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2

ถามทุกคน

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล อายุ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึก

 หัวหนาครัวเรือน……...... 1  ชาย………………1 อายุเต็มป

 ภรรยาหรือสามี………….. 2  หญิง…………… 2 ถาตํ่ากวา 1 ป ไมเคยเรียน…..... ...... ..... ...... .1 โสด…………....... ....………1

 บุตรท่ียัง บันทึก "0" กอนประถมศึกษา….... ...... ....2 สมรส…….…..……...... ...…2

    ไมสมรส. ...... ..... ...... .. 3 ประถมศึกษา…..... ...... ..... .....3 ม าย………………... ...... ...…3

 บุตรท่ีสมรสแลว…........…4  มัธยมศึกษาตอนตน...... ...... . 4 หยา…………... ...... .....……4

 บุตรเขย/บุตรสะใภ………5 มัธยมศึกษาตอนปลาย แยกกันอยู………..…...... . 5

 บุตรของบุตร…..... ...... ... 6     สายสามัญ…..... ...... ..... ... 5 เคยสมรสแตไมทราบ

 พอ แม/พอแมของ     สายอาชพี…...... ...... ..... ... 6    สถานภาพ. ...... ...... ..... 6

     คูสมรส……....………. 7 ปวส./ปวท./

 ญาติอืน่ๆ………….... ...... 8      อนุปริญญา.. ...... ...... ..... 7

 ผูอาศัย คนรับใช………... 9 ปริญญาตรี...... ...... ..... ...... ....8

สูงกวาปริญญาตรี.... ...... ..... ..9

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

A1 A2 A5

    30        35               37

ต้ังแต 13 ปขึ้นไป

บันทึกรหัส 

"…(ช่ือ)…มี"…(ชื่อ)…จบการศึกษาเพศ

ตอนท่ี 1 ลกัษณะท่ัวไปของสมาชิกในครวัเรือน

สถานภาพสมรสอะไร"

บันทึกรหัส 

หัวหนาครัวเรือน

ถามอายุ

ต้ังแต 6 ปขึน้ไป

ถามอายุ

ความเก่ียวพันกับ

สูงสุดระดับใด"

A4

39

A3

33 34

A7A6

REC_NO
32

1
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อาชีพ อุตสาหกรรม

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "กิจกรรมหลักท่ี…(ช่ือ)…

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

หรือผลติอะไร" หรือการลงทุน ท่ีเปนตัวเงิน หรือการลงทุน ท่ีเปนสิง่ของ

บันทึกรหัส เฉลี่ยประมาณเดือนละเท าไร?" เฉลี่ยประมาณเดือนละเทาไร?"

 นายจาง...... ...... ...... ..... ...... .....1

ถา  ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ  ผูประกอบธรุกิจของตนเอง……2 ให บันทึกรายได สุทธิ  ใหประมาณราคาส่ิงของท่ีไดรับจาก

บันทึกอาชพี หรือลักษณะของงาน  ผูชวยธุรกิจของครัวเรือน. ...... . 3 หลังจากหักตนทุน การทํางาน รวมท้ังการนําสินคา 

หรือตําแหน งหนาท่ีการงาน ใหชดัเจน  ลูกจางรัฐบาล..... ...... ...... ..... ... 4 ในการทํางานหรือการลงทุน หรือบริการจากการทําธรุกิจ 

ท่ีมีชั่วโมงการทํางานสงูสุด  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ...... ...... ..... ..5 บันทึกจํานวนเงิน หรือการเกษตรมาบริโภค

(ถามตอไป)  ลูกจางเอกชน...... ...... ..... ...... .. 6 (หนวยเปนบาท) หรือใชภายในครัวเรือน

 สมาชกิของการรวมกลุม บันทึกจํานวนเงิน

    ผูผลิต... ...... ...... ...... ..... ......7 (หนวยเปนบาท)

ถา  ไมทํางาน  ผูท่ีไมสามารถจําแนก ถา ไม มีรายได  หรือ ขาดทุน ถา ไมมีรายได ให บันทึก"0"

บันทึก  "ไมทํา"     สถานภาพการทํางานได. ......8 ใหบันทึก"0"

(ขามไปถาม A11)

เงิน สิ่งของรวมผลผลิตในครัวเรือน

A8 A9 A11 A12

       40        44     49     55

(รายไดจาการทํางานและแหลงอื่น เชน จากผูปกครอง จากผูอื่น หรืออื่น )ๆ

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชกิในครัวเรอืน (ตอ)

ถามอายต้ัุงแต 15 ปขึ้นไป

"…(ช่ือ)…ทํางาน

สถานภาพการทํางาน รายได

ในฐานะอะไร"

48

A10
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ถามทุกคน

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว

…(ชื่อ)…มีอาการป วยหรือ

รูสึกไมสบายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมมี......………………………1 ให บันทึกจํานวนคร้ัง     ระบบทางเดินหายใจ (ไอ/ หวัด/ มีนํ้ามูก/ หอบ).... ..... .... 1

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

  ไม มีสวัสดิการคารักษาพยาบาล.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1   มี………………………………2 (ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")     ปวดทอง/ ทองอดื/ ทองเฟอ/ โรคกระเพาะ.. ...... ...... ...... 3

  มีสวัสดิการฯ (ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     ปวดหลัง/ ปวดกลามเน้ือ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..4

     จากรัฐบาล     ความเครียด/ นอนไมหลบั/ ปวดหัว.... ...... ..... ...... ...... ....5

         ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ...... ..... ...... ... 2     โรคผวิหนัง/ กลากเกล้ือน/ ผดผืน่. ...... ...... ...... ..... ...... ... 6

         ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน. ...... ..... ...... ... 3     ตา/ หู/ คอ/ จมูก.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..7

         สวัสดิการขาราชการหรือขาราชการบํานาญ /     โรคในชองปาก/ ฟนผ/ุ โรคเหงือก/ แผลในปาก..... ...... ...8

             รัฐวิสาหกิจ.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 4      ไข... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 9

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

         ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน.... ...... ..... ...... ...... 5     อื่นๆ (ระบุ).... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 11

         สวัสดิการจดัโดยนายจาง. ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 6

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

 ไมทราบวามี/ไมมีสวัสดิการฯ.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... 8

สวัสดิการฯ หลัก สวัสดิการฯ เสริม

HW1_1 HW1_2 HW3

61 64

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

…(ชือ่)…มีอาการปวยหรือ

ถามเฉพาะผูทีป่วยหรือรูสึกไมสบาย (HW2 = 2)

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว

ถามทุกคน

"อาการป วยหรือรูสกึไมสบายคร้ังสุดทาย

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

ถ ามีสวัสดิการฯ เสรมิจากรัฐฯหรือแหลงอ่ืน 

62

 "ปจจุบัน...(ช่ือ)...มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม

ใหบันทกึสวสัดิกา รฯ  ที่สวัสดิการเสริม)

ตอนท่ี 2 หลักประกันดานสุขภาพ

 ถามี  เปนประเภทใด?"

