ลับ
ชุดที่…….ในจํานวน…..…ชุดของครัวเรือนนี้

การสํารวจความพิการ พ.ศ. 2555
สคพ.
(ถามครัวเรือนสวนบุคคล)

REG

CWT

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

1-3
AMP

2. อําเภอ/เขต.............................................ตําบล/แขวง…....................................................
3. บานเลขที่…............ ถนน……........................ตรอก/ซอย................................................
AREA
4. ในเขตเทศบาล EA........................................................................................................

TMB

4-7

EA

นอกเขตเทศบาล EA.........................หมูที่....................ชื่อหมูบาน................................

8-11
12-13

VIL

5. ลําดับที่ EA ตัวอยาง..........................................................................................................
PSU_NO
PSU_NO

14-17

6. ชุดที่ EA ตัวอยาง...............................................................................................................
7. เดือน.....................................พ.ศ. 2555

5

MONTH_YR

8. ลําดับที่ครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยาง …………………..……...………………...…………..…..
9. กลุมครัวเรือนตัวอยาง ขั้นนับจด…................... ขั้นแจงนับ..............................

18

EA_SET

5

23-25

HH_NO
LIST_GR

19-22

ENUM_GR

26-27

10. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขั้นแจงนับ...........................................................คน

MEMBERS

28-29

11. จํานวนสมาชิกที่มีความพิการ (F106 = 2) ในครัวเรือนนี้ ขั้นแจงนับ.............................คน

MEM_DIS

30-31

ENUM

32-33

12. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ (บันทึกรหัส)
ไดขอมูล
ขั้นนับจด
1. เปนครัวเรือนตัวอยาง
1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู

2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง

ไมไดขอมูล

รหัส
ขั้นแจงนับ
แจงนับได
รื้อถอน ไฟไหม
เปนบานวาง
แจงนับได

ขั้นนับจด
1. เปนครัวเรือนตัวอยาง
11
12
13
14

รหัส
ขั้นแจงนับ

ไปสามครั้งไมพบ
ผูตอบสัมภาษณ
ไมใหความรวมมือ
หาบานไมพบ

อื่น ๆ (ระบุ)

21
22
23
24

(ครัวเรือนใหมอยูแทน
ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

แจงนับวันที่…….…...เดือน………………........พ.ศ. 2555
ID_CODE1 101-105

พนักงานแจงนับ
บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่……...…..เดือน….....……..……..พ.ศ.2555
ID_CODE2 106-110

พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส

ลายมือชื่อ……………………………………ผูตรวจ
(…………………….………………..…………)
ตําแหนง………………………….……….……………

2

I

REC_NO
36

ตัวอยางการเขียนตัวเลข

I 2 3

5

7 8

0

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามผูที่มีอายุ
ตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ถามทุกคนในครัวเรือน
ความเกี่ยวพัน
กับหัวหนาครัวเรือน

34

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

F1

F2

เพศ

บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
หัวหนาครัวเรือน.……..……1 ชาย…………..1
ภรรยาหรือสามี....……………2 หญิง…………2
บุตรที่ยังไมสมรส.…….……3
บุตรที่สมรสแลว....….………4
บุตรเขย บุตรสะใภ…………5
บุตรของบุตร..........…………6
พอ แม
พอแมของคูสมรส………7
ปู ยา ตา ยาย................... 8
ญาติอื่น ๆ ..........….………9
ผูอาศัย และคนรับใช………10

F3

37

สัญชาติ
"…(ชื่อ)…
มีสัญชาติอะไร"

สถานภาพ
สมรส

บันทึก
อายุเต็มป

บันทึกรหัส
ไทย.……........... 1
พมา.…….......... 2
กัมพูชา.……...... 3
ลาว.……........... 4
มาเลเซีย.…….... 5
จีน.…….............6
ญี่ปุน…….......... 7
อินเดีย……....... 8
อังกฤษ……....... 9
สหรัฐอเมริกา……10
สัญชาติอื่น ๆ
(ระบุ)……....... 11
ไมมีสัญชาติ…… 12

บันทึกรหัส
โสด……………...……1
สมรส……………..……2
หมาย……………....…3
หยา………………...…4
แยกกันอยู……………5
เคยสมรสแตไมทราบ
สถานภาพ..………6

F6

F7

ถา ต่ํากว า 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

F4

39

อายุ

F5

40

43

45

3

ตอนที่ 2 การศึกษา
ถามผูที่มีอายุ 5-30 ป
ชั้นที่กําลังเรียน
"….(ชื่อ).…ขณะนี้กําลังเรียนชั้นใด"

"…(ชื่อ)…กําลังเรียนหนังสือ
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
ประเภทใด"

บันทึก ชั้น ป สถาบัน ที่กําลังเรียน โดยละเอียด

ถา ไมเรียน บันทึก "ไมเรียน"
(ขามไปถาม F10)

F8

46

บันทึกรหัส

ถามผูที่บันทึก "ไมเรียน" ใน F8
"…….(ชื่อ)……ไมไดเรียนหนังสือเพราะเหตุใด"
ใหบันทึก สาเหตุที่สําคัญที่สุด

โรงเรียนสําหรับ
นักเรียนปกติ….......…... 1
โรงเรียนชั้นคูขนาน...............2
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
สําหรับคนพิการ
แตละประเภท............... 3
โรงเรียนเฉพาะคนพิการ
ที่ใหบริการมากกวา
1 ประเภท..………..........4
ศูนยการศึกษาพิเศษ

บันทึกรหัส
อายุไมถึงเกณฑการศึกษา………1
จบการศึกษาแลว………………… 2
ปวยหรือพิการจนไมสามารถ
เรียนได..…………………………3
ไมมีทุนทรัพยเรียน……………… 4
ตองหาเลี้ยงตนเองหรือ
ครอบครัว……………………… 5
ไมสนใจหรือคิดวา
ไมมีประโยชนที่จะเรียน……6
(เตรียมความพรอมให
เขาเรียนตอไมได………………… 7
คนพิการกอนเขาเรียน)…... 5 มีปญหาทางความประพฤติ………8
กศน.……………….…............. 6 พิการ เรียนได แตถูกเพื่อน
อื่น ๆ (ระบุ)……………….…... 7
ลอเลียน/แกลง……………… 9

F9

49

บันทึกรหัส
ครอบครัวเปนหวง…………………10
ไมมีโรงเรียนพิเศษสําหรับ
คนพิการ…………………………11
โรงเรียนปกติไมมีบุคลากรที่
พรอมจะสอน/รับ
คนพิการเขาเรียน…………… 12
สภาพแวดลอมในโรงเรียน
ไมเอื้อตอการเรียน……………13
โรงเรียนอยูไกลหรือ
การคมนาคมไมสะดวก…… 14
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………15

F10

50

4

ตอนที่ 2 การศึกษา (ตอ)

