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ตอนที& 1 ลกัษณะทั &วไปของสมาชิกในครวัเรอืน

ถามทกุคน

ลาํดบัที& ชื&อ - นามสกลุ อายุ

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึ บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

 หวัหนา้ครวัเรือน……...........1  ชาย…………………………1 อายุเต็มปี  พทุธ…………………………1  ไทย…………………………1

  ภรรยาหรือสาม…ี……… 2  หญงิ…………………………2 ถา้ตํ +ากวา่ 1 ปี  อสิลาม…………………………2  อื+น ๆ (ระบ)ุ…………………………2 ไมเ่คยเรียน…........................1 โสด…………...........………………1

 บตุรที+ยงั บนัทกึ "0"  คริสต…์………………………3  ไมม่สีญัชาติ…………………………3 ก่อนประถมศึกษา…................2 สมรส…….…..…….........2

    ไม่สมรส....................................3  พราหมณ์-ฮนิดู…………………………4 ประถมศึกษา….....................3 มา่ย………………............3

 บตุรที+สมรสแลว้…........4   ซกิซ…์………………………5 มธัยมศึกษาตอนตน้...............4 หย่า…………..............……………4

 บตุรเขย/บตุรสะใภ…้…………5  อื+น ๆ (ระบ)ุ..........................6 มธัยมศึกษาตอนปลาย แยกกนัอยู่………..…................5

 บตุรของบุตร…..............6  ไม่มศีาสนา…………………………7     สายสามญั….....................5 เคยสมรส

 พ่อ แม่/พ่อแม่ของ     สายอาชพี…......................6   แต่ไมท่ราบ

     คู่สมรส……....………7 ปวส./ปวท./   สถานภาพ.............................6

 ญาตอิื+น ๆ………….................8      อนุปริญญา...................7

 ผูอ้าศยั คนรบัใช…้…….....9 ปริญญาตร.ี............................8

สูงกวา่ปริญญาตรี...................9

อื+น ๆ (ระบ)ุ..........................10

A1 A2 A5

33-34 37-38

A9

35 36 39 40 41-42 43

A3 A4 A6 A7 A8

หวัหนา้ครวัเรือน สูงสดุระดบัใด?" สถานภาพสมรสอะไร?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

ความเกี&ยวพนักบั เพศ ศาสนา สญัชาติ "…(ชื&อ)…จบการศึกษา "…(ชื&อ)…มี

ถามอายุ ถามอายุ
ต ัKงแต ่6 ปีขึKนไป ต ัKงแต ่13 ปีขึKนไป
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ถามทกุคน
อาชีพ อตุสาหกรรม

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้ "กจิกรรมหลกัที&…(ชื&อ)…

…(ชื&อ)…ทาํงานอะไร" ทาํอยู่เป็นกจิกรรม HW1_1   ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)

หรือผลติอะไร" HW1_2   ประกนัสงัคม / กองทุนเงนิทดแทน

บนัทกึรหสั HW1_3   ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ

 นายจา้ง.......................................................1 HW1_4   รฐัวสิาหกิจ

ถา้  ทาํงาน บนัทกึประเภทของกจิการ  ผูป้ระกอบธุรกจิของตนเอง…….....2 HW1_5   หน่วยงานอสิระของรฐั

บนัทกึอาชพี หรือลกัษณะของงาน  ผูช่้วยธุรกจิของครวัเรือน..................3 HW1_6   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น

หรือตาํแหน่งหนา้ที+การงาน ใหช้ดัเจน  ลูกจา้งรฐับาล...............................................................................................4 HW1_7   ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั

ที+มชี ั +วโมงการทาํงานสูงสุด  ลูกจา้งรฐัวสิาหกจิ...............................................................................................5 HW1_8   สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง

(ถามต่อไป)  ลูกจา้งเอกชน...............................................................................................6 HW1_9   อื+น ๆ (ระบ)ุ………………………………………… 

 สมาชกิของการรวมกลุม่

    ผูผ้ลติ.................................................7

ถา้  ไม่ทาํงาน  ผูท้ ี+ไมส่ามารถจาํแนก

บนัทกึ  "ไมท่าํ"     สถานภาพการทาํงานได.้..............8 ไมม่…ี………………………………………………………………1

(ขา้มไปถาม HW1_1) ม ีสทิธิตน…………………………………………………………………2

ม ีอาศยัสทิธิ..........................................................3

ม ีไมท่ราบวา่ใชส้ทิธิใด.............................4

ไมท่ราบ…………………………………………………………………9

A10 A11 HW1_1 HW1_2 HW1_3 HW1_4 HW1_5 HW1_6 HW1_7 HW1_8 HW1_9

44-47 48-52 54 55 56 57 58 59 60 61 6253

ในฐานะอะไร"

สถานภาพการทาํงาน

"…(ชื&อ)…ทาํงาน

ถามอายตุ ัKงแต ่15 ปีขึK นไป

A12

ตอนที& 1 ลกัษณะทั &วไปของสมาชิกในครวัเรอืน (ต่อ)

รหสัคาํตอบ HW1_1 - HW1_9

ตอนที& 2 หลกัประกนัดา้นสขุภาพ

 "ปจัจุบนั...(ชื&อ)...มีสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลดงักลา่วหรือไม่
(สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล)

(สวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล)
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"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้

…(ชื&อ)…มีอาการป่วยหรือ

รูส้ึกไม่สบายกี&คร ัKง?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ไมม่.ี.....………………………….………...…......................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนคร ั
ง     หวดั/ไอ/มนีํ 
ามกู.............................................................................. 1

ที+ป่วยหรือรูส้กึไมส่บาย     ไข ้ไอและหอบ ปอดบวม.............................................................................2

  ม…ี………………………………...……………………………2 (ถา้เกิน 8 ครั งใหบ้นัทึก "8")     ไขต้วัรอ้น..................................................................................................................3

(ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "9")     ทอ้งร่วง/ทอ้งเสยี/อาหารเป็นพษิ................................................................4

    บดิ/ถ่ายเป็นมกูปนเลอืดและมไีข.้.....................................................................5

    ปวดทอ้ง/ทอ้งอดื/ทอ้งเฟ้อ/โรคกระเพาะ.................................................................6

    ปวดหลงั/ปวดกลา้มเนื
อ................................................................ 7

    ความเครียด/นอนไมห่ลบั/ปวดหวั.....................................................................8

     โรคผวิหนงั/กลากเกลื
อน/ผดผื+น...................................................................................9

    ตา/หู/คอ/จมูก.....................................................................................................10

    หูนํ
าหนวก/หูช ั
นกลางอกัเสบ............................................................. 11

    โรคในช่องปาก/ฟนัผุ/โรคเหงอืก/แผลในปาก......................................................................................12

    โรคเรื
อรงั/โรคประจาํตวั...............................................................................................13

    อื+น ๆ (ระบุ)......................................................................................14

HW3

64

(ถามต่อไป)

...(ชื&อ)...ป่วยดว้ยโรคอะไร หรือ มีอาการอย่างไร?"

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูท้ี&ป่วยหรือรูส้กึไม่สบาย (HW2 = 2)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสุข

"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้ "อาการป่วยหรือรูส้กึไม่สบายคร ัKงสดุทา้ย

ก. การเจ็บป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)

63 65-66

HW2 HW4

…(ชื&อ)…มีอาการป่วยหรือ

(ขา้มไปถาม HW5)

รูส้กึไม่สบายหรือไม่?"
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"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

มีการบาดเจบ็จากอบุตัิเหตุ

หรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย

หรือ ทาํรา้ยตว้เอง กี&คร ัKง?" บนัทกึรหสั 

บนัทกึรหสั  อบุตัเิหตจุากยานพาหนะ บนัทกึรหสั 

  ไมม่.ี........................................................................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
งที+ไดร้บับาดเจ็บ     รถจกัรยานยนต.์.................................................................1   ภายในบา้น/บริเวณบา้น……………………………………………1

จากอุบตัิเหต ุหรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย     รถยนต ์รถกะบะ รถตู ้รถบรรทกุเลก็......................... 2   บนทอ้งถนน……………………………………………2

  ม…ี………………………………………………2 หรือ ทาํรา้ยตว้เอง     รถบรรทกุขนาดใหญ่ รถยนตโ์ดยสารประจาํทาง............3   ในทุ่งนา/ไร่/สวน..…………………………………………3

    อื+น ๆ เช่น เรือ เครื+องบนิ ฯลฯ (ระบ)ุ....................................................................4   โรงงาน……………………………………………4

(ถา้เกิน 8 ครั  งใหบ้นัทึก "8")  ถูกเครื+องจกัรกลทาํใหบ้าดเจ็บ..............................................5   สาํนกังาน……………………………………………5

(ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "9")  ถูกสตัวม์พีษิกดัหรือต่อย/ถูกสตัวท์าํรา้ย...................................6   โรงเรียน……………………………………………6

 ถูกสารเคมหีรือวตัถมุพีษิ.............................................................7   แหลง่นํ 
า……………………………………………7

 พลดัตกหกลม้...............................................................................8   สวนสาธารณะ.........……………………………………………8

 ถูกไฟหรือนํ 
ารอ้นลวก...........................................................9   รา้นอาหาร/สถานบนัเทงิ…......................................9

 อบุตัเิหตอุื+น ๆ เช่น มดีบาด ตกนํ
า ฯลฯ (ระบุ)...........................................................10   วดั/สถานที+ทางศาสนา........................................................10

 ถูกทาํรา้ย   อื+น ๆ (ระบ)ุ.........……………………………………………11

    โดยใชก้าํลงักาย..................................................................................11

    โดยใชว้ตัถมุคีม/ไมม่คีม เช่น มดี ไม ้ฯลฯ.....................................12

    โดยวธิีอื+น ๆ เช่น ถูกยงิ ฯลฯ (ระบ)ุ............................................................13

 การทาํรา้ยตวัเอง.....................................................................14

HW6

68

คร ัKงสดุทา้ยที&...(ชื&อ)...ไดร้บั เกดิจากสาเหตใุด?" หรือ ทาํรา้ยตว้เอง คร ัKงสดุทา้ยที&

หรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย ...(ชื&อ)...ไดร้บัเกิดขึKนในสถานที&ใด?"

