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สอพต.
(แบบแจงนับ) การสํารวจอนามัยการเจริญพันธุภาคใต พ.ศ. 2546

1 - 4
 REG       CWT       AREA     

PSU_NO 5 - 8

16 - 17MEMBERS

   ENUM 18 - 19

ชุดท่ี……ในจํานวน…….ชุดของครัวเรือนนี้

แผนที่รหัสแบบ

0 l

IHH_NO TYPE 13 - 15

ลับ

MONTH-YR 9 - 12

1



ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ

บันทึกอายุ
เต็มป

หมายเหตุ บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส  บันทึกรหัส  บันทึกรหัส
ในกรณีที่สามีของหญิงสมรส หัวหนาครัวเรือน....……… 1 ชาย....…………1 พุทธ…………… 1 ไทย...............…………1 โสด............…….………1

ไมไดอาศัยอยูในครัวเรือนนี้ ใหบันทึก ภรรยาหรือสามี..……………2 หญิง..…………2 อิสลาม………… 2 มาเลย/ยาวี……………. 2 สมรส............………….2
รายละเอียดของสามีไวดวย บุตรที่ยังไมสมรส.........…3 คริสต……………3 จีน………………….…… 3 หมาย..........…………...3

บุตรที่สมรสแลว......………4 อ่ืน ๆ (ระบุ)……4 มอญ/พมา………………4 หยา.............……………4
บุตรเขย บุตรสะใภ......... 5 เขมร/สวย………………5 แยกกันอยู………………5
บุตรของบุตร.........……… 6 อ่ืน ๆ (ระบุ)…..……… 6 เคยสมรส ไมทราบ
พอ แม พอตา แมยาย.... 7    สถานภาพ…….……. 6
ญาติอ่ืน ๆ..................……8
ผูอาศัยและคนรับใช....... 9

A1 A2 A5

  20            23      24    25        27           28           29

ถามทุกคน
ความเกี่ยวพันกับ
หัวหนาครัวเรือน

ศาสนา
สถานภาพสมรส

ถามเฉพาะผูมีอายุ

A3 A4 A6 A7

เพศ

A8

ใชภาษาอะไรพูดคุยกับ
สมาชิกในครัวเรือน"

ต้ังแต 13 ปขึ้นไป

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ภาษาที่ใชพูด

"สวนใหญ…..(ชื่อ)…….

22
REC_NO ตัวอยางการเขียนตัวเลข I    2   3       5      7   8      092 4 6



ถามเฉพาะผูที่จบ
"…...…....…(ชื่อ)…………….... "มหาวิทยาลัย อาชีพ
จบการศึกษาสูงสุดชั้นใด" ฝกหัดครู

(สายวิชาการศึกษา "…..…….…(ชื่อ)………..…
หรืออาชีวศึกษา)" ทํางานอะไร"
ในสดมภ A10

 บันทึกรหัส บันทึก ช้ัน ป และ  บันทึกรหัส บันทึกหนาที่ที่ทํา  บันทึกรหัส  บันทึกรหัส
เรียน……………1 ประกาศนียบัตรหรือปริญญา ทํางาน……………1 เชน นายจาง……….……... 1 ทํางานบาน……………1
ไมเรียน…………2 ที่สําเร็จมาโดยละเอียด ไมทํางาน…………2 วิศวกรโยธา ประกอบธุรกิจสวนตัว กําลังหางานทํา……… 2  บันทึกรหัส

ถา ไมเคยเรียน บันทึก ครูสอนระดับมัธยมศึกษา   โดยไมมีลูกจาง……2 กําลังเรียน…………… 3 อยู……………………….. 1
"ไมเคยเรียน" จํานวนป ขายปลีก - สง วัสดุกอสราง ชวยธุรกิจครัวเรือนโดย ยังเด็กหรือชรา………4 ไมอยู………………………2

ของหลักสูตร ชางเสริมสวย   ไมไดรับคาจาง…… 3 ปวย พิการ………….. 5
ทํานาขาวเพื่อขาย ลูกจางรัฐบาล………..4 ไมสมัครใจทํางาน……6
ทํานาขาวเพื่อยังชีพ ลูกจางรัฐวิสาหกิจ……5 อ่ืน ๆ (ระบุ)………… 7

คนงานในไรนาและสวน ลูกจางเอกชน……....…6
เปนตน การรวมกลุม…………7

A10 A11 A13

      30           31        33    34          38          39           40

ในสดมภ A8
ลักษณะการอยูอาศัย
ของสามีหญิงสมรส

"…..……(ชื่อ)………..…

A16

"….…(ชื่อ)….....
กําลังเรียน

สถานภาพการทํางาน

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)
ถามเฉพาะ
ผูท่ีมีอายุ 
15-24 ป

ถามเฉพาะ"หญิงสมรส"

