
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

1.  ภาค………………………………………………………… จังหวัด………………….……………………………..…  

2.  อําเภอ / เขต………………………………………………ตําบล / แขวง……………………...………….…….…  
3.  บานเลขที่…………………… ถนน……………………ตรอก / ซอย…………….……………………………    
4.  ในเขตเทศบาล   ED………………………………… BLK………………………………………………………   

    นอกเขตเทศบาล ED……………หมูท่ี………………ช่ือหมูบาน………………………………..……………   

5.  ลําดับท่ีชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง…………………………………………...……………………………   

6.  เดือน………………………. พ.ศ. 2549                 

7.  ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอยาง………………………………ประเภทสวนบุคคล

8.  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ข้ันแจงนับ………………………………………………คน

9.  ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้  (บันทึกรหัส)

ไดขอมูล ไมไดขอมูล

ข้ันนับจด ขั้นแจงนับ ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตัวอยาง 1. เปนครัวเรือนตัวอยาง  ไปสามครั้งไมพบ

     1.1  มีครัวเรือนอาศัยอยู   แจงนับได 11       ผูตอบสัมภาษณ 21

  รื้อถอน ไฟไหม 12  ไมใหความรวมมือ 22

  เปนบานวาง 13  หาบานไมพบ 23

     1.2  เปนบานวาง   เปนบานวาง 14

  มีครัวเรือน (แจงนับได) 15

2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง   แจงนับได 16 2. อ่ืน ๆ (ระบุ)………………………. 24

(ครัวเรือนใหมอยูแทน

     ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

     แจงนับวันท่ี..….....เดือน…………………...พ.ศ. 2549                  บรรณาธิกรและลงรหัสวันท่ี...........เดือน………………พ.ศ. 2549
     ช่ือตัว - ช่ือสกุล...................................……………                 ช่ือตัว - ช่ือสกุล.........................................................…

                   พนักงานแจงนับ                                      พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส    

                                         ลายมือช่ือ..........................................................ผูตรวจ
                                             (...................................................................)
                                              ตําแหนง.........................................…………

รหัส รหัส

การสํารวจอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. 2549 

MONTH-YR 4 9

1 - 3

PSU_NO 14 - 17

IHH_NO TYPE 22 - 24

18 - 21

       AMP           TMB

4 - 7

8 - 11AREA ED

25 - 26MEMBERS

   ENUM 27 - 28

BLK_VIL 12 - 13

          REG       CWT    

สอพ.

ลับ

(แบบแจงนับ)

ชุดท่ี….….ในจํานวน…..….ชุดของครัวเรือนนี้

แผนท่ีรหัสแบบ
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล อายุ

                                บันทึกรหัส  บันทึกรหัส บันทึกอายุ            บันทึกรหัส
 หัวหนาครัวเรือน....…..………....…...... 1 ชาย....……1 เต็มป พุทธ…………..……. 1  โสด............…….………1
 ภรรยาหรือสามี..……...…………........... 2 หญิง..…… 2 อิสลาม……..…………2  สมรส............…………. 2
 บุตรที่ยังไมสมรส.….......……….......... 3 คริสต……………...…3  หมาย..........…………... 3
 บุตรที่สมรสแลว..…....…………........... 4 อื่น ๆ (ระบุ)……..…4  หยา.............……………4
 บุตรเขย บุตรสะใภ….........………………5  แยกกันอยู………………5
 บุตรของบุตร......…...…………….......... 6  เคยสมรส แตไมทราบ
 พอ แม พอแมของคูสมรส....……………7      สถานภาพ…….…… 6
 ญาติอ่ืน ๆ..................………………..... 8 .
 ผูอาศัยและคนรับใช....................………9

A1 A2 A5

    29                              32      33    34             36                 37

ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน

ความเก่ียวพันกับหัวหนาครัวเรือน เพศ ศาสนา

ถามทุกคน

A7A3 A4 A6

               บันทึกรหัส

 13 ปขึ้นไป

สถานภาพสมรส

ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต

31

REC_NO2 ตัวอยางการเขียนตัวเลข I   2   3        5        7   8       0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            บันทึกรหัส                         บันทึกรหัส
  ไมเคยเรียน……….……...…...…...…… 1   ทํางาน………………….……..... 1  ขาราชการ………...………………... 1  นายจาง……….……………….......... 1   ทํางานบาน…………..………...…1
  กอนประถมศึกษา…...…..….……..….. 2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ……………… 2  ประกอบธุรกิจสวนตัว   กําลังหางานทํา…………….…... 2
  ประถมศึกษา………....…………….....… 3   ไมทํางาน……...……………...…2  พนักงาน/ลูกจางเอกชน………..…3      โดยไมมีลูกจาง……………..….. 2   กําลังเรียน…………..……….…. 3
  มัธยมศึกษาตอนตน…………...…...……4  คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว……4  ชวยธุรกิจในครัวเรือนโดย   ยังเด็กหรือชรา……………..….. 4
  มัธยมศึกษาตอนปลาย  เกษตรกร………..…………..…….. 5      ไมไดรับคาจาง………………….. 3   ปวย พิการ………...…...…..…. 5
     สายสามัญ…………...…..….……..…. 5  รับจางทั่วไป/กรรมกร……………. 6  ลูกจางรัฐบาล…………….......……. 4   ไมสมัครใจทํางาน………..…….6
     สายอาชีพ.………….……..…....…….. 6  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….…....….7  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ………………....…5   อื่น ๆ (ระบุ)…….…………...…. 7
  ปวส./ปวท./อนุปริญญา………..….…… 7  ลูกจางเอกชน……….………….....… 6
  ปริญญาตรี……………....…….…….…….8  การรวมกลุม…………….………...… 7
  สูงกวาปริญญาตรี..…..……..….....….… 9    
  อื่น ๆ (ระบุ)…………..….………….….… 10
 

                        38                        40                           41                            42                        43

A12

"เหตุผลที่…..(ชื่อ)…..ไมทํางาน?"

(ขามไปถาม A12)

ไดทํางานหรือไม?"   ทํางานอะไร?"

 (ถามตอไป)

A9 A10

รหัส 2 ใน A9กอนวันสัมภาษณ…...(ชื่อ).….

"…..(ชื่อ)..…จบการศึกษาสูงสุดระดับใด?"

กอนวันสัมภาษณ……..(ชื่อ)…..

"ในระหวาง 12 เดือน ถามเฉพาะผูท่ีบันทึก

กอนวันสัมภาษณ…....(ชื่อ)...…..

"ในระหวาง 12 เดือน

A11

                              บันทึกรหัส

   ทํางานในฐานะอะไร?"

A8

                        บันทึกรหัส                      บันทึกรหัส

ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป

การศึกษา

การทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

การทํางาน อาชีพ สถานภาพการทํางาน เหตุผลท่ีไมทํางาน

"ในระหวาง 12 เดือน 
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บันทึกเหตุผลที่สําคัญ
             บันทึกรหัส                บันทึกรหัส                       บันทึกรหัส                      บันทึกรหัส ท่ีสุดเพียงเหตุผลเดียว

   เคยไป   คุม………………………1  ยาเม็ดคุมกําเนิด………………1  โรงพยาบาลของรัฐ……………1
      ทั้งคู……...…….....……...……..1  ยาฉีด…………………………… 2  สถานีอนามัย……………..……2                   บันทึกรหัส
      เฉพาะภรรยา…...…..........…..2   ไมคุม……………………2  ยาฝงคุมกําเนิด…………………3  หนวยแพทยเคล่ือนที่…………3  ตองการมีบุตรเพิ่ม…………1
      เฉพาะสามี…......…......….…...3  หวงอนามัย………………………4  อาสาสมัครสาธารณสุข  กลัวอันตราย 
   ไมเคยไป…..…..…....…….……….4  ถุงยางอนามัย………………… 5     ประจําหมูบาน…..……….…4    ตอสุขภาพ……………… 2                      บันทึกรหัส