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ โดยเรียงลําดับตาม

สวัสดิการฯ หลัก ที่ไดร ับจากรฐัก อน

รูสึกไมสบายหรือไม?"

63 65         

HW4HW2

(ขามไปถาม HW5)

(ถามตอไป)

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

มีการบาดเจ็บจากอบัุติเหตุ

หรือ ถูกทํารายรางกายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีไดรับบาดเจบ็ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ถูกทําราย   อืน่ๆ (ระบุ).. ...... .……………………11

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

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

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

HW6

68 69                      71

5

HW7

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบัตเิหตุ หรือ ถูกทําราย (HW5 = 2)ถามทุกคน

"อบัุติเหตุ หรือ ถูกทํารายร างกาย"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

มีการบาดเจบ็จากอบัุติเหตุ

67

"อุบัติเหตุ หรือ ถูกทําร ายรางกาย

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

HW8

เกิดข้ึนในสถานท่ีใด?"

คร้ังสุดท ายท่ี...(ช่ือ)...ไดรับ

HW5

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?"

คร้ังสุดทายท่ี.. .(ชื่อ). ..ไดรับ เกิดจากสาเหตุใด?"

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)

 
 
 
 



 112 

6

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

 โรคประจําตัวหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนดั 

บันทึกรหัส การไปซ้ือ/ รับยา เปนตน เนื่องจาก

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

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

  ม…ี……………………2

ใหบันทึกคร้ังท่ีไปรับบริการ  เจ็บปวย เนือ่งจาก

(ถาเกิน 8 คร้ัง ใหบันทึก "8")   อาการปวย /

    รูสึกไมสบาย (HW2=2)……… 2

(ถาไมไดไป ใหบันทึก  "0")   อุบัติเหตุ /

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

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปรับบริการอืน่ๆ 

    เนือ่งจาก โรคเร้ือรัง / 

    โรคประจําตัว (HW11=1-8)

    (นอกเหนอืจากการปวย). ..... .. 4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW11

74          76         78         80

…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง /

HW12

8173

(ถามตอไป)

HW9

 (ถาบันทึกรหัส 2-4 ถามตอไป)

ถามทุกคน

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ช่ือ)…

มีการเจ็บปวย

คร้ังสุดทายจากสาเหตุใด?"

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

(ขามไปถาม HW21)

ถามทุกคน

(ขามไปถาม HW12)

ถามเฉพาะผูที่มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัว (HW9 = 2)

"…(ชื่อ)…มีโรคเร้ือรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?"

(ตอบไดไมเกิน 3 โรค)

 เบาหวาน

 ไทรอยด / คอพอก

 ความดันโลหิตสูง

 โรคหัวใจ (หัวใจ โต/ กลามเนือ้หัวใจ/

   หวัใจตีบ/ หวัใจรัว่/ หลอดเลือดหวัใจ)

 โรคไขมนัในเส นเลือดสูง/ 

    คอเลสเตอรอลสูง

 โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน

 โรคมะเร ็ง (มะเร ็งปอด/ มะเรง็ตบั/

   มะเรง็ ลําไสใหญ เปนตน)

 โรคพิษสุราเร ือ้รงั

 โรคซืมเศรา/ โรคจิตประเภท/ 

   โรคจิตประสาทอ่ืนๆ

 สมองเส่ือม

 ลมชัก/ ลมบาหมู

 ตอกระจก/ ตอหิน

 ประสาทหเู ส่ือม

 หอบหดื/ ถุงลมโปงพอง

 วัณโรค

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

 ภมูิแพ

 ตบัแข็ง

 ไตวาย/ ไตพิการ

 ตอมลูกหมากโต/ อักเสบ

 นิว่ในถุงน้ําดี

 นิว่ในระบบปสสาวะ

   (ไต/ กระเพาะปสสาวะ)

 เกาท/ รูมาตอยด

 โรคปวดเขาเร ื้อร ัง/ ขอเขาเส่ือม

 โรคปวดหลังเรือ้ร ัง/ ปวดคอเร ื้อร ัง

 โรคเอดส

 โรคโปลิโอ

 โรคเร ื้อน

 ธาลัสซี เมยี

 สติปญญาผิดปกติ (ดาวนซินโดรม)

 ปริทนัตอักแสบ (เหงือกอักเสบ)

 อัมพฤกษ

 อัมพาต

 อ่ืน  ๆ(ระบุ).................................

ชือ่โรค รหัส รหสัช่ือโรค

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

…(ชื่อ)…ปวยจนตอง

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

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

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

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

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

1 เดอืนท่ีแลว ใหนบั     สถานีอนามยั/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ ศูนยสุขภาพชมุชน/    แผนไทย...... ...... ... 2  นวดไทยเพื่อรักษา... ...... ...... ...... ... 3

จํานวนวันท่ีหยุดฯ         โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต. )... ...... ...... ...... ....5    ทางเลือกอ่ืน... ...... . 3  อบสมนุไพร / การนัง่กระโจม

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

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศนูย..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 7  พยาบาล. ...... ...... ......5    ทับหมอเกลือ..... ...... ...... ...... ..... .4

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 8      (ถามตอไป)  บุคลากร  การฝงเขม็...... ..... ...... ...... ...... ...... .5

    โรงพยาบาลสังกัดอืน่ของรัฐ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 9    สาธารณสุขอ่ืน .ๆ ....6  สมาธิบําบัด... ..... ...... ...... ...... ..... ... 6

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

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

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

 อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 12   (ขามไปถาม HW17)

HW13 HW16_1

82        87

"การรักษาคร้ังสุดท าย"การรักษาคร้ังสุดทาย

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

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

84        86 88

จากใคร?"

7

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW16_2

  โดยเรียงลําดบัตามวิธีรักษาหลัก)

HW14 HW15

ถามเฉพาะผูทีไ่ปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

                                     บันทึกรหัส

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

ถามเฉพาะผูทีม่ีอาการเจบ็ปวย (HW12 = 2-4)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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8

"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย "การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

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

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 

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

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงิน  มีสวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 

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

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

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

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

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

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

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

     สวัสดกิารจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... .. 6   ถูกเลือกปฏิบัติ.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 8

   อื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 7   บุคลากรใน รพ.ด/ุ พูดไมไพเราะ. ...... ...... ...... ...... ..... ....9

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

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

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

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

  อื่นๆ (ระบุ). ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... . 14

HW17 HW18 HW19 HW20

       89          93 98   

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

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

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

ในการเจ็บปวยคร้ังสุดท ายเพราะเหตุใด?"

ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวัสดกิารฯ (HW19 = 8)"การเจ็บปวยคร้ังสุดท าย

…(ชื่อ). ..ใชสวัสดิการฯ ท่ีมีหรือไม?"

97

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW21)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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9

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชือ่)…

มีการใชบริการก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

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

(ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")   ไปฝากครรภ/ ตรวจครรภ..... ..... ...... ...... ... 2  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

  ม…ี………………………………………………2   ไปรับบริการวางแผนครอบครัว...... ...... ...... 3     สถานอีนามยั/ ศนูยบริการสาธารณสุข/ 

(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")   ไปตรวจ/ ดูแลหลังคลอด...... ..... ...... ...... ... 4        ศนูยสุขภาพชุมชน/ รพ.สต.... ...... ...... ...... ... 2

  ไปตรวจสุขภาพประจําป.. ...... ..... ...... ...... ... 5     โรงพยาบาลชุมชน..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ....3

  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศนูย.. ..... ...... ...4

     โรคในชองปาก (ทําฟน)... ...... ...... ..... ..... 6     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย... ...... ..... ...... ...... 5

  ไปรับยาบํารุง/ อาหารเสริม... ...... ..... ...... .... 7     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ...... ..... ...... ...... 6

  ไปรับบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ไปสถานพยาบาลของเอกชน

     ท่ีมคีวามเส่ียงตอสุขภาพ เชน     โรงพยาบาลเอกชน... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....7

     ลดน้ําหนกั อดบุหร่ี/ สุรา เปนตน..... ......8     คลินกิเอกชน... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .8

  ไปรับบริการตามนดัอื่นๆ (ระบุ)..... ...... ..... . 9  อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...9

HW22

101

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

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

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูทีม่ีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการดานสุขภาพอื่นๆ หรือไม?"

                          104

HW24HW23

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

100

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW29)

HW21

                      102

ข. การสงเสริมสุขภาพระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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10

"การไปใชบริการคร้ังสดุทาย "การไปใชบริการคร้ังสดุทาย ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการฯ (HW27 = 8)

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

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 

 ไมมีสวัสดิการฯ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......1

ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงนิ  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

การรับ-สงท้ังผูใชบริการและผูดูแล เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก... ..... ...... ...... . 1

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

(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ       ประกันสังคม/ กองทุนเงนิทดแทน...... ..... 3   ไมมีค าพาหนะ.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..... 3

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

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

(ถาไมมีค าพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")    จากเอกชน   ถูกเลือกปฏิบัติ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ... 6

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

      สวัสดิการจัดโดยนายจาง...... ..... ...... ...... ..6   แพทยไมมีเวลาใหซกัถามอาการ/ ไมใหขอมูล... ...... ...... .8

   อื่นๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... 7   แพทยวินิจฉัยโรคไม เกง/ รักษาไมหาย..... ...... ..... ...... ....9

  ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ... ...... ...... ...... ..10

 มีสวัสดิการฯ แตไม ใช. ...... ..... ...... ...... ...... ...... 8   สิทธปิระโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม.. ...... ...... ... 11

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

HW25 HW26

        106         110 115  

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มกีารใชบริการดานสุขภาพอ่ืน  ๆ(HW21 = 2)

HW27

"สาเหตุท่ี. ..(ช่ือ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการไปใชบริการคร้ังสดุทายเพราะเหตุใด?"

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW29)

(ถาบันทึกรหัส 8 ถามตอไป)

ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

HW28

114

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย

…(ช่ือ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ข. การสงเสริมสุขภาพระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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11

ถามทุกคน

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "การเขาพักรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน

...(ช่ือ)...ปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ สถานพยาบาลคร้ังสดุทาย

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอื่นๆ ...(ช่ือ)...นอนใน

จนตองนอนในสถานพยาบาลหรือไม สถานพยาบาลก่ีวัน?"

ถาเคย เขาพกัก่ีคร้ัง?" บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

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

  ไม เคยเขาพักรักษา.. ..... ...... ...... ....0  อบัุติเหตุ.... ...... ...... ...... .2     โรงพยาบาลชุมชน.... ...... ...... ...... ...... ..1  ได รับการสงตอจากโรงพยาบาล..... ...... ..... ....2 ท่ีเขาพักรักษา

(ขามไปถาม HW55)  คลอดบุตร ...... ...... ...... ..3     โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศูนย. ..2  สถานพยาบาลอยูใกล/ เดินทางสะดวก... ..... .3

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

(ถาไมทราบจํานวนคร้ัง     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ..... ......4  คารักษาพยาบาลไมแพง. ...... ...... ..... ...... ...... 5 ให บันทึก "98")

ใหบันทึก "99" แลวถามตอไป)  สถานพยาบาลของเอกชน  มีแพทยผูเชีย่วชาญ...... ..... ...... ...... ...... ...... .. 6

    โรงพยาบาลเอกชน... ..... ...... ...... ...... ...5  มีเคร่ืองมือแพทยทันสมัย.. ..... ...... ...... ...... ... 7 (ถาไมทราบ ให บันทึก "99")

    คลินิกเอกชน... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 6  เขารักษาฉุกเฉิน. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 8

 อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..7  มีฐานะยากจน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 9

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

HW29 HW33

117         121   123       

เนือ่งจากสาเหตุใด?" ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

สถานพยาบาลคร้ังสดุทาย

119 120

HW32HW31HW30

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ปนคนไขใน (HW29 = 1-99)

...(ช่ือ)...เขาพกัรักษา ในสถานพยาบาลใด?"