ถามผูมีอายุ 15-49 ปทุกคน

หรือบันทึกรหัส 2 การทํางาน

ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป
การทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

A12 A14A9

อยูหรือไม"

"ในรอบ 12 เดือน

A15

(ขามไปถาม A15)

ไมทํางาน"

ถามเฉพาะผูที่บันทึก
รหัส 2 ในสดมภ A12
เหตุผลที่ไมทํางาน

"เหตุผลที่……(ชื่อ)……

"สามีของ…(ชื่อ)…อยูใน
ครัวเรือนนี้หรือไม"

ที่แลว…(ชื่อ)…..
ไดทํางานหรือไม"

ทํางานในฐานะอะไร"

0 2 3



 

1. ถาตอบวา "เคยไดยินหรือทราบ" (รหัส 1 ) ในสดมภ A17
1.1  ใหถามวา "...(ชื่อ)...เคยไดยินหรือทราบวิธีการคุมกําเนิดประเภทใดบาง"
      ใหพนักงานแจงนับ ฟงคําตอบ โดยไมตองอานช่ือวิธีการคุมกําเนิด แลวบันทึกรหัส 1 ลงใน       ที่ตรงกับคําตอบ
      แลวใหถามวา  "รูวิธีอ่ืนอีกไหม"  โดยไมตองอานช่ือวิธีการคุมกําเนิดใหฟง จนผูตอบไมสามารถบอกวิธีการ
      คุมกําเนิดไดอีกแลว
1.2  ใหถามวา "...(ชื่อ)...เคยไดยินหรือทราบวิธี...(อานวิธีการคุมกําเนิดที่ผูตอบยังไมไดกลาวถึงใหฟง)  หรือไม"
             ถาคําตอบคือ "เคย" ใหบันทึกรหัส "2" ลงใน 

 บันทึกรหัส              ถาคําตอบคือ "ไมเคย" ใหบันทึกรหัส "3" ลงใน 
เคย......………...…1

บันทึกรหัส 
ไมเคย..…………. 2 2.  ถาตอบวา "ไมเคยไดยินหรือไมทราบ" (รหัส 2 ) ในสดมภ A17 บันทึกรหัส ขัดตอคําสอนทาง
(ถามขอ 2 ใน        ใหถามวา "...(ชื่อ)...เคยไดยินหรือทราบวิธี...(อานวิธีการคุมกําเนิด) หรือไม" อานตั้งแตสดมภ A18-A27 ใหฟง เห็นดวย……………… 1   ศาสนา………………..…1

       ถาคําตอบคือ "เคย" ใหบันทึกรหัส "2" ลงใน ไมเห็นดวย……………2 ขัดตอคําสอนทางศาสนา
       ถาคําตอบคือ "ไมเคย" ใหบันทึกรหัส "3" ลงใน   แตจําเปน……………… 2

 อื่น ๆ (ระบุ) เชน ไมขัดตอคําสอนทาง
ยาเม็ด ยาคุม ยาฉีด ยาฝง หวง ถุงยาง หมัน หมัน นับระยะ หล่ังนอกชองคลอด   ศาสนา……………….... 3

ฉุกเฉิน คุม อนามัย อนามัย หญิง ชาย ปลอดภัย ใชสมุนไพร ไมเกี่ยวของกับศาสนา…4
กําเนิด ลางชองคลอด ฯลฯ อ่ืน ๆ (ระบุ)………………5

A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27

       41    42    43    44    45    46    47    48    49    50         51          52            53

"…..(ชื่อ)…..

"ตามความคิดของ.(ชื่อ)."…..(ชื่อ)…..เห็นดวย
เคยไดยินหรือ

สดมภ A18-A27)

A17

ตามตองการหรือ

A29

คําสอนทางศาสนาหรือไม"บุตรถ่ีเกินไป"

A28

แผนปจจุบัน ขัดตอ
การคุมกําเนิดดวยวิธี

คุมกําเนิด หรือไม" คิดวาการกําหนดจํานวนหรือไมวาสามี/ภรรยา 

(ถามขอ 1 ใน
สดมภ A18-A27)

ตอนที่ 2ก. ความรูและทัศนคติตอการวางแผนครอบครัว
ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุ 15-49 ปทุกคน ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

เพื่อใหไดจํานวนบุตร

ปองกันไมใหมี

ควรใชวิธีการคุมกําเนิด บุตรหรือการปองกัน
ไมใหมีบุตรถ่ีเกินไปโดย

ถามเฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ
บันทึกรหัส 2 ในสดมภ A6

ทราบเรื่องการ

4



ถามหญิง"สมรส" (บันทึกรหัส 2 ใน A8)

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
เคย………………………………..…. 1 ตัดสินใจเอง……………………...…………..….… 1 ยาเม็ด………………………..……..….. 01 ยังคุมอยู…………………………1 ยาเม็ด………………………..……. 01
ไมเคยคุม…………………………… 2 แพทย (ในโรงพยาบาลหรือคลินิก)…………… 2 ยาคุมฉุกเฉิน…………………...…. 02 เลิกคุมแลว………………………2 ยาคุมฉุกเฉิน…………………...…02