(ถามต่อไป)

(ขา้มไปถาม HW9)

มีการบาดเจ็บจากอบุตัิเหตุ

หรือ ทาํรา้ยตว้เอง หรือไม่?"

5

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูที้&เกิดอบุติัเหตุ หรอื ถูกทํารา้ย (HW5 = 2)

"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)… "อบุตัิเหต ุหรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย หรือ ทํารา้ยตว้เอง "อบุตัิเหต ุหรือ ถูกทาํรา้ยร่างกาย

ก. การเจ็บป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

HW5 HW7 HW8

67 69-70 71-72
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"ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

 โรคประจาํตวัหรือไม่?" ว่าเป็นโรคเรืKอนรงั/โรคประจาํตวัอะไรบา้ง?" (ตอบไดไ้ม่เกิน 5 โรค) ไปรบับริการทางการแพทย์

 เช่น การไปพบแพทยต์ามนัด 

บนัทกึรหสั การไปซืKอ/รบัยา เป็นตน้ เนื&องจาก

  ไมม่.ี.....……..........………1 โรคเรืKอรงั/โรคประจําตวัหรือไม่?" บนัทกึรหสั 

(ไม่รวมที&เจบ็ป่วย)  ไมเ่จ็บป่วย...........................................1

  ม…ี………………………………………………2

ใหบ้นัทกึครั
งที+ไปรบับริการ  เจ็บป่วย เนื+องจาก

  อาการป่วย / รูส้กึไมส่บาย.......................2

(ถา้เกิน 8 ครั ง ใหบ้นัทึก "8")   อบุตัเิหต ุ/ ถูกทาํรา้ย /

    ทาํรา้ยตวัเอง..................................3

(ถา้ไมไ่ดไ้ป ใหบ้นัทึก  "0")   ไปรบับริการอื+นๆ 

    เนื+องจาก โรคเรื
อรงั/ 

(ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "9")     โรคประจาํตวั 

    (นอกเหนือจากการป่วย).............................4

HW10_1 HW10_2 HW10_3 HW10_4 HW10_5 HW11

74-75 76-77 78-79 80-81 82-83 84

มีการเจบ็ป่วย

คร ัKงสดุทา้ยจากสาเหตุใด?"

(ขา้มไปถาม HW12)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูท้ี&มีโรคเรืKอรงั / โรคประจาํตวั (HW9 = 2) ถามทกุคน
…(ชื&อ)…มีโรคเรืKอรงั / "…(ชื&อ)…เคยไดร้บัการวินิจฉยัจากแพทยห์รือบุคลากรทางการแพทย ์ "ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

ก. การเจบ็ป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)

73 85

(ขา้มไปถาม HW21)

(ถามต่อไป)

HW9 HW12

 (ถา้บนัทึกรหสั 2-4 ถามต่อไป)

 เบาหวาน
 ไทรอยด/์คอพอก
 ความดนัโลหติสูง
 โรคหวัใจ (หวัใจโต/กลา้มเนื
อหวัใจ/
   หวัใจตีบ/หวัใจรั +ว/ หลอดเลอืดหวัใจ)
 โรคไขมนัในเสน้เลอืดสูง/ 
    คอเลสเตอรอลสูง
 โรคหลอดเลอืดสมองอุดตนั
 มะเร็งตบั
 มะเร็งหลอดลมและปอด
 มะเร็งลาํไสใ้หญ่และทวารหนกั
 มะเร็งเตา้นม
 มะเร็งปากมดลูก และมดลูก
 มะเร็งอื+น ๆ
 โรคพษิสุราเรื
อรงั
 โรคซืมเศรา้/โรคจติประเภท/ 
    โรคจติประสาทอื+นๆ
 สมองเสื+อม
 ลมชกั/ลมบา้หมู
 ตอ้กระจก/ตอ้หนิ
 ประสาทหูเสื+อม
 หอบหืด
 ถุงลมโป่งพอง/ปอดอุดกั
นเรื
อรงั
 วณัโรค

01
02
03

04

05
06
07
08
09
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

 โรคกระเพาะ
 กรดไหลยอ้น
 ภูมแิพ ้
 ตบัแขง็
 ไตวาย/ไตพกิาร
 ต่อมลูกหมากโต/อกัเสบ
 เกา๊ท ์
 รูมาตอยด/์ขอ้อกัเสบรูมาตอยด์
 โรคปวดเข่าเรื
อรงั/ขอ้เข่าเสื+อม
 โรคปวดหลงัเรื
อรงั/ 
    ปวดคอเรื
อรงั
 โรคเอดส ์
 โรคโปลโิอ
 โรคเรื
อน
 ธาลสัซเีมยี
 สติปญัญาผดิปกติ
    (ดาวนซ์นิโดรม)
 ปริทนัตอ์กัแสบ (เหงอืกอกัเสบ)
 อมัพฤกษ์
 อมัพาต
 โรคพารกิ์นสนั
 นิ+วในไต/
    นิ+วในกระเพาะปสัสาวะ
 อื+น ๆ (ระบุ).............................

ชื&อโรค รหสั รหสัชื&อโรค

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
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"การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย

…(ชื&อ)…ป่วยจนตอ้ง

หยดุกจิวตัรประจาํวนักี&วนั?"  ไม่ไดร้กัษา...........................................................................................1     (ขา้มไปถาม HW21)

 ซื
อ/หายากนิ  -  ยาแผนปจัจบุนั.............................................................2

ใหบ้นัทกึจาํนวนวนัที+หยุดฯ                -  ยาแผนโบราณ/ ยาสมนุไพร.......................................3     (ขา้มไปถาม HW17) บนัทกึรหสั 

ตดิต่อกนัครั
งสุดทา้ย  ไปหาหมอพื
นบา้น/หมอแผนโบราณ/หมอนวดแผนไทย...............................................4  แพทย์  รกัษาดว้ยยาแผนปจัจบุนั

(ถา้หยดุต ั  งแต่ก่อน  ไปสถานพยาบาลของรฐั    แผนปจัจบุนั................1    ใชย้าฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะ........................1

1 เดือนที2แลว้ ใหน้บั     สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/ศูนยส์ุขภาพชมุชน/    แผนไทย.......................2    ไมใ่ชย้าฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะ.................2

จาํนวนวนัที 2หยดุฯ         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.).......................................................5    ทางเลอืกอื+น....................3    ไมท่ราบวา่ ใช/้ไมใ่ช ้

ติดต่อกนัท ั�งหมด)     โรงพยาบาลชมุชน.......................................................................6    ไมท่ราบ....................4       ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะ.................3

(ถา้ไมห่ยดุใหบ้นัทึก "0" )     โรงพยาบาลท ั +วไป/โรงพยาบาลศูนย.์.......................................................7  พยาบาล..............................5  รกัษาดว้ยยาสมนุไพร...............................4

    โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั...........................................................8      (ถามต่อไป)  บคุลากร  นวดไทยเพื+อรกัษา......................................5

    โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั............................................................9    สาธารณสุขอื+น ๆ................6  อบสมนุไพร/การนั +งกระโจม

 ไปสถานพยาบาลของเอกชน    ประคบสมนุไพร/

    โรงพยาบาลเอกชน.......................................................................10    ทบัหมอ้เกลอื.......................................................6

    คลนิิกเอกชน........................................................................................11  การฝงัเขม็.......................................................7

 อื+น ๆ (ระบ)ุ...........................................................................................12   (ขา้มไปถาม HW17)  สมาธิบาํบดั...................................................8

 อื+น ๆ (ระบุ).............................................................9

HW13 HW16_1

86-87 91-92

HW16_2

                                     บนัทกึรหสั "การรกัษาคร ัKงสุดทา้ย "การรกัษาคร ัKงสุดทา้ย

7

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ก. การเจบ็ป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)
 "การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...มีวิธีการรกัษาพยาบาลอย่างไร?" ถามเฉพาะผูที้&ไปสถานพยาบาล (HW14 = 5-11)

88-89 90 93-94

...(ชื&อ)…รบับริการ ...(ชื&อ)…รบับริการอะไร?"

