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ตอนท่ี 1 ลกัษณะท่ัวไปของสมาชิกในครวัเรือน

ถามทุกคน

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล อายุ

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

  ภรรยาหรือสาม…ี………2  หญิง…… 2 ถาตํ่ากวา 1 ป  อสิลาม………………2  อื่น ๆ (ระบุ)……2 ไมเคยเรียน…......... ...... ..1 โสด…………....... ....……1
 บุตรท่ียัง บันทึก "0"  คริสต……………… 3  ไมมีสัญชาติ……3 กอนประถมศึกษา…........2 สมรส…….…..……...... 2
    ไมสมรส.. ...... ...... .... 3  พราหมณ-ฮินดู……4 ประถมศึกษา…......... ......3 มาย………………... ..... . 3
 บุตรท่ีสมรสแลว…... .....4   ซกิซ…………………5 มธัยมศกึษาตอนตน..... .. 4 หยา…………......... .....…4
 บุตรเขย/บุตรสะใภ………5  อืน่ ๆ (ระบุ)... ...... 6 มธัยมศกึษาตอนปลาย แยกกันอยู………..…... 5
 บุตรของบุตร…...... ...... 6  ไมมศีาสนา…………7     สายสามญั…... ...... .... 5 เคยสมรส

 พอ แม/พอแมของ     สายอาชีพ….... ...... .... 6   แตไมทราบ
     คูสมรส……... .………7 ปวส./ปวท./   สถานภาพ. ...... ...... .. 6
 ญาติอื่น ๆ…………...... . 8      อนุปริญญา. ..... ...... . 7
 ผูอาศยั คนรับใช……….9 ปริญญาตรี.... ...... ...... .....8

สูงกว าปริญญาตรี.. ...... ...9
อืน่ ๆ (ระบุ)... ..... ...... ..... 10

A1 A2 A5

33-34 37-38

"…(ชื่อ)…มีสัญชาติศาสนา

ถามอายุถามอายุ

บันทึกรหัส 

A7

เพศ "…(ชื่อ)…จบการศึกษา

สูงสดุระดับใด?" สถานภาพสมรสอะไร?"

A6

35 36 43

บันทึกรหัส 

39 40 41-42

ต้ังแต 6 ปขึ้นไป ต้ังแต 13 ปขึน้ไป

ความเก่ียวพนักับ

A8 A9A3 A4

หวัหนาครัวเรือน
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อาชีพ อุตสาหกรรม

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "กิจกรรมหลักท่ี…(ชื่อ)…

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

หรือผลิตอะไร" หรือการลงทุน ท่ีเปนตัวเงิน หรือการลงทุน ท่ี เปนสิ่งของ
บันทึกรหัส เฉลีย่ประมาณเดือนละเท าไร?" เฉลี่ยประมาณเดือนละเทาไร?"

 นายจาง...... ...... ..... ...... ...... ...... .1
ถา  ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ  ผูประกอบธุร กิจของตนเอง……..2 ให บันทึกรายไดสทุธิ  ใหประมาณราคาสิง่ของท่ีไดรับจาก
บันทึกอาชพี หรือลักษณะของงาน  ผูช วยธุรกิจของครัวเรือน. ...... ....3 หลังจากหักตนทุน การทํางาน รวมท้ังการนําสินคา 

หรือตําแหนงหน าท่ีการงาน ใหชดัเจน  ลูกจางรัฐบาล..... ..... ...... ...... ......4 ในการทํางานหรือการลงทุน หรือบริการจากการทําธุรกิจ 
ท่ี มีชัว่โมงการทํางานสูงสุด  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ...... ..... ...... .... 5 บันทึกจํานวนเงิน หรือการเกษตรมาบริโภค

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

 สมาชกิของการรวมกลุม บันทึกจํานวนเงนิ
    ผูผลิต... ...... ...... ..... ...... ...... ..7 (หนวยเปนบาท )

ถา  ไมทํางาน  ผูท่ี ไมสามารถจําแนก ถา ไมมีรายได หรือ ขาดทุน ถา ไมมีรายได  ใหบันทึก"0"
บันทึก  "ไมทํา"     สถานภาพการทํางานได. ...... ..8 ใหบันทึก"0"

(ขามไปถาม A13)

เงิน สิง่ของรวมผลผลิตในครัวเรื อน

A10 A11 A13 A14

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

A12

53

ในฐานะอะไร"

"…(ชื่อ)…ทํางาน (รายไดจาการทํางานและแหลงอื่น เชน จากผูปกครอง จากผูอื่น หรืออื่นๆ)

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

ถามอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

สถานภาพการทํางาน รายได
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ถามทุกคน

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว

…(ชื่อ)…มีอาการปวยหรือ

รูสึกไมสบายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี... ..………………………1 ใหบันทึกจํานวนคร้ัง     หวัด/ไอ/มนี้ํามกู.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ... 1
ท่ีปวยหรือรูสึกไมสบาย     ไข ไอและหอบ ปอดบวม... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 2

  ไมมสีวัสดกิารคารักษาพยาบาล.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...1   ม…ี………………………………2 (ถาเกิน 8 คร้ังใหบันทึก "8")     ไข..... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 3
  มสีวัสดิการฯ (ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     ทองรวง/ทองเสีย/อาหารเปนพิษ.... ...... ...... ...... ..... ...... 4
     จากรัฐบาล     บิด/ถายเปนมกูปนเลือดและมไีข..... ...... ..... ...... ...... ...... . 5
         ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ...... ..... ...... ...... 2     ปวดทอง/ทองอืด/ทองเฟอ/โรคกระเพาะ.... ...... ..... ...... ... 6
         ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน. ...... ..... ...... ...... 3     ปวดหลัง/ปวดกลามเนื้อ. ..... ...... ............ ...... ..... ...... ...... . 7

         ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ.. ...... ..... ...... ...... ....4     ความเครียด/นอนไมหลับ/ปวดหัว..... ...... ...... ...... ...... .... 8
         รัฐวิสาหกิจ.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ....5      โรคผิวหนัง/กลากเกล้ือน/ผดผื่น... ...... ..... ...... ...... ...... .... 9
         หนวยงานอิสระของรัฐ...... ..... ...... ...... ...... ..... ......... 6     ตา/หู/คอ/จมูก...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .... 10
         องคการปกครองสวนทองถ่ิน.. ...... ...... ..... ...... ...... .. 7     โรคในชองปาก/ฟนผ/ุโรคเหงอืก/แผลในปาก. ..... ...... ...... 11
     จากแหลงอื่น     โรคเร้ือรัง/โรคประจําตัว. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 12
         ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน.... ...... ..... ...... ...... .. 8     อื่น ๆ (ระบุ)............ ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . 13
         สวัสดกิารจดัโดยนายจาง. ...... ..... ...... ...... ...... ..... .... 9
     อื่น ๆ (ระบุ)...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 10
 ไมทราบวามี/ไมมสีวัสดิการฯ.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... 11

สวัสดิการฯ หลัก สวัสดิการฯ เสริม

HW1_1 HW1_2 HW3

66-67 71

สวัสดิกา รฯ หลัก ที่ไดรบัจากรัฐก อน

. ..(ช่ือ)...ปวยด วยโรคอะไร หรือ มีอาการอยางไร?"

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ โดยเรียงลําดับตาม รูสึกไมสบายหรือไม?"