ตอนที่ 3 การทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ
ถามผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป
อาชีพ
ชั้นการศึกษาสูงสุด
"…..(ชื่อ)…..จบการศึกษาสูงสุดชั้นใด"
บันทึก ชั้น ป และประกาศนียบัตร
หรือปริญญาที่สําเร็จ โดยละเอียด
- ถา กําลังเรียน มหาวิทยาลัย ฝกหัดครู
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ใหบันทึก
ชั้นการศึกษาสูงสุด สาขาวิชา คณะ/แผนก
และชื่อสถาบันที่กําลังเรียน
- ถา จบ มหาวิทยาลัย ฝกหัดครู
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ใหบันทึก
สาขาวิชา คณะ/แผนก และชื่อสถาบันที่เรียนจบ

ถามผูที่จบ
"ระหวาง 12 เดือน
"มหาวิทยาลัย
กอนวันสัมภาษณ
ฝกหัดครู
….(ชื่อ)….ทํางานอะไร"
(สายวิชา
การศึกษา) - ถา ทํางาน ใหบันทึก
อาชีพหรือตําแหนง
หรือ
อาชีวศึกษา" หนาที่การงานที่มี
ชั่วโมงการทํางานสูงสุด
ใน F11

อุตสาหกรรม

สถานภาพการทํางาน

"กิจกรรมหลักที่
….(ชื่อ)…ทําอยูเปนกิจกรรม
หรือผลิตอะไร"

"….(ชื่อ)….ทํางาน
ในฐานะอะไร"

ใหบันทึก
ประเภทของกิจการหรือ
ลักษณะของงาน ใหชัดเจน

(ถามตอไป)
- ถา ไมทํางาน ใหบันทึก
"ไมทํา"
จํานวนป
(ขามไปถาม F18)
ของหลักสูตร

บันทึกรหัส
นายจาง………………………… 1
ผูประกอบธุรกิจของตนเอง…2
ผูชวยธุรกิจครัวเรือน…………3
(ถาบันทึกรหัส 3
ขามไปถาม ตอนที่ 4)
ลูกจางรัฐบาล………………… 4
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ…………… 5
ลูกจางเอกชน………………… 6
สมาชิกของการรวมกลุม
ผูผลิต………………………7

- ถา ไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคยเรียน"

F11

52

F12

F13

55

F14

59

F15

63

2

REC_NO
36

5

ตอนที่ 3 การทํางานระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ (ตอ)

ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป

รายได
ถามผูบันทึกรหัส 1-2 และ 4-7 ใน F15
"....(ชื่อ)....มีรายได (สุทธิ)
ที่เปนตัวเงิน
จากการทํางานหรือ
การลงทุนเฉลี่ยประมาณ
เดือนละกี่บาท"
ใหบันทึก รายไดสุทธิ
หลังจากหักตนทุนในการทํางาน
หรือการลงทุน
ถา ขาดทุนหรือไมมีรายได
ใหบันทึก "0" ชิดขวา

F16

เหตุผลที่ไมไดทํางาน
"…(ชื่อ)…มีความลําบากหรือ ประเภทความลําบากหรือ
ปญหาสุขภาพ
ถามผูบันทึก "ไมทํา" ใน F13 ปญหาสุขภาพที่เปนตอเนื่อง
"…….(ชื่อ)……ไมทํางาน
มาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป 1. การนั่งยอง ๆ
ดังตอไปนี้ บางหรือไม" 2. การเดินทางราบระยะ 50 กาว
เพราะเหตุใด"

"....(ชื่อ)....มีรายได
ที่เปนสิ่งของ
บันทึกรหัส
จากการทํางานหรือ
การลงทุนประมาณราคา ทํางานบาน…………………………… 1 ใหอานประเภทความลําบาก
หรือปญหาสุขภาพ
เฉลี่ยเดือนละกี่บาท" เรียนหนังสือ………………………… 2
กําลังหางานทํา……………………… 3
จากสดมภขวามือ
ใหประมาณราคาสิ่งของ ยังเด็กหรือชรา........................... 4
ใหผูตอบสัมภาษณฟง
ที่ไดรับจากการทํางาน
ปวย พิการ ฯลฯ จนไมสามารถ
รวมทั้งการนําสินคาหรือ
ทํางานได………………............. 5
บันทึกรหัส
บริการจากการทําธุรกิจหรือ อยากอยูเฉย ๆ
ไมมี.................................1
การเกษตรมาบริโภคหรือ
(ขามไปถาม ตอนที่ 5)
ไมตองการทํางาน…………………6
ใชภายในครัวเรือน
เกษียณ……………………………… 7 มี อยางนอย 1 อยาง....... 2
สามารถทํางานได แตไมมีเงินทุน 8
(ถามตอไป)
ถา ไมมี ใหบันทึก
ขาดผูแนะนําดานอาชีพ…………… 9
"0" ชิดขวา
ญาติพี่นองใหความอุปการะ………10
บุคคลอื่นที่ไมใชญาติ
ใหความอุปการะ…………………11
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………12
F19
F18
F17

3. การเดินขึ้นบันได 1 ชั้น
(ประมาณ 10 - 14 ขั้น)
4. การลุกจากการนอนเปนทานั่ง
5. การยกแขน เพื่อใหมือแตะ
ทายทอยอยางนอย 1 ขาง
6. การใช มือ/นิ้ว จับชอน
ตักอาหารเขาปาก
7. การมองเห็น
(ไมรวม สายตาสั้น ยาว เอียง)
8. การไดยิน
9. การสื่อสารดวยการพูด
10. การเขาใจคําพูด
11. การเรียนรู / พัฒนาการชา*
12. การจดจําเหตุการณในรอบวัน
13. การควบคุมอารมณและ
พฤติกรรมของตนเอง*
14. การเจ็บปวดตามรางกาย*
15. การหายใจ*
16. อาการของลมชัก
ชักเกร็ง หรือลมบาหมู*
17. การกลั้นอุจจาระหรือปสสาวะ

* จนไมสามารถเรียน หรือทํางาน
ตามปกติได

64

69

73

37

6

ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขนึ้ ไป
การใชเครื่องชวย
(รวมทั้งอุปกรณที่ทําเอง)
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวย
สําหรับความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ หรือไม"

ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชเครื่องชวยแลว)

บันทึกรหัส
ไมมี………………………………………1
มีความลําบาก/ปญหา.................. 2
บันทึกรหัส ทําไมไดเลย…………………………… 3
ไมใช………………………………….… 1
ใช…………………………..…………… 2

1. ความลําบากหรือปญหาใน
การนั่งยอง ๆ
(ถา F20 และ F21 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F24)
าบาก/ อายุที่เริ่มเปน
การใชเครื่องชวย ระดับปความลํ
สาเหตุ
ญหา
F21
F23
F20
F22

38

39

40

42

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก………3
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5
อุบัติภัยหรือจราจล……………6
หกลม...............………………7
ถูกยิง ถูกทําราย………………8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
การเลนหรือ
การทํางาน…………………9