จากใคร?" (ตอบไดไ้ม่เกิน 2 คาํตอบ

  โดยเรียงลาํดบัตามวิธีรกัษาหลกั)

HW14 HW15
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"การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย "การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย

...(ชื&อ)...จ่ายค่าพาหนะไป-กลบั ...(ชื&อ)...จา่ยค่ารกัษาพยาบาล

ทัKงหมดเป็นเงนิเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?" บนัทกึรหสั 

 ไมม่สีวสัดกิารฯ...................................................................................................1

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิ  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

การรบั - ส่งท ั
งผูป่้วยและผูดู้แล เฉพาะส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง    จากรฐับาล   เจ็บป่วยเพยีงเลก็นอ้ย.................................................................................................................1

หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้      ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)...............................................................................................2   อุบตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน..........................................................................................................2

(ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ      ประกนัสงัคม/ กองทุนเงนิทดแทน.................................................................3   สถานพยาบาลอยู่ไกล/ เดนิทางไมส่ะดวก................................................................................3

เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รกัษาฟรี หรือ      ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4   ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการ……………….........................................................4

นาํไปเบกิจากหน่วยงาน หรือ      รฐัวสิาหกจิ....................................................5   ไมม่ค่ีาพาหนะ.................................................................................................................................5

(ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ ใหบ้นัทึก "0") จ่ายตรงท ั งหมด ใหบ้นัทึก "0")      หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6   ชา้ รอนาน........................................................................................................................................6

     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7   ไมแ่น่ใจคุณภาพยา..........................................................................................................................7

   จากเอกชน   ถูกเลอืกปฏบิตัิ..................................................................................................................................8

     ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8   บคุลากรใน รพ.ดุ/ พูดไมไ่พเราะ..........................................................................................9

     สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9   แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ/ ไมใ่หข้อ้มลู.........................................................................10

   อื+น ๆ (ระบุ).........................................................................................10   แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/ รกัษาไมห่าย.................................................................................11

  ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ........................................................................................12

 มสีวสัดกิารฯ แต่ไม่ใช.้................................................................................11   สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ ไมค่รอบคลมุ..........................................................................................13

  อื+น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................................................14

HW17 HW18 HW19 HW20

95-98 99-102 105-106103-104

(ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม HW21)

(ถามต่อไป)

…(ชื&อ)...ใชส้วสัดิการฯ ที&มีหรือไม่?" "สาเหตุที&...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มี

ในการเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ยเพราะเหตใุด?"

 ใหร้ะบสุาเหตุที+สําคญัที&สุด

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอาการเจบ็ป่วย (HW12 = 2-4) และมีการรกัษาพยาบาล (HW14 = 2-12)

"การเจบ็ป่วยคร ัKงสดุทา้ย ถามเฉพาะผูท้ี&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW19 = 11)

ก. การเจ็บป่วยระหวา่ง 1 เดือนที&แลว้ (เฉพาะการป่วยที& ไม่ ตอ้งนอนในสถานพยาบาล)
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"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…

มีการไดร้บับริการกี&คร ัKง?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
งที+ไดร้บับริการ   การฉีดวคัซนี................................................ 1  รา้นขายยา........................................................................1

(ถา้เกิน 98 ครั งใหบ้นัทึก "98")   การฝากครรภ/์ตรวจครรภ.์...........................................2  ไปสถานพยาบาลของรฐั

บนัทกึรหสั   การตรวจ/ดูแลหลงัคลอด..............................................3     สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/ 

  ไมม่.ี.....……..........………...................... 1 (ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "99")   การวางแผนครอบครวั........................................4        ศูนยส์ุขภาพชมุชน/รพ.สต......................................2

(ขา้มไปถาม HW29)   การตรวจสุขภาพประจาํปี......................................5     โรงพยาบาลชมุชน.......................................................................3

  ม…ี………………………………………………2   การตรวจสุขภาพเดก็ด ี(0-5 ปี)......................................6     โรงพยาบาลท ั +วไป/โรงพยาบาลศูนย.์.......................................................4

  การป้องกนั โรคในช่องปาก (ทาํฟนั)......................................7     โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั...........................................................5

  การรบัยาบาํรุง/อาหารเสริม..................................................8     โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั............................................................6

  ไปรบับริการตรวจมะเร็งปากมดลูก.......................9  ไปสถานพยาบาลของเอกชน

  การตรวจคดักรองโรคเบาหวาน     โรงพยาบาลเอกชน.......................................................................7

     ความดนัโลหติสูง....................................... 10     คลนิิกเอกชน.............................................................................8

  การปรบัเปลี+ยนพฤตกิรรม  รบับริการที+บา้น/ ในชมุชน/

     ที+มคีวามเสี+ยงต่อสุขภาพ เช่น     หน่วยแพทยห์รือสาธารณสุขเคลื+อนที+ ............................................................................. 9

     ลดนํ
าหนกั อดบหุรี+/สุรา เป็นตน้..........................11

  บริการอื+น ๆ (ระบุ)................................. 12  อื+น ๆ (ระบ)ุ..............................................................................10

HW22

108-109 110-111

HW23

(ถามต่อไป)

ข. การสง่เสริมสขุภาพระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (นอกเหนือจากการเจบ็ป่วยฯ ในตอน ก)

หรือสถานที 2อื 2นในชมุชน

หรือหน่วยแพทย/์สาธารณสุขเคลื 2อนที2  

(ถา้บนัทึกรหสั 9 ขา้มไปถาม HW29)

(ถา้บนัทึกรหสั 1-8, 10  ถามต่อไป)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามทุกคน ถามเฉพาะผูที้&มีการใชบ้ริการดา้นสุขภาพอื&นๆ (HW21 = 2)

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)… "การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย "การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย

107 112-113

…(ชื&อ)….ไปใชบ้ริการที&ใด?"

(ท ั  งการรบับริการที2หน่วยบริการ หรือที 2บา้น 

นอกเหนือจากการเจ็บป่วยฯ ในตอน ก)

HW21 HW24

มีการไดร้บับริการดา้นสุขภาพอื&นๆ หรือไม่?" …(ชื&อ)….ไดร้บับริการอะไร?"
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"การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย "การไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ย ถามเฉพาะผูท้ี&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW27 = 11)

...(ชื&อ)...จา่ยค่าพาหนะไป-กลบั ...(ชื&อ)...จ่ายค่าไปใชบ้ริการ

ท ัKงหมดเป็นเงนิเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?" บนัทกึรหสั 

 ไมม่สีวสัดกิารฯ...................................................................................................1

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิ  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

การรบั-ส่งท ั
งผูใ้ชบ้ริการและผูดู้แล เฉพาะส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง    จากรฐับาล   สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดนิทางไมส่ะดวก................................................................................1

หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้      ประกนัสุขภาพ (บตัรทอง)...............................................................................................2   ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการ……………….........................................................2

(ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ       ประกนัสงัคม/กองทนุเงนิทดแทน.................................................................3   ไมม่ค่ีาพาหนะ.................................................................................................................................3

เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รบับริการฟรี หรือ       ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4   ชา้ รอนาน........................................................................................................................................4

นาํไปเบิกจากหน่วยงาน หรือ       รฐัวสิาหกจิ....................................................5   ไมแ่น่ใจคุณภาพยา..........................................................................................................................5

(ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ ใหบ้นัทึก "0") จ่ายตรงท ั งหมด ใหบ้นัทึก "0")       หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6   ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ.................................................................................................................................6

      องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7   บคุลากรใน รพ.ดุ/พูดไมไ่พเราะ..........................................................................................7

   จากเอกชน   แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ/ไมใ่หข้อ้มลู.........................................................................8

      ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8   แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/รกัษาไมห่าย.................................................................................9

      สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9   ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ........................................................................................10

   อื+น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................10   สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ ไมค่รอบคลุม..........................................................................................11

  อื+น ๆ (ระบ)ุ........................................................................................................................................12

 มสีวสัดกิารฯ แต่ไมใ่ช.้................................................................................11

HW25 HW26

114-117 118121

HW27 HW28

(ถามต่อไป)

124-125122-123

ใหร้ะบสุาเหตทุี+สาํคญัที&สุด

(ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม HW29)

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีการใชบ้รกิารดา้นสุขภาพอื&น ๆ (HW21 = 2) และไปรบับริการนอกสถานที& (HW24 = 1-8, 10)

"การไดร้บับริการคร ัKงสุดทา้ย

…(ชื&อ)...ใชส้วสัดิการฯ ที&มี หรือไม่?" "สาเหตุที&...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มี

ในการไดร้บับริการคร ัKงสดุทา้ยเพราะเหตใุด?"

ข. การสง่เสริมสุขภาพระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (นอกเหนือจากการเจบ็ป่วยฯ ในตอน ก)
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"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้ "การเขา้พกัรกัษาใน  "การเขา้พกัรกัษาใน

...(ชื&อ)...เขา้พกัรกัษา สถานพยาบาล

ในสถานพยาบาลกี&คร ัKง?" คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)…

นอนในสถานพยาบาล

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั กี&วนั?"