 ทําหมันหญิง……………………6  โรงพยาบาลเอกชน/  สามีไมใหคุม…………………3   เคย………..….......…….…… 1
 ทําหมันชาย………………………7     คลินิกเอกชน..………………5  การเขาถึงบริการ   ไมเคย (ระบุ)…......…...…… 2
 นับระยะปลอดภัย............... 8  รานขายยา………….………… 6    ทําไดยาก.…………..….... 4
 อื่น ๆ (ระบุ)……………………9  รานคา……………..……….……7  ยาราคาแพง…………..………5
 ไมทราบวิธีคุมกําเนิด…………10  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..… 8  กําลังตั้งครรภ………………6

การไดรับ การตรวจ การตรวจ  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………….. 7
ขอมูลและ รางกาย เลือด
คําปรึกษา

A13 A14 A15

   44    45    46                47                48                      50                    51                     52

(ถาม A17 ตอไป)

(ขามไปถาม A19)

"ทําไม….....(ชื่อ)....….

จึงไมคุมกําเนิด?"ไปรับบริการคุมกําเนิดที่ใด?"

"โดยปกติ…..(ชื่อ)....หรือสามี"ขณะนี้..(ชื่อ)..หรือสามี"กอนแตงงาน…...(ชื่อ).….และสามี

เคยไปรับบริการเหลานี้หรือไม?"

"........(ชื่อ).......เคยไดรับ

การปรึกษา/การตรวจ

A18

ถามผูที่ไมคุมกําเนิด (บันทึกรหัส 2 ใน A16)ถามผูที่คุมกําเนิด (บันทึกรหัส 1 ใน A16)

A19 A20A17

จากบุคลากรสาธารณสุข

เก่ียวกับการมีบุตรยากหรือไม?"

(ขามไปถาม A21)

A16

ตอนที่ 2  พฤติกรรมและทัศนคติตอการวางแผนครอบครัว 

ถาม "หญิงสมรส" ท่ีมีอายุ 15 - 49 ป (บันทึกรหัส 2 ใน A7)

คุมกําเนิดหรือไม?"

"…....(ชื่อ)..….หรือสามี

คุมกําเนิดดวยวิธีใด?"

และยังมีเพศสัมพันธกับคูสมรส

 ไมมีบุตรในระยะ 2 ป 

ถามหญิงสมรสที่ไมคุมกําเนิด
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อายุ

เม่ือแรกสมรส อายุเม่ือคลอดบุตรคนแรก

"…....(ชื่อ)…... "…(ชื่อ)...มีบุตรเกิดรอด "…(ชื่อ)...มีบุตรเกิดรอด "…(ชื่อ)...มีบุตรเกิดรอด  รวมจํานวน "…(ชื่อ)....คลอดบุตรคนแรก

แตงงานครั้งแรก ท่ีอยูในครัวเรือนนี้ ก่ีคน?" ที่อยูที่อ่ืน ก่ีคน?" ที่ตาย ก่ีคน?"  บุตรเกิดรอดทั้งสิ้น เมื่ออายุเทาใด?" 

เมื่ออายุเทาใด?"  

  

บันทึกอายุเต็มป ถามี ใหบันทึกจํานวน ถามี ใหบันทึกจํานวน ถามี ใหบันทึกจํานวน รวมจํานวนบุตร บันทึกอายุเต็มป      ถาม ี ใหบันทึกรหัส 1
ถาไมมี ใหบันทึก ถาไมมี ใหบันทึก ถาไมมี ใหบันทึก ในสดมภ A22,A23,A24  ใน A27 และบันทึกอายุของบุตร 

"0" ชิดขวา "0" ชิดขวา "0" ชิดขวา  ใน A28 ดวย
ถาไมมีบุตร      ถาไมม ี ใหบันทึกรหัส 2

บันทึก "0" ชิดขวา  ใน A27 สวน A28 ใหเวนวางไว
และขามไปถามตอนที่ 5

                   บันทึกรหัส
    มี.……....…….…...……..1

    ไมมี.……....……...……..2

การมีบุตร อายุบุตร (เดือน)
A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28

    53        55        57        59        61           63    65      66

(บันทึกอายุของบุตรใน A28)

(ขามไปถามตอนที่ 5)

อายุตํ่ากวา 1 ป  หรือไม?"