บันทึกรหัส
สารเคมี/ยา……………………………10
ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………………11
โรคภัยไขเจ็บ…………………………12
จากกรรมพันธุ… ……………………13
จากการตั้งครรภ/คลอด………… 14
ชราภาพ………………………………15
ไดรับการกระทบดานจิตใจ………16
ไมทราบสาเหตุ………………………17
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………18

2. ความลําบากหรือปญหาใน
การเดินทางราบระยะ 50 กาว
(ถา F24 และ F25 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F28)
าบาก/
การใชเครื่องชวย ระดับปความลํ
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ
ญหา
F27
F24
F25
F26

44

45

46

48
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ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขนึ้ ไป
การใชเครื่องชวย
(รวมทั้งอุปกรณที่ทําเอง)
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวย
สําหรับความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ หรือไม"

ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชเครื่องชวยแลว)

บันทึกรหัส
ไมมี………………………………………1
มีความลําบาก/ปญหา.................. 2
บันทึกรหัส ทําไมไดเลย…………………………… 3
ไมใช………………………………….… 1
ใช…………………………..…………… 2

3. ความลําบากหรือปญหาใน
การเดินขึ้นบันได 1 ชั้น (ประมาณ 10 - 14 ขัน้ )
(ถา F28 และ F29 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F32)
าบาก/ อายุที่เริ่มเปน
การใชเครื่องชวย ระดับปความลํ
สาเหตุ
ญหา
F28
F29
F30
F31

50

51

52

54

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก………3
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5
อุบัติภัยหรือจราจล……………6
หกลม...............………………7
ถูกยิง ถูกทําราย………………8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
การเลนหรือ
การทํางาน…………………9

บันทึกรหัส
สารเคมี/ยา……………………………10
ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………………11
โรคภัยไขเจ็บ…………………………12
จากกรรมพันธุ… ……………………13
จากการตั้งครรภ/คลอด………… 14
ชราภาพ………………………………15
ไดรับการกระทบดานจิตใจ………16
ไมทราบสาเหตุ………………………17
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………18

4. ความลําบากหรือปญหาใน
การลุกจากการนอนเปนทานั่ง
(ถา F32 และ F33 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F36)
าบาก/
การใชเครื่องชวย ระดับปความลํ
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ
ญหา
F32
F33
F34
F35

56

57

58

60
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ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขึ้นไป
การใชเครื่องชวย
ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชเครื่องชวยแลว)
(รวมทั้งอุปกรณที่ทําเอง)
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวย
บันทึกรหัส
สําหรับความลําบาก
หรือปญหาในเรื่องตอไปนี้ ไมมี…………………………………………………… 1
มีความลําบาก/ปญหา.................................. 2
หรือไม"
ทําไมไดเลย……………………………………………3
บันทึกรหัส
ไมใช………………………1
ใช………………………… 2

5. ความลําบากหรือปญหาใน
การยกแขน เพื่อใหมอื แตะทายทอยอยางนอย 1 ขาง
(ถา F36 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F39)
ระดับความลําบาก/
อายุที่เริม่ เปน
สาเหตุ
ปญหา
F36
F37
F38

62

63

65

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก………3
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5
อุบัติภัยหรือจราจล……………6
หกลม...............………………7
ถูกยิง ถูกทําราย………………8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
การเลนหรือ
การทํางาน…………………9

บันทึกรหัส
สารเคมี/ยา……………………………10
ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………………11
โรคภัยไขเจ็บ…………………………12
จากกรรมพันธุ… ……………………13
จากการตั้งครรภ/คลอด………… 14
ชราภาพ………………………………15
ไดรับการกระทบดานจิตใจ………16
ไมทราบสาเหตุ………………………17
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………18

6. ความลําบากหรือปญหาใน
การใชมอื / นิ้ว จับชอนตักอาหารเขาปาก
(ถา F39 และ F40 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F43)
าบาก/ อายุที่เริม่ เปน
การใชเครือ่ งชวย ระดับปความลํ
สาเหตุ
ญหา
F39
F40
F41
F42

67

68

69

71
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ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขนึ้ ไป
การใชเครื่องชวย
(รวมทั้งอุปกรณที่ทําเอง)
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวย
สําหรับความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ หรือไม"

ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชเครื่องชวยแลว)

บันทึกรหัส
ไมมี………………………………………1
มีความลําบาก/ปญหา.................. 2
บันทึกรหัส ทําไมไดเลย…………………………… 3
ไมใช………………………………….… 1
ใช…………………………..…………… 2

7. ความลําบากหรือปญหาในการมองเห็น
(แมวาจะใสแวนตาหรือคอนเท็กซเลนสแลวก็ตาม)
(ถา F43 และ F44 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F47)
าบาก/ อายุที่เริ่มเปน
การใชเครื่องชวย ระดับปความลํ
สาเหตุ
ญหา
F43
F44
F45
F46

73

74

75

77

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก………3
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5
อุบัติภัยหรือจราจล……………6
หกลม...............………………7
ถูกยิง ถูกทําราย………………8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
การเลนหรือ
การทํางาน…………………9

บันทึกรหัส
สารเคมี/ยา……………………………10
ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………………11
โรคภัยไขเจ็บ…………………………12
จากกรรมพันธุ… ……………………13
จากการตั้งครรภ/คลอด………… 14
ชราภาพ………………………………15
ไดรับการกระทบดานจิตใจ………16
ไมทราบสาเหตุ………………………17
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………18

8. ความลําบากหรือปญหาใน
การไดยิน
(ถา F47 และ F48 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F51)
าบาก/
การใชเครื่องชวย ระดับปความลํ
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ
ญหา
F47
F48
F49
F50

79

80

81

83
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ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขึ้นไป
การใชเครื่องชวย
(รวมทั้งอุปกรณที่ทําเอง)
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวย
สําหรับความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ หรือไม"

ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชเครื่องชวยแลว)

บันทึกรหัส
ไมมี……………………………………………1
มีความลําบาก/ปญหา.......................2
บันทึกรหัส ทําไมไดเลย…………………………………3
ไมใช………………………………….……1
ใช…………………………..………………2

9. ความลําบากหรือปญหาใน
การสื่อสารดวยการพูด
(ถา F51 และ F52 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F55)
าบาก/ อายุที่เริม่ เปน
การใชเครือ่ งชวย ระดับปความลํ
สาเหตุ
ญหา
F51
F52
F53
F54

85

86

87

89

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1 สารเคมี/ยา……………… 10
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2 ถูกไฟ/น้ํารอนลวก………11
อุบัติเหตุจาก
โรคภัยไขเจ็บ…………… 12
การจราจรทางบก………3 จากกรรมพันธุ… …………13
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4 จากการตั้งครรภ/
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5 คลอด…………………14
อุบัติภัยหรือจราจล………… 6 ชราภาพ……………………15
หกลม...............………………7 ไดรับการกระทบ
ถูกยิง ถูกทําราย………………8 ดานจิตใจ……………16
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
ไมทราบสาเหตุ……………17
การเลนหรือ
อื่น ๆ (ระบุ)………………18
การทํางาน……………… 9