บนัทกึรหสั ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
ง  โรค............................................................1  สถานพยาบาลของรฐั  เลอืกใชต้ามระบใุนประกนัสงัคม/บตัรทอง.................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนวนั

  ไมเ่คยเขา้พกัรกัษา.......................1 ที+เขา้พกันอนรกัษา  อบุตัเิหตุ..............................................2     โรงพยาบาลชมุชน.............................................................................................1  ไดร้บัการส่งต่อจากโรงพยาบาล........................................................2 ที+เขา้พกัรกัษา

ในสถานพยาบาล  คลอดบตุร......................................3     โรงพยาบาลท ั +วไป/  สถานพยาบาลอยู่ใกล/้ เดนิทางสะดวก..........................3

  เคยเขา้พกัรกัษา.....................2  อื+น ๆ (ระบ)ุ...........................4        โรงพยาบาลศูนย.์....................................................................2  บริการรวดเร็ว ทนัใจ.......................................................4 (ถา้เกิน 98 วนั

(ถา้ไมท่ราบ     โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั..................................................................................3  ค่ารกัษาพยาบาลไมแ่พง...................................................5 ใหบ้นัทึก "98")

ใหบ้นัทึก "99")     โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั...................................................................................4  มแีพทยผู์เ้ชี+ยวชาญ.........................................................6

 สถานพยาบาลของเอกชน  มเีครื+องมอืแพทยท์นัสมยั.................................................7 (ถา้ไมท่ราบ 

    โรงพยาบาลเอกชน............................................................................................5  เขา้รกัษาฉุกเฉิน.............................................................8 ใหบ้นัทึก "99")

    คลนิิกเอกชน..........................................................................................................6  มฐีานะยากจน................................................................9

 อื+น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................................7  อื+น ๆ (ระบ)ุ.................................................................10

HW30 HW34

127-128 133-134

ค. การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (คนไขใ้น)

126 131-132

หรือคลอดบุตร หรือสาเหตอุื&นๆ

จนตอ้งนอนในสถานพยาบาล

129 130

HW31

หรือไม่?"

HW29

(ถามต่อไป)

HW33

ในสถานพยาบาลนัKน เพราะเหตใุด?"

เนื&องจากสาเหตใุด?" ใหร้ะบสุาเหตทุี+สาํคญัที&สดุ

(ขา้มไปถาม HW51)

...(ชื&อ)...เขา้พกัรกัษา ในสถานพยาบาลใด?"

HW32

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับริการสาธารณสุข (ต่อ)

"การเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาล "การเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาล

สถานพยาบาลคร ัKงสุดทา้ย ครัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...เขา้พกัรกัษา ครัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...เลอืกเขา้พกัรกัษา

ถามทุกคน

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้

...(ชื&อ)...ป่วยหรือไดร้บัอบุตัิเหตุ

ถามเฉพาะผูท้ี&เป็นคนไขใ้น (HW29 = 2)
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"หลงัออกจากการเขา้ "การเขา้พกัรกัษาใน "การเขา้พกัรกัษาใน

พกัรกัษาใน สถานพยาบาลคร ัKงสุดทา้ย สถานพยาบาลคร ัKงสดุทา้ย "...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มี

สถานพยาบาล ...(ชื&อ)...จ่ายค่าพาหนะไป-กลบั ...(ชื&อ)...จา่ยค่ารกัษาพยาบาล  ...(ชื&อ)...ใชส้วสัดิการฯ ที&มี หรือไม่?"

คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)... ท ัKงหมดเป็นเงนิเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?" บนัทกึรหสั 

ตอ้งนอนพกัรกัษาตวั  ไมม่สีวสัดกิารฯ...................................................................................................1 ใหร้ะบุสาเหตุที+สาํคญัที&สดุ

ต่อที&บา้นกี&วนั?"  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิเฉพาะ   จากรฐับาล  อุบตัิเหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน..................................................................................1

ใหบ้นัทกึจาํนวนวนั บนัทกึรหสั การรบั-ส่งท ั
งผูป่้วยและผูดู้แล ส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง     ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)...............................................................................................2  สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดนิทางไม่สะดวก.......................................................................2

ที+นอนพกัรกัษาตวัที+บา้น  ไมม่.ี..................................1 หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้     ประกนัสงัคม/กองทนุเงนิทดแทน.................................................................3  ไมม่คี่าพาหนะ..................................................................................................3

 พ่อ/แม.่..................................2 (ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ     ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4  ชา้ รอนาน..............................................................................................4

(ถา้ไมต่อ้งนอนพกั  พี+/นอ้ง...................................3 เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รกัษาฟรี หรือ     รฐัวสิาหกจิ....................................................5  ไมแ่น่ใจในคุณภาพยา...................................................................................5

ใหบ้นัทึก "0")  สาม/ีภรรยา...................................4 นาํไปเบกิจากหน่วยงาน หรือ     หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6  ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ....................................................................................................6

 บตุร...................................5 (ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ จ่ายตรงทั  งหมด ใหบ้นัทึก "0")     องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7  บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไมไ่พเราะ……….............................................................7

(ถา้เกิน 98 วนั  บตุรเขย/บุตรสะใภ.้..................................6 ใหบ้นัทึก "0")   จากเอกชน  แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถาม/ไม่ใหข้อ้มลู......................................................8

ใหบ้นัทึก "98")  จา้งผูดู้แล/     ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8  แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/รกัษาไมห่าย…........................................................9

   สถาบนัเอกชน...................................7     สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9  ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ............................................................10

(ถา้ไม่ทราบ  อื+น ๆ (ระบ)ุ...................................8   อื+น ๆ (ระบ)ุ.........................................................................................10  สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ

 ใหบ้นัทึก "99")     ไม่ครอบคลมุ....................................................11

 มสีวสัดกิารฯ แต่ไมใ่ช.้...............................................11  อื+น ๆ (ระบ)ุ...................................................................................................12

HW35 HW37 HW38

135-136 138-141 142-46

สถานพยาบาลคร ัKงสดุทา้ยพกัรกัษาใน

147-148

ในการเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาล

คร ัKงสดุทา้ย เพราะเหตใุด?"

HW39

137 149-150

สถานพยาบาล

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&เป็นคนไขใ้น (HW29 = 2)

"การเขา้พกัรกัษาใน ถามเฉพาะผูท้ี&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW39 = 11)"หลงัออกจากการเขา้

ค. การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (คนไขใ้น)

คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)...

ตอ้งนอนพกัรกัษาตวั

ต่อที&บา้น มีใครเป็น

HW40

(ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม HW41)

(ถามต่อไป)

HW36

ผูดู้แลหลกั?"
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ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับริการสาธารณสุข (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&เป็นคนไขใ้น (HW29 = 2) 

การเขา้พกัรกัษาในสถานพยาบาลคร ัKงสดุทา้ย ท่านไดร้บัการดูแลในลกัษณะดงัต่อไปนีK อย่างไร

รหสัคาํตอบ HW41-HW49 รหสัคาํตอบ HW50

ไมเ่คย = 1 แย่มาก = 1

ไดบ้า้ง = 2 แย่ = 2

ไดบ้่อย = 3 ด ี= 3

ไดเ้สมอ = 4 ดมีาก = 4

ท่านไดร้บั ท่านไดร้บั หมอ เปิดโอกาส ท่านมส่ีวนร่วม เจา้หนา้ที+ ท่านม ั +นใจ หมออธิบาย หลงัจากที+ ท่านไดร้บั โรงพยาบาล

การรกัษาและ การรกัษาและ ใหท้่านซกัถาม ในการตดัสนิใจ โรงพยาบาล ที+จะเปิดเผย ใหท้่านเขา้ใจ เจา้หนา้ที+ การตรวจและ มป้ีายแสดง

ปฎบิตัิอย่าง ปฎบิตัอิย่าง หรือแสดง ที+จะยอมรบั เก็บขอ้มลู เรื+องส่วนตวั วธิีการตรวจ ใหค้าํแนะนาํ บริการอื+น ๆ ข ั
นตอน

ใหเ้กียรติ เสมอภาคและ ความเหน็ต่อ หรือปฎเิสธ การเจ็บป่วย ที+เกี+ยวกบั หรือการรกัษา กบัท่าน โดยไมต่อ้ง การรบับริการ

ไมแ่ตกต่างจาก การเจ็บป่วย การรกัษาหรือ ของท่าน การเจ็บป่วย ก่อนการปฎบิตัิ เจา้หนา้ที+ รอนาน ที+ชดัเจนและ

คนป่วยอื+น ๆ หรือวธิีรกัษา วธิีการรกัษา เป็นความลบั กบัหมอ ทาํการตรวจ ไดส้อบถามหรือ เขา้ใจงา่ย

ของท่าน การเจ็บป่วย หรือรกัษา ใหท้่านลองทาํ

ของท่าน ทกุคร ั
ง เพื+อยนืยนัวา่

ท่านเขา้ใจจริง

HW41 HW42 HW43 HW44 HW45 HW46 HW47 HW48 HW49 HW50

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

ค. การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาลระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้ (คนไขใ้น)
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"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้  "การรบับริการทนัตกรรมคร ัKงสุดทา้ย

 ...(ชื&อ)...ไปรบับริการ ...(ชื&อ)...รบับริการทนัตกรรมประเภทใด?" บนัทกึรหสั 

ทนัตกรรมกี&คร ัKง?"  สถานพยาบาลของรฐั

บนัทกึรหสั     สถานีอนามยั/ศูนยบ์ริการสาธารณสุข/ 

  ไมร่บับริการ................................................................1 ใหบ้นัทกึจาํนวนครั
ง   ขูดหนิปูน/      ศูนยสุ์ขภาพชมุชน/รพ.สต.