พยาบาลหรือบุคลากรทางดานสาธารณสุข……3 ยาฉีด………………………………….……03 ยาฉีด…………………………………03
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานวางแผนครอบครัว…4 ยาฝงคุมกําเนิด……………………….…04 ยาฝงคุมกําเนิด……………………04
สามี……………………………………..………...…. 5 หวงอนามัย…………………..……...……05 หวงอนามัย…………………..……05
ญาติหรือเพื่อน………………...………...…….……6 ถุงยางอนามัย………………………..… 06 ถุงยางอนามัย………………………06
อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………..……...…. 7 หมันหญิง……………………………….. 07 หมันหญิง……………………………07

หมันชาย……………………………...….08 หมันชาย……………………………08
นับระยะปลอดภัย…………………..… 09 นับระยะปลอดภัย…………………09
อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………...…. 10 อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………… 10

               54                     55                  56              58            59  

"ปจจุบัน...(ชื่อ)….ยังคุมกําเนิด
อยูหรือไม"

"ปจจุบัน..…(ชื่อ)….คุมกําเนิด
โดยวิธีใด"

(ขามไปถามสดมภ A37)

ตอนที่ 2ข. การวางแผนครอบครัว
ถามหญิง"เคยสมรส" ท่ีอายุ 15-49 ป (บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A8) 

"..(ชื่อ)…เคยคุมกําเนิดบางหรือไม" "..(ชื่อ)…เริ่มคุมกําเนิดครั้งแรก
โดยวิธีใด"

"…(ชื่อ)…ไดรับคําแนะนําใหคุมกําเนิดจากใคร"

A30

(ขามไปถามสดมภ A38)

A33 A34A32A31

0 3 5



ถามหญิง"สมรส" (บันทึกรหัส 2 ใน A8)
"…(ชื่อ)….คุมกําเนิด

 โดยวิธีนี้มานานเทาใด

บันทึกจํานวนป บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
เศษของปใหปดทิ้ง โรงพยาบาลของรัฐ…………………0 ตั้งครรภ………………………1 กําลังตั้งครรภ………………………………1 คุม……………………… 1 ยาเม็ด……………………………01

ถาไมถึงป สถานีอนามัย……………………… 1 ตองการมีบุตรอีก……………2 กลัวอันตรายตอสุขภาพ…………………2 ไมคุม……………………2 ยาคุมฉุกเฉิน………………...…02
บันทึก "0" คลินิกวางแผนครอบครัว……… 2 มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ… 3 สามีไมใหใช…………………………………3 ยังไมคิด………………. 3 ยาฉีด……………………………03

หนวยแพทยเคล่ือนที่…………… 3 การเขาถึงบริการ……………4 ตองการมีบุตร…………………………... 4 ยาฝงคุมกําเนิด…………………04
อ.ส.ม. …………………………….. 4 ราคาแพง…………...……… 5 ขัดตอคําสอนทางศาสนา หวงอนามัย…………………… 05
โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน…5 ไมมีเพศสัมพันธ……………6   หรือความเช่ือถือ……………………... 5 ถุงยางอนามัย…………………06
รานขายยา……………………………6 ไมสะดวกในการใช…………7 การเขาถึงบริการ…………………….……6 หมันหญิง………………………07
รานคา…………………………………7 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………8 ราคาแพง…………...……………….…… 7 หมันชาย…………………………08
อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………8 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………….…8 นับระยะปลอดภัย……………09

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………10

A35

        61               63             64                  65         66          67

ตอนที่ 2ข. การวางแผนครอบครัว (ตอ)
ถามหญิง"เคยสมรส" ท่ีอายุ 15-49 ป (บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A8) 

ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 2 ในสดมภ A30

"ทําไม…(ชื่อ)…จึงไมคุมกําเนิด"
ถามเฉพาะผูที่บันทึก

หรือไม"

"..…(ชื่อ)…..คุมโดยวิธีใด"

บันทึกเหตุผลที่สําคัญที่สุด"ทําไม…(ชื่อ)…

"…(ชื่อ)…ตั้งใจ
จะคุมกําเนิดในอนาคต

A40

เพียงเหตุผลเดียว

A37 A38 A39

ขามไปถามตอนที่ 3)
(บันทึกรหัส 2, 3

A36

ไปรับบริการคุมกําเนิดที่ใด"

รหัส 2 ในสดมภ A33
ถามเฉพาะผูที่บันทึก

รหัส 01-06 ในสดมภ A34

"โดยปกติ...(ชื่อ)…
จึงเลิกคุมกําเนิด"