คร้ังสดุทาย. ..(ชือ่)...เลือกเขาพักรักษา

ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

คร้ังสุดทาย...(ช่ือ).. .เขาพกัรักษา

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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 "หลังออกจากการเขาพกั "การเขาพกัรักษาใน "การเขาพกัรักษาใน

รักษาในสถานพยาบาล สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย ".. .(ชื่อ). ..ไมใชสทิธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

คร้ังสุดท าย.. .(ช่ือ). .. ...(ชื่อ).. .จายคาพาหนะไป-กลับ .. .(ช่ือ). ..จายคารักษาพยาบาล  ...(ช่ือ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

ตองนอนพกัรักษาตัว ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 

ตอท่ีบ านก่ีวัน?"  ไมมีสวัสดิการฯ.. ...... ...... ..... ...... ...... ...1 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

 มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกจํานวนวัน ให บันทึกคาพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงินเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจบ็ป วยฉุกเฉิน.. ...... ...... ..... .... 1

ท่ีนอนพักรักษาตัวท่ีบาน การรับ-สงท้ังผูป วยและผูดูแล สวนท่ีจายดวยเงนิของตนเอง     ประกันสุขภาพถวนหน า(บัตรทอง). . 2  สถานพยาบาลอยู ไกล/ เดินทางไมสะดวก.... 2

หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน.. 3  ไมมีคาพาหนะ..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .... 3

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

ใหบันทึก "98") เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ       ขาราชการบํานาญ / รัฐวิสาหกิจ.. . 4  ไมแนใจในคุณภาพยา...... ..... ...... ...... ...... .... 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ   จากเอกชน  ถูกเลือกปฏิบัติ. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 6

(ถาไมทราบ (ถาไมมีคาพาหนะ จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")     ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน..... .5  บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไม ไพเราะ………........ .7

 ใหบันทึก "99") ใหบันทึก "0")     สวัสดิการจดัโดยนายจาง.. ...... ...... ..6  แพทยไม มีเวลาใหซักถาม/ ไมใหขอมูล.. ...... 8

  อื่นๆ (ระบุ). ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...7  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/ รักษาไมหาย…... ...9

 ไมไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ.... ..10

 มีสวัสดิการฯ แต ไมใช... ...... ...... ...... ... 8  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ

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

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

HW34 HW35 HW36

125             127     131 137    136

ถามเฉพาะผูท่ีไมใชสวัสดิการฯ (HW37 = 8)

คร้ังสุดทาย เพราะเหตุใด?"

สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย

HW38

ในการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

"การเขาพกัรักษาใน

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 1-99)

HW37

(ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW39)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)

 
 
 
 



 119 

แยมาก..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... . 1

แย... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....2

ปานกลาง. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ..3

ดี...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...4

5

ความสุภาพ หมอ/ พยาบาล/ หมอ/ พยาบาล/ ทานเขาใจสิ่งท่ี ความรวดเร็วของ ความสะดวกสบาย โรงพยาบาลยินดี โรงพยาบาลเปด

ท้ังกริยา/ ทาทาง/ เจาหนาท่ี ขออนุญาต เจาหนาท่ี เก็บขอมูล หมอ/ พยาบาล/ การจัดบริการ ในโรงพยาบาล เชน ใหครอบครัว/ ญาติ/ โอกาสใหทานเลือก

คําพูด/ น้ําเสียงของ ทานกอนตรวจรักษา สวนตัวหรือประวัติ เจาหนาท่ีพดู หรือ ของโรงพยาบาล ความไมแออัดของสถานท่ี เพื่อนมีสวนรวม หมอ/ พยาบาล/

หมอ/ พยาบาล/ หรือกระทํากับตัวท าน การรักษาของทาน อธิบาย เชน ความสะอาดของหองน้ํา/ ในการดูแลทาน เชน เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ี  เชน เจาะเลือด ฉดียา ไวเปนความลบั วิธีการรักษาอาการ หองสวม/ อาหาร มาเย่ียม นําอาหาร/ ท่ีทานตองการ

ตรวจรางกาย เจ็บปวยของท าน ขนม/ ของใชสวนตัว

มาใหทาน

HW39 HW40 HW41 HW42 HW43 HW44 HW45 HW46

139 140 141 142 143 144 145 146

 รหัสคําตอบสดมภ HW39 - HW46

ดีมาก.. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......

13

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูทีเ่ปนคนไขในที่อายุ 15 ปข้ีนไป และตอบดวยตนเอง (HW29 = 1-99,  A5 = 15-98  และ response = 1)

 "การเขาพกัรักษาในสถานพยาบาลคร้ังสุดทาย ทานจะใหคะแนนการใหบริการในเร่ืองดังตอไปนี้ระดับใด?"

ค. การเขาพกัรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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14

แยมาก...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .1

แย.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ... 2

ปานกลาง.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3

ดี. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .. 4

5

นาย  ก. เขาพักรักษาตัว นาง  ข. ไดแลกเปลี่ยน นาง ค. เขาพักรักษาตัว นาย ง. เขารับการผาตัด นาย จ. ตกบันได ขาหัก นาง ฉ. เขารับผ าตัดตาท่ี รพ. นาย  ช. ไดรับการผ าตัด นาย ซ. เขารับการผ าตัดตา

ใน รพ.ดวยโรคเอดส ความคิดเห็นกับหมอ ใน รพ. ด วยโรคประหลาด หมออธิบายขั้นตอนและ เพื่อนบานนํา เขาสง รพ. และนอนพักอยูร วมกับ และต องพกั รักษาตัวใน รพ. ท่ี  รพ.ประจําจงัหวัดท่ีมีหมอ

ท านสังเกตเห็นว าหมอและ เก่ียวกับการคลอดแบบ ยังไม ทราบส าเหตุชัดเจน วิธีการรักษาใหเขาฟง เขาต องนอนรอ 1 ชม. ผูป วยคนอื่นๆ  อีก 4 คน เปนเวลา 2 อาทิตย สังเกต เฉพาะทางจํานวนมาก

พยาบาลไมพูดคุย กับเขา ผาคลอดและคลอดธรรมชาติ ผูสื่อขาวพยายามต้ือใหหมอ แต เขาไมเขาใจสิ่ งท่ี ท่ีหองฉุกเฉินกอน โดยไมมีฉากก้ันระหวางเตียง เห็นว าญาติไมคอยมาเย่ี ยม เขาต องการผ าตัดกับหมอ ก.