10. ความลําบากหรือปญหาใน
การเขาใจคําพูด
(ถา F55 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F58)
ระดับความลําบาก/
อายุที่เริม่ เปน
สาเหตุ
ปญหา
F55
F56
F57

91

92

94
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ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขึ้นไป
ระดับความลําบาก/ปญหา
บันทึกรหัส
ไมม…ี ………………………………………………………1
มีความลําบาก/ปญหา.......................................2
ทําไมไดเลย………………………………………………3

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่มมีความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ตั้งแตอายุประมาณเทาไร"
ถา เริ่มมีความลําบากหรือปญหา
เมื่ออายุต่ํากวา 1 ป ใหบันทึก "0" ชิดขวา

11. ปญหาเกีย่ วกับการเรียนรู หรือพัฒนาการชา
จนไมสามารถเรียน หรือทํางานตามปกติได
(ถา F58 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F61)
ระดับความลําบาก/
อายุที่เริม่ เปน
สาเหตุ
ปญหา
F58
F59
F60

96

97

99

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมคี วามลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1 สารเคมี/ยา……………………10
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2 ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………11
อุบัติเหตุจาก
โรคภัยไขเจ็บ…………………12
การจราจรทางบก………3 จากกรรมพันธุ… ……………13
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4 จากการตั้งครรภ/
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5 คลอด……………………14
อุบัติภยั หรือจราจล………… 6 ชราภาพ………………………15
หกลม...............………………7 ไดรับการกระทบ
ถูกยิง ถูกทําราย………………8 ดานจิตใจ……………… 16
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
ไมทราบสาเหตุ………………17
การเลนหรือ
อื่น ๆ (ระบุ)…………………18
การทํางาน……………… 9

12. ปญหาเกีย่ วกับการจดจํา
เหตุการณในรอบวัน
(ถา F61 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F64)
ระดับความลําบาก/
อายุที่เริม่ เปน
ปญหา
F61
F62

101

102

สาเหตุ
F63

104
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ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขนึ้ ไป
การใชยา
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชยาสําหรับ
ความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ หรือไม"

ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชยาแลว)

บันทึกรหัส
ไมมี………………………………………1
บันทึกรหัส มีความลําบาก/ปญหา.................. 2
ไมใช………………………………….… 1 ทําไมไดเลย…………………………… 3
ใช…………………………..…………… 2

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

13. ปญหาในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเอง
จนไมสามารถเรียน หรือทํางานตามปกติได
(ถา F64 และ F65 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F68)
ระดับความลําบาก/ อายุที่เริ่มเปน
การใชยา
สาเหตุ
ปญหา
F64
F65
F66
F67

106

107

108

110

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก………3
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5
อุบัติภัยหรือจราจล……………6
หกลม...............………………7
ถูกยิง ถูกทําราย………………8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
การเลนหรือ
การทํางาน…………………9

บันทึกรหัส
สารเคมี/ยา……………………………10
ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………………11
โรคภัยไขเจ็บ…………………………12
จากกรรมพันธุ… ……………………13
จากการตั้งครรภ/คลอด………… 14
ชราภาพ………………………………15
ไดรับการกระทบดานจิตใจ………16
ไมทราบสาเหตุ………………………17
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………18

14. ปญหาความเจ็บปวดตามรางกาย
จนไมสามารถเรียน หรือทํางานตามปกติได
(ถา F68 และ F69 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F72)
ระดับความลําบาก/
การใชยา
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ
ปญหา
F68
F69
F70
F71

112

113

114

116

13

ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)
ถามผูทมี่ อี ายุตงั้ แต 5 ปขนึ้ ไป
การใชยา
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชยาสําหรับ
ความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้ หรือไม"

ระดับความลําบาก/ปญหา
(แมวาจะใชยาแลว)

บันทึกรหัส
ไมมี………………………………………1
บันทึกรหัส มีความลําบาก/ปญหา.................. 2
ไมใช………………………………….… 1 ทําไมไดเลย…………………………… 3
ใช…………………………..…………… 2

อายุที่เริ่มเปน
"….(ชื่อ)….เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหาใน
เรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุ
ประมาณเทาไร"
ถา เริ่ม
มีความลําบาก
หรือปญหา
เมื่ออายุ
ต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก
"0" ชิดขวา

15. ความลําบากหรือปญหาในการหายใจ
จนไมสามารถเรียน หรือทํางานตามปกติได
(ถา F72 และ F73 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F76)
ระดับความลําบาก/ อายุที่เริ่มเปน
การใชยา
สาเหตุ
ปญหา
F72
F73
F74
F75

118

119

120

122

สาเหตุ
ใหบันทึก สาเหตุ ที่ทําใหมีความลําบากหรือปญหา ในเรื่องตอไปนี้
บันทึกรหัส
อุบัติเหตุจากการเลน…………1
อุบัติเหตุจากการทํางาน…… 2
อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก………3
อุบัติเหตุทางน้ํา……………… 4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด………5
อุบัติภัยหรือจราจล……………6
หกลม...............………………7
ถูกยิง ถูกทําราย………………8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจาก
การเลนหรือ
การทํางาน…………………9

บันทึกรหัส
สารเคมี/ยา……………………………10
ถูกไฟ/น้ํารอนลวก…………………11
โรคภัยไขเจ็บ…………………………12
จากกรรมพันธุ… ……………………13
จากการตั้งครรภ/คลอด………… 14
ชราภาพ………………………………15
ไดรับการกระทบดานจิตใจ………16
ไมทราบสาเหตุ………………………17
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………18

16. ปญหาสุขภาพที่มีอาการของลมชัก ชักเกร็ง หรือลมบาหมู
จนไมสามารถเรียน หรือทํางานตามปกติได
(ถา F76 และ F77 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F80)
ระดับความลําบาก/
การใชยา
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ
ปญหา
F76
F77
F78
F79

124

125

126

128

3

14

REC_NO
36

ตอนที่ 4 ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ (ตอ)

ตอนที่ 5 ความลําบากในการดูแลตนเอง และผูดูแล

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป

การใชเครื่องชวย/ใชยา
(รวมทั้งอุปกรณที่ทําเอง)
"ปกติ...(ชื่อ)...ใชเครื่องชวย/ใชยาสําหรับความลําบากหรือปญหา
ในเรื่องตอไปนี้หรือไม"
บันทึกรหัส
ไมใช………………………………….…………………………..…1
ใช…………………………..…………………………..……………2