อายุบุตรคนสุดทอง

ตอนที่ 3  การสมรสและภาวะเจริญพันธุ

ถาม "หญิงเคยสมรส" ท่ีมีอายุ 15 - 49 ป (บันทึกรหัส 2 - 6 ใน A7) 

"….(ชื่อ)….มีบุตรคนสุดทอง

บุตรเกิดรอด (ไมรวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม)

"รวมบุตรทั้งหมดจากการแตงงานทุกครั้ง"
ถามเฉพาะผูท่ีมีบุตร ใน A25
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ไปฝากครรภ

ไดรับการ

                บันทึกรหัส            บันทึกรหัส
 ศูนยสุขภาพชุมชน………1     ไปทุกครั้ง.…………...……1

       บันทึกรหัส  สถานีอนามัย/ศูนยบริการ     ไปบางครั้ง…….……....…2              บันทึกรหัส                บันทึกรหัส

 ฝาก……………. 1      สาธารณสุข...…………2     ไมไดไป…….……….....…3   บันทึกรหัส  ไมทราบวาตอง        เคย………………..…………1
ถาม A30 ตอไป)  โรงพยาบาลชุมชน………3 ตรวจ……...…1    ฝากครรภ…......…1       ไมเคย………………..…… 2
 ไมฝาก………… 2  โรงพยาบาลทั่วไป/ ไดรับ ไมตรวจ……. 2 ไมเห็นความสําคัญ... 2
ขามไปถาม A37)     โรงพยาบาลศูนย…… 4   กินตามแพทยส่ัง……. 1 ตองทํางาน/

 โรงพยาบาลของ   กินบางครั้ง………..……2    ไมมีเวลา.……...... 3
     มหาวิทยาลัย……..…5 ไมไดรับ………..…………3 ไมมีเงิน………….....…4
 โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ ไมสะดวกในการ
     ของรัฐ……..………… 6     เดินทาง….….....…5
 โรงพยาบาลเอกชน/ อ่ืน ๆ (ระบุ)……..…..6 พาไปฝาก สามีไดรับ ชวยดูแล ชวยทํา
     คลินิกเอกชน…………7 เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ ครรภ การตรวจ เรื่อง งานบาน
 อ่ืน ๆ (ระบุ)………………8 1 - 6 7 8 9 เลือด อาหาร

A31 A32 A33 A34 A37 A38 A39 A40 A41

       68                  69  70  71  72  73                  74    75               76   77   78  79  80

"ทําไม...…(ชื่อ)…....

จึงไมไปฝากครรภ?"

               
               

ในเรื่องตอไปนี้หรือไม?"

ตอนที่ 4 การอนามัยแมและเด็ก 

การดูแลขณะตั้งครรภ

"ขณะ…(ชื่อ)…"ระหวาง.…(ชื่อ)... "..…(ชื่อ)..…ฝากครรภ

ถามผูที่ไมฝากครรภ

(บันทึกรหัส 2 ใน A29)

ถามเฉพาะ ผูที่ฝากครรภ (บันทึกรหัส 1 ใน A29)

ถาม "หญิงเคยสมรส" ท่ีมีอายุ 15 - 49 ป (บันทึกรหัส 2 - 6 ใน A7) และมีบุตรอายุตํ่ากวา 1 ป (บันทึกรหัส 1 ใน A27)

"….(ช่ือ)..ไดไปรับการตรวจครรภ

การฝากครรภ

A35 A36

 และไดกินตามแพทยหรือ

 ตามนัดทุกครั้งหรือไม?"