6



อายุเมื่อแรกสมรส  การเลือกคูสมรส จํานวนครั้งที่  ระยะเวลาที่อยูกินกับสามี
อาชีพ สมรส  

"…....(ชื่อ)…...
แตงงานครั้งแรก "กอนสมรส…....(ชื่อ)…...ทํางานอะไร" "…....(ชื่อ)…...
เมื่ออายุเทาใด" แตงงานมา

ทั้งหมดก่ีครั้ง"

บันทึกอายุเต็มป บันทึกหนาที่ที่ทํา  บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกจํานวน บันทึกระยะเวลาที่อยูกินกับสามี
เชน นายจาง……….…...…..... 1  เลือกเองแตผูใหญ ครั้งที่แตงงาน สําหรับการแตงงานแตละครั้ง

วิศวกรโยธา ประกอบธุรกิจสวนตัว    ไมเห็นดวย....……....... 1 บันทึกระยะเวลาเปนป
ครูสอนระดับมัธยมศึกษา   โดยไมมีลูกจาง…………2  ผูใหญเลือกใหแตตัวเอง
ขายปลีก - สง วัสดุกอสราง ชวยธุรกิจครัวเรือนโดย    ไมเห็นดวย……............ 2

ชางเสริมสวย   ไมไดรับคาจาง……...…3  เลือกเองและผูใหญ
ทํานาขาวเพื่อขาย ลูกจางรัฐบาล………...……4    เห็นดวย....……........... 3
ทํานาขาวเพื่อยังชีพ ลูกจางรัฐวิสาหกิจ……... 5  ผูใหญเลือกใหและตัวเอง

คนงานในไรนาและสวน ลูกจางเอกชน………...….6    เห็นดวย.…….............. 4
เปนตน การรวมกลุม…………..…7  ตัดสินใจเองทั้งหมด…...... 5

ถาไมทํางาน  อ่ืน ๆ (ระบุ)....…….…..... 6
บันทึก "ไมทํา"

A41 A42 A45 A46

     69        71            75             76         77                                  78

สถานภาพการทํางาน
การทํางานกอนสมรส

 (สําหรับการแตงงานครั้งแรก) 
 

 ครั้งแรกนั้นใครเลือกสามีให"
"…....(ชื่อ)…...

ตอนที่ 3 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ
ถามหญิง"เคยสมรส" ท่ีอายุ 15-49 ป (บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A8) 

ทํางานในฐานะอะไร"
 "เมื่อ....(ชื่อ)...แตงงาน

A43 A44

0 4

ครั้งที่ 1……..ป………..เดือน
ครั้งที่ 2……..ป………..เดือน
รวมทุกครั้ง………….ป

7

ครั้งที่ 1……..ป………..เดือน
ครั้งที่ 2……..ป………..เดือน
รวมทุกครั้ง………….ป

ครั้งที่ 1……..ป………..เดือน
ครั้งที่ 2……..ป………..เดือน
รวมทุกครั้ง………….ป

ครั้งที่ 1……..ป………..เดือน
ครั้งที่ 2……..ป………..เดือน
รวมทุกครั้ง………….ป

ครั้งที่ 1……..ป………..เดือน
ครั้งที่ 2……..ป………..เดือน
รวมทุกครั้ง………….ป

ครั้งที่ 1……..ป………..เดือน
ครั้งที่ 2……..ป………..เดือน
รวมทุกครั้ง………….ป



 จํานวนบุตรที่ตองการ บุตรเกิดรอด  อายุเมื่อ
(ไมรวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม)  คลอดบุตรคนแรก

"ถา...(ชื่อ)...สามารถกําหนดจํานวนบุตรไดตามตองการ  รวมจํานวน  
 ตลอดชวงชีวิต.....(ชื่อ).....ตองการมีบุตรก่ีคน"  "...(ชื่อ)...มี  "...(ชื่อ)...มี  "...(ชื่อ)...มี  บุตรเกิดรอด "(ชื่อ)...คลอด

 บุตรเกิดรอดที่อยู  บุตรเกิดรอด  บุตรเกิดรอด  ทั้งส้ิน บุตรคนแรก
ในครัวเรือนนี้ก่ีคน"  ที่อยูที่อ่ืนก่ีคน"  ที่ตายก่ีคน" เมื่ออายุเทาใด"

  
รวมบุตรทั้งหมดจาก รวมบุตรทั้งหมดจาก รวมบุตรทั้งหมดจาก รวมจํานวนบุตร บันทึกรหัส
การแตงงานทุกครั้ง การแตงงานทุกครั้ง การแตงงานทุกครั้ง ในสดมภ A48,  บันทึกอายุเต็มป ต่ํากวา 1 ป……..…………1
ถามีบุตรบันทึก ถามีบุตรบันทึก ถามีบุตรบันทึก A49 และ A50 1 ป………………….…...…2
จํานวนบุตร จํานวนบุตร จํานวนบุตร 2 ป………………….………3
ถาไมมีบุตร ถาไมมีบุตร ถาไมมีบุตร ถาไมมีบุตร 3 ป……………………….…4
บันทึก  "0" บันทึก  "0" บันทึก  "0" ใหขามไปถาม 4 ป…..………..……….……5