 "ปจจบัุน.. .(ช่ือ). ..มีสวัสดิการคารักษาพยาบาลหรือไม "ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว "อาการปวยหรือรูสึกไมสบายคร้ังสุดทาย

 ถามี  เปนประเภทใด?" …(ชื่อ)…มีอาการปวยหรือ

ตอนท่ี 2 หลักประกันดานสุขภาพ ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่ปวยหรือรูสึกไมสบาย (HW2 = 2)

68-69 70 72-73

ถ ามีสวัสดิการฯ เสริมจากรฐัฯ หรือแหล งอ่ืน 

ใหบันทึกสวัสดกิารฯ ที่สวัสดิการเสรมิ)

HW2 HW4

(ขามไปถาม HW5)

(ถามตอไป)

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)(สวัสดิการคารกัษาพยาบาล)

 
 
 
 
 



 

"ระหวาง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการบาดเจบ็จากอุบัติเหตุ

หรือ ถูกทํารายร างกายก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีไดรับบาดเจ็บ บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไมม.ี.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 1 จากอุบัติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย  อุบัติเหตุจากยานพาหนะ   ภายในบาน/บริเวณบ าน………………1
    รถจักรยานยนต... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .. 1   บนทองถนน………………………………2

  ม…ี……………………………………………2 (ถาเกิน 8 คร้ังให บันทึก "8")     รถยนต  รถกะบะ รถตู  รถบรรทุกเล็ก..... ...... ...... ...... .. 2   ในทุงนา/ไร/สวน..………………………3
(ถาไมทราบ ใหบันทึก "9")     รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนต โดยสารประจําทาง... ...... . 3   โรงงาน……………………………………4

    อื่น ๆ เชน เรือ เคร่ืองบิน ฯลฯ (ระบุ).... ...... ...... ..... ..... 4   สํานกังาน…………………………………5
 ถูกเคร่ืองจักรกลทําใหบาดเจ็บ. ...... ...... ...... ..... ...... ...... .....5   โรงเรียน………………………………… 6

 ถูกสัตวมีพิษกัดหรือตอย/ถูกสัตวทําราย... ...... ...... ...... ..... 6   แหลงน้ํา………………………………… 7
 ถูกสารเคมหีรือวัตถุมพิีษ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... . 7   สวนสาธารณะ... ..... .……………………8
 พลัดตกหกลม.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..8   รานอาหาร/สถานบันเทิง…......... .....9
 อุบัติเหตุอื่น ๆ เชน มดีบาด ตกน้ํา ฯลฯ (ระบุ)..... ..... ...... 9   วัด/สถานท่ีทางศาสนา. ...... ...... ...... 10
 ถูกทําราย   อื่น ๆ (ระบุ).... .....………………………11
    โดยใชกําลังกาย. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .....10
    โดยใชวัตถุมีคม/ไมมคีม เชน มดี ไม ฯลฯ.. ...... ...... .....11
    โดยวิธีอื่น ๆ เชน ถูกยิง ฯลฯ (ระบุ)..... ...... ...... ...... ..... 12

HW6

75

หรือ ถูกทํารายรางกายหรือไม?" เกิดขึ้นในสถานท่ีใด?"

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW9)

"ระหว าง 1 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)… "อบัุติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย "อบัุติเหตุ หรือ ถูกทํารายรางกาย

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

5
ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่เกิดอุบัตเิหตุ หรือ ถูกทําราย (HW5 = 2)

HW5 HW7 HW8

74 76-77 78-79

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ระหวาง 1 เดอืนทีแ่ลว…(ช่ือ)…

 โรคประจําตวัหรือไม?" ไปรับบริการทางการแพทย

 เชน การไปพบแพทยตามนัด 

บันทกึรหัส การไปซ้ือ/รับยา เปนตน เนื่องจาก

  ไมม.ี.. ...……... ...... .…1 โรคเร้ือรัง/โรคประจําตัวหรือไม?" บนัทกึรหสั 
(ไมรวมที่เจ็บปวย)  ไมเจ็บปวย..... ...... ..... ...... ...... ......1

  ม…ี………………………2

ใหบนัทึกคร้ังทีไ่ปรับบริการ  เจบ็ปวย เนื่องจาก
  อาการปวย /

(ถาเกิน 8 คร้ัง ใหบันทกึ "8")     รูสึกไมสบาย (HW2=2)…………2
  อุบตั ิเหตุ /

(ถาไมไดไป ใหบนัทึก  "0")     ถูกทําราย (HW5=2)... ...... ...... 3
  ไปรับบริการอื่นๆ 

(ถาไมทราบ ใหบนัทึก "9")     เนือ่งจาก โรคเร้ือรัง/ 
    โรคประจําตวั (HW11=1-8)
    (นอกเหนอืจากการปวย)... ...... .4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW10_4 HW10_5 HW11

81-82 83-84 85-86 87-88 89-90 91

คร้ังสุดทายจากสาเหตุใด?"

(ขามไปถาม HW12)

…(ช่ือ)…มีโรคเร้ือรัง / "…(ช่ือ)…มโีรคเร้ือรัง / โรคประจําตัวอะไรบาง?" "ระหวาง 1 เดือนทีแ่ลว…(ช่ือ)…

(ตอบไดไมเกิน 5 โรค) มกีารเจบ็ปวย

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที่มโีรคเรือ้ร ัง / โรคประจําตวั (HW9 = 2) ถามทุกคน

80 92

(ขามไปถาม HW21)
(ถามตอไป)

HW9 HW12

 (ถาบนัทกึรหสั 2-4 ถามตอไป)

 เบาหวาน
 ไทรอยด/คอพอก
 ความดันโลหิตสูง
 โรคหัวใจ (หัวใจโต/กลามเน้ือหัวใจ/
   หัวใจตีบ/หัวใจรั่ว/ 
   หลอดเลือดหัวใจ)
 โรคไขมันในเสน เลือดสูง/ 
    คอเลสเตอรอลสูง
 โรคหลอดเลือดสมองอดุตัน
 โรคมะเรง็ (มะเร็งปอด/มะเร็งตับ/
   มะเรง็ลําไสใหญ เปนตน)
 โรคพิษสุราเรื้อรงั
 โรคซืมเศรา/โรคจิตประเภท/ 
   โรคจิตประสาทอื่นๆ
 สมองเสื่อม
 ลมชัก/ลมบาหมู
 ตอกระจก/ตอหิน
 ประสาทหูเสือ่ม
 หอบหืด/ถุงลมโปงพอง
 วัณโรค

01
02
03

04

05
06

07
08

09
10
11
12
13
14
15

 โรคกระเพาะ
 กรดไหลยอน
 ภูมิแพ
 ตับแข็ง
 ไตวาย/ไตพิการ
 ตอมลกูหมากโต/อักเสบ
 เกาท
 รูมาตอยด
 โรคปวดเข าเรื้อรงั/ขอเขาเสื่อม
 โรคปวดหลังเรื้อรัง/ 
    ปวดคอเรื้อรัง
 โรคเอดส
 โรคโปลิโอ
 โรคเรื้อน
 ธาลัสซเี มีย
 สติปญญาผิดปกติ
    (ดาวนซินโดรม)
 ปริทันตอักแสบ (เหงือกอักเสบ)
 อัมพฤกษ
 อัมพาต
 อื่น ๆ (ระบุ)...................... .......