อายุที่เริ่มเปน
ระดับความลําบาก/ปญหา
"….(ชื
อ
่
)….เริ
่มมีความลําบาก
(แมวาจะใชเครื่องชวย/ยาแลว)
บันทึกรหัส หรือปญหาในเรื่องตอไปนี้
ตั้งแตอายุประมาณเทาไร"
ไมมี……………………………………………1
มีความลําบาก/ปญหา……………………2
ทําไมไดเลย…………………………………3 ถา เริ่มมีความลําบากหรือปญหา
เมื่ออายุต่ํากว า 1 ป
ใหบันทึก "0" ชิดขวา

"….(ชื่อ)….มีความลําบาก
ในการดูแลตนเอง
หรือไม"

130

131

132

134

"…(ชื่อ)…มีความลําบากในการดูแลตนเอง
ตอไปนี้อยางไร"
ใหอานการดูแลตนเองใน F85 ถึง F89
ใหผูตอบสัมภาษณฟงทีละสดมภ
และตองมีการบันทึกรหัสทุกสดมภ

(การดูแลตนเอง ไดแก
การกินอาหาร อาบน้ํา
ลางหนา แปรงฟน แตงตัว
การขับถาย รวมทั้ง
การทําความสะอาด
หลังการขับถาย)

บันทึกรหัส
ไมมี....................................……………1
มีความลําบาก/ปญหา………….…..……2
ทําไมไดเลย...................................... 3

บันทึกรหัส
ไมมี………………......……1
(ขามไปถาม ตอนที่ 6)
มี อยางนอย 1 อยาง..…2
(ถามตอไป)

สาเหตุ ใหดูจาก หนา 13
17. ความลําบากหรือปญหาในการกลั้นอุจจาระหรือปสสาวะ
(ถา F80 และ F81 บันทึกรหัส 1 ขามไปถาม F84)
การใชเครื่องชวย/ ระดับความลําบาก/
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ
ปญหา
ใชยา
F81
F80
F82
F83

ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน F84

การขับถาย
การกิน การอาบน้ํา การลางหนา การแตงตัว รวมทั้ง
การทําความ
อาหาร
แปรงฟน
สะอาดหลัง
การขับถาย

F84

F85

F86

F87

F88

F89

37

38

39

40

41

42
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ตอนที่ 5 ความลําบากในการดูแลตนเอง และผูดูแล (ตอ)
บันทึกใหตรงกับบรรทัดของผูที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง
ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน F84

ถามผูบันทึกรหัส 3 -15 ใน F90 (มีผูดูแล)

"ใครเปนผูมีสวนรวมสําคัญที่สุดหรือผูดูแลหลักใน
การดูแลหรือชวยเหลือผูท่ีมีความลําบากในการดูแลตนเอง"
บันทึกรหัส

"ผูดูแลใชเวลาในการดูแลชวยเหลือ
เฉลี่ยประมาณวันละกี่ชั่วโมง"

ไมมีใครดูแล
ตองการผูดูแล..................................................................... 1
ไมตองการมีผูดูแล............................................................... 2
(ถาบันทึกรหัส 1-2 ขามไปถามตอนที่ 6)
มีผูดูแลที่เปนสมาชิกในครัวเรือน และมีความเกี่ยวพันกับ
ผูท่มี ีความลําบากในการดูแลตนเอง โดยเปน
คูสมรส............................................................................... 3
บุตร....................................................................................4
บุตรเขย / สะใภ.................................................................. 5
บุตรของบุตร....................................................................... 6
พี่ / นอง............................................................................. 7
บิดา / มารดา...................................................................... 8
ญาติ................................................................................... 9
ผูอาศัย / คนรับใช............................................................... 10
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................ 11
มีผูดูแลที่ไมไดเปนสมาชิกในครัวเรือน
ผูรับจางดูแล (เอกชน/ญาติท่ไี ดรับคาตอบแทน)..................... 12
ผูชวยเหลือคนพิการ (ภาครัฐจัดให).......................................13
อาสาสมัคร/ญาติ (ไมไดรับคาตอบแทนในการดูแล)................14
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................ 15

อายุ และเพศของผูดูแล

ถาใชเวลา ไมถึงครึ่งชั่วโมง ใหบันทึก "0" ชิดขวา
ถาดูแล ตลอดทั้งวันทั้งคืน ใหบันทึก "24"

อายุ
ใหบันทึก
อายุเต็มป

F90

43

ใหบันทึก จํานวนชั่วโมง
(เศษของชั่วโมง ถาไมถึงครึ่งชั่วโมง ใหตัดทิ้ง
ถาตั้งแตครึ่งชั่วโมงขึ้นไปใหนับเปน 1 ชั่วโมง)

F91

45

เพศ
บันทึกรหัส

ชาย…..….1
หญิง….....2

F92

48

F93

49
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ตอนที่ 5 ความลําบากในการดูแลตนเอง และผูดูแล (ตอ)
บันทึกใหตรงกับบรรทัดของผูทมี่ คี วามลําบากในการดูแลตนเอง
ถามผูบนั ทึกรหัส 3 -11 ใน F90 (มีผูดแู ลทีเ่ ปนสมาชิกในครัวเรือน)
"ผูดูแลตองการความชวยเหลือหรือสวัสดิการที่เกี่ยวกับการดูแล จากรัฐเพิ่มเติมหรือไม"
ถา ตองการ ใหบันทึกรหัสไดไมเกิน 2 รหัส เรียงลําดับตามความตองการมากที่สุด 2 ลําดับ
บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ใหพนักงานแจงนับ บันทึกรหัส
โดยไมตองถาม
ผูตอบสัมภาษณเกี่ยวกับการดูแล
ผูที่มีความลําบากในการดูแลตนเอง
ตั้งแต F90 ถึง F95

ไมตองการ……………....................................…………………1 พยาบาลมาเยี่ยมเปนครั้งคราวและใหการดูแลที่บาน
ตองการ

เมื่อจําเปน…..….............................................................. 8

เงินสนับสนุน………………...........................................… 2
งานมีรายไดที่บาน………….....................................………3
ลดหยอนภาษี………………............................................…4
ชวยดัดแปลงที่พักใหเหมาะสมกับการดูแล………………… 5
การฝกอบรมใหสามารถดูแลไดถูกตอง……………………… 6
คนชวยดูแลบางเวลา..……............................................…7

ลําดับที่ 1
F94

51

บันทึกรหัส
บริการพาหนะเวลาจําเปนตองนําผูที่มีความลําบาก
ผูดูแลเปนผูตอบ………..…….………................... 1
ในการดูแลตนเองไปที่อนื่ เชน ไปโรงพยาบาล เปนตน..... 9 ผูที่มีความลําบากเปนผูตอบ.…......................... 2
สถานดูแลกลางวัน………………….....................................…10 สมาชิกอื่นในครัวเรือนเปนผูตอบ.….................. 3
สถานที่รับฝากชั่วคราว เชน
บุคคลอื่นที่อยูนอกครัวเรือนเปนผูตอบ............. 4
เพื่อใหผูดูแลมีโอกาสพักผอน เปนตน……….................... 11
สถานที่รับดูแลตลอดไป…….............................................. 12
อืน่ ๆ (ระบุ)…………………….….......................................... 13