ตอนที่ 5 5 ปข้ึนไป………..……….…6

 รวม ชาย ชาย หญิง
หรือ
หญิง

A48 A49 A50 A51 A52

     80      81      82      83      84      86      88      90      92             94

อายุบุตรคนสุดทอง

ของ..…(ชื่อ)….อายุเทาใด"

A53

"ขณะนี้บุตรคนสุดทอง

ตอนที่ 3 การสมรสและภาวะเจริญพันธุ (ตอ)
ถามหญิง"เคยสมรส" ท่ีอายุ 15-49 ป (บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A8) 

(ขามไปถามตอนที่ 5)

A47
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น้ําหนักแรกคลอด

"บุตรคนสุดทอง 
เกิดมามีน้ําหนักเทาใด"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกนํ้าหนักเปนกรัม
ฝาก……………...………1 ศุนยสุขภาพชุมชน………0 ไปทุกครั้ง……………1 ศุนยสุขภาพชุมชน……… 0 แพทย…………….…1 วิธีธรรมชาติ……1
ไมฝาก………………… 2 สถานีอนามัย/ศูนยบริการ ไปบางครั้ง………… 2 สถานีอนามัย/ศูนยบริการ พยาบาล……………2 ผาตัดคลอด……2 บันทึกรหัส

  สาธารณสุข…………… 1 ไมไดไป…………...…3   สาธารณสุข…………… 1 ผดุงครรภโบราณ…3 ใชคีม……………3 ไปทุกครั้ง………… 1
โรงพยาบาลชุมชน………2 โรงพยาบาลชุมชน……… 2 คลอดเอง……………4 ใชเครื่องดูด ไปบางครั้ง……….. 2
โรงพยาบาลจังหวัด………3 โรงพยาบาลจังหวัด………3 อ่ืน ๆ (ระบุ)……… 5   สูญญากาศ… 4 ไมไดไป…………… 3
โรงพยาบาลอื่นๆ สังกัด โรงพยาบาลอื่นๆ สังกัด
  ของรัฐ……………………4   ของรัฐ……………………4
โรงพยาบาลเอกชน………5 โรงพยาบาลเอกชน………5
คลินิกเอกชน…………….6 คลินิกเอกชน……………..6
อ่ืน ๆ (ระบุ)………………7 บาน……………….…………7

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………… 8
A60

         95            96          97            98          99       100  101        105

"…(ชื่อ)…ฝากครรภบุตร
คนสุดทองที่ใด" บุตรคนสุดทอง" บุตรคนสุดทอง

วิธีคลอดบุตร

"…(ชื่อ)…คลอด"…(ชื่อ)…คลอดบุตร

คลอดตามที่แพทย
ดวยวิธีใด" ตรวจครรภหลัง

นัดหรือไม"

A58 A59 A61A55 A57A56

 ไดฝากครรภหรือไม"

(ขามไปถามสดมภ A57)

ที่แพทยนัดหรือไม"

A54

การฝากครรภ สถานที่ที่ฝากครรภ ผูทําคลอด การตรวจครรภการตรวจครรภ สถานที่ที่คลอดบุตร

"ระหวาง….(ชื่อ)....
ตั้งครรภบุตรคนสุดทอง "….(ชื่อ)….ไดไปครรภตามกําหนด คนสุดทองที่ใด"

"ใครเปนผูทําคลอด
หลังคลอด

"….(ชื่อ)…ไดไปตรวจ

ตอนที่ 4 การอนามัยแมและเด็ก 
ถามหญิง"เคยสมรส" ท่ีอายุ 15-49 ป (บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A8) 
ถามเฉพาะหญิงที่มีบุตรคนสุดทองอายุ 0-2 ป  หรือบันทึกรหัส 1-3 ในสดมภ A53