A29 A30

เจาหนาที่สาธารณสุขสั่ง หรือไม?"

"ขณะไปฝากครรภ "ขณะ…....(ช่ือ)…....ตั้งครรภ 

 บํารุงเลือด (ยาธาตุเหล็ก)

สามีเคยชวย ดูแล/ปฏิบัติ   

             บันทึกรหัส 

 คนสุดทองไดฝาก

ตรวจเลือด

ตั้งครรภบุตร บุตรคนสุดทองที่ใด?"

หรือไม?"

ครรภหรือไม?"

 …...(ช่ือ)..….ไดรับยา
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นํ้าหนักแรกคลอด

"….(ช่ือ).…คลอดบุตร "ใครเปนผูทําคลอด "บุตรคนสุดทองมีน้ําหนัก ถามผูที่ใหลูก

คนสุดทองที่ใด?" บุตรคนสุดทอง?" แรกคลอดเทาใด?"

(บันทึกรหัส 1 - 5

 ใน A45)

            บันทึกรหัส               บันทึกรหัส บันทึกนํ้าหนักเปนกรัม              บันทึกรหัส  ไมสามารถเล้ียงลูก บันทึกรหัส
 สถานีอนามัย…………1  แพทย…………….…… 1 กินนมแมอยางเดียว ดวยนมแมอยางเดียว เห็นดวย…………………….… 1
 โรงพยาบาลชุมชน… 2  พยาบาล……………...…2  โดยไมใหกินน้ําเปนเวลา เปนเวลา 4 เดือน?" ไมเห็นดวย…………………… 2

 โรงพยาบาลทั่วไป/  เจาหนาที่สาธารณสุข…3    นอยกวา 1 เดือน….1 …..(ชื่อ)..ใหลูกกิน

   โรงพยาบาลศูนย…3  หมอตําแย/    1 เดือน…..……….... 2                บันทึกรหัส

 โรงพยาบาลของ   ผดุงครรภโบราณ    2 เดือน……...…...… 3  ตองไปทํางาน……...… 1

    มหาวิทยาลัย…… 4 4    3 เดือน………...…… 4  แมมีปญหาสุขภาพ.… 2

 โรงพยาบาลสังกัด  หมอตําแย/    4 เดือน………......… 5  ลูกมีปญหาสุขภาพ.… 3

    อ่ืน ๆ ของรัฐ…… 5   ผดุงครรภโบราณ  เชื่อวาเด็กควรกิน

 โรงพยาบาลเอกชน/ 5    ผสมอยางอ่ืน…….… 6    อาหารเสริมดวย….. 4       บันทึกรหัส นมแม นมแม นมแม ลูกดื่ม แมที่

    คลินิกเอกชน…… 6  อื่น ๆ (ระบุ)………….. 6  สามี/คนในครอบครัว  ใช…….………… 1 ทําให ทําให ชวยให นมแม ทันสมัย

 บาน……………….……7    ไมสนับสนุน.…...……5  ไมใช……..……. 2 ลูกมี ลูกฉลาด ประหยัด ทําใหแม ตองใหลูก

 อ่ืน ๆ (ระบุ)…………8 ไมใหกิน………….………7  แมไมมีน้ํานมใหกิน… 6 ภูมิคุม เงิน รูปราง ด่ืมนมขวด
 อ่ืน ๆ (ระบุ)…..……..…7 กันโรค ไมสวย

A44 A48 A49 A50 A51 A52

              81                82  83              87             88           89     90   91  92   93    94

เวลาสัมภาษณ

ที่ผานมาจนถึง

นมแมอยางเดียว
 โดยไมใหกินน้ํา

หรืออาหารอื่นเลย

 ใชหรือไม?"

(เชน นมกระปอง, 

 "สาเหตุที่…...(ชื่อ)…..

กินนมแม

หรือไม?"

นํ้า,อาหารเสริม ฯลฯ)

"….(ช่ือ).…เห็นดวยกับขอความ

ตอไปน้ีหรือไม?"