ลําดับที่ 2
F95

53

F96

55

17

ตอนที่ 6 ลักษณะความบกพรอง
ถามทุกคน

ถามผูบนั ทึกรหัส 2 ใน F97
ใหบันทึกรหัส ลักษณะความบกพรอง อายุประมาณที่เริ่มเปน สาเหตุท่ที ําใหเปน และระยะเวลาที่เปน
ลักษณะความบกพรอง
สาเหตุ
อายุที่เริ่มเปน

"…..(ชื่อ)…..มีลักษณะ
ดังตอไปนี้ หรือไม"

ตาบอด 2 ขาง............................. 1
ใหอานลักษณะ
สายตาเลือนราง 2 ขาง................. 2
ความบกพรองให ตาบอด 1 ขาง และ
ผูตอบสัมภาษณฟง
เลือนราง 1 ขาง.......................3
หูหนวก 2 ขาง............................ 4
หูตึง 2 ขาง................................. 5
บันทึกรหัส สื่อความดวยการพูด
ไมมี…………………… 1 และการฟงไมได......................6
(ขามไปตอนที่ 7) แขนขาด..................................... 7
มี………………..………2 ขาขาด........................................ 8
มือขาด....................................... 9
(ถามตอไป)
นิ้วมือขาด ไมสามารถ
หยิบจับสิ่งของได.................... 10
นิ้วหัวแมเทาขาด......................... 11
แขน ขา ลีบ/เหยียดงอไมได......... 12

แขน ขา มือ ลําตัว คดงอ
เกร็ง โกง กระตุก สั่น......... 13
แขน 2 ขาง/ ขา 2 ขาง
ไมเทากัน........................... 14
เทาปุก เทาตะแคง เทากลับ.......15
อัมพาต................................... 16
อัมพฤกษ................................ 17
โรคจิต / วิกลจริต................... 18
ออทิสติก................................ 19
ปญญาออน............................. 20
บกพรองทางการเรียนรู.............21
ปากแหวง และ/
หรือเพดานโหว...................22
ศีรษะใหญเกินปกติ.................. 23
ใบหนาผิดรูปหรือผิดปกติ.........24
คนแคระ / คนยักษ................. 25

อุบัติเหตุจากการเลน……....………....1
อุบัติเหตุจากการทํางาน………....…...2
อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก…......3
อุบัติเหตุทางน้ํา…...........................4
อุบัติเหตุจากกับระเบิด....................5
อุบัติภัยหรือจราจล.........................6
หกลม............................................7
ถูกยิง ถูกทําราย…………………........8
ตกจากที่สูงที่ไมใชจากการเลน
หรือการทํางาน……………......9
สารเคมี / ยา…………………….......10
ถูกไฟ / น้ํารอนลวก………............11
โรคภัยไขเจ็บ………………………....12
จากกรรมพันธุ.............................13
จากการตั้งครรภ/คลอด................14
ชราภาพ………………….………........15

"….(ชื่อ)….เริ่มมีความบกพรอง
ลักษณะตอไปนี้
ตั้งแตอายุประมาณเทาไร"

ถา เริ่มมีความบกพรอง
เมื่ออายุต่ํากวา 1 ป
ใหบันทึก "0" ชิดขวา

ระยะเวลาที่เปน
นอยกวา 6 ดือน……..….1
มากกวาหรือ
เทากับ 6 เดือน.......2

ไดรับการกระทบดานจิตใจ............16
ไมทราบสาเหตุ………………...........17
อืน่ ๆ (ระบุ)……………….…….......18

ลักษณะ
ความบกพรอง

F97

56

ลักษณะความบกพรองที่ 1
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ

F99

F98

57

59

F100

61

ระยะเวลาที่เปน

ลักษณะ
ความบกพรอง

F101

F102

63

64

ลักษณะความบกพรองที่ 2
อายุที่เริ่มเปน
สาเหตุ

F103

66

F104

68

ระยะเวลาที่เปน

F105

70
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ตอนที่ 7 การใชเครื่องชวย สวัสดิการ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ถามผูบนั ทึกรหัส 2 ใน F106

ใหพนักงานแจงนับพิจารณา

"ปจจุบัน..(ชื่อ)..ใชอุปกรณ หรืออวัยวะเทียม หรือ
เครื่องชวยคนพิการหรือไม" (รวมทั้ง อุปกรณที่ทําเอง)

ผูที่มีลักษณะดังตอไปนี้
อยางนอย 1 เรื่อง คือ
1) ความลําบากหรือปญหาสุขภาพ
ที่เปนตอเนื่องมาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
อยางนอย 1 อยาง
(ตอนที่ 4 : F19 = 2) หรือ
2) ความลําบากในการดูแลตนเอง
(ตอนที่ 5 : F84 = 2) หรือ
3) ลักษณะความบกพรอง
(ตอนที่ 6 : F97 = 2)

ถา ไมใช ใหบันทึกรหัส "1" ใน F107 แลวขามไปถาม F110
ถา ใช บันทึกไดไมเกิน 3 รหัส
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
ไมใช……………………….………….1 กายอุปกรณเสริมระดับใตศอก/เหนือศอก..12
กายอุปกรณเสริมระดับใตเขา / เหนือเขา…13
(ขามไปถาม F110)
รองเทาคนพิการ.......................................14
ใช
แวนขยาย……………………...2 รถนั่งคนพิการ...……….…..............…….....15
แวนตาที่ตัดพิเศษ.…….…...3 รถสามลอโยก.........................................16
เลนสขยาย………….......…...4 เบาะรองนั่ง...……………..……............….....17
กลองสองดูไกล..................5 ที่นอนลม ลดการกดทับ...........................18
บันทึกรหัส
เครื่องชวยพูด……..………….6 ไมเทา...……………………...………..............19
ไมมี........................................................... 1
เครื่องชวยฟง……...............7 ไมเทาแบบสามขา....….…….….......…........20
(ขามไปถาม Response)
แขนเทียม………………....….8 ไมค้ํายันรักแร / ระดับแขน...…........…....21
มี อยางนอย 1 เรื่อง................................... 2
มือเทียม……….…………......9 อุปกรณชวยเดินชนิดสี่ขา…...........….......22
(ถามตอไป)
0
นิ้วเทียม..........................10 อุปกรณชวยเดินแบบมีลอ.......................23
ขาเทียม...………...……......11 ไมเทาคนตาบอด…………….........….........24
อื่น ๆ (ระบุ).………………..…..........…......25
(ถาบันทึกรหัส 2-25 ในสดมภใดสดมภหนึ่ง ใหขามไปถาม F111)