ช่ือโรค รหัส รหัสช่ือโรค

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)

 
 
 
 



 

 

"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย

…(ชื่อ)…ปวยจนตอง

หยุดกิจวัตรประจําวันก่ีวัน?"  ไมได รักษา..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .1     (ขามไปถาม HW21)
 ซือ้/หายากิน  -  ยาแผนปจจุบัน.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... .. 2

ให บันทึกจํานวนวันท่ีหยุดฯ                -  ยาแผนโบราณ/ ยาสมุนไพร.... ...... ...... ...... ...... ..... .3     (ขามไปถาม HW17) บันทึกรหัส 
ติดตอกันคร้ังสุดทาย  ไปหาหมอพื้นบ าน/หมอแผนโบราณ/หมอนวดแผนไทย..... ...... ..... .4  แพทย  รักษาดวยยาแผนปจจุบัน
(ถาหยุดต้ังแตกอน  ไปสถานพยาบาลของรัฐ    แผนปจจุบัน... ..... ... 1    ใชยาฆาเชือ้/ยาปฏิชวีนะ..... ...... .....1
1 เดือนท่ีแลว ใหนับ     สถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/ศูนยสุขภาพชุมชน/    แผนไทย...... ...... .... 2    ไม ใชยาฆาเชื้อ/ยาปฏิชีวนะ.. ...... ....2
จํานวนวันท่ีหยุดฯ         โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.). ..... ...... ...... ...... 5    ทางเลือกอื่น... ...... .. 3    ไมทราบวา ใช/ไมใช 
ติดตอกันท้ังหมด)     โรงพยาบาลชุมชน..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .... 6    ไมทราบ... ..... ...... ... 4       ยาฆาเชือ้/ยาปฏิชวีนะ.... ...... ..... 3

(ถาไมหยุดใหบันทึก "0" )     โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนย.. ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....7  พยาบาล. ...... ...... ..... . 5  รักษาดวยยาสมุนไพร ...... ...... ...... ....4

    โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .8      (ถามตอไป)  บุคลากร  นวดไทยเพื่อรักษา.. ...... ...... ...... ..... . 5
    โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .9    สาธารณสุขอื่น .ๆ ... 6  อบสมุนไพร/การน่ังกระโจม
 ไปสถานพยาบาลของเอกชน    ประคบสมุนไพร/
    โรงพยาบาลเอกชน... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..... 10    ทับหมอเกลือ.... ...... ...... ..... ...... .... 6
    คลินิกเอกชน.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... . 11  การฝงเข็ม.... ...... ...... ...... ...... ..... ..... 7
 อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..12   (ขามไปถาม HW17)  สมาธบํิาบัด. ...... ...... ...... ..... ...... ...... 8

 อื่น ๆ (ระบุ)...... ...... ...... ..... ...... ...... 9

HW13 HW16_1

93-94 98-99

7
ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีอาการเจ็บปวย (HW12 = 2-4)

 "การเจบ็ป วยคร้ังสุดทาย...(ช่ือ)...มีวิธีการรักษาพยาบาลอยางไร?" ถามเฉพาะผูที่ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

HW16_2

                                     บันทึกรหัส "การรักษาคร้ังสุดท าย "การรักษาคร้ังสดุทาย

95-96 97 100-101

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

จากใคร?" (ตอบได ไมเกิน 2 คําตอบ
  โดยเรียงลําดับตามวิ ธีรักษาหลกั)

HW14 HW15

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

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

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมีสวัสดกิารฯ... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .....1

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงิน  มสีวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ - สงท้ังผูปวยและผูดแูล เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   เจ็บปวยเพียงเล็กนอย..... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ....1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได      ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง).. ...... ..... 2   อบัุติเหตุและเจ็บปวยฉุกเฉนิ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ      ประกันสังคม/ กองทุนเงินทดแทน... ...... ..... 3   สถานพยาบาลอยูไกล/ เดินทางไมสะดวก. ...... ...... ...... .. 3
เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ      ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ.... ...... ..... ...4   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………….... ..... ...... ...... .... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ      รัฐวิสาหกิจ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...5   ไมมีคาพาหนะ... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .5
(ถาไมมีค าพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")      หนวยงานอิสระของรัฐ.. ...... ..... ...... ...... ...... . 6   ชา รอนาน. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..6

     องคการปกครองสวนทองถ่ิน.... ...... ...... ...... 7   ไมแนใจคณุภาพยา. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .7
   จากเอกชน   ถูกเลือกปฏบัิติ.... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .... 8
     ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน...... ...... ...... 8   บุคลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไพเราะ... ...... ..... ...... ...... ...... ..9
     สวัสดกิารจัดโดยนายจาง... ...... ..... ...... ...... .. 9   แพทยไมมเีวลาใหซักถามอาการ/ ไมใหขอมลู. ...... ...... ...10
   อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ..10   แพทยวินจิฉยัโรคไมเกง/ รักษาไมหาย... ...... ...... ...... .....11

  ไมไดอยูในภมูิลําเนาท่ีใชสิทธิสวัสดกิารฯ.. ...... ..... ...... ....12
 มสีวัสดกิารฯ แต ไมใช.... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 11   สิทธปิระโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม. ..... ...... ..... 13

  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .... 14

HW17 HW18 HW19 HW20

102-105 106-109 112-113110-111

(ถ าบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW21)

(ถามตอไป)

"สาเหตุท่ี...(ชื่อ)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

ในการเจบ็ปวยคร้ังสุดท ายเพราะเหตุใด?"

 ให ระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

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

"การเจบ็ปวยคร้ังสุดทาย ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการฯ (HW19 = 11)

…(ชื่อ)...ใชสวัสดิการฯ ท่ีมีหรือไม?"

ก. การเจ็บปวยระหวาง 1 เดือนท่ีแลว (เฉพาะการปวยท่ี ไม ตองนอนในสถานพยาบาล)
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"ระหว าง 12 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)…

มีการใชบริการก่ีคร้ัง?"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

  ไม มี... ...……... ...... .………....... ...... ...... ... 1 ใหบันทึกจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ   ไปรับการฉีดวัคซนี..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 1  รานขายยา.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..1
(ถาเกิน 98 คร้ังใหบันทึก "98")   ไปฝากครรภ/ตรวจครรภ... ..... ...... ...... ...... .... 2  ไปสถานพยาบาลของรัฐ

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

  ไปตรวจสุขภาพประจําป ...... ..... ...... ...... ...... ...5     โรงพยาบาลชุมชน.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .....3
  ไปตรวจสุขภาพเด็กดี (0-5 ป ).. ...... ...... ...... ... 6     โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลศูนย ...... ...... ..... 4
  ไปรับบริการการปองกัน     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย.. ...... ..... ...... ...... . 5

     โรคในชองปาก (ทําฟน). ...... ...... ..... ...... .....7     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ.... ...... ..... ...... ...... . 6
  ไปรับยาบํารุง/อาหารเสริม. ...... ..... ...... ...... ..... 8  ไปสถานพยาบาลของเอกชน
  ไปรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก.... ..... ...... .9     โรงพยาบาลเอกชน.. ...... ..... ...... ...... ...... ...... .....7
  ไปรับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน     คลินิกเอกชน.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .8
     ความดันโลหิตสูง.... ..... ...... ...... ...... ..... ......10  อื่น ๆ (ระบุ). ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .. 9
  ไปรับบริการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
     ท่ีมีความเสี่ยงตอสุขภาพ เชน 
     ลดนํ้าหนัก อดบุหร่ี/สุรา เปนตน... ...... ...... 11
  ไปรับบริการอื่น ๆ (ระบุ)...... ...... ...... ...... ..... ..12

คร้ังสุดท าย

HW22 HW23_1

115-116 117-118

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูทีม่ีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ (HW21 = 2)

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว…(ชื่อ)… "การไปใชบริการ 2 คร้ังสุดท าย "การไปใชบริการคร้ังสุดท าย

…(ชื่อ)….ไปใชบริการท่ีใด?"

(นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)

(ขามไปถาม HW29)

HW21 HW24

กอนคร้ังสุดท าย

(ถามตอไป)

มีการใชบริการด านสุขภาพอื่น ๆ หรือไม?" …(ชื่อ)….ไปใชบริการอะไร?"

114 121-122

HW23_2

119-120

ข. การสงเสรมิสุขภาพระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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"การไปใชบริการคร้ังสุดทาย "การไปใชบริการคร้ังสุดท าย ถามเฉพาะผูที่ไมใชสวสัดกิารฯ (HW27 = 11)

...(ชือ่)...จายคาพาหนะไป-กลับ ...(ชื่อ)...จายค าไปใชบริการ

ท้ังหมดเปนเงินเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
 ไมมสีวัสดิการฯ... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 1

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงิน  มสีวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 
การรับ-สงท้ังผูใชบริการและผูดแูล เฉพาะสวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง    จากรัฐบาล   สถานพยาบาลอยูไกล/เดนิทางไมสะดวก..... ..... ...... ...... 1

หรือ สวนท่ีเบิกไมได      ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)... ..... .... 2   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ………………....... ...... ...... ...... 2
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ       ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน.... ..... .... 3   ไมมคีาพาหนะ ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ... 3
เหมอืนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารับบริการฟรี หรือ       ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ..... ...... .... 4   ชา รอนาน..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 4

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ       รัฐวิสาหกิจ. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... .... 5   ไมแนใจคณุภาพยา.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .... 5
(ถาไมมีคาพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")       หนวยงานอิสระของรัฐ... ..... ...... ...... ...... ....6   ถูกเลือกปฏิบัติ.. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 6

      องคการปกครองสวนทองถ่ิน..... ...... ...... ...7   บุคลากรใน รพ.ด/ุพูดไมไพเราะ. ..... ...... ...... ...... ...... ..... 7
   จากเอกชน   แพทยไมมเีวลาใหซักถามอาการ/ไมใหขอมลู..... ...... ...... 8
      ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน. ...... ...... ...8   แพทยวินิจฉยัโรคไมเกง/รักษาไมหาย. ...... ...... ..... ...... ... 9
      สวัสดกิารจัดโดยนายจาง.... ..... ...... ...... .....9   ไมไดอยูในภมูลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดกิารฯ..... ...... ...... ...... 10
   อืน่ ๆ (ระบุ)... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ......10   สิทธิประโยชนของสวัสดกิารฯ ไมครอบคลุม.... ...... ...... . 11

  อ่ืน ๆ (ระบุ)...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 12
 มสีวัสดกิารฯ แตไมใช..... ..... ...... ...... ...... ...... ...11

HW25 HW26

123-126 127-130

ในการไปใชบริการคร้ังสุดท ายเพราะเหตุใด?"

ให ระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสดุ

(ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW29)

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบรกิารสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่มีการใชบริการดานสุขภาพอ่ืน ๆ (HW21 = 2)

"การไปใชบริการคร้ังสุดท าย

…(ชื่อ).. .ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?" "สาเหตุท่ี... (ชื่อ).. .ไมใชสทิธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

HW27 HW28

(ถามตอไป)

133-134131-132

ข. การสงเสรมิสุขภาพระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (นอกเหนือจากการเจ็บปวยฯ ในตอน ก)
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"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว "การเขาพักรักษาใน  "การเขาพักรักษาใน

. ..(ชื่อ)...เขาพักรักษา สถานพยาบาล

ในสถานพยาบาลก่ีคร้ัง?" คร้ังสดุทาย...(ชื่อ)…

นอนในสถานพยาบาล

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส ก่ีวัน?"

บันทึกรหัส ให บันทึกจํานวนคร้ัง  โรค.. ...... ..... ...... ...... .... 1  สถานพยาบาลของรัฐ  เลือกใชตามระบุในประกันสังคม/บัตรทอง... 1 ใหบันทึกจํานวนวัน
  ไม เคยเขาพกัรักษา.. ..... ...... ...1 ท่ีเขาพักนอนรักษา  อุบัติเหตุ.. ..... ...... ...... ...2     โรงพยาบาลชมุชน. ...... ...... ..... 1  ไดรับการสงตอจากโรงพยาบาล. ..... ...... ...... .2 ท่ีเขาพักรักษา

ในสถานพยาบาล  คลอดบุตร.... ..... ...... ....3     โรงพยาบาลท่ัวไป/  สถานพยาบาลอยูใกล/ เดินทางสะดวก.... .... 3
  เคยเขาพักรักษา..... ...... ..... ....2  อื่น ๆ (ระบุ)...... ...... .....4        โรงพยาบาลศูนย. ...... ...... ...2  บริการรวดเร็ว ทันใจ.. ...... ...... ..... ...... ...... ... 4 (ถาเกิน 98 วัน

(ถาไมทราบ     โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย..3  คารักษาพยาบาลไมแพง... ..... ...... ...... ...... ....5 ใหบันทึก "98")
ใหบันทึก "99")     โรงพยาบาลสังกัดอื่นของรัฐ.. ..4  มีแพทยผูเชีย่วชาญ. ...... ...... ...... ...... ..... ...... 6

 สถานพยาบาลของเอกชน  มีเคร่ืองมือแพทยทันสมัย... ...... ...... ...... ..... . 7 (ถาไมทราบ 
    โรงพยาบาลเอกชน..... ...... ...... 5  เขารักษาฉุกเฉิน... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ....8 ใหบันทึก "99")
    คลนิิกเอกชน...... ..... ...... ...... .. 6  มีฐานะยากจน. ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ... 9
 อื่น ๆ (ระบุ)..... ..... ...... ...... ...... ...7  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ..... 10

HW30 HW34

136-137 142-143135 140-141

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตุอื่น ๆ

จนตองนอนในสถานพยาบาล

138 139

HW31

หรือไม?"

HW29

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW41)

.. .(ช่ือ). ..เขาพักรักษา ในสถานพยาบาลใด?"

HW32 HW33

ในสถานพยาบาลนั้น เพราะเหตุใด?"

เนื่องจากสาเหตุใด?" ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสดุ

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ตอ)

"การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล "การเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย คร้ังสดุทาย...(ชื่อ)...เขาพักรักษา คร้ังสุดท าย.. .(ช่ือ). ..เลอืกเขาพักรักษา

ถามทุกคน

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

.. .(ชื่อ). ..ปวยหรือไดรับอบัุติเหตุ

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไข ใน (HW29 = 2)

ค . การเขาพักรกัษาตัวในสถานพยาบาลระหวาง 12 เดือนท่ีแลว (คนไขใน)
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"หลังออกจากการเขา "การเขาพักรักษาใน "การเขาพักรักษาใน

พักรักษาใน สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย สถานพยาบาลคร้ังสุดทาย "...(ชือ่)...ไมใชสิทธิสวัสดิการฯ ท่ีมี

สถานพยาบาล ...(ชื่อ)...จายค าพาหนะไป-กลับ ... (ชื่อ).. .จายคารักษาพยาบาล  ... (ชื่อ). ..ใชสวัสดิการฯ ท่ีมี หรือไม?"

