิตสูง 0805 มะเรง็ในชองปาก 1202 ปวดเขา (เรือ้รงั)
0102 ถุงลมโปงพอง 0403 หลอดเลือดสมองอดุตนั 0806 มะเรง็ตอมทอนซลิ 1203 โรครมูาตอยด
0104 วณัโรค 0404 หวัใจตบี, หลอดเลือดหวัใจ 0823 ประสาทหเูส่ือม, หตูงึ 1211 มะเรง็ในกระดกูสันหลัง
0111 มะเรง็ในหลอดลม 0405 ไขมนัในเลือดสูง 0833 ตอกระจก 1212 ปวดคอ (เรือ้รงั)
0112 มะเรง็ปอด 0411 หวัใจรัว่ 0904 มะเรง็ในมดลูก, 1301 ลมชกั, ลมบาหมู
0210 มะเรง็ในลาํไส, 0413 หวัใจโต, โรคกลามเนือ้หวัใจ มะเรง็ปากมดลกู 1303 พษิสุราเรือ้รงั

มะเรง็กระเพาะอาหาร, 0518 โปลิโอ (ทีอ่ยูระหวางการ 0905 มะเรง็เตานม 1305 ความจาํเส่ือม,
มะเรง็ในชองทอง รกัษา หรอืโรคแทรกซอน 1101 เบาหวาน สมองเสือ่ม

0221 ตบัแขง็, มะเรง็ตบั, ทีเ่กิดจากโปลโิอ) 1102 ไทรอยด 1307 มะเรง็ในสมอง
ไขมนัแทรกในเซลตบัต่าํ 0520 เอดส 1103 คอพอก 1418 ทาลัสซิเมีย

0224 นิว่ในถงุน้าํดี 0521 โรคเรือ้น 1104 เกาท 1432 มะเรง็ในเม็ดเลือด
0226 มะเรง็ตอมน้าํเหลือง 0522 วณัโรคตอมนํ้าเหลือง 1105 โลหติจาง, เลือดนอย, 1502 มะเรง็อืน่  ๆหรอื
0302 ไตวาย, ไตพกิาร, โรคไต 0523 วณัโรคกระดกู เกล็ดเลือดต่าํ ไมระบทุี่
0311 ตอมลูกหมากโต 0610 มะเรง็ผวิหนัง 1201 ปวดหลงั (เรือ้รงั)
0313 มะเรง็ตอมลูกหมาก 0701 แพอากาศ

โรคประจาํตวั
หมายถึง โรคทีป่วยตดิตอกันตัง้แต 3 เดอืนขึน้ไปแลวยังรกัษาไมหาย ตองทาํการรกัษาตอไป (สามารถรกัษาใหหายได) เชน

ปวดศรีษะ  ปวดหวัไมเกรน  ปวดตามบรเิวณตาง  ๆของระยางสวนบน (ไหล ศอก ขอมือ หรอืมอื)  ปวดตามอวยัวะตาง  ๆ ตามวั
โรคตาอืน่  ๆ โรคหอูืน่  ๆ โรคซึมเศรา  โรคจติประสาทอืน่  ๆ โรคกระเพาะอาหาร เปนตน
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