F106

71

ถามผูบนั ทึกรหัส 1
ใน F107
"เหตุผลที่….(ชื่อ)….ไมใช
อุปกรณ หรืออวัยวะเทียม หรือ
เครื่องชวยคนพิการ"
บันทึกรหัส
ไมจําเปนตองใช………………………… 1
ไมมีใช………………………………………2
มีแตไมใชเนื่องจาก
มีความยุง ยากในการใชหรือ
ดูแลรักษา……….…………………3
ใชแลวเจ็บบริเวณ
อวัยวะสวนนั้น……………………4
ไมชอบรูปลักษณของอุปกรณ
หรืออวัยวะเทียมนั้น…………… 5
ตองการใหมีผูดูแลมากกวา
ใชอุปกรณหรืออวัยวะเทียม
หรือเครื่องชวยคนพิการ……… 6
อื่น ๆ (ระบุ)……………………………7

คําตอบที่ 1
F107

คําตอบที่ 2
F108

คําตอบที่ 3
F109

F110

72

74

76

78
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ตอนที่ 7 การใชเครื่องชวย สวัสดิการ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (ตอ)
ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน F106
"…..(ชื่อ)…..จดทะเบียน
"….(ชื่อ)….ได
คนพิการหรือไม"
เบี้ยคนพิการ
บันทึกรหัส
หรือไม"
จดทะเบียนและมีบัตร/
สมุดประจําตัวคนพิการแลว.. 1
ไมไดจดทะเบียน
บันทึกรหัส
ไมไดรับ………………1
ไมตองการจดทะเบียน
คนพิการ......................... 2 ไดรับ…………………2
ไมทราบขอมูล (เชน ไมทราบวา
มีการจดทะเบียน
สิทธิประโยชนตางๆ
ที่จะไดรับ)....................... 3
เดินทางไมสะดวก.................4
ไมมีชื่อในทะเบียนบาน..........5
ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน..6
ความพิการไมอยูใ น
ระดับที่จดทะเบียนได....... 7
ไมมีคนพาไป....................... 8
อื่น ๆ (ระบุ).........................9

F111

79

"ปจจุบัน….(ชื่อ)…ไดรับ
"….(ชื่อ)….ตองการความชวยเหลือหรือสวัสดิการที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการคารักษาพยาบาลหลัก
การดูแลจากรัฐเพิ่มเติมหรือไม"
ถา ตองการ บันทึกรหัสไดไมเกิน 2 รหัส
ของรัฐหรือไม
เรียงลําดับตามความตองการมากที่สุด 2 ลําดับ
ถาไดรับ
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
ไดรับจากแหลงใด"
บันทึกรหัส ไมตองการ…………….........................1 บริการพาหนะเวลาจําเปนตองไปที่อื่น
ไมไดรับสวัสดิการ
ตองการ
เชน ไปโรงพยาบาล เปนตน........... 10
คารักษาพยาบาล……………1 เงินสนับสนุน……………….............. 2 เขารับการรักษาใน
บัตรประกันสุขภาพ
งานมีรายไดที่บาน…………............. 3
โรงพยาบาลไดโดยสะดวก……………11
(บัตรทอง)………………..... 2 ลดหยอนภาษี………………............. 4 สถานดูแลกลางวัน…………………......... 12
บัตรประกันสังคม/
ชวยดัดแปลงที่พกั ใหเหมาะสม
สถานที่รับฝากชั่วคราว เชน เพื่อให
กองทุนเงินทดแทน.......... 3
กับการดํารงชีวติ ตนเอง............. 5
ผูดูแลมีโอกาสพักผอน เปนตน…… 13
สวัสดิการขาราชการ/
การฝกอบรมใหสามารถ
สถานที่รับดูแลตลอดไป……................14
ขาราชการบํานาญ/
ดูแลตนเองได...................………6 เวชภัณฑสิ้นเปลือง เชน สายใสอาหาร
รัฐวิสาหกิจ..................... 4 คนชวยดูแลบางเวลา..……............. 7
ผาออม สายสวนปสสาวะ
พยาบาลมาเยีย่ มเปนครั้งคราวและ
ถุงอุจจาระ/ปสสาวะ ฯลฯ.............. 15
ใหการดูแลที่บานเมื่อจําเปน….... 8 อุปกรณ/อวัยวะเทียม/
เครื่องชวยคนพิการ...................... 16
การฟนฟูสมรรถภาพที่บานและ
ชุมชน…………………..................9 อื่น ๆ (ระบุ)…………………….…........... 17

F112

F113

ลําดับที่ 1
F114

ลําดับที่ 2
F115

80

81

82

84

20

ตอนที่ 7 การใชเครื่องชวย สวัสดิการ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (ตอ)
ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน F106 และมีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป
"ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ
….(ชื่อ)….ใชคอมพิวเตอรหรือไม
ถาใช สวนใหญใชที่ใด"
(คอมพิวเตอร หมายถึง
ตั้งโตะ หรือ พกพา หรือ Tablet)

"…..(ชื่อ)….มีคอมพิวเตอรดังตอไปนี้
ใชสวนตัวหรือไม"
(ไมรวม คอมพิวเตอรที่ทํางาน หรือที่ยืมมาใช)

ถามผูบันทึกรหัส 2
ใน F117-F119
อยางนอย 1 สดมภ

"….(ชื่อ)…มีเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวก
ใชรวมกับ
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
คอมพิวเตอรสวนตัว
ไมใช………………….…………..……….1 ไมมี............................................................................ 1
เพื่อใหสามารถใช
ใช
คอมพิวเตอรได
มี................................................................................ 2
ที่บาน………………….…………………2
หรือใชสะดวกมากขึ้น
ที่ทํางาน...................................... 3
หรือไม"
(ถา บันทึกรหัส 1 ใน F117 -F119 ทุกสดมภ
บันทึกรหัส
สถานศึกษา................................. 4
รานอินเทอรเน็ต.......................... 5
ไมมี................................1
ใหขามไปถาม F121)
ศูนยบริการสารสนเทศประชาชน/
มี
หองสมุด.................................. 6 (ถา บันทึกรหัส 2 ใน F117-F119 อยางนอย 1 สดมภ
โปรแกรม.....................2
บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ……………7
ใหถาม F120)
อุปกรณตอพวง............ 3
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน……… 8
ทั้ง 2 อยาง.................. 4
อื่น ๆ (ระบุ)………………….…………9
คอมพิวเตอร
ตั้งโตะ
พกพา
Tablet

F116

86

F117

F118

F119

F120

87

88

89

90

"ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ
….(ชื่อ)….ใชอินเทอรเน็ตหรือไม
ถาใช สวนใหญใชที่ใด"
บันทึกรหัส
ไมใช………………….…………..……….…1
ใช
ที่บาน………………….…………………2
ที่ทํางาน....................................... 3
สถานศึกษา.................................. 4
รานอินเทอรเน็ต........................... 5
ศูนยบริการสารสนเทศประชาชน/
หองสมุด..................................6
บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ…………… 7
ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน…………8
ตามสถานที่ตาง ๆ ผาน
คอมพิวเตอรพกพา, Tablet,
PDA หรือโทรศัพทมือถือ……… 9
อื่น ๆ (ระบุ)………………….…………10