คร้ังสุดทาย...(ชื่อ)... ท้ังหมดเปนเงนิเทาไร?" รวมเปนเงินเทาไร?" บันทึกรหัส 
ตองนอนพักรักษาตัว  ไมมีสวัสดิการฯ... ...... ...... ..... ...... ...... .... 1 ใหระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุด
ตอท่ีบานก่ีวัน?"  มีสวัสดิการฯ และใช บันทึกรหัส 

ให บันทึกค าพาหนะสําหรับ ให บันทึกจํานวนเงนิเฉพาะ   จากรัฐบาล  อุบัติเหตุและเจ็บป วยฉุกเฉิน... ...... ...... ......1
ให บันทึกจํานวนวัน บันทึกรหัส การรับ-สงท้ังผูป วยและผูดูแล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง     ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง).. . 2  สถานพยาบาลอยูไกล/เดินทางไมสะดวก... 2

ท่ีนอนพกัรักษาตัวท่ีบาน  ไม มี.... ...... ..... ...... .... 1 หรือ สวนท่ีเบิกไมได     ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน... ...3  ไม มีคาพาหนะ ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 3
 พอ/แม ...... ...... ..... ....2 (ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ     ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ.... ....4  ชา รอนาน..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .. 4

(ถาไมตองนอนพัก  พี่/นอง...... ..... ...... .... 3 เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ     รัฐวิสาหกิจ...... ...... ...... ...... ..... ...... ....5  ไมแน ใจในคุณภาพยา. ...... ...... ..... ...... ...... 5

ใหบันทึก "0")  สามี/ภรรยา. ...... ...... .4 นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ     หนวยงานอิสระของรัฐ.. ...... ...... ..... ... 6  ถูกเลือกปฏิบัติ.. ..... ...... ...... ...... ...... ..... .....6
 บุตร..... ...... ..... ...... ...5 (ถาไม มีคาพาหนะ จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")     องคการปกครองสวนทองถ่ิน.... ...... .. 7  บุคลากรใน  รพ. ดุ/พูดไมไพเราะ………... .....7

(ถาเกิน 98 วัน  บุตรเขย/บุตรสะใภ ... 6 ใหบันทึก "0")   จากเอกชน  แพทยไม มีเวลาใหซักถาม/ไมให ขอมูล... .... 8
ใหบันทึก "98")  จางผูดูแล/     ประกันสุขภาพกับบริษทัประกัน...... .. 8  แพทยวินิจฉัยโรคไมเกง/รักษาไมหาย….... 9

   สถาบันเอกชน.... ....7     สวัสดิการจัดโดยนายจาง... ...... ...... ... 9  ไม ไดอยูในภูมิลําเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ... 10
(ถาไมทราบ  อื่น ๆ (ระบุ)...... ..... .. 8   อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...10  สิทธิประโยชนของสวัสดิการฯ

 ใหบันทึก "99")     ไมครอบคลุม...... ...... ...... ...... ..... ...... ....11
 มีสวัสดิการฯ แต ไมใช.... ...... ...... ...... .....11  อื่น ๆ (ระบุ)...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... .....12

HW35 HW37 HW38

144-145 147-150 151-155

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามเฉพาะผูที่เปนคนไขใน (HW29 = 2)

"การเขาพักรักษาใน ถามเฉพาะผูท่ีไมใชสวัสดิการฯ (HW39 = 11)"หลังออกจากการเขา

ผูดูแลหลัก?"

146 158-159

สถานพยาบาลคร้ังสุดท ายพักรักษาใน

156-157

ในการเขาพักรักษาในสถานพยาบาล

คร้ังสดุทาย เพราะเหตุใด?"

HW40

(ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW41)

(ถามตอไป)

HW36 HW39

สถานพยาบาล

คร้ังสดุทาย...(ชื่อ)...

ตองนอนพักรักษาตัว

ตอท่ีบาน มีใครเปน

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

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

บันทึกรหัส     สถานีอนามัย/ศูนยบริการสาธารณสุข/ 
  ไม รับบริการ.... ...... ..... ...... ...... 1 ใหบันทึกจํานวนคร้ัง   ขดูหินปูน/      ศูนยสุขภาพชุมชน/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
  ทา/เคลือบ ฟลูออไรด ..... ...... ...... ...... ..... . 9    คลินิกเอกชน... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .8
  จําไมได.... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... 10  รานหมอชาวบาน/หมอมอเตอรไซด/หมอรถปคอัพ. ...... ... 9
  อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . 11  หนวยแพทยเคล่ือนท่ีของหนวยงานตาง .ๆ. ..... ...... ...... ... 10     (ขามไปถาม

 โรงเรียน.. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......11      HW49)
 อืน่ ๆ (ระบุ).. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 12    (ถามตอไป)

HW42 HW43_1

161-162 163-164 167-168160 165-166

(ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ
 โดยเรียงลําดับตามความสําคัญในการรักษา)

(ขามไปถาม HW49)

(ถามตอไป)

HW41 HW43_2 HW44

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูไปใชบริการทันตกรรม (HW41 = 2) 

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว ...(ช่ือ)...

ไปรับบริการทันตกรรมหรือไม?"

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

ง. การรับบริการทันตกรรมระหวาง 12 เดือนท่ีแลว
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 "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรม  "การรับบริการทันตกรรมคร้ังสุดทาย

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

จายค าพาหนะไป-กลับ จายคารับบริการท้ังหมด บันทึกรหัส ทันตกรรมคร้ังสดุทาย เพราะเหตุใด?"

ท้ังหมดเปนเงนิเทาไร?" รวมเปนเงินเท าไร?"   ไมมีสวัสดกิารฯ.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...1
  มสีวัสดกิารฯ และใช บันทึกรหัส 

ใหบันทึกคาพาหนะสําหรับ ใหบันทึกจํานวนเงินเฉพาะ     จากรัฐบาล   เจบ็ปวยเพยีงเล็กนอย. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ..... 1
การรับ-สงท้ังผูรับบริการและผูดแูล สวนท่ีจายดวยเงินของตนเอง        ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง). ...... ...... ... 2   อุบัติเหตุและเจบ็ปวยฉกุเฉนิ. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... 2

หรือ สวนท่ีเบิกไมได        ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน.. ...... ...... .....3   สถานพยาบาลอยูไกล/เดนิทางไมสะดวก... ..... ...... ...... ..... 3
(ถาใชรถสวนตัวใหประมาณ        ขาราชการหรือขาราชการบํานาญ.... ..... ...... ......4   ไมสะดวกไปในเวลาทําการ……………………………………….4
เหมือนคารถรับจางในทองถ่ิน) (ถารักษาฟรี หรือ        รัฐวิสาหกิจ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ......5   ไมมคีาพาหนะ.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... . 5

นําไปเบิกจากหนวยงาน หรือ        หนวยงานอิสระของรัฐ.. ..... ...... ...... ...... ..... ..... 6   ชา รอนาน... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ... 6