ที+ไปรบับริการ       ขดัฟนัรกัษาปริทนัต ์(เหงอืก).......................................................1        ที+ ไมม่ ีทนัตาภบิาลและทนัตแพทยม์าบริการ........................................1

  รบับริการ............................................2 (ถา้ไมท่ราบ ใหบ้นัทึก "99")   อดุฟนั..........................................................................2        ที+ ม ีทนัตาภบิาลหรือทนัตแพทยม์าบริการ...............................................2

  รกัษารากฟนั........................................................................3    โรงพยาบาลชุมชน........................................................................................................3

  ถอนฟนั.......................................................................4    โรงพยาบาลท ั +วไป/โรงพยาบาลศูนย ์...................................................4

  เคลอืบหลมุร่องฟนั.........................................................5    โรงพยาบาลของมหาวทิยาลยั.....................................................................5      (ถามต่อไป)

  ใส่ฟนัเทยีม.......................................................................6    โรงพยาบาลสงักดัอื+นของรฐั................................................................6

  ดดัฟนั/จดัฟนั.............................................................7  สถานพยาบาลของเอกชน

  ตรวจรกัษาสุขภาพในช่องปาก.................................................8    โรงพยาบาลเอกชน.........................................................................................7

  ทา/เคลอืบ ฟลูออไรด.์................................................................................9    คลนิิกเอกชน.............................................................................................8

  จาํไมไ่ด.้................................................................................10  รา้นหมอชาวบา้น/หมอมอเตอรไ์ซด/์หมอรถปิคอพั......................................................9

  อื+น ๆ (ระบุ)............................................................................11  หน่วยแพทยเ์คลื+อนที+ของหน่วยงานต่าง ๆ..........................................................10     (ขา้มไปถาม

 โรงเรียน......................................................................................................11     UN1)

 อื+น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................................12    (ถามต่อไป)

HW52 HW53_1

162-163 164-165 168-169161 166-167

(ตอบไดไ้มเ่กิน 2 คาํตอบ

 โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญัในการรกัษา)

(ขา้มไปถาม UN1)

(ถามต่อไป)

HW51 HW53_2 HW54

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับรกิารสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามทกุคน ถามเฉพาะผูไ้ปใชบ้รกิารทนัตกรรม (HW51 = 2) 

"ระหว่าง 12 เดือนที&แลว้ ...(ชื&อ)...

ไปรบับริการทนัตกรรมหรือไม่?"

 "...(ชื&อ)...รบับริการทนัตกรรมคร ัKงสุดทา้ย จากที&ใด?"

ง. การรบับริการทนัตกรรมระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้
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 "การรบับริการทนัตกรรม  "การรบับริการทนัตกรรม  "การรบับริการทนัตกรรมคร ัKงสดุทา้ย

คร ัKงสดุทา้ย...(ชื&อ)... คร ัKงสุดทา้ย...(ชื&อ)... ...(ชื&อ)... ใชส้วสัดิการฯ ที&มี หรือไม่?"  "...(ชื&อ)...ไม่ใชส้ทิธิสวสัดิการฯ ที&มีในการรบับริการ

จ่ายค่าพาหนะไป-กลบั จา่ยค่ารบับริการท ัKงหมด บนัทกึรหสั ทนัตกรรมคร ัKงสดุทา้ย เพราะเหตใุด?"

ท ัKงหมดเป็นเงินเท่าไร?" รวมเป็นเงนิเท่าไร?"   ไมม่สีวสัดกิารฯ................................................................1

  มสีวสัดกิารฯ และใช ้ บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทกึค่าพาหนะสาํหรบั ใหบ้นัทกึจาํนวนเงนิเฉพาะ     จากรฐับาล   เจ็บป่วยเพยีงเลก็นอ้ย.................................................................1

การรบั-ส่งท ั
งผูร้บับริการและผูดู้แล ส่วนที+จ่ายดว้ยเงนิของตนเอง        ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง)...............................................................................................2   อบุตัเิหตแุละเจ็บป่วยฉุกเฉิน..........................................................2

หรือ ส่วนที+เบกิไมไ่ด ้        ประกนัสงัคม/กองทุนเงนิทดแทน................................3   สถานพยาบาลอยู่ไกล/เดนิทางไมส่ะดวก.................................3

(ถา้ใชร้ถส่วนตวัใหป้ระมาณ        ขา้ราชการหรือขา้ราชการบาํนาญ........................................4   ไมส่ะดวกไปในเวลาทาํการ……………………………………….......................4

เหมอืนค่ารถรบัจา้งในทอ้งถิ 2น) (ถา้รกัษาฟรี หรือ        รฐัวสิาหกิจ....................................................5   ไมม่ค่ีาพาหนะ.............................................................................5

นาํไปเบกิจากหน่วยงาน หรือ        หน่วยงานอสิระของรฐั....................................................6   ชา้ รอนาน.................................................................................6

(ถา้ไมม่ค่ีาพาหนะ ใหบ้นัทึก "0") จ่ายตรงทั งหมด ใหบ้นัทึก "0")        องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+น....................................................7   ไมแ่น่ใจคุณภาพยา......................................................................7

    จากเอกชน   ถูกเลอืกปฏบิตั.ิ............................................................................8

       ประกนัสุขภาพกบับริษทัประกนั.....................................................................8   บุคลากรใน รพ.ดุ/พูดไม่ไพเราะ....................................................9

       สวสัดกิารจดัโดยนายจา้ง................................................................................9   แพทยไ์มม่เีวลาใหซ้กัถามอาการ/ไมใ่หข้อ้มลู………………..............10

    อื+น ๆ (ระบ)ุ...............................................................10   แพทยว์นิิจฉยัโรคไมเ่ก่ง/รกัษาไมห่าย.........................................11

  ไมไ่ดอ้ยู่ในภูมลิาํเนาที+ใชส้ทิธิสวสัดกิารฯ.....................................12

   มสีวสัดกิารฯ แต่ไมใ่ช.้................................................11   สทิธิประโยชนข์องสวสัดกิารฯ ไมค่รอบคลุม........................................13

  อื+น ๆ (ระบ)ุ....................................................................................14

HW55 HW56

170-173 174-177 178-179

 ใหร้ะบสุาเหตทุี+สาํคญัที&สดุ

 (ถา้บนัทึกรหสั 1-10 ขา้มไปถาม UN1)

(ถามต่อไป)

180-181

HW57

15

ตอนที& 3 การเจบ็ป่วยและการไปรบับริการสาธารณสขุ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูไ้ปใชบ้รกิารทนัตกรรมและใชบ้รกิารในสถานพยาบาล (HW51 = 2 และ HW54 = 1-9, 12) 

ถามเฉพาะผูที้&ไม่ใชส้วสัดิการฯ (HW57 = 11)

HW58

ง. การรบับริการทนัตกรรมระหวา่ง 12 เดือนที&แลว้
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"เพราะเหตุใด ...(ชื&อ)...จึงไม่ไดเ้ขา้รบั

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

 ไมม่เีงนิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล..........................................1  ไมม่เีงนิจ่ายค่ารกัษาพยาบาล..........................................1  ไมม่เีงนิจ่ายค่ารบับริการ..........................................1

 ไมม่ค่ีาเดินทางไปรบัการรกัษา...........................................2  ไมม่ค่ีาเดนิทางไปรบัการรกัษา...........................................2  ไมม่ค่ีาเดนิทางไปรบับริการ...........................................2

 คิวยาว/ตอ้งรอนาน..............................................3  คิวยาว/ตอ้งรอนาน..........................................3  คิวยาว/ตอ้งรอนาน...........................................3

 เดนิทางไม่สะดวก/อยู่ห่างไกล............................4  เดนิทางไมส่ะดวก/อยู่ห่างไกล.............................4  เดนิทางไมส่ะดวก/อยู่ห่างไกล.....................................4

บนัทกึรหสั   ไมม่เีวลาไปรบัการรกัษา.............................................5  ไมม่เีวลาไปรบัการรกัษา.............................................5 บนัทึกรหสั   ไมม่เีวลาไปรบับริการ.............................................5

  ไมม่.ี...............................................................1  ไมเ่ชื+อม ั +นหรือไมป่ระทบัใจ  ไมเ่ชื+อม ั +นหรือไม่ประทบัใจ   ไม่ม.ี...............................................................1  ไมเ่ชื+อม ั +นหรือไมป่ระทบัใจ

   ในสถานพยาบาลหรือผูใ้หบ้ริการ............................6    ในสถานพยาบาลหรือผูใ้หบ้ริการ............................6    ในสถานพยาบาลหรือผูใ้หบ้ริการ............................6

  ม.ี...........................................2  ไมท่ราบวา่จะไปรบัการรกัษาที+ใด......................................7 บนัทึกรหสั   ไมท่ราบวา่จะไปรบัการรกัษาที+ใด......................................7   ม.ี...........................................2  ไมท่ราบวา่จะไปรบับริการที+ใด......................................7

 ไมม่ผูีพ้าไปรบัการรกัษา................................................8   ไมม่.ี...............................................................1  ไมม่ผูีพ้าไปรบัการรกัษา................................................8  ไมม่ผูีพ้าไปรบับริการ................................................8

 อื+น ๆ (ระบุ).................................................9  เป็นขอ้จาํกดัของผูใ้หบ้ริการ เช่น  เป็นขอ้จาํกดัของผูใ้หบ้ริการ 

  ม.ี...........................................2     เตียงเต็ม สถานที+ไมร่องรบั ฯลฯ……………………………………………………………9    เช่น ไมม่ทีนัตบุคลากร 

  อื+น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………10    สถานที+ไมร่องรบั ฯลฯ……………………………………………………………9

 อื+น ๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………10

ตอนที& 4  ความจาํเป็นทางสุขภาพที&ไม่ไดร้บัการตอบสนอง

การเจบ็ป่วยที&ไม่ตอ้งนอนในสถานพยาบาล การเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาล (ผูป่้วยใน) การรบับริการทนัตกรรม

ถามเฉพาะ UN3 = 2 ถามทุกคน

16

ที&แลว้ มีบา้งหรอืไม่ที& การตรวจรกัษาในครัKงนัKน?" ที&แลว้ มีบา้งหรอืไม่ที& การรกัษาในครัKงนัKน?" บรกิารในครัKงนัKน?"