ไมสนใจเขา บางคร้ัง แมว าหมอจะแนะนําใหเธอ เปด เผยขอมูลของคนไข หมอพดูและไมกล า แพทยจะมาตรวจ เขามีตู เล็กๆ ไว เก็บของใช และเม่ือครอบครัวพากัน ท่ีมีชื่อเสียง เร่ืองการผ าตัดตา

ก็ตะคอกใสเขาเสียงดัง คลอดแบบธรรมชาติ รายน้ี  แตหมอยืนกรานว า ถามตอ และหมอก็ และไดรับแจงจาก  รพ. สวนตัว และใชห องนํ้า มาเย่ี ยมและนําอาหาร/ขนม ของ รพ.แต รพ. แจงว า

เขาต องขอร องใหหมอ แตหมอก็ให เธอตัดสินใจเอง ไม สามารถเป ดเผยขอมูล ไมไดถามวาเขาเขาใจ ว าจะไดรับการผ าตัด รวมกับผู ปวยคนอื่น ๆ จากบานมาให  พยาบาลก็จะ เขาไมสามารถเลือกไดว าจะ

และพยาบาลตอบคําถาม ว าตองการคลอดแบบไหน สวนตัวของคนไขได สิ่งท่ีหมอพูดหรือไม  ในวันถัดไป  ทานคิดว า โดยหองนํ้ามีกล่ินเหม็น พรํ่า บนว านาย ช. ท านคิดวา ผาตัดกับหมอคนไหน แต ขึน้

เขาอยูเสมอ ทานคิดว า ท านคิดวาหมอให  ทานคิดว ารพ.เก็บขอมูล ทานคิดวาแพทย สื่อสาร รพ.ใหการ รักษาพยาบาล เน่ืองจากไมไดทํา รพ.สนับสนุนใหญาติและ อยู กับว าหมอคนไหนรับผิดชอบ

บุคลากร  รพ.ปฏิบัติกับ นาง ข. มีสวนรวม สวนตัวผูป วย ไว เปน และให ขอมูลแกนาย ง. ไดรวดเร็วระดับใด ความสะอาดทุกวัน ทานคิดวา ครอบครัวเขามามีสวนรวม ผาตัดในชวง เวลาท่ีเขาเขา

นาย ก. ดวยความสุภาพ ในการตัดสินใจ ความลับได ดีระดับใด ดีมากนอยเพียงใด สิ่งอํานวยความสะดวก ในการดูแลผู ปวย หองผ าตัด ทานคิดวา รพ. เปด

มากน อยเพียงใด ในการรักษาระดับใด ของ  รพ. น้ีอยูในระดับใด ระหวางนอน รพ.ระดับใด โอกาสใหเลือกหมอระดับใด

HW47 HW48 HW49 HW50 HW51 HW52 HW53 HW54

147 148 149 150 151 152 153 154

ดีมาก... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .....

 รหัสคําตอบสดมภ HW47 - HW54

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขในที่อายุ 15 ปข้ีนไป และตอบดวยตนเอง (HW29 = 1-99,  A5 = 15-98  และ response = 1)

 "ในสถานการณจําลองตอไปนี ้ ท านจะใหคะแนนเหตุการณสมมติในเร่ืองดังตอไปนี้ระดับใด?"

ค. การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสดุทาย

 ...(ช่ือ)...ไปรับบริการ .. .(ช่ือ). ..รับบริการทันตกรรมประเภทใด?" บันทึกรหัส 

ทันตกรรมก่ีคร้ัง?"  สถานพยาบาลของรัฐ

บันทึกรหัส     สถานีอนามัย/ ศูนยบริการสาธารณสุข/ 

  ไม รับบริการ.... ...... ..... ...... ...... 1 ใหบันทึกจํานวนคร้ัง   ขดูหินปูน/      ศูนยสุขภาพชมุชน/ รพ.สต.

ท่ีไปรับบริการ       ขดัฟนรักษาปริทันต  (เหงือก).... ...... ..1        ท่ี ไมมี ทันตาภิบาลและทันตแพทยมาบริการ..... 1

  รับบริการ. ...... ...... ...... ..... ...... . 2 (ถาไมทราบ ให บันทึก "99")   อดุฟน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 2        ท่ี มี ทันตาภิบาลหรือทันตแพทยมาบริการ...... ...2

  รักษารากฟน.. ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..... 3    โรงพยาบาลชุมชน...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .... 3

  ถอนฟน.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .... 4    โรงพยาบาลท่ัวไป/ โรงพยาบาลศูนย ... ...... ..... ...... ..4

  เคลือบหลุมรองฟน...... ...... ...... ...... ..... ...5    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.... ...... ...... ..... ...... ...... .5      (ถามตอไป)

  ใสฟนเทียม.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..... 6    โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ...... ...... ...... ..... ...... ...... .6

  ดัดฟน/ จัดฟน. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..7  สถานพยาบาลของเอกชน

  ตรวจรักษาสุขภาพในชองปาก... ...... ...... . 8    โรงพยาบาลเอกชน.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 7

  จําไมได.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ....9    คลินิกเอกชน.... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 8

  อืน่ๆ (ระบุ).. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... . 10  ร านหมอชาวบาน/ หมอมอเตอรไซด / หมอรถปคอพั... 9

 หนวยแพทยเคล่ือนท่ีของหนวยงานต างๆ... ...... ...... .... 10     (ขามไปถาม

 โรงเรียน.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 11      HW63)

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

HW56 HW57_1

156        158        160                                             162   155

(ขามไปถาม HW63)

(ถามตอไป)

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ

HW55

 โดยเรียงลําดับตามความสําคัญในการรักษา)

HW57_2

ถามทุกคน

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว ...(ช่ือ)...  "...(ช่ือ)...รับบริการทันตกรรมคร้ังสดุทาย จากท่ีใด?"

HW58

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW55 = 2) 

ง. การรับบรกิารทันตกรรมระหวาง 12 เดือนท่ีแลว
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 "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสุดท าย

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

จายค าพาหนะไป-กลับ จายค ารับบริการท้ังหมด บันทึกรหัส ทันตกรรมคร้ังสุดทาย เพราะเหตุใด?"

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

  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  แพทยไม มีเวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมูล……………… 10

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

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

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

  อื่นๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 14

HW59 HW60

      164      168 173  172

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการฯ (HW61 = 8)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

HW62HW61

 (ถาบันทึกรหัส 1-7 ขามไปถาม HW63)

(ถาบันทึกรหัส 8 ใหถามตอไป)

 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรมและใชบริการในสถานพยาบาล (HW55 = 2 และ HW58 = 1-9, 12) 

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

บนัทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไมมีเงินจ ายคารักษาพยาบาล..... .......... 1  ไมมีเงินจ ายคาร ักษาพยาบาล... ........... 1  ไมมีเงินจายคาร ับบริการ..................... 1

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

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

 เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล ............ 4  เดินทางไมสะดวก/ อยูหางไกล ........... 4  เดินทางไมสะดวก/ อยู หางไกล.. .......... 4

บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา................ ...... 5  ไมมีเวลาไปรบัการรกัษา............. ........ 5 บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรับบรกิาร..................... .... 5