0 5 9



ผูดูแลบุตร
ถามเฉพาะผูที่บันทึก

รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ A63

"…(ชื่อ)…ใหบุตรคนสุดทอง
ดื่มนมตนเองนานเทาใด"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกจํานวน บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
ดูแลเอง/สามี……………1 กําลังให………………….…1 เดือน (นับเต็มเดือน สุขภาพไมดี…………….1 สุขภาพไมดี………….…. 1 ไดรับการฉีดวัคซีน……… 1 บันทึกรหัส
ปูยา / ตายาย………… 2 เคยให………………….…. 2 เศษเดือนใหปดทิ้ง) มีปญหาเรื่องน้ํานม……2 มีปญหาเรื่องนํ้านม…… 2 ไมทราบวาตองฉีดวัคซีน…1
บุตรที่โตกวา……………3 ไมเคยให…………..………3 ถาไมถึงเดือนบันทึก "0" ตองไปทํางาน……………3 ตองไปทํางาน……..…… 3 ไมไดรับการฉีดวัคซีน……2 ไมทราบวาฉีดไดที่ไหน……2
ญาติพี่นอง…………….…4 ตั้งครรภ………….……. 4 บุตรไมยอมด่ืม…...……4 ไมมีเงินคาเดินทาง…………3
บุคคลอ่ืนที่มิใชญาติ… 5 บุตรไมยอมด่ืม………. 5 อ่ืน ๆ (ระบุ)………...…. 5 ไมมีเวลาพาไป………………4
อ่ืน ๆ (ระบุ)…………... 6 บุตรโตแลว……...……. 6 ไมมีเงินคาวัคซีน……………5

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………7 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………6

A64

         106           107        108          110          111            112             113

การฉีดวัคซีนปองกันโรคพื้นฐาน

รหัส 2 ในสดมภ A63 รหัส 3 ในสดมภ A63
ถามเฉพาะผูที่บันทึก

การใหนมบุตร
ถามเฉพาะผูที่บันทึก

"ในการเลี้ยงดูบุตร "บุตรคนสุดทองไดรับการ

A68

"ทําไม…(ชื่อ)…จึงไมดื่มนมตนเองหรือไม"

(ขามไปถามสดมภ A66)

"ทําไมบุตรคนสุดทองจึง
ไมไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคขั้นพื้นฐาน"

A67

ใหนมบุตร"

(ขามไปถามตอนที่ 5)

"สวนใหญใครเปน
ผูดูแลบุตรคนสุดทอง" ฉีดวัคซีนปองกันโรค

ขั้นพื้นฐานหรือไม"
เคยใหบุตรดื่มนมตนเอง"

คนสุดทอง…(ชื่อ)…ใหบุตร
"ทําไม…(ชื่อ)…จึงเลิก

 

A62 A63 A66A65

ถามเฉพาะผูที่บันทึก
รหัส 2 ในสดมภ A67

ตอนที่ 4 การอนามัยแมและเด็ก (ตอ)
ถามหญิง"เคยสมรส" ท่ีอายุ 15-49 ป (บันทึกรหัส 2-6 ในสดมภ A8) 

ถามเฉพาะหญิงที่มีบุตรคนสุดทองอายุ 0-2 ป  หรือบันทึกรหัส 1-3 ในสดมภ A53 ถามเฉพาะหญิงที่มีบุตรคนสุดทองอายุ 0-4 ป 
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
เคยตรวจ เคยตรวจ รูจัก…………………………………….......……1 เคยตรวจ
   เพิ่งตรวจครั้งแรก……………….………… 1    เพิ่งตรวจครั้งแรก…………………………......………1 ไมรูจัก……………………......…………..……2    เพิ่งตรวจครั้งแรก…………………...……….1
   ทุกเดือน………………………..…………...…2    ทุกป………………………………………………......…2    ทุกป………………………………………….…. 2
   เปนบางครั้งแตไมสมํ่าเสมอ…………..... 3    ทุก 2 ป…………………………………………...….…3    3 ปแรกตรวจติดตอกันทุกป หลังจากนั้น
ไมเคยตรวจ…………………...……………...…4    ทุก 3 ป……………………………………...………..…4      ตรวจทุก 3 ป……………………………...…3

   ไมสมํ่าเสมอ……………………………….………...…5    สมํ่าเสมอแตนานมากกวา 1 ป…………… 4
ไมเคยตรวจ…………………...……………...…..………6    ไมสมํ่าเสมอ……………………………….….. 5

   ตรวจหลังคลอดบุตรคนสุดทอง……………6
ไมเคยตรวจ…………………...……………...…. 7

                   23                       24                    25                     26

ดวยตนเองหรือไม"

B1 B2 B3

"…(ชื่อ)… เคยไดรับการตรวจหามะเร็งเตานม
จากเจาหนาที่ทางการแพทยหรือไม"

B4

ปากมดลูก หรือไม"เพื่อปองกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ระยะเริ่มตนหรือไม"

ตอนที่ 5 มะเร็งระบบสืบพันธุ
ถามเฉพาะหญิงทุกคนผูตอบสัมภาษณดวยตนเอง

ถามหญิงที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป

"…(ชื่อ)… เคยไดรับการตรวจหาเซลลมะเร็ง"…(ชื่อ)… รูจักการตรวจหาเซลลมะเร็ง

การตรวจหามะเร็งเตานม

"…..(ชื่อ)..… เคยตรวจหามะเร็งเตานม

ถามหญิงที่มีอายุตั้งแต  35 ปขึ้นไป
การตรวจหามะเร็งปากมดลูก

602
22
REC_NO
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                                                                             - โรคเอดส เปนอันตรายถึงชีวิต ใชหรือไม
                                                                              -โรคเอดส ไมมียารักษาใหหายได ใชหรือไม เปนตน