F121

91

21

ตอนที่ 7 การใชเครื่องชวย สวัสดิการ การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต (ตอ)

ผูตอบสัมภาษณ

ถามผูบันทึกรหัส 2 ใน F106 และมีอายุต้งั แต 5 ปข้นึ ไป

บันทึกรหัสทุกคน

"….(ชื่อ)….
มีโทรศัพทเคลื่อนที่
(มือถือ) ใชสวนตัว หรือไม"

"…..(ชื่อ)…..มีความลําบากหรือขอจํากัดใน
การทํากิจกรรมในครัวเรือน
เชน การทํางานบาน ซื้อของ และไปตลาด
เปนตน อันเนื่องจากปญหาสุขภาพ
และลักษณะความบกพรอง หรือไม"

"…..(ชื่อ)…มีความลําบากหรือขอจํากัดใน
การเขารวมกิจกรรมในชุมชนที่ตองการเขารวม
เชน ไปวัด โบสถ มัสยิด
งานแตงงาน และงานศพ เปนตน
อันเนื่องจากปญหาสุขภาพ
และลักษณะความบกพรอง หรือไม"

บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
ไมมี.................................1 ไมมี..................................................………………1 ไมมี................................................................... 1
มี.....................................2 มี สาเหตุ/ปจจัยจาก
มี สาเหตุ/ปจจัยจาก
สภาพความพิการ.......................................... 2
สภาพความพิการ.......................................... 2
การเดินทางไมสะดวก................................... 3
การเดินทางไมสะดวก....................................3
ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่บานหรือ
ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่บานหรือ
ภายนอกบาน......................................... 4
ภายนอกบาน......................................... 4
คนในบานไมอยากใหไป................................ 5
คนในบานไมอยากใหไป................................ 5
ไมมีคนพาไป................................................ 6
ไมมีคนพาไป................................................. 6
สังคมไมตองการใหมีสวนรวม....................... 7
สังคมไมตองการใหมีสวนรวม....................... 7
อื่น ๆ (ระบุ)…………………….…........................ 8
อื่น ๆ (ระบุ)…………………….…........................ 8

F122

F123

93

94

F124

95

บันทึกรหัส
ตอบเอง…………………………1
ตอบแทน เนื่องจาก
ความพิการ/เจ็บปวย.......…2
เด็ก/ชรา..........................3
ไมพบผูตอบสัมภาษณ...…4
อื่น ๆ (ระบุ).................... 5

Response

96

REC_NO
36

22

ตอนที่ 8 ลักษณะของครัวเรือน
ใหบนั ทึกรหัสลงใน
1. ลักษณะของที่อยูอาศัย

6. การใชสวม (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)
H1 (col.37)

ตึก……..……………………………………………………………= 1
ไม………………………………………………………………… = 2
ครึ่งตึกครึ่งไม…………………………………………………… = 3
ใชวัสดุไมถาวรในทองถิ่น…………………………………… = 4
ใชวัสดุใชแลว เชน หีบ ลัง…………………………………… = 5
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………………………… = 6

2. สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย
เปนเจาของบาน มีภาระผอนชําระ.............................. = 1
เปนเจาของบาน ไมมีภาระผอนชําระ.......................... = 2
เชาซื้อ...................................................................... = 3
เชา........................................................................... = 4
อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง..... = 5
อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา........................ = 6
อื่นๆ (ระบุ).............................................................. = 7

H2 (col.38)

(ขามไปขอ 4)

3. สถานภาพการครอบครองที่ดิน
(ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3)

H3 (col.39)

สวมแบบนั่งหอยเทา…………………………………………… = 1
สวมแบบนั่งยอง………………………………………………… = 2
สวมแบบนั่งหอยเทา และสวมแบบนั่งยอง………………… = 3
สวมหลุม/ สวมถัง/ สวมถายลงแมน้ําลําคลอง
หรือ สวมลักษณะอื่น ๆ โดยมีหองกั้น…..……… = 4
ไมมีสวม…………………………………………………………… = 5

7. น้ําดื่ม (บันทึกประเภทที่ใชดื่มเปนสวนใหญ)
8. น้าํ ใช (บันทึกประเภทที่ใชเปนสวนใหญ)

H7 (col.43)

H8 (col.44)
H9 (col.45)

น้ําประปา.................................................................. = 1
น้ําประปาผานการบําบัด (ตม/ กรอง).......................... = 2
น้ําบาดาล.................................................................. = 3
น้ําบอ........................................................................ = 4
น้ําจากแมน้ํา/ลําธาร/คลอง/น้ําตก/ภูเขา....................... = 5
น้ําฝน....................................................................... = 6
น้ําดื่มบรรจุขวด/ตูน้ําดื่มหยอดเหรียญ…………………..… = 7
อื่น ๆ ………………………………….…………………………… = 8

9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเปนเจาของสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้หรือไม?
ถา "เปนเจาของ" บันทึกรหัส "1"
"ไมเปนเจาของ" บันทึกรหัส "0"

เปนเจาของ............................................................... = 1

โทรทัศน.................................................................................

H10 (col.46)

เชาซื้อที่ดิน............................................................... = 2

เครื่องเลนวิดีโอ / วีซีดี / ดีวีดี……………………….…………………

H11 (col.47)

เชา........................................................................... = 3

โทรศัพทบาน (โทรศัพทพื้นฐาน)…………………………………………

H12 (col.48)

ไมเสียคาเชาที่ดิน...................................................... = 4

โทรศัพทมือถือ………………………………………………………………

H13 (col.49)

อื่นๆ (ระบุ).............................................................. = 5

เครื่องคอมพิวเตอร .............……………………………………..………

H14 (col.50)

ตูเย็น……………………………………………….……………………………

H15 (col.51)

ไมโครเวฟ / เตาอบ…………………………………………………………

H16 (col.52)

4. จํานวนหอง
หองทั้งหมด (ไมนับหองน้ํา หองสวม)………………………..

H4 (col.40)

เครื่องซักผา………………………………………………………………..…

H17 (col.53)

หองที่ใชนอน………………………………………………………..

H5 (col.41)

เครื่องปรับอากาศ………………………………………...…………………

H18 (col.54)

รถยนตสวนบุคคล / รถปกอัพ / รถตู……………………………..…

H19 (col.55)

รถจักรยานยนต……………………………….……………………………

H20 (col.56)

รถแทรกเตอร 4 ลอ…………………………………………...……………

H21 (col.57)

รถไถ 2 ลอ (รถไถเดินตาม)………………………………………………

H22 (col.58)

5. ไฟฟาภายในที่อยูอาศัย
(รวมไฟฟาที่ตอจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟาอื่น ๆ)
มี…………………………………………………………………… = 1
ไมมี…………………………………………………………………= 0

H6 (col.42)

10. ครัวเรือนนี้ มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือไม?
มี.............................................................................. = 1
ไมมี.......................................................................... = 0

H23 (col.59)