ถามเฉพาะ UN5 = 2

"ระหว่าง 12 เดือน "ระหว่าง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ชื&อ)...จงึไม่ไดเ้ขา้รบั "ระหว่าง 12 เดือน "เพราะเหตุใด ...(ชื&อ)…จงึไม่ไดเ้ขา้รบั

ถามทุกคน ถามเฉพาะ UN1 = 2 ถามทุกคน

รบัการตรวจรกัษา พยาบาลหรอืแพทย ์ ตอ้งการเขา้รบับรกิาร

และจําเป็นตอ้งการ จนตอ้งนอนในสถาน สุขภาพช่องปาก และ

แต่ท่านไม่ไดไ้ปรบั ตอ้งการใหน้อนรกัษา แต่ไม่ไดเ้ขา้รบับรกิาร?"

ที&แลว้ มีบา้งหรอืไม่ที&

การตรวจรกัษา?" ในสถานพยาบาล 

…(ชื&อ)...เคยป่วยฯ ...(ชื&อ)...เคยป่วยฯ ...(ชื&อ)...เคยมีปญัหา

แต่ท่านไม่ได ้

ในสถานพยาบาล?"

(ขา้มไปถาม UN3)

เขา้นอนรกัษา

(ถามต่อไป)

UN1 UN2 UN3

(ขา้มไปถาม FC1)

(ถามต่อไป) (ถามต่อไป)

(ขา้มไปถาม UN5)

UN4 UN6

182 183-184 185 186-187 188 189-190

UN5
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ตอนที& 5 การบรโิภคอาหาร

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ทานมากกวา่ 3 มื
อ…………………...1   ไมม่เีงนิ……………………...…………1   รูส้กึหวิ ........................................1   จดื………………………………………………1   ตม้/ ลวกสุก………………………………………1   รสชาติ………………………………………1

  ทานครบ 3 มื
อ………………………………2   ไมม่เีวลา………………...……….. 2   อยากทาน ..........................................2   หวาน……………………………………2   ตุน๋/ นึ+ง………………………………………2   คุณค่าทางโภชนาการ………………………………………2

  ลดนํ
าหนกั………………...…………………3   ไดเ้วลาทาน/   เค็ม………………………………………3   ผดั………………………………………………………3   ราคา………………………………………………………3

  ทาน 2 มื
อ งดมื
อเชา้…………………………3   ถอืศีล………………………..……………4    เคยทานเป็นประจาํ ………………………3   เผด็………………………………4   ทอด…………………………………………4   ความสะอาด…………………………………………4

  ทาน 2 มื
อ งดมื
อกลางวนั……………………4   อื+นๆ (ระบ)ุ………………..………………5   ไม่ทาน ………………………………………4   เปรี
ยว…………………………………5   ลวกแบบสุกๆ ดบิๆ……………5   ความสะดวก รวดเร็ว……………………………………………………5

  ทาน 2 มื
อ งดมื
อเย็น……………………………5   อื+นๆ (ระบ)ุ………………..5   อื+นๆ (ระบ)ุ……………………6   ปิ
 ง/ ย่าง…………………………………………………6   ความชอบ...............................6

  ทานเพยีง 1 มื
อเท่านั
น…………………………6   อบ..…………………………………………………7   ความอยากทาน........................7

  อื+นๆ (ระบ)ุ……………………8   อื+นๆ (ระบ)ุ...................... 8

191 192 193 194 195 196

FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6

อาหารมืKอดงักลา่ว เพราะเหตใุด?"  มากที&สดุ?"  มากที&สดุ?"  เป็นอนัดบัแรก?"

(ถา้บนัทึกรหสั 1-2 ขา้มไปถาม FC3)

(ถา้บนัทึกรหสั 3-6 ใหถ้ามต่อไป)

 มืKอหลกั วนัละกี&มืKอ?" "สว่นใหญ่...(ชื&อ)…งดทาน อาหารว่าง เพราะอะไร?"  อาหารมืKอหลกัรสชาติใด  อาหารที&ปรุงดว้ยวิธีการใด  อาหารจะคาํนึงถงึสิ&งใดกอ่น

17

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอายตุ ัKงแต ่6 ปีขึKนไป
"ปกติ...(ชื&อ)…ทานอาหาร ถามเฉพาะ FC1 = 3-6 "สว่นใหญ่...(ชื&อ)...ทาน "ปกติ...(ชื&อ)…ทาน "ปกติ...(ชื&อ)...ทาน "ปกติ...(ชื&อ)…เลอืกซืKอ
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18

ตอนที& 5 การบริโภคอาหาร (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอายุต ัKงแต่ 6 ปีขึKนไป

 "ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…ไดบ้ริโภคอาหารกลุ่มตา่งๆ เหล่านีK  โดยเฉลี&ยสัปดาหล์ะกี&วัน?"

 รหสัคาํตอบ FC9 - FC20

บนัทกึรหสั ไม่ทาน …………………………...…................…..…….……..1

 ไม่ประกอบอาหาร…………………1  ไม่ปรุง…………………...................1 ทาน 1-2 วนั/ สัปดาห…์……………................….…………………2

 ประกอบอาหาร และ  ปรุง ทาน 3-4 วนั/ สัปดาห…์……………..................………….………3

   ไม่จาํกัดปริมาณ     นํ
าปลาหรือซีอิ
 ว……........................2 ทาน 5-6 วนั/ สัปดาห…์…………….............…………….………4

      เครื +องปรุงรส.......................2     นํ
าตาล……………………………………3 ทานทกุวนั ………………………….............…………………….........5

   จาํกัดปริมาณ     เกลือ………………......................4

      เครื +องปรุงรส.......................3     พริกนํ
าสม้…………….......................5

    พริกป่น………………………………6

    อื +น ๆ (ระบ)ุ....................................................................................7

 กลุม่เนืK อสตัว์ไขมัน  กล ุม่เนืKอปลาและ  กลุม่อาหารทะเล  อาหารกลุม่ไข่  กลุม่นมและผลติภัณฑจ์ากนม 

 และผลติภัณฑ ์  เนืKอสตัว์ไม่ติดมัน  เช่น ปลาทะเล  ได้แก ่ไขไ่ก่  ได้แก ่นมพาสเจอรไ์รซ์ 

 ได้แก ่เนืK อสตัว์ติดมัน,  เช่น ปลานํKาจืด  ก ุง้ หอย ปู  ไขเ่ป็ด  นมสเตอรไิลซ์ นมยเูอชที นมผง 

 เครื&องในสตัว์,  ปลาทะเล เนืKอสตัว์  ปลาหมึก เป็นต้น  อาหารที& ปรงุ  โยเกริต์ โยเกริต์พรอ้มดื& ม เป็นต้น

 ผลติภัณฑเ์นืKอสตัว์  ไม่ติดมัน เป็ด/ไก่  (ไม่รวมลูกชิ น ปูอดั)  โดยใช้ไข ่  (ไม่รวม นมเปร ี ยว นมถั 2วเหลอืง 

 เช่น เบคอน ไสก้รอก  ไม่ติดหนัง เป็นต้น  เป็นสว่นประกอบ  นมอดัเม็ด เนย ครมี ครมีเทียม 

แฮม ลกูชิKน แหนม  นมขน้หวาน นมขน้จดื

 กนุเชียง หมูยอ  ไสอ้ ั&ว  ไอศกรมี ชีส)

 ไสก้รอกอสีาน เป็นต้น

FC9 FC10 FC11 FC12 FC13

204 205 206 207 208

หากเตมิ มักเป็นเครื&องปรุง

ชนิดใด?"

FC8_1-FC8_6

198-203

(ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ)

ปริมาณ หรือไม่?"

"โดยปกต ิในการประกอบ

อาหาร…(ชื&อ)…มีการใช ้

เครื&องปรุงรสท ี&จาํกัด

FC7

197

"โดยปกต ิก่อนรับประทานอาหาร 

ทา่นเตมิเครื&องปรุงเพิ&ม หรือไม่ 
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19

ตอนที& 5 การบรโิภคอาหาร (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ี&มีอายุต ัKงแต ่6 ปีขึKนไป
 "ระหว่าง 1 เดือนที&แลว้…(ชื&อ)…ไดบ้ริโภคอาหารกลุม่ต่างๆ เหล่านีK  โดยเฉลี&ยสปัดาหล์ะกี&วนั?"