A47A46

สถานที่ท่ีคลอดบุตร ผูทําคลอด

ตอนที่ 4 การอนามัยแมและเด็ก (ตอ)

ถาม "หญิงเคยสมรส" ที่มีอายุ 15 - 49 ป (บันทึกรหัส 2 - 6 ใน A7)  และมีบุตรอายุตํ่ากวา 1 ป (บันทึกรหัส 1 ใน A27)

การใหนมบุตร

กินนมตนเอง กินนมแมอยางเดียว

".....(ช่ือ).....ใหลูก

A45A43A42

"ภายใน 24 ชั่วโมง

ถามผูที่ใหลูกดื่มนม

แมอยางเดียวต่ํากวา

4 เดือน (บันทึกรหัส

1 - 4 ใน A45)
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ที่ผานการอบรม….…

ที่ไมผานการอบรม.…



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไดรับสมุดบันทึก ไดอานเนื้อหา ไดบันทึกขอมูล

สุขภาพแมและเด็ก ในสมุดสุขภาพ ตรงชองวางใน

     บันทึกรหัส       บันทึกรหัส  (เลมสีชมพู) แมและเด็ก สมุดสุขภาพ

 ไป……...………….…..…..…..……1 ดูแล……………………………………...…..………1 หรือไม?" หรือไม?" ดวยตนเอง หรือไม?"

 ไมไป………...………..….....……. 2 ไมดูแล……………………………………..…………2

 ยังไมถึงเวลานัด………...……… 3 ยังไมถึงเวลานัด……………………………………3          บันทึกรหัส    บันทึกรหัส           บันทึกรหัส          บันทึกรหัส
ไดรับ อาน………..1 บันทึก..……...…...1   พอใจ..………… 1
   สมุดสุขภาพแม (ถามตอไป) ไมไดบันทึก…......2   ไมพอใจ..………2
      และเด็ก..…1 ไมอาน.……2   เฉย ๆ..…………3
(ถาม A61 ตอไป) (ขามไปถาม 

   สมุดอ่ืนๆ.......2 A63)

ไมไดรับ……..…..3 
สัปดาหที่ พาไปตรวจ ทํางาน รวมปรึกษา พาลูก ชวยเล้ียง (บันทึกรหัส 2, 3

1 - 2 หลังคลอด บาน ตัดสินใจ ไปฉีดวัคซีน ดูลูก ขามไปถาม A63)

หลังคลอดบุตร การวางแผน
ครอบครัว ภรรยา    สามี

A53 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63

     95       96      97      98      99     100     101        102       103         104   105   106

หลังคลอดบุตร

สัปดาหที่
4 - 6

A64A54

ตอนที่ 4 การอนามัยแมและเด็ก (ตอ)

สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก

ถาม "หญิงเคยสมรส" ท่ีมีอายุ 15 - 49 ป (บันทึกรหัส 2 - 6 ใน A7)  และมีบุตรอายุตํ่ากวา 1 ป (บันทึกรหัส 1 ใน A27) 

เพศของบุตร

ถามผูที่บันทึกรหัส 1 ใน A60

"..(ชื่อ)..ไปรับการตรวจหลังคลอด

ตรวจครรภหลังคลอด

"สามีของ….(ชื่อ)..…ไดชวยดูแลหลังคลอดในเรื่องเหลาน้ีหรือไม?"

บุตรคนสุดทอง

 พอใจในเพศของ

"…(ชื่อ)..และสามี 

หรือไม?"