  ไมมี.... ................. 1  ไมเช่ือมั่นหรือไมประทบัใจ  ไมเชื่ อมั่นหรอืไมประทับใจ   ไมมี................ ......... 1  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทับใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร....... 6    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบร ิการ...... 6    ในสถานพยาบาลหรอืผูใหบร ิการ...... 6

  ม.ี ........................ 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด......... 7 บนัทึกรหัส   ไมทราบวาจะไปรบัการรักษาที่ใด........ 7   มี............ ................. 2  ไมทราบวาจะไปรับบรกิารที่ใด... .......... 7

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

 อ่ืนๆ (ระบุ).. ........................... ........... 9  เปนขอจํากัดของผูใหบริการ เช น  เปนขอจํา กัดของผูใหบริการ 

  มี.......... ................. 2     เตยีงเต็ม สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……9    เช น ไมมีทันตบุคลากร 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………10

HW66 HW67 HW68

181                   182175                  176 178 179         

(ถามตอไป)

HW63 HW64 HW65

(ขามไปถาม FC1)

(ขามไปถาม HW67)

(ถามตอไป) (ถามตอไป)

ในสถานพยาบาล?"

(ขามไปถาม HW65)

รับการตรวจรกัษา พยาบาลหรอืแพทย

การตรวจ รกัษา?" ในสถานพยาบาล 

แตทานไมได

เขานอนรักษา

บรกิารในครั้งน้ัน?

ตองการเขารับบริการ

ตองการใหนอนรักษา แตไมไดเข ารับบรกิาร?"

ที่แล ว มีบางหรอืไมที่ การร ักษาในครั้ง น้ัน? ที่แลว มีบางหรือไมที่

และจํา เปนตองการ จนตองนอนในสถาน สุขภาพชองปาก และ

แตทานไมไดไปรับ

ถามเฉพาะ HW67 = 2

"ระหวาง 12 เดือน "ระหวาง 12 เดือน เพราะเหตุใด ...(ช่ือ)...จึงไมไดเขารบั "ระหวาง 12 เดือน เพราะเหตใุด ...(ช่ือ)…จึงไมไดเข ารับ

ถามทุกคน

...(ช่ือ)...เคยมีปญหา

ที่แลว มีบางหรือไมที่ การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?"

…(ช่ือ)...เคยปวยฯ ...( ช่ือ) ...เคยปวยฯ  

17

ตอนท่ี 4  ความจําเปนทางสุขภาพท่ีไมไดรับการตอบสนอง

การเจบ็ปวยทีไ่มตองนอนในสถานพยาบาล การเข าพกัรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม

ถามทกุคน ถามเฉพาะ HW63 = 2 ถามทุกคน ถามเฉพาะ HW65 = 2
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ตอนท่ี 5 การบริโภคอาหาร

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ทานมากกวา 3 ม้ือ………………….. 1   ไมมีเงิน……………………...…… 1   รูสึกหิว .... ...... ...... ...... .1   จืด………………………1   ตม/ ลวกสุก………………1   รสชาติ…………………………1

  ทานครบ 3 ม้ือ…………………………2   ไมมีเวลา………………...………..2   อยากทาน ...... ...... ...... .2   หวาน……………………2   ตุน/ น่ึง……………………2   คุณคาทางโภชนาการ………2

  ลดนํ้าหนัก………………...………3   ไดเวลาทาน/   เค็ม………………………3   ผดั……………………………3   ราคา……………………………3

  ทาน 2 ม้ือ งดม้ือเชา…………………3   ถือศีล………………………..………4    เคยทานเปนประจํา ……3   เผด็………………………4   ทอด…………………………4   ความสะอาด…………………4

  ทาน 2 ม้ือ งดม้ือกลางวัน……………4   อืน่ๆ (ระบุ)………………..………5   ไมทาน ……………………4   เปร้ียว………………… 5   ลวกแบบสุกๆ ดิบๆ………5   ความสะดวก รวดเร็ว………5

  ทาน 2 ม้ือ งดม้ือเย็น…………………5   อื่นๆ (ระบุ)……………… 5   อื่นๆ (ระบุ)……………6   ปง/ ยาง……………………6   ความชอบ.. ...... ...... ...... ....6

  ทานเพียง 1 ม้ือเทาน้ัน………………6   อบ..…………………………7   ความยากทาน... ...... ...... ...7

  อื่นๆ (ระบุ)…………………8   อื่นๆ (ระบุ).... ..... ...... ...... .8

33 34 35 36

FC1 FC2 FC3 FC4

 มากท่ีสุด?"  มากท่ีสุด?"  เปนอันดับแรก?"

37 38

FC5 FC6

(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถาม FC3)

(ถาบันทึกรหัส 3-6 ใหถามตอไป)

 ม้ือหลัก วันละก่ีม้ือ?" "สวนใหญ.. .(ช่ือ)…งดทาน

อาหารม้ือดังกลาว เพราะเหตุใด?"

อาหารวาง เพราะอะไร?"  อาหารม้ือหลักรสชาติใด  อาหารท่ีปรุงด วยวิธีการใด  อาหารจะคํานึงถึงสิ่งใดกอน

"ปกติ. ..(ชือ่)…ทานอาหาร ถามเฉพาะ FC1 = 3-6 "สวนใหญ...(ช่ือ)...ทาน "ปกติ...(ช่ือ)…ทาน "ปกติ...(ช่ือ)...ทาน "ปกติ. ..(ชือ่)…เลอืกซ้ือ

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายต้ัุงแต 6 ปขึ้นไป

REC_NO
32

2
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ไมทาน …………………………...…....... ...... ...…..…….……1

ทาน 1-2 วัน/ สัปดาห………………....... ...... ...….…………2

ทาน 3-4 วัน/ สัปดาห………………....... ...... .....…………. 3

ทาน 5-6 วัน/ สัปดาห………………....... ......…………….…4

ทานทุกวัน …………………………...... ...... .……………………5

 กลุมเน้ือสัตวไขมัน กลุมอาหารไขมันสูง  กลุมขนมสําหรับ  กลุมอาหารประเภท  กลุมผัก  กลุ มเครื่องดื่ม  กลุมเคร ือ่ งดื่ม  กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร กลุมอาหารสําเรจ็ รปู/

 และผลิตภัณฑ  ไดแก อาหารตางๆ  ทานเลนหรือ จานดวนทางตะวันตก  และผลไมสด ประเภทน้ําอัดลม ไมมแีอลกอฮอล  และกลุ มแรธาตุ วิตามิน อาหารกระปอง/