(ถาไมมคี าพาหนะ ใหบันทึก "0") จายตรงท้ังหมด ใหบันทึก "0")        องคการปกครองสวนทองถ่ิน.... ...... ..... ...... .... 7   ไมแนใจคณุภาพยา.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... .. 7
    จากเอกชน   ถูกเลือกปฏบัิติ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ......8
       ประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน...... ..... ...... .... 8   บุคลากรใน รพ.ด/ุพูดไมไพเราะ.... ...... ...... ...... ..... ...... .....9
       สวัสดกิารจดัโดยนายจาง... ..... ...... ...... ...... ..... 9   แพทยไมมเีวลาใหซกัถามอาการ/ไมให ขอมลู………………..10
    อื่น ๆ (ระบุ).. ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... 10   แพทยวินจิฉัยโรคไมเกง/รักษาไมหาย..... ..... ...... ...... ...... . 11

  ไมไดอยูในภมูลํิาเนาท่ีใชสิทธสิวัสดิการฯ... ...... ...... ...... .... 12
   มสีวัสดกิารฯ แต ไมใช.... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...11   สิทธปิระโยชนของสวัสดิการฯ ไมครอบคลุม.. ...... ...... ..... 13

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

HW45 HW46

169-172 173-176

HW48

177-178

 ให ระบุสาเหตุท่ีสําคัญท่ีสดุ

 (ถาบันทึกรหัส 1-10 ขามไปถาม HW49)

(ถามตอไป)

179-180

HW47

ตอนท่ี 3 การเจ็บปวยและการไปรับบริการสาธารณสุข (ตอ)

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

ถามเฉพาะผูทีไ่มใชสวสัดิการฯ (HW47 = 11)

ง. การรับบริการทันตกรรมระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

 
 



 

"เพราะเหตุใด ...( ช่ือ )...จึงไมไดเข าร ับ

บันทกึรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 

 ไมมีเงินจายคาร ักษาพยาบาล............. .. 1  ไมมีเงินจ ายคาร ักษาพยาบาล...... .......... 1  ไมมีเงินจ ายคาร ับบรกิาร.................. ... 1

 ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา...... ........ 2  ไมมีคาเดินทางไปรับการรักษา .............. 2  ไมมีคาเดินทางไปรับบรกิาร................. 2

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

 เดินทางไมสะดวก/อยูหางไกล .............. 4  เดินทางไมสะดวก/อยู หา งไกล.............. 4  เดินทางไมสะดวก/อยู หา งไกล............. 4

บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรับการรักษา....................... 5  ไมมีเวลา ไปรับการรักษา................. ...... 5 บันทึกรหัส   ไมมีเวลาไปรบับริการ............. ............ 5

  ไมมี.... .................. 1  ไมเช่ือมัน่หรือไมประทับใจ  ไมเช่ือมั่นหรือไมประทบัใจ   ไมม.ี ......................... 1  ไมเชื่อมั่นหรือไมประทบัใจ

   ในสถานพยาบาลหรอืผูใหบรกิาร....... 6    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร........ 6    ในสถานพยาบาลหรือผูใหบรกิาร...... 6

  ม.ี ......................... 2  ไมทราบวาจะไปรับการรักษาทีใ่ด..... ..... 7 บันทึกรหัส   ไมทราบวาจะไปรับการรักษาที่ใด.......... 7   มี......................... ..... 2  ไมทราบวาจะไปรับบริการที่ใด............. 7

 ไมมีผูพาไปรับการรักษา.... ................... 8   ไมมี........ ................. 1  ไมมีผูพาไปรับการรักษา ....................... 8  ไมมีผูพาไปรับบรกิาร..................... .... 8

 อ่ืน ๆ (ระบุ)................. ....................... 9  เปนขอจํากัดของผูใหบริการ เชน  เปนขอ จํากัดของผูใหบริการ 

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

  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………… 10    สถานที่ไมรองรับ ฯลฯ……………………9

 อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………………… 10

15

ตอนท่ี 4  ความจําเปนทางสุขภาพท่ีไมไดรับการตอบสนอง

การเจ็บปวยที่ไมตองนอนในสถานพยาบาล การเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาล (ผูปวยใน) การรับบริการทันตกรรม

บริการในครัง้นั้น?"

ถามเฉพาะ HW53 = 2

"ระหวาง 12 เดือน "ระหวาง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ช่ือ )...จึงไมไดเขาร ับ "ระหวาง 12 เดือน

ถามเฉพาะ HW51 = 2 ถามทุกคน

"เพราะเหตุใด ...( ช่ือ)…จึ งไมไดเข าร ับ

ถามทุกคน ถามเฉพาะ HW49 = 2 ถามทุกคน

การตรวจรักษา?" ในสถานพยาบาล 

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

รับการตรวจรักษา พยาบาลหรอืแพทย ตองการเข ารับบรกิาร

และจํา เปนตองการ

แตทานไมไดไปรับ ตองการใหนอนรักษา แตไมไดเขารบับริการ?"

ทีแ่ล ว มีบางหรอืไมที่

จนตองนอนในสถาน สุขภาพช องปาก และ

ที่แล ว มีบางหรอืไมที่ การตรวจรักษาในครั้งน้ัน?" ที่แลว มีบางหรอืไมที่ การรกัษาในครั้งนั้น?"

แตทานไมได

ในสถานพยาบาล?"

(ขามไปถาม HW51)

เขานอนรักษา

(ขามไปถาม EB1)

(ถามตอไป) (ถามตอไป)

(ขามไปถาม HW53)

(ถามตอไป)

HW49 HW50 HW51 HW54

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

HW53HW52
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไมใช. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 1   ไมใช..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..1   ไมใช... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ....1

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

วัน : สัปดาห วัน : สัปดาห วัน : สปัดาห

EB1 EB2 EB4 EB5 EB7 EB8

190 191 195 196 200 201

 (ขามไปบันทึก EB10)

192-194 197-199 202-204

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

 เชน การเดินไปโรงเรียน/ไปทํางาน 

การขุดดิน งานกอสราง เปนตน ใชหรือไม?' เปนตน ใชหรือไม?"

 ซ่ึงทําใหหายใจแรง และเร็วกวาปกติมาก  ซ่ึงทําใหหายใจเร็วขึ้น ไม ถึงกับหอบ จากท่ีหนึง่ไปยังอีกท่ีหนึ่งติดตอกัน 

เชน การกาวเดินเร็วๆ หรือการยกถือของเบาๆ  

เดินไปซ้ือของ เปนตน ใชหรือไม?"

เชน การยกหรือการแบกของหนกั ๆ 

"ตามปกติ...(ช่ือ)...มีการทํางาน ออกแรงระดับหนัก "ตามปกติ... (ช่ือ).. .มีการทํางานออกแรงระดับปานกลาง "ตามปกติ. ..(ช่ือ)...เดินหรือข่ีจกัรยาน

เปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที

ตอนท่ี 5 การเคลื่อนไหวออกแรงหรอืออกกําลัง

นาที : วัน นาที : วัน นาที : วัน

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป

 (ขามไปบันทึก EB4)  (ขามไปบันทึก EB7)

หรือหอบติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที  ติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

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

EB6EB3 EB9

(ถาไมทราบนาที ให บันทึก "999") (ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999")

 
 
 



 

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไม ใช. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... 1   ไมใช..... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ..1   ไมใช... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ....1

  ใช.... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... 2   ใช.. ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...2   ใช...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .....2

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

วัน : สัปดาห วัน : สัปดาห วัน : สปัดาห

EB10 EB11 EB13 EB14 EB16 EB17

205 206 210 211 215 216

หรือทํากิจกรรมนนัทนาการระดับปานกลาง เลนคอมพิวเตอร ดูทีวี ท่ีไม รวมการนอนหลับ ใชหรือไม?"หรือทํากิจกรรมนันทนาการระดับหนัก

หรือเลนฟุตบอล ใชหรือไม?" วายน้ํา ใชหรือไม?"