ตามแพทยนัดหรือไม?"
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       บันทึกรหัส                         บันทึกรหัส                         บันทึกรหัส                    บันทึกรหัส
       มี…………………………..…………..…….1  เคย   เมาสุรา/แอลกอฮอล..……………1   พอใจ………….…...…….….1
       ไมมี……..………………..…..….…………2      ทุกวัน……….…………………1   ปญหาเศรษฐกิจ.………………. 2   ไมพอใจ......……….…...….2

     2 - 3 ครั้ง/สัปดาห…..…… 2   เลนการพนัน.……………….……3   เฉย ๆ…...…....………...….3
     นาน ๆ ครั้ง…..…………….. 3   จากการทํางาน.……………….… 4
     อื่น ๆ (ระบุ)..…………..……4   จากพี่นอง/เพื่อน.…….........… 5   

  จากการมีภรรยานอย.…....……6
 ไมเคย……………….……………. 5   พฤติกรรมสวนตัว 

      ที่ไมเหมาะสม (เชน
      เจาชู ข้ีบน ขี้โมโห)…………7
  อ่ืน ๆ (ระบุ)..………………..…. 8

ภรรยา สามี ภรรยา สามี ภรรยา สามี ภรรยา สามี
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 B10

   32    33     34      35    36    37                        38                         39     40     41

อยางเทาเทียมกัน ในการดํารงชีวิต

ตอนที่ 5 ครอบครัวอบอุน

ถาม "หญิงสมรส" ท่ีมีอายุ 15 - 59 ปทุกคน (บันทึกรหัส 2 ใน A7)

ถามผูที่มีบุตรมากกวา 1 คน การปรึกษาหารือ

 เคยถูกคูสมรส ทํารายรางกาย

"ปจจุบัน.....(ชื่อ)...และสามี

มีความพึงพอใจในชีวิตคู

หรือไม?"

ชวยกันทํางานบาน

   ทํารายรางกายหรือจิตใจ?"หรือจิตใจ หรือไม?"

B7 B8

(บันทึกรหัส 1-4 ถามตอไป)

(ขามไปถาม B9)

และตัดสินใจรวมกันการใหความยุติธรรมแกบุตร

ถามผูบันทึกรหัส 1-4 ใน B7

"ในครอบครัว…...(ชื่อ)….และสามี
  ไดมีสวนรวม  ในเรื่องตอไปนี้หรือไม?"

การมีสวมรวมในครอบครัวของ "หญิงสมรส และสามี" 

"ในรอบเดือนที่แลว...(ชื่อ)…..  "….(ชื่อ)….คิดวาอะไร

 เปนสาเหตุสําคัญของการ

31
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"….......(ชื่อ)….....เชื่อเก่ียวกับเรื่องเหลานี้หรือไม?" ".......(ชื่อ)......คิดวา

ถุงยางอนามัย

 มีประโยชนหรือไม?"

          บันทึกรหัส
เช่ือ/เห็นดวย……….……..………………………..……….. 1
ไมเช่ือ/ไมเห็นดวย……….……..…………………………… 2    บันทึกรหัส            บันทึกรหัส         บันทึกรหัส
ไมทราบ/ไมแนใจ………...…..………..………….…...……3  มี  ผูหญิง......…..……. 1  เคย……..……… 1

   ปองกันการตั้งครรภ…. 1  ผูชาย.……….………2  ไมเคย……………2
   ปองกันการติดเช้ือ  ทั้งผูหญิง
      ทางเพศสัมพันธ…… 2     และผูชาย……… 3
   เพิ่มความสุขทางเพศ… 3

การตรวจ ผูติดเช้ือเอดส ผูติดเช้ือเอดส การใชถุงยาง คนโสดหรือคนท่ี การตรวจมะเร็ง คูสมรสควรมี    อ่ืน ๆ (ระบุ)………………4
เลือดขณะตั้ง สามารถอยูรวม สามารถทํา อนามัยสามารถ แตงงานแลว ปากมดลูกและ "ผัวเดียว  ไมมี……………………..……5
ครรภชวยลด กับคนปกติได กิจกรรมทาง ลดความเสี่ยง มีโอกาสเปน มะเร็งเตานม เมียเดียว"

การติดเช้ือเอดส สังคมรวมกับ ในการติดเช้ือ มะเร็งเตานมและ สามารถปองกัน
จากแมสูลูกได คนปกติได เอดสได มะเร็งปากมดลูก และรักษาโรคใน

ไดทั้งน้ัน ระยะแรกเริ่มได คําตอบ 1   คําตอบ 2
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18

     42      43      44       45      46      47     48     49     50         51        52

คูสมรสมีบุตรยาก

"...(ชื่อ)...คิดวาการที่

ในชุมชนหรือไม?"