            แลวบันทึกคําตอบลงในชอง

บันทึกรหัส
ใช…………………………………..………… 1
ไมใช……………………………….………… 2
ไมทราบ/ไมแนใจ………………………...…3

เปน ไมมียา ปองกัน ติดตอ ติดตอ ติดตอ ติดตอ ติดตอ ไมสามารถ การใช
อันตราย รักษาให ได ไดทาง จากการใช จากแม จากแม โดยการ ดูลักษณะ ถุงยางอนามัย
ถึงชีวิต หายได เพศ เข็ม สูลูก สูลูก รับเชื้อ จากภายนอก สามารถลด

สัมพันธ ฉีดยา โดยผานทาง โดยผานทาง ทางเลือด ไดวาใครติด ความเสี่ยง
รก น้ํานม เชื้อเอดส ในการติด

โรคเอดส
B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14

       27        28        29        30        31        32        33        34        35        36

ตอนที่ 6 โรคเอดส   
ความรูความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับโรคเอดส
ถามผูมีอายุ 15-49 ป ทุกคน  ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

"…..(ชื่อ)….. รูและเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสอยางไร"
ใหพนักงานแจงนับ อานคําถามตั้งแตสดมภ B5 - B14 ใหผูตอบสัมภาษณฟง โดยถามวา
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บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
มี……………………………1 มี………………………1 มีโอกาสสูง……………… 1 บันทึกรหัส เคย…………………………1 มีโอกาสสูง…………………1 บันทึกรหัส
ไมมี………………………2 ไมมี……………………2 มีโอกาสพอสมควร…… 2 ไมเที่ยวหญิง/ชายขายบริการ…1 ไมเคย………………………2 มีโอกาสพอสมควร……… 2 สามีชอบเที่ยวผูหญิง……………1

มีโอกาสนอย…………… 3 ไมไดสัมผัสกับผูปวยที่ มีโอกาสนอย………………3 สามีมีพฤติกรรมรักรวมเพศ……2
ไมมีโอกาสเลย………… 4    ติดเช้ือเอดส……………….. 2 ไมมีโอกาสเลย…………… 4 สามีไปทํางานตางถิ่น……….……3

ดูแลสุขภาพอยางสม่ําเสมอ.. 3 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………….…4
ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง
   เม่ือมีเพศสัมพันธ…………. 4
เปนผูปฎิบัติตามคําสอน
   ทางศาสนา……………………5
อ่ืน ๆ (ระบุ)…………...……. 6

          37          38            39      40            43             44              45

ถาบันทึกรหัส 1 หรือ 2
ใหบันทึกเหตุผลมาดวย

ติดโรคเอดสจากสามี"
ตัวเองมีโอกาสเสี่ยงตอการ

B21B15 B16 B17

บันทึกไดไมเกิน 3 คําตอบ

ตัวเองไมมีโอกาสเสี่ยงตอการ

B19 B20B18

ติดเชื้อโรคเอดส"

ตอนที่ 6 โรคเอดส (ตอ)

"…....(ชื่อ)….… "…...(ชื่อ)….... 
คิดวาตัวเองมีโอกาสมีเพื่อน/ญาติ/

"…...(ชื่อ)……
ไดยินขาวหรือทราบวา

ความรูความเขาใจ และความตระหนักเก่ียวกับโรคเอดส

ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส
ถามผูมีอายุ 15-49 ป ทุกคน  ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง ถามหญิงสมรสที่มีอายุ 15-49 ป  ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

"เหตุผลที่….(ชื่อ)…..คิดวา

ถามเฉพาะผูที่บันทึก

โรคเอดสกับสามีหรือไม"
จากสามีหรือไม"

"….(ชื่อ)…เคยคุยเรื่อง "…..(ชื่อ)……คิดวามีความ
เส่ียงตอการติดโรคเอดส

1-3 ในสดมภ B20 รหัส 4 ในสดมภ B17

เอดสบางหรือไม"
คนรูจักติดเชื้อ

เอดสบางหรือไม"
มีคนในชุมชนติดเชื้อ เส่ียงตอการติดเชื้อโรค

เอดสมากนอยแคไหน"
"เหตุผลที่….(ชื่อ)….. คิดวา
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"…(ชื่อ)…พบวาปจจุบัน
วัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธ

เมื่ออายุเทาไหร

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส ใหบันทึกอายุต่ําสุดของ บันทึกรหัส
รูจัก………………….. 1 พอ/แม……………………1 เห็นดวย…………………………………..…1 ประถมศึกษา………………1 ครู…………………………1 วัยรุนที่พบ ตอบเอง……………. 1
ไมรูจัก…………………2 ญาติ……………………… 2 ไมเห็นดวย มัธยมศึกษาตอนตน………2 ผูสอนศาสนา……………2  บันทึกอายุเต็มป ผูอ่ืนตอบแทน………2