เชน ว่ิง กระโดดเชือก เลนบาส เชน การเดินเร็ว ถีบจกัรยาน 

หรือหอบติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที  

นาที : วัน

(ถาไมทราบนาที ใหบันทึก "999")

ซ่ึงทําใหหายใจแรงและเร็วกวาปกติมาก  ซ่ึงทําใหหายใจเร็วขึ้น ไม ถึงกับหอบ

207-209 212-214 217-219

EB18

17

ตอนท่ี 5 การเคลื่อนไหวออกแรงหรอืออกกําลัง (ตอ)

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

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

 "ตามปกติ...(ชื่อ)... เลนกีฬา/ออกกําลังกาย "ตามปกติ. ..(ชือ่)...เลนกีฬา/ออกกําลังกาย  "ตามปกติ. ..(ชื่อ)…มีการนัง่หรือการเอนกาย 

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

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

 ติดตอกันเปนระยะเวลาอยางนอย 10 นาที

 (บันทึกจํานวนวัน และนาที)

EB12 EB15

นาที : วัน นาที : วัน
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ตอนท่ี 6 การสูบบุหรีแ่ละการด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป

"ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว

… (ช่ือ)… ด่ืมสุราหรือ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
 ไม สูบ.... ...... ...... .. 1  ไมสูบ... ..... ...... ...... .. 1  บุหร่ีซอง  ไม เคยด่ืมเลยในชวิีตน้ี……………………1 - เบยีร 5 กระปอง หรือ 2½ ขวดใหญ

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

 สูบทุกวัน……………2  เคยสูบแตไมทุกวัน…3      ไมมีกนกรอง. ...... ......1  2-3 กระปอง/1-1½ ขวด…………………….......2 - ไวนคลูเลอร/สุราผสมน้ําผลไม 5 ขวด

 สูบแตไมทุกวัน……3      มีกนกรอง.... ...... ...... 2  ด่ืม   3½-4 กระปอง/2 ขวด………………….....……..3 - เหล าปน เกือบทั้งเหยือก  

  ผลิตจากต างประเทศ... ..3    ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห)………………… 3   4½-7 กระปอง/3-4 ขวด…………... ...... .………4 บันทึกรหัส 
 บุหร่ีซิการ /ไปป.. ...... ...... .4    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห).... ...... 4  7 กระปอง/4 ขวดขึ้นไป……………........ ..………5  ไมเคย... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... 1
 บุหร่ีชนิดมวนเอง... ...... ...5    วันเวนวัน (3-4 วัน/สัปดาห)...... ...... . 5  เคย
 บุหร่ีขี้โย/พม า... ...... ...... ..6    ทุกสัปดาห  (1-2 วัน/สัปดาห ).. ...... ... 6   2 - 3 ฝา………………………..... ...... ..... .....……6    ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห)…………………………2
 ยาสูบท่ีสูบผานนํ้า เชน    ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน)………………7  1/4 แบน……………........ .....………………...... ..7    เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห)..... ...... ...... .3
   บารากู/ฮกุกา/ชชิา... ..... 7    นานๆ คร้ัง (8-11 วัน/ป)………………8   1/2 แบน………………….. ...... ..... ...... ...…………8    วันเวนวัน (3-4 วัน/สัปดาห). ...... ...... ...... ..4

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

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

CD5

 "ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว. ..(ช่ือ)...เคยด่ืม "ในอดีต... (ช่ือ)…

สรุาหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล

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

 "ปจจุบัน...(ช่ือ)… ถามเฉพาะ CD1 = 2-3 ถามเฉพาะ CD4 = 3-10ถามเฉพาะ CD1 = 1

สูบบุหร่ีหรือไม?"  "โดยปกติ ...(ช่ือ)… ถามเฉพาผูตอบสมัภาษณดวยตนเอง

เปนประจํา?" เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลประมาณเทาไรตอวัน?" ในปริมาณดังกลาวนี้หรือไม?"

เคยสูบบุหร่ีหรือไม?"

 ถาด่ืมเบียร

(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถาม HW55)

บันทึกประเภทท่ีด่ืมบอยท่ีสุด

สูบบุหร่ีประเภทใด เครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือไม?" "ระหวาง 12 เดือนท่ีแลว…(ช่ือ).. .ด่ืมสุราหรือ

(ถาบันทึกรหัส 2-3
ใหถาม CD3)

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม CD4)

 ถาด่ืมสุรา (สุราขาว สุราส ีวิสกี้ หรือบร่ันดี)

 ยาสูบท่ีสูบผานอุปกรณ

(ถาบันทึกรหัส 3-10 ใหถามตอไป)  ถ าดื่มประเภทอ่ืนที่ไมใชเบียรและสุรา เช น

ไวนผลไม ไวนคูลเลอร เหลาปน สุราแชพืน้เมอืง ฯลฯ

CD3 CD4

220 222-223 224-225

CD1

226-227 228-229

CD2

221

CD6

 
 
 



 

ถามเฉพาะผู ท่ีมีอายต้ัุงแต 15 ปขึ้นไป ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

บันทึกรหัส 

  แย กวามาก…………………1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหสั 

  แย กวาเล็กนอย..……….. 2 บันทกึรหัส  แยมาก…….....………1  ไมมีป ญหา........ . 1  ไมมีป ญหา........ ..... 1  ไมมีป ญหา.. ................ 1  ไมมีอาการ............. 1  ไมรู สึก ................... . 1

  เหมือน  ๆกัน………………3   แย กวามาก…………………1  แย ..………............. . 2  มีปญหา  มีปญหา  มีปญหา  มีอา การ  รู สึก

  ดกีวาเล็กนอย.…………… 4   แย กวาเล็กนอย..……….. 2  ปานกลาง…………... 3     เล็กนอย..... .... 2     เล็กนอย..... ....... 2     เ ล็กนอย .................. 2     เล็กนอย.. .......... 2     เ ล็กนอย.. ............ 2

  ดกีวามาก……….………… 5   เหมือน ๆ  กัน………………3  ดี.………….......……. 4     ปานกลาง ....... 3     ปานกลาง ........... 3     ปานกลา ง................ 3     ปานกลาง ........... 3     ปานกลาง ............ 3

  ดกีวาเล็กนอย.……………4  ดีมาก……….…………5     อยางมาก...... . 4     อยางมาก...... ..... 4     อยางมาก ................ 4     อยางมาก.. ......... 4     อยางมาก.. .......... 4

  ดกีวามาก……….…………5  เดินไมได............ 5  ทําไมไดเลย ............ 5  ทําไมไดเลย...... ........... 5    อย างมากที่สุด..... 5    อย างมากที่สุด....... 5

19

ตอนท่ี 7  การประเมินสถานะสขุภาพ 

 "เมื่อเปรียบเทียบ "เมื่อเปรียบเทียบสุขภาพ "ทานเหน็ วา สุขภาพ "ขณะนีท้ านคิดวาสุขภาพของตนเองเปนอยางไรมากท่ีสุด?" 