เกี่ยวกับสุขภาพ

สมาชิกชมรม

กิจกรรม หรือเปน

"..(ชื่อ)..เคยเขารวม

B19 B21B20

(ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

มีสาเหตุมาจากฝายใด?"

ตอนที่ 6 โรคเอดสและมะเร็งระบบสืบพันธุ

ถามผูที่มีอายุ 15 - 59 ปทุกคน
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ถามทุกคน

    บันทึกรหัส
  ตอบเอง…..1
  ตอบแทน…2

                       บันทึกรหัส                             บันทึกรหัส
 เคยตรวจ   เคยตรวจ            บันทึกรหัส                   บันทึกรหัส
   ดวยตนเอง..…...……….....… 1      อยางนอยปละครั้ง…………………1  เคยตรวจ   รูจัก………………1  เคยไปตรวจ…………………1
   โดยเจาหนาที่สาธารณสุข….. 2      2 ป ครั้ง………………….…………2    ทุกป………………. 1  เคยไปรับบริการปรึกษา… 2
   ดวยตนเองและเจาหนาที่                บันทึกรหัส      3 ป ครั้ง………………….…………3    ปเวนป………………2   ไมรูจัก……………2  เคยไดรับขอมูลจาก
      สาธารณสุข……...……..… 3  ตรวจทุกเดือน…………1      4 ป ครั้ง………………….…………4    ไมสมํ่าเสมอ………3     ส่ือตางๆ………………... 3

 ตรวจทุก 2 เดือน………2      5 ป ครั้ง……………………...…… 5  ไมเคยตรวจ  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………4
 ไมเคยตรวจ (ระบุเหตุผล)……4  ตรวจทุก 3 เดือน………3   ไมเคยตรวจในรอบ 5 ป…………… 6    (ระบุเหตุผล)…..…4

 ตรวจนานกวา   ไมเคยตรวจเลย………....……..……7
     3 เดือนครั้ง………. 4

    
Response

                      53                 54                            55             56            57                   58       59

       บันทึกรหัส

ถามเฉพาะผูที่เคย

ตรวจหา กอนที่เตานม

B22

เคยตรวจหา กอนที่เตานม
"ในรอบปที่ผานมา...(ชื่อ)….

(ถาม B27 ตอไป)

บอยเพียงใด?"

  ใน B22)

 กอนที่เตานม ดวยตนเอง

การตรวจสุขภาพ

"..…(ชื่อ)..…เคยไดรับ "……(ชื่อ)…รูจัก

"…...(ชื่อ)...….ตรวจหา

"ในรอบ 5 ปที่ผานมา…..(ชื่อ)…...

B25

ประจําเดือนหรือไม?"

Response)

B24 B26

(ขามไปถาม 

ดวยตนเอง
ไดอยางไร?"

เคยตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือไม?"

คลินิกวัยหมด 

คลินิกวัยหมดประจําเดือน คลินิกวัยทอง/

"…(ชื่อ)…รูจักคลินิกวัยทอง/

B23

 หรือไม?" (บันทึกรหัส 1 หรือ 3 ประจําปหรือไม?"

B27

ถามเฉพาะหญิงท่ีมีอายุ 35 - 59 ป

การตรวจหามะเร็งปากมดลูกการตรวจหามะเร็งเตานม

ตอนที่ 6 โรคเอดสและมะเร็งระบบสืบพันธุ (ตอ)

การตรวจสุขภาพ

ถามผูท่ีมีอายุ 45 - 59 ปทุกคน

(บันทึกรหัส 1,3 ถาม B23 ตอไป)

(บันทึกรหัส 2,4 ขามไปถาม B24)

ผูตอบ

 สัมภาษณ

60 11