 รหสัคาํตอบ FC9 - FC20

ไมท่าน …………………………...…............................................…..…….……..……. 1

ทาน 1-2 วนั/ สปัดาห…์…………….....….................................................….…………………2

ทาน 3-4 วนั/ สปัดาห…์…………….............…...........................................…………3

ทาน 5-6 วนั/ สปัดาห…์…………….............……......................................………….4

ทานทกุวนั ………………………….............……………......................................…………5

กลุม่อาหารไขมนัสูง  กลุม่ขนมสาํหรบั  กลุม่อาหารประเภท  กลุม่ผกั  กลุม่เครื&องดื&ม  กลุม่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร กลุ่มอาหารสาํเรจ็รูป/

ไดแ้ก ่อาหารต่างๆ  ทานเลน่หรอื จานด่วนทางตะวนัตก  และผลไมส้ด ไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น  และกลุม่แรธ่าตุ วิตามิน อาหารกระป๋อง/

ที&ปรุงดว้ยวิธีการผดั,  ขนมกรุบกรอบ  เช่น พิซซ่า แซนวิช  เครื&องดื&มที&มีรสหวาน  เช่น รงันก ซุปไกส่กดั อาหารสาํเรจ็รูปแช่แข็ง/

การทอด แกงที&ใสก่ะทิ  เช่น ปลาเสน้  แฮมเบอรเ์กอร ์  เครื&องดื&มชูกําลงั  สาหร่ายอดัเม็ด  อาหารพรอ้มปรุงแช่เยน็/

ขนมที&ใสก่ะทิ มนัฝรั &งทอดกรอบ ไกท่อด เป็นตน้  เครื&องดืมเพื&อสุขภาพ  นํKามนัตบัปลา วิตามินเอ อาหารแปรรูปจาก

ขนมเบเกอรี& เช่น ขา้วโพดอบกรอบ  และความงาม   วิตามินซี  แคลเซียม ผกั ผลไม/้

ขนมเคก้ โดนทั สาหรา่ยอบกรอบ  นํKาอดัลม ชา กาแฟ  เหลก็ เป็นตน้ อาหารกึ&งสาํเรจ็รูป เช่น

ขนมปงัทาเนย/ แยม คุก๊ก ีบิสกติ  และนํKาผกัผลไม้ บะหมี&กึ&งสาํเรจ็รูป เป็นตน้

 คุกกีK เป็นตน้ เวฟอร ์เป็นตน้  ที&ใสนํ่Kาตาล เป็นตน้

FC14 FC15 FC16 FC17 FC18 FC19 FC20

209 210 211 212 213 214 215
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"จากขอ้ความตอ่ไปนีK ...(ชื&อ)…คดิว่าขอ้ความตอ่ไปนีK  จริงหรือไม่?"

"...(ชื&อ)…ไดร้ับยาฆ่าเชืK อ/ยาปฏชิีวนะ  "...(ชื&อ)...ไดร้ับยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ

จากแหล่งใด?" ครัKงสุดทา้ยเพื&อรักษา AB4_1 ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะฆ่าไวรัสได ้

  อาการป่วยประเภทใด?" AB4_2 ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะรักษาไขห้วดัได ้

AB4_3 การใชย้าฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะโดยไม่จาํเป็น

 สถานพยาบาลของรัฐ บนัทกึรหสั          หรือไม่สมเหตสุมผล ทาํใหเ้กิดผลเสีย 

บนัทกึรหสั     สถานีอนามยั/ศูนย์บริการสาธารณสุข   ปอดบวม…………………………………………………1          เช่น การรักษาท ี +ไม่ไดผ้ล เช ื
อด ื
อยา

 ไดใ้ช.้...............................................................1     ศูนย์สุขภาพชมุชน/รพ.สต…………………1   หลอดลมอักเสบ…………………………………………………2 AB4_4 การไดร้ับยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะบ่อยครั
ง 

(ถามต่อไป)     โรงพยาบาลชมุชน…………………………2   จมกูและคออักเสบ…………………………………………………3         ก่อใหเ้กิดผลขา้งเคยีง เช่น ทอ้งเสีย

 ไม่ไดใ้ช.้...............................................................2     โรงพยาบาลทั +วไป/โรงพยาบาลศูนย…์…3   ไขห้วดั/ไขห้วดัใหญ่…………………………………………………4 AB4_5 ยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะไม่ใช่ยาแกอ้ักเสบ

 ไม่แน่ใจ............................................3     โรงพยาบาลของมหาวทิยาลัย……………4   เจบ็คอ…………………………………………………5

(ขา้มไป AB4_1)     โรงพยาบาลสังกัดอื +นของรัฐ…………………5   ไอ…………………………………………………6

 สถานพยาบาลของเอกชน   มไีข…้………………………………………………7

    โรงพยาบาลเอกชน……………………………6   ปวดศรีษะ…………………………………………………8 จริง..................................................................................................1

    คลินิกเอกชน……………………………………7   ทอ้งร่วง/ทอ้งเสีย…………………………………………………9 ไม่จริง..................................................................................................2

 รา้นขายยา......................................................................8   ทางเดนิปสัสาวะตดิเช ื
อ…………………………………………………10     ไม่ทราบ...............................................................................................9

 รา้นชาํ...........................................................................9   ผวิหนังตดิเชื
อ…………………………………………………11     

  อื +น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................12

    ท ี +ผ่านมา (ของตนเองและคนอื +น)…………………10   ไม่ทราบ……………………………………………99

 หน่วยแพทย์เคลื +อนที +

    ของหน่วยงานต่าง ๆ...............................11

 อื +น ๆ (ระบ)ุ.....................................................................12

AB4_1 AB4_2 AB4_3 AB4_4 AB4_5

243 244 245 246 247

 ยาฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะท ี +เหลือจากการรักษา

.....

.....

ถามเฉพาะผูท้ ี&มีอายุต ัKงแต ่15 ปีขึKนไป และตอบดว้ยตนเอง

(เลือกเพียง 1 คาํตอบ)

" ระหว่าง 1 เดือน

 (รวมทั
ง ยาเมด็ (ตอบไดม้ากกว่า 1 คาํตอบ)

216 217-218 219-242

ยาผง ยานํ
า)

AB1

.....

.....

.....

AB2 AB3_1-AB3_12

บนัทกึรหสั 

ถามเฉพาะผูใ้ชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ (AB1 = 1) 

ตอนที& 6  ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏิชีวนะ

บนัทกึรหสั 

ยาปฏชิีวนะ หรือไม่?"

  ท ี&ผ่านมา...(ชื&อ)…

ไดใ้ชย้าฆ่าเชืKอ/
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ถามเฉพาะผูไ้ดร้ับขอ้มลูการใชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะโดยไม่จาํเป็น (AB6 = 1) 

"ทา่นคดิว่าขอ้มลูท ี&ไดเ้ปลี&ยน

ไดร้ับการรักษา?" บนัทกึรหสั (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)

บนัทกึรหสั  แพทย์.......................................................................................1

 เมื +ออาการป่วยดขี ึ
น………………………………………………………………………………1  เภสัชกร.......................................................................................2  จะปรึกษาแพทย์ทกุครั
งท ี +มกีารใชย้า………………………………1

 เมื +อไดร้ับยาฆ่าเชื
อ/ บนัทกึรหสั  บคุลากรทางการแพทย์.......................................................................................3  เปลี +ยน....................................................................1  จะไม่ซื
 อยาฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะเองอีกต่อไป……………………2

   ยาปฏชิวีนะครบถว้น  ไดร้ับ.............................................................................................1  สมาชกิในครอบครัว/เพื +อน.......................................................................................4  ไม่เปลี +ยน...................................................................2  จะไม่ใชย้าฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะโดยไม่มใีบสั +งจากแพทย์ 3

   (ตามที +แพทย์/ บคุลากร (ถามต่อไป)  โฆษณาทางโทรทศัน์.......................................................................................5  ไม่แน่ใจ...................................................................3  จะไม่เก็บยาฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะท ี +เหลือ

   ทางการแพทย์ แนะนํา)……………2  ไม่ไดร้ับ............................................................................2  อินเตอร์เนท/ Social media.......................................................................................6      ไปใชใ้นคราวต่อไป…………………………………………4

 อื +นๆ เช่น หยุดกินเอง……………3  ไม่แน่ใจ............................................................................3  แผ่นพับความรู/้โปสเตอร์.......................................................................................7  จะใชย้าฆ่าเชื
อ/ยาปฏชิวีนะเพื +อรักษาไขห้วดั…………………………………5

 ไม่ทราบ…………………………………………………………………………………9 (ขา้มไป AB10)  หนังสือพิมพ์.......................................................................................8  จะนํายาฆ่าเช ื
อ/ยาปฏชิวีนะท ี +กินเหลือ

 ข่าวทางโทรทศัน์.......................................................................................9      ใหเ้พื +อนหรือญาตใิชต่้อ………………………………………6

 วทิยุ.......................................................................................10  อื +น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................7

 อื +น ๆ (ระบ)ุ......................................................................................11  ไม่ม…ี………………………………………………………………………8

 ไม่ทราบ.......................................................................................99  ไม่ทราบ…………………………………………………………………………9

 เมื&อเป็นหวัด หรือ ขอ้มลู

ตอนที& 6  ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏิชีวนะ (ต่อ)

จากที&ใด?"

"จากขอ้มลูท ี&ทา่นไดร้ับนัKนทา่นมีแผนที&จะใช ้

253-259

ยาปฏชิีวนะโดยไม่จาํเป็น เช่น

บนัทกึรหสั

AB9_1-AB9_7

เกี&ยวกับเชืK อดืKอยา หรือไม่?"