เพื่อน…………..………… 3   สถานที่ไมเหมาะสม……..…………… 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย……3 ผูนําชุมชน……………… 3
ส่ือตาง ๆ …………………4   เปนกระบวนการทางธรรมชาติ………3 อุดมศึกษา………………….4 นักวิชาการ………………4
สถานศึกษา………………5   เปนการกระตุนใหเกิดการ อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………5 นักแสดง…………………5
อ่ืน ๆ (ระบุ)………………6     อยากรูอยากลอง………………………4 เจาหนาที่สาธารณสุข… 6

  สามารถเรียนรูไดจากสื่อตางๆ ………5 อ่ืน ๆ (ระบุ)………………7
  สามารถเรียนรูไดจากเพื่อน/ญาติ……6
อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………..…………7

B27

         46            47                 48           49            50       51          53

สดมภ B27)

ระดับการศึกษาใด"

จะเปนผูใหความรู
เรื่องเพศศึกษา"

ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ B24

"…(ชื่อ)…คิดวาใครควร

ตอนที่ 7 เพศศึกษาและอนามัยวัยรุน
ถามผูท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ปทุกคน  ท่ีตอบสัมภาษณดวยตนเอง

"..(ชื่อ)..เห็นดวยหรือไมที่ปจจุบันมีการ

B23

เพศศึกษาตั้งแต

"ตามความคิดของ…(ชื่อ)…

B24

ในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น"
สอดแทรกบทเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษา

B25

คิดวาควรใหความรูเรื่อง

สัมภาษณ
ผูตอบ

ResponseB22

"สวนใหญ…..(ชื่อ)….
รูเรื่องเพศศึกษาจากที่ใด"

"…(ชื่อ)…รูจักเรื่อง
เพศศึกษาหรือไม"

(ขามไปถาม

B26
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ตอนที่ 8 ลักษณะของที่อยูอาศัย

   H1.  ลักษณะของที่อยูอาศัย                                                         H7.  การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ) 
          ตึก……..……………………………………………………………… = 1           สวมชักโครก…………………………………………………  = 1

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

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

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

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

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

   H2.   สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย                                                  นํ้าด่ืมบรรจุขวด……………………………………………  = 1

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

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

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

          เชาซื้อ…………………………………………………………………  = 4           นํ้าบอหรือนํ้าบาดาล…..……………………………………  = 5

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

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

          อยูโดยไมตองเสียคาเชา…………………………………………  = 7           อ่ืน ๆ  (ระบุ)…………………………………………………  = 8

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

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

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

   H5.   ไฟฟาภายในที่อยูอาศัย           นํ้าประปานอกบาน………………..………………………  = 4

          (รวมไฟฟาที่ตอจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟาอ่ืน ๆ )                       นํ้าบอหรือนํ้าบาดาล…..……………………………………  = 5

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

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

            อ่ืน ๆ  (ระบุ)…………………………………………………  = 8

          ไมมีการหุงตม………………………………………………………  = 0 H10.  วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน (ตอบไดไมเกิน 2 คําตอบ)
          ถาน……………………………………………………………………  = 1           เก็บรวบรวมใหพนักงานนําไปทิ้ง………………………  = 1

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

          นํ้ามันกาด……………………………………………………………  = 3           ฝงกลบ……………..…………..……………………………  = 3

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

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

          อ่ืน ๆ  (ระบุ)………………………………………………………… = 6           ทิ้งลงแมนํ้า  ลําคลอง……..……….……………………   = 6

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

          อ่ืน ๆ  (ระบุ)…………………………………………………  = 8

803

 H3.-H4.   จํานวนหอง

 H8.  นํ้าดื่ม   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ) 

 H9.  นํ้าใช   (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)

 H6.   เชื้อเพลิงที่ใชในการปรุงอาหาร (บันทึกที่ใชเปนสวนใหญ) 

ใหบันทึกรหัสลงใน

(col.23)

(col.24)

(col.25)

(col.26)

(col.27)

(col.28)

(col.29)

(col.30)

(col.31)

(col.32)

(col.33)

1522
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ตอนที่ 8 ลักษณะของที่อยูอาศัย (ตอ)

   ใหบันทึกเครื่องหมาย  X  ลงใน             โดยถาผูอื่นนอกครัวเรือนใหยืมมาจะถือวา "ไมเปนเจาของ"
   H11  สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ หรือไม?  (ทั้งที่ใชในครัวเรือน  หรือใชรวมธุรกิจและครัวเรือน)

เปน ไมเปน เปน ไมเปน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           เครื่องเลนวิดีโอ / ซีดี……………………………………….……… (col.45)           รถจักรยาน…………………………………………………………. (col.58)

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