 ไดแก อาหารพวกไข , ที่ปรงุดวยวิธีการผัด,  ขนมกรุบกรอบ  เชน พซิซา แซนวิช    ที่มีรสหวาน/  เชน รังนก ซุปไก สกัด อาหารสําเร็จแชแข็ง/

 เนื้อสัตวปนมัน, การทอด แกงที่ใสกะทิ  ไดแก  ปลาเสน  แฮมเบอรเกอร    เครื่องดื่มชูกํา ลัง/  สาหรายอัดเม็ด  อาหารพรอมปรงุ

 เครื่องในสัตว, ขนมที่ใส กะทิ มนัฝร ัง่ทอดกรอบ ไกทอด เปนตน    เครื่องดืมเพื่อสุขภาพ  นํ้ามันตับปลา วิตามินเอ แช เย็น

 ผลิตภัณฑเน้ือสัตว ขนมเบเกอรี่ เชน ข าวโพดอบกรอบ    และความงาม   วิตามินซี  แคลเซียม

 เชน เบคอน แหนม ขนมเคก โดนัท สาหรายอบกรอบ     เชน ชา กาแฟ  เหล็ก เปนตน

กุนเชียง หมูยอ   ไสอ่ัว ขนมปงทาเนย/ แยม  และนํ้าผักผลไม

 ไส กรอกอีสาน เปนตน  คุกก้ี เปนตน  ที่ใสน้ําตาล เปนตน

FC7 FC8 FC9 FC10 FC11 FC12 FC13 FC14 FC15

39 40 41 42 43 44 45 46 47

ตอนท่ี 5 การบริโภคอาหาร (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายต้ัุงแต 6 ปขึ้นไป

 "ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…ไดบริโภคอาหารกลุมตางๆ เหลานี ้โดยเฉลี่ยสัปดาหละก่ีวัน?"

 รหัสคําตอบสดมภ FC7 - FC15
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ตอนท่ี 6 การสูบบุหรี่และการด่ืมสุรา

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 11 ปขึ้นไป

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

… (ช่ือ)… ด่ืมสรุาหรือ  "ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

ก สถานบริการสาธารณสุข ...(ชื่อ)...เคยด่ืมต้ังแต

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ข โรงเรียน บันทึกรหัส 

 ไม เคยสูบ...... ...... 1  บุหร่ีซอง ค สถานท่ีราชการ  ไมเคยด่ืมเลยในชีวิตน้ี………………………1

 ไม สูบแตเคยสบู   ผลิตในประเทศ ง รานอาหาร/ ภัตตาคาร  เคยด่ืม แตไม ด่ืมใน 12 เดือนท่ีแลว.... . 2

     ทุกวัน.... ...... .. 2      ไมมีกนกรอง.. ...... ... 1 จ บริการขนสงสาธารณะ

     ไม ทุกวัน. ..... .. 3      มีกนกรอง...... ..... .... 2  ด่ืม

  ผลิตจากตางประเทศ... 3    ทุกวัน (7 วัน/ สัปดาห )………………… 3

 บุหร่ีซิการ/ ไปป... ...... ... 4 ไมไดไป. ..... ...... ...... ...... ..... ...... .... 1    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/ สัปดาห)...... .... 4 บันทึกรหัส

 สูบทุกวัน……………4  บุหร่ีชนิดมวนเอง.... ...... 5 ไป แตไมพบการสบูบุหร่ี. ...... ..... ...2    วันเวนวัน (3-4 วัน/ สัปดาห ).. ...... ..... 5  ไมเคย...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1

 สูบแตไมทุกวัน……5  บุหร่ีขี้โย/ พมา..... ..... .... 6 ไป และพบการสูบบุหร่ี    ทุกสัปดาห (1-2 วัน/ สัปดาห).... ...... . 6  เคย

 อื่นๆ (ระบุ).... ...... ..... .... 7     ภายในตัวอาคาร. ..... ...... ...... ... 3    ทุกเดือน (1-3 วัน/ เดือน)………………7    1 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 2

ไป และพบการสูบบุหร่ี    นานๆ คร้ัง (8-11 วัน/ ป )……………… 8    2 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3

    ในสวนท่ีไม ใชตัวอาคาร..... ...... 4    นานๆ คร้ัง (4-7 วัน/ ป)…………………9    3 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 4

ไมทราบ/ ไมแนใจ/ จําไมได ..... .....5    นานๆ คร้ัง (1-3 วัน/ ป)…………………10    4 คร้ัง..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 5

   5 คร้ังขึน้ไป... ...... ...... ..... ...... ......6

ก ข ค ง จ

CD3 CD4 CD5 CD6 CD7

50 51 52 53 54 57

 "โดยปกติ ...(ช่ือ)…

 "ปจจุบัน...(ชื่อ)…

CD1

ในสถานท่ีสาธารณะตอไปนี้หรือไม?"

(ถาบันทึกรหัส 4-5

ถามเฉพาะ CD1 = 4-5 ถามเฉพาะผูตอบสัมภาษณดวยตนเอง 

"ระหวาง 30 วันท่ีแลว… (ช่ือ)…เห็นใครสบูบุหร่ีสูบบุหร่ีหรือไม?"

ถามเฉพาะ CD8 = 3-10

ในวันท่ีด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมมึนเมา

- สุรา 5 แก ว หรือ 1/2 แบน หรอื

CD8

49

CD2

48                    55

CD9

เคร่ืองด่ืมมึนเมาหรือไม?"

(ถาบันทึกรหัส 3-10 ใหถามตอไป)

(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถาม MH1)

สูบบุหร่ีประเภทใด

ขามไปถาม CD3)

ใหถามตอไป)

   1/2 ขวดเล็ก

- เบียร 5 กระปอง หรอื  2.5 ขวดใหญ

(ถาบันทึกรหัส 1-3

เปนประจํา?"

- เหลาปน เกือบทั้งเหยือก  หรือไม?"