การเคล่ือน ไหว กิจ กรรมที่ท ําเปนประจํา ความเจ็ บปวด 

(การอาบน้ํา

การดูแลตนเอง

(การเดิน 

ความวิตกกังวล

ในวนันี้กับสุขภาพ อายุ  เพศ ฐานะ เปนอย างไร?" (เชน การทํางาน หรือ ไมสุขสบาย หรือ  ซึมเศร า

สุขภาพของทาน ของทานกับผูอื่น ทีม่ ี ของตนเองขณะนี้

เม ื่อปที่แล วเปนอย างไร?" หนาที่การงาน  การเรียนหนังสือ

และความเปนอยู ท ี่ การทํางานบาน  

หรือใสเ ส้ือผา

ไดดวยตัวเอง )

 การเคล่ือนที่ไปมา)

คลายคลึงกับทาน  การทํากิจกรรม

ทานเห็นวาตนเอง

เปนอย างไร?"

HW61

236

HW62HW55 HW56 HW57 HW60

ยามวาง ฯลฯ )

HW58 HW59

237230 231 232 233 234 235  
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส 
  ไมปรุง……………………………………1  มากกวา 2 ขวด/กลอง/กระปอง/แกว……1  มากกวา 5 ทัพพี……………1  ใช.... ...... ..... ...... ...... ...... 1  เชื้อด้ือยา…………........ ...... . 1 ตอบเอง……...……1
  ปรุง  1-2 ขวด/กลอง/กระปอง/แกว……………2  4 - 5 ทัพพี……………..……2  ใม ใช. ..... ...... ...... ...... ..... 2  แพยา……………..... ...... ...... 2 ผูอื่นตอบแทน..……2
     นํ้าปลาหรือซอีิ้ว………………………2  นอยกว า 1 ขวด/กลอง/กระปอง/แกว……3  2 - 3 ทัพพี ……………...… 3  ไมทราบ.... ...... ...... ...... .. 3  เชื้อด้ือยาและแพยา………… 3
     นํ้าตาล………………...……...………3  ไมด่ืมเคร่ืองด่ืมรสหวาน  1 ทัพพี………………….………4  ไมทราบ……………....... ...... .4
     เกลือ………………………...…………4      หรือ ด่ืมนํ้าเปลาเปนประจํา……………4  นอยกว า 1 ทัพพี……………5
     พริกนํ้าสม………………….…………5

     พริกปน………………..………………6
     อื่น ๆ (ระบุ)...... ..... ...... ...... ...... 7

243238 239 240 241 242

บันทึกรหัส 

HW63 HW64 HW65 HW66 HW67 Response

(ทัพพี = ทัพพีตักขาว)

หรือยาฆาเช้ือ คือ 

ยาแกอกัเสบใชหรือไม"หากเติม มักเติมเคร่ืองปรุงชนิดใด
ชา กาแฟ) เปนปริมาณเทาใด?"

…(ชื่อ).. .ด่ืมเคร่ืองด่ืมรสหวาน 

 เปนปริมาณมากท่ีสุด

ผูตอบสัมภาษณ

"โดยเฉลี่ยในแตละวัน 

…(ชื่อ)... รับประทานผักและ

(น้ําอดัลม น้ําผลไม น้ําหวานใสสี 

หรือยาฆาเชื้อ ทําใหเกิด

ตอนท่ี 9 ความรูเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ

"โดยปกติ กอนรับประทานอาหาร "…(ช่ือ)...คิดวายาปฏิชีวนะ

ผลไมสดประมาณก่ีทัพพี?" อันตรายตอไปนี้ไดหรือไม?"

…(ช่ือ)...เติมเคร่ืองปรุงเพ่ิมหรือไม?"

"…(ชื่อ). ..คิดว ายาปฏิชีวนะ "โดยเฉลี่ยในแตละวัน 

ตอนท่ี 8 การบริโภคอาหาร

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึน้ไป ท่ีตอบสมัภาษณดวยตนเอง
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 7.  นํ้าดื่ม  (บันทึกประเภททีใ่ชเปนสวนใหญ)   H8

   1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                        8.  นํ้าใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)   H9

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

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

          คร่ึงตึกคร่ึงไม…………………………………………………… = 3           นํ้าบาดาล.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... .      = 3

          ใชวัสดุไมถาวรในทองถ่ิน……………………………………… = 4           นํ้าบอ... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ....      = 4

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

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

   2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                  นํ้าด่ืมบรรจุขวด/ตู นํ้าด่ืมหยอดเหรียญ…………………..……………     = 7

          เปนเจาของบ าน มีภาระผอนชําระ.... ...... ..... ...... ...... ..... = 1 H2          อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………….……………………………     = 8

          เปนเจาของบ าน ไมมีภาระผอนชําระ. ..... ...... ...... ...... .... = 2  9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหน่ึงเปนเจาของส่ิงตาง  ๆดงัตอไปน้ีหรือไม?

          เชาซื้อ..... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ... = 3     ถา  "ไมเปนเจาของ"  บันทึกรหสั "0"   "เปนเจาของ"  บันทกึรหัส  "1"
          เชา.. ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... .....  = 4           โทรทัศน. ...... ...... ......………………….……………………    H10
          อยูโดยไม เสียคาเชา เพราะเปนสวนหน่ึงของคาจาง...... . = 5

          อยูโดยไม เสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา...... ...... ...... ..... ... = 6            เคร่ืองเลนวิดีโอ/วีซีดี/ดีวีดี……………………….………    H11

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

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

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3) H3  

          เปนเจาของ.. ..... .. = 1      ไม เสียคาเชาท่ีดิน..... ...... ...  = 4            เคร่ืองคอมพิวเตอร………………………………………...    H13

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

          เชา.. ...... ...... ..... .. = 3                 ตู เย็น………………………………………………………………    H14

   4.   จํานวนหอง  

          หองท้ังหมด (ไมนับหองนํ้า  หองสวม)…………………………. H4            ไมโครเวฟ/เตาอบ………………………………………………    H15

          หองท่ีใชนอน…………………..…..... .……………………………… H5  

   5.   ไฟฟาภายในทีอ่ยู อาศัย            เคร่ืองซกัผา……………………………………………………    H16

          (รวมไฟฟาท่ีตอจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองกําเนิดไฟฟาอื่น)
          มี……………………………………………………………………  = 1 H6            เคร่ืองปรับอากาศ………………………………………………    H17

          ไม มี………………………………………………………………… = 0

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

          สวมแบบน่ังหอยเท า……………………………………………  = 1 H7

          สวมแบบน่ังยอง…………………………………………………  = 2           รถจักรยานยนต………………………………………………    H19
          สวมแบบน่ังหอยเท า และสวมแบบน่ังยอง…………………  = 3

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

          ไม มีสวม……………………………………………………………  = 5            รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)…………………………………    H21

ตอนท่ี 10 ลักษณะของครวัเรือน

ใหบันทกึรหัสลงใน

(ขามไปขอ 4)

 
 
 