"…(ชื&อ)... ไดร้ับขอ้มลูดังกล่าว

บนัทกึรหสั

AB6

ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ ตอ่ไปอย่างไร?"

AB7

21

ถามเฉพาะผูท้ ี&มีอายุต ัKงแต ่15 ปีขึKนไป และตอบดว้ยตนเอง

"เมื&อไหร่ท ี&...(ชื&อ)… คดิว่า

 ควรหยุดใชย้าฆ่าเชืKอ/

ยาปฏชิีวนะหลังจาก

ไดร้ับขอ้มลูหรือคาํแนะนําว่า

"12 เดือนที&ผ่านมา...(ชื&อ)... 

AB5

ไม่ควรใชย้าฆ่าเชืKอ/

ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ

มมุมองของทา่นในการใช ้

248 249 250-251 252

AB8

หรือไม่?"
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ถามเฉพาะผูท้ราบว่ามีการใชย้าฆ่าเชืKอ/

ยาปฏชิีวนะในสัตว์ท ี&นํามาเป็นอาหาร (AB10 = 1) 

(เช่น สุกร โค ไก่)?"

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั 

  ทราบ……………………………………………………1   ทราบ………………………………………………………1 ในประเทศไทย?”   ตอบเอง……...…………………….............................1

(ถามต่อไป)   ไม่ทราบ……………………………………………………2 บนัทกึรหสั   ผูอ้ื +นตอบแทน..……….…………....................2

  ไม่ทราบ……………………………………………………2   ไม่แน่ใจ……………………………………………………3   ทราบ……………………………………………………1

  ไม่แน่ใจ……………………………………………………3   ไม่ทราบ……………………………………………………2

(ขา้มไป AB12)   ไม่แน่ใจ……………………………………………………3

AB10 AB11 AB12

"..(ชื&อ)...ทราบหรือไม่ว่า การใชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะ

ในสัตว์มีโอกาสใหเ้กิดเชืKอดืKอยาในสัตว์ได?้"

ในสัตว์ท ี&นํามาเป็นอาหาร

260 261 262 263

"...(ชื&อ)...ทราบหรือไม่ว่ามีการ "....(ชื&อ)...ทราบหรือไม่ว่า

รัฐบาลประกาศหา้มใช ้

ยาฆ่าเชืK อ/ยาปฏชิีวนะ

Response

บนัทกึรหสั 

ผูต้อบสมัภาษณ์ตอนที& 6  ยาฆ่าเชืKอ/ยาปฏิชีวนะ (ต่อ)

ถามเฉพาะผูท้ ี&มีอายุต ัKงแต ่15 ปีขึKนไป และตอบดว้ยตนเอง

 เพื&อเร่งการเจริญเตบิโต 

 สัตว์ท ี&นํามาเป็นอาหาร

ใชย้าฆ่าเชืKอ/ยาปฏชิีวนะใน
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  1.  ประเภทที&อยู่อาศยั                                   HC1 6.  เชืKอเพลิงที&ใชใ้นการปรุงอาหาร (สว่นใหญ)่  HC7

บา้นเดี +ยว……………………….………..........................…………………= 1 ไม่มีการหุงตม้……………………...……………………….……………………………………………= 0

หอ้งแถว/ตีกแถว/อาคารพาณิชย…์…………………………….......................= 2 ถ่าน………………………………….…………………………………………………= 1

ทาวน์เฮา้ส/์บา้นแฝด……………...........................………………………= 3 ไม/้ฟืน…………………….……………………………………………… = 2

หอ้งชุด (อพารท์เมน้ท ์แฟลต หรือคอนโดมิเนียม)……................= 4 นํ
ามนักา๊ด…………………...………………….……………………………………………………= 3

หอ้งภายในบา้น…………...……………………………...................= 5 แกส๊…………………..……………………………………….………………………………………= 4

เพงิพกัช ั +วคราว…….……...….………………………..................…= 6 ไฟฟ้า…………………..……………….……………………………………………………………= 5

อื +น ๆ  (ระบุ)……..……...…………………………………………...……………………= 7 อื +น ๆ  (ระบุ)……..……...……………………………...............................................................= 6

  2.  ลกัษณะที&อยู่อาศยั              HC2  7. นํKาดื&ม                                   HC8

ตึก ……………………...…………………………………..............…………………= 1 นํ
าดื +มบรรจุขวด/ตูน้ํ
าดื +มหยอดเหรียญ……………...…………………= 0

ไม ้…………………..………………………………………...............…………………= 2 นํ
าประปาภายในบา้น………….………………….………………………= 1

ครึ +งตึกครึ +งไม…้…………..……………………………...............…………= 3 นํ
าบ่อ/ บาดาลภายในบา้น………………..………………….………………………………………= 2

ใชว้สัดุไม่ถาวรในทอ้งถิ +น เช่น ไมไ้ผ่ ใบจาก……..............………………………= 4 นํ
าประปานอกบา้น………………...…………………………….…………………………………= 3

ใชว้สัดุที +ใชแ้ลว้/ วสุัดเหลอืใช ้เช่น หีบ ลงั….............……..……………………= 5 นํ
าบ่อ/ บาดาล นอกบา้น...………………………….……………………= 4

อื +นๆ (ระบุ)…………..……………………………………………….............= 6 นํ
าจากแม่นํ
า/ลาํธาร/คลอง/นํ
าตก/ภูเขา………………..………………= 5

นํ
าฝน………………….………………………………….…………………………………………= 6

  3.  สถานภาพการครอบครองที&อยู่อาศยั        HC3 นํ
าประปาผ่านการบําบดั (ตม้/ กรอง)................................................................= 7

เป็นเจา้ของบา้นและที +ดิน………...................………….……………= 1 อื +นๆ (ระบุ)…………..……………….................................................= 8

เป็นเจา้ของบา้นแต่เช่าที +ดิน…..................……………...……………= 2         

เป็นเจา้ของบา้นบนที +ดินสาธารณะ……………...........................................= 3         8. นํKาใช ้                               
เช่าซื
 อ…………………….…….….……………………......................................................= 4      (บนัทึกประเภทนํ  าใชต้ามรหสัในขอ้ 7) HC9

เช่า……………….………………………………......................................................................= 5

อยู่โดยไม่เสยีค่าเช่า เพราะ 9. วิธีกาํจดัขยะภายในครวัเรือน                               
     - เป็นส่วนหนึ +งของค่าจา้ง/ ผูอ้ื +นเสยีค่าเช่าให…้……...….................= 6      (ตอบไดไ้ม่เกนิ 2 ขอ้  เรียงจากมากไปหานอ้ย)    

     - ใหอ้ยู่เปล่า เช่น บา้นญาติ………...….................……………………= 7  ลาํดบัที + 1     HC10

อื +นๆ (ระบุ)…………..………………...............................………………= 8  ลาํดบัที + 2 HC11

เกบ็รวบรวมใหพ้นกังานนําไปทิ
 ง…………...............................= 1

  4.  จาํนวนหอ้ง                             เผา………………………….…………….............................………………………= 2

หอ้งที +อยู่อาศยัท ั
งหมด (ไม่นบั หอ้งนํ  าหอ้งสว้ม) HC4 ฝังกลบ………………….…….............................…………………………………= 3

หอ้งที +ใชน้อน HC5 นําไปเล ี
ยงสตัว…์…………...….............................………………………………= 4

ทําปุ๋ยหมกั…………...…….............................…………………………………= 5

  5.  ไฟฟ้าภายในที&อยู่อาศยั              HC6 ทิ
งลงแม่นํ
า  ลาํคลอง………….............................……………= 6

(รวม ไฟฟ้าที2ต่อจากแบตเตอรี2และเครื2องกาํเนิดไฟฟ้าอื2น ๆ) ทิ
งตามที +ว่าง  ที +สาธารณะ……….………….............................= 7

ไม่มี      =   0  มี     =   1 อื +นๆ (ระบุ)…………..………………...............................………………= 8

ตอนที& 7 ลกัษณะของครวัเรือน

23
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24

  10. การใชส้ว้ม                       HC12 12.  ครวัเรือนเป็นเจา้ของสิ&งของต่าง ๆ ต่อไปนีKหรือไม่ 

ไม่มีสว้ม……………………..…………….............................……………………= 0 ถา้ "ไม่มี หรือ ใชแ้ต่ไม่เป็นเจา้ของ" ใหบ้นัทึก " 0 "

สว้มแบบน ั +งหอ้ยเทา้……………..……………….............................= 1 ถา้ "เป็นเจา้ของ" ใหบ้นัทึก " 1 "

สว้มแบบน ั +งยอง………….……………….............................………………………………= 2 เตียงนอนไมห้รือโลหะ…………………………………...……...   HC19

สว้มแบบน ั +งหอ้ยเทา้ และสว้มแบบน ั +งยอง……………..………………= 3 เตาหุงตม้อาหาร     - แกส๊ …….……..……………………… HC20

สว้มหลุม/สว้มถงั/สว้มถ่ายลงบ่อปลา/ สว้มถ่ายลงแม่นํ
า                                      - ไฟฟ้า.……………………………………………… HC21

   ลาํคลอง หรือสว้มลกัษณะอื +น ๆ (โดยมีหอ้งก ั น)……….............................= 4 เตาอบไมโครเวฟ…………………….………………………………………… HC22

กระติกตม้นํ
าไฟฟ้า…………………….……………………………… HC23
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