- ไวนคลูเลอร/ สุราผสมน้ําผลไม 5 ขวด

- ไวน 5 แก ว หรือ 1/2 ขวด

 รหัสคําตอบสดมภ CD3-CD7
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     บันทึกรหัส

ไมเลย. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 0

เล็กนอย.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 1

มาก. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....2

มากท่ีสุด.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ......3

รูสึก รูสึก รูสึกเบ่ือหนายทอแท  รูสกึ  รูสึกวา สามารถทําใจยอมรับได ม่ันใจวาจะสามารถควบคุม ม่ันใจท่ีจะเผชญิ รูสึก รูสึกเปนสุข

พึงพอใจ สบายใจ  กับการดําเนินชีวิต  ผิดหวัง  ชีวิตมีแต สําหรับปญหาท่ียาก อารมณได เม่ือมีเหตุการณ เหตุการณรายแรง เห็นอกเห็นใจ ในการชวยเหลอื

ในชวิีต  ประจําวัน  ในตัวเอง  ความทุกข จะแกไข (เม่ือมีปญหา) คับขันหรือรายแรงเกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เม่ือผูอื่นมีทุกข ผูอื่นท่ีมีปญหา

MH1 MH2 MH3 MH4 MH5 MH6 MH7 MH8 MH9 MH10

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

ตอนท่ี 7  สุขภาพจิต

ถามเฉพาะผูท่ี มีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป และตอบสัมภาษณดวยตนเอง 

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"
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   บันทึกรหัส

ไม เลย.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..0

เล็กนอย. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..1

มาก.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .... 2 ตอบเอง……...………1

มากท่ีสุด. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 3 ผูอืน่ตอบแทน. .……2

ใหความ  รูสึกภูมิใจ  รูสกึม่ันคง เม่ือปวยหนัก สมาชิก  มีเพือ่นหรือ  ม่ันใจวาชุมชน  รู สกึม่ันคง  มีหนวยงาน เม่ือเดือนรอน

 ชวยเหลือ  ในตนเอง ปลอดภัย เช่ือวา ในครอบครัว คนอื่นๆในสังคม ท่ีอาศัยอยู ปลอดภัยใน สาธารณสุข มีหนวยงานในชุมชน

แกผูอืน่  เม่ืออยูใน ครอบครัวจะ มีความรักและ คอยชวยเหลือ มีความ ทรัพยสนิเม่ือ ใกลบาน ชวยเหลือ (เชน วัด 

 เม่ือมีโอกาส  ครอบครัว ดูแลเปนอยางดี ผูกพนัตอกัน ในยามท่ีตองการ ปลอดภัย อยูในชุมชนนี้ มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ)

MH11 MH12 MH13 MH14 MH15 MH16 MH17 MH18 MH19 MH20

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

ผูตอบสัมภาษณ

78

บันทึกรหัส 

response

ตอนท่ี 7  สุขภาพจิต (ตอ)

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว ทานสํารวจตัวเองและประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด?"

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป และตอบสัมภาษณดวยตนเอง 
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 7.  นํ้าดื่ม  (บันทกึประเภททีใ่ช เปนสวนใหญ)   H8 (col.95)

   1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                         8.  นํ้าใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)   H9 (col.96)

          ตึก……..…………………………………………………………… = 1 H1 (col.88)           น้ําประปา... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......      = 1

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

          คร่ึงตึกคร่ึงไม…………………………………………………… = 3           น้ําบาดาล.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .      = 3

          ใชวัสดไุมถาวรในทองถ่ิน……………………………………… = 4           น้ําบอ... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ....      = 4

          ใชวัสดใุชแลว เชน หีบ ลัง…………………………………… = 5           น้ําจากแมน้ํา/ ลําธาร/ คลอง/ น้ําตก/ ภเูขา...... ...... ..... ...... ......      = 5

          อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………… = 6           น้ําฝน..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....      = 6

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                  น้ําดืม่บรรจุขวด/ ตูน ้ําดื่มหยอดเหรียญ…………………..…………     = 7

          เปนเจาของบ าน มีภาระผอนชําระ.... ...... ..... ...... ...... ..... = 1 H2 (col.89)           อื่นๆ (ระบุ) ………………………………….………………………………     = 8

          เปนเจาของบ าน ไมมภีาระผอนชําระ. ..... ...... ...... ...... .... = 2  9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหน่ึงเปนเจาของส่ิงตาง ๆ ดงัตอไปน้ีหรือไม?

          เชาซื้อ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... = 3      ถา  "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหสั "0"   "เปนเจาของ"  บันทกึรหัส  "1"

          เชา.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .....  = 4            โทรทัศน. ...... ...... ......………………….……………………    H10 (col.97)

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึง่ของคาจาง...... . = 5

          อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา...... ...... ...... ..... ... = 6            เคร่ืองเลนวิดีโอ/ วีซีด/ี ดวีีด…ี…………………….………    H11 (col.98)

          อื่นๆ (ระบุ)...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ......  = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองที่ดิน                                              โทรศัพทมอืถือ…………………………………………………    H12 (col.99)

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3) H3 (col.90)  

          เปนเจาของ.. ..... .. = 1      ไมเสียคาเชาท่ีดนิ..... ...... ...  = 4            เคร่ืองคอมพิวเตอร………………………………………...    H13 (col.100)

          เชาซื้อท่ีดนิ...... ... = 2      อื่นๆ (ระบุ)... ...... ...... ...... ..  = 5  

          เชา.. ...... ...... ..... .. = 3                 ตู เย็น………………………………………………………………    H14 (col.101)

   4.   จํานวนหอง  

          หองท้ังหมด (ไมนบัหองน้ํา  หองสวม)…………………………. H4 (col.91)            ไมโครเวฟ/ เตาอบ……………………………………………    H15 (col.102)

          หองท่ีใชนอน…………………..…..... .……………………………… H5 (col.92)  

   5.   ไฟฟาภายในทีอ่ยู อาศัย            เคร่ืองซกัผา……………………………………………………    H16 (col.103)

          (รวมไฟฟาท่ีตอจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอื่น)

          ม…ี…………………………………………………………………  = 1 H6 (col.93)            เคร่ืองปรับอากาศ………………………………………………    H17 (col.104)

          ไมม…ี……………………………………………………………… = 0

   6.  การใชส วม (บนัทึกประเภททีใ่ชเปนสวนใหญ)            รถยนตสวนบุคคล/ รถปกอัพ/ รถตู………………………    H18 (col.105)

          สวมแบบนัง่หอยเท า……………………………………………  = 1 H7 (col.94)

          สวมแบบนัง่ยอง…………………………………………………  = 2            รถจักรยานยนต………………………………………………    H19 (col.106)

          สวมแบบนัง่หอยเท า และสวมแบบนั่งยอง…………………  = 3

          สวมหลุม/ สวมถัง/ สวมถายลงแมน้ําลําคลอง            รถแทรกเตอร 4 ลอ…………………………………………    H20 (col.107)

                  หรือ สวมลักษณะอื่น ๆ  โดยมีหองก้ัน…..………  = 4

          ไมมสีวม……………………………………………………………  = 5            รถไถ 2 ลอ (รถไถเดนิตาม)…………………………………    H21 (col.108)

ตอนท่ี 8 ลักษณะของครวัเรือน

ใหบันทกึรหัสลงใน

(ขามไปขอ 4